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1. AMAÇ
Hastane eczane deposunun çalışma politikasını belirlemek ve bu politika çerçevesinde depo
işleyişini sağlamak, eczane deposunun her türlü görev ve faaliyetleri ile ilgili yapılması
gerekenleri detaylandırmak, depo çalışanlarının görev ve sorumluluk dağılımını yapmak,
kaliteli hizmet sunumu yaparak bölümlere zamanında ve hatasız ilaç sunumu sağlamak.
2.KAPSAM: Hastane eczane deposu, ilgili yöneticileri kapsamaktadır.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5. SORUMLULAR:

- Başeczacı,Hast.Müd.Yard., Mesul Müdür –ve Taşınır Konsolide Yetkilisi
- Eczacılar
- Eczane Depo Yardımcı Personeli (iki kişi)

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Firmalardan gelen ilaçlar irsaliyedeki miktarı gelen miktar ile karşılaştırılır.Kargo
firmasından depoya teslimatı depo yardımcı personeli ile eczacı sorumluluğunda
gerçekleştirilir.

6.1.1. Kargo firması aracılığıyla ilaç firmasından gönderilen ilaçların kırık,hasarlı olup
olmadığı ve miadları başeczacı tarafından kontrol edildikten sonra eğer teslim edilen ürün ve
adedi uygun ise imza karşılığı teslim alınır.

6.1.2. Firmalardan gelen ilaçlar imza karşılığı teslim alındıktan sonra; kargo ile gönderimi
sağlanmış ise kargo etiketinden veya kargo teslim makbuzundan fotokopi çekilerek arşiv
yapılır ve bu yapılan arşivler düzenli olarak başeczacıya sunulur.

6.1.3. Gelen ilaçların fatura girişleri  ayrıntılı olarak son kullanma tarihi, adedi, lot numarası,
birim fiyatı başeczacı tarafından HBYS üzerinden gerçekleştirilir.

6.1.4. HBYS sisteminden girilen faturaların taşınır istem fişi ve muayene kabul komisyon
raporu çıkarılır ve başeczacı imzalar.

6.1.5. HBYS sistemi üzerinden faturaların İTS bildirimi başeczacı tarafından gerçekleştirilir.

6.1.6. HBYS sistemine girilmiş olan faturalar TİF ve muayene kabul komisyonu raporları
eklenerek faturalardan iki nüsha fotokopi çekilip ilk fotokopi başeczacıya verilmek üzere
arşivlenir. Faturanın diğer nüshasına TİF ekleyerek eczane fatura arşivi ve TİF arşivine
kaldırılır.

6.1.7. İşlemleri biten evraklar zimmet defterine depo yardımcı personelleri tarafından
kaydedilerek komisyon üyelerine imzalatılmak üzere imza karşılığı yetkili kişiye teslim edilir.

6.1.8. İmzadan gelen evraklar yetkili kişiden tekrar depo yardımcı personeline teslim edilir.
Eczane deposunda kalacak olan ve döner sermaye saymanlığına teslim edilecek olan evraklar
depo yardımcı personeli tarafında ayrıştırılır,zimmet defterine kaydedilerek döner sermaye
saymanlığına teslim edilir.
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6.1.9. Gelen ilaçların daha önceden hastanemiz bünyesine girmiş olan muadillerine HBYS
sistemi üzerinden sorguları depo yardımcı personeli tarafından yapılır. Yapılan kontroller
sonrası miadlarına uygun bir sıra ile uygun biçimde ilaçların depolanması sağlanır.

6.1.10. Eczane deposu, buzdolabı ve ofis temizliği haftada iki gün  depo yardımcı personeli
tarafından gerçekleştirilir.

6.1.11. Başecazcı eczane deposu amiridir. Depo yardımcı personellerinin iş düzeni, çalışma
saatleri, eczane veya eczane deposunda yapılacak işler başeczacının sorumluluğundadır. Depo
yardımcı personelleri başeczacı ve diğer eczacıların uygun gördüğü işleri yerine getirmekle
yükümlüdür.

7.2. Eczane Deposunda Depo Bazında İlaçların Hazırlanması;

7.2.1. Yoğun bakımlar, Acil, KVC, Ameliyathane, Hemodiyaliz bölümleri ilaç istemlerini
bilgisayar üzerinden toplu olarak yapar.

7.1.2. Günlük olarak depodan ilaç çekebilme yetkisine sahip hastane alt depolarının ilaç
istemleri HBYS sisteminden sorgulanır. İlaç talepleri eczacı ekranına yansır ve eczacının
onayı sonucu depo yardımcı personelinin ekranına düşebilmektedir. Eczacının onay vermiş
olduğu bu ilaçların bir listesi hazırlanarak  ilgili birimin personeline teslim edilir ve sistem
üzerinden transferi bölümün alt deposuna gerçekleştirilir.

7.2.3. Teslim alındığına dair bilgisayar çıktısı imzalatılır ve ilaçlar sorumluya teslim edilir.
Soğuk zincire tabi ilaçların yanına buz kalıbı konularak bölüme transferi sağlanır.

7.1. İlaçların Son Kullanma Tarihlerinin Takibi

7.1.1. Eczane deposuna kabul edilen ilaçların son kullanma tarihleri sistem üzerine kayıt
edilir.

7.1.2. İlaçlar, son kullanma tarihlerine göre yakın miatlılar öne uzun miatlılar arkaya gelecek
şekilde veya aralarında boşluk olacak şekilde ilaç deposundaki yerlerine sıralanır.

7.1.3. Miat takibi HBYS sistemi üzerinden yapılır. Ayda bir ilaçların son kullanma tarihleri
manuel kontrol edilerek miadı yaklaşmış olan ilaçlar belirlenir.

7.1.4. Son kullanma tarihinin bitimine üç aydan az kalan ilaçlar için başeczacı bilgilendirilir.
Başeczacı  firmalara fax çekerek uzun miatlı olanla değiştirilmesini talep eder.

8.1. Son Kullanma Tarihleri Geçen İlaçların İmhası

8.2.1. Miadı geçmiş uyuşturucu ve psikotrop ilaçların düzenlenecek bir tutanakla tespit
edilerek, eczacı tarafından İZAYDAŞ’a imha ettirilmesinin sağlanması ve bu şirket tarafından
tutanaktaki ilaçların imha edildiğine dair düzenlenen tutanağın eczacı tarafından İl Sağlık
Müdürlüğüne ve İl Çevre  ve Şehircilik Müdürlüğüne  ulaştırılması gerekmektedir.İzaydaş
telefon: 0262 316 60 00
8.5.2. İmha edilen ilaç bilgisayar programına kayıt edilir.
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9.1. Eczane deposunda bulunan ilaçların saklama koşulları ve alınan önlemler:

9.1.1. Firmalardan ya da ecza depolarından gelen ilaçlar sayım yapılmasının ardından, depo
personelleri tarafından raflara dizimi ilaç depolama talimatına göre yapılır.

9.1.2. Eczane deposunda ilaçların raflara dizilişinde yine ilaç raflama talimatına uygun
hareket edilir, endikasyona ve farmasötik şekillere göre bir yerleşim prensibi gözetilmektedir.

9.1.3. Kemoterapi ilaçları için ise yine ayrı bölümler bulunmaktadır. Ve bunlar kendi
aralarında harf sırasına konularak yerleştirilmiştir.

9.1.4. Kan ürünleri gibi soğukta saklanması gereken ilaçlar servis eczane deposunda bulunan
soğuk depoda +2˚C,+8 ˚C aralıklarında sabitlenmiş soğuk depoda saklanmaktadır.

9.1.5. Hastane eczane deposu fiziki konumu nedeniyle güneş almayan bir durumda
olduğundan ışıktan korunarak saklanması gereken ilaçlar için ekstra bir önleme gerek
görülmemiştir.

9.1.6. Soğuk zincire tabii ilaçlar +2˚C,+8 ˚C aralıklarında taşınması ve muhafaza edilmesi
gereken ilaç grubudur. (Serumlar, kan ürünü ilaçlar) Ambalajında “+2˚C,+8 ˚C aralığında
saklayınız” ibaresi bulunmalıdır. Bu ilaçlar soğuk ilaç deposunda sıcaklık ve nem sabitlenerek
depolaması sağlanmaktadır.

10.1. Mesai saatlerinde eczacılık hizmetleri:

10.1.1. K.S.Ü eczane deposu mesai hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasındadır. Hafta sonu
kapalıdır.
10.1.3. 8.00-17.00 saatleri arasında öğle arası dahil herhangi bir acil isteme karşı eczane
depomuz açık tutulmaktadır.
10.1.4. Mesai dışında eczacı personel icap nöbeti tutmaktadır.
11.1.Enlil HBYS sisteminin arıza durumu

11.1.1.Enlil HBYS sistemi çalışmadığı durumlarda veya elektrik kesintilerinde ilaçlar servis
tarafından istendiğinde ilk önce isteyenin kim olduğu ve hangi servisten istendiği öğrenilir,
daha önceden hazırlanmış sistem arıza formuna istenilen ilaç doz ve adetleri yazılır. Sistem
geldiğinde servis ile iletişime geçirip ilaçların Enlil HBYS sistemi üzerinden istenmesi
sağlanır ve onay yapılır. Alınan istem belgesi serviste imzalatılır. Bu süre 24 saati geçmez.

12.1.İlaçların servislere transferi

12.1.1.İlaçlar depodan ilaç kasalarına hazırlandıktan sonra servis personeli ve sorumlu taşıma
arabasıyla gelir ,ilacı sayar ,teslim formunu imzalar, taşıma arabasına yükleyip servise çıkar.
Transferde ilaçların kırılmasını ve kaybolmasını engellemek için kasalar ve taşıma arabası
kullanılır.

13.1.Özel nitelikli ilaç grubları

13.1.1.Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik listeler eczane çalışma ortamında görülebilen bir
yere asılmıştır.Bu gruplar:

-Acil Pediatrik İlaçlar
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-Görünüşü Benzer İlaçlar
-Yazılışı ve Okunuşu Benzer İlaçlar
-Psikotrop İlaçlar
-Narkotik İlaçlar
-Işıktan Korunması Gereken İlaçlar
-Yüksek Riskli İlaçlar
-Hazırlanması Özel Teknik/Teçhizat/Uzmanlık Gerektiren İlaçlar

13.1.2. Görünüşü Benzer İlaçlar, Yazılışı ve Okunuşu Benzer İlaçlar rafa dizilirken muhtemel
hataları önlemek için eczacı eşliğinde rafa dizilir .Raflara dizilirken aynı rafta olmamalarına
dikkat edilir. Işıktan Korunması Gereken İlaçlar, Yüksek Riskli İlaçlar, Acil Pediatrik İlaçlar
ayrı raflarda muhafaza edilir.

13.1.3.Yüksek riskli ilaçların üzerine  kırmızı renkli etiket yapıştırılır.

14.1.Depodaki İlaç ve Serum Stok Seviyeleri

14.1.1.İlaç ve serum miktarlarının kritik stok seviyesinde olanları tespit edilir.

14.1.2.Kritik stok seviyesinde olan ilaç ve serumların muadillerinin miktarları kontrol edilir.

14.1.3.Muadilleri yok ise miktarları kritik stok seviyesine düşen ilaçlar satın alınması için
talep edilir.

14.1.4.Kritik,minimum ve maksimum stok seviyeleri her 15 günde 1 stok analizden kontrol
edilir. Böylece ilaç artış ve azalış hızını kontrol etmiş oluruz. Buda ay içinde fazla stok
yapmamızı ve ilacın erken bitme durumunu ortadan kaldırır.

15.1. İlaç ihalesi ve ilaç satın alma prensipleri:

15.1.1.Hastanenin gereksinimi olan ilaç ve sıhhi malzemeleri başeczacı, hekimlerden de görüş
alarak belirler ve hastane yönetimine bildirir.

15.1.2.Bu bildirim sırasında başeczacı, genel prensip olarak etken madde ve doz
bildirmektedir, ancak tek bir firmanın ürettiği etken maddelerin istenmesinden kaçınmak için
aynı etkiye sahip bir ilaç alımı için ilaç grubu adı da verilebilir.

15.1.3.Eczacının oluşturduğu ilaç listesi hastane yönetimine sunulur, hastane yönetimi ise
duyuru yaparak gerekli ilaçları ilan eder.

15.1.4.İhale şartları ve ihale tarihi belirlenir.

15.1.5.Bu ihalelerde ilaçlar için Türkiye’de sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış
müstahzarları üreten firmalar girebilir.

16.1. İlaçların ve diğer kalemlerin stok kontrolü ve yerleşimi:

16.1.1.HBYS’den genel ilaç stoku ve/veya kalan ilaç miktarı an be an bilgisayar sistemi
yardımıyla görülebilir.
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16.1.2.Hastane deposunda raflarda herhangi bir ilacın azalması durumunda bu görevle
sorumlu başeczacıya durum bildirilerek 3 aylık miktar firmalara döner sermaye aracılığı ile
fax çekilir.

16.1.3. Bilgisayar programı, herhangi bir ilacın haftalık, aylık, üç aylık ya da istenilen
herhangi bir zaman sürecindeki gidisini tablo ya da grafik olarak eczacının görmesine imkân
vermektedir. Herhangi bir hataya karşı eczacılar aylık çıkışları kontrol ederler.

16.1.4.Eczacı, bilgisayara her ilaç için gidiş hızına göre belirlenmiş bir kritik seviye girişi
yapar. Stoklardaki ilaç sayısı bu noktanın altına düştüğünde bilgisayar otomatik olarak
bununla ilgili renkli uyarı verir ve ilacı sipariş listesine ekleyip eklemek istemediğini eczacıya
sorar. Bu sistem sayesinde büyük ihalelerde alınacak ilaçlar ve miktarları daha spesifik olarak
belirleneceğinden kurumun ara alımlarla zarara uğraması engellenir, böylece kar marjı
yükseltilmiş olur .Ayrıca kritik ve maksimum seviyelerini de HBYS sisteminden renkli
uyarılarla takip edebiliriz.İlaçların daha önceden minimum kritik ve maksimum stok
seviyeleri HBYS de belirlenmiştir.

16.1.5.Depolama alanlarının sıcaklık ve nem değerleri kontrol altında tutulur. Her gün
sorumlu personel tarafından çizelgeye işlenir.

16.1.6.Depo ve narkotik ilaç saklanan alanlara eczane personeli dışında izinsiz kimse
geçemez.

16.1.7.Depo alanlarında ilaçlar sel ve su basması gibi durumlarından etkilenmemesi için tahta
paletler ve raflara konulmaktadır. Tavandan en az 50 cm boşluk bırakılmakta ve duvarlar
arasında boşluk bulunmaktadır.

16.1.8.İlaçlar raflara farmasötik formlarına ve çeşitlerine göre dizilmektedir.

16.1.9.İhalede alımı yapılan ilaçlar toplu olarak hastane deposuna getirilebileceği gibi, miat
avantajı sağlamak için firma ya da depo ile yapılan anlaşmaya göre iki ya da üç parti halinde
birkaç ay arayla da hastaneye getirilme yoluna da gidilebilir.

16.1.10. Depolama alanlarının temizliği kontrol altında tutulur.Her gün sorumlu personel
tarafından çizelgeye işlenir

17.1. Narkotik İlaçların dağıtımı ve kayıtlarının yapılması:

17.1.1.Muhafaza ve taşınma esnasında zarar gören narkotik ilaçlar için tutanak tutulur.

17.1.2.Narkotik ve psikotrop ilaçlar kırmızı ve yeşil dolaplarda kilitli bir şekilde
saklanmaktadır. Anahtar başeczacıdadır. Hafta sonu anahtarı nöbet tutan eczacıya teslim eder.
17.1.3.Servisler toplu narkotik istediklerinde narkotik kayıt defterine işlenir. Bu narkotik kayıt
defteride hangi servise hangi narkotik ve dozu kaç adet verildiği bilgileri bulunur.Narkotik
ilaç teslimi imza karşılığında olur.

18.1. Psikotrop ilaçların dağıtımı ve kaydedilmesi:

18.1.1.Psikotrop ilaçların dağıtımı da uyuşturucu ilaçlar gibidir, yalnız bu ilaçlar HBYS de
yeşil renktedir.
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19.1.2.Depo alanlarına ilaç ve serumlar yer zemine konulmaz. Tahta palet ve raf sistemi
kullanılmaktadır. Tavan,taban ve yan duvarlar arasında boşluk bırakılır.Böylece sel ve su
baskınlarından etkilenmez ayrıca hava sirkülasyonunu da etkilemez. Ayrıca sel ve su
basmalarında ilaçları daha önceden boş bırakılan güvenli alana taşınır yada hastane içinde
daha önceden planlanmış, kalite standartlarına uygun boş depoya taşınır. Elektrik
kesintilerinde veya soğuk hava deposu bozulduğunda akıllı termometre sistemi devreye girer.
Soğuk zincir ilaçlar başka depoya soğuk hava deposuna taşınır.

19.1.3.Depo ve buzdolabına ait ilaç yerleşim planları, kolay kullanılabilir, ulaşılabilir bir
yerdedir ayrıca 15 günde 1 güncellenmektedir.

19.1.4. Pediatrik ilaç dozları ayrı bir raf olarak ayarlanmıştır.

19.1.5. Raflarda ilaçların etken maddeleri etiketli olarak yer almaktadır. Böylece değişen ilaç
isimlerinden ve birbirine benzeyen ilaç isimlerinden kaynaklanacak karışıklık önlenmiştir.

19.1.6.Serumlar ise yer ile temasını kesmesini sağlayacak paletler üzerinde çok yüksek
olmayacak şekilde depoda uygun görülen bölümde istiflenmiş olarak bulunur. Tavandan en az
50 cm boşluk bırakılır. Duvara dayanmaz.

19.1.7.Firmalardan ya da ecza depolarından gelen ilaçlar sayım yapılmasının ardından,
görevlendirilen personel tarafından raflara dizimi ilaç depolama talimatına göre
yapılır.Eczane personeli hariç kimse eczane deposuna izinsiz giriş yapamaz.

19.1.8.Depoda ilaçların raflara dizilişinde endikasyona ve farmasötik şekillere göre bir
yerleşim prensibi gözetilmektedir.

19.1.9.Kemoterapi ilaçları için ise yine ayrı bölümler bulunmaktadır.Ve bunlar kendi
aralarında harf sırasına konularak yerleştirilmiştir.

19.1.10.Kan ürünleri gibi soğukta saklanması gereken ilaçlar servis eczane deposu içindeki
bulunan soğutma kabininde ile sıcaklığı +4ºC‘e sabitlenmiş soğuk depoda saklanmaktadır.

19.1.11.Hastane eczane deposu güneş almayan bir durumdadır. Işıktan saklanması gereken
ilaçlar orijinal kolilerde muhafaza edilmektedir.

19.1.12.Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar ise anahtarı eczacı tarafından korunan kilitli çelik
kasalarda muhafaza edilmektedir.

19.1.13.Soğuk zincire tabii ilaçlar +2˚C,+8 ˚C aralıklarında taşınması ve muhafaza edilmesi
gereken ilaç grubudur. (Serumlar, kan ürünü ilaçlar) Her türlü taşıma sırasında mutlak suretle
buz aküsü  kullanılmalıdır. Ambalajında “+2˚C,+8 ˚C aralığında saklayınız” ibaresi
bulunmalıdır. Bu ilaçlar hazırlama sırasında servis kutularına atılmaz. Kutunun içine “soğuk
zincir ilacınız var” yazısı bırakılır. Servis personeli eczaneye geldiğinde buz aküsü ile ayrı
olarak teslim edilir.


