
 

 

 

1.0 AMAÇ 

Fethiye devlet hastanesinde b irimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların ve tıbbi malzemelerin usulüne 

uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak.  
2.0 KAPSAM 

Hastanemizdeki hasta bakım hizmeti veren birimleri ve eczaneyi kapsar.  
3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye devlet hastanesi. 

4.0 SORUMLULAR 

Eczacı, İlgili Hekimler, Hemşireler, Ebeler ve Sağlık Memurları 

5.0 TANIMLAR 

Kritik Stok Seviyesi: İlaç/malzemenin temini için gerekli işlemlerin başlatılması gerektiğini gösteren miktardır.  
Narkotik İlaç: Çoğunlukla morfin türevi, ağrı kesici nitelikte, doğal, yarı yapay ve yapay kökenli şiddetli fiziksel 

ve psikolojik bağımlılığa yol açan ilaçlardır.  
6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Yatan hastaların ilaçları acil durumlar dışında her gün saat 09:30-11:30 arası eczaneden alınmalıdır.  
 Tıbbi malzemeler, her hafta çarşamba günleri sabah 10:30’a kadar istem ile talep edilip, saat 13:30 -15:00- teslim 

alınmalıdır. 

 Tüm servislerin ellerinde acil durumlarda kullanılacak ilaçlar bulunmalı, bu ilaçların listesi servis ilaç 
dolaplarının üzerine asılmalıdır.  

 Tüm servisler, üzerinde adı yazan ilaç taşıma arabalarını, kopyalı vizite kağıtlarını eczaneye bırakmalıdırlar. 
 Özellikle tıbbi malzemelerin gerekli yerlerde ve yeterli miktarlarda kullanılmasına dikkat edilmelidir.  
 Miadı geçen ilaçların israfını önlemek için servisler; ellerinde bulunan ilaçları son kullanma tarihine en az 30 gün 

kala mutlaka eczaneye bildirmelidirler.  
 Bedeli ödenmeyecek sarf malzeme listesindeki ( Ek: 5/B) malzemeler asla dışarıya reçete edilmemelid ir. 

 Yatan hasta reçeteleri dışarıya çıkarılmaz.  
 Polikliniklerde yazılacak kırmızı reçeteler; poliklinik hemşiresi tarafından eczaneden alınarak reçete yazımından 

sonra üçüncü nüshası mutlaka eczaneye teslim edilmelidir.  
 

ÖLEN YA DA TABURCU OLAN HASTALARIN İLAÇLARI  

     Eczanemiz 24 saat hizmet verdiğinden ilaçlar en kısa süre içinde eczaneye ilaç iade formu ile teslim              
edilerek hastanın tabelasından düşüşü yaptırılmalıdır.  

 

KRİTİK SEVİYEDEKİ İLAÇLAR  

Bilgisayar kayıtlarında kritik seviyenin altına düşen ilaçlar takip edilmeli ve istemi hemen yapılmalıdır.  
 

NARKOTİK İLAÇLAR  
     Narkotik ilaçlar eczaneden alınırken reçetesi ile istem kağıdı birlikte getirilmelidir. İstemi onaylayan, narkotik 

ilaçlar almaya gelen hemşireye sayı ile teslim edilecektir. Hemşire servise gider gitmez tedavi defterine işleyecek ve 
uygulayacaktır. 

 

KIRILAN KAYBOLAN İLAÇLAR  

Eczaneden servislere gönderilen ilaçların serviste veya taşıma sırasında kırılması, kaybolması söz konusu 

olduğunda ilgili iki sağlık görevlisi tarafından tutanak hazırlanır ve başhekimliğe onaylatılarak eczaneye bildirilip 
otomasyondan düşüşü yapılır.  
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