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EONS Güvenlik Bildirisi - Amaçlar ve kilit öneriler

Hasta ve yakınlarını
bilgilendirin ve
bakımlarında aktif rol
almaya teşvik edin.

Hastalar, hasta yakınları ve meslektaşlarımıza kanıta dayalı bilgi
verirken, kanser hemşireleri hasta güvenliğinde öncü olabilir.
DSÖ'ne göre (2018) - hastanede yatan hastaların yaklaşık 10'da
biri zarar görmekte ve bu olayların yaklaşık yarısı
önlenebilmektedir. Bunun yanı sıra, kanser hastaları bu zarar
verici olaylara karşı daha hassas/savunmasız olup ve , onkoloji
kliniklerinde her 10 hastadan üçü zarar görmektedir.. Güvenli
olmayan ilaç kullanımı hem maliyetlidir hem de hastalarımıza
zarar verir; Sağlık harcamalarının yaklaşık% 15'i olumsuz
olaylarla boşa harcanmaktadır.
Bir kanser hemşiresi olarak, hasta ve yakınlarını, tedavi ve
bakımları ile ilgili herhangi bir şeyin yanlış olduğunu ya da yanlış
göründüğünü düşünmeleri halinde, bunu doğrudan size
söylemelerI konusunda teşvik ederek sürece dahil edebilirsiniz.
Bu zarar riskini azaltabilir. Hastave yakınlarını tedavi ve
bakımları ile ilgili sorular sormaya teşvik edin.

Gebelik planlarken
veya gebelik sırasında
sitotoksik ilaçlar ve
radyasyon ile
doğrudan temastan
kaçının.

Eğer bir kanser hemşiresiyseniz ve gebe kalmayı planlıyorsanız
veya gebe iseniz ve/veya emziriyorsanız, bunu doğrudan
yöneticinizle paylaşın. Sitotoksik ilaçlar, radyoaktif maddeler
veya açık radyasyon kaynakları ile çalışıyorsanız alternatif
görevler isteyin. Kanser hastalarını değerlendirebilir ve yan
etkileri yönetebilirsiniz, ancak hastaya sitotoksik ilaç verme
veya bu işlemi sonlandırma, vücut sıvıları veya sitotoksik
dökülme riski olan süreçlerde sitotoksik ilaçlarla doğrudan
temastan kaçınmalısınız. Koruyucu kıyafet ve güvenlik
önlemlerine uymak riski azaltsa da, ortadan kaldırmaz.
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Her zaman güvenlik
önlemlerini takip edin;
kişisel koruyucu
ekipman kullanın

Sitotoksik ilaçlarla çalışan sağlık personeli, deri döküntüsü,,
üreme üzerindeki etkileri ve hatta kansere ilişkin olası risklere
karşı korunmak için Kişisel Koruyucu Ekipmanı (KKD)
kullanmalıdır.
Kemoterapi ve/veya radyoaktif madde alan hastalara bakım
veren bir kanser hemşiresi olarak, lütfen uygun KKD'nize
erişiminiz olduğundan emin olun. Sitotoksik dökülme kitinizin
nerede olduğunu bilin, güvenlik önlemlerini takip etdiğinizden
emin olun, uygulamada aksamalar varsa açıkca KONUŞUN ve bu
konuda güncel bilgileri içeren düzenli eğitimleristeyin.
Kapalı Sistem Transfer Cihazları (CSTD- KSTC) dökülmelerden
koruyabilir ve daha güvenli kullanım sunar. Sağlık çalışanlarının
CSTD kullanımının sağlık personelinin sağlığına etkisi ve etkinliği
konusunda daha fazla kanıta ihtiyaç vardır.
Güvenlik önlemleri, ilaç hatalarının azaltılmasını içerir. Kanser
hemşireleri olarak, genellikle karmaşık kanser tedavisi alan
hastalara bakım veriyorsunuz. Protokollere uymalı ve ilaç
tedavisinin 5 D'sini unutmamalıyız:
1. Doğru hasta
2. Doğru ilaç
3. Doğru doz
4. Doğru yol
5. Doğru zaman

Daima açıkca konuşun
ve bir şey yanlışsa veya
yanlış görünüyorsa
sorgulayın

Kanser hemşirelerinin uygulamaları ve becerileri güvenlik için
büyük öneme sahiptir. Güvenli prosedürler ve cihazların doğru
kullanımı güvenliğin geliştirimesi için çok önemli adımlardır,
çünkü bu uygulamadaki riskler ve neredeyse oluşacak zarar
verici olayların ortaya çıktığı durumlarda konuşma ve soru
sorma cesareti verir.
Bu şekilde, kanser hemşireleri hem hasta hem de personel için
riskleri azaltacak en üst hasta güvenliği kültününün oluşmasına
önemli katkılar verebilir.
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