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İLAÇ GÜVENLİĞİ

➢ İlaç güvenliğini sağlamak amacıyla  İlaç 
Yönetimi Talimatı oluşturulmuş olup, 
uygulamalar bu doğrultuda yapılmaktadır.

➢ İlaç güvenlik sistemi dahilindeki dokümanların 
ilgili birimlere dağıtımı  hayati önem arz 
etmektedir. 



İLAÇ GÜVENLİĞİ
Aşağıdaki listelerin hazırlanması ve kullanım alanlarında 
bulundurulması şarttır:

➢ Acil Pediatrik İlaçlar 
➢ Görünüşü Benzer İlaçlar 
➢ Yazılışı ve Okunuşu Benzer İlaçlar 
➢ Psikotrop İlaçlar 
➢ Narkotik İlaçlar 
➢ Işıktan Korunması Gereken İlaçlar 
➢ Yüksek Riskli İlaçlar 

Yapılacak advers etki bildirimleri için “TÜFAM(Türkiye 
Farmakovijilans Merkezi) Advers Etki  Bildirim Formu” 
dış kaynaklı doküman olarak belirlenmiş olmalıdır. 



İLAÇ GÜVENLİĞİ
İlaç Uygulamada 8 Doğru:

➢ Doğru Hasta

➢ Doğru İlaç

➢ Doğru Doz

➢ Doğru Zaman

➢ Doğru Yol

➢ Doğru Etki

➢ Doğru İlaç Formu ve Doğru Kayıt



İLAÇ GÜVENLİĞİ

İzleme:

➢ İlaçların hastaya etkilerini izleme

➢ İşbirliği içinde izleme (doktor, hemşire, hasta, eczane, 
Laboratuvar)

➢ İlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve kaydı

➢ Hangi etkilerin kaydedileceğinin tanımlanması

➢ İlaç hatalarının raporlanması

➢ İlaç Güvenliği ile ilgili oluşan olumsuzluklarda

➢ !Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Bildirim Formu 

doldurulmalı ve kalite Yönetim Birimine bildirilmelidir.



İLAÇ GÜVENLİĞİ

İlaç Uygulamalarındaki Genel İlkeler:

➢ Sakin ortamda/ dikkatli bir şekilde hazırlanmalı,

➢ Başkasının hazırladığı ilaç verilmemeli,

➢ İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalı,

➢ Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar kullanılmamalı,

➢ Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol edilmeli,



SÖZEL İSTEM UYGULAMASI

Sözel/telefonla İstem Alımına Yönelik Uygulamalar:

➢ steril girişimler, hastaya acil ilaç verilmesi gibi zorunlu 

durumlar dışında uygulanmamalıdır.

➢ Sözlü/telefon talimatının alınması sırasında ilacın ismi, dozu, 

uygulama şekli ve veriliş sıklığı açık olarak belirtilir.



➢ Sözel istem alımı sırasında mutlaka doğrulama 

yapılmalıdır

➢ Sözel istem kayıt altına alınmalıdır.

➢ Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatları Formu, sözlü talimatı 

veren tabip tarafından 24 saat içinde imzalanır ve hasta 

tabelasına geçirilir.

➢ Yüksek hata potansiyeli nedeni ile, kemoterapi ilaçları ve

yüksek riskli ilaç listesinde yer alan ilaçlar için

(resüsitasyon durumları hariç) sözel/telefon talimat kabul

edilmez.



TEŞEKKÜRLER


