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1. AMAÇ: Hastane eczanesinin çalıĢma politikasını belirlemek ve bu politika çerçevesinde 

eczane iĢleyiĢini sağlamak, eczanenin her türlü görev ve faaliyetleri ile ilgili yapılması 

gerekenleri detaylandırmak, eczane çalıĢanlarının görev ve sorumluluk dağılımını yapmak, 

kaliteli hizmet sunumu yaparak hastalara zamanında ve hatasız ilaç sunumu sağlamak.   

2. KAPSAM: Hastane eczanesini, ilgili tüm depoları ve ilgili yöneticileri kapsamaktadır. 

 

3.KISALTMALAR: 

 

4.TANIMLAR: 

 

5.SORUMLULAR: 

 

- Başeczacı, Hast. Müdürü. ,Mesul müdür ve Taşınır konsolide yetkilisi    

- Eczacılar  

- Eczane teknisyenleri  

 

6. FAALİYET AKIŞI:  

 

6.1.Ġlacın dahil olduğu tüm süreçler hastanemizin Ġlaç Güvenliği Rehberinde düzenlenmiĢtir. Bu 

süreç ilaç yönetim ekibi tarafından denetlenmektedir. 

 

6.2. Her ilacın akılcı kullanımına ait özet farmakolojik ve terapötik bilgiler RX MediaPharma 

bilgisayar programında mevcuttur. Ayrıca özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik düzenlemeler 

yapılmıĢ olup bu listeler tüm hastaneye dağıtılmıĢtır. Ġlaçlar etken madde üzerinden ihale 

edilmektedir buda en ucuz ilacın alımını sağlamaktadır. Ġhale listeleri hazırlanırken hastanede 

bulundurulması zorunlu ilaçlar her ihaleye yazılır. Hastanede kullanılan ilaçlar geçmiĢ yıllardaki 

çıkıĢına bakılarak bir sonraki yılın ihale listesine yazılır. Her ilaç grubundan en az bir ilaç 

ihaleye yazılır. Hastanemizin temel ilaç ve serum listesi vardır. Ayrıca Sistemik Antimikrobik ve 

diğer ilaçların reçeteleme kuralları listesi bulunmaktadır. Hastaneye yeni bir ilaç alınacağı zaman 

ilacı kullanacak doktor BaĢhekimliğe  ilacın adını ve bir yılda ortalama tüketim miktarını yazar. 

Ġlaç yönetim ekibi doktorun bu isteğini değerlendirdikten sonra uygunsa ilk alımı doğrudan 

teminle az miktarda alır. Ġlacın sirkülasyonuna göre ihaleye yazılır. Ġlaçlarda önemli olan etken 

maddenin sağlanmasıdır, yani istenilen eĢdeğerinin bulunup bulunmamasıdır. Kimi zamanlarda da 

istenilen ilaç ya da etken maddenin bulunmaması ya da stoklarda azalması nedeniyle endikasyona 

eĢdeğeri baĢka bir ilaç hekime önerilerek onaylanması halinde hasta tabelasındaki ilaçla 

değiĢtirilebilir. Örneğin; Ranitidin etken maddeli Ulcuran Ampul yerine Famotidin etken maddeli 

Nevofam Ampul.  

 

Eczane çalıĢma saatleri; K.S.Ü Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi eczanesi 7 gün 24 saat 

açıktır. Eczane öğlen arası dâhil mesai saatlerinde hiç bir zaman kapanmaz. Hafta içi ve hafta 

sonu 17.00-08.00 arası sadece nöbetçi personel bulunur. Ġcapçı olan eczacının sorumluluğunda 

çalıĢan gece personeli bu saatlerde eczanede ilaçların istemini karĢılar. Ġcap nöbeti tutan eczacı, 

eczanede oluĢabilecek her türlü sorunun çözümü için ulaĢılabilir ve en kısa zamanda hastaneye 

gelebilir durumdadır. Hafta sonu fazla mesai yapmıĢ olan eczacı iznini aynı takvim ayı içerisinde 

kullanır. Nöbet ve icap çizelgesi baĢhekimliğe onay için her ayın son haftası gönderilir. 

 

Ġlaç tedavisiyle ilgili konular (çocuk dozlarının nasıl hesaplanacağı, acil durumlarda kullanılan 

ilaçların doz tabloları, sık kullanılan kısaltmalar, klinik açıdan önem taĢıyan ilaç etkileĢmeleri, 

ilaç zehirlenmelerinde acil tedavi ilkeleri gibi) tüm servislere dağıtılmıĢtır. Ayrıca hastanemiz 

kalite yönetim sisteminden de ulaĢılabilir.  
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Hastanemizde çıkan ilaç atıkları tehlikeli atık kutularına atılmaktadır. Bu atıklar gün içinde 

toplanıp hastane atık planına göre hareket edilir. Miadı geçmiĢ ilaçların düzenlenecek bir tutanakla 

tespit edilerek, eczacı tarafından ĠZAYDAġ‟a imha ettirilmesinin sağlanması ve bu Ģirket 

tarafından tutanaktaki ilaçların imha edildiğine dair düzenlenen tutanağın eczacı tarafından Ġl 

Sağlık Müdürlüğüne ve Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğüne ulaĢtırılması gerekmektedir. ĠzaydaĢ 

telefon: 0262 316 60 00. Ġmha edilen ilaç HBYS‟den düĢülür. 

 

7. İlacın dâhil olduğu tüm süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlıdır. 
 

7.1. Ġlaçların temini  

7.2. Ġlaçların muhafazası  

7.3. Ġlaç istemleri  

7.4. Ġlaçların hazırlanması  

7.5. Ġlaçların transferi  

7.6. Ġlaç uygulamaları  

7.7. Hasta beraberinde gelen ilaçların kontrolü  

7.8. Ġlaç-ilaç, ilaç-besin etkileĢimlerinin kontrolü  

7.9. Parenteral ilaçlarda stabilite ve geçimsizlik kontrolü  

7.10. Advers etki bildirimleri  

7.11. Ġlaç hata bildirimleri ve ilaç yönetimine iliĢkin göstergeler  

7.12. Yüksek riskli ilaçların yönetimi 

 

8.İlaçların Temini 

 

8.1. Hekimlerin reçete etme alıĢkanlıkları piyasaya yeni bir ilaç sunulmadığı sürece hemen hemen 

aynıdır. Eczacılar da bu hususta fikir sahibi olduklarından alımları geçmiĢ ay ve yıllara bakarak 

ihtiyaç doğrultusunda yaparlar.  

8.2. Ġlaçlarda önemli olan etken maddenin sağlanmasıdır, yani istenilen eĢdeğerinin bulunup 

bulunmamasıdır. Kimi zamanlarda da istenilen ilaç ya da etken maddenin bulunmaması ya da 

stoklarda azalması nedeniyle endikasyona eĢdeğeri baĢka bir ilaç hekime önerilerek onaylanması 

halinde hasta tabelasındaki ilaçla değiĢtirilebilir. Örneğin; Ranitidin etken maddeli Ulcuran Ampul 

yerine Famotidin etken maddeli Nevofam Ampul.  

8.3. Çok spesifik olup stokta bulunması gerekli görülmeyen ilaçlar, yeni piyasaya çıkmıĢ ilaçlar, 

servislerin acil ihtiyacı olan ilaçlar bölüm sorumlusu doktor tarafından baĢhekimliğe resmi yazı ile 

bildirilir.  

8.4. Ġlaçlar etken madde üzerinden ihale edilmektedir buda en ucuz ilacın alımını sağlamaktadır. 

Ġhale listeleri hazırlanırken hastanede bulundurulması zorunlu ilaçlar her ihaleye yazılır. 

Hastanede kullanılan ilaçlar geçmiĢ yıllardaki çıkıĢına bakılarak bir sonraki yılın ihale listesine 

yazılır. Her ilaç grubundan en az bir ilaç ihaleye yazılır. Hastanemizin temel ilaç ve serum listesi 

vardır. Ayrıca Sistemik Antimikrobik ve diğer ilaçların reçeteleme kuralları listesi bulunmaktadır.  

8.5. Hastaneye yeni bir ilaç alınacağı zaman ilacı kullanacak doktor BaĢhekimliğe ilacın adını ve 

bir yılda ortalama tüketim miktarını yazar. Ġlaç yönetim ekibi doktorun bu isteğini 

değerlendirdikten sonra uygunsa ilk alımı doğrudan teminle az miktarda alır. Ġlacın sirkülasyonuna 

göre ihaleye yazılır.  

8.6. Hastanede kullanılacak ilaçların seçimi ve önceliklerine göre sınıflandırılması baĢeczacının 

sorumluluğunda gerçekleĢen bir olaydır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus acil 

durumda gerekli olacak her türlü ilacı eczanede bulundurmaktır. Antihistaminikler, Narkotik 

Analjezikler hastane eczanesinde sürekli bulundurulması gereken ve seçimde öncelikli olacak 

ilaçlar arasındadır. Daha sonra yukarıda belirtilen; hekimlerin reçete etme alıĢkanlıkları da göz 

önünde bulundurularak ihalede oluĢturulacak liste Ģekillendirilir. Burada öncelik farklı ilaç 

gruptan en ucuz ve en etkili ilacı yazmaktır.  
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8.7. Ġlaçların seçiminde önemli olan mümkün olduğunca fazla sayıda etken madde 

bulundurmaktır. Böylece istenebilecek ilaçlar daha kolay ve daha çabuk bir biçimde 

verilebilir. Aynı etken maddeyi içeren farklı firmaların ürettiği ilaçların arasında seçim 

yapılacaksa tercih ihale yapılarak ucuz olan ilaçtan yana kullanılacaktır. Burada ilaç üreten 

firmaların üretim kalitelerine bakılmaz. Bunun nedeni, ilaç kalitesinin standart ve en üst 

düzeyde olması zorunluluğudur. Zira piyasaya çıkan bir ilaç TC Sağlık Bakanlığı tarafından 

standartlar ve kalite bakımından değerlendirilerek yeterli görülmüĢtür. Hastane 

bulundurulması zorunlu ilaçlar her ihale listesine yazılmaktadır. 

8.8. Hastanenin gereksinimi olan ilaçları baĢeczacı gelecek yılın ihalesini yapmak için 

baĢhekimlikten izin aldıktan sonra süreç baĢlar. BaĢhekimliğe anabilim dallarının eczanede 

bulunması gereken ilaç listelerinin eczaneye gönderilmesi için resmi yazı yazar. Ġhale listesini 

hekimlerden görüĢ alarak ve ilaçların geçmiĢ ay ve yıl çıkıĢlarına bakarak ihtiyaç 

doğrultusunda yapar ve hastane yönetimine bildirir. Bu bildirim sırasında baĢeczacı, genel 

prensip olarak etken madde ve doz bildirmektedir, ancak tek bir firmanın ürettiği etken 

maddelerin istenmesinde baĢhekimlik ile birlikte istek yapan hekime ilaç ihtiyacı sorulur. 

Eczacının oluĢturduğu ilaç listesi hastane yönetimine sunulur, ilaç yönetim ekibi listeyi 

inceler varsa değiĢiklikler yapılır ve ilaç ihale alım sürecini baĢlatır. Ġhale Ģartları ve ihale 

tarihi belirlenir. Bu ihalelerde ilaçlar için Türkiye‟de sağlık Bakanlığı‟nca ruhsatlandırılmıĢ 

müstahzarları üreten firmalar girebilir. 

 

9. İlaçların muhafazası 

 

9.1. Ecza depolarından gelen ilaçlar sayım, muayenesi ve fatura giriĢi yapılmasının ardından, 

görevlendirilen personel tarafından raflara dizimi ilaç depolama talimatına göre yapılır.  

9.2. Eczane personeli hariç kimse eczane deposuna izinsiz giriĢ yapamaz. Eczanede ve depoda 

ilaçların raflara diziliĢinde endikasyona ve farmasötik Ģekillere göre bir yerleĢim prensibi 

gözetilmektedir. 

9.3.  IV infüzyon çözeltileri desk üzerinde ve dolaplarda dururken, tabletler desk üzerinde 

alfabetik sıra gözetilerek yapılan yerleĢim ile bulunmaktadır.  

9.4. Enjeksiyonluk preparatlar dolaplara yerleĢtirilmiĢ, pomat ve kremler, solüsyonlar yine 

dolaplara ayrı olarak yerleĢtirilmiĢtir.  

9.5. Kan ürünleri gibi soğukta saklanması gereken ilaçlar servis eczanesi içindeki 

buzdolaplarında ve hastane bünyesinde bulunan soğutma sistemi ile sıcaklığı +4ºC„e 

sabitlenmiĢ soğuk depoda saklanmaktadır.  

9.6. Hastane eczanesi güneĢ almayan bir durumdadır. IĢıktan saklanması gereken ilaçlar 

alüminyum folyo ile kaplanmıĢ ahĢap kapaklı dolaplarda saklanmaktadır. 

9.7. Depoda ise orijinal kolisinde saklanmaktadır. UyuĢturucu ve psikotrop ilaçlar ise anahtarı 

eczacı tarafından korunan kilitli çelik dolaplarda muhafaza edilmektedir.  

9.8. Soğuk zincire tabii ilaçlar +2˚C - +8 ˚C aralıklarında taĢınması ve muhafaza edilmesi 

gereken ilaç grubudur. (Serumlar, kan ürünü ilaçlar) Her türlü taĢıma 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.  

9.9. Pediatrik ilaç dozları ayrı bir raf olarak ayarlanmıĢtır.  

9.10. Raflarda ilaçların etken maddeleri etiketli olarak yer almaktadır. Böylece değiĢen ilaç 

isimlerinden ve birbirine benzeyen ilaç isimlerinden kaynaklanacak karıĢıklık önlenmiĢtir.  

9.11. Serumlar ise yer ile temasını kesmesini sağlayacak paletler üzerinde çok yüksek 

olmayacak Ģekilde eczanede uygun görülen bölümde istiflenmiĢ olarak bulunur. Tavandan 

en az 50 cm boĢluk bırakılır.  
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9.12. Ġlaçların ısı ve nemden etkilenmemesi için ısı ve nem takibinin yapılması önemlidir. Bu 

nedenle gerek buzdolabı gerekse eczane içinde bulunan ısı ve nemölçerler ile düzenli takip 

yapılmakta ve bu takipler görevli eczane teknisyenin baĢ eczacıya sunduğu aylık çizelgeye 

iĢlenerek kontrol edilmektedir.  

9.13. Yüksek riskli ilaçlar ayrı bir rafta muhafaza edilmektedir.  

9.14. Depo alanlarına ilaç ve serumlar yer zemine konulmaz. Tahta palet ve raf sistemi 

kullanılmaktadır. Tavan, taban ve yan duvarlar arasında boĢluk bırakılır. Böylece sel ve su 

baskınlarından etkilenmez ayrıca hava sirkülasyonunu da etkilemez. Sel ve su 

basmalarında ilaçları daha önceden boĢ bırakılan güvenli alana taĢınır. Elektrik 

kesintilerinde veya buzdolabı bozulduğunda akıllı termometre sistemi devreye girer. Soğuk 

zincir ilaçlar depodaki soğuk hava deposuna taĢınır. Depo ve buzdolabına ait ilaç yerleĢim 

planları, kolay kullanılabilir, ulaĢılabilir bir yerdedir ayrıca 15 günde 1 güncellenmektedir. 

Buzdolabında ilaç haricinde malzeme bulunmaz. Eczane ve depo için oluĢabilecek riskler 

tanımlanmıĢ ve bu risklere yönelik koruyucu önlemler alınmıĢtır. 

 

10. İlaç istemleri 

 

10.1. Yatan hastaların günlük ilaç ihtiyaçları hastanın sorumlu doktoru tarafından günlük 

viziteleri sırasında hasta tabelalarına yazılır. Tedavi planı HBYS eczane modülünde 

görülür. Tedavi planı: ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama Ģeklini ve 

gerekli durumlarda veriliĢ süresini içerir. Tedavi planında kullanılmaması gereken 

kısaltmalar ve semboller belirlenmiĢ olup istem süreçlerinde etkin kullanılmaktadır. Order 

adı da verilen bu liste daha sonra hastanın yattığı serviste sorumlu tarafından, o servise ait 

“vizite defterine” iĢlenir. Orderlar, doktorlar tarafından sabah en geç 9‟a kadar HBYS 

sistemine girilir. 

10.2. Eğer listede enfeksiyon hastalıkları uzmanının onayını gerektiren (EHU) ilaçlar varsa 

bunlar HBYS üzerinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından onaylandıktan sonra 

eczacıların ekranına gelir. Eczacıların ekranına gelen hasta ilaç ihtiyaç listeleri eczacılar 

tarafından kontrol edilerek istenilen ilaçların miktarı ve dozunun SUT‟a uygun olup 

olmadığı incelenir.  

10.3. Stoplanan ilaç varsa bunu öğrenmek için eczacı servisi onaylamadan önce servis doktoru 

ile iletiĢime geçer. Böylece servise yanlıĢ ve fazla ilaç gönderilmesinin önüne geçilir. Ġlacın 

kullanım dozunun aĢıldığı durumlarda eczacı, sorumlu hemĢire veya doktorla diyalog 

kurarak ilaç dozunun kullanımı konusunda uyarıda bulunabilir.  

10.4. Buna ek olarak eczacının hekime; hastanın kullanacağı iki ilaç arasında geçimsizlik, 

potansiyalizasyon ve benzeri herhangi bir etkileĢme söz konusu ise bu konuda uyarıda 

bulunması, gerekiyorsa uygun olabilecek bir alternatif önermesi gerekmektedir.  

10.5. Ġstenen ilaçlar içinde mor veya turuncu reçeteye tabi kan ürünleri var ise ilgili reçete 

eczanede hekim tarafından yazılması istenir.  

10.6. Eğer istenen ilaçlar içerisinde yeĢil veya kırmızı reçeteye tabi narkotik veya psikiyatrik 

ilaçlar var ise narkotik istem defteri doktor ıslak imzasıyla eczaneye iletilmesi gerekir. 

HBYS „den istemi onaylanır. 

10.7. Kontrollerden sonra servisin online giriĢ yaptığı ve eczacının onayladığı listeler HBYS 

aracılığı ile MEDULA ya gönderilir. MEDULA‟nın onay verdiği ilaçların hasta bazlı 

listeleri bilgisayardan yazdırılarak eczane teknisyenine, eczacı kontrolünde hazırlanmak 

üzere teslim edilir. Ġlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak Ģekilde paketleme yapılır. 

Ġlaçların adı, formu, dozu ve hasta bilgileri gönderilen paketlerde yer alır. Ayrıca birde 

fazla bölünmüĢ ambalaj içeren ilaç çıkıĢlarında bu ilaçlar ayrı olacak Ģekilde paketleme ve 

etiketleme yapılır. Etiket üzerinde hastaya adı ve dosya numarası, ilacın tam adı farmasötik 

formu, doz ve miat bilgileri bulunur. Eczane yardımcı personeli tarafından hasta bazlı 

hazırlanan ilaçlar ve bilgisayar çıktısı servislerce görevlendirilen personele sayımı yapılıp 
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teslim edilir. Teslim alan bölümün personeli eczaneden ilaçları teslim aldığına dair bir 

belge imzalatılır. Servislere hasta bazlı gönderilen ilaçların hastalara uygun Ģekilde 

dağıtılması servisteki hemĢireler tarafından, vizite defteri ve orderların yardımı ile yapılır.  

10.8. Servislere gönderilecek ilaçlarda, dikkat edilecek nokta ilaçların bir günlük kullanım dozu 

Ģeklinde verilmesidir. Yani hastanın bir günlük ilaç ihtiyacını karĢılayacak Ģekilde 

verilmesidir. ġurup, merhem ve pomat gibi ilaç Ģekilleri her gün yazılsa bile gönderilmez 

ve servis hemĢiresi bilgilendirilir. Sebebi bu tip formda olan ilaçların bir günlük dozlara 

bölünmesinin müstahzar bütünlüğünü bozacak olmasıdır. Örneğin 4x5mL seklinde 

kullanılıĢ yazılmıĢ bir Talcid süspansiyon 100 mL hasta için servise gönderildiğinde 

hastanın 100mL /(4x5mL) = 5 günlük dozu karĢılanmıĢ olur, bu beĢ günde order edilmiĢ 

olmasına rağmen gönderilmez, ancak 6. günde tekrar yazılı olursa servise gönderilir. 

Hastaya göre kullanım dozu değiĢebileceğinden veya hastanın tedavisi değiĢebileceğinden 

servis hemĢiresi tarafından hastanın ilacı bittiği anda eğer hasta ilacı almaya devam 

ediyorsa eczacı ile irtibata geçerek hastanın ilacı kullanması sağlanır.  

10.9. Ġlacın kullanımı için herhangi bir laboratuar sonucu veya rapor gerekiyorsa HBYS sistemi 

üzerinden doktor ekranına uyarı gitmektedir.  

10.10. Kemoterapi ilaçları onkoloji polikliniği içinde bulunan kapalı sistem ilaç hazırlama 

ünitesinde uzman kiĢiler tarafından uygun koĢullarda hazırlanır.  

10.11. Majistral ilaç olarak sadece eczacılar borik asit çözeltisi yapmaktadır. Borik asit çözeltisi 

hazırlandıktan sonra ĢiĢelere konulur ve personele imza karĢılığında teslim edilir.  

10.12. Sözel istemler çok acil ilaç ihtiyacı olduğunda, elektrik kesildiğinde veya HBYS hata 

verdiği zaman uygulanır. Sözel order talimatına uygun hareket edilir.  Sistem geldiğinde 

servis ile iletiĢime geçirip hasta orderının HBYS üzerinden istenmesi sağlanır ve onay 

yapılır. Bu süre 24 saati geçmez. Onkoloji ve narkotik-psikotrop ilaçlar sözel istek dıĢında 

kalan ilaç gruplarıdır. Acil ilaç istemi yapıldığında hemen HBYS sisteminden onay yapılıp 

hasta orderı hazırlanır. Gelen servis personel arkadaĢa teslim edilir ya da pnömatik sistemi 

ile servise yollanır. 

 

11. İlaçların hazırlanması 

 

11.1. Doktorlar tarafından HBYS üzerinden hastaya istenen orderlar eczacı tarafından 

onaylandıktan sonra servis ilaç listesi imzalanır ve eczane teknisyenlerine verilir. Eczane 

teknisyenleri eczacı kontrolünde hasta bazlı olacak Ģekilde servisleri hazırlar ve servislerden 

gönderilen ilaç hazırlama kutularına koyar. Hasta bazlı (ilaçların adı, formu, dozu ve hasta 

bilgileri gönderilen pakette yer almaktadır) ilaç hazırlama ilaçların karıĢmasını önlediği 

doğru ilacın doğru hastaya gitmesini sağlar ayrıca kayıp kaçağı minimum seviyeye indirir. 

Ġlaç hazırlama kutuları taĢıma esnasında kırılmaları ve kaybı önlemek için kullanıma 

sunulmuĢtur. Hazırlanan ilaçların eczanemizden servis personelleri tarafından sayımı 

yapılarak teslim edilir, alan servis personeli teslim tutanağına ismini tarihi ve imzasını 

atarak teslim alır. Hasta bazlı ilaç listesinin bir nüshası eczanede saklanır. Doktor tarafından 

orderlanan ilaçlar eczacılar tarafından hasta bazlı olarak SUT‟a ve hastanın geçmiĢ ilaç 

kullanımına bakılarak onaylanır. Onay yapılırken kiĢiler arasında mevcut hastane yataklı 

hizmet veren servis bölümleri paylaĢtırılarak gerçekleĢtirilir. Böylece gün içerisinde servisle 

iletiĢim kolaylığı eczacının hastanın tedavisi hakkında bilgisi olması sebebiyle kolaylaĢmıĢ 

olacaktır.  

11.2. Çocuk hematoloji, tıbbi onkoloji, romatoloji, kadın doğum, dermatoloji, gastroentoloji, ve 

bunun gibi açılmıĢ ve açılacak olan poliklinik bölümleri için günübirlik tedavi yapılan 

bölümlerin ilaçlarının eczanemiz tarafından hastaya sağlanması günübirlik ilaç kontrol ve 

hastaya iletim sorumlusu bu konu ile iliĢkilendirilmiĢ eczacı tarafından tarafından 

gerçekleĢtirilir.  
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11.3. Gece personeli düzenli olarak raflar ve desk üzerinde ilaçların mevcut bulunması için raf 

kontrolüni gerçekleĢtirir ve yerleĢtirmesini sağlar. Tabletlerinin üzerine miat ve ismi yazılı 

etiketleri yapıĢtırır. Böylece servise giden ilaçların okunmaması karıĢmaması gibi hataları 

engellemiĢ oluruz. Miadının yazılı olmasıyla hasta güvenliğini sağlamıĢ oluruz. Birden 

fazla bölünmüĢ ambalaj (kesilmiĢ blister tabletler gibi) içeren ilaç çıkıĢlarında bu ilaçlar 

ayrı olacak Ģekilde paketleme ve etiketleme yapılır. 

 

12. İlaçların transferi 

 

12.1. Ġlaçların servislere transferi: Ġlaçlar eczanede ilaç kasalarına hazırlandıktan sonra servis 

personeli taĢıma arabasıyla gelir, ilacı sayar, teslim formunu imzalar, taĢıma arabasına 

yükleyip servise çıkar.  

12.2. Transferde ilaçların kırılmasını ve kaybolmasını engellemek için kasalar ve taĢıma arabası 

kullanılır. 

12.3. Ġlaçların depodan eczaneye transferi: Hastane eczanesinde raflarda herhangi bir ilacın 

azalması durumunda bu görevle sorumlu eczacıya durum bildirilerek depodan eczaneye 

ilaç transfer edilir. Ġstem HBYS üzerinden olur. Ġstem belgesi sorumlu eczacı tarafından 

imzalanır. Ġstem belgesi ile eczacı depoya iner, ilaçları sayar ve teslim alır. Transferde 

ilaçların kırılmasını ve kaybolmasını engellemek için kasalar ve taĢıma arabası kullanılır. 

12.4. TaĢıma iĢleminde acele edilmez, hastane asansörleri kullanılır. Ezilme kırılma olaylarının 

önüne geçmek için taĢıma kasalarına fazla miktarda ilaç konmaz.  

12.5. Transferi gerçekleĢtirecek personele ilaçların güvenli transferi ve tehlikeli ilaç 

kırılmalarına müdahale konusunda eğitim verilir. 

 

 

 

13. İlaç uygulamaları 

 

13.1. Her hasta için özel hazırlanan ilacın birer birer uygulanması gerekmektedir. Bu sürecin 

tüm aĢamalarında yapılabilecek hata riskini minimuma indirebilmek adına belirli hususlara 

dikkat edilmelidir. 

13.2. Uygulama öncesinde hasta kimliklerinin doğrulanmasına özen gösterilmelidir. Kimlik 

doğrulaması yapılmadan hastaya hiçbir surette ilaç uygulanmamalıdır. Hasta bilekliğinde 

yazılı bilgiler hasta veya refakatçisi vasıtasıyla sözlü teyit edilmelidir. Çünkü hastaya 

yanlıĢ isimli bileklik takılmıĢ olabilir. YanlıĢ bileklik sahibi bir hastanın kimliği uygulama 

esnasında kontrol edilmediğinde, bu hastaya yanlıĢ ilaç uygulanmasına sebebiyet 

verecektir. 

13.3.  Hasta beraberindeki ilaçlar konusu tedaviyi direkt etkileyen bir faktör olduğundan çok 

dikkatli davranılmalıdır. Hasta yanında bırakılan her hangi bir ilaç, doktora 

bildirilmediğinde verilen tedavilerde ilaç etkileĢimlerine sebebiyet verebilir, doktor 

tarafından hastaya kontrendike ilaç istemi yapılabilir. Bu yüzden hasta yanında hiçbir 

surette ilaç bırakılmamalı, yatıĢ iĢlemi esnasında hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar 

teslim alınmalıdır. 

13.4. Doktor tarafından onaylanan ilaçlar tedavi saatinde uygulanacak ve hastaya ait ilaç 

bölmesinde tutulmalıdır. Hasta tedavi edilip taburcu olduğunda beraberinde getirdiği 

ilaçlardan artan miktarlar varsa taburcu iĢlemi esnasında hastaya teslim edilmelidir.  

13.5. Ġlaç güvenliğinin evde de devam ettiğini biliyoruz, bu sebeple hastadan teslim alınan 

ilaçlar miat ve fiziki kontrolden geçirilmelidir. Son kullanma tarihi geçen, fiziksel yapısında 

değiĢim tespit edilen ilaçlar hasta bilgilendirilerek imha edilmelidir.  

13.6. Hasta beraberinde getirilen ilaçların istemi doktor tarafından bir defaya mahsus olmak 

üzere gerçekleĢtirilip, istemde hasta beraberinde gelen ilaç olduğuna dair ibarenin bulunması 
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Ģarttır. Takibi kolaylaĢtırmak açısından hasta beraberinde getirilen ilaçlara ait hasta 

dosyasında bulundurulacak ayrı bir form kullanılabilir. Bu Ģekilde, hasta beraberinde gelen 

ilacın dikkatsizlik sonucu eczane deposundan tekrar talebinin önüne geçilecektir.  

13.7. Uygulama sırasında doğru ilacın, doğru farmasötik formunun, doğru dozda, doğru yoldan 

verildiğinden emin olmak gerekir. Bu dört unsur doğru tedavinin ana unsurlarıdır. Fiziksel 

yapısından Ģüphelenilen ilaç hastaya uygulanmadan önce teyit edilmelidir. Ġçinde kristal 

halinde partikül içeren ilaçlar, ilacın açıklamasında aksi belirtilmediği sürece hastaya 

uygulanmamalıdır. Ġlaç söz konusu olduğunda, hastaya birim zamanda verilen doz 

hassasiyeti, özellikle yoğun bakım birimlerinde oldukça yükselmektedir.  

13.8. Sözel veya yazılı istem için tedaviler uygulanmaya baĢlandığında, istemde doktor 

tarafından belirtilen uygulama süresine dikkat edilmelidir.  

13.9. Ġlaçlar, niteliğine bakılmaksızın, sadece ilaç uygulama yetkisine sahip sağlık personeli 

tarafından hastaya uygulanmalıdır. Diğer personel veya hasta yakını tarafından yapılan 

yanlıĢ bir uygulama hastaya zarar verebilmektedir. 

13.10. Hastaya, uygulanan tüm ilaçlarla ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. Hastanın tedaviyi 

reddetmesini engellemek amacıyla yanlıĢ bilgi vermek veya hiç bilgi vermemek, hastanın 

sahip olduğu haklara ters düĢen bir uygulamadır. Özellikle hayati risk veya kalıcı sakatlık 

riski oluĢturabilecek spesifik bir ilaç uygulanması gerekiyorsa, hastanın yazılı onayı 

kesinlikle alınmalıdır. 

13.11. Uygulama iĢlemi tamamlanan her ilaç kayıt altına alınmalıdır. Sadece doktor isteminin 

bulunması bir ilacın uygulandığını ispatlamayacaktır. 

13.12. Ġlacı uygulayan personel tarafından kayıt altına alınan uygulama, hastada her hangi bir 

advers etki geliĢmesi durumunda müdahaleyi kolaylaĢtıracaktır. Çünkü advers etki, hekimin 

istemindeki tüm ilaçların uygulanması tamamlanmadan ortaya çıkabilir. 

 

 

Hastane ilaç uygulama talimatına uygun hareket edilir.  
 

BURUNA ĠLAÇ UYGULAMA TALĠMATI 

GÖZE ĠLAÇ UYGULAMA TALĠMATI 

ĠNHALASYON YOLU ĠLE ĠLAÇ UYGULAMA TALĠMATI 

ĠNTRAVENÖZ PUġE YA DA BOLUS YÖNTEMĠYLE ĠLAÇ UYGULAMA TALĠMATI 

KULAK BAKIMI VE KULAĞA ĠLAÇ UYGULAMA TALĠMATI 

REKTAL ĠLAÇ UYGULAMA TALĠMATI 

VAJĠNAL ĠLAÇ UYGULAMA TALĠMATI 

ĠNTRAVENÖZ ĠNFÜZYON YÖNTEMĠYLE ĠLAÇ UYGULAMA TALĠMATI 

TRANSDERMAL ĠLAÇ UYGULAMA TALĠMATI 

 

14. Hasta beraberinde gelen ilaçların kontrolü 

 

YatıĢ kararı verilen hastanın kullandığı diğer ilaçlar hemĢire tarafından HemĢire Hasta Tanılama 

Formu‟nda kayıt altına alınarak ilgili hekime bildirilir. Hastanın beraberinde getirdiği ve hastanede 

kullanması gereken ilaçlar, günlük olarak ve her farklı ilaç eklendiğinde hekim tarafından, ilaç-

besin- ilaç etkileĢimleri bakımından hazırlanan ilaç- besin etkileĢimleri listesi ve ilaç- ilaç 

etkileĢimi listesi dikkate alınarak değerlendirilir ve takip edilir. Amaç; ilaç-besin ve ilaç- ilaç 

etkileĢimi sonucu doğabilecek ve hastanın tedavi seyrini etkileyebilecek olan olumsuzlukların 

engellenmesi ve ilaçların etkin konsantrasyona ulaĢmasını sağlamaktır. 

YatıĢına karar verilen hastanın beraberinde getirdiği ve sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçların 

olup olmadığı servis hemĢiresi tarafından hastaya sorulur ve varsa ilaçlar Hasta EĢyalarını ve 

Ġlaçlarını Teslim Alma ve Ġade Formu‟na kayıt edilerek karĢılıklı imzalanır. Forma kaydedilen 

ilaçlar bir sonraki nöbetçi hemĢireye teslim edilir ve bilgi verilir. Hastanın tedaviyi kabul etmemesi 

durumunda veya hasta ile ilgili bir nedenden dolayı gecikme oldu ise nedeni hemĢire gözlem 

formuna not edilir ve hekimine bilgi verilir. 
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Hastanın ilaçları kullanmaya devam etmesine karar verilirse, hasta orderına ilacın ismi, kullanım 

yolu, kullanım dozu ve kullanım aralığı yazılarak kaydı yapılır, kaĢe basılır ve imzalanır. 

 

Ġlaçlar hemĢire tarafından teslim alınır. Hasta orderına yazılan bu ilaçlar hemĢire tarafından da 

hemĢire gözlem formuna kaydedilir ve ilaçların yanına “hastanın yanında” diye yazılarak 

eczaneden tekrar istenmesi engellenir. Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılır. Miadı geçmiĢ 

ilaçlar imha edilir. 

 

Hastanın Beraberinde getirdiği ilaçlar hastanın yanında bırakılmaz, sorumlu hemĢire tarafından 

hasta adına ayrılmıĢ yerde muhafazası sağlanır ve doktor orderına yazılır. 

Hasta taburcu olduğu zaman hastaya ait olan ilaçlar iade edilerek Hasta EĢyalarını ve Ġlaçlarını 

Teslim Alma ve Ġade Formu kayıt altına alınır. 

 

15. İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerinin kontrolü 

 

Hastanemizde Ġlaç-ilaç, ilaç-besin etkileĢimi formları bütün personelin görebileceği bir yere 

asılmıĢtır. Ayrıca bu formlar hastane kalite yönetim sisteminde bulunmaktadır. 

 

 

16. Parenteral ilaçlarda stabilite ve geçimsizlik kontrolü 

 

Ġlaç stabilitesi ve geçimsizliği güvenli ve etkili ilaç tedavisi açısından kritik öneme sahiptir. 

Geçimsizlik, özellikle, bazı parenteral ilaçların veya karıĢımların bir arada verilmesine bağlı 

olarak ortaya çıkan fiziksel veya kimyasal özelliklerdeki değiĢimler sonucu, çökelti oluĢumu veya 

asit-baz reaksiyonlarının ortaya çıkması Ģeklinde ifade edilmektedir. Aynı anda birçok ilaç verilen 

hastalarda bu ilaçların geçimliliğine dikkat etmek gerekir. Stabilite ise bir ilaç hammaddesinin 

veya ilacın hazırlanıĢından tamamen tüketildiği zamana kadar geçen süre içinde fiziksel, kimyasal 

ve tedavi özelliklerini kaybetmeden saklanabilmesidir. 

Eczacı tarafından hastanemizde kullanılan geçimsiz ilaçlar belirlenerek liste haline getirilmiĢtir. 

Bu geçimsiz ilaç listesine tüm hastane birimleri kalite yönetim sisteminden ulaĢılabilir. Hastane 

ilaç geçimsizlik listesinde yer alan ilaçların birlikte hazırlanıp kullanıldığı durumlarda hastada 

meydana gelecek reaksiyonlar ve alınması gereken önlemler hakkında eczane bünyesinde mevcut 

bilgi kaynağı yok ise Ulusal zehir merkezi 114 Telefonundan istenilen bilgilere ulaĢılabilir. 

 

17. Advers etki bildirimleri 

 

Tedavi esnasında kullanılan ilaçlarda ciddi ve beklenmeyen advers etkiler görülmesi durumunda 

Advers Etki Formu doldurulup TÜFAM bildirimi için farmakovijilans sorumlusuna teslim edilir. 

Uygulama iĢlemi tamamlanan her ilaç kayıt altına alınmalıdır. Sadece doktor isteminin 

bulunması bir ilacın uygulandığını ispatlamayacaktır. Ġlacı uygulayan personel tarafından kayıt 

altına alınan uygulama, hastada her hangi bir advers etki geliĢmesi durumunda müdahaleyi 

kolaylaĢtıracaktır. Çünkü advers etki, hekimin istemindeki tüm ilaçların uygulanması 

tamamlanmadan ortaya çıkabilir. 

Ġlaç verilmeye devam ediliyor ise hemen sonlandırılır ve hastanın hekimine haber verilir.  

Hekimin direktifi doğrultusunda uygun tedavi yapılır. 

GeliĢen reaksiyonun sebepleri araĢtırılır. 

Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilasyon sorumlusuna bildirilir. 

GeliĢen reaksiyon sonucunda advers ve etki bildirim formu doldurulur. Formu ilgili doktor ya da 

hemĢire doldurabilir. HemĢire ve eczacının da fikirleri alınarak konu ile ilgili ayrıntılı bilgi 

edinilip formun doldurulması gerçekleĢir. 
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18. İlaç hata bildirimleri ve ilaç yönetimine ilişkin göstergeler 

 

Ġlaç hataları ile karĢılaĢılması durumunda ilgili hekim ve servis sorumlu hemĢiresi bilgilendirilir. 

Gerekli müdahale yapılır. Ġlaç hataları ve ramak kala olaylar otomasyon üzerinden güvenlik 

raporlama sistemi bildirim formu doldurularak kalite yönetim birimine bildirim yapılır. Kalite 

yönetim birimi bildirimleri hasta güvenliği komitesine iletir. Komitede bildirimler neden-sonuç 

iliĢkisi açısından değerlendirilir ve iyileĢtirici faaliyetler gerçekleĢtirilir. Ġlaç hataları 

sınıflandırma sistemi kod listeleri her birimde bilgisayar masa üstlerine eklenmiĢtir. .Ġlaç 

yönetimi sürecinde oluĢturulan tüm verilerin izlenebilirliği ve sürekliliği sağlanmaktadır. Tüm 

aĢamalarda kayıtlar tutulmaktadır. Ġlaçların güvenli uygulamaları ile ilgili sağlık personeline 

hizmet içi eğitimler verilir. 

 

19. Yüksek riskli ilaçların yönetimi 

 

Yüksek riskli ilaçların üzerine kırmızı renkli etiket yapıĢtırılır. Yüksek riskli ilaçlar ayrı bir rafta 

muhafaza edilmektedir. Yüksek riskli ilaçlar talimatına uyulmaktadır. 

 

20. İlaçların muhafazasına yönelik düzenleme bulunur. 

 

Ecza depolarından gelen ilaçlar sayım, muayenesi ve fatura giriĢi yapılmasının ardından, 

görevlendirilen personel tarafından raflara dizimi ilaç depolama talimatına göre yapılır. Eczane 

personeli hariç kimse eczane deposuna izinsiz giriĢ yapamaz. 

 

Eczanede ilaçların raflara diziliĢinde endikasyona ve farmasötik Ģekillere göre bir yerleĢim 

prensibi gözetilmektedir. 

 

IV infüzyon çözeltileri desk üzerinde ve dolaplarda dururken, tabletler desk üzerinde alfabetik 

sıra gözetilerek yapılan yerleĢim ile bulunmaktadır. Enjeksiyonluk preparatlar dolaplara 

yerleĢtirilmiĢ, pomat ve kremler, solüsyonlar yine dolaplara ayrı olarak yerleĢtirilmiĢtir. 

 

.Kan ürünleri gibi soğukta saklanması gereken ilaçlar servis eczanesi içindeki buzdolaplarında ve 

hastane bünyesinde bulunan soğutma sistemi ile sıcaklığı +4ºC„e sabitlenmiĢ soğuk depoda 

saklanmaktadır. 

 

Hastane eczanesi güneĢ almayan bir durumdadır. IĢıktan saklanması gereken ilaçlar alüminyum 

folyo ile kaplanmıĢ ahĢap kapaklı dolaplarda saklanmaktadır. 

 

UyuĢturucu ve psikotrop ilaçlar ise anahtarı eczacı tarafından korunan kilitli çelik dolaplarda 

muhafaza edilmektedir. 

 

Soğuk zincire tabii ilaçlar +2˚C - +8 ˚C aralıklarında taĢınması ve muhafaza edilmesi gereken 

ilaç grubudur. (Serumlar, kan ürünü ilaçlar) Her türlü taĢıma 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. 

 

Pediatrik ilaç dozları ayrı bir raf olarak ayarlanmıĢtır. 

 

Raflarda ilaçların etken maddeleri etiketli olarak yer almaktadır. Böylece değiĢen ilaç 

isimlerinden ve birbirine benzeyen ilaç isimlerinden kaynaklanacak karıĢıklık önlenmiĢtir. 
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Serumlar ise yer ile temasını kesmesini sağlayacak paletler üzerinde çok yüksek olmayacak 

Ģekilde eczanede uygun görülen bölümde istiflenmiĢ olarak bulunur. Tavandan en az 50 cm 

boĢluk bırakılır. Duvara dayanmaz. 

 

Ġlaçların ısı ve nemden etkilenmemesi için ısı ve nem takibinin yapılması önemlidir. Bu nedenle 

gerek buzdolabı gerekse eczane içinde bulunan ısı ve nemölçerler ile düzenli takip yapılmakta ve 

bu takipler görevli eczane teknisyenin baĢeczacıya sunduğu aylık çizelgeye iĢlenerek kontrol 

edilmektedir. 

 

Yüksek riskli ilaçlar ayrı bir rafta muhafaza edilmektedir. 

Depo alanlarına ilaç ve serumlar yer zemine konulmaz. Tahta palet ve raf sistemi 

kullanılmaktadır. Tavan, taban ve yan duvarlar arasında boĢluk bırakılır. Böylece sel ve su 

baskınlarından etkilenmez ayrıca hava sirkülasyonunu da etkilemez. Sel ve su basmalarında 

ilaçları daha önceden boĢ bırakılan güvenli alana taĢınır. Elektrik kesintilerinde veya buzdolabı 

bozulduğunda akıllı termometre sistemi devreye girer. Soğuk zincir ilaçlar depodaki soğuk hava 

deposuna taĢınır. 

Depo ve buzdolabına ait ilaç yerleĢim planları, kolay kullanılabilir, ulaĢılabilir bir yerdedir 

ayrıca 15 günde 1 güncellenmektedir. 

Eczane ve depo için oluĢabilecek riskler tanımlanmıĢ ve bu risklere yönelik koruyucu önlemler 

alınmıĢtır. 

Eczane ve depoda soğuk zincir ilaçların muhafaza edildiği buzdolapları ısı ve nem kontrol 

çizelgesi günlük olarak bu konu ile iliĢkilendirilmiĢ destek personeli tarafından iĢlenir ve çizelge 

aylık olması sebebiyle her ay sonunda baĢeczacıya arĢivlenmek üzere teslim edilir. Buzdolabının 

içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılır. Buzdolabında ilaç ve aĢı haricinde 

malzeme bulunmaz. 

Ġlaç depolarına yetkilendirilmiĢ personel haricindeki kiĢilerin eriĢimi sınırlıdır. Eczane ve depo 

personeli haricinde kimse bu alanlara geçiĢ yapamaz. 
 

21. İlaçların stok ve miat takibi HBYS üzerinden yapılır. 

 

21.1. Ġlaçların minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri HBYS‟den takip edilmektedir. 

Eczane ambarı için maksimum stok seviyesi 4 ay, minimum stok seviyesi 2 ay, kritik stok 

seviyesi 1 ay olarak belirlenmiĢtir. Sarfiyatlarına göre belirlenmiĢ olan minimum stok 

seviyelerinin altına düĢen ilaçlar HBYS de mavi, kritik stok seviyelerinin altına düĢen ilaçlar 

kırmızı, azami stok seviyelerinin üstündeki ilaçlar ise yeĢil uyarı rengi ile görülür. Minimum 

stok seviyesinin altına düĢen ilaçların daha önce ihaleleri yapılmıĢ ise ilgili firmalara 

sipariĢleri verilir 

21.2. Kritik, minimum ve maksimum stok seviyeleri her 15 günde 1 stok analizden kontrol edilir. 

Böylece ilaç artıĢ ve azalıĢ hızını kontrol etmiĢ oluruz. Buda ay içinde fazla stok yapmamızı 

ve ilacın erken bitme durumunu ortadan kaldırır. 

21.3.  Ġlaçların miat takipleri hem HBYS üzerinden hem de manuel olarak yapılır. Üç ayda bir 

yapılan ara sayımlarda miat kontrolleri de yapılır. Otomasyon sisteminde miadının 

dolmasına 3 ay kalan ilaçlar ayrı bir HBYS ekranında beyaz, miadı dolanlar kırmızı renk 

alır. Ayrıca tarih belirtilerek istenilen miat raporları da alınabilmektedir. Ġlaç Teknik 

ġartnamesinde „Miadı yaklaĢan ilaçlar, ilaçlar tüketilene dek 3 ay önceden tarafımızdan 

bildirilerek ilgili depo tarafından değiĢtirilecektir‟ denmektedir. Eczane ve depomuzda 

ilaçların miat kontrolleri yapıldıktan sonra miadı yaklaĢanlar var ise Ģartnamenin belirtilen 

maddesi uyarınca ilgili firmalara bildirimler yapılır. DeğiĢimleri sağlanan ilaçların gerekli 

kontrolleri yapılarak yerleĢimi sağlanır. 
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22. İlaç istemleri ile ilgili kurallar belirlidir. 

 

22.1. Yatan hastaların günlük ilaç ihtiyaçları hastanın sorumlu doktoru tarafından günlük 

viziteleri sırasında hasta tabelalarına yazılır daha sonra HBYS sisteminden istek yapar ve 

günlük olarak onaylanır. Tedavi planı HBYS eczane modülünde görülür. Tedavi planı: 

ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama Ģeklini ve gerekli durumlarda 

veriliĢ süresini içerir. Tedavi planında kullanılmaması gereken kısaltmalar, simgeler ve 

semboller belirlenmiĢ olup istem süreçlerinde etkin kullanılmaktadır. 

22.2. Order adı da verilen bu liste daha sonra hastanın yattığı serviste sorumlu tarafından, o 

servise ait “vizite defterine” iĢlenir. Orderlar, doktorlar tarafından sabah en geç 10’a 

kadar HBYS sistemine girilir.  

22.3.  Order adı da verilen bu liste daha sonra hastanın yattığı serviste sorumlu tarafından, o 

servise ait “vizite defterine” iĢlenir. Orderlar, doktorlar tarafından sabah en geç 10’a 

kadar HBYS sistemine girilir. 

22.4.  Eğer listede enfeksiyon hastalıkları uzmanının onayını gerektiren (EHU) ilaçlar varsa 

bunlar HBYS üzerinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından onaylandıktan sonra 

eczacıların ekranına gelir. 

22.5. Eczacıların ekranına gelen hasta ilaç ihtiyaç listeleri eczacılar tarafından kontrol edilerek 

istenilen ilaçların miktarı ve dozunun SUT‟a uygun olup olmadığı incelenir. Stoplanan ilaç 

varsa bunu öğrenmek için eczacı servisi onaylamadan önce servis doktoru ile iletiĢime 

geçer. Böylece servise yanlıĢ ve fazla ilaç gönderilmesinin önüne geçilir. 

22.6.  Ġlacın kullanım dozunun aĢıldığı durumlarda eczacı, sorumlu hemĢire veya doktorla 

diyalog kurarak ilaç dozunun kullanımı konusunda uyarıda bulunabilir. Buna ek olarak 

eczacının hekime; hastanın kullanacağı iki ilaç arasında geçimsizlik, potansiyalizasyon ve 

benzeri herhangi bir etkileĢme söz konusu ise bu konuda uyarıda bulunması, gerekiyorsa 

uygun olabilecek bir alternatif önermesi gerekmektedir. 

22.7.  Ġstenen ilaçlar içinde mor veya turuncu reçeteye tabi kan ürünleri var ise ilgili reçete 

eczanede hekim tarafından yazılması istenir. 

22.8.  Eğer istenen ilaçlar içerisinde yeĢil veya kırmızı reçeteye tabi narkotik veya psikiyatrik 

ilaçlar var ise narkotik istem defteri doktor imza ve kaĢesiyle birlikte eczaneye iletilmesi 

gerekir. 

22.9. Kontrollerden sonra servisin on-line giriĢ yaptığı ve eczacının onayladığı listeler HBYS 

aracılığı ile MEDULA ya gönderilir. MEDULA‟nın onay verdiği ilaçların hasta bazlı 

listeleri bilgisayardan yazdırılarak eczane teknisyenine, eczacı kontrolünde hazırlanmak 

üzere teslim edilir. Ġlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak Ģekilde paketleme yapılır. 

Ġlaçların adı, formu, dozu ve hasta bilgileri gönderilen paketlerde yer alır. Ayrıca birde 

fazla bölünmüĢ ambalaj içeren ilaç çıkıĢlarında bu ilaçlar ayrı olacak Ģekilde paketleme ve 

etiketleme yapılır.Etiket üzerinde hastaya adı ve dosya numarası ,ilacın tam adı 

,farmasötik formu, doz ve miat bilgileri bulunur. 

22.10. Eczane yardımcı personeli tarafından hasta bazlı hazırlanan ilaçlar ve bilgisayar çıktısı 

servislerce görevlendirilen personele sayımı yapılıp teslim edilir. Teslim alan bölümün 

personeli eczaneden ilaçları teslim aldığına dair bir belge imzalatılır. Servislere hasta bazlı 

gönderilen ilaçların hastalara uygun Ģekilde dağıtılması servisteki hemĢireler tarafından, 

vizite defteri ve orderların yardımı ile yapılır. 

22.11. Servislere gönderilecek ilaçlarda, dikkat edilecek nokta ilaçların bir günlük kullanım 

dozu Ģeklinde verilmesidir. Yani hastanın bir günlük ilaç ihtiyacını karĢılayacak Ģekilde 

verilmesidir. 

22.12. ġurup, merhem ve pomat gibi ilaç Ģekilleri her gün yazılsa bile gönderilmez ve servis 

hemĢiresi bilgilendirilir. Sebebi bu tip formda olan ilaçların bir günlük dozlara 

bölünmesinin müstahzar bütünlüğünü bozacak olmasıdır. Örneğin 4x5mL seklinde 

kullanılıĢ yazılmıĢ bir Talcid süspansiyon 100 mL hasta için servise gönderildiğinde 
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hastanın 100mL /(4x5mL) = 5 günlük dozu karĢılanmıĢ olur, bu beĢ günde order edilmiĢ 

olmasına rağmen gönderilmez, ancak 6. günde tekrar yazılı olursa servise gönderilir. 

Hastaya göre kullanım dozu değiĢebileceğinden veya hastanın tedavisi değiĢebileceğinden 

servis hemĢiresi tarafından hastanın ilacı bittiği anda eğer hasta ilacı almaya devam 

ediyorsa eczacı ile irtibata geçerek hastanın ilacı kullanması sağlanır. 

22.13. Ġlacın kullanımı için herhangi bir laboratuar sonucu veya rapor gerekiyorsa HBYS 

sistemi üzerinden doktor ekranına uyarı gitmektedir. 

22.14. Kemoterapi ilaçları onkoloji polikliniği içinde bulunan kapalı sistem ilaç hazırlama 

ünitesinde uzman kiĢiler tarafından uygun koĢullarda hazırlanır. Majistral ilaç olarak 

sadece eczacılar borik asit çözeltisi yapmaktadır. Borik asit çözeltisi hazırlandıktan sonra 

ĢiĢelere konulur ve personele imza karĢılığında teslim edilir.  

22.15. Doktor günlük ilaç istemini HBYS üzerinden yapar, istisnai durumlar haricinde kağıt 

ortamında ilaç isteminde bulunamaz. Elektrik kesintilerinde, steril giriĢimler sırasında, 

HBYS‟nin arıza durumunda, doktorun hastanede yada serviste olmadığı durumlar ile acil 

olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlarda sözel order talimatlara uyunur. Sözel 

istemler çok acil ilaç ihtiyacı olduğu zamanda uygulanır. Sistem geldiğinde servis ile 

iletiĢime geçirip hasta orderının HBYS üzerinden istenmesi sağlanır ve onay yapılır. Bu 

süre 24 saati geçmez. Onkoloji ve narkotik-psikotrop ilaçlar sözel istek dıĢında kalan ilaç 

gruplarıdır. Elektrik kesintilerinde HBYS‟nin arıza durumunda doktordan ıslak imzalı ve 

doktor bilgilerini içeren hasta orderı istenir. 

22.16. Acil ilaç istemi yapıldığında hemen HBYS sisteminden onay yapılıp hasta orderı 

hazırlanır. Gelen servis personel arkadaĢa teslim edilir ya da pnömatik sistemi ile servise 

yollanır. Teyit edilir. 

22.17. Stoplanan ilaç varsa bunu öğrenmek için eczacı servisi onaylamadan önce servis 

doktoru ile iletiĢime geçer. Böylece servise yanlıĢ ve fazla ilaç gönderilmesinin önüne 

geçilir. Eğer ilaç servise gittikten sonra stoplanmıĢsa gün içinde sorumlu hemĢire iade 

formu ile ilaçları yollayıp hasta üzerinden ilaç iadesi yapılır. 

22.18. Ġlaç istemlerini doktor günlük olarak yapmaktadır. Bu istemleri yaparken hastanın o gün 

kullanacak ilaçları istemektedir. 

 

23. Sözel istem uygulanması gereken durumlarda uyulması gereken kurallar belirlidir. 
 

23.1. Sözel veya telefonla order alınması steril giriĢimler sırasında, elektrik kesintilerinde 

HBYS‟nin arıza durumunda doktorun hastanede yada serviste olmadığı durumlar ile acil 

olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlarda kabul edilir.  

23.2. Sözel veya telefonla bildirilen orderlar mutlaka „‟Sözel Order Formu‟‟ na anında iĢlenir. 

Acil durumlarda bu forma iĢlenmesi zaman alsa da acil durum sona erdiğinde form kayıt 

altına alınır.  

23.3. Alınan orderın Sözel veya telefonla olduğu formda mutlaka belirtilir. Bununla birlikte 

formun tüm bölümleri eksiksiz doldurulur.  

23.4. Sözel orderı alan hemĢire veya eczane çalıĢanı, sözel orderı veren doktora kendini tanıtır, 

karĢısındaki doktor da kendini tanıttıktan sonra order verilecek hastanın kimlik bilgileri 

ayrıntılı olarak, karĢılıklı teyit edildikten sonra order kabul edilir.  

23.5. Order kaydı muhataba geri dönülerek okunur ve sesli doğrulama yapılır.  

23.6. Order etmeye yetkili kiĢi bunları doğrular ve onaylar.  

23.7. Mümkünse sözel orderlar ve telefon orderları sürecine iki kiĢi katılır.  

23.8. AnlaĢılmayan ifadeler ve özellikle ilaç isimleri için kodlamaya gidilir.  

23.9. Yüksek hata potansiyeli nedeni ile kemoterapi ilaçları, yüksek riskli ilaç listesinde yer alan 

ilaçlar ve narkotik-psikotrop ilaçlar için sözel order talimatı kabul edilmez. Bu gruplar 

dıĢındaki ilaçlar için sözel order kabul edilir. 

23.10. Orderlar, ilgili doktora 24 saat içinde imzalatılır. 
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24. Hazırlama esnasında özel teknik/ekipman veya uzmanlık gerektiren (kemoterapi 

ilaçları gibi) ilaçlar 

 

24.1. Hazırlama esnasında özel teknik/ekipman veya uzmanlık gerektiren (kemoterapi ilaçları 

gibi) ilaçlar, alanında uzman kiĢi tarafından uygun koĢullarda hazırlandıktan sonra 

uygulama alanına iletilmelidir. 

24.2. Hazırlama esnasında özel teknik/ekipman veya uzmanlık gerektiren (kemoterapi ilaçları 

gibi) ilaçlar talimatına uygun hareket edilir. 

24.3. Hastanemizin hazırlama esnasında özel teknik/ekipman veya uzmanlık gerektiren 

(kemoterapi ilaçları gibi) ilaçlar listesi bulunmaktadır. 

 

25. İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

 

 

25.1. HemĢirelere farmakolojik bilgi, ilaç uygulama ve prosedürler konusunda hizmet içi eğitim 

verilir.  

25.2. 8 doğru ilkesini bilir ve ilacı hazırlarken bu ilkelere göre hareket eder.  

25.3. Ġlacı hazırlayan hemĢire, mutlaka uygulamayı da kendisi yapar.  

25.4. Yeni göreve baĢlayan hemĢirelerin politika ve prosedürlere uygun olarak ilaç 

uygulamaları, servis sorumluları, hemĢireler tarafından sürekli olarak kontrol edilir.  

25.5. Doz hatalarını önlemek ve ilaçların güvenli bir Ģekilde kullanımını sağlamak amacı ile 

ilaçlar doğru ilaç uygulama süreci doğrultusunda verilir.  

25.6. HemĢirelik kayıtlarında; ilaç adı, dozu, uygulama yolu, uygulama zamanı ve süresi ile 

uygulamanın kim tarafından gerçekleĢtirildiğine dair bilgiler yer alır.  

25.7. Yeni bir ilacın kullanımı söz konusuysa doktor ve hemĢireler bu konuda bilgilendirilir. 

Tedavi planı hekim tarafından yazılır, kaĢe ve imzalanır. Tedavi planı ilacın tam adı, 

uygulama zamanını ve dozunu, uygulama Ģeklini ve veriliĢ süresini içerir.  

25.8. Ġlaç isimlerinde kısaltma kullanılmaz.  

25.9. HemĢire hekimin tedavi planını hemĢire gözlem formuna kayıt eder.  

25.10. Sözel ya da telefonla order alındığı durumlarda sözel istem prosedürü göre hareket edilir. 

25.11. Ġlaçların güvenli bir Ģekilde muhafazası için eczane hizmetleri iĢleyiĢ prosedürüne göre 

ilaçlar depolanır ve muhafaza edilir.  

25.12. Ġlaçlar hastalara hemĢire/ebe tarafından verilir. Stajerlerin ilaç uygulamaları da hemĢire 

gözetiminde yapılır. Ġlaç uygulaması sırasında; hastanın kimliği, ilacın adı ve dozu ile 

uygulama Ģekli, zamanı ve süresi uygulamayı yapan kiĢi tarafından doğrulanır. 

25.13. Uygulama öncesi ilaç ĢiĢesinin üstü, ilacın adının ve dozunun doğruluğu açısından üç kez 

kontrol edilir. ( Ġlacı kadehe koyarken, ĢiĢeyi raftan alırken, ilaç ĢiĢesini rafa koyarken) 

25.14. Ġlaç hazırlanırken dikkatin dağılmaması için bu iĢlem sakin ve aydınlık bir ortamda 

yapılır. 

25.15. Ġlaçlar kapalı kaplarda ve kiĢiye özel hazırlanır, kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı 

bilgileri yer alır.  

25.16. Hasta ilaç uygulama sürecinin aktif bir parçası olarak kabul edilerek güvenli ilaç 

kullanımı konusunda eğitilir; endiĢeleri açıklanarak soru sorma konusunda cesaretlendirilir. 

Ġlaç ve besin etkileĢimi konusunda bilgilendirilir.  

25.17. Göze ilaç damlatılması için eriĢkinlerin yukarıya bakmaları istenir ve alt göz kapağı 

aĢağıya çekilip oluĢan keseye damlatılır. Nazolakrimal kanaldan sistemik dolaĢıma 

geçmesinin önlenmesi için (atropin..)bazen gözün iç köĢesine bası yapılır.  

25.18. Çocukların gözüne damlatmak için göz zorla açılmaz, ilacın köĢesine damlatılması da 

yeterli olur.  

25.19. Kulak damlaları avuç içinde ısıtılarak kullanılır, aksi takdirde çok ağrı yapabilir. 
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25.20. Kulak damlasının ulaĢması için eriĢkinlerde kullandıktan sonra kulak kepçesi yukarı, 

çocuklarda dıĢa doğru çekilir.  

25.21. Enjeksiyon uygulamada aseptik kurallara mutlaka uyulur. Hazırlık sırasında enjektör ve 

ilacı kontamine etmemeye dikkat edilir, derinin dezenfeksiyonu sağlanır.  

25.22. IM enjeksiyon için hastaya doğru pozisyon vermek ve doğru bölgeye ilacı uygulamak 

çok önemlidir. Gergin kasa enjeksiyon yapmak ağrı verir.  

25.23. IM ve subkutan enjeksiyonlar sırasında iğnenin damarda olmadığından emin olunmalıdır. 

Yine ilaç doku içine verilirken yavaĢ yavaĢ verilmelidir. Bu hem ağrıyı azaltır, hem de 

ilacın doku içine yayılımını ve emilimini kalaylaĢtırır. Çok miktarda ilaç, ağrı yapar ve 

yerel doku yıkımı yapabilir. Bu nedenle her bölgeye yapılabilecek ilaç miktarı bilinmelidir. 

Burun damlası, temiz buruna sırt üstü pozisyonda baĢ iyice geri çekildikten sonra uygulanır 

ve birkaç dakika böyle kalınmalıdır.  

25.24. IV enjeksiyonların uygulanma sırasında iğnenin damarda olup olmadığına dikkat edilir. 

Ġlacın özelliğine göre erken komplikasyonlar gözlenir.  

25.25. Aerosollar iyice çalkalandıktan sonra, öksürükle balgamı çıkarılmıĢ hava yoluna 

uygulanmalıdır.  

25.26. Suppozituvar ve vajinal ovüller buzdolabında saklanıp, mutlaka uygun pozisyonlarda 

ıslatılarak uygulanmalı ve bu pozisyonda birkaç dakika kalınmalıdır.  

25.27. Doku tahriĢ edici veya büyük hacimli ilaçların sc verilmesi o bölgede nekroz, ağrı ve 

abselere neden olabileceğinden bu hususlara dikkat edilmeli ve her enjeksiyonda bölgeler 

sırayla değiĢtirilmelidir.  

25.28. Sinir ve kemiklere zarar vermemek için, enjeksiyonlar anatomik olarak sinirlerden uzak 

güvenli bölgelere yapılmalıdır. Ayrıca irritasyon, inflamasyon ve enjeksiyon olan bölgeler 

kullanılmamalıdır. Skar dokusu ve ödemli dokulara da enjeksiyon yapılmaz. Aksi halde 

doku yıkımı arttığı gibi verilen ilacın emilimi de yetersiz olur.  

25.29. Miat kontrolleri tüm birimlerde aylık olarak yapılır ve servis ilaç ve sarf kontrol formuna 

kayıt edilir.  

25.30. YeĢil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların istemi hasta adına narkotik ilaç istem formu ve 

reçete ile isme göre istenir ve birimlerde kilit altında tutularak sorumlular tarafından 

kontrolleri yapılarak narkotik ilaç sarf ve teslim formuna kayıt edilir.  

25.31. Acil arabasında bulunan ilaçların düzenli kontrolleri yapılır ve acil arabası ilaç kontrol 

listesi kaydedilir.  

25.32. Ġlaçların bozulmasını engellemek için, ilaçların saklandığı oda ve soğutucuların ısısı 

sürekli kontrol edilerek oda ısısının 25 ◦C‟nin altında, buzdolabında ısısının 2-8 ◦C olması 

sağlanır ve sıcaklık takip formuna kaydedilir. 

25.33. Ġlaç uygulanması sonrasında hastaların klinik durumu izlenir, geliĢen reaksiyonlar ve 

istenmeyen olaylar kayıt altına alınır.  

Özellikle herhangi bir ilacın ilk kullanımından sonra ve riskli ilaçların uygulanması 

sonrasında hastalar, geliĢebilecek yan etkiler ve reaksiyonlar açısından daha dikkatli Ģekilde 

izlenmelidir. 

Hastada görülen advers etkiler kayıt altına alınarak bildirimi (farmakovijilans) sağlanmalıdır. 

 

 

26. Hastanemizde Advers Etki Bildirimi (Farmakovijilans) ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 

 

Farmakovijilans sorumlusu belirlenmiĢtir. Sorumlunun adı, iletiĢim bilgileri ve mesleki özgeçmiĢi 

Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‟ne bildirilmelidir. 

Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir. 

Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler TÜFAM‟a bildirilmelidir. 
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27. Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik düzenleme bulunmaktadır. 

27.1. Acil Pediatrik Ġlaçlar  

27.2. GörünüĢü Benzer Ġlaçlar  

27.3. YazılıĢı ve OkunuĢu Benzer Ġlaçlar 

27.4. Psikotrop Ġlaçlar  

27.5. Narkotik Ġlaçlar  

27.6. IĢıktan Korunması Gereken Ġlaçlar  

27.7. Yüksek Riskli Ġlaçlar  

27.8.  Hazırlanması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren ilaçlar 

 

 Listeler her serviste ve eczanede kullanım alanında mevcuttur. Ayrıca Kalite Yönetim Sisteminde 

bu listeler mevcuttur. Acil pediatrik ilaçlar, yazılıĢı, okunuĢu, görünüĢü birbirine benzeyen ilaçlar 

ve yüksek riskli ilaçların dolaplardaki yerleĢimi ayrı dolaplarda bulunmaktadır. Her dolapta grup 

isimleri yazılıdır. Orijinal ambalajında uyarıcı bir unsur bulunmayan yüksek riskli ilaçlar için 

uyarıcılar kullanılır. 

 

28. Narkotik ve psikotrop ilaçlara yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 

28.1. UyuĢturucu ilaçlar HBYS üzerinde diğer ilaçlardan farklı olarak kırmızı renge, psikotrop 

ilaçlar ise yeĢil renge boyanmıĢtır. Bunun sebebi hataları ortadan kaldırmaktır. 

 

28.2. Narkotik ve psikotrop ilaçlar HBYS üzerinden de doktor tarafından order edilerek 

hemĢire tarafından onaylanır ve hemĢire narkotik ve psikotrop ilaç teslim defteri ile eczaneye 

gelir. Eczacı, bu defterde ayrıntıları ile kayıt altına alınmıĢ olan narkotik ve psikotrop 

ilaçlarının HBYS ile uyumluluğunu kontrol eder ve uyumlu olması halinde onaylayarak ilaçları 

hemĢireye teslim eder. YeĢil ve kırmızı reçeteli ilaçlar, servise ait narkotik ve psikotrop ilaç 

teslim defteri hemĢire tarafından getirilmeden onaylanmaz. Narkotik defterinde: 

28.2.1. Ġlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı 

28.2.2. Ġlacın kullanıldığı tarih 

28.2.3.Ġllacı kimin uyguladığı 

28.2.4. Kime kaç adet ilaç teslim edildiği 

28.2.5. Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları bulunmaktadır. 

  

28.3. Doktor uyuĢturucu ilaç için maksimum dozun üzerinde bir doz talep etmiĢ ise ilaç 

verilmez. Doktor ile iletiĢim sağlanır. 

28.4. Muhafaza ve taĢınma esnasında zarar gören narkotik ilaçlar için tutanak tutulur. 

28.5. Narkotik ve psikotrop ilaçlar kırmızı ve yeĢil dolaplarda kilitli bir Ģekilde saklanmaktadır. 

Anahtar eczacıdadır.  

28.6. Narkotik ve psikotrop ilaçlar, her gün 08.30-09.30 ile 14.30-15.30 saatleri arasında uygun 

Ģartlar ile eczaneden teslim edilmektedir. 

 

29. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır. 

 

29.1. YatıĢ kararı verilen hastanın kullandığı diğer ilaçlar hemĢire tarafından HemĢire Hasta 

Tanılama Formu‟nda kayıt altına alınarak ilgili hekime bildirilir. Hastanın beraberinde 

getirdiği ve hastanede kullanması gereken ilaçlar, günlük olarak ve her farklı ilaç 

eklendiğinde hekim tarafından, ilaç-besin- ilaç etkileĢimleri bakımından hazırlanan ilaç- 

besin etkileĢimleri listesi ve ilaç- ilaç etkileĢimi listesi dikkate alınarak değerlendirilir ve 
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takip edilir. Amaç; ilaç-besin ve ilaç-ilaç etkileĢimi sonucu doğabilecek ve hastanın tedavi 

seyrini etkileyebilecek olan olumsuzlukların engellenmesi ve ilaçların etkin konsantrasyona 

ulaĢmasını sağlamaktır.  

29.2. YatıĢına karar verilen hastanın beraberinde getirdiği ve sürekli kullanmak zorunda olduğu 

ilaçların olup olmadığı servis hemĢiresi tarafından hastaya sorulur ve varsa ilaçlar Hasta 

EĢyalarını ve Ġlaçlarını Teslim Alma ve Ġade Formu‟na kayıt edilerek karĢılıklı imzalanır. 

HemĢire gözetiminde ilaç hastaya uygulanır. Forma kaydedilen ilaçlar bir sonraki nöbetçi 

hemĢireye teslim edilir ve bilgi verilir. Hastanın tedaviyi kabul etmemesi durumunda veya 

hasta ile ilgili bir nedenden dolayı gecikme oldu ise nedeni hemĢire gözlem formuna not 

edilir ve hekimine bilgi verilir.  

29.3. Hastanın ilaçları kullanmaya devam etmesine karar verilirse, hasta orderına ilacın ismi, 

kullanım yolu, kullanım dozu ve kullanım aralığı yazılarak kaydı yapılır, kaĢe basılır ve 

imzalanır.  

29.4. Ġlaçlar hemĢire tarafından teslim alınır. Hasta orderına yazılan bu ilaçlar hemĢire tarafından 

da hemĢire gözlem formuna kaydedilir ve ilaçların yanına “hastanın yanında” diye yazılarak 

eczaneden tekrar istenmesi engellenir. Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılır. Miadı 

geçmiĢ ilaçlar imha edilir. Ġlaçlar fiziksel durum açısından kontrol edilir. 

29.5. Hastanın Beraberinde getirdiği ilaçlar hastanın yanında bırakılmaz, sorumlu hemĢire 

tarafından hasta adına ayrılmıĢ yerde muhafazası sağlanır ve doktor orderına yazılır. 

29.6. Hasta taburcu olduğu zaman hastaya ait olan ilaçlar iade edilerek Hasta EĢyalarını ve 

Ġlaçlarını Teslim Alma ve Ġade Formu kayıt altına alınır. 

 

 

 

30.Eczaneye iade edilen ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

 

30.1. Hastanın viziti yapılıp, ilaçları bilgisayar üzerinden girilip, eczaneden alındıktan sonra aynı 

gün içerisinde hastanın tedavisinin değiĢmesi, taburcu ve ex olması durumunda 

kullanılmayan ilaçlar eczaneye aynı gün iadesi yapılır. Ġade teslim tutanağı ve ilaçlar 

eczaneye bölümün görevlisi ile gönderilir. HBYS sisteminden hasta üzerine düĢülen ilaç 

iade alınır ve iade formu saklanır. 

30.2. UyuĢturucu ve psikotrop ilaçların kırılması durumunda veya hastaya yarım doz 

uygulandığı durumlarda kalan doz için, Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel 

Müdürlüğünün 13.06.2008 tarih ve 039071 sayılı yazılarına istinaden, aynı gün ilgili hekim, 

eczacı ve servis hemĢiresi ile birlikte müĢtereken kullanım sonrası artan uyuĢturucu ve/veya 

psikotrop ilaç imha tutanağı ile imha edilir. Ve tutanak eczanede muhafaza edilir. Miadı 

geçmiĢ ilaçların düzenlenecek bir tutanakla tespit edilerek, eczacı tarafından ĠZAYDAġ‟a 

imha ettirilmesinin sağlanması ve bu Ģirket tarafından tutanaktaki ilaçların imha edildiğine 

dair düzenlenen tutanağın eczacı tarafından Ġl Sağlık Müdürlüğüne ve Ġl Çevre  ve 

ġehircilik Müdürlüğüne  ulaĢtırılması gerekmektedir.ĠzaydaĢ telefon: 0262 316 60 00. Ġmha 

edilen ilaç HBYS‟den düĢülür. 

30.3. Miadına 3 ay kalan ilaçlar ilaç iade formuyla eczaneye teslim edilir. Uzun miatlı ilaç ile 

değiĢimi yapılır. 

 

31- İlaç yönetimi süreçlerinin izlenebilirliği sağlanmalıdır. 

 

Ġlaç yönetimi sürecinde oluĢturulan tüm verilerin izlenebilirliği ve sürekliliği sağlanmaktadır. 

Ġlaç güvenliği rehberinde ilacın tüm süreçleri anlatılmaktadır. Bu süreç ilaç yönetim ekibi 

tarafından kontrol edilmekte olup bütün kayıtlara HBYS‟den ulaĢılabilmektedir. 

Ġlaç hataları ve ramak kala olaylar güvenlik raporlama sistemi kapsamında bildirilir. 
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Ġlaç yönetimine iliĢkin hatalar ilaç hata sınıflandırma sistemine (ĠHSSTR) göre kodlanmaktadır. 

 

32- İlaç atıklarının ve son kullanım tarihi geçmiş ilaçların imhasına ve uygun şartlarda 

bertaraf edilmesine yönelik düzenleme bulunmaktadır. 

 

32.1. UyuĢturucu ve psikotrop ilaçların kırılması durumunda veya hastaya yarım doz 

uygulandığı durumlarda kalan doz için, Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 

13.06.2008 tarih ve 039071 sayılı yazılarına istinaden, aynı gün ilgili hekim, eczacı ve servis 

hemĢiresi ile birlikte müĢtereken kullanım sonrası artan uyuĢturucu ve/veya psikotrop ilaç imha 

tutanağı ile imha edilir. Ve tutanak eczanede muhafaza edilir. Diğer ilaç atıklarıyla birlikte 

tehlikeli atık kutusuna atılmaktadır. 

32.2. Miadı geçmiĢ ilaçların düzenlenecek bir tutanakla tespit edilerek, eczacı tarafından 

ĠZAYDAġ‟a imha ettirilmesinin sağlanması ve bu Ģirket tarafından tutanaktaki ilaçların imha 

edildiğine dair düzenlenen tutanağın eczacı tarafından Ġl Sağlık Müdürlüğüne ve Ġl Çevre ve 

ġehircilik Müdürlüğüne ulaĢtırılması gerekmektedir. ĠzaydaĢ telefon: 0262 316 60 00. Ġmha 

edilen ilaç HBYS‟den düĢülür. 

 

33. İlaçların hazırlanmasına yönelik düzenleme bulunur. 

 

33.1. Doktorlar tarafından HBYS üzerinden hastaya istenen orderlar eczacı tarafından 

onaylandıktan sonra servis ilaç listesi imzalanır ve eczane teknisyenlerine verilir. Eczane 

teknisyenleri eczacı kontrolünde hasta bazlı olacak Ģekilde servisleri hazırlar ve servislerden 

gönderilen ilaç hazırlama kutularına koyar. 

33.2. Ġlaçların adı, formu, dozu ve hasta bilgileri gönderilen pakette yer almaktadır. 

33.3. Birden fazla bölünmüĢ ambalaj (kesilmiĢ blister tabletler gibi) içeren ilaç çıkıĢlarında bu 

ilaçlar ayrı olacak Ģekilde paketleme ve etiketleme yapılır. Etiket üzerinde hastaya ait 

kimlik parametreleri ile ilacın tam adı, farmasotik form, doz ve miat bilgileri bulunur. 

 

34. Eczanenin çalışma düzeni ve işleyişi: 

 

34.1. Doktor tarafından orderlanan ilaçlar eczacılar tarafından hasta bazlı olarak SUT‟a ve 

hastanın geçmiĢ ilaç kullanımına bakılarak onaylanır. Onay yapılırken kiĢiler arasında 

mevcut hastane yataklı hizmet veren servis bölümleri paylaĢtırılarak gerçekleĢtirilir. 

Böylece gün içerisinde servisle iletiĢim kolaylığı eczacının hastanın tedavisi hakkında 

bilgisi olması sebebiyle kolaylaĢmıĢ olacaktır. 

34.2. Depo ilaç istemi ve miat kontrolü bu konu ile iliĢkilendirilmiĢ eczacı tarafından 

gerçekleĢtirilir. Miat kontrolünü yaparken HBYS‟i kullanır ayrıca ayda bir manuel olarak 

kontrol eder. 

34.3. Faturalamadan gelen SGK ilaç ile iliĢkilendirilmiĢ kesintiler baĢeczacıya düzenli olarak 

bildirilir. Böylece mevcut kesintinin tekrar gerçekleĢmemesi için çalıĢmasını yapar ve ilgili 

birimi bilgilendirir. 

34.4. Eczane ilaç ve sarf malzeme stok sayımı her ayın son haftası yapılır. 

34.5. Servislerde hastaya kullanılmayan ilaçlar gün içinde iade formu düzenlenerek eczaneye 

teslim edilir. Eczane personeli HBYS üzerinden ilacı hasta üzerinde geri alır. Bu formlar 

eczanede arĢivlenir. Gün içinde iade sistemi ilaç kaçağını önlenmiĢ olacaktır. 

34.6. Çocuk hematoloji, tıbbi onkoloji, romatoloji, kadın doğum, dermatoloji, gastroentoloji, ve 

bunun gibi açılmıĢ ve açılacak olan  poliklinik bölümleri için günübirlik tedavi yapılan 

bölümlerin ilaçlarının eczanemiz tarafından hastaya sağlanması günübirlik ilaç kontrol ve 

hastaya iletim sorumlusu bu konu ile iliĢkilendirilmiĢ eczacı tarafından tarafından 

gerçekleĢtirilir. 
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34.7. Eczacılar tarafından sistem üzerinden hastaya istenen orderlar onaylandıktan sonra 

eczane teknisyenleri tarafından eczacının onayı sonucu oluĢturduğu servis ilaç listesi 

servisler tarafından gönderilen kutulara eczacı kontrolünde hazırlanır. Hazırlanan ilaçların 

eczanemizden servis personelleri aracılığıyla alınması konusunda servislerin bilgilendirmesi 

yine eczane teknisyenleri tarafından gerçekleĢtirilir. Eczaneden ilacı alan bölüm görevlisi 

sayıp aldığına dair teslim tutanağını imzalar. 

34.8. Eczanenin temizlik iĢleri ve depolardan malzeme ve ilaçların eczaneye çekim iĢlemleri 

eczacı kontrolünde eczane personelleri tarafından gerçekleĢtirilir. Personelimiz ayrıca 

günlük temizlik çizelgesini tutmakla yükümlüdür. Her ay sonunda baĢeczacıya arĢivlenmek 

üzere teslim edilir. 

34.9. Eczane ve soğuk zincir ilaçların muhafaza edildiği buzdolapları ısı ve nem kontrol 

çizelgesi günlük olarak bu konu ile iliĢkilendirilmiĢ destek personeli tarafından iĢlenir ve 

çizelge aylık olması sebebiyle her ay sonunda baĢeczacıya arĢivlenmek üzere teslim edilir. 

Buzdolabında ilaç haricinde malzeme bulunmaz. 

34.10. Temizlik iĢlerinden sorumlu olan personel tarafından temizlik çizelgesi günlük olarak 

iĢlenir ve her ay sonunda baĢeczacıya arĢivlenmek üzere teslim edilir 

34.11. Eczane ile ilgili tüm tutanaklar baĢ eczacıya teslim edilir ve arĢivlemesi gerçekleĢtirilir. 

34.12. Gece personeli düzenli olarak raflar ve desk üzerinde ilaçların mevcut bulunması için raf 

kontrolüni gerçekleĢtirir ve yerleĢtirmesini sağlar. Tabletlerinin üzerine miat ve ismi yazılı 

etiketleri yapıĢtırır. Böylece servise giden ilaçların okunmaması karıĢmaması gibi hataları 

engellemiĢ oluruz. Miadının yazılı olmasıyla hasta güvenliğini sağlamıĢ oluruz. 

34.13. Eczaneye bağlı ilaç deposu baĢeczacı kontrolünde iĢleyiĢini gerçekleĢtirir. Ve iki destek 

personel ile depo iĢleri gerçekleĢtirilir. Personellerin sorumluluğu,  izin düzenlemeleri, iĢ 

dağılımı baĢeczacı sorumluluğundadır. 

34.14. K.S.Ü. SUAH eczanesinde bir sorumlu eczacı, üç eczacı, bunun yanında ilaç deposu 

dâhil dokuz eczane teknisyeni bulunmaktadır. 

34.15. BaĢeczacı eczanenin amiridir. BaĢczacının görevi eczanelerde çalıĢan diğer eczacı ve 

teknisyenleri denetlemek, ilaç giriĢ ve çıkısını düzenlemek, gelen ilaçların kontrolünü 

yapmak, gerekli sipariĢleri vermek, ilaç stoklarını düzenlemek vb. görevleri üslenmektedir. 

34.16. Eczacıların görevi esas olarak servislerden yapılan istemlerin denetlenip onaylanması, 

hazırlanan listelerin servis elemanlarına tesliminin sağlanması, eczanede bulunmayan ilaçlar 

için yoktur kâsesi basılması ve onaylanması, bazı ilaçlar için rapor gereksinimi olduğunda 

servislerin uyarılması, doz aĢımı ve ilaç etkileĢmesi gibi durumlarda gerekli tedbirlerin 

alınması ve ilgili servise bildirilmesi gibi sorumluluklar taĢımaktadır. Ayrıca ilaç 

yönetimine iliĢkin hatalar ilaç hata sınıflandırma sistemine (ĠHSS) göre kodlar ve 

baĢhekimliğe sunar. Böylece ilaç yönetim süreçlerini izlemiĢ olur. 

34.17. Teknisyenler ise ilaçların hazırlanması, raflara dizilmesi, servislere gönderilmesi gibi 

iĢlerde sorumlulukları dâhilinde eczacı gözetiminde hareket etmekle yükümlüdür. 

34.18. Eczanede çalıĢan temizlik ve taĢıma görevlisi olan personel ilaç ve tıbbi sarf 

malzemelerin çekimi ile sorumlu olan eczacının kontrolü altında eczaneye depoda 

hazırlanan ilaçların ve tıbbi sarf malzemelerin eczaneye getirilmesinde, eczanenin temizliği, 

evrakların gerekli yerlere taĢınmasının sağlanması ve eczacıların verdiği görev ve 

sorumlulukları yapmakla sorumludur. 

34.19. Genel olarak sistem Doktorlar tarafından HBYS üzerinden hastaya istenen günlük 

orderlar eczacı tarafından onaylandıktan sonra servis ilaç listesi imzalanır ve eczane 

teknisyenlerine verilir. Eczane teknisyenleri tüm servise hasta bazlı olacak Ģekilde servisleri 

hazırlar ve servislerden gönderilen ilaç hazırlama kutularına koyar. Hasta bazlı (ilaçların 

adı, formu, dozu ve hasta bilgileri gönderilen pakette yer almaktadır) ilaç hazırlama 

ilaçların karıĢmasını önlediği doğru ilacın doğru hastaya gitmesini sağlar ayrıca kayıp 

kaçağı minimum seviyeye indirir. Ġlaç hazırlama kutuları taĢıma esnasında kırılmaları ve 

kaybı önlemek için kullanıma sunulmuĢtur. Hazırlanan ilaçların eczanemizden servis 
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personelleri tarafından sayımı yapılarak teslim edilir, alan servis personeli teslim tutanağına 

ismini tarihi ve imzasını atarak teslim alır. Hasta bazlı ilaç listesinin bir nüshası eczanede 

saklanır. Birden fazla bölünmüĢ ambalaj (kesilmiĢ blister tabletler gibi) içeren ilaç 

çıkıĢlarında bu ilaçlar ayrı olacak Ģekilde paketleme ve etiketleme yapılır. 

34.20. Yılda iki kere eczane personelimize kemoterapi ilaçların transferi ve kırılma dökülme 

gibi durumlarda temizlik eğitimi baĢeczacı tarafından verilmektedir. 

34.21. Kırılan ilaçlar atık ilaç kutularına konur. 

34.22. Tedavi esnasında kullanılan ilaçlarda ciddi ve beklenmeyen advers etkiler görülmesi 

durumunda tutanak tutulup TÜFAM bildirimi için farmakovijilans sorumlusuna teslim 

edilir. 

 

35. Mesai ve mesai sonrası eczacılık hizmetleri/nöbet düzeni: 

 

35.1. Hastanesi eczanesi 7 gün 24 saat açıktır. BaĢeczacı çalıĢan personelin mesai saatini 

ayarlar. 

35.2. Eczane öğlen arası dâhil mesai saatlerinde hiç bir zaman kapanmaz. 

35.3. Hafta içi ve hafta sonu 17.00-08.00 arası sadece nöbetçi personel bulunur. Ġcapçı olan 

eczacının sorumluluğunda çalıĢan gece personeli bu saatlerde eczanede ilaçların istemini 

karĢılar.  

35.4. Eczacılar icapçı eczacı olarak eczanede oluĢabilecek her türlü sorunun çözümü için 

ulaĢılabilir ve en kısa zamanda hastaneye gelebilir durumda olmalıdırlar. 

35.5. Hafta sonu fazla mesai yapmıĢ olan eczacı iznini ay içinde kullanır. Nöbet ve icap 

çizelgesi baĢhekimliğe onay için her ayın son haftası gönderilir. 

 

36. Depodan eczaneye ilaç çekimi: & İlaçların ve diğer kalemlerin stok kontrolü ve 

yerleşimi: 

 

36.1. HBYS‟den genel ilaç stoku ve/veya kalan ilaç miktarı an be an bilgisayar sistemi 

yardımıyla görülebilir. 

36.2. Stok kontrolü HBYS sistemi üzerinden kritik stok seviyesi takibi ile yapılır. Ġstem HBYS 

sisteminden olur. Ġstem belgesi sorumlu eczacı tarafından imzalanır. Transferde ilaçların 

kırılmasını ve kaybolmasını engellemek için kasalar ve taĢıma arabası kullanılır. 

36.3. Hastanedeki bilgi ağı sayesinde servislerdeki toplu istemle verilen ilaçların ve malzemenin 

izlenmesi de mümkündür. 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 karĢı eczacılar aylık çıkıĢları kontrol 

ederler. 

36.4. Eczacı, bilgisayara her ilaç için gidiĢ hızına göre belirlenmiĢ bir kritik seviye giriĢi yapar. 

Stoklardaki ilaç sayısı bu noktanın altına düĢtüğünde bilgisayar otomatik olarak bununla 

ilgili renkli uyarı verir ve ilacı sipariĢ 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 

yükseltilmiĢ olur. Ayrıca kritik ve maksimum seviyelerini de HBYS sisteminden renkli 

uyarılarla takip edebiliriz. Ġlaçların daha önceden minimum kritik ve maksimum stok 

seviyeleri HBYS de belirlenmiĢtir. 

36.5. Depolama alanlarının sıcaklık ve nem değerleri kontrol altında tutulur. Her gün sorumlu 

personel tarafından çizelgeye iĢlenir. 

36.6. Eczane içerisine ve depo, narkotik ilaç saklanan alanlarına eczane personeli dıĢında izinsiz 

kimse geçemez. 
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36.7. Depo alanlarında ilaçlar sel ve su basması gibi durumlarından etkilenmemesi için tahta 

paletler ve raflara konulmaktadır. Tavandan en az 50 cm boĢluk bırakılmakta ve duvarlar 

arasında boĢluk bulunmaktadır. 

36.8. Ġlaçlar raflara farmasötik formlarına ve çeĢitlerine göre dizilmektedir. 

36.9. Ġhalede alımı yapılan ilaçlar toplu olarak hastane deposuna getirilebileceği gibi, miat 

avantajı sağlamak için depo ile yapılan anlaĢmaya göre pey der pey halinde hastaneye 

getirilme yoluna gidilebilir. 

 

37.  Eczanede bulunan ilaçların muhafazası ve alınan önlemler: 

 

37.1. Ecza depolarından gelen ilaçlar sayım, muayenesi ve fatura giriĢi yapılmasının ardından, 

görevlendirilen personel tarafından raflara dizimi ilaç depolama talimatına göre yapılır. 

Eczane personeli hariç kimse eczane deposuna izinsiz giriĢ yapamaz. 

37.2. Eczanede ilaçların raflara diziliĢinde endikasyona ve farmasötik Ģekillere göre bir yerleĢim 

prensibi gözetilmektedir. 

37.3. IV infüzyon çözeltileri desk üzerinde ve dolaplarda dururken, tabletler desk üzerinde 

alfabetik sıra gözetilerek yapılan yerleĢim ile bulunmaktadır. Enjeksiyonluk preparatlar 

dolaplara yerleĢtirilmiĢ, pomat ve kremler, solüsyonlar yine dolaplara ayrı olarak 

yerleĢtirilmiĢtir. 

37.4. Kan ürünleri gibi soğukta saklanması gereken ilaçlar servis eczanesi içindeki 

buzdolaplarında ve hastane bünyesinde bulunan soğutma sistemi ile sıcaklığı +4ºC„e 

sabitlenmiĢ soğuk depoda saklanmaktadır. 

37.5. Hastane eczanesi güneĢ almayan bir durumdadır. IĢıktan saklanması gereken ilaçlar 

alüminyum folyo ile kaplanmıĢ ahĢap kapaklı dolaplarda saklanmaktadır. 

37.6. UyuĢturucu ve psikotrop ilaçlar ise anahtarı eczacı tarafından korunan kilitli çelik 

dolaplarda muhafaza edilmektedir. 

37.7. Soğuk zincire tabii ilaçlar +2˚C - +8 ˚C aralıklarında taĢınması ve muhafaza edilmesi 

gereken ilaç grubudur. (Serumlar, kan ürünü ilaçlar) Her türlü taĢıma 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. Buz aküsüne elle temas edilmez 

37.8. Pediatrik ilaç dozları ayrı bir raf olarak ayarlanmıĢtır. 

37.9. Raflarda ilaçların etken maddeleri etiketli olarak yer almaktadır. Böylece değiĢen ilaç 

isimlerinden ve birbirine benzeyen ilaç isimlerinden kaynaklanacak karıĢıklık önlenmiĢtir. 

37.10. Serumlar ise yer ile temasını kesmesini sağlayacak paletler üzerinde çok yüksek 

olmayacak Ģekilde eczanede uygun görülen bölümde istiflenmiĢ olarak bulunur. Tavandan 

en az 50 cm boĢluk bırakılır. Duvara dayanmaz. 

37.11. Ġlaçların ısı ve nemden etkilenmemesi için ısı ve nem takibinin yapılması önemlidir. Bu 

nedenle gerek buzdolabı gerekse eczane içinde bulunan ısı ve nemölçerler ile düzenli takip 

yapılmakta ve bu takipler görevli eczane teknisyenin baĢeczacıya sunduğu aylık çizelgeye 

iĢlenerek kontrol edilmektedir. 

37.12. Yüksek riskli ilaçlar ayrı bir rafta muhafaza edilmektedir. 

37.13. Depo alanlarına ilaç ve serumlar yer zemine konulmaz. Tahta palet ve raf sistemi 

kullanılmaktadır. Tavan, taban ve yan duvarlar arasında boĢluk bırakılır. Böylece sel ve su 

baskınlarından etkilenmez ayrıca hava sirkülasyonunu da etkilemez. Sel ve su basmalarında 

ilaçları daha önceden boĢ bırakılan güvenli alana taĢınır. Elektrik kesintilerinde veya 

buzdolabı bozulduğunda akıllı termometre sistemi devreye girer. Soğuk zincir ilaçlar 

depodaki soğuk hava deposuna taĢınır. 

37.14. Depo ve buzdolabına ait ilaç yerleĢim planları, kolay kullanılabilir, ulaĢılabilir bir 

yerdedir ayrıca 15 günde 1 güncellenmektedir. 
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37.15. Eczane ve depo için oluĢabilecek riskler tanımlanmıĢ ve bu risklere yönelik koruyucu 

önlemler alınmıĢtır. 

37.16. Buzdolaplarında ilaç ve aĢı haricinde malzeme bulundurulmaz. 

 

38. Hastane eczanesi-İl sağlık Müdürlüğü ilişkileri: 

 

38.1. Ġl sağlık Müdürlüğü‟nün eczaneyi denetleme yetkisi vardır. Bunun yanında serbest 

eczanelerde olduğu gibi, hastane eczaneleri de oluĢturulurken Ġl sağlık Müdürlüğü 

tarafından kontrol edilir ve olur alındığı takdirde açılabilir. AçılıĢları akabinde bu kurum 

tarafından verilen reçete kayıt defteri, uyuĢturucu-psikotrop defteri alma ve tutma 

zorunluluğu var. 

 

39. Eczanedeki İlaç ve Sarf Malzemelerin Stok Seviyeleri  

 

39.1. Eczane ambarı için maksimum stok seviyesi 4 ay, minimum stok seviyesi 2 ay, kritik stok 

seviyesi 1 ay olarak belirlenmiĢtir. Sarfiyatlarına göre belirlenmiĢ olan minimum stok 

seviyelerinin altına düĢen ilaçlar HBYS‟de farklı renklendirilmiĢtir. Minimum stok 

seviyesinin altına düĢen ilaçların daha önce ihaleleri yapılmıĢ ise ilgili firmalara sipariĢleri 

verilir. Ġhaleleri yapılmamıĢ doğrudan temin ile temin edilir. 

39.2. Kritik, minimum ve maksimum stok seviyeleri her 15 günde 1 stok analizden kontrol 

edilir. Böylece ilaç artıĢ ve azalıĢ hızını kontrol etmiĢ oluruz. Buda ay içinde fazla stok 

yapmamızı ve ilacın erken bitme durumunu ortadan kaldırır. 

39.3. Ġlaçların miat takipleri hem HBYS üzerinden hem de fiziki olarak yapılır. Üç ayda bir 

yapılan ara sayımlarda miat kontrolleri de yapılır. Otomasyon sisteminde miadının 

dolmasına 3 ay kalan ilaçlar ayrı bir HBYS ekranında beyaz, miadı dolanlar kırmızı renk 

alır. Ġlaç Teknik ġartnamesinde „Miadı yaklaĢan ilaçlar, ilaçlar tüketilene dek 3 ay önceden 

tarafımızdan bildirilerek ilgili depo tarafından değiĢtirilecektir‟ denmektedir. Eczane ve 

depomuzda ilaçların miat kontrolleri yapıldıktan sonra miadı yaklaĢanlar var ise 

Ģartnamenin belirtilen maddesi uyarınca ilgili firmalara bildirimler yapılır. DeğiĢimleri 

sağlanan ilaçların gerekli kontrolleri yapılarak yerleĢimi sağlanır. 

 

40. İlaçların Son Kullanma Tarihlerinin Takibi 

 

40.1. Eczaneye kabul edilen ilaçların son kullanma tarihleri sistem üzerine kayıt edilir. 

40.2. Ġlaçlar, son kullanma tarihlerine göre yakın miatlılar öne uzun miatlılar arkaya gelecek 

Ģekilde ilaç deposundaki yerlerine sıralanır. 

40.3. Ayda bir ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilerek miadı yaklaĢmıĢ olan ilaçlar 

belirlenir. Bunun için HBYS kullanılır. Sistemde miadı yaklaĢan ilaçların 6 aylık analizini 

uyarı vermektedir. Bu uyarı renkli iĢaretli olarak HBYS‟de görünmektedir. Ayrıca ayda bir 

manuel sayım yapılır. 

40.4. Son kullanma tarihinin bitimine üç aydan az kalan ilaçlar için firmalara mail atılarak uzun 

miatlı olanla değiĢtirilmesi talep edilir. Takas yapılmaz. 

 

 

41.İlaçların servislere transferi  

 

41.1. Ġlaçlar eczanede ilaç kasalarına hazırlandıktan sonra servis personeli taĢıma arabasıyla gelir 

ilacı sayar, teslim formunu imzalar, taĢıma arabasına yükleyip servise çıkar. Transferde 

ilaçların kırılmasını ve kaybolmasını engellemek için kasalar ve taĢıma arabası kullanılır. 

41.2. Transferi gerçekleĢtirecek personele ilaçların güvenli transferi ve tehlikeli ilaç 

kırılmalarına müdahale konusunda eğitim verilmelidir. 
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42.İlaçların depodan eczaneye transferi 

 

42.1. Hastane eczanesinde raflarda herhangi bir ilacın azalması durumunda bu görevle sorumlu 

eczacıya durum bildirilerek depodan eczaneye ilaç transfer edilir. Ġstem HBYS üzerinden 

yapılır. Ġstem belgesi sorumlu eczacı tarafından imzalanır. Ġstem belgesi ile eczacı depoya 

iner, ilaçları sayar ve teslim alır. Transferde ilaçların kırılmasını ve kaybolmasını 

engellemek için kasalar ve taĢıma arabası kullanılır. TaĢıma iĢleminde acele edilmez, 

hastane asansörleri kullanılır. Ezilme, kırılma olaylarının önüne geçmek için taĢıma 

kasalarına fazla miktarda ilaç konmaz. Kolilerin transfer ve depolanma sırasında üzerlerinde 

yazan maksimum istif ibarelerine uyulması sorunları azaltacaktır. 

42.2. Transferi gerçekleĢtirecek personele ilaçların güvenli transferi ve tehlikeli ilaç 

kırılmalarına müdahale konusunda eğitim verilmelidir. 

 

43.Parenteral ilaçlarda stabilite ve geçimsizlik kontrolü 

 

43.1. Eczacı tarafından hastanemizde kullanılan geçimsiz ilaçlar belirlenerek liste haline 

getirilmiĢtir. Bu geçimsiz ilaç listesine tüm hastane birimleri kalite yönetim sisteminden 

ulaĢılabilir. 

43.2. Hastane ilaç geçimsizlik listesinde yer alan ilaçların birlikte hazırlanıp kullanıldığı 

durumlarda hastada meydana gelecek reaksiyonlar ve alınması gereken önlemler hakkında 

eczane bünyesinde mevcut bilgi kaynağı yok ise Ulusal zehir merkezi 114 Telefonundan 

istenilen bilgilere ulaĢılabilir. 

43.3. Ġlaç stabilitesi ve geçimsizliği güvenli ve etkili ilaç tedavisi açısından kritik öneme sahiptir. 

Geçimsizlik, özellikle, bazı parenteral ilaçların veya karıĢımların bir arada verilmesine bağlı 

olarak ortaya çıkan fiziksel veya kimyasal özelliklerdeki değiĢimler sonucu, çökelti 

oluĢumu veya asit-baz reaksiyonlarının ortaya çıkması Ģeklinde ifade edilmektedir. 

43.4. Aynı anda birçok ilaç verilen hastalarda bu ilaçların geçimliliğine dikkat etmek gerekir. 

Stabilite ise bir ilaç hammaddesinin veya ilacın hazırlanıĢından tamamen tüketildiği zamana 

kadar geçen süre içinde fiziksel, kimyasal ve tedavi özelliklerini kaybetmeden 

saklanabilmesidir 

 

44. Miadı Geçmiş İlaçların Değişimi 

 

Miadı geçmesine 3 ay kala ilaçlar HBYS üzerinden uyarı vermektedir. Bu ilaçlar Ġhalenin 

Teknik ġartnamesinde belirtildiği üzere 3 ay kala uzun miatlı ilaçlar ile değiĢtirilmek üzere 

firmaya yazılı bir Ģekilde iletilmektedir. Teknik ġartnameye göre değiĢim iĢlemi yapılmaktadır. 

 

45. İlaç Hata Bildirimleri ve İlaç Yönetimine İlişkin Göstergeler 

 

Ġlaç hataları ile karĢılaĢılması durumunda ilgili hekim ve servis sorumlu hemĢiresi bilgilendirilir. 

Gerekli müdahale yapılır. Ġlaç hataları ve ramak kala olaylar otomasyon üzerinden güvenlik 

raporlama sistemi bildirim formu doldurularak kalite yönetim birimine bildirim yapılır. Kalite 

yönetim birimi bildirimleri hasta güvenliği komitesine iletir. Komitede bildirimler neden-sonuç 

iliĢkisi açısından değerlendirilir ve iyileĢtirici faaliyetler gerçekleĢtirilir. Ġlaç hataları 

sınıflandırma sistemi kod listeleri her birimde bilgisayar masa üstlerine eklenmiĢtir. Ġlaç 

yönetimi sürecinde oluĢturulan tüm verilerin izlenebilirliği ve sürekliliği sağlanmaktadır. Tüm 

aĢamalarda kayıtlar tutulmaktadır. Ġlaçların güvenli uygulamaları ile ilgili sağlık personeline 

hizmet içi eğitimler verilir. 
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46.İlaç Atıkları 

 

Hastane eczanesinden çıkan ilaç atıkları tehlikeli atık kutularına atılmaktadır. Bu atıklar gün 

içinde toplanıp hastane atık planına göre hareket edilir. 

 

47. İlaçların firmadan eczane deposuna transferi 

 

Ġlaçların firmadan eczane deposuna transferi sürecinde zarar görmesi durumunda yenisiyle 

değiĢtirilmesi ibaresinin tüm ilaç teknik Ģartnamelerinde bulunur. 

 

48. Hazırlama esnasında özel teknik/ekipman veya uzmanlık gerektiren (kemoterapi 

ilaçları gibi) ilaçlar 

 

48.1. Hazırlama esnasında özel teknik/ekipman veya uzmanlık gerektiren (kemoterapi ilaçları 

gibi) ilaçlar, alanında uzman kiĢi tarafından uygun koĢullarda hazırlandıktan sonra uygulama 

alanına iletilmelidir. 

 

48.2. Hazırlama esnasında özel teknik/ekipman veya uzmanlık gerektiren (kemoterapi ilaçları 

gibi) ilaçlar talimatına uygun hareket edilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


