
 

 

1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesinde ilaç yönetimi, ilaçların temini, muhafazası, ilaç istemleri, ilaçların hazırlanması, 

ilaçların transferi, ilaç uygulamaları, hastanın beraberinde getirdiği ilaçların kontrolü, ilaç-ilaç, ilaç-besin 

etkileşimlerinin kontrolü, parenteral ilaçlarda stabilite ve geçimsizlik kontrolü, advers etki bildirimleri, ilaç hata 

bildirimleri ve ilaç yönetimine ilişkin göstergeler ve yüksek riskli ilaçların yönetimini sağlamaktır. 
 

2.0KAPSAM  

Hasta güvenliğini kapsamaktadır. 
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 

İOBS: İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi 

TÜFAM:Türkiye Farmakovijilans Merkezi. 
 

4.0 SORUMLULAR 

Hekimler, Hemşireler, Depo Sorumlusu, Hasta Güvenliği Komitesi,ilaç uygulaması yapan tüm sağlık personeli, ilaç 

yönetim ekibi. 
 

5.0 TANIMLAR 

Advers Etki: Bir beşeri tıbbi ürünün; teşhis, tedavi ya da profilaksi amacıyla kabul edilen dozlarda kullanımı 

sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etkidir. 

Narkotik İlaç: Çoğunlukla morfin türevi, ağrı kesici nitelikte, doğal, yarı yapay ve yapay kökenli, şiddetli fiziksel 

ve psikolojik bağımlılığa yol açan ilaçlardır. 

Yüksek Riskli İlaç:Terapötik ve maksimum dozları birbirine yakın olan ilaçlardır. Hatalı kullanıldıklarında hasta 

üzerinde geri dönüşsüz veya kalıcı olumsuz etkiyi yaratabilirler. 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

İhale ve Ara Alım İle Depolardan ve Diğer Hastanelerden İlaç Tedariki 

Hastanemizin ilaç ihaleleri Muğla il sağlık müdürlüğü satınalma birimi tarafından yapılmaktadır. İlaçlar, 

antineoplastik ilaçlar ve serumlar için ayrı ayrı ihaleler düzenlenmektedir. Yeni bir ihale yapılacağı zaman, ihale 

kalem listesi Muğla’daki tüm devlet hastanelerine gönderilir. İhale kalem listesi kontrol edilerek, hastanede 

bulunması zorunlu ilaçlar, sürekli kullanımı olan ilaçlar ve özellikli birimlerde (onkoloji, anestezi vb.) çalışan 

hekimlerin talep ettiği ilaçlar belirlenir. İlaçların aylık çıkışları dikkate alınarak varsa kullanımdaki artış ve azalışlar, 

mevsimsel değişiklikler göz önüne alınarak her kalem için yıllık ihtiyaç belirlenir. Eczane stoğunda bulunan ve 

mevcut ihalelerde kalan bakiyelerde dikkate alınarak yıllık ihtiyaç miktarı tekrar düzenlenir ve listeler doldurulup 

Muğla’ya gönderilir. İhale sonuçlandıktan sonra kritiğe düşen ilaçlar 2 aylık stok olacak şekilde depoya sipariş 

verilir. İhalelerden ilaçlar peyderpey çekilir. 
 

İhalelerden Alınamayan Veya Mevcut İhalelerde Biten İlaçlar İçin,  

Stok takip ve analiz daire başkanlığı stok koordinasyon sistemi veya tedarik paylaşım platformu üzerinden diğer 

hastanelerde bu ilaçlar varsa bedelli yada bedelsiz alınır. Bu yöntemle de alınamayan ilaçlar için hastane olarak ara 

alıma (doğrudan temin) gidilir. 
 

İlaçların İstemi,Temini ve Transferi 

Doktor tarafından yapılan istemler, tedavi amacıyla hasta üzerine yapılan istemler ve satın alım amaçlı yapılan 

istemlerdir. Tedavi planı hekim tarafından günlük olarak yazılmalı ve onaylanmalıdır. Elektronik ortamda yapılan 

ilaç istemlerinde hekimin elektronik imzası ya da mobil imza bulunmalıdır. HBYS de kullanıcı şifresi ile verilen 

istemler, elektronik imza olmaksızın bu amaçla kullanılmamalıdır. İlaçlar hekim tarafından HBYS’den hasta bazlı 

istenir, eczacı tarafından kontrolü sağlanarak hazırlanır ve sağlık personeline imza karşılığı teslim edilir. (Mesai 

sonrası ve tatillerde aynı işlemler yapılır.) 
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Teslim alınan ilaçların kırılma ve dökülmesi ihtimaline karşı ilaç taşıma araçları ile taşınır. Servislerdeki hasta ilaç 

kutularına kimlik kontrolleri yapılarak yerleştirilir. Eğer hastaya yazılan ilaç hastane eczanesinde mevcut değil ise; 

doktor tarafından reçete edilir. Reçete hastane eczanesi tarafından hastanemizde ilaç bulunmamaktadır diye kaşe 

basılır ve imza atılır.  Daha sonra başhekim yardımcısına imzalatıp onaylatır. Hasta veya hasta yakını herhangi bir 

eczaneden ilacını alır. Transferi gerçekleştirecek personele, ilaçların güvenli transferi ve tehlikeli ilaç kırılmalarına 

müdahale konusunda eğitim verilmelidir. 

İlaçların Muhafazası 

Hastaların ilaçları kimlik kontrolleri yapılarak dolaplardaki ilaç kutularına yerleştirilir. Tüm ilaçlar ve tıbbi 

malzemeler ambalajlarında belirtilen koşullarda ve mümkünse orijinal ambalajında saklanır. Buzdolabında 

saklanması gereken ilaçlar buzdolabında saklanır. Işıktan korunması gereken ilaçlar ışıktan korunur (Işıktan 

Korunması Gereken İlaç Listesi). İlaçlar için depolama alanları, eczane depoları ve ilaçların 24 saatten fazla  

tutulduğu tüm birim depolarını (ameliyathane, acil servis) ilaç depolarını mesai saati içinde servis sorumlusu 

tarafından, mesai sonrasında nöbetçi personel tarafından erişimi sağlanır.   

İlaçların Hazırlanması ve Uygulanması 

Hasta bazlı yapılan ilaç istemleri eczanede hazırlanırken en sık olarak yanlış ilaç hazırlama ve yanlış etiketleme 

hatalarıyla karşılaşılmaktadır. Hazırlama esnasında yapılan hataların tespiti kolay olmadığından bu adımlarda 

çalışan personelin oldukça dikkatli çalışması gerekmektedir. Yanlış ilaç hazırlanmasının engellenmesi için öncelikle 

eczanede ilaç hazırlamakla sorumlu kişilerin sağlık personeli, tercihen eczane teknisyeni olması şarttır. Hata 

kaynağı doktor isteminin yanlış okunması, ilacın yanlış hastanın kutusuna konulması veya depo düzensizliği 

sebebiyle ilaçların karışması olabilir. Yanlış etiketleme ise özellikle tek tablet istemlerinde karşılaşılan bir sorundur. 

Hasta kutularında bulunan büyük etiketlerin karışması, kullanım alanında hemşire tarafından kolayca tespit edilse de 

küçük kilitli poşetler içinde hazırlanan tek tabletler hataya çok müsaittir.Eczaneden birimlere gönderilen tüm 

ilaçların üzerine hastanın adı-soyadı, yattığı klinik, ilacın adı,adet ve son kullanma tarihi bulunacak şekilde eczane 

etiketi yapıştırılır.  Kilitli poşet üzerindeki etiket yoksa, düşmüşse veya yanlış yazıldığından şüpheleniliyorsa, 

hastaya o ilaç uygulanmamalıdır. Kullanım alanına ulaşan ve tedavi saati gelen ilaçlar hemşire tarafından tedavi 

odasında uygulanmak üzere hazırlanır. Her hangi bir şüpheli durumda istemi yazan doktorla iletişime geçilmelidir. 

Hazırlama esnasında özel teknik gerektiren ilaçlar konusunda eczacı, birimi önceden bilgilendirmeli, gerektiğinde 

bizzat hazırlamalıdır. Kemoterapi ilaçları gibi özel tekniklerle hazırlanılması gereken ilaçlarda yapılan hataların 

hastaya zarar verme ihtimali oldukça yüksektir. Kullanım alanında bulundurulan ilaçların düzenli olması ve 

depolama şartlarına uygunluğu ilaçların karışması sonucu yanlış ilaç hazırlanmasını engelleyecektir. Hazırlama 

esnasında ilaçlar kullanım alanlarında bulundurulan listelerden kontrol edilmeli, üzerinde renkli etiket mevcut olan 

ilaçlar için renge ait kurallara uyulmalıdır. Tedavi planında ilacın tam adı, uygulama zamanını, dozunu, uygulama 

şeklini ve gerekli durumlarda veriliş süresini içermelidir. Tedavi planı HBYS eczane modülünde görülmelidir. 

Tedavi planında kullanılmaması gereken kısaltmalar İlaç Uygulamalarında Kullanılmaması Gereken 

Kısaltmalar Listesine uyulur. Her hasta için özel hazırlanan ilacın birer birer uygulanması gerekmektedir. Bu 

sürecin tüm aşamalarında yapılabilecek hata riskini minimuma indirebilmek adına belirli hususlara dikkat 

edilmelidir. 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 yanlış isimli bileklik takılmış olabilir. İlaçların güvenli 

uygulanmasına yönelik tedavi planına istinaden gerçekleştirilen uygulamalar hemşirelik kayıtlarında (hemşire 

gözlem formu) bulunmaktadır. Hemşirelik kayıtlarında; ilaç adı, dozu, uygulama yolu, uygulama zamanı ve süresi 

ile uygulamanın kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgiler yer almaktadır. İlaçlar hastaya yetkili kişiler 

tarafından uygulanmalıdır. Stajyerlerin ilaç uygulamaları yetkili kişiler (doktor, hemşire, sağlık memuru 

vb.)gözetiminde yapılır. İlaç uygulanması sonrasında hastaların klinik durumu izlenerek, gelişen reaksiyonlar ve 

istenmeyen olaylar kayıt altına alınmalı ve Advers Etki Bildirim Talimatı doğrultusunda Advers Etki Bildirim 

formu doldurularak bildirimi sağlanır. Hazırlama esnasında özel teknik gerektiren ilaçlar konusunda eczacı, birimi 

önceden bilgilendirmeli, gerektiğinde bizzat hazırlamalıdır. Kemoterapi ilaçları gibi özel tekniklerle hazırlanılması 

gereken ilaçlarda yapılan hataların hastaya zarar verme ihtimali oldukça yüksektir. 
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Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimi  

Hasta beraberindeki ilaçlar tedaviyi direkt etkileyen bir faktör olduğundan çok dikkatli davranılmalıdır. Hasta 

yanında bırakılan her hangi bir ilaç, doktora bildirilmediğinde verilen tedavilerde ilaç etkileşimlerine sebebiyet 

verebilir, doktor tarafından hastaya kontrendike ilaç istemi yapılabilir. Bu yüzden hasta yanında hiçbir surette ilaç 

bırakılmamalı, yatış işlemi esnasında hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar teslim alınmalıdır. 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 işlemi esnasında hastaya teslim  

edilmelidir. İlaç güvenliğinin evde de devam ettiğini biliyoruz, bu sebeple hastadan teslim alınan ilaçlar miat ve 

fiziki kontrolden geçirilmelidir. Son kullanma tarihi geçen, fiziksel yapısında değişim tespit edilen ilaçlar hasta 

bilgilendirilerek imha edilmelidir. Takibi kolaylaştırmak açısından hasta beraberinde getirilen ilaçlara ait hasta 

dosyasında Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar Kayıt Formu kullanılır. Bu şekilde, hasta beraberinde gelen 

ilacın dikkatsizlik sonucu eczane deposundan tekrar talebinin önüne geçilecektir.  
 

İlaç-İlaç, İlaç-Besin Etkileşimlerinin Kontrolü 

Birbiriyle etkileşme riski olan ilaçlar İlaç – İlaç Çift Etkileşim Listesi, belirlenmiştir.Birim eğitimleri ile özellikle 

hemşirelerin konuya dikkati çekilir. Çeşitli besinlerle etkileşme riski olan ilaçlar İlaç Besin Etkileşimi Listesinde 

belirlenmiştir. Birim eğitimleri ile özellikle hemşirelerin konuya dikkati çekilir. Hasta eğitimleri sırasında hastalar 

konuyla ilgili bilgilendirilirler.  
 

Paranteral İlaçlarda Stabilite Ve Geçimsizlik Kontrolü 

Geçimsizlik, ilaç etkileşimi ile karıştırılabilmektedir. Ancak geçimsizlik, özellikle bazı IV ilaçların bir arada 

verilemesine bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel veya kimyasal özelliklerindeki değişimlerşeklinde basit olarak ifade 

edilebilir. İlaç istemlerinde otomatik olarak paranteral ve oral ilaçların hangi ilaçlarla geçimsiz olduğu uyarısı 

çıkmaktadır. 

Advers Etki Bildirimleri 

Hastalarda karşılaşılan advers etkilerin yönetimini ve farmakovijilans çalışmalarını ülkemizde Türkiye 

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) sağlamaktadır. TÜFAM’da toplanan advers etki bildirimleri vasıtasıyla 

piyasada bulunan mevcut müstahzarlar yeniden gözden geçirilir, farmakovijilans çalışmalarına katkı sağlanır.  

Hastanemizde farmakovijilans sorumlusu eczacıdır. Sağlık personeli olmayan kişiler tarafından rapor edilen advers 

etki bildirimleri ise, hastane çalışanlarınca (hemşire, doktor vb.) Advers Etki Bildirim Talimatı doğrultusuna göre, 

Advers Etki Bildirim Formu doldurularak farmakovijilans sorumlusuna iletilir. Farmakovijilans sorumluları en 

geç 15 gün içerisinde teslim aldıkları advers etki bildirim formunu TÜFAM’a bildirmekle yükümlüdürler. 
 

İlaç Hata Bildirimleri ve İlaç Yönetimine İlişkin Göstergeler 

Belirlenen dönem içerisinde İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi üstünden yapılan ilaç hata bildirim sayısının tespiti 

ve izlenmesi için geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır.İHSS’ne (İlaç hataları sınıflandırma sistemi) bildirimi yapılır. 
 

Yüksek Riskli İlaçların Yönetimi 

Terapötik ve maksimum dozları birbirine yakın olan ilaçlardır. Hatalı kullanıldıklarında hasta üzerinde geri 

dönüşsüz veya kalıcı olumsuz etkiyi yaratabilirler. Yüksek riskli ilaçlar yönetimi, Yüksek Riskli İlaçların Yönetim 

Talimatı’na göre yapılır.Ayrıca, ilaç hazırlama alanlarında Yüksek Riskli İlaçlar Listesi bulunmaktadır. 
 

Stok Takibi 

 Hastanemizde 3 tip stok seviyesi var. (İlaçların minimum stok seviyesi, kritik stok seviyesi, maksimum stok 

seviyesi). Bunlar en çok, kritik, asgari stok seviyeleridir. HBYS üzerinden stok seviyeleri takibi yapılmaktadır. 

Belirlenen seviyelerde sapma olması durumunda HBYS de uyarıcı düzenleme bulunmaktadır. Stok seviyelerini 

eczacı değiştirme yetkilidir. Otomasyon sistemi bu şekilde yetkilendirmeyi yapmıştır.  

Miad Takibi 

Miadı yaklaşan ilaçlara yönelik HBYS de uyarıcı düzenleme bulunmaktadır. Eczanemizde ilaçlar hazırlanırken 

miada göre listeleme yapılır. Burada FIFO (ilk giren ilk çıkar) prensibi uygulanır.  
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Son kullanma tarihi en yakın olan ilaç ilgili birime gönderilir. Stoktan düşülen ilaçların miad bilgisinin girilmesine  

de  dikkat  edilir.  İlaç miatları düzenli aralıklarla manuel kontrol edilir. 

Eczaneye İade Edilen İlaçlar Süreci 

Hastanın taburcu, sevk ve ex olması durumunda kalan ilaçlar, HBYS’den (hasta çıkış işlemi yapılmadan) İlaç 

İade Formu doldurularak eczaneye teslim edilir. Order değişikliğinde, stoplanan ilaçlardan kalan ilaçlarda İlaç 

İade Formu doldurularak eczaneye imza karşılığı teslim edilir. 

İlaç Atıklarının ve Son Kullanma Tarihleri Geçmiş İlaç İmha Yönetim Süreci  

İlaç atıkları ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar tutanak altına alınarak imha edilir.Tehlikeli atık kovasına atılır. 

İlaç hata bildirimleri ve ilaç yönetimine ilişkin göstergelerin izlenmesi 

İlaç hata bildirimleri, istenmeyen olay bildirim talimatına göre elektronik ortamda veya form ile bildirim 

yapılır. Aylık bildirimler gösterge olarak takip edilir.  

TPN solüsyonlarının temin, hazırlama, saklama ve uygulama süreçleri 

Hastanemizde TPN ünitesi mevcut değildir. 

Sulandırıldıktan, açıldıktan veya hazırlandıktan sonra muhafaza şartları uygun olmayan veya saklanma 

süresi dolan ilaçların imha süreçleri; 

Bu ilaçların adı kullanılmadan imha edilen miktarlar (mg, ml cinsinden) servisi, kullanılan hastanın bilgileri ve 

imha nedeni ayrıntılı şekilde İlaç İmha Tutanak Formuna doldurulup imzalanmalı, bir nüshası da eczacıya 

imzalatılıp eczanede bırakılır. 

 Yarım doz ilaçlar ve hazırlandıktan sonra geçimsizlik görülen çözeltilerin imha süreçleri  

Bu ilaçların adı, kullanılmadan imha edilen miktarları (mg, ml cinsinden) servisi, kullanılan hastanın bilgileri 

ve imha nedeni ayrıntılı şekilde Yarım Dozİlaç İmha Formuna doldurulup imzalanmalı, bir nüshası da 

eczacıya imzalatılıp eczanede bırakılır. 
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