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AMAÇ: 
İlaç istemleri ile ilgili kuralların belirlenmesi.

KAPSAM:
İlaç istemi yapılan tüm birimler.

İLAÇLARIN HAZIRLANMASI:

 Her servisin kendi adına toplu ilaç listeleri alındıktan sonra, servis sepetlerine ilaçları hazırlanır.

 İlaçlar her hasta için ayrı olacak şekilde paketlenir.

 ilaçların adı, formu, dozu ve hasta bilgileri gönderilen pakette yer almalıdır.

 Son kullanma tarihi yakın olan ilaç ve malzemelerin öncelikle hazırlanmasına dikkat edilir

 Özellikle tabletler bölünmüş bir şekilde verilecekse ağızları kapalı naylon poşet içerisine koyulur,
poşetin üzerine İlacın İsmi, Mg Ve Son Kullanma Tarihi yazılarak ilaç sepetinin içine koyulur.

 Yüksek riskli ilaç listesine ait ilaç verilecekse ilaçların üzerine YRİ etiketi yapıştırılır.

 Özel teknik ve ekipman veya uzmanlık gerektiren ilaçlar, alanında uzman kişi tarafından uygun
koşullarda hazırlanıp, uygulama alanına iletilir.

 Mor reçeteye tabi ilaç ise; reçetede uzman hekim kaşe ve imzasına bilgilerin eksiksiz doldurulup
doldurulmadığına, albümin değerinin 2,5 altında olup olmadığına bakılır. İlgili forma işlenir.

 Kırmızı reçeteye tabi ilaç ise imza, kaşe ve doz uygunluğu kontrol edilerek ilgili teslimat formuna
yazılır. İlaç teslim edilirken bu form teslim alan hemşireye imzalatılır.

 Renkli reçeteye tabi ilaçlar, pahalı kemoterapi ilaçları, buzdolabında saklanılması gereken ilaçlar
ve narkotikler ilaç sepetine önceden hazırlanmayıp, gerekli uyarı ve imza alınarak direkt elden
hemşireye teslim edilir.

 Alınan servis toplu çıktısı eczane personeli tarafından ilgili servisin ilaçları; her tarafı kapalı ve
üzerinde  servisin  adının  açıkça  yazılı  olduğu  sepete  hazırlanır.  Servis  ilaç  çıktısı  hazırlayan
tarafından imzalanır.

 Servis hemşireleri bilgisayar çıktılarına göre hazırlanan ilaçların doğruluğunu kontrol eder, imza
karşılığı alması gereken veya buzdolabında saklanması gereken ilaçlar varsa onları da aldıktan
sonra çıktıyı imzalayarak eczaneye bırakır. Bu evraklar günlük olarak dosyalanır.

 Hasta  adına  sabah  vizitesi  sonrasında  acil  lazım  olan  ya  da  daha  sonradan  yatışı  yapılan
hastaların ilaçları ise aynı usullere göre hasta adına tek tek hazırlanarak hemşireye teslim edilir.

 Acil  servis,  ameliyathane  gibi  toplum  ilaç  verilen  birimler  ise;  ilgili  hemşire  veya  anestezi
teknisyeni tarafından istem yapılarak eczaneden teslim alınır. Bu ilaçlar ve miktarlar sorumlu
eczane görevlisi görüşü alınarak personel tarafından hazırlanır ve bilgisayar ortamına transfer
edilir.

 Teslim edilen ilaçların eczane ve bakanlık modülünden çıkışı yapılır. Taşınır işlem fişleri 2 nüsha
halinde hazırlanır. Bir nüshası servis hemşiresine verilir, diğeri de eczane dosyasına konulur.

 Yatan  hasta  ilaçları  hastane  eczanesinde  yoksa  doktor  tarafından  karnesine  yazılır.  Eczane
tarafından da eczanede yoktur kaşesi basılır, mühür kaşe yaptırılarak dışarıya gönderilir.

 Servis adına hazırlanan ilaçların kliniğe kadar güvenli taşınabilmesi için; eğer taşıma arabaları
yoksa eczaneye ait araba kat hemşiresine verilerek taşımaya yardım edilir.


