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1. AMAÇ: İlaçların uygulamalarında hasta güvenliğini sağlamaktır.
2. KAPSAM : Hasta güvenliğini kapsamaktadır.
3.SORUMLULAR: Hekimler, Hemşireler, Depo Sorumlusu, Hasta Güvenliği Komitesi, ilaç uygulaması
yapan tüm sağlık personeli
4. UYGULAMALAR:
4.1. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimi:
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınarak miat kontrolleri yapılır.
Teslim alınan ve miat kontrolleri yapılan ilaçlar hastanın hekimi tarafından kontrol edilerek
uygulama konusundaki devamlılığa karar verir.
4.2. Hastanın yatış süresince kullanmaya devam edeceği ilaçların yönetimi:
Kontrol edilen ve yatış sürecinde uygulanmasına karar verilen ilaçlar hasta yakınlarına verilmez,
hemşire tarafından uygulanır.
Kullanıma devam edilecek ilaçlar hasta yanında bırakılmaz.
4.3. Hasta taburcu olduktan sonraki süreçte kullanacağı ilaçların yönetimi:
Hastasının taburculuğuna karar veren hekim hastanın evde kullanacağı ilaçları tarif eder.
Evde kullanacağı ilaçlar Hasta Eğitimi Formuna kayıt edilerek, hasta ve yakınına bilgi verilir. Formun
bir nüshası hastaya verilerek, bir nüshası da hasta dosyasında saklanır.
4.4. Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların ( Yüksek Riskli İlaçlar) yönetimi:
Bağımlılık yapan uyarıcı ve uyuşturucu ilaçların listesi oluşturulmuştur. (Yüksek Riskli İlaç Listesi)
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulur.
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslim kayıtları tutulur. Kayıtta ilacın kullanıldığı tarih,
ilacı kimin uyguladığı, kime kaç adet ilaç teslim edildiği, teslim eden ve teslim alanların imzaları bulunur.
4.5. İlaç güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler:
İlaçlar hastalara isimlerinin yazılı olduğu ilaç kadehleriyle verilir
İlacı hazırlayan hemşire mutlaka uygulamayı da kendisi yapar.
Tedavi planı hekim tarafından yazılır, kaşe ve imzalanır. Tedavi planı ilacın tam adı,uygulama
zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içerir.
Hemşire hekimin tedavi planını hasta dosyasında yer alan Hemşire Gözlem Formu’na kaydeder.
Sözel order alındığında Sözel Order Talimatı’na göre hareket edilir.
Uygulamada ilaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.
Yazılışı okunuşu, ambalajı benzeyen ilaçlar hazırlanırken kullanım alanlarında asılı olan ilgili listeden
kontrol edilerek hazırlanır. Bu ilaçların dolaplardaki yerleşimi de ayrı raflarda olmalıdır.
İlaçların güvenli bir şekilde muhafazası için İlaç ve Sarf Malzemelerin Eczaneye Kabulü,
Depolanması ve Saklanması Talimatı na göre ilaçlar depolanır ve muhafaza edilir.
Yüksek Riskli İlaçlar belirlenmiştir. " Yüksek Riskli İlaç Listesi " Yüksek riskli ilaçlar kırmızı etiketle
işaretlenir.
Pediatrik dozda uygulanacak ilaçların listesi Pediatrik İlaç Dozları Listesi’nde belirtilmiş olup listeler
ilgili bölümlerde yer alır. Ve pediatrik dozlardaki ilaçlar ayrı raflarda yerleştirilerek uygulamalarda listeye
uygun hareket edilir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Hasta Güvenliği Komitesi
Kalite Yönetim Direktörü
Baştabip
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Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde yapılır.
Uygulama öncesi ilaç şişesinin üstü, ilacın adının ve dozunun doğruluğu açısından üç kez kontrol
edilir. ( İlacı kadehe koyarken, şişeyi raftan alırken, ilaç şişesini rafa koyarken)
İlaç hazırlanırken dikkatin dağılmaması için bu işlem sakin ve aydınlık bir ortamda yapılır.
İlaçlar kapalı kaplarda ve kişiye özel hazırlanır, kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri yer alır.
Hasta ilaç uygulama sürecinin aktif bir parçası olarak kabul edilerek güvenli ilaç kullanımı
konusunda eğitilir; endişeleri açıklanarak soru sorma konusunda cesaretlendirilir. İlaç ve besin etkileşimi
konusunda bilgilendirilir.
Göze ilaç damlatılması için erişkinlerin yukarıya bakmaları istenir ve alt göz kapağı aşağıya çekilip
oluşan keseye damlatılır. Nazolakrimal kanaldan sistemik dolaşıma geçmesinin önlenmesi için
(atropin..)bazen gözün iç köşesine bası yapılır.
Çocukların gözüne damlatmak için göz zorla açılmaz, ilacın köşesine damlatılması da yeterli olur.
Kulak damlaları avuç içinde ısıtılarak kullanılır, aksi takdirde çok ağrı yapabilir.
Kulak damlasının ulaşması için erişkinlerde kullandıktan sonra kulak kepçesi yukarı, çocuklarda dışa
doğru çekilir.
Enjeksiyon uygulamada aseptik kurallara mutlaka uyulur. Hazırlık sırasında enjektör ve ilacı
kontamine etmemeye dikkat edilir, derinin dezenfeksiyonu sağlanır.
IM enjeksiyon için hastaya doğru pozisyon vermek ve doğru bölgeye ilacı uygulamak çok önemlidir.
Gergin kasa enjeksiyon yapmak ağrı verir.
IM ve subkutan enjeksiyonlar sırasında iğnenin damarda olmadığından emin olunmalıdır. Yine ilaç
doku içine verilirken yavaş yavaş verilmelidir. Bu hem ağrıyı azaltır, hem de ilacın doku içine yayılımını ve
emilimini kalaylaştırır. Çok miktarda ilaç, ağrı yapar ve yerel doku yıkımı yapabilir. Bu nedenle her bölgeye
yapılabilecek ilaç miktarı bilinmelidir.
Burun damlası, temiz buruna sırt üstü pozisyonda baş iyice geri çekildikten sonra uygulanır ve
birkaç dakika böyle kalınmalıdır.
IV enjeksiyonların uygulanma sırasında iğnenin damarda olup olmadığına dikkat edilir. İlacın
özelliğine göre erken komplikasyonlar gözlenir.
Aerosollar iyice çalkalandıktan sonra, öksürükle balgamı çıkarılmış hava yoluna uygulanmalıdır.
Süppozitüvar ve vajinal ovüller buzdolabında saklanıp, mutlaka uygun pozisyonlarda ıslatılarak
uygulanmalı ve bu pozisyonda birkaç dakika kalınmalıdır.
Doku tahriş edici veya büyük hacimli ilaçların sc verilmesi o bölgede nekroz, ağrı ve abselere neden
olabileceğinden bu hususlara dikkat edilmeli ve her enjeksiyonda bölgeler sırayla değiştirilmelidir.
Sinir ve kemiklere zarar vermemek için, enjeksiyonlar anatomik olarak sinirlerden uzak güvenli
bölgelere yapılmalıdır. Ayrıca irritasyon, inflamasyon ve enjeksiyon olan bölgeler kullanılmamalıdır. Skar
dokusu ve ödemli dokulara da enjeksiyon yapılmaz. Aksi halde doku yıkımı arttığı gibi verilen ilacın emilimi
de yetersiz olur.
Servis ve/veya bölümlere gönderilecek ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri uygun koşullarda ve gerekli
güvenlik önlemleri alınarak servis sorumlularına teslimi İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Hazırlama ve Teslim
Talimatı’na uygun olarak yapılır.
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Miad kontrolleri yapılır.İlaçların miatlarının dolmasına 90 gün kala bilgisayarda HBYS sistemi
üzerinde uyarı verir. Kritik stok seviyesi olan ilaçlar bölümünden bu ilaçlar kontrol edilir.
Acil arabasında bulunan ilaçların düzenli kontrolleri yapılır.
İlaçların bozulmasını engellemek için, ilaçların saklandığı oda ve soğutucuların ısısı sürekli kontrol
edilerek Isı ve Nem Takip Formuna kaydedilir.
4.6. İlaçla ilgili istenmeyen reaksiyon gelişmesi ve ilaç güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi
durumunda :
Bir ilacın uygunsuz kullanımına ve hastaya zarar vermesine neden olan/olabilecek tüm olaylar ilaç
hatası olarak tanımlanır.
İlaç verilmeye devam ediliyor ise hemen sonlandırılır ve hastanın hekimine haber verilir.
Hekimin direktifi doğrultusunda uygun tedavi yapılır.
Gelişen reaksiyonun sebepleri araştırılır.
Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilasyon sorumlusuna bildirilir.
Gelişen reaksiyon sonucunda Advers Etki Bildirim Formu doldurulur. Formu ilgili doktor
doldurabilir. Hemşire ve eczacının da fikirleri alınarak konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilip formun
doldurulması gerçekleşir. Formun doldurulmasından sonra 15 gün içerisinde faks veya posta yoluyla
TÜFAM a bildirim yapılır.
İlaç güvenliği ile ilgili hatalar Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile kalite birimine
bildirilir.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
5.1. YÖN.TL.06 Sözel Order Alma Talimatı
5.2. ECZ.PR.01 Eczane İşleyiş Prosedürü
5.3. YÖN.LS.02 İlaç Uygulamalarında Kullanılmaması Gereken Kısaltmalar Listesi
5.4. ECZ.LS.01 Yüksek Riskli İlaçlar Listesi
5.5. YÖN.LS.03 Ambalajı Benzer İlaçlar Listesi
5.6. YÖN.LS.01 İsmi ve söylenişi Benzer İlaçlar Listesi
6.İLGİLİ KAYITLAR:
6.1. YÖN.FR.01 Isı ve Nem Takip Formu
6.2. YÖN.FR.49 Hemşire Gözlem Formu
6.3. YÖN.FR.13 Yatan Hasta Ve Hasta Yakını Eğitim Formu
6.4. YÖN.FR.06 Advers Etki Bildirim Formu
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