
SURUÇ DEVLET HASTANESİ
İLAÇLARIN MUHAFAZA TALİMATI

Doküman no: İY.TL.001 Yayın tarihi:06.10.2015 Revizyon tarihi:22.06.2021 Revizyon no:01 Sayfa 1 / 1

AMAÇ: 
Hastanemizin tüm birimlerinde ilaçların en iyi şekilde ve uygun şartlarda,uygun ısı-nem koşullarında
muhafazasını sağlamak.
Eczane,birim sorumluları,birimlerde çalışan personeller
KAPSAM: 
Tüm Klinikler

TANIMLAR:

Saklama Koşulları:

 İlaç depolarına yetkilendirilmiş personel haricindeki kişilerin erişimi sınırlandırılmalıdır.

 Her gün belirli saatlerde pencere açılarak depo ve eczane odası havalandırılır.  İlaçlar; hava
sirkülasyonunu  engellemeyecek  ve  ilaçların  korunmasını,  sel  veya  su  basması  gibi
durumlardan etkilenmemesini  sağlayacak şekilde depolanmalıdır.

 İlaçların yerleşiminde, tavan, taban ve yan duvar arasında boşluklar bulunmalıdır. Kolilerle
gelen malzemeler paletler üzerinde istiflenir.  İstiflemede varsa kolilerin üzerinde belirtilen
asgari istifleme miktarları göz önünde tutulur. Koli üzerinde belirtilmeyen istifleme sayısı 6
koliyi geçmemelidir. Malzemelerin listesi istifleme alanında tanımlanır. İstifleme belirlenen
şartlara uygun yapılır.

 İlacın cinsine göre uygun yerleştirme yapılmalıdır.

 Deponun koşullarına göre oluşabilecek riskler tanımlanmalıdır. 

 Risklere yönelik koruyucu önlemler alınmalıdır.

 Depo ve buzdolaplarına ait ilaç yerleşim planları, kolay kullanılabilir, ulaşılabilir olmalı ve 
planların güncel olmalıdır.

 İlaç depolarında ve ilaç için ayrılmış buzdolaplarında ilaç niteliğindeki malzemeler ve aşı 
haricinde malzeme bulundurulmamalıdır.

 Eczane  ve  depolarında  nem,  ısı  ve  buzdolabı  kontrolleri  kalibrasyonlu  termometreler  ile
düzenli olarak her gün yapılır ve kayıtları tutulur. İlaçlar sıcaklık olarak 25 C nin altında ve
nem düzeyi olarak da % 60 nem düzeyinin altında saklanır. Buzdolabında saklanması gereken
ilaçlar 2–8 C arasında saklanır.

 Işıktan korunması gereken ilaçlar özel olarak camları karartılmış raflarda saklanır.

 Narkotik ve Psikotrop ilaçlar KIRMIZI ve YEŞİL renkli dolap içinde ve kilit altında saklanır İlaç
ve  tıbbi  sarfların  yerleştirildiği  raflar  ve  dolapların  temizliğine  dikkat  edilir.  Islak  bezle
temizlendikten  sonra  nem kalmamasına  ve  temas  ettikleri  yüzeyin  kurulanmasına  dikkat
edilir

 Raf ve İstiflemede ‘ilk giren ilk çıkan’ prensibine uygun olarak işlem yapılır. Aynı şekilde depo
çıkışlarında ‘İlk giren-ilk çıkan’ prensibine göre çıkış yapılır

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

İlaç Yönetim Ekibi Kalite Direktörü Başhekim 


