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AMAÇ:  Hastanemizde ilaç yönetimine yönelik düzenlemeleri sağlamak
İlaçların temini , muhafazası ,  istemi , hazırlanması, transferi  ve hastaya uygulanmasına kadar olan tüm 
işleyişin,
Hastanın yatış sürecinde kullanmaya devam edeceği ilaçların,
Hastanın taburcu olduktan sonraki süreçte kullanacağı ilaçların,
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların yönetiminin,
İlaçla ilgili istenmeyen reaksiyon geliştiğinde yapılacakların,
İlaç -ilaç, ilaç-besin etkileşimleri , ilaç geçimsizlik kontrolü  ayrıca olası ilaç hatalarının tanımlanması (hata 
kaynakları, nedenleri), ilaç hatasını en aza indirgemek için alınacak önlemler ile hataların gerçekleşmesi 
durumunda yapılacakların standardizasyonunu sağlamak.

KAPSAM: Tüm hastane personelini ve yatan hastaları kapsar.

SORUMLULAR: Başhekim, hekimler, eczacı, servis sorumlu hemşireleri, servis hemşireleri, servis 
personelidir.

UYGULAMA:

İLACIN TEMİNİ: Miktarı azalan ilaç için eczacı ilaçların teminini sağlar, temin edilen ilacın fatura kaydı 
yapılır.

İLACIN MUHAFAZASI/DEPOLANMASI,
Temini yapılan ilaçlar eczacı tarafından teslim alınır. Serumlar serum rafına, ilaçlar ilaç deposuna “ilk giren 
ilk çıkar” prensibi ile eczacı tarafından yerleştirilir. Ayrıca tüm birimlerde ilaçlar kullanılmadan önce 
saklama koşullarına göre saklanır.
İlaç ve kitlerin muhafaza edildiği buzdolaplarının; içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılır. 
Buzdolabındaki ve oda ısısındaki takip “Buzdolabı Isı Takip Çizelgesi” ve “ Isı Nem İzlem Formu’na” kayıt 
edilir.
İlaçların stok ve miat takibi HBYS üzerinden yapılmaktadır.
Işıktan korunması gereken ilaçlar ayrı raf ve bölmelerde muhafaza edilirler.
Tüm servislerde adı, ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve farklı uygulama formu
bulunan ilaçlar farklı raflara dizilirler.
Adı ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama formları ayrı raflarda 
depolanarak üzerine ayırt edici etiket yapıştırılır.
Yüksek riskli ilaçların üzerinde kırmızı uyarı etiketi depo sorumlusu ve sorumlu servis hemşireleri 
kontrolünde yapıştırılır.
İlaçların klinik olarak gerekli olmayan alanlarda bulundurulmaması için denetimler yapılır.
Narkotik ilaçların düzenli teslimleri “Narkotik Defteri” ile sağlanır.

 İSTEM VE KAYIT
Hastanemizde günlük order hekim tarafından tedavi planı, ilaç tam adını, dozunu, uygulama şeklini ve 
veriliş sürecini içerecek şekilde yazılır, kaşelenir ve imzalanır. Hekim/Hemşire bilgisayar üzerinden hasta 
bazlı olarak ilaç isteminde bulunur.
İstenen ilaçlar eczane tarafından hasta bazlı olarak hazırlanır. Hemşire ilacı order de hekimin belirttiği 
saatlerde hastaya uygular ve uygulandığı saati paraflar.
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Hemşire bu tedaviyi aynı zamanda “Hemşire Tedavi Takip ve Gözlem  Formu” na da kayıt eder. Hekimin 
order etmiş olduğu tedaviyi yazar, uyguladığı tedaviyi de formda belirtir ve paraf atar.
Yapılan ilaç istemlerinin kayıtları elektronik ortamda saklanır. Geriye dönük istemlere de ulaşılabilir.
Acil Servis, Ameliyathane, Diyaliz ve  Doğumhane birimlerinde ise ilaç istemlerini hekim, hasta dosyasına 
order eder. Hemşire bilgisayar üzerinden istemi yapar. İstenen ilaçlar depo sorumlusu tarafından servis 
stoğuna eklenir. Hemşire bu orderi “Hemşire Tedavi Takip ve Gözlem  Formu” na da kayıt eder. 
Uyguladığı tedaviyi bu formda da belirtir ve paraf atar. Aynı zamanda ilacı hasta üzerinden düşer bu 
şekilde ilaçlar servis stoğundan da düşmüş olur.
İlaçları servis hemşiresi/personeli tarafından da imza karşılığı alınır.
Serviste kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar; rutin ilaç istemlerindeki gibi yapılır. 
Sözel istemlerde  yüksek hata potansiyeli  nedeni ile, yüksek riskli  ilaç listesinde yer alan ilaçlar için
(resüsitasyon  durumları  hariç)  sözel/telefon  talimat  kabul  edilmez.Talimat  verilirken  kısaltma
kullanılmaz.Anlaşılmayan veya telaffuzu zor olan kelimeler ve “Benzer İlaç İsimleri Listesi”nde yer alan
ilaçlara kodlama yapılır. Tabipten alınan ilaç istemi ve hasta kimlik bilgileri, tabibe aynen “geri okunur”
ve tabibin onayından sonra diğer adıma geçilir.Talimatı veren tabip veya servis tabibi 24 saat içerisinde
formu imzalayarak onaylar. Eğer bölümde nöbetçi tabip bulunmuyorsa, sadece talimatı alan ikinci kişi
kısmı doldurulur

                      Narkotik ilaçların kayıtları ise;
 Dr. İsteminde
 Hemşire Hemşire Tedavi Takip ve Gözlem  Formunda
 Psikotrop ve Narkotik İlaç Kayıt Ve Kontrol Defterinde

Aynı tarih doğru ad-soyad, doz ile kayıtlıdır. Yapılan narkotik ilaç için Hemşire Tedavi Takip ve Gözlem  
Formunda   açık şekilde adını soyadını ve imzasını kullanır.

 İLAÇLARIN TRANSFERİ

 İlaçlar  hemşire  tarafından  imza  karşılığı  teslim  alınır.  İlaçları  taşımada  hemşireye
gerektiğinde servis personeli yardımcı olur.

 İlaçlar  kapalı  kaplarda  ve  kişiye  özel  olarak  hazırlanır.  Kaplarda  hastaların  kimlik
tanımlayıcı bilgileri bulunur. Hemşire tarafından kimlik tanımlayıcıları kontrol edilir. Kutu
içindeki ilaçlar hasta dosyası ile karşılaştırılır. İlaç ve kimlik bilgileri en az 3 kez kontrol
edilir.

 Ayrıca istem hemşire tarafından; (ilaçların miadı, dozu, liste ile uyumu ve muadil olup
olmaması yönünden) kontrol edilir.

 İlaçlar kontrol edildikten sonra hasta adıyla tedavi arabalarına yerleştirilir.

 İlaç  hazırlama alanı  kliniklerde  tedavi  bankosudur.  Temizliği  ve  düzeninden sorumlu;
servis hemşireleri ve sorumlu hemşiredir.

 Tüm servislerde adı,  ambalajı  birbirine benzeyen ilaçlar,  farklı  dozdaki  aynı  ilaçlar  ve
farklı uygulama formu bulunan ilaçlar farklı raflara dizilirler.

 Yüksek riskli ilaç listeleri, yazılışı ve okunuşu benzer isimli ilaç listeleri, aynı ilacın farklı
dozları  ve  pediatrik  ilaç  dozlarının  listeleri,  acil  kullanılabilecek  pediatrik  ilaçların
kilograma göre çocuk dozları sorumlu hemşire tarafından hazırlanır.

 İlaçların  klinik  olarak  gerekli  olmayan  alanlarda  bulundurulmaması  için  denetimler
yapılır.
.
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KLİNİKLERDE  İLAÇ YÖNETİMİ STANDARTLARI:

Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimi :
Hastanın sürekli kullandığı ilaçlar yatışta ilgili hemşiresi tarafından “İlaç/malzemeTeslim Formu” ile tespit 
edilir. Hemşire tarafından hastanın bakımdan sorumlu hekimine bildirilir.
Hekim hastanın beraberinde getirdiği veya sürekli kullandığı ilaçları değerlendirir.
Ayrıca hastanın varsa alerji hikâyesi tespit edilir, doktoruna bildirilir.
Hastanın sürekli kullandığı ilaçlar hemşiresi tarafından teslim alınır. Teslim alınan ilaçların miat kontrolleri 
yapılır. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların miatları geçmiş ise tutanak ile depoya teslim edilir. 
Hemşire bankosunda, hasta isimlerine ait çekmecelere hastaların beraberinde getirdiği ilaçlar koyulur.
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar bakımında görevli hemşiresi tarafından uygulanır.
Hastanın evden getirdiği ve hastanede kullanması gerekli olan ilaçlar, günlük olarak ve her farklı ilaç 
eklendiğinde sorumlu tabip tarafından ilaç-besin, ilaç-ilaç etkileşimleri bakımından değerlendirilir.

Hastanın Yatış Sürecinde Kullanmaya Devam Edeceği İlaçların Yönetimi

1. Hastanın yattığı sürece kullanacağı  ilaçlar  hasta  üzerinden  hekim  tarafından  istenir.
Tedavi planı, ilaç tam adını, dozunu, zamanını, uygulama şeklini ve veriliş süresini 
içerecek şekilde, hastanın kendi tabibi tarafından yazılır, kaşelenir ve imzalanır.

2. Hemşire ilacı hekimin belirttiği saatlerde hastaya uygular ve uygulandığı saati işaretler.
3. Hemşire bu tedaviyi aynı zamanda “Hemşire Tedavi Takip ve Gözlem Formu” na da kayıt 

eder.
4. Hastanın ilaçları yalnız hemşiresi tarafından verilir, yakınları tarafından verilemez.
5. İlaçlar  kapalı  kaplarda  ve  kişiye  özel  olarak  hazırlanır.  Kaplarda  hastaların  kimlik

tanımlayıcı bilgileri bulunur. Hemşire tarafından kimlik tanımlayıcıları kontrol edilir. Kutu
içindeki ilaçlar hasta dosyası ile karşılaştırılır. İlaç ve kimlik bilgileri en az 3 kez kontrol
edilir.

6. Stajyerlerin ilaç uygulamaları hemşire gözetiminde yapılmaktadır.
7. Mayi  hazırlarken  ilaç  ile  ilgili  tüm  bilgiler  “İlaç  Etiketi”ne  yazılarak  mayinin  üzerine

yapıştırılır. Dozu ”Hemşire Tedavi Takip ve Gözlem Formu”na kayıt edilir ve takılacak
infüzyon pump/serum setinin havası uygun şekilde çıkarılır.

8. İnsülin gibi uzun süre kullanılacak flakonların açılma tarihi etikete yazılarak yapıştırılır ve 
saati kaydedilir.

9. Nöbet teslimlerinde infüzyon giden hastalar, infüzyon sıvıları kontrol edilerek teslim 
alınırlar.

10. İlaç uygulandıktan sonra etkisi gözlemlenir, yan etki gelişirse gerekli işlemler başlatılır.
11. Beklemeyen etki görüldüğünde “Advers Etki Bildirim Formu” doldurulur.
12. Hastanın odasında ilaç, boş ya da dolu serum şişesi bulundurulmaz.

13. Narkotik  ilaçlar  gündüz  mesai  saatleri  içerisinde  servis  sorumlu  hemşiresi,  mesai
saatleri  dışında  ise  sorumlu  hemşirenin  imza  karşılığı  teslim  ettiği  nöbetçi  servis
hemşiresi  sorumluluğundadır.  Düzenli  teslimleri  “Narkotik  İlaç  Teslim Defteri”  ile
sağlanır.  Narkotik ilaçlar  servislerde kilitli  bölümlerde saklanır.  Bu kilidi açma yetkisi
sorumlu hemşire ve onun kontrolünde servis hemşirelerindedir.



SURUÇ DEVLET HASTANESİ

İLAÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

Doküman no: İY.PR.003 Yayın tarihi:05.05.2014 Revizyon tarihi:05.10.2020 Revizyon no:02 Sayfa :1/9

Hastanın Taburcu Olduktan Sonra Kullanacağı İlaçların Yönetimi

1. Hasta eğitimleri ile yattığı süre içerisinde ve taburculuğunda hastanın kullanacağı ilaçlar 
hakkında bilgilendirilmesi sağlanır.

2. Hastanın varsa alerji hikâyesi tespit edilir, doktoruna bildirilir.

3. Hekim  reçete  ettiği  ilaçlar  için;  ilaç-besin  etkileşimi  açısından  hastayı  bilgilendirir.
(Hastanın  kullanacağı  ilaçların  besinlerle  olabilecek  olan  etkileşimini  ve  etkileşim
gerçekleşirse ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirir, anladığından emin olur.)

4. Taburcu ve transferlerde, hasta/hasta yakınına gerekli eğitimler verilir ve ‘Hasta Taburcu
ve Eğitim Formu’ ile kayıt altına alınır. Taburcu Eğitim formundaki ilaçların kullanımı ile
ilgili gerekli bilgilendirme yapılır.

5. Hasta ilaçlarının, kullanım sıklığı, dozu, uygulama şekli bakımından bilgilendirilir. Ayrıntılı
açıklanması  gereken  ilaçlar  veya  ilaca  ek  materyal  varsa  kullanımı  hakkında  hasta
bilgilendirilir.

Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Yönetimi

1. Yataklı  kliniklerde ilaçlar hekim tarafından istenir.  Hekim uygulama saatini de belirtir.
Hekim tarafından order edilen ilacı hemşire/hekim bilgisayardan istemi yapar. İstenen
ilaçlar servis sorumlu hemşiresi tarafından imza karşılığında alınır.

2. Hemşire ilacı hekimin belirttiği saatlerde hastaya uygular ve uygulandığı saati işaretler.  
3. Hemşire bu tedaviyi aynı zamanda  “Hemşire Tedavi Takip ve Gözlem Formu” na  ve

“Narkotik Teslim Defteri  ” ne de  kayıt  eder.  (Narkotikler  ilaçların parafında açık  ad
soyad kullanılır.)

4. Acil  Servis,  Yoğun  Bakımlar,  Doğumhane  birimlerinde  ilaç  istemlerini  hekim  hasta
dosyasına order eder. Hemşire bilgisayar üzerinden istemi yapar.  İstenen ilaçlar depo
sorumlusu tarafından servis stoğuna eklenir. Hemşire bu orderi  “Hemşire Tedavi Takip
ve Gözlem Formu” ve “Narkotik Teslim Defteri”   ne kayıt eder. Uyguladığı tedaviyi bu
order üzerinde de belirtir ve paraf atar.( Narkotikler ilaçların parafında açık ad soyad
kullanılır.) Aynı zamanda ilacı hasta üzerinden düşer bu şekilde ilaçlar servis stoğundan
da düşmüş olur.

5. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların kayıtları ise;

 Hasta taburcu olurken yazılan yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlarda yeşil kırmızı ilaç
reçetesine  hekim  tarafından  3  nüsha  yazılır,  başhekimlik  mührü  yaptırılır  ve
reçetenin 2 nüshası hastaya teslim edilir. Diğer nüsha koçanla birlikte serviste kalır.

NARKOTİK  VE PSİKOTROP İLAÇLARIN YÖNETİMİ

Narkotik ve Psikotrop İlaçların Yönetimi

Narkotik  ilaçların  önemi,  kullanımı,  yasal  sorumlulukları  ile  ilgili  ekibin  diğer  üyelerinin
bilgilendirilmesinden, kayıtların güvenliğinden, tesliminden ve muhafazasından  servis/birim sorumlusu
sorumludur.
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Narkotik ve Psikotrop İlaçların Muhafazası ve Devir Teslimi

1. Narkotik ve psikotrop  ilaçlar kilitli dolaplarda saklanır.

2. Narkotik ve psikotrop  ilaçları stok olarak ellerinde bulunduran servislerde sorumlu hemşire
tarafından adetleri ile imza karşılığında nöbetçi hemşireye teslim edilir. Nöbet bitiminde yine
imza karşılığında adetleriyle birlikte sorumlu hemşire tarafından nöbetçiden teslim alınır.

3. Ameliyathanede  ise  sorumlu  anestezi  teknisyeni  tarafından  adetleri  ile  imza  karşılığında
nöbetçi anestezi teknisyenine teslim edilir.  Yine nöbet bitiminde imza karşılığı nöbetçiden
teslim alır.

4. Narkotik  ve psikotrop ilaçları hekim orderine göre hastaya uygulayan ve elinde 
bulundurmayan birimlerde ise yine tüm bilgiler kayıt edilir.

5. Kayıtlar Psikotrop ve narkotik ilaç kayıt ve kontrol defterindedir.
6. Bu kayıtta; hastanın adı, soyadı, protokol numarası, oda numarası bilgileri yanında ilacın adı, 

miktarı, veriliş saati, veriliş yolu, uygulayan hemşirenin adı soyadı ve imzası bulunur.

7. Narkotik ve psikotrop ilaçlar servis  sorumlu hemşiresine imza karşılığı teslim edilir.
8. Hastaya verilen narkotik ve psikotrop ilaçlar;
    Dr. İsteminde

Hemşire Tedavi Takip  ve Gözlem Formunda
Psikotrop ve narkotik ilaç kayıt ve kontrol defterinde

Aynı tarih doğru ad-soyad, doz ile kayıtlıdır. Yapılan narkotik  ve psikotrop ilaç için hemşire; 
formunda paraf kullanmaz. Açık şekilde adını soyadını ve imzasını kullanır.

Narkotik  ve Psikotrop İlaçların Kayıp, Kırılma ve Uygunsuzluk  Durumları

1) Kırıldı ise kıran servis hemşiresi tarafından sorumlu hemşire bilgisi dahilinde tutanak yazılır,
imzalanır.  Sorumlu hemşire ve servis  hemşiresi  tutanağı  imzalar.  Başhekimliğe  de kırılma
bildirilir  ve  tutanak  imzalatılır.  Tutanağın  bir  nüshası  serviste  dosyalanır.  Diğer  nüshası
eczaneye gönderilir, durum hakkında bilgilendirilir, tutanağı imzalar ve dosyalar.

2) Kayıp tespit edildi ise kaybeden servis hemşiresi/ personeli tarafından sorumlu hemşirenin
bilgisi  dahilinde  tutanak  yazılır,  imzalanır.  Sorumlu  hemşire  ve  servis  doktoru  tutanağı
imzalar.  Başhekimliğe  de  kayıp  narkotik  ve  psikotrop  ilaç  bildirilir  ve  tutanak  imzalatılır.
Tutanağın bir nüshası serviste dosyalanır. Diğer nüshası eczaneye gönderilir. Eczacıda durum
hakkında bilgilendirilir. Tutanağı imzalar, dosyalar.

3) Uygunsuzluk(yanlış kullanım) tespit edildi ise uygunsuzluğu tespit eden personel (bu sorumlu
hemşirenin  dışında  diğer  servis  hemşireleri/  personeli  de  olabilir)  tarafından  üç  nüsha
halinde tutanak yazılır, imzalanır. Sorumlu hemşire ve ilgili doktor tutanağı imzalar. Eczacı
tutanağı imzalar. Başhekimliğe de uygunsuzluk bildirilir ve tutanak imzalatılır Tutanağın bir
nüshası serviste, diğer nüshası eczane de dosyalanır. Üçüncü nüshası ise üst yazı ile Sağlık İl
Müdürlüğüne bildirilir

4) Uygunsuzluk hekim veya sorumlu hemşire tarafında yapıldığı tespit edilirse; sorumlu hemşire
için bir hemşire ve ilgili  başhemşire yardımcısı, hekim için sorumlu hemşireyle birlikte bir
hemşire ve ilgili başhekim yardımcısı tutanağı imzalar.

5) Narkotik ve psikotrop ilaçların kayıp kırılma ve uygunsuzluk durumları servise nakli esnasında
gerçekleşirse  tutanak,  sorumlu  hemşire  ya  da  taşıma personeli  tarafından  yazılır.  Her  iki
durumda da sorumlu hemşirenin tutanakta imzası olur.
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İLAÇ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEDBİRLER

 Işıktan korunması gereken ilaçlar ayrı raf ve bölmelerde muhafaza edilirler.

 Tüm servislerde adı, ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve farklı 
uygulama formu bulunan ilaçlar farklı raflara dizilirler.

 Yüksek riskli ilaç listeleri, yazılışı ve okunuşu benzer isimli ilaç listeleri, aynı ilacın farklı dozları
ve  pediatrik  ilaç  dozlarının  listeleri,  acil  kullanılabilecek  pediatrik  ilaçların  kilograma göre
çocuk  dozları  sorumlu  hemşire  tarafından  hazırlanır;  tüm  birimlerde  tedavi  hazırlama
alanlarında bulundurulur. Aynı ilacın farklı formlarına ayırt edici etiket yapıştırılır.

 Adı ve ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama formları ayrı
raflarda depolanarak üzerine ayırt edici etiket yapıştırılır

 İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimleri de eczacı tarafından belirlenir tüm birimlerde tedavi 
hazırlama alanlarında bulundurulur.

 Hastanın evden getirdiği ve hastanede kullanması gerekli olan ilaçlar, günlük olarak ve her
farklı ilaç eklendiğinde sorumlu tabip tarafından ilaç-besin, ilaç-ilaç etkileşimleri bakımından
değerlendirilir

 Yüksek riskli ilaçların üzerinde kırmızı etiket sorumlu servis hemşiresi kontrolünde yapıştırılır.

 Yüksek riskli ilaçlar, ilaç kapları ile enjektöre çekilen ilaçların isim ve dozları etiketle belirlenir 
ve etiketler okunaklı şekilde yazılır.

 Yüksek riskli ilaçlar infüzyon şeklinde gönderilecek ise mayinin üzerine “Yüksek Riskli İlaç” 
etiketi üzerindeki bilgileri doldurularak yapıştırılır.

 İlaçların klinik olarak gerekli olmayan alanlarda bulundurulmaması için denetimler yapılır.

 Narkotik ilaçların düzenli teslimleri “Narkotik İlaç Teslim Defteri” ile sağlanır.

 Tüm ilaçlar  “İlaç Hazırlama Talimatı”na göre hazırlanır. İstem hemşire tarafından; (ilaçların
miadı,  dozu,  liste  ile  uyumu  ve  muadil  olup  olmaması  yönünden)  kontrol  edilir.  Servis
hemşiresi  muadil ilacı da kontrol  eder. İlaçlar kontrol edildikten sonra hasta adıyla tedavi
arabalarına yerleştirilir.

 İlaçları taşımada hemşireye gerektiğinde servis personeli yardımcı olur.

 İLAÇLARIN  UYGULAMASI YÖNETİMİ

Sekiz doğru ilkesi uygulanır.
Doğru hasta: Hastanın adı soyadı, Protokolü, Doğum tarihi doğrulanmalı, Kimlik tanımlayıcı kontrol 
edilmeli, İlacın ismi ve verilme nedeni hastaya açıklanmalıdır
Doğru İlaç: İlacın jenerik ve satış ismi bilinmeli, ilaç isimleri birbirine benzediği için doğru ilaç olduğundan 
mutlaka emin olunmalıdır.
Doğru Doz: İlacın minimum ve maksimum dozu bilinmeli, önceki dozlardan farklılıklar araştırılmalı, doğru 
şekilde hesaplama yapılmalı, gerekirse ikinci bir hemşirenin de fikri alınmalıdır.
Doğru Zaman: Belli aralıklarla verilen ilaçlar genellikle yarım saat önce ya da sonra verilebilir. 
Sabah/öğle/akşam gibi günde 3 kere verilen ilaçlar hastanın yatma/kalkma alışkanlıklarına göre 
ayarlanabilir. Saatlik ilaçlar dakik verilmelidir.
Doğru Yol: İlacın verilişi yolu hekim isteminde belirgin olmalı, Bazı ilaçlar birkaç yolla verilebilir, hekimin 
istediği yol hangisi buna dikkat edilmelidir.
Doğru Etki: İlacın beklenen etkisi ve yan etkisi bilinmeli, İlacın başka ilaçlarla ya da besinlerle etkileşimi 
olup olmadığı bilinmeli
Doğru İlaç Formu: Aynı ilacın birden fazla formu olabilir.
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Doğru Kayıt: İlaç verildikten sonra en kısa sürede kayıt yapılmalıdır.
İlaç hazırlamadan önce iki kez order kontrolü yapılır. Herhangi bir şüphede doktorla iletişime geçilerek 
emin olunur. Order Hemşire Tedavi Takip ve  Gözlem Formu’na yazılır.
İlaç hazırlama alanının temizliği ve düzeninden sorumlu servis hemşireleri sorumludur. Günlük takibi 
yapılır. Tedavi odasının ısı ve nemi “Sıcaklık ve Nem Ölçüm Çizelgesi” ile takip edilir. Kayıtları kalite 
kayıtlarına göre saklanır.
İlaçlar kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanır. Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri 
bulunur. Bu şekilde gelen ilaçlar hemşire tarafından kimlik tanımlayıcıları kontrol edilir. Kutu içindeki 
ilaçlar hasta dosyası ile karşılaştırılır. İlaç ve kimlik bilgileri en az 3 kez kontrol edilir.
İlaç hazırlanırken steriliteye dikkat edilir. Gerektiğinde iğne ucu değiştirilir ve ilacın doğru şekilde 
sulandırılmasına dikkat edilir.
Mayi hazırlarken ilaç ile ilgili tüm bilgiler “İlaç Etiketi”ne yazılarak mayinin üzerine yapıştırılır. Dozu 
”Hemşire Tedavi Takip ve Gözlem Formu”na kayıt edilir ve takılacak infüzyon pump/serum setinin havası 
uygun şekilde çıkarılır.
İnsülin gibi uzun süre kullanılacak flakonların açılma tarihi  etikete yazılarak yapıştırılır ve saati kaydedilir.
Nöbet teslimlerinde infüzyon giden hastalar, infüzyon sıvıları kontrol edilerek teslim alınırlar.
İlaç uygulaması öncesinde ve sonrasında el yıkanır.
İlaçlar hastaya yalnızca hemşire tarafından uygulanır. Stajyer öğrencilerin ilaç uygulamaları bakımda 
görevli hemşire gözetiminde gerçekleştirilir.
Hastanın alerji durumu vardiya değişimlerinde  mutlaka yeni ekibe bildirilir. Kırmızı alerji bilekliği takılır.
Tedavi uygulanırken enjeksiyon bölgesi antiseptik solüsyonla silinir. 
İlacın veriliş tekniği ve veriliş hızı kontrol edilir. Doğru şekilde uygulanır.

 İlaç uygulandıktan sonra etkisi gözlemlenir, yan etki gelişirse gerekli işlemler başlatılır.
 Beklemeyen etki görüldüğünde “Advers Etki Bildirim Formu” doldurulur.
 Hastanın odasında ilaç, boş ya da dolu serum şişesi bulundurulmaz.
 Acil ilaçların kullanım güvenliği için tüm birimlerde acil ilaç arabaları kullanılır.

 Acil ilaç arabasında bulunan ilaç ve sarflarda çift miatlı olanlar varsa en yakın tarihli   
olan,etiket yapıştırılarak önce kullanılacağına dair ibare üzerine yapıştırılır  .  

 Ayrıca kullanılmaması gereken kısaltmalar bir liste halinde belirlenmiş ve tüm birimlerde 
mevcuttur. Hekim orderlerinde ve hemşire tedavilerinde kısaltma kullanılmaz.

 Hastanemizde servislerde hastalardan kalan ilaçlar depo sorumlusuna tutanak ile geri iadesi 
yapılır.

 Yüksek riskli ilaçlar, ilaç kapları ile enjektöre çekilen ilaçların isim ve dozları etiketle belirlenir 
ve etiketler okunaklı şekilde yazılır.

 Hastanın sürekli kullandığı ilaçlar yatışta “İlaç Teslim Formu”na kaydedilerek doktora iletilir.
Ayrıca hastanın sürekli kullandığı ilaçlar alınır. Hemşire bankosunda hasta oda numaralarına
ait çekmecelere koyulur.

 Hastanın ilaçları yalnız hemşiresi tarafından verilir, yakınları tarafından verilemez.
 Hastanın varsa alerji hikâyesi tespit edilir, doktoruna bildirilir.

 Hasta eğitimleri ile yattığı süre içerisinde ve taburculuğunda hastanın kullanacağı ilaçlar 
hakkında bilgilendirilmesi sağlanır.

 Taburcu ve transferlerde, hasta/hasta yakınına gerekli eğitimler verilir ve ‘Hasta Taburcu ve 
Eğitim Formu’ ile kayıt altına alınır. Taburcu Eğitim formundaki ilaçların kullanımı ile ilgili 
gerekli bilgilendirme yapılır.
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İLAÇ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HATALARIN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA YAPILACAKLAR
Hastanemizde olan ilaç hataları ve ya istenmeyen reaksiyonları ile ilgili mevcut izlenecek yol 
şuşekildedir;

 Her durumda ilaç devam ediyorsa hemen kesilir
 Doktora ve servis sorumlusuna bilgi verilir
 Hekim gerekli görürse uygun tedaviyi başlatır.
 Kalite Yönetim Birimine bildirim şu şekilde yapılır.

 Advers Etki Bildirim Formu manuel olarak doldurulur. KYB’ne gönderilir. Kalite 
Yönetim Birimi gelen olay bildirimini ilgili komiteye iletir. İlgili komite olay bildirimi ile 
ilgili kök neden analizi yapar ve DÖF başlatarak analiz sonuçlarını yapılan faaliyetleri 
KYB’ne bildirir.

              
Advers Etki Geliştiğinde Yapılacaklar:
Hastanemizde farmakovijilans sistemi kurulmuştur.
TÜFAM’ne bilgi akışını sağlamak üzere; hastane yönetimi tarafından, farmakovijilans çalışmalarını 
yürütecek  başhekim,  farmakovijilans irtibat noktası sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.
Hastalarda beşeri tıbbi ürün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ürün advers etkilerinin Bakanlığa 
spontan bildirimi, advers etkileri gözlemleyen hekim, diş hekimi ve hemşirenin mesleki 
sorumluluğundadır.
Hekim, hemşire, diş hekimi ürün kullanımı ile ortaya çıkan ve ürüne bağlı olabileceği düşünülen ciddi ve 
beklenmeyen advers etkileri, hastanedeki farmakovijilans sorumlusuna iletir.
Farmakovijilans sorumlusu advers etkiyi onbeş gün içinde TÜFAM’ne bildirir.
Ruhsatlı/izinli beşeri tıbbi ürünlerin advers etkilerinin TÜFAM’ne spontan bildiriminde, Advers Etki Bildirim
Formu kullanılır. Bu formun bulunmadığı durumlarda yazılı olarak bildirimde bulunulur.

PARENTERAL İLAÇLARDA STABİLİTE VE GEÇİMSİZLİK KONTROLÜ

İlaç stabilitesi ve geçimsizliği güvenli ve etkili ilaç tedavisi açısından kritik öneme sahiptir. Geçimsizlik, özellikle, bazı

parenteral ilaçların veya karışımların bir arada verilmesine bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel veya kimyasal özelliklerdeki

değişimler sonucu, çökelti oluşumu veya asit-baz reaksiyonlarının ortaya çıkması şeklinde ifade edilmektedir .Aynı anda

birçok ilaç verilen hastalarda bu ilaçların geçimliliğine dikkat etmek gerekir.Stabilite ise bir ilaç hammaddesinin veya ilacın

hazırlanışından tamamen tüketildiği zamana kadar geçen süre içinde fiziksel, kimyasal ve tedavi özelliklerini kaybetmeden

saklanabilmesidir .

İLACIN ADI FİZİKSEL VE KİMYASAL STABİLİTE

ENDOXAN 500 TOZ SULANDIRILDIĞINDA 2‐8 °C → 48 SAAT
FLUDALYM TOZ SULANDIRILDIĞINDA 2‐8 °C → 24 SAAT
ADRIMISIN TOZ SULANDIRILDIĞINDA 25 °C→ 24 SAAT / 2‐8 °C → 48

SAAT
BLEMİSİN TOZ SULANDIRILDIĞINDA 25 °C / 2‐8 °C → 24 SAAT

HERCEPTİN TOZ SULANDIRILDIĞINDA 2‐8 °C → 48 SAAT
HOLOXAN TOZ SULANDIRILDIĞINDA 2‐8 °C → 24 SAAT

VİDAZA TOZ SULANDIRILDIĞINDA 2‐8 °C → 8 SAAT
OXALPIN TOZ SULANDIRILDIĞINDA 2‐8 °C → 24 SAAT
PREXET TOZ SULANDIRILDIĞINDA 2‐8 °C → 24 SAAT
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TOPOXIN TOZ SULANDIRILDIĞINDA 2‐8 °C → 24 SAAT
VELCADE TOZ SULANDIRILDIĞINDA 25 °C 8 SAAT

DAKARBAZ TOZ SULANDIRILDIĞINDA 25 °C→ 15 SAAT / 2‐8 °C → 14
GÜN

DACOGEN TOZ TEK KULLANIMLIKTIR
CYTARABIN 1 G SOL. AÇILAN FLAKON ODA SICAKLIĞINDA 7 GÜN

ERBITUX AÇILAN FLAKON 2‐8 °C → 24 SAAT
EBETAXEL 150 SOL MULTİDOZ FLK AÇILDIKTAN SONRA 25 °C → 28 GÜN

ATAXİL 100‐30 MULTİDOZ FLK BUZDOLABINDA
SAKLANMAMALIDIR !!!

GEMFUL İNF. İÇİN ÇÖZELTİ AÇILMIŞ FLAKON 25 °C →28 GÜN
GEMKO TOZ SULANDIRILINCA 15‐30C DE 24 SAAT

        

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Eczane Birim Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


