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1.AMAÇ :Oral ilaçların doğru olarak hazırlanması ve uygun/ doğru şekilde hasta-ya uygulanmasıdır.

2.KAPSAM: Hastanemizde bulunan hastalar

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5.SORUMLULAR: ,Hemşire,ebe,ATT
6.FAALİYET AKIŞI
6.1. İlaç hazırlanırken ve hastaya verilirken 8 doğru kuralına uyulur (doğru ilaç, doğru ilaç şekli, doğru
hasta, doğru doz, doğru zaman, doğru yol, doğru kayıt, doğru yanıt).
6.2. Sublingual yol (dil altı)
6.3. Bukkal yol (yanak-diş/ dil arasına)
6.4. Bütün ilaç uygulamalarında kurumun belirlediği ilaç- ilaç ve ilaç besin etkileşimi, yüksek riskli
ilaç, benzer isimli ilaç listeleri dikkate alınmalı ve belirlenen protokole uygun işlem yapılmalıdır.
6.5. İlaç hazırlanırken, ilacın etiketi üç kez kontrol edilir
6.6. İlaçlar kendi kabından başka kaplara aktarılmaz.
6.7. Hastanın yaşına ve klinik durumuna göre ilaç toz haline getirilip su ile karışım hazırlanır
8.Dikkat Edilecek Noktalar
8.1.İlaç dolaplarının kilitli olması güvenlik açısından önemlidir.

8.2. İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalıdır.

8.3. Hastanın yatış sürecinde kullanmakta olduğu ilaçlar teslim alınmalı ve kurum prosedürüne uygun
olarak kaydedilmeli, uygun koşullarda muhafaza edilmeli ve  taburculuk aşamasında teslim edilmelidir.

8.4. Hasta bütün ilaçlarını yutuncaya kadar yanında kalınmalıdır.

8.5. Hastanın yutma sorunu varsa ya da ilaç nazogastrik sonda/ gastrostomi kateterinden verilecekse
tablet formundaki ilaçlar ezilip su ile karıştırılarak verilmelidir.

8.6. Süspansiyon formundaki ilaçlar mutlaka çalkalanmalı ve sonrasında hazırlanmalıdır

8.7. Diş minesine zararlı asit (aşındırıcı etkisi olan), demir (leke yapıcı), hidroklorik asit ve diğer tahrip
edici ilaçlar pipetle verilmelidir.

8.8. Reddedilen/ verilmeyen ilaçlar kaydedilmelidir

9.İŞLEM BASAMAKLARI

9.1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir.

9.2. Hekim istemi ile ilaç kartları karşılaştırılır (hastanın adı, ilacın adı, dozu, uygulama yolu,
uygulama zamanı).



ORAL YOLLA İLAÇ HAZIRLAMA
VE UYGULAMA TALIMATI

Doküman Kodu HB.TL.21
Yayın Tarihi 17.06.2016
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 2 / 2

9.3. Uygulanacak ilaçların etki ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olunur.

9.4. İlaç istenen dozda hazırlanır ve kadehe konulur.

9.5. Hastaya aynı saatte verilecek ilaçlar aynı kadehe konulur.

9.6. Hasta kartı, hastaya ait kadehin üzerine/ önüne yerleştirilir.

9.7. İlaç verilmeden önce ilaç kartı ile hekim istemi karşılaştırılır.

9.8. Hasta/ ailesine, ilacın verilme amacı ve etkisi hakkında bilgi verilir, hasta ailesinin tedaviye
katılımı sağlanır.

9.9. Hasta alabiliyorsa ilaçlarını kendisinin alması sağlanır.

9.10. İlaçlar yeterli miktarda su ile verilir.

9.11. Hastanın ilacı yuttuğundan emin oluncaya kadar yanında kalınır.

9.12. İlaç nazogastrik sondadan ya da gastrostomi kateterinden verilecekse önce su verilerek kateter
temizlenir. İlaç toz haline getirilir ve sulandı-rılarak verilir. İlaç verildikten sonra da sondadan su
verilerek sondada ilaç kalmaması sağlanır.

9.13. Sublingual yoldan ilaç verilecekse hastaya ilacı dilaltında emmesi, yut-maması ve tükürmemesi
söylenir. Bu yolla verilen ilaçlar hızlı ve siste-mik etki gösterirler. İlaç uygulamasının ardından su ya da
herhangi bir sıvı içmemesi gerektiği belirtilir.
9.14. İşlem kaydedilir.

9.15. Verilen narkotik ilaç ise, ilgili form doldurulur.

9.16. Hasta ilacı reddettiyse nedeni yazılır.

9.17. Hasta yanında ilaç bırakılmaz.

9.18.İlaç kartları bir sonraki uygulama için yerleştirilir.

9.19. Malzemeler temizlenir, yerine kaldırılır.

9.20.Eller el yıkama standardına göre yıkanır.
9.21. İlacın istenen etkisini, yan etkilerini ya da herhangi bir alerjik durumun olup olmadığını
değerlendirmek amacıyla hasta uygulamadan sonraki 30 dk yakından gözlemlenmelidir


