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 1:AMAÇ: İlaçların güvenli uygulamalarına ilişkin tüm süreçleri tanımlayarak bu süreçlerdeki tüm 
safhalarda görev alan sağlık çalışanlarının görevlerini belirlemek ve aynı zamanda ilaç hatalarında 
izlenecek uygulamaları saptamaktır. 
 
 2:KAPSAM: Hastanede yatarak ve ayaktan tedavi yapan tüm birimler. 
 
3.KISALTMALAR 
 
4.TANIMLAR: 
 
5:SORUMLULAR: İlaç ile tedavi uygulayan tüm sağlık personel 
 
6.FAALİYET AKIŞI: 
6.1.Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimi  
6.1.1.Hastanın daha önceden kullandığı ve yanında getirdiği ilaçlar mevcut ise bu ilaçlar servis 
hemşiresi tarafından miat kontrolü yapılarak  Hasta İlaç ve Malzeme Teslim Formuna kaydedilir ve 
teslim alınır ve hastanın doktoruna bildirilir, doktor ilaçları kontrol eder ve ilaç-ilaç, ilaç-besin 
etkileşimi açısından da değerlendirdikten sonra hastanın bu ilaçları kullanmaya devem etmesine 
karar verirse ilaçlar ordera yazdırılır ve hastanın tabelasına bu ilaçların hastanın kendinden olduğu 
belirtilerek hastanın kullanımı sağlanır, böylece bu ilaçların hem eczaneden istenmesi hem de 
faturaya yansıması engellenmiş olur. Hasta tüm uyarı ve bilgilendirmeye rağmen önceden 
kullandığı ilaçlarını servis hemşiresine teslim etmeyi kabul etmiyor ise imza karşılığı hastanın 
ilaçları kendisinde kalabilir. 
 
 6.2.Hastanın Yatış Sürecinde Kullanmaya Devam Edeceği İlaçların Yönetimi 
 
6.2.1.Yatışına karar verilen hastanın kullanacağı ilaçlar Tedavi planı, ilacın tam adı, dozu, zamanı, 
uygulama şekli ve veriliş süresini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın 
kendi tabibi tarafından yazılır ve altına doktor kaşesi basılarak imzası atılır.  
6.2.2.Hemşire doktor tarafından yazılan hasta tabelasındaki tedavi planını Hemşire Gözlem 
Formuna yazar.  
6.2.3.Hemşire yaptığı ilaç tedavisinde her yaptığı tedavinin yanına ad- soyad paraf koyar ve altına 
imzasını atar. 
6.2.4.Hastanın evden getirdiği ve hastanede kullanması gerekli olan ilaçlar, günlük olarak ve her 
farklı ilaç eklendiğinde eczacı ve /veya sorumlu tabip tarafından ilaç-besin, ilaç-ilaç etkileşimleri 
bakımından değerlendirilir. 
6.2.5.İlaç uygulama saatlerinin skalası hazırlanırken ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerini de göz 
önünde bulundurulur. 
6.2.6.Doktor tarafından verilen sözlü ilaç talimatlar; Sözel Order Talimatına uygun olarak yapılır ve 
Sözlel Order Formuna kaydedilip 24 saat içinde sözlü talimat veren doktor tarafından tedavi 
ORDER edilir. 
6.2.7.Hastanın yanlış ilaç kullanımını engellemek, tedaviyi doğru ve zamanında yapmak adına; 
hastanı kullandığı tüm ilaçlar hemşire tarafından verilir. Hastanın yanında ilaç bulundurulmaz. İlaç 
alerjisi bulunan hastaların bileğine kırmızı renkli bileklik takılır ve hasta dosyasına ilaç alerjisinin 
olduğu not edilir.  
6.2.8.İlaç uygulamasına geçmeden önce hasta tabelasındaki ilaçların adı, dozu, zamanı, uygulama 
yolu ve uygulama süresi hemşire gözlem formuna yazılır ve ilaçlar uygulandıktan sonra uygulamayı 
yapan hemşire tarafından paraf atılır, İlaçlar hasta barkotlarının veya kimlik tanımlayıcı  olarak ilaç 
kartı kullanılarak  ilaç kadehleri vb araçlarla verilir. 
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 6.3.İlaçların Güvenli Uygulamasına Yönelik 
 
6.3.1.Tüm hastaların ilaçları ilaç hazırlanma tepsisinde karışık olmamalı, ampul, flakon vb. 
enjektörlere çekilerek bir arada bulundurulmamalıdır 
6.3.2.Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. 
6.3.3.Doktor istemi olmaksızın hiçbir hastaya ilaç uygulanmamalıdır. İlaç uygulama hatalarında 
hekim kaynaklı hatalar aşağıdaki gibi sıralanabilir;  
6.3.3.1.Hastalığın gerektirdiği ilacın reçetelenmemesi ( Örn: Viral enfeksiyon için antibiyotik 
yazılması 
6.3.3.2.İlacın hastaya göre seçilmemesi ( Örn: Çocuk hastada sipro floksasin kullanılması ) 
6.3.3.3.İlaç dozunun hastaya göre ayarlanamaması ( Örn: Böbrek yetersizliği olan hastada radyo 
opak madde dozunun azaltılması)  
6.3.3.4.İlaç seçiminde var olan başka hastalıkların dikkate alınmaması ( Örn: İskemik kalp 
hastasında antigribal ilaç order edilmesi)  
6.3.3.5.İlaç uygulama zamanı ve koşullarının dikkate alınmaması ( Örn: Aspirin tok karnına 
alınması konusunda uyarı yapılmaması ) 
6.3.3.6.Birden fazla ilaç reçetelenmesi durumunda etkileşimin dikkate alınmaması ( Örn: Digoksin 
ve potasyum azaltıcı diüretiklerin birarada kullanılması)  
6.3.3.7.İstemin okunaksız yapılması 
6.3.3.8.İstemin yazılı yapılması yerine sözlü, telefon ya da başka aracı kullanarak yapılması 
6.3.3.9.İlaç değişimi sırasında eski ilaçlar hakkında bilgi verilmemesi( örn: Hasta lisinopril 
kullanırken ramiprile geçilmesi, ancak aynı etki mekanizmasına sahip olduğu halde bireyin her 
ikisini kullanması) 
6.3.3.10.İlacın yanlış yolla uygulanması ( Örn: Lösemili bir hastada IV. verilmesi gereken 
vinkristinin intratekal verilmesi )  
6.3.3.11.Standart olmayan kısaltmaların kullanılması 
6.3.3.12.Çok sayıda ilacın isteme dahil edilmesi 
6.3.3.13.Kullanılması gereken ilacın kullanılmaması ( Örn: Akut miyokard infarktüsü sonrasında 
kontrendikasyon olmadığı halde betabloker kullanılmaması ) 
6.3.4.Bu hataların önüne geçmek için: 
6.3.5.Hekim hastayı iyi tanımalıdır.   
6.3.6.Yorgun olmamalıdır. 
6.3.7.Yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 
6.3.8.Çalışma yükü çok fazla olmamalıdır. 
 
6.3.9.Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş 
süresin içermelidir. 
6.3.10.Orderda mutlaka aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır 
  •   Hastanın adı soy adı 
• İstemin verildiği tarih ve zaman, 
• Uygulanacak ilacın adı, 

  •   İlacın dozu: Dozun arkasından sıfır konulmamalı ( Örn: 1,0 ) fakat kesirli sayıların önüne sıfır   
konulmalı (örn: 0,1 mg) yazılış bilgileri açık ve tam olmalı 
• İlacın hangi yoldan uygulanacağı 

• İlacın uygulama zamanı ve sıklığı 
• İstemi veren hekimin imzası ve kaşesi ( Örn: İlaç istem ) (1) 
• Ordera ilaç isimleri açıkca yazılmalı, kısaltmalar kullanılmamalıdır.  
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6.3.11.Hemşire, hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir. Hekim tarafından 
yazılmış istem hatalı, eksik ya da anlaşılmaz olabilir. Bu durumda hekime geri dönülmeli ve 
gereken düzeltme yapılmalıdır. Hemşire yaptığı ilaç tedavisinin sonunda yanına ismini yazmalı ve 
imzasını atmalıdır. 
6.3.12.İlaçlar hastaya hemşire tarafında uygulanmalı, stajerler ilaç uygulamalarını hemşire 
gözetiminde yapmalıdır. 
6.3.13.İlaç uygulamalarından önce hemşirelerin gerekli hazırlığı yapması güvenli ve başarılı bir 
uygulamayı beraberinde getirir.  
      Hemşire ilacı hazırlarken tüm dikkatini bu işe vermeli 
•  8 doğru ilkesini ve 3 kontrol ilkesini bilmeli ve uygulamalıdır 
•  İlacı hazırlayan hemşire, mutlaka uygulamayı da kendisi yapmalıdır 
•  8 ilkeye aykırılık istemden kaynaklanıyorsa hekimi uyarmalıdır 
•  Hastayı ilaç ve uygulaması konusunda eğitmeli. 
•  İlaç dozu hesaplama becerilerini geliştirmeli 
•  Diğer sağlık çalışanlarıyla ve hastalarla etkin iletişim kurmalı 
•  İstemin doğru okunduğundan emin olmalı. 
•  Hastanın hangi ilaçlara alerjisi olduğunu bilmeli 
•  Uygulamaya yoğunlaşmayı engelleyen etmenlerden uzak durmalı 
•  Hasta bireye ilaç uygulamayı etkileyecek fiziksel ve laboratuar özelliklerini bilinmeli 
•  İlacın etkileri bilinmeli, beklenmeyen etki oluştuğunda hekim uyarılmalı 
•  Hastaya uygun pozisyonu vermelidir. 
•  Lüzumlu halinde yazılan ilaçlar gerekmedikçe yapılmamalıdır 
•  Tüm ilaç uygulamalarından önce ve sonra ellerini yıkamalıdır 
 
6.3.14.Hekimler tedavi planını günlük yapmalıdır. Ordere hastanın ilaçları 3 günlük, haftalık 
12/13/14, 1+2+3+4+5+6+7+8+9 şeklinde yazılmamalıdır. Orderde hergün için ilaçlar tek tek 
yazılır, kaşelenir, imzalanır. CV’ lerde de ayrıca hekim kaşe ve imzası bulunur. 
 
 Örnek ilaç istemi: 12/09 Diazem 10 mg. Amp. izotonik 100cc. IV. infüzyon 20 /mI /saat Dormicum 
1 mg. Amp. IM. 2x1 
 
 13/09 Diazem 10mg. Amp. izotonik 100cc. IV infüzyon 20 mI /saat Dormicum 1 mg. Amp. IM 
2x1  
 
NOT: Doktor kaşe, imza ve saat olmalıdır. 
 
6.4. İlaçların Karışmasını Önlemeye Yönelik; 
6.4.1.İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. İlaç isimleri kısaltılarak yazıldığında özellikle benzer 
isimli ilaçlarınkarışması söz konusudur. ( Örn: cip – cipro / cip – ciprom / ampis – ampisid / ampis- 
ampisina ) 
 
6.4.2.İlaçlar order edilirken ilaç uygulamalarında kullanılması gereken kısaltmalar listesine göre 
order edilir. 
6.4.3.Yazılışı, okunuşu, ambalajı, birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, listeler 
kullanım alanında bulunmalıdır.  
*  Yazılışı okunuşu ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar listesi 
*   İlaç uygulamalarında kullanılmaması gereken kısaltmalar listes 
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*  Buzdolabında saklanması gereken ilaçların listesi 
*  Yüksek riskli ilaçlar listesi 
*  İlaç besin etkileşimi 
*  İlaç – ilaç etkileşmeleri 
 
6.4.4.Yazılışı ve okunuşu birbirine benzeyen ilaçlar hasta güvenliği açısında çok önemlidir. Order 
edilen ilaç yerine yazılışı veya okunuşu benzeyen başka bir ilaç hastaya verildiğinde hasta için 
istenilmeyen sonuçların ortaya çıkması kaçınılmazdır 
6.4.5.Bu tür ilaçlar sorumlu eczacı tarafından belirlenir ve kullanım alanlarında bulundurulur. Bu 
ilaçlar order edildiğinde dikkatli bir şekilde yazılır ve okunur, hastaya verilirken dikkat edilir. İlaç 
orderı ile ilgili en küçük bir şüphe oluşturduğunda ilgili hekime sorulur.  
6.4.6.“Ambalajı (Kutusu) Benzer İlaçlar Listesi” oluşturulur ve hazırlama alanlarına asılır. Hastaya 
ilaç hazırlanırken bu ilaçlar dikkatli olunur. Yüksek riskli ilaçların (konsantre elektrolit çözeltileri, 
IV antikoagülanlar, insulin, antineoplastik ajanlar, opioidler, narkotikler vb.) içinde  "Yüksek Riskli 
İlaç Listeleri"listeleri oluşturulur,İlaç dolaplarında bulunur. Bu ilaçların üzerine kırmızı renkli 
"yüksek riskli ilaç" etiketi yapıştırılır, bu ilaçlarda sözel ordera bağlı olarak gözden geçirilir. 
6.4.7.Yerleşimleri ayrı raflarla yapılmalıdır 
 
6.4.8.“Şekil Benzerliği Olan İlaçlar Listesi” ,  “İsim Benzerliği Olan İlaçlar Listesi”  “Ambalajı 
(Kutusu) Benzer İlaçlar Listesi” nde bulunan ilaçlar eczanede ve kliniklerde ayrı raflardan ve uygun 
şekilde yerleştirilir, servislerde yüksek riskli ilaçlar kilit altında tutulur. 
6.4.9.Pediatrik Dozla Kullanılacak İlaçlara Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır. 
6.4.10.Çocuklarda ilaç hataları, erişkinlerle benzer oranlarda olmasına karşın zarar verme 
potansiyeli üç kat daha fazladır.Hata nedenleri: 
6.4.10.1.Çocuklara uygun yazılı ilaçların, formların ve prosedürlerin olmaması, 
6.4.10.2.İlaç dozlarının çocuklara uygun formlarının bulunmaması 
6.4.10.3.Çocuklara uygun dozların hazırlanabilmesi için tabletlerin kırılması, kapsüllerin açılması 
ve IV formlarının dilüsyonu, 
6.4.10.4.Hemşirelerin sorumlu olduğu pediatrik hasta sayısının fazla olması vb 
 
6.4.11.Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümlerde bulunmalıdır. Pediatrik ilaç listeleri 
çocuk servisleri ilaç hazırlama bölümünde, herkesin ulaşabileceği bir dosyada bulunur. 
6.4.12.Pediatrik dozdaki ilaçların dolaptaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda olmalıdır. 
Eczane ve servis dolaplarında bölümler ayrılır. Dolap üzerinde uyarıcı etiketler bulunur 
Örn: Ampisina 1 g. Ampisina 250 mg ve 500 mg. (pediatrik) Prednol 250 mg. flk Prednol 40-20mg. 
flk (pediatrik) 
6.4.13.Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli, listeler ilgili 
bölümlerde bulunmalıdır. 
6.4.14.İlaç sirkülâsyonuna bağlı olarak eczane tarafından yeniden güncellenir. -“Acil 
Kullanılabilecek Pediatrik İlaçların Kilograma Göre Dozları Listesi ” , “Pediatrik İlaçlar ve 
kilograma Göre Uygulama Dozları Listesi” 
 
 6.4.15.Yeşil Ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlara Yönelik Düzenleme Yapılmalı:  
6.4.16.Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır. Eczanede bu ilaçlar 
kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir. Bu dolaplar kilitli ilaç depolarında bulunur. Anahtarı 
eczacılarda bulunur. Dolap kapağı asla açık tutulmaz. İlaç kaybolduğu, kırıldığı vb. durumlarda 
tutanakla hastane idaresi bilgilendirilir ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır. 4.6.2- İlaçların 
servislere teslim sürecinde yeşil ve kırmızı reçetelerde eczaneden servis hemşiresi narkotik ilaç 
teslim defteri ile teslim alır.   
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6.4.17. Kliniklerde teslim alınan ilaçlar hastaya hemen kullanılmayacaksa dolaba kaldırılarak 
kilitlenir. Yarımı kullanılan ampüller  YARIM DOZ İLAÇ YÖNETİM TALİMATI na uygun 
olarak  imha edilir.. Doktor ve hemşirenin imzaladığı  narkotik defter ine kaydı  yapılarak uygulama 
tamamlanır... 
6.4.18 . Kliniklerde uyuşturucu ilaçlar kırıldığında  “Narkotik  defterine  Mesai saatleri içinde servis 
sorumlu hemşiresi ve sorumlu hekimi tarafından da kırık ampuller gösterilerek imzalatılır. İLAÇ 
İMHA TUTANAĞI düzenlenerek kayıt alınır. 
6.4.19.Eczaneye teslimden sonra hastaya kullanılmak üzere tekrar ilaç alınır 
6.4.20.Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir  teslim yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında 
,ilacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı ,uygulandığı  tarih ,kimin uygulandığı ,kime kaç adet 
teslim edildiği, teslim alan ve teslim edenin imzaları bulunmalıdır. 
6.4.21.Eczaneden teslim alınan kırmızı ve yeşil reçete tabi ilaçlar NARKOTİK ve PİSKOTROPİK 
İLAÇ NARKOTİK TESLİM DEFTERİNE KAYDEDİLİR. 
6.4.22.Hemen kullanılmayacaksa kilitli dolaba kaldırılır.Dolap anahtarı  sorumlu hemşirede 
bulnur,o izinli iken ve nöbetlerde yerine bakan hemşireye veya nöbetçiye verilir.Dolptaki ilaçlar 
sayılarak teslim alınır ve teslim edilir. Deftere kayıtlar yapılır ve  eş zamanda imzalanır.Devir 
teslimde kullanılan ilaçlar toplam sayıdan düşülerek teslim alan ve teslim eden tarafından imzalanır. 
6.4.23.Teslim alırken eksik ilaç varsa tutanak tutulur.Hastane idaresine bilgi verilir. 
7.İLAÇ UYGULAMALARINDA 8 DOĞRU İLKESİNİN UYGULANMASI  
7.1 Doğru Hasta 
• Hemşire hastayı  kapsamlı olarak tanımalıdır 
• Hastanın hali hazırda  kullanıldığı ilaçlar 
• Bu ilaçların sıklığı  ve dozu  
• İlaçların sıklığı ve dozu  
• Evde herhangi bir ilaç alıp almadığı  
• Diğer alternatif tedaviler kullanılıp kullanılmadığı  
• Herhangi bir ilaca karşı alerjisi olup olmadığı  
• Boy kilo kan basıncı , vücut ısısı solonum 
• Genel sağlık durumu  
• Gebelik vb. 
 
Hemşire ilaçları uygulamadan önce doğru hastayı seçtiğinden kesinlikle  emin olmalıdır.Hasta ismi  
bilekliğinden kontrol edilmelidir. 
 
7.2. Doğru İlaç 
7.2.1.Doktorun yanlış ilaç seçimi ,yanlış teşhiş. okunmayacak kadar  hasarlı ve kopuk etiketli ilacın 
kullanılması   enjektöre çekilen ilaçların ,ilaçkonteynırların ve kadehlerin etiketlenmemesi sonucu  
ilaçın karışması ,son kullanma  tarihi  geçmiş ilaç kullanma ,benzer  isimleri ve etiketleri olan 
ilaçların karıştırılması sonucu ilaç kullanım hatası oluşmaktadır. 
• İstemler kontrol edilmelidir.Okunamayan istemler açıklığı kavuşturulmalıdır. 
• Hemşire ilacı hazırlarken  tüm dikkatini bu bu işe vermelidir. 
• İlacı hazırlayan hemşire uygulamayı da mutlaka kendisi yapmalıdır. 
• İlaçlar pediatri  ve onkoloji klinikler dışındaki tüm birimlerde hasta başında  hazırlanıp  
uygulanmalıdır. 
• Üç kontrol ilkesine  uymalıdır 
1- Şişeyi raftan alırken , 
2- İlacı kadehe koyarken  
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3- İlaç şişesini rafa koyarken 
                                                                                                                                                                   
7.3 Doğru Doz 
 
• İlacın yanlış dozunun hastaya uygulanması 
• Yanlış dozda (az yada çok) ilaç verme ( kullanıma bağlı  yanlış doz ilaç uygulamasında 

hipoglisemiye bağlı ölümler, az verildiğinde de etkili tedavinin olmaması) 
• Etkileşime giren ilaçların aynı anda uygulanması (birbirlerinin etkisini artıran ya da azaltan 

ilaçların bir arada kullanılması)  
•  İlacın şurup formlarının kendi ölçüsü ile kullanılmaması 
•  Yarım tablet uygulamalarında çentiklerin uygun olmayan yerden kırılması. 
• Sulandırılması gereken ilaçların sulandırılmadan verilmesi sonucu yüksek dozda uygulanması. 
• İlacın etiket ve dozajının order ile doğruluğu 3 kez kontrol edilmeli 
• İlaç dozunun hesaplanmasında hastanın boy ve kilosunun varsa diğer hastalıklarının göz 

önünde  bulundurularak hekimlerce özenle yapılması. 
• İlaç dozu hesaplama becerilerinin geliştirilmesi 
• Her bir ilacın fazlasının elimine edilmesi, bir hastadan diğerine ödünç ilaca devam edilmemesi 
 
 7.4 Doğru Zaman 
 
• Tedavi süresinin yanlışlığı (gereğinden kısa veya uzun tedavi) 
• İlaç uygulamayı unutma ya da hiç uygulamama 
• İlacın yanlış zamanda verilmesi (Örn: Aspirinin aç karnına verilmesi) 
• İlacın yanlış sıklıkta verilmesi 
• İlacın yanlış hızda verilmesi (Örn: IV metoprololün yavaş infüzyonla verilmesi gerekirken 
• bolus verilmesi) 
• Verilmesi unutulmuş ilaçlar rapor edilmelidir. Hastanın ilacı aldığından emin olmadan verildi 

diye kayıt etmemelidir 
 
7.5.Doğru Yol 
 
 Yanlış yerden ilaç uygulamadan kaynaklanan yan etkisi olan ilacın kullanımına bağlı sorunlar 
olması. (Örn: IM uygulanması gereken benzatin penisilinin IV verilmesi sonucu hastada istenmeyen 
etkilerin gelişmesi) 
 
7.6.Doğru Yanıt 
Uygulanan ilacın etkisi gözlemlenmeli, hastanın ilaca karşı göstereceği doğru yanıtın ne olduğu 
bilinmelidir. İstenmeyen bir yanıt gözlendiğinde kaydedilmeli ve bildirilmelidir. 
 
7.7. Doğru İlaç Formu 
 
 Bir ilacın farklı formlarının olması ( Örn: tb., şurup, supozutuar, flakon vb.) 
 
 Hastaya; 
 
 Salofalk supp. Yerine tabletinin verilmesi 
Amoklavin 1,2 IV yerine Amoklavin tb. Verilmesi 
Ventolin şurup yerine nebül verilmesi vb. 
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 İlaç uygulamadan önce mutlaka 3 kontrol ilkesine uyulmalıdır. 
 
7.8.Doğru Kayıt 
Hasta isimlerinin karıştırılması, uygulamayı kaydetmeme, yanlış ve eksik kaydetme. Sağlık çalışanı 
kayıt sisteminin: hasta sağlığının ve takibinde istatistiklerindeki önemi konusunda ve yasal bir 
sorunla karşılaşmaması hususunda bilinçlendirilmelidir 
 
7.9.İlaçların güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar önceden 
belirlenmelidir. 

• İlaç hatalarıyla karşılaşıldığında hastanın doktoru ve sorumlu hemşire bilgilendirilir.  HBYS 
DEN “Güvenlik Raporlama Bildirim Formu ” ile Kalite Yönetim Birimine iletilmelidir. 
Tüm ilaç hataları Hasta Güvenliği Komitesinde değerlendirilir. 

• İlaç hataları tanımlanmalı, istatistiği yapılmalı, sık görülenleri tespit edilmeli ve nedenleri 
araştırılmalıdır. Gereken önlemler alınmalıdır 

• İlaç uygulama hatalarının bildirilmesi, hata yönetimi ve gelecekte oluşabilecek hataların 
azaltılmasında önemlidir. 

• Hemşireler arasında hata bildirimini engelleyen bireysel faktörlerden biri 
korkudur.Cezalandırıcı olmayan, ne olduğundan çok nasıl olduğuna odaklanan bir ortamda 
çalışmanın hata bildirimlerini artırdığı görülmüştür.  

7.10.İlaçlarla ilgili istenmeyen reaksiyonlar gerçekleştiğinde “Sağlık Bakanlığı Advers Etki 
Bildirim Formu” doldurulup hastanenin Farmakovijilans Sorumlusuna teslim edilecektirİ 
 
7.11.Advers Etki: İlacın Sağlık Bakanlığınca onaylanmış prospektüsünde yer almayan etkilerdir. 
Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler “Advers Etki Bildirim Formuna” kaydedilir ve hastane 
farmakovijilans sorumlusuna bildirilir. Farmakovijilans sorumlusunun adı, ilertişim bilgileri ve 
mesleki özgeçmişi TÜFAM’ a bildirilmiştir. Sorumlu 15 gün içinde TÜFAM’ a elektronik 
raporlama sistemi ile veya formu faks ya da posta yoluyla bildirmelidir. Advers Etki Bildirim 
Formu tüm klinik/servis ve poliklinik vb. alanlarda bulunmalıdır.  

 
8.İLAÇ UYGULAMALRINDA ÖNEMLİ NOKTALAR 
 

• Orderlar tedavi defterine geçirilirken dikkat edilir. Sorumlu hemşire tarafından tedavi defteri ve 
orderler kontrol edilir.  

•  İlaçlar güvenli bir şekilde muhafaza edilir. İlaçların bozulmasını engellemek için ilaçların 
saklandığı oda ve soğutucuların ısısı sürekli kontrol edilerek oda ısısının 25 °C’nin altında, buz 
dolabı ısısının 2–8 °C’olması sağlanır ve ısı nem takip formuna kayıt edilir.  
•  Işıktan korunması gereken ilaçların listesi ilaç uygulanan birimlerde bulundurulur ve bu ilaçlar 
uygun koşullarda saklanır 
• Yüksek riskli ilaçlar kliniklerde kilitli dolaplarda muhafaza edilir. 
•   Narkotik ilaç hastaya kullanıldığında hangi hastaya kullanıldığı, kimin uyguladığı, istemde 
bulunan doktor ve hangi ilaçtan ne kadar uygulandığı ile ilgili bilgiler yeşil ve kırmızı reçete ilaç 
takip formuna kayıt edilir. 
•   Benzer isimli ilaçların yanlış kullanımını önlemeye yönelik benzer isimli ilaç listesi göz önünde 
bulundurulur 
• Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ve pediatrik dozdaki ilaçların servis 
dolaplarındaki yerleşimi uygun şekilde ve ayrı raflarda yapıl 
• IV yolla yapılan infüzyonlar da serum içine ilaç katıldığında; kristaller ve partiküller 
oluştuğunda, renk değişimi veya bulanıklık görüldüğünde, karışmayan iki ayrı tabaka ve hava 
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kabarcıkları oluştuğunda solüsyon verilmez.  Serum içine ilaç katıldığında üzerine mutlaka uyarı 
notu (etiket) yazılır. Etikette şu bilgiler bulunur: hastanın adı-soyadı, serumun damla sayısı ve 
miktarı, içindeki ilacın adı ve miktarı, takıldığı tarih ve saat ve kim tarafından takıldığı (paraf). 
•   Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar  HASTA İLAÇ VE MALZEME  
TESLİM FORMU kullanarak  ilaçlar teslim alınır.   kayıt altına alınarak ilgili Hekime bildirilir. 
Hekim bu ilaçların kullanımının devamını isterse bu ilaçlar teslim alınarak hemşire tarafından 
verilir. 
•   Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre çocuk dozları listeleri acil servisler  ve 
çocuk hasta bakımı yapılabilen tüm klinik/servislerde kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurulur 
• İlaçlar hasta odalarında bırakılmaz 
 
8.1.Oral İlaç Uygulamalarında Önemli Noktalar 
• Bilinmeyen ilaçlar hakkında bilgi edinilmeli 
• Hasta oturur pozisyonda olmalı veya yatağın başı yükseltilmeli 
•   Bazı tabletler kırılarak, kapsüller açılarak yiyeceklere karıştırılıp verilebilir. 
•   Ancak enterik kaplı veya yavaş salınımlı tabletler asla kırılmamalıdır. 
•   Tahriş edici ilaçlar bol su ile ve yemeklerden sonra verilmeli. 

  Sulandırılan oral süspansiyonlar steril su veya distile su ile hazırlanmalıdır. 
 
8.2.NG ve İntestinal Tüple İlaç Uygulamanın Riskleri 
 Aspirasyon Önlemek İçin:  
•  Besin ve ilaçların her verilişinde uygun pozisyon verilmeli (semifowler, fowler) 
•   İlaç verildikten sonra en az 30 dk. yatağın başı yüksek kalmalı 

 Tüpün Tıkanmasını Önlemek İçin: 
• İlaçları vermeden önce ve sonra en az 30-45 ml ılık su ile tüp yıkanmalı 
• Donma ve katılaşma eğilimi olan ilaçlar ve jeller tüp yoluyla verilmez. 
 

8.3.Cilde Transdermal İlaç Uygulama  
 
• Sistemik etki oluşturmak üzere cilt üzerine flaster/yama gibi yapıştırılarak uygulanır.  
• Bu yamalar ilacın kontrollü olarak uzun zaman dilimlerinde salınmasını sağlarlar (nitrogliserin, 

hormon ilaçları, nikotin)   
• Uygulama alanı olarak kılsız, sağlam bölgeler seçilmelidir.  
• Uzun süreli uygulamalarda ring yapılmalıdır. 
• Emilim hızını arttıracağı için, 40,5 ˚C dereceden fazla olan ısı, ısı lambaları ya da diğer ısı 

kaynaklarının kullanımı kontrendikedir. 
 

8.4.Göze İlaç Uygulama 
 
• Kullanılacak ilaç, araç ve malzemenin steril olması gerekir. Eğer bu mümkün değil ise tıbbi 

aseptik teknikle çalışılmalıdır. 
• Her hasta için ayrı ilaç kullanılmalıdır. 
• İlaç direkt kornea üzerine uygulanmamalıdır. 
• Her göz için ayrı malzeme kullanılmalı ve malzemeler göze değdirilmemelidir.  Gözde akıntı 

varsa önce gözün temizlenmesi gerekir. 
• Hastaya başı ekstansiyona gelecek şekilde yarı oturur pozisyon verilir. 
• Gözden dışarı akan ilacı silebilmesi için hastanın eline mendil verilir. 
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• Erişkinlerin yukarıya bakmaları istenir ve alt göz kapağı aşağıya çekilip oluşan keseye 

damlatılır. 
• Gözlerini kapatması ve çeşitli yönlere çevirmesi söylenir. 
• Çocuklarda göz zorla açılmamalıdır 
• İlacın gözün iç köşesine damlatılması yeterlidir. 
• Birden fazla ilaç uygulanacaksa ilaçlar arasında en az 5 dk beklenmelidir. 

 
8.5.Kulağa İlaç Uygulama  
 
• Dış kulak yolu salgısını yumuşatmak 
• Ağrıyı azaltmak 
• Yerel anestezi sağlama 
• Mikroorganizmaları ya da kanala kaçmış böceği öldürmek  
• Kulak zarında bir hasar yoksa kullanılacak malzemenin temiz olması yeterlidir.  Hasta sağlam 

kulağı üzerinde yatırılmalıdır.  
•  İlacın oda ısısında olması gerekir. 

 Uygulama sırasında kulak kanalını düzleştirmek gerekir. Damla direkt zar üzerine değil kulak 
yolunun çeperine damlatılmalıdır. Hastaya en az 5 dk. aynı pozisyonda kalması söylenmelidir. 3 
yaşına kadar olan çocuklar ve bebeklerde kulak kepçesinin kıkırdak kısmı aşağı ve geriye doğru 
çekilmelidir. Yetişkinlerde kulak kepçesinin kıkırdak kısmı yukarı ve geriye doğru çekilmelidir 
 
8.6.Buruna İlaç Verme 
 
• Burun damlaları genellikle nazal konjezyonun giderilmesinde ve sinus enfeksiyonlarının 

tedavisinde  kullanılır. 
• Burun steril bir boşluk olmamakla birlikte, sinüslerle bağlantısından dolayı tüm girişimler tıbbi 

aseptik teknikle yapılmalıdır. 
•  Uygulama öncesi burun boşluğunun temiz olması sağlanmalıdır. 
 

 Damla:  
İlacın ulaşması istenen bölge belli ise farklı pozisyonlar verilmelidir.  
Posterior Farenks: Baş geriye yatırılır 
 Frontal ve Maksiller Sinüsler: Hastanın başı hafifçe yana doğru çevrilir (Parkinson poz.) Damlalık 
burun deliğinin 1/3’lük ön kısmına kadar (0.6 cm) sokulmalı ve burun mukozasına 
değdirilmemelidir. Hastadan bir süre (5 dk) aynı pozisyonda kalması istenmelidir. 
 
 Sprey: 
• Hasta oturur pozisyonda olmalıdır, boynun arkası yastıkla desteklenerek geriye yatırılır 
• İlaç püskürtülürken burundan nefes alması istenmelidir.  
• Bir burun deliğine sprey uygularken öteki delik kapatılmalıdır. 
• Hastadan 1-2 dk için başını arkaya doğru yatırılması istenmelidir. 

 
8.7. İnhalasyon Yoluyla İlaç Uygulama 
 
 Solunum Yoluna 
• Anestezi sağlamak (azot protoksit, halotan) 
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• Tedavi etmek (bronkodilatörler, mukolitikler) amacıyla ilaç uygulanır.  Ağızlığın ağza yakın 

olarak tutulması 
•   Ağızdan nefes verilmesi 
•   Ağızlığın yerleştirilerek dudaklarla tamamen kavranması  
•  Başını hafifçe geriye yatırılması 
•   İlacın püskürtülmesi ve aynı anda derin bir nefes alınması  
•  10 sn kadar nefesin tutulması, sonra verilmesi  
•  2. doz uygulamadan önce en az 1dk beklenm 
•  Steroid ilaçlar uygulanırken, ağızlığın 2-5 cm kadar uzakta tutulması, ağza alınmaması 
•   Steroid ilaç uygulandıktan sonra ağzın çalkalanması. (Paranteral veriş 15/25, 18/25, 19/25  
ilaçların emilim hızları) 
 
9.Akılcı İlaç  
 
• Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. 
•   İlacın kullanımı hakkında bilgi verilirken hastanın eğitim durumu değerlendirilmelidir. 
•  Hastayla görüşme sırasında teknik ve tıbbi terimler kullanılmamalı, hastaya verilen bilgi basit, 
açık, kolay ve anlaşılır olmalıdır. 
•   Hastaya bilgi aktarılırken etkin bir iletişim sağlanmalı, hastayı motive etmeli, verilen bilginin 
tedavi açısından önemi anlatılmalıdır 
• Hasta veya yakınına verilerek bilgiler belli bir düzende sunulmalı, en önemli noktalar 
görüşmenin başında anlatılmalı, sonunda tekrarlanmalıdır.  
•  Verilen bilgilerin anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmelidir. 
•   İlacın kullanım şekli, dozu hakkında sözlü bilgilendirmenin yanı sıra yazılı bilgide verilmelidir. 
•   Hastalara sürekli kullandıkları ilaçların listesini yanlarında taşımaları önerilmelidir. 
  Hastalara ilaçların saklanma koşullarına (buzdolabı vb.) uymaları, son kullanma tarihlerine 
dikkat etmeleri, bozuk, kırık, renk değişimi olan, adı okunamayan ilaçları kullanmamaları 
konularında uyarılarda bulunulmalıdır 
 
Hastane eczanesi: ilaçların satın alınması, teslim alınması, depolanması, dağıtılması ve bu işlerle 
ilgili envanter işlerinin yürütülmesi Eczane yazılı düzenlemesine göre uygulanır. 
• Eczaneye gelen ilaçlar birimlere haber verilir. 
•  İlaçlar saklanma ve depolanma koşullarına uygun olarak depolanır, kayıtları bilgisayar 
ortamında tutulur. Belirli aralıklarla depo sayımları, miat ve ambalaj bütünlükleri kontrol edilir. 
•  Depoların yerleşim planları bulunur. 

•   Saklama; buzdolabında saklanması gereken ilaçlar listeye göre saklanır. Her gün ısı-nem 
takipleri yapılarak “Isı Nem Takip Formu” kaydedilir. (Buzdolapları ve depolar)  
•  Periyodik miat takipleri yapılır 
• Yüksek riskli ilaçlar Yüksek Riskli İlaçlar Listesine göre ayrı depolarla kırmızı etiketlerle saklanır 
ve etiketlenir. 
•   İlaç – besin, ilaç - ilaç etkileşimi olan ilaçların güvenli uygulanması  “Besin Etkileşimi Olan 
İlaçlar Listesi” ve “İlaç – İlaç Etkileşimleri Örnekleri Listesine” göre yapılır. 
•   Çocuk hastalar için ilaçların güvenli kullanımı Acil ve kullanılabilecek pediatrik ilaçların doz 
listesine göre ve farklı uygulama formları ve pediatrik formları listesine göre yapılır. 
•   Yazılışı ve okunuşu ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listesine göre yapılır 
•  Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçların devir teslim kayıtları narkotik ilaç defterine kaydedilir 
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10.Taburcu Olduktan Sonraki Süreçte İlaç Yönetimi  
 
•  Hastanın taburcu olduktan sonra kullanacağı ilaçlar ile ilgili doktor hastaya ayrıntılı olarak bilgi 
verir ve anlayıp anlamadığını sorar.   
• Hekim hastanın taburcu olduktan sonraki tedaviye uyum sağlayıp sağlayamayacağını sorgular 
•  Kullanacağı ilaçlar doktor tarafından Epikriz Formu yazılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


