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1. AMAÇ: 

Hastanemizde kullanılan bölünebilir  doz ilaçların verimli bir şekilde kullanılması,    stabilitesine uygun olarak
aseptik koşullarda saklanması, ilaç israfının önlenmesi, çoklu doz kullanılan ilaçların en küçük birim doz bazında
faturalandırılması,  maliyetlerin  azaltılması,  hastalara  kullanılan  dozun  fatura  edilmesi,  kullanılmayan  ilaç
dozlarının uygun koşullarda imhasının yapılarak çevre kirliliği açısından risklerin ortadan kaldırılmasını ve yarım
kalan dozların imhası sonucu oluşan mali kaybın analiz edilmesini amaçlar.

2. KAPSAM: 

Ameliyathane, klinik ve ilaç deposunda bulunan kısmi doz ilaçların yönetimini kapsar. 

3. KISALTMALAR:

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

4.  SORUMLULAR:

 Hastane Yönetimi 
 Farmakovijilans Sorumlusu

 Klinik sorumlusu ve personeli         
 Ameliyathane sorumlusu ve personeli

 Hekim ve tüm yardımcı sağlık personelleri (hemşire, anestezi teknisyenler vb.) 

5.   FAALİYET AKIŞI 

5.1. Tüm kliniklerde miadı  dolan,  saklama koşulları  açısından sulandırıldıktan,  açıldıktan ya da hazırladıktan
sonra etki ve özellikleri bakımından tedavide kullanılması uygun olmayan ya da saklama süresi dolan yarım doz
ilaçlar, klinik hemşiresi ve hekim tarafından  “İmha Edilen Yarım Doz İlaç Formu”na tam olarak işlenir. Yarım
kalan doz için “İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme İmha Talimatı”na göre gerekli imha işlemleri uygulanır. Narkotik ve
psikotrop  ilaçların  yarım kalan  dozlarının  imhası  sırasında;  bölüm sorumlu  hemşiresi  tarafından,  hekiminin
imzasının bulunduğu “Narkotik / Psikotrop İlaçlar Kayıt – Kontrol Defteri”nin ilgili bölümü imzalanır (Narkotik
ve psikotrop ilaçlar için ayrı bir yarım doz imha bildirim formu doldurulmaz.)            

5.2. Sağlık  tesislerinde  yarım  kalan  ve  stabilitesi  korunup  saklama  koşulları  sağlandığında  kalan  dozu
kullanılabilen ilaçların listesi “Açılmış ve Hazırlanmış İlaçların Saklama Koşul ve Süreleri Listesi” farmakovijilans
sorumlusu tarafından sağlık tesisinde kullanılan ilaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve liste (alımlara
göre) gerektiğinde revize edilmelidir. Söz konusu listede ilacın ticari ismi, etken maddesi, saklama koşulları ve
stabilitesini koruduğu zaman aralığı belirtilmelidir. 

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

 İY.FR.009    İmha Edilen Yarım Doz İlaç Formu 

 İY.LS.031    Açılmış ve Hazırlanmış İlaçların Saklama Koşul ve Sürelerini Gösteren Liste
 İY.FR.007    Narkotik / Psikotrop İlaçlar Kayıt – Kontrol Defteri


