
 

 
SÖZEL ORDER TALİMATI 

Doküman Kodu KU.TL.23 
Yayın Tarihi 21.01.2016 
Revizyon Numarası 1 
Revizyon Tarihi 11.10.2021 
Sayfa No 1/1 

 
1. AMAÇ: Hastanemizin tüm birimlerinde tedavi görmekte olan hastaların tedavilerinin aksamaması 
için acil ve zorunlu durumlarda sözel veya yazılı orderların doğrulanması ile ilgili standardizasyonun 
sağlanmasıdır. 
2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
3. KISALTMALAR: 
4. TANIMLAR: 
5. SORUMLULAR: Hastanemizdeki tüm hekimler, tüm hemşireler, tüm eczacılar ve diğer sağlık 

  personeli 

6.  FAALİYET AKIŞI 
6.1.  Sözel veya Telefonla order alınması steril girişimler sırasında, HBYS hata verdiği zaman veya 
herhangi bir teknik arıza sebebiyle sistem üzerinden ilacın order edilemediği durumlarda kabul edilir. 
6.2.  Sözel orderı alan hemşire, sözel orderi veren doktora kendini tanıtır, karşısındaki doktor da 
kendini tanıttıktan sonra order verilecek hastanın kimlik bilgileri ayrıntılı olarak, karşılıklı teyit 
edildikten sonra order kabul edilir. 
6.3.  Order kaydı muhataba geri dönülerek okunur ve sesli doğrulama yapılır. 

6.4.  Anlaşılmayan ifadeler ve özellikle ilaç isimleri için kodlamaya gidilir. 
6.5.  Order etmeye yetkili kişi bunları doğrular ve onaylar. 
6.6.  Sözel veya telefonla bildirilen orderlar mutlaka ‘’Sözel Order Formu’’ na anında işlenir. 

6.7.  Formun tüm bölümleri eksiksiz doldurulur. Sözel order formunda ilacı talep eden servisin adı, 
ilacın talep edildiği tarih, hasta bilgileri, talep edilen ilacın adı/dozu, ilacı talep eden servisin bölüm 
hocasının kaşesi ve imzası, tedaviyi gerekli gören doktorun kaşesi ve imzası ve tedaviyi uygulayacak 
/ilacı teslim alacak olan hemşirenin kaşesi ve/veya imzası bulunmalıdır. Eğer enfeksiyon hastalıkları 
uzmanının onayını gerektiren (EHU) ilaç var ise enfeksiyon hastalıkları uzmanının kaşesi ve imzası 
da bulunmalıdır.  

6.8.  Yüksek hata potansiyeli nedeni ile kemoterapi ilaçları, narkotik-psikotrop ilaçlar ve yüksek riskli 
ilaç listesinde yer alan ilaçlar için sözel order talimatı kabul edilmez. 

6.9.  Eksiksiz bir şekilde doldurulan sözel order formu eczaneye bilgi verilmesinin ardından eczaneye 
ulaştırılır. Uygun görülmesi halinde ilaçlar hazırlanarak eczane tarafından teslim edilir. 

6.10. Sözel order formu ile teslim edilen ilaçlar en geç sözel order formun verildiği tarihi takip eden 
ilk iş günü içerisinde HBYS sistemi üzerinden order edilerek hasta üzerine düşümü sağlanır. 

 

 

 

 
 

 


