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LOSEMI LENFOMA MiYELOM HASTALARINDA
!NFEKSIYONLARDAN KORUNMA
Kanser, baka dokulari istila etme kapasitesine sahip anormal hücrelerin kontrolsüz olarak bölünerek
çoa1diklari birbirinden farkh pek çok hastahk için kullamlan ortak bir terimdir. Lösemi, hematopoietik dokuyu
içeren kemik i1iinde çok sayida anormal hücrenin yapilmasi, bunlarm kemik iiini igal etmesi ye devaminda
kan dolaimina çikmasi ile karakterizedir. Lenfoma ye miyelom ise B ye T lenfositler bata olmak üzere baiiklik
sisteminin kanseri olup kemik ilii ye lenfoid sisteminin bütününü ilgilendirmektedir.
Normal koullarda baiklik sistemi, vucudu mikroorganizmalara (infeksiyon etkenlerine) kari korumak
üzere programlanmi hücreler, dokular ye organlardan olumaktadir. Ancak bagiikhk sisteminin gerek lösemi,
lenfoma ye miyelom gibi habis hastalikiar ye gerekse bu hastahklar süresince kullanilan kemoterapötilder nedeniyle
baskilanmasi sonucunda vucudumuz kolaylikia enfeksiyonlara yakalanabilmektedir. Ozellilde ilaç tedavisi
sirasinda beyaz kan hücrelerinin (lökosit-nötrofil) azalmasi ye fonksiyonlarinin bozulmasi itibariyle halihazirda
vücudumuzda olan ye normal koullarda bize zarar veremeyecek mikroorganizmalar aktif ye etkin hale gelip hastalik
o1uturabi1dik1eri gibi, diaridan da (baka insanlardan ye ortamlardan) yeni enfeksiyon ajanlari vücudumuza girip
ateli hastalikiara yol açabilmektedirler.

!nfeksiyon Etkenleri Nelerdir? Vücuda Giriq Yollari Nedir?
Sahkh bir insanda herhangi bir mikrop vücuda girdiginde mutlaka hastahga yol açmayabilir. Ancak
kanser hastalarrnda ye özellilde tedavi sureçlerinde mikroplar vücuda girdikten sonra genellikie infeksiyona yol
açabilmektedirler. Bu mikroplar genel olarak bakteri, virus, parazit ye mantarlardan ibarettir. Lösemi, lenfoma ye
miyelom hastalarinda infeksiyonu erkenden tanimak ye ilerlemeden tedavi etmek yaamsal Oneme sahiptir.
Normalde vücudumuzda halihazirda pek çok mikrop barindirmaktayiz. Ancak saglildi bir baiklik
sistemi sayesinde bunlar bize zarar vermeden sessiz biçimde durmaktadirlar. Sadece kanser degil, herhangi bir
kronik hastahk (eker hastaligi, kronik obstrüktif akciger hastaligi, vb gibi) gelitiginde, yani vücut genel olarak
dirençsiz kaldiginda bu mikroplar aktif hale gelip bize zarar verebilmektedirler. Bu nedenle sik banyo yapmak,
yapamayanlarm cut temizligi yapmasi ye gargara yapmak doktorlarin hastalara rutin olarak önerdikleri olmazsa
olmaz ilk sira tedbirlerdir.
Adi geçen bu mikroplari kolayhkla diaridan da alabiliriz. Ozellikle ateli hastahklara sahip kiilerden
öksuruk-aksirik yoluyla, temiz olmayan gidalardan tüketerek ye hayvan temasi gibi masum gorünen yollarla mikrop
kapabiliriz.
Solunum sistemi, gastrointestinal (mide-barsak) sistem ye cildimiz mikroplara kari pek çok savunma
bariyeri ile donanmitir. Daha önceden ya da halihazirda sigara kullanmak, §eker hastaligi-kronik obstruktifakciger
hastaligi gibi kronik hastaliklara sahip olmak solunum sisteminin savunma mekanizmalarini bozabilmektedir.
Antiseptik, antienflamatuvar ye antifungal gargara ye suspansiyonlarla agiz bakimi hemen turn hastalarin kemoterapi
sUresince yapmalari §art olan bir tedbirdir.
Gastrointestinal sistemde ozellilde mide asit ortami yenen ye içilen gidalarin barindirdildari mikroplarin
vucuda karimasi için önemli bir engel o1uturmaktadir. Dolayisiyla bu asit ortammi bozan ilaçlann (örnegin:
mide koruyucu ilaçlar) doktor kontrolü olmaksizin kullanilmasi yarardan çok zarar verecektir. Buna ek olarak
mide ye barsakiarin dogal yapisini bozacak her türlü farkli gida, gereksiz vitamin ye dogal ürün (her çeit ot ye ot
suyu, vb) takviyesi de bu sistemin savunma mekanizmasmi kirarak mikroplarin kolaylikla vücuda girmesine yol
açabilecektir. Ayrica yemek borusu, kullanilan ilaç ye antibiyotiklerden sikça etkilendigi için hem agiz içi ye hem
de burada pamukçuk (kandidiyazis) denen hastahk pek çok hastada geliebilmektedir. Buna engel olmak için daha
evvel vurgulanan antifungal süspansiyonlarin kullarnimasi önem arz etmektedir.
Cildimiz, vücudumuzu zararh mikroplardan korumak üzere ilk sira bariyer gorevi yapmaktadir. Ek olarak,
vucudun susuz kalmasini da engellemektedir. Dolayisiyla cildin butunlUgu ye saglamligi yaamsal Oneme sahiptir.
Ciltteki basit ye kuçuk gorulebilen en ufak bir harabiyet (yara, siyrik, vb) bile mikroplarin vilcudumuza girmesinin
nedeni olabilir. Gastrointestinal sisteme ek olarak, bogaz, burun, goz kapakiarinin iç yilzu, idrar yolu ye vajina gibi
rnukoza ile kaph yerler de mikroplar için önemli birer engel tekil etmektedirler. Kemoterapi, radyoterapi ye cerrahi
giriimler bu membranlarin butunlugunu bozarak enfeksiyonlara açik hale getirebilmektedirler. Bu alanlarin
bakimi ye temizligi Onem taimaktadir.

Infeksiyonun Belirtileri Nelerdir?
!nfeksiyonun erken belirtilerini bilmek ye bunlari derhal fark edip doktora bavurmak tedavinin de erken
ba1anabilmesi acisindan çok önemlidir. Lösemi, lenfoma, miyelom tamsi a1misaniz ye özellilde kemoterapi
nedeniyle beyaz kan hücrelerinizde düu.k1ük varsa aagidaki belirtileri dikkate ahniz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

38°C'yi gecen vücut sicakligi
Uüme, terleme
Bogaz ye kulak arisi
Oksüruk, nefes darligi
Burun tikanikligi
tdrar yaparken agri
Kanli ye bulanik idrar yapma
Genital ye rektal bölgede agri
Cerrahi giriim yapilan yerlerde ya da kateter varsa o bolgede agri, isi artii, akinti, §i§lik
Ba§ agrisi, yuz on sinus bolgelerinin agrisi
Ishal, kusma

Ate§ yüksekligi sayilanlar arasinda en önemlisidir. Lütfen doktorunuza danimadan, ate§ düürücü ilaç
kullanmayiniz. Ateiniz oldugunda zaman yitirmeden (gece, hafta sonu ya da tatil gunleri, vb fark etmez) derhal
doktorunuza ya da en yakin saghk kuru1uuna bavurunuz.

Infeksiyondan korunmak için yapilmasi gerekenler nelerdir?
tnfeksiyon, kanserin ye kanser tedavisinin, hayati tehdit eden en Onemli komplikasyonlarmin bainda
gelmektedir. Hastalarin bu sUreçte neler yapmalari gerektiginin farkinda olup, bunlari kusursuzca uygulamalari
infeksiyon riskini azaltacaktir.

Ellerinizi iyice yikayiniz!
!nfeksiyonlardan korunmanin en Onemli ye kolay yollarindan birisi el yikamadir. Ellerimiz gunluk faaliyet
sirasinda pek çok kez ye hatta bazi mesleklerde devamh mikroplarla temas halindedir. Sürekll el yikamak ya da el
antiseptigi kullanmak mümkün degildir. Ancak bazi durumlarda mutlaka eller iyice yikanmalidir:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Yemek hazirlamadan ye yemeden Once
Tuvaletten sonra
Diaridan eve geldikten sonra
Diarida ortak kullanilan eyalar1a (para çekme makinesi, banka-postane bankolari, kapi kollari) temastan
sonra
Evdeki ya da diaridaki bitki/ve veya topralda temas ettikten sonra
(Not: Tedavi surecinde herhangi bir fekilde evde canli (saksi ya da digerleri) çiçek yet 4tirmeniz kesinlikie
uygun degildir)
Evdeki ya da diaridaki hayvanlarla temas ettikten sonra
(Not: Tedavi sürecinde herhangi bir ekilde evde hayvan beslemeniz kesinlikie uygun degildir)
Insan ye hayvan dikisiy1a kirlenmi§ nesnelerle temas ettikten sonra
Bebek alti degitirdikten sonra
Oksürdükten ye aksirdiktan sonra
çople temas ettikten sonra

Ellerimizi nasil yikamaliyiz?
Ellerin bol su ye sabunla ya1daik 20-30 saniye boyunca yikanmasi Onerilmektedir. Sabundan baka antiseptik
ürün, mikrop kirici degiik maddeler, çama1r suyu vb katkih ürünler kullanilmasina gerek yoktur. Ellerin bUtün
yuzeyleri, Ozellilde parmak aralari, elm ye parmaklarin di§ kismi, ba§ parmak ye bilekier su ye sabunla iyice ovalamp
yikanmalidir. Kullanilan suyun sicaldigi oda isisinda olmahdir. Ozellikie fazia sicak su, mikroplari oldurmeyecegi

gibi, ellerde mikroplarin yer1eebilecegi çatlaklara ye yanikiara neden olabileceginden çok dikkat edilmelidir.
Ev diinda, su ye sabuna u1ai1amayacak durumlarda özellikle ortak kullanilan eya1ar1a temas ettikten
sonra %60'dan fazia alkol içeren kolonyalar, jeiler ye en iyisi antiseptikli mendillerle eller siinmelidir. Mümkünse
bu ortamlar, temas öncesi temizleyici mendillerle (islak-alkollü) silinmelidir.
Evde birlikte yaadigimiz kii1erin de bizier gibi el temizligine özen gostermesi önemlidir.
Ellerin balumi da temiz tutulmasina yardimci olrnaktadir. Herhangi bir §ekilde ellerde çatlaldar, yaralar ye
siyrildar o1uacak olursa, mikroplarin buralara yer1emesi çok ko1aylamaktadir. Iin daha kötü yani ise, yerleen
bu mikroplarin basit el temizligi (su+sabun) ile ortamdan uzaldatinilamayacagidir. Bu nedenle el bakimina özen
gosterilmeli, gun içinde birkaç kez surulecek nemlendirici kremlerle ellerin sikyikamaya bagh kurumasi ye çatlamasi
onlenmelidir.

Gene! VUcut Temizligine Ozen Gösterin (Daha Temiz Kahn!)
• Agiz antiseptikleri ile ya da doktorunuz izin verdiyse gunde iki kez di1erinizi fircalayarak agiz içirii temiz
tutunuz (yumuak firça kullanrniz)
• Kasik ye anal bolgenizi temiz tutunuz (taharet ahkanhgina dikkat ediniz), gerektiginde islak mendillerle
siliniz (alkol içermeleri bu bolgelerin tahri olmasma neden olacaktir)
• Ozel solüsyonlarla vajina temizligi yaprniz (Eczanelerde kolayca bulunmaktadir)
• Kateteriniz varsa, pansumanlarini aksatmayiniz ye çevresini temiz tutunuz
• Gilt temizligine özen gösteriniz, fazia sicak olmayan suyla doktorunuz izin verdigi takdirde duzenli
arahildarla banyo yaplrnz.
• Tuvalet sonrasi mümkünse elle taharet almaktan ziyade, su ye ardindan tuvalet kagidi kullanrniz (alaturka
tuvalet yerine kiozet kullarnimasi bu nedenle daha uygundur)

Solunum Yolu Enfeksiyon!arindan Korunma
Solunum yoluyla bu1aan mikroplar genehhilde soguk alginhigi (nezie) ye gribe neden olan virüslerdir. Ancak
bunun yaninda zatürree ye menenjit gibi hastalildara neden olan mikroplar da (bakteri, virus, mantar, vb) solunum
yoluyla bulaabilmektedir. Kapah ortamlarda, bu mikroplari taiyan ya da hasta olan kiilerin konuurken, gulerken,
öksurürken ya da aksirirken solunum salgilariyla (damlacik infeksiyonu) diari attikiari bu mikroplar uzun sure
havada asili kahp bizlerin solunum sistemlerine u1aabilir. Açik havada da yakin temas nedeniyle bu mikroplari
kolayca kapabiiriz. Dolayisiyla solunum yoluyla bulaan ye vücudumuzda önemli hastahklara yol açabilen bakteri,
virus ye mantar gibi mikroplardan korunabilmek için temel bazi kurallara uyulmasi gerekmektedir:
• Ellerimizi, su ye sabunla gerektigi §ekilde yikamahyiz (daha once ayrintih olarak anlatilan bicimde)
• Günlük hayatta sikça yaptigimiz §ekilde ehlerimizi gereksiz yere agiz, burun ye gozümüze degdirmekten
kaçinmaliyiz
• Kapali ortamlara (sinema, kahvehane, ev ziyaretleri, vb) girmemehiyiz, mecbur kaldigimizda kisa sureli
bulunmahyiz
• Nezie ye grip olan kiilerden uzak durmahyiz, ayni ortamda bulunmamaliyiz
• Herhangi bir §ekilde ate1i hastaligi olan kii1erden uzak durmahyiz, ayni ortamda bulunmamahyiz
• Açik havada maske takmamiza gerek yokken, herhangi bir §ekilde kapah ortama (toplu taima araçlari, ev
ziyaretleri, kafeler, restoranlar, sinema, vb) gireceksek mutlaka maske takmaliyiz
• Maske takmak için bulunacagimiz ortamda hasta bir kii olmasma gerek yoktur, sadece kalabahk ye kapali
ortamlar olmasi bile maske takmamizi gerekli kilmaktadir
• Evimizde nezie, grip ya da ate1i hastaligi olanlarla temastan kaçinmaliyiz; mümkunse o ldi iyi1eene kadar
ayni odayi, ortami pay1amamaliyiz
• Okul çocuklan, kree devam eden çocukhar, hasta olmasalar bile çeit1i mikroplari okuldan-kreten eye
taiyabilirler. Bu konuda dikkatli olmaliyiz
• Tedavimiz süresince, herhangi bir ekilde, hasta olsun-olmasm, ev halki da dahil olmak üzere, baka kiiere
sanilmak, opmek ye el sikimaktan kacrnmaliyiz.
• Doktorumuzun onay vermesi durumunda mutlaka grip aisi olmahyiz (ev halki da dahil olmak üzere)
Solunum yoluyla bulaan mikroplar havada uzun sure asili kalabilecelderi gibi di§ ortamda ortak kuhlamlan
eya1arin üzerinde de kahabilirler. Bunlar arasinda kapi kolu, sandalye-kohtuk, elektrik dugmesi, telefon ahizesi, cep
telefonu, bilgisayar ye para çekme makinesi ldavyeleri, banka ye postane bankohari sayilabilir. Bu ortamlardan bu

mikroplarm dogrudan solunmasi degil elle temas ile ahnabilecegi ye sonrasinda el temizligine özen gosterilmezse
kolaylikia vucudumuza girebilecekieri bilinmektedir. Dolayisiyla (h§ ortamda ortak kullamlan bu eya1arla temas
edilmemesi, mutlak zorunluluk varsa önceden bunlarin silinmesi, bu da mümkun degilse temas sonrasi ellerimizin
bol su ye sabunla yikanmasi en dogrusudur.
Solunum yoluyla bulaan mikroplardan korunmak adina genellilde gozden kaçabilen ye fakat oldukca önem
arz eden diger kurailar un1ardir:
• Tozlu ortamlardan (fabrika, atölye, sanayi iyer1eri gibi) uzak durulmalidir
• Sigara içilmemeli, ev hallunin da içmesine izin verilmemelidir
• Sigara içilen ortamlardan uzak durulmalidir
• Toprak ye bitkilerle ugramamali, mutlak zorunluluk varsa maske ye eldiven takmah, i§ bitince eller su ye
sabunla daha once belirtilen §ekilde iyice yikanmahdir
• Toz ye parçacik çikaran iIer1e (agaç, demir, metal i1eri, kaynak, lehim, vb) ugramamalidir

Hayvanlarla Temas
Evdil hayvanlar gunluk hayatimizin bir parçasidir. Pek çok kii, uygun olup olmadigma bakmaksizin bu
hayvanlari evierinde beslemektedirler. Saglildi bireyler için hayvanlarla ayrn odayi, bazen yatagi, mutfagi paylamak
bir §ekilde -yan1i olmalda birlikte- kabul edilebilir görünse de lösemi, lenfoma, miyelom hastalarinin tedavi alsinlar
ya da almasinlar herhangi bir §ekilde ye ortamda hayvanlarla temasi kesinlilde sakincahdir. Hastalarin tedavi
sureçlerinde, evdil hayvanlarin evden uza1datin1masi en dogru olanidir. Bu mümkün degilse hayvanla ayrn odayi
pay1amamah ye hayvan bakimindan bakasi sorumlu olmahdir. Evcil hayvan temasi ye bakimiyla ilgii uyulmasi
gereken kurallar §6yle siralanabilir:
• Mutlak zorunluluk yoksa evdil hayvanla ayni ev pay1ai1mama1idir
• Hayvan mutlaka veteriner kontrolunde olmalidir
• Hasta kii mümkün oldugunca hayvanla temastan kaçinmahdir, ayrn oda ye ortam pay1ai1mamahdir
• Hayvanrn kafesi, sepeti ya da akvaryumu baka kii tarafmdan temizienmeli, degitiri1me1idir
• Hayvan dikisiy1a temas edilmemelidir
• Kedi, köpek ye kularm diki1ari gunluk olarak evden uzaIdatiri1malidir (baka kii tarafindan)
• Hastalanml§ hayvanlar derhal evden uzaklatiri1mahdir
• Yavru hayvanlardaki infeksiyon riski yetikin1ere gore daha fazia oldugu için yavru hayvanlarla temastan
kaçinmahdir
• Evde kesinlilde sürungen (kaplumbaga, ytlan, iguana, vb) beslenmemelidir
• Masum gozUkmekle birlikte infeksiyon riski nedeniyle kü.mes hayvanlari (ördek, tavuk, civciv, vb)
beslenmemelidir
Di ortamlarda da ba§lbo§ hayvanlardan uzak durulmahdir. Güvecinler §ehir hayatinda sikça karimiza
çikarlar. Ozellilde park ye bahcelerde, zaman zaman balkonumuzda guvercinleri besleriz. Oysa, güvercin dikisi,
bagiikhk sistemi baskilanmi§ hastalar için hayati §ekilde tehlikeli olabilecek mantar mikrobu içermektedir. Bu
nedenle tedavi sürecinde olsun olmasm, turn hastalarm gUvercin ye Ozeffilde dikisindan (pek çok yerde gubre
olarak kullamlmaktadir) uzak durmalari gerekmektedir.

Gida Güven1ii ye Beslenme
LOsemi, lenfoma, miyelom hastalari için, Ozellilde tedavi sureçlerinde, gidalarla bu1aabilen mikroplar ciddi
infeksiyonlara yol açabilirler. Bu nedenle yenilen-icilen gidalarm diaridan temini, evde hazirlanmasi, saldanmasi
ye tüketilmesi aama1annda beffi kurallara uyulmahdir:
• Besin maddelerini satm alirken bunlarin ambalajlarinm bozu1manu, son kullanma tarihierinin gecmemi,
soguk zincir gerektiren gidalarm oda sicaldiginda kalmami§-erimemi§ ye ürünlerin sergilendigi mekanlarin
kirlemnerni§ olmasma dikkat edilmelidir
• Mutfakta kullanilan turn alet-edevat ye Ortuler temiz olmahdir
• Kirlenmi§ alet ye örtuler sicak su ye sabunla yikanmahdir
• Buzdolabmda sakianmasi gereken gidalar herhangi bir §ekilde buzdolabi dimda 2 saatten daha fazia
kaldiysa bu ürünler yeniden tüketmek uzere buzdolabma kaldirmamahdir. Piirilerek tUketilecekse derhal

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

piiri1ip yenmeli, yoksa atilmalidir
Yemek hazirlamadan once eller mutlaka su-sabunla iyice yikanmahdir
Et, balik, tavukgibi gidalarkesinlilde iyi piirilme1i, lezzetli olacakkaygisiyla az pimi eki1de tüketilmemelidir
Tütsu1enmi, kurutulmuq et ye balik gibi gidalar kesinlikie tüketilmemelidir
Soguk meze (pimemi) türünde gidalar tuketilmemelidir
Turn sebzeleri mümkünse piirerek tüketmelidir. Piiri1meden de yenebilecek sebzeler (salatalik, domates,
sogan, biber, havuç, vb) ya piiri1me1i ya da sirkeleri suda bekletildikten sonra kabukiari kahnca soyularak
çig halde tüketilmelidir
Salatada kullanilacak sebzeleri (Marul, kivircik, rnaydanoz, tere, roka, vb) hazirlarken çok dikkat etmelidir:
MürnkUnse bu gidalar Ozellikle kemoterapi surecinde ye nOtropeni ge1imise tüketilmemelidir. Tüketilmek
isteniyorsa mutlaka sirkeli suda 1 saat bekletildikten sonra uzun sure iyice ovuturarakyikanmah, sonrasinda
yine sirke ile servis edilmelidir
Yurnurta ye sutçuden alinan silt (pastorize edi1memi) kesinlikie çig tuketilmemelidir. Yumurtayi iyi pimi
olarak yemelidir. Sütü de mutlaka pastörize edilmi§ ye kapah kutuda satilanlardan tercih etmelidir. çig
yumurta içeren gidalar (mayonez, çeit1i soslar, vb) kesinlikie tüketilmemelidir
PastOrize olmayan sütten yapilan peynir ye yogurt gibi gidalar kesinlikie tuketilmemelidir
Pi§memi§ ot içeren peynir türleri kesinlilde tuketilmemelidir
Küflü gidalar (ornegin: küflü peynir, küflü salata soslari, vb) kesinlikie yenmemelidir
Sokakta satilan, mutfak ye çahan temizligi guvenilir olmayan restoranlarda satilan hiç bir gida
tüketilmemelidir. Diarida yemek yenmesi isteniyorsa iyi pi§mi§ gidalar tercih edilmeli, mümkünse deniz
Urünleri ye sakatatlardan kaçinilmahdir
Et, balik ye tavuk için her zaman farkli biçak, kesme tahtasi, vb kullanilmah, bu alet-edevat baka gidalar
için kullanilmak zorundaysa mutlaka sicak su ye sabunla yikanmahdir
Diger turn gidalar tezgahta, buzdolabmda ya da derin dondurucuda kesinlikie çig et, balik ye tavulda ternas
etmernelidir
Meyveler mutlaka bol suyla, iyice ovuturarak yikanrnah (Oncesinde sirkeli suda bekietilmesi tercih edilir),
ardrndan kabukiari kalinca soyularak hazirlanmalidir. Mümkünse yikama ye soyma i1emi bir bakasi
tarafindan yapilmali ye Oyle sunulmahdir (Ornegin dii çok kirli, kavun-karpuz gibi toprakia temas eden
meyveleri hastanin hazirlamasi Onerilrnez)
Kabukiari soyulamayacak rneyvelerin (cilek, uzum, erik, kayisi, vb) mutlaka bol suyla, iyice ovuturarak
yikanmasi (oncesinde sirkeli suda bekietilmesi tercih edilir) onerilrnektedir. Ancak Ozellilde kernoterapi ye
nOtropenik süreçte bu tip meyvelerin mürnkünse tfiketilrnemesinin daha iyi olacagi unutuirnamalidir
PastOrize olmayan meyve sulari kesinlilde tüketilmemelidir
PastOrize olmayan bal tüketilmernelidir
Kabuguyla kurutu1mu, kavrulmuq çerezler tuketilrnemelidir. cerez yenmek isteniyorsa ayildandiktan
sonra kavrulmu§ olanlari tercih edilmelidir
Kapali içrne sulan tuketilrnelidir. Bu urunlere guvenilmiyorsa mutlaka iyice kaynatilmahdir
Bira mayasi tüketilmernelidir
Son kuilanma tarihi geqmi§ hiçbir ürün tüketilmernelidir

Gida güvenhiginin yaninda infeksiyonlara yakalanmarnizi kolay1atirici etkenlerden bir tanesi de kOtü ye eksik
beslenmedir. Turn hucrelerirniz buyurne, ge1ime ye saghkli cogalma için besine gereksinim duymaktadir. Ozellikie
proteinler, karbohidratlar, vitaminler ye mineraller saglildi bir bagiildik sisterninin devami için olmazsa olmaz
ogelerdir. Kanser hastalari saglildi bireylere gore katabolizma hizi artml§ oldugu için daha fazia kalori ye proteine
gereksinim duyarlar. Bu nedenle hastalik ye özellilde tedavi süresince iyi ye saghkli beslenmek infeksiyonlardan
korunmarniza yardirnci olabilecektir.

Ai1ar
Infeksiyonlardan korunmanin en etkili ye guvenilir yollarrndan birisi ai olmaktir. Saglik Bakanligi'nin
belirlemi§ oldugu program dahilinde her birey, zaten bebeklik ye çocukluk cagmda bazi bakteri ye virüslere kari
ailanmitir. Ancak loserni, lenforna ye miyelom tanisi ahndjktan sonra, Ozellilde viruslerle bu1aan hastalikiara
kari olunacak ai1anrna ile buyuk olçude grip vb hastahklardan korunrnak rnürnkün hale gelmektedir.
Bagiik1ik sistemi baskilannu§ hastalarin olrnasi gereken ailar, bagiildik sisteminin baskilanmasma
neden olan hastahgin tipine, hastaligin evresine ye hastalik için verilen tedaviye gore degiik1ikgosterir. Bu yüzden
mutlaka konunun uzrnani olan hekimlerin onerileri sorulmali ye ona gore ai §emasi belirlenmelidir. Geneililde
kemoterapi ye radyoterapi sürecinde ai olrnasi Onerilmernektedir. Ancak hangi hastalik ye hangi tedavi tipi olursa
olsun bagiildik sistemi baski1anrni her hastarnn olmasi gereken ai grip aisidir. Grip aisi, halk arasinda bilinenin

aksine son derece gUvenll bir aidir. Ai yapilan kiilerin %10'undan azinda gorulen ai yerinde ari, §i§lik gibi
hafif yakmmalar dimda önemli bir yan etkisi yoktur. Yumurtaya alerjisi olan kiiler diinda herkes guvenle grip
aisi olabiir. Baiikhk sistemi baskilanmi§ hastalarin ye bu kiiler1e ayni evde yaayan kiilerin her yd grip sezonu
ba1amadan once eyhulya da ekim aylarmda ai1anma1ari gereklidir. Ainin daha geç yapilmasinin bir sakincasi yoktur
ancak ai etkisini vucutta gOsterene kadar gececek olan birkaç haftahk surede kiiler gribe yaka1anabi1eceinden ne
kadar erken yapilirsa o kadar koruyucu olacaktir.
Canli virus aisi (çocuk felci, kizamik ye çiçek aisi gibi) yapilmasi uygun degildir. Bu konuda doktorunuz sizi
mutlaka uyaracaktir.
Ailanma konusunda unutulmamasi gereken nokta, bireylerin ai yaptirdiktan sonra infeksiyonlara (ornegin:
grip) kari yüzde yuz koruma altmda olmadigi ye vurgulanan turn tedbirlere kesinlilde uyulmasi gerektigidir.
Ailanma sadece koruma amaçh bir onlemdir.

Gene! Oneriler
• Manikür ye pedik:Ur yaptirmayiniz
• Temizligine guvenilemeyecegi için havuz, g6!, akarsu gibi sulara girmeyiniz, buralarda yuzmeyiniz
• Ev, hastane ya da diarida mutlaka çorap giyiniz. Bunlar sizi yaralanmalardan ye hem de mikroplardan
koruyacaktir
Jilet
yerine elektrikli tira§ makinesi kuilaniniz. Bu sayede yuzunuzde kesik, yara vb olmayacaktir. Tira
•
makinenizi kesinlilde bakasiy1a pay1amaymiz
• Eger cildinizi keser ya da tahri§ ederseniz mutlaka su ye sabunla iyice yikadiktan sonra yara bandi ile
kapatmiz. Yara bandmizi islandikça, eskidikçe degitirmeyi unutmaylniz. Bu kesikier, tahri1er kuçuk
bile olsa o bolgede agri, isi artii, §i§lik ye kizarikhk varsa mutlaka doktorunuza bavurunuz
• Kabiz kalmamaya özen gOsteriniz. Bu tip durumlarda rektal yoldan herhangi bir cthaz ya da ilaç
sokarak-uygulayarak buyuk abdest yapmaya çahmayimz, mutlaka doktorunuza haber veriniz
• Vajinal tampon ya da ilaç kullanmayiniz, bu konularda tereddUt yaiyorsamz mutlaka doktorunuzla
pay1arniz
• Cinsel i1iki sirasinda bu yolla bu1aabi1ecek infeksiyonlardan korunmak amaciyla mutlaka prezervatif
kullanmiz
• Mümkünse bebek alti degitirmeyiniz, mutlak gereklilik varsa sonrasinda ellerinizi su ye sabunla
ovuturarak yikayiniz
• Herhangi bir i1em sirasinda eldiven kullandiysaniz, eldivenleri çikardiktan sonra bile ellerinizi su ye
sabunla iyice yikayiniz
• Vazoda bek1emi su, protez kabmdaki artik su ya da sabunlukta kalmi§ su gibi sivilarla kesinhilde
temas etmeyiniz
• Bu1aildarnuzi sicak suyla yikayiniz
• E1-yüz haviunuzu aile bireyleriyle pay1amayiniz (Bunlar sicak su ye deterjanla yikandiktan sonra
herkes tarafindan kullanilabilir)
• Ayni bardaktan su vb içmeyiniz, ayni çatal-biçak ye kaigi kullanmayiniz (Bunlar uygun §artlarda
yikandiktan sonra herkes tarafmdan kullanilabiir)
• Herhangi bir §ekilde §ehir thina seyahat edecekseniz kullanacaginiz vesait ye gideceginiz yore
hakkinda doktorunuza bilgi veriniz

B!TK!SEL 1LAçLAR ye OTLAR
Bagiildik sistemini gUçlendirdigi konusunda elimizde kesin kanitlar olan bitkisel bir tedavi yoktur.
Bagiildik sistemi karmaik bir yapi oldugu için hangi durumda hangi bitkisel maddenin etkili olacagini tespit
etmek mumkun gOzukmemektedir. Bununla beraber hastalarm çeit1i kaynak!ardan aldildari bilgilerle bazi
bitkisel maddeleri, sozde ilaç ya da otlari kullanmalari sik karilailan bir durumdur. Bu tür maddelerin zararh
olma olasilildari, vücudun baka organlarina olumsuz etki gosterebiecek!eri, tedavide kullanilan ilaçlarla
et1d!eime girerek istenmeyen sonuclara neden olabilecelderi unutulmamahdir. Bu yuzden bitkisel bir takirn
madde!er kullanmak isteyen hastalarm, durumu mutlaka doktor!ariyla pay1ama!ari gerekildir. Infeksiyonlardan
korunmak amaciyla yeterince ye dengeli beslenmek, sebze-meyve ye et urunlerinden kararinda ye gerektigince
almak en iyisidir. Gida takviyesi, alternatif ilaç ya da tamamlayici ilaç adi altrnda hiç bir Urünün kullanilmasi
Onerilmemektedir.

Hastalar
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