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İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı 
olandır.  

 Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır  

olanıdır. 



SUNUM İÇERİĞİ 

 İlaç uygulamalarında hemşirenin sorumlulukları 

 Hasta ve hasta ailesinin eğitimi 

 İlaç güvenliğinde en sık rastlanan sorunlar 

 İlaç uygulamalarında malpraktisi önleme 

 Secukinumab (verxant) 

                       Endikasyonları 

                       Hazırlama basamakları 

                       Uygulama bölgeleri              

                       Olası yan etkileri 

 Tofasitinib (Xeljanz)   

 

 

 



İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN 
SORUMLULUKLARI 

• İlaç uygulamaları multidisipliner bir süreçtir.  

İstem  

İstemin alınması 

İlaç hazırlanması 

Uygulama  



İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN 
SORUMLULUKLARI 

 

• Hemşire ilaç hazırlarken tüm dikkatini 
vermeli, 

• 8 doğru ilkesini bilmeli ve ilacı 
hazırlarken bu ilkelere uymalı, 

• İlacı hazırlayan hemşire uygulamayı 
kendisi yapmalı, 

• Hastaya uygun pozisyon verilmeli,  

• İlacın hazırlanma prosedürünü iyi 
bilmeli, 



İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN 
SORUMLULUKLARI 

• İlacın etki süresini, alerji belirtilerini bilmeli, 

• İlaç uygulaması hakkında hastayı bilgilendirmelidir. 

 

 

 Başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanları 
tedavide kullanılacak ilaçların temininden 

saklanmasına uygulama sonrası izlemine kadar 
güvenli kullanımını sağlamalıdır. 

 



BİYOLOJİK TEDAVİ UYGULAYAN HEMŞİRENİN 
SORUMLULUKLARI 

Hastanın 
değerlendirilmesi 

Hasta ve 
ailesinin eğitimi 

İlaç kullanımı, 
hazırlanması, 
uygulanması 

Olası yan 
etkilerin izlemi 

İlaçlarla ilgili 
hastalara 

danışmanlık 
sağlanması 

U. Füsun, ve ark., Hemşirelerin Biyolojik Hedeflenmiş Tedaviler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi, 2017,Kocaeli Medical Journal 



HASTA VE HASTA AİLESİ EĞİTİMİ 

İlaç hakkında 
kısa bilgi 

İlacın 
saklama 
koşulları 

İlacın 
hazırlanma 
basamakları  

Uygulama 
bölgeleri 

Enfeksiyon 
kontrolü 

Oluşabilecek  
alerji 

belirtileri 



HASTA VE HASTA AİLESİ EĞİTİMİ 

• Enfeksiyon varlığından şüphe ediliyor 
ise, 

• Soğuk zincir bozulmuş ise, 

• İlaç bulanık, çözünmemiş partiküller 
içeriyor ise, 

  

 Hekime danışılmadan 
 uygulanmamalıdır. 



İLAÇ GÜVENLİĞİNDE EN SIK RASTLANAN 
SORUNLAR 

 İlaçla ilgili bilgi yetersizliği,  

 Hasta ile ilgili bilgi eksikliği 

 Kurallara riayet  edilmemesi, 

 Unutkanlık, yorgunluk, dikkatsizlik 

 Verilecek ilacın doğrulanmasındaki hatalar 

 İlacın dozunun doğrulanmasındaki hatalar 

 İletişim eksikliği 

 İnfüzyon pompalarından kaynaklı hatalar 

 

 (preventing medication errors: Quality chasm series, institute of medicine, 2007) 



İLAÇ UYGULAMALARINDA MALPRAKTİSİ 
ÖNLEME 

 Bilinçli hemşire 

 Yeterli insan gücünün sağlanması 

 Rol ve sorumlulukların tanımlanması 

 Sürekli eğitim 

 Etkili iletişim 

 Tedavi protokollerinin oluşturulması 

 Kayıt sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

 

Değirmenci S. (2006): Yeni Türk Ceza Kanunu ve Hemşirenin Sorumlulukları. 



ROMATOLOJİDE SIK KULLANILAN İLAÇLAR 

 BİYOLOJİK İLAÇLAR 

• Ritüksimab 

• İnfliksimab 

• Adalimumab 

• Certolizumab 

• Tocilizumab 

• Abatacept 

• Golimumab 

• Anakinra 

• Etanercept 

• Sertolizumab 

• SEKUKİNUMAB 

 

 

 DMARDS 

• Methotrexate 

• Hidroksiklorokin 

• Salisilazosulfapiridin 

• TOFACİTİNİB  

• Lenflunomid 

 



SECUKİNUMAB (VERXANT) 

Tedavi hastalıktan daha acı verici olmamalıdır. 
    

     Alvin Tierstein 



ETKİN MADDE 

SEKUKİNUMAB 

YARDIMCI MADDELER 

SUKROZ 

L-HİSTİDİN 

L-HİSTİDİN HİDROKLORÜR 
MONOHİDRAT 

POLİSORBAT 

SECUKİNUMAB (VERXANT) 



SECUKİNUMAB (VERXANT) 

PLAK PSÖRİASİS
  

• 300 MG  

• 0,1,2,3. HAFTA VE 
BUNU TAKİBEN 4  
TE AYLIK İDAME 
DOZ UYGULANIR.  

PSÖRİATİK 
ARTRİT 

• 300 MG 

• 0,1,2,3. HAFTA VE 
BUNU TAKİBEN 4  
TE AYLIK İDAME 
DOZ UYGULANIR 

ANKİLOZAN 
SPONDİLİT 

• 150 MG 

• 0,1,2,3. HAFTA VE 
BUNU TAKİBEN 4  
TE AYLIK İDAME 
DOZ UYGULANIR 



Toz flakonu oda 
sıcaklığına 

getirilir.  

1 ml ‘ lik steril 
enjektöre 1 ml 

steril 
enjeksiyonluk su 

çekiniz ve toz 
içeren flakona 

yavaşça enjekte 
edilir. 

45 derecelik açı 
yapacak şekilde 
parmak uçları 

arasında tutup 1 
dakika süreyle 

hafifçe 
döndürülür. 

Çözülmesi için 
oda sıcaklığında 
en az 10 dk dik 

durumda 
bekletikten 

sonra 1 dakika 
tekrar 

döndürülür. 

Flakon 5 dakika 
daha dik 
konumda 

bekletilir.  Eğer 
çözelti berrak ise 

uygulanabilir. 

Flakon ters 
çevrilmeden eğik 

tutularak 
enjektöre 

çekilmelidir. 

SECUKİNUMAB (VERXANT) 



• Flakon hazırlandıktan sonra hemen 
kullanılabilir. 

• Ya da 24 saat 2- 8  de saklanabilir.  

• 2- 8 de saklandıktan sonra uygulama 
öncesi 20 dakika önce oda sıcaklığında 
bekletilmelidir. 

• 2- 8 den çıkarıldıktan sonra 1 saat 
içinde kullanılmalıdır. 

SECUKİNUMAB (VERXANT) 



• UYGULAMA BÖLGESİ 

ÖN 
UYLUK 

DIŞ ÜST 
KOLA 

ALT 
KARIN 

SECUKİNUMAB (VERXANT) 



Ne kadar sürede etkisini görürüm? 

• Verxant kullandığım gün aşı olabilir miyim? 

Hamile kalabilir miyim? 

• Çocuğumu emzirebilir miyim? 

Ne gibi yan etkileri olur? 

• Verxant la aynı gün metoart yapabilir 
miyim? 

SECUKİNUMAB (VERXANT) 



• OLASI YAN ETKİLER 

 
•CİLT VE MUKOZA ÜZERİNDE MANTAR ENFEKSİYON 

SIKLIĞI 
BİLİNMEYEN 

•ALERJİK REAKSİYONLAR SEYREK 

•ORAL KANDİDİYAZ 

•NÖTROPENİ 

•ÜRTİKER 

YAYGIN 
OLMAYAN 

•ORAL HERPES 

•İSHAL 

•BURUN AKINTISI 
YAYGIN 

•BOĞAZ AĞRISI 

•BURUN TIKANIKLIĞI  

•NAZOFARENJİT, RİNİT 
ÇOK YAYGIN 

SECUKİNUMAB (VERXANT) 



TOFASİTİNİB (XELJANZ) 

Xeljanz, daha önce almış 
olduğu tedaviden 
yeterince fayda görmeyen 
orta ila şiddetli aktif 

romatoid artriti olan 
erişkin hastaların tedavisi 
için kullanılır.  



• Xeljanz, aşırı inflamasyonu 
(iltihabı) bloke ederek, 
eklemlerinizdeki ağrı ve 
şişlik gibi belirtilerin 
azaltılmasında kullanılır. 

 

TOFASİTİNİB (XELJANZ) 



TOFASİTİNİB (XELJANZ) 

• XELJANZ, tek başına veya metotreksat ile birlikte uygulanabilir. 

• XELJANZ’ın, romatoid artrite yönelik diğer biyolojik tedavilerle 
kullanımı önerilmez. XELJANZ’ın bu ilaçlarla birlikte kullanılması 
enfeksiyon riskini arttırabilir. 



KONTRENDİKASYONLAR  

• Etkin maddeye ya da listelenen yardımcı maddelerden herhangi 
birine karşı aşırı duyarlılık durumunda  

• Aktif tüberküloz (TB), sepsis veya fırsatçı enfeksiyonlar gibi ciddi 
enfeksiyonlarda  

• Ciddi karaciğer yetmezliğinde 

• Hamilelik ve emzirme döneminde 

TOFASİTİNİB (XELJANZ) 



TOFASİTİNİB (XELJANZ) 

 Nasıl kullanılır? 

 Her gün aynı saatlerde (sabah bir tablet ve 
akşam bir tablet) alınmalıdır. XELJANZ’ı aç 
veya tok karnına kullanılabilir. 

Nasıl saklanmalı? 

  30°C’nin altındaki oda sıcaklığında orijinal 
ambalajında saklanmalıdır.  



XELJANZ’ın en yaygın yan etkileri  

• Üst solunum yolu enfeksiyonları (nezle, sinüs enfeksiyonları), 

• Baş ağrısı,  

• İshal, 

• Nazofarenjittir (burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı). 

 

TOFASİTİNİB (XELJANZ) 



YAN ETKİLERİN BİLDİRİLMESİ 

• Karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan 

“İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 
numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans 
Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek 
ilaç güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış 
olabilirsiniz. 



 
    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

"Vatanını en çok seven, görevini 
en iyi yapandır." 



Teşekkürler 



 


