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1.  AMAÇ:  Hastanemiz  İlaç  Güvenliği  Prosedürü’ne  göre  “Benzer  Görünüşe,  Okunuşa  ve
Yazılışa  Sahip  İlaçlar  Listesini”  tespit  edip,  bu  ilaçların  güvenli  depolanma,  hazırlanma  ve
dağıtılmasını sağlamak.  

2.  KAPSAM:  Bu  talimat özellikli birimlerde (acil, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane v.b.),
servis ve eczanede bulunan benzer görünüşe, okunuşa ve yazılışa sahip ilaçların yönetimini kapsar.  

3.  SORUMLULAR 

Hastane Yönetimi 
Eczacı ve eczane personeli 
Servis sorumlusu ve çalışanları            
Özellikli birim sorumlusu (yoğun bakım sorumlusu, ameliyathane sorumlusu vb) ve çalışanı Hekim ve
yardımcı sağlık personelleri (hemşire, anestezi teknisyenler vb.) 
4.  FAALİYET AKIŞI 

  Hastane  Eczane  sorumlusu  tarafından,  içinde  bulunulan  yılın  ilaç  ihale  sonuçlarına  göre
teslim  alınmış  olan  ve  eczanede  bulunan  ilaçlara  ait  “Benzer  Görünüşe,  Okunuşa  ve Yazılışa
Sahip İlaçlar Listesi”” Aynı İlaç - Farklı Doz - Farklı Form ve Benzer Ambalajlı Farklı Endikasyonlu
İlaçları da içerecek şekilde hazırlanmalıdır. 
  “Benzer Görünüşe, Okunuşa ve Yazılışa Sahip İlaçlar Listesi” Sağlık Tesisindeki Kalite Yönetimi

tarafından   onaylandıktan   sonra   Sağlık   Tesisinde   kullanılan   tüm   bilgisayarlar  tarafından
erişilebilen kalite dosyasına yüklenir. 
  Listeler yılda en az bir kez revize edilir.  
  İlgili birimler söz konusu listelere bilgisayar ortamında ulaşabildikleri gibi her birim gerek gördüğü

takdirde  listeyi  daraltmak  açısından  kendi  biriminde  kullanılan  ilaçların  özet listesini çıkararak
çalışma alanına asabilir. 

  Medikal   Eczane   Deposu,   Eczane   ve   ilaç   bulunduran   tüm  birimlerde   ilaçlar   raflara
yerleştirilirken bu listede yer alan ilaçlar birbirinden uzak ve uygun olduğu koşullarda farklı raflarda,
karıştırılmaları engellenecek şekilde yerleştirilir, gerekirse uyarı etiketi yapıştırılır. 
  İlaçlar Eczaneden gerek hasta bazlı, gerekse toplu olarak hazırlanması sırasında ilaç adı ve dozu en

az iki kere kontrol edilir. 
  Birimlerde hastaya uygulanırken de mutlaka çift teyit alınır. ,,

 
5.  İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

“Benzer görünüşe, okunuşa ve yazılışa sahip ilaçlar listesi” 

6.  DAYANAK  

  06  Nisan  2011  Tarih  ve  27897  Sayılı   resmi  gazete  Hasta  ve  Çalışan  Güvenliğinin
Sağlanmasına dair Yönetmelik 

  12  Nisan  2014  Tarih  ve  28970  sayılı  Resmi  Gazete  Eczacılar  ve  Eczaneler  Hakkında
Yönetmelik

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Eczacı Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


