
 

 

 

ECZACI ORYANTASYON (UYUM) 
REHBERİ 

 
 
 
 

 

 
 

KOD E.Y.RH.01 

YAYIN TARİHİ 24.03.2021 

REVİZYON NO 1 

REVİZYON TARİHİ 23.05.2022 
 



 
 

1 
 

 

İDARİ KADROMUZ 

BAŞHEKİM 

Op. Dr. Ahmet A.İSMAİLOĞLU 

Başhekim Yardımcısı 

                    Dr. Yılmaz HEKİMOĞLU 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 

                      Aybike KÖSE 

İdari Mali Hizmetler Müdürü 

                        Ayhan BENLİ 

İdari Mali Hizmetler Müdür Yrd. 

                         Betül YAZICI KÖK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

HASTANEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

❖ Mesai saatleri 08:00-16:30 arasındadır, mesaiye giriş ve 
çıkışlarda personel kimlik kartı okutulur. 

❖ Kurumumuzda, kurum kimlikleri takılması zorunludur. 

❖ Saatlik izinler birim sorumlusundan alınır. Yıllık izinler idarenin 
(ilgili birim sorumlusunun) izniyle sicil biriminden izinden 1 hafta 
önce yazdırılır. 

❖ Hastanemizde kılık kıyafet yönetmeliğine ve iç yönergeyeuygun 
şekildegiyinilmesi gerekmektedir. 

❖ Araç-gereç malzeme kullanımı kurallara uygun olmalıdır. 

❖ Giyim kuşam yardımı her yıl maaş hesabına nakit olarak 
yatırılmaktadır. 

❖ Hastanemizin   Tel :0362 4400037 Fax:0362 4405420 

❖ mail:samsunftr@saglik.gov.tr 

❖ Mavi kod(2222)-Beyaz kod (1111)-Pembe kod:3333-Kırmızı 
kod:4444 

Teknik Servis:1027 

❖ ADRES:ReşadiyeMah.Dr.KamilFurtunsok.Dr.Mehmet Aydın 
Sağlık Kompleksi       İlkadım \Samsun 

❖ Hastanemizde sigara içmek yasaktır. 

❖ Hastanemizde yemek saatleri 12.00-13.00 arasıdır. 

❖ Olağanüstü durumlarda (yangın ,doğal afet vb.)birim amiri 
bilgilendirilmelidir. 

❖ Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun telefon no:1120dir.Her 
türlü bilgi yönetimi bu sistem (otomasyon) üzerinden 
yürütülmekte ve çalışanlara kendi yetkilerini kapsayan şifre 
verilmektedir. 
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❖ Hastanemizdeki tüm sağlık taramaları Çalışan Güvenliği ,  
aşılamalarise Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından takip 
edilmektedir. 

 

BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 

        Hastanemizde eczacı Başhekim Yardımcısına bağlı olarak çalışır. 
Eczanemizde Eczacı,bir bilgisayar görevlisi,bir memur çalışmaktadır. 
Çalışanlar Eczacının yönetiminde   çalışmaktadır. Eczanenin  
çalışmalarıyataklı servis ve acil ünitesi ile bağlantılıdır. 

BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 

       Hastanemizde eczane zemin kat idare bölümünde yer alır. Aynı 
zamanda bu katta kalite birimi, satın alma, sicil, faturalama, 
mutemetlik , arşiv, teknik servis ve depo bulunmaktadır. 

BEYAZ KOD (TEL:1111) 

❖ Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu 
zaman olay yerine en yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal 
ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. Gerçekleşen 
olaylar telefonla (1111) aranarak beyaz kod başlatılır.Güvenlik 
görevlisi olay yerine intikal eder ,olaya müdahale eder. Olay 
yerinde aynı telefondan 1111 aranıp güvenlik görevlisi tarafından 
beyaz kodu sonlandırır. 

 

MAVİ KOD (TEL:2222) 

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi içinde 
solunum veya kardiakarrest durumundaki bir hastanın   güvenli bir 
şekilde resusitasyonunu (yeniden canlandırma) sağlamak,   
resüsitasyona başlama ve sonlandırma işleminin kurallarını 
tanımlamak   ve kardiyopulmonerarrest ile karşılaşan hasta, hasta 
yakınları ve  personel için gerekli kaynak, ekipman ve CPR ekibi 
üyelerini tanımlamaktadır.  
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Ani Kardiyak Ölüm  : Mekanik ve elektriksel kardiyak fonksiyonların 
durmasıdır. 

❖ Gerçekleşen kardiyopulmonerarrestlerde, CPR gereksiniminde  
2222 aranıp mavi kod başlatılır. Ekip cihazında olay yerini görür 
,olay yerine intikal ederek vakaya müdahale eder. Her vakaya 
Güvenlik Görevlisi de gelerek mavi kod verilen telefondan 2222 
aranıp mavi kodu sonlandırır. 

                                       PEMBE KOD(3333) 

❖ Hastanemizde bebek ve çocuk hastalarımız da yatmaktadır.Bir 
bebeğin yada çocuğun kaçırıldığından şüpheleniyorsa hemen 3333 
nolu telefon aranarak pembe kod sonlandırılır.Olay yerine hemen 
1 güvenlik görevlisi ve bir müdür yardımcısı gelir.Güvenlik görevlisi 
çağrıyı alır almaz tüm kapıları otomatik kapatır ve suçluya ulaşılır. 

KIRMIZI KOD(4444) 

❖ Hastanemizde yangın sistemi santralimize bağlı 4444 aranarak 
başlatılır.Güvenlik amiri ve güvenlik görevlisi olay yerine intikal 
ederek duruma göre itfaiyeyi arar.Bu arada Sivil Savunma 
Sorumlusu ve Başhekimliğe haber verilir. 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 

Hastaya ve çalışana zarar veren veya zarar oluşmadan önce fark 
edilen olayların benzerlerinin oluşmasını engellemek için yapılan 
raporlama sistemidir. 

ECZACI GÖREV, SORUMLULUK ve YETKİLERİ 

Görev  tanımıSamsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları 
Hastanesi  bünyesinde; eczane ihtiyaçlarını  karşılamak, ilaç ve 
malzeme sarfiyatını düzenli işleyişini sağlamak ve buna ilişkin 
kayıtları tutmaktan sorumludur. 

 

Kardiyak Arrest  : Kalp fonksiyonunun ani olarak durmasıdır. 
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SORUMLULUK ve YETKİLERİ 

1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 121, 122’de 
kendisine verilen görev ve yetkilerini kullanmak. 

2. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 
3. Birimini ilgilendiren konularda teknolojik gelişmeleri izlemek. 
4. Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
5. Kalite yönetim sisteminde sorumluluğuna verilen diğer işleri 

yapmak. 
6. Gerekli noksanlıkları, tıbbi konularda baştabibe, idari konularda 

hastane müdürüne bildirmek. 
7. Kendisine bağlı personelin çalışma yerlerini belirlemek ve 

düzenlemek. 
8. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını 

sağlamak. 
9. Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde 

bulunmak. 
10. Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
11. Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde 

bulunmak. 
12. Eczacı yerinde olmadığı zamanlarda yerine Baştabibin 

belirleyeceği birisi vekalet eder. 
 

BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER 

1. ECZANEYE İLAÇ İADE FORMU 

2. ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU 

3. İLAÇ YÖNETİMİ  

4. AMBALAJI BENZER İLAÇLAR LİSTESİ 

5. YAZILIŞI-OKUNUŞU BENZER İSİMLİ İLAÇ LİSTESİ 

6. PEDİATRİK DOZ BİLGİLERİ 
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7. BÖLÜMLERDE KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU 

EKİPMAN LİSTESİ 

8. BÖLÜM ATIK LİSTESİ 

9. BAKIM-ONARIM BİLDİRİM 

10. DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU 

11. YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR LİSTESİ 

BÖLÜMÜN FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 
❖ Yıllık ihtiyaç listesi hekimlerin fikirleri ve kullandıkları ilaçlar ile bir 

önceki yıl kullanım sayısı dikkate alınarak hazırlanır ve koordinatör 

hastaneden istenir. 

❖ Eczanedeki ilaçlar asgari stok seviyesine düştüğünde ilgili Başhekim 

yardımcısına bilgi verilir. 

❖ Alınan malzemelerin miatları kontrol edilir, depo girişleri yapılır. 

❖ Eczanede ilaç verilirken eldiven giyilir. 

❖ Soğuk zincire tabi ilaçların uygun sıcaklıkta buzdolabında 

muhafazası sağlanır. 

❖ Raflara ilaç yerleşiminde ilaçların yerlerinin değişmemesine ve eski 

miatlı olanların öne alınmasına dikkat edilir. 

❖ Son kullanım tarihi yakın ilaçlar miadı bitimine 3 ay kala alınan 

şirkete resmi yazı ile bildirilir. İade edilen ilaçların yerine gelen 

ilaçların miatları kontrol edilerek depo girişi yapılır.  

❖ Eczaneye otomasyon üzerinden gelen elektronik order incelenir, 

bilgisayardan çıktısı alınırveilaçlar hazırlanır 

❖ Hastaya verilecek ilaçlar order’a göre günlük, hasta adına 

düzenlenerek verilir. 

❖ İlaçlar her hasta için ayrı ayrı poşetlere hazırlanır, üzerlerine kimlik 

bilgileri ve kullanma tarihleri yazılır. Ambalajsız gönderilecek olan 

ilaçlar için tek poşet üzerine etiketleme yapılır. 



 
 

7 
 

❖ Psikotrop ilaçlar kilitli bir dolapta saklanır. Kliniklere gönderilirken 

iki hemşireden imza alınması  zorunludur. 

❖ Hazırlanan ilaçlar kırılmayacak, düşmeyecek şekilde paketlendikten 

sonra hemşirelere teslim edilir. Herhangi bir nedenle kırılma olursa 

kırılan parçalarla ilaç eczaneye iade edilir. 

❖ Form ile iade edilen ilaçların bilgisayardaki ara stoktan iade girişi 

yapılarak eczane sistemine tekrar girmesi sağlanır. 

❖ Günlük ilaçlar eczaneden alındıktan sonra order değişikliği, taburcu 

ve ex nedeniyle kullanılmayan ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri iade 

formu ile teslim alınır 
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İLAÇ VE SARF MALZEMELERİNİN ECZANEYE İADESİ 

❖ Eczaneye otomasyon üzerinden gelen order incelenir, uygun 

görülenler bilgisayar ortamında eczaneye giriş yapılır. 

❖ İlaçların her hasta için ayrı ayrı üzerlerine hastanın kimlik 

bilgileri ve kullanma tarifleri yazılır. İlaçlar eczaneden hemşireler 

tarafından imza karşılığı teslim alınır. 

❖ Psikotrop ilaçlar eczaneden alınırken 2 (iki) hemşirenin imzası 

zorunludur. 

❖ İlaçlar servislere gönderilirken herhangi bir nedenle kırılma 

olursa kırılan parçalarla ilaç eczaneye iade edilir. 

❖ İlaç şişelerinin kapağı iyice kapalı, etiketleri temiz ve okunaklı 

olmalıdır. 

❖ Ex olan hastaların o gün kullanılmayan ilaç ve tıbbi sarf 

malzemeleri eczane iade formu ile eczaneye iade edilir. 

❖ Order değişikliği nedeniyle hastanın kullanmadığı ilaç ve tıbbi 

sarf malzemeleri iade formu ile eczaneye anında iade edilir. 

❖ Hastane otomasyon sistemi kullanılarak iade edilen ilaç hasta 

kartından düşülür. 

❖ Geri iade edilen ilaçların açılmamış 

(şurup,flakon,lavman,tabletler), serumların koruma poşetinden 

çıkartılmamış, şişe serumların kapakları çıkartılmamış olmalı, soğuk 

zincire tabi ilaçlar soğuk zincir kurallarına uygun olarak iade edilir. 

❖ İadeler Bakanlık (ÇKYS) programına uyum sağlayabilmesi için 

iadelerin süresi 24 saati geçmemelidir. 
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ZEMİN KAT SERVİS:ERKEK ELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI SERVİS. 

PERSONEL YEMEKHANESİ :PERSONELE ÖĞLE VE AKŞAM YEMEK VERİLEN  BÖLÜM.. 

SOYUNMA ODASI :HEMŞİRE VE PERSONEL GİYİNME ODASI 
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ÇAMAŞIRHANE :HASTA YATAK TAKIMLARININ VE PERSONEL FORMALARININ YIKANDIĞI BİRİM. 

DEPO :KULLANILACAK OLAN YENİ MALZEMELERİN BULUNDUĞU YER. 

ECZANE :HASTALAR İÇİN KULLANILACAK İLAÇ VE TIBBİ SARFIN BULUNDUĞU BİRİM. 

MUTEMETLİK:PERSONELİN GELİR GİDER İŞLERİNİN YÜRÜTÜLTÜĞÜ BİRİM. 

SİCİL:PERSONELİN ÖZLÜK İŞLERİNİN VE GELEN GİDEN YAZILRIN TAKİP EDİLDİĞİ BİRİM. 

SATIN ALMA:HASTANEYE ALINACAK  HER TÜRLÜ MALZEME ALIMI İÇİN  ÇALIŞMALARIN  

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM. 

KALİTE BİRİMİ: HASTANENİN KALİTE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜGÜ  BİRİM. 

FATURALAMA: TİG İLE FATURALAMANI YAPILDIĞI BÖLÜM. 
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1.KAT YATAKLI SERVİS: KADINELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ 

YATTIĞI  SERVİS. 

 

BEKLEME SALONU:  ELEKTROTERAPİYE GİREN HASTALALARIN DİNLENME ALANI. 

 

ELEKTROTERAPİ SALONU : AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TEDAVİ 

GÖRDÜĞÜ BÖLÜM. 

 

EĞİTİM KONFERANS SALONU:EĞİTİM VE TOPLANTILARIN YAPILDIĞI BÖLÜM 

 

 

ÇOCUK REHABİLİTASYON SALONU: ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİYE GİRDİĞİ BÖLÜM. 
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POLİKLİNİK BEKLEME SALONU: HASTALARIN MUAYENE OLMAK İÇİN POLİKLİNİK EKRANINI TAKİP ETTİKLERİ 

ALAN. 

İDARİ BÖLÜM:.İDARİ İŞLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ  ALAN. 

POLİKLİNİKLER:HASTALARIN MUAYENE OLDUĞU ODALAR., 

RÖNTGEN:RADYOLOJİ ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI ALAN. 

KAN ALMA.HASTALARIN TETKİK İÇİN KAN VERDİĞİ ALAN. 

ACİL ÜNİTESİ : POLİKLİNİKTEN DOKTORUN İSTEMDE BULUNDUĞU ENJEKSİYONLARIN YAPILDIĞI YER 



 
 

13 
 

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ : HASTALARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

ÇALIŞAN HAKLARI : ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN ALINDIĞI VE SORUNLARININ ÇÖZÜMLENDİĞİ BİRİMDİR. 

EĞİTİM VE ENFEKSİYON : KURUMUN EĞİTİM İHTİYACININ GİDERİLDİĞİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN 

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜM 

1 NOLU REHABİLİTASYON SALONU : AYAKTAN VE YATAN HASTALARIN REHABİLİTASYON HİZMETİ ALDIĞI 

BÖLÜMDÜR. 

HEYET : HASTALARIN HEYET RAPORU İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

BİLGİ İŞLEM : HASTANENİN BİLGİSAYAR VE OTOMASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM 

2. KAT 1. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

2. KAT 2. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

KAT SEKRETERLİĞİ : YATARAK TEDAVİ GÖRECEK HASTALARIN HASTA DOSYALARININ HAZIRLANDIĞI BÖLÜM 

İLAÇ YÖNETİMİ 

Kod Standart Kod 
Değerlendirme 

Ölçütü 

SİY01 

İlaç yönetimi ile ilgili 
sorumlular ve sorumlulukları 

tanımlanmalıdır. 

SİY01.01 

Hastanede ilaç 
yönetiminden sorumlu 
bir ekip bulunmalıdır. 

o Ekip üyeleri, ilaç 
yönetim süreçlerinde 
görev  alan çalışanlar 
arasından 
belirlenmelidir. 

SİY01.02 

Ekibin sorumlulukları 
tanımlanmalı ve 
asgari aşağıdaki 
konuları kapsamalıdır:  

o İlacın dahil olduğu 
tüm süreçlerin 
düzenlenmesi ve 
denetimi 
o Hastane 
formülerinin 
hazırlanması ve 
formüler ile ilgili 
gerekli 
güncellemelerin 
yapılması 
o Akılcı ilaç kullanımı 
ile ilgili ilkelerin 
belirlenmesi ve 
uygulanması 
 o Antibiyotik Kullanım 
Kontrolü ve 
Antibiyotik Profilaksi 
Rehberi" hazırlanması 
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SİY02 
 

OPSİYONEL 

Hastane formüleri oluşturulmalıdır. 
 
Rehberlik; 
oHastane formüleri, doktor ve eczacılar için referans niteliğinde 
olan, sağlık problemlerinin tedavisinde en etkin, güvenilir ve 
ekonomik ilaçların listesiyle birlikte reçete yazımı için gerekli 
temel ilaç bilgilerini içeren kaynaktır.  
o Formülerde asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:    
• Her ilacın akılcı kullanımına ait özet farmakolojik ve terapötik 
bilgiler  
• Eczane çalışma saatleri, çalışma saati dışındaki zamanlarda 
yapılan hizmet sunum şekli (ilaç isteğinin nasıl yapılacağı, 
kayıtların nasıl tutulacağı gibi) 
• İlaç tedavisiyle ilgili konular (çocuk dozlarının nasıl 
hesaplanacağı, acil durumlarda kullanılan ilaçların doz tabloları, 
sık kullanılan kısaltmalar, klinik açıdan önem taşıyan ilaç 
etkileşmeleri, ilaç zehirlenmelerinde acil tedavi ilkeleri gibi) 
• İlaç atıklarının ve son kullanım tarihi geçmiş ilaçların imhası ve 
uygun şartlarda bertaraf edilmesi 

SİY03 

İlacın dahil olduğu tüm 
süreçler ve bu süreçlere 

yönelik kurallar 
tanımlanmalıdır. 

SİY03.01 

İlaç yönetimi ile ilgili 
hastaneye özgü 
kurallar asgari 
aşağıdaki süreçleri 
içerecek şekilde 
belirlenmelidir: 

o İlaçların temini 
o İlaçların muhafazası 
o İlaç istemleri 
o İlaçların 
hazırlanması 
o İlaçların transferi 
o İlaç uygulamaları 
o Hasta beraberinde 
gelen ilaçların 
kontrolü 
o Tedavi sonrası 
yarım kalan 
ampullerin kullanımı 
ve imhası 
o İlaç-ilaç, ilaç-besin 
etkileşimlerinin 
kontrolü 
o Parenteral ilaçlarda 
stabilite ve geçimsizlik 
kontrolü  
o Advers etki 
bildirimleri 
o İlaç hata bildirimleri 
ve ilaç yönetimine 
ilişkin göstergeler 
o Yüksek riskli 
ilaçların  yönetimi ve 
istem süreci 
o TPN solüsyonlarının 
temin, hazırlama, 
saklama ve uygulama 
süreçleri 
o Sulandırıldıktan, 
açıldıktan veya 
hazırlandıktan sonra 
muhafaza şartları 
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uygun olmayan veya 
saklama süresi dolan 
ilaçların imha 
süreçleri 
o Yarım doz ilaçlar ve 
hazırlandıktan sonra 
geçimsizlik görülen 
çözeltilerin imha 
süreçleri 
o İlaç atıklarının 
yönetimi 

SİY04ÇEKİRDEK 

İlaçların muhafazasına 
yönelik düzenleme 

bulunmalıdır.Rehberlik;İlaçlar 
için depolama alanları; eczane 
depoları ve ilaçların 24 saatten 

fazla tutulduğu tüm birim 
depolarını (yoğun bakım, 
doğumhane, acil servis, 

ameliyathane gibi) 
kapsamaktadır. 

SİY04.01 

İlaçlar uygun 
niteliklere sahip 
depolama alanlarında 
muhafaza edilmelidir. 

SİY04.02 

Depolama alanlarının 
sıcaklık ve nem 
değerleri kontrol 
altında tutulmalıdır. 

SİY04.03 

İlaçlar, hava 
sirkülasyonunu 
engellemeyecek ve 
ilaçların korunmasını, 
sel veya su basması 
gibi durumlardan 
etkilenmemesini 
sağlayacak şekilde 
depolanmalıdır. 

o İlaçların 
yerleşiminde, tavan, 
taban ve yan duvar 
arasında boşluklar 
bulunmalıdır. 
o İlacın cinsine göre 
uygun yerleştirme 
yapılmalıdır. 
o Deponun 
koşullarına göre 
oluşabilecek riskler 
tanımlanmalıdır.  
o Risklere yönelik 
koruyucu önlemler 
alınmalıdır. 

SİY04.04 

Depo ve 
buzdolaplarına ait ilaç 
yerleşim planları, 
kolay kullanılabilir, 
ulaşılabilir olmalı ve 
planların güncel 
tutulması 
sağlanmalıdır. 
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SİY04.05 

İlaç depolarında ve 
ilaç için ayrılmış 
buzdolaplarında ilaç 
niteliğindeki 
malzemeler ve aşı 
haricinde malzeme 
bulundurulmamalıdır. 

SİY04.06 

Buzdolaplarının içinde 
bulunan malzemelere 
göre sıcaklık takibi 
yapılmalıdır.  

o Elektrik kesilmesi, 
cihaz arızası gibi 
durumlarda soğuk 
zincirin konrunmasına 
yönelik gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

SİY04.07 

İlaçların stok ve miat 
takibi yapılmalıdır. 

o İlaçların stok ve 
miat takibi SBYS 
üzerinden 
yapılmalıdır. 
o İlaçların minimum 
stok seviyesi, kritik 
stok seviyesi, 
maksimum stok 
seviyesi 
belirlenmelidir. 
o Minimum, kritik ve 
maksimum stok 
seviyeleri SBYS’de 
takip edilmelidir. 
o Belirlenen 
seviyelerde sapma 
olması durumunda 
SBYS’de uyarıcı 
düzenleme 
bulunmalıdır. 
o Miadı yaklaşan 
ilaçlara yönelik 
SBYS’de uyarıcı 
düzenleme 
bulunmalıdır.   
o İlaç miatları düzenli 
aralıklarla randomize 
olarak manuel 
yöntemlerle de kontrol 
edilmelidir. 

SİY04.08 

Bozulan veya miadı 
geçen ilaçlar imha 
edilmek üzere ayrı bir 
alanda saklanmalıdır. 

SİY04.09 

İlaç depolarına 
yetkilendirilmiş 
personel haricindeki 
kişilerin erişimi 
sınırlandırılmalıdır. 

SİY05 
 

ÇEKİRDEK 

İlaç istemleri ile ilgili kurallar 
belirlenmelidir. 

SİY05.01 

İlaç istem süreci, 
sürece yönelik 
kurallar ile özel ve 
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istisnai durumlar 
tanımlanmalıdır. 

SİY05.02 

Tedavi planı hekim 
tarafından günlük 
olarak yapılmalı ve 
onaylanmalıdır. 

o Günlük olarak 
hazırlanması mümkün 
ya da etkin olmayan 
istemler (acil istemler, 
otomatik stoplama 
istemleri, sürekli 
istemler, sözel 
istemler gibi) 
belirlenmeli, söz 
konusu durumlara 
ilişkin  kurallar 
tanımlanmalıdır. 
o Kağıt ortamında 
gerçekleştirilen 
istemlerde doktor 
bilgileri ve ıslak imza 
bulunmalıdır. 
o Elektronik ortamda 
yapılan ilaç 
istemlerinde hekimin 
elektronik imzası ya 
da mobil imza 
bulunmalıdır. 
SBYS'de kullanıcı 
şifresi ile verilen 
istemler, elektronik 
imza olmaksızın bu 
amaçla 
kullanılmamalıdır. 

SİY05.03 

Tedavi planı; ilacın 
tam adını, uygulama 
zamanını, dozunu, 
uygulama şeklini ve 
gerekli durumlarda 
veriliş süresini 
içermelidir. 

SİY05.04 

Tedavi planı, SBYS 
eczane modülünde de 
görülebilmelidir. 

SİY05.05 

Tedavi planında 
kullanılmaması 
gereken kısaltmalar, 
simgeler ve semboller 
belirlenmeli, 
listelenmelidir. 

o İstem süreçlerinin 
hiçbir aşamasında 
belirlenen listede yer 
alan kısaltma, sembol 
ve simgeler 
kullanılmamalıdır.o 
Liste dışındaki 
kısaltmaların 
kullanımına yönelik 
kurallar 
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tanımlanmalıdır. 

SİY05.06 

Sözel istem 
uygulanması gereken 
durumlarda uyulması 
gereken kurallar 
asgari aşağıdaki 
bilgileri içerecek 
şekilde belirlenmelidir. 

o Hangi durumlarda 
sözel istem 
uygulanabileceği 
o Sözel istem ile 
uygulanamayacak 
ilaçlar (örneğin, 
yüksek riskli ilaçlar 
sözel istem ile 
uygulanamaz) 
o Sözel istem 
yapılması ve istemin 
uygulanması 
durumunda dikkat 
edilecek hususlar 
o Sözel istemlerin en 
fazla kaç saat 
içerisinde yazılı hale 
getirilmesi gerektiği 

SİY06 

İlaçların hazırlanmasına 
yönelik düzenleme 

bulunmalıdır. 

SİY06.01 

İlaçların eczaneden 
çıkışına yönelik 
düzenleme 
bulunmalıdır. 

SİY06.02 

İlaçlar eczanede birim 
dozlara bölünerek ve 
her hasta için ayrı 
olacak şekilde 
paketlenmelidir. 

o İlaçların adı, formu, 
dozu ve hasta bilgileri 
gönderilen pakette 
yer almalıdır.  
o Birden fazla 
bölünmüş ambalaj 
(kesilmiş blister 
tabletler gibi) içeren 
ilaç çıkışlarında bu 
ilaçlar ayrı olacak 
şekilde paketleme ve 
etiketleme 
yapılmalıdır.  
 * Etiket üzerinde, 
hastaya ait kimlik 
tanımlama 
parametreleri ile ilacın 
tam adı, farmasötik 
form, doz, uygulama 
saati, uygulama yolu  
ve miat bilgileri 
bulunmalıdır. 



 
 

19 
 

SİY06.03 

Hazırlama esnasında 
özel teknik, ekipman 
veya uzmanlık 
gerektiren 
(kemoterapi ilaçları 
gibi) ilaçlar, alanında 
uzman kişi tarafından 
uygun koşullarda 
hazırlandıktan sonra 
uygulama alanına 
iletilmelidir. 

SİY07 
İlaçların transferine yönelik 

düzenleme bulunmalıdır. 

SİY07.01 

İlacın güvenli transferi 
için gerekli ekipman 
bulunmalıdır. 

SİY07.02 

Depolardan ilaçların 
transferi sırasında 
kırılma ve dökülmeye 
karşı önlemler 
alınmalıdır. 

SİY07.03 

Transferi 
gerçekleştirecek 
personele ilaçların 
güvenli transferi ve 
tehlikeli ilaç 
kırılmalarına 
müdahale konusunda 
eğitim verilmelidir. 

SİY08 
 

ÇEKİRDEK 

İlaçların güvenli  
uygulanmasına yönelik 
düzenleme yapılmalıdır.  

SİY08.01 

Tedavi planına 
istinaden 
gerçekleştirilen 
uygulamalar 
hemşirelik 
kayıtlarında 
izlenebilmelidir. 

o Hemşirelik 
kayıtlarında; ilaç adı, 
dozu, uygulama yolu, 
uygulama zamanı ve 
süresi ile 
uygulamanın kim 
tarafından 
gerçekleştirildiğine 
dair bilgiler yer 
almalıdır. 

SİY08.02 

İlaçlar hastaya yetkili 
kişiler tarafından 
uygulanmalıdır. 

o Eğitim amaçlı 
yapılan ilaç 
uygulamaları, yetkili 
kişiler gözetiminde 
olmalıdır. 

SİY08.03 

İlaç uygulaması 
sırasında; hastanın 
kimliği, ilacın adı ve 
dozu ile uygulama 
şekli, zamanı ve 
süresi uygulamayı 
yapan kişi tarafından 
doğrulanmalı, 
doğrulamanın nasıl 
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yapılacağı hastane 
tarafından 
tanımlanmalıdır. 

SİY08.04 

İlaç uygulanması 
sonrasında hastaların 
klinik durumu 
izlenmeli, gelişen 
reaksiyonlar ve 
istenmeyen olaylar 
kayıt altına alınmalıdır 

o Özellikle herhangi 
bir ilacın ilk 
kullanımından sonra 
ve riskli ilaçların 
uygulanması 
sonrasında hastalar, 
gelişebilecek yan 
etkiler ve reaksiyonlar 
açısından daha 
dikkatli şekilde 
izlenmelidir. 
o Hastada görülen 
advers etkiler kayıt 
altına alınarak 
bildirimi 
(farmakovijilans) 
sağlanmalıdır. 

SİY09 

Advers Etki Bildirimi 
(Farmakovijilans) ile ilgili 
düzenleme yapılmalıdır. 

SİY09.01 

Advers etki bildirimine 
yönelik süreçler 
tanımlanmalıdır. 

SİY09.02 

Farmakovijilans 
sorumlusu ve 
sorumlulukları 
tanımlanmalıdır.  

SİY09.03 

Sorumlunun adı, 
iletişim bilgileri ve 
mesleki özgeçmişi 
Türkiye 
Farmakovijilans 
Merkezi (TÜFAM)’ne 
bildirilmelidir. 

SİY09.04 

Ciddi ve beklenmeyen 
advers etkiler 
farmakovijilans 
sorumlusuna 
bildirilmelidir. 

SİY09.05 

Ciddi ve beklenmeyen 
advers etkiler en geç 
15 gün içinde 
TÜFAM'a 
bildirilmelidir.  

SİY10 

 
       Özel nitelikli ilaç 

gruplarına yönelik 
düzenleme bulunmalıdır. 

 
Rehberlik; 

Özel nitelikli ilaç gruplarına 

SİY10.01 

Özel nitelikli ilaç 
gruplarına yönelik 
listeler 
hazırlanmalıdır. 

SİY10.02 

Listeler kullanım 
alanında bulunmalı ve 
etkin kullanılmalıdır. 
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örnekler aşağıda verilmektedir: 
• Acil Pediatrik İlaçlar  

• Görünüşü Benzer İlaçlar 
• Yazılışı ve Okunuşu Benzer 

İlaçlar 
• Psikotrop İlaçlar 
• Narkotik İlaçlar 

• Işıktan Korunması Gereken 
İlaçlar 

• Yüksek Riskli İlaçlar 
• Hazırlanması Özel 

Teknik/Teçhizat/Uzmanlık 
Gerektiren İlaçlar 

• Konsantre Elektrolitler 
• Gebelik ve Emzirmede 
Kullanılmaması Gereken 

İlaçlar 
• Sitotoksik İlaçlar  

SİY10.03 

Acil pediatrik ilaçların, 
yazılışı, okunuşu, 
görünüşü birbirine 
benzeyen ilaçların ve 
yüksek riskli ilaçların 
dolaplardaki yerleşimi 
muhtemel hataları 
engelleyecek şekilde 
yapılmalıdır.  

SİY10.04 

Orijinal ambalajında 
uyarıcı bir unsur 
bulunmayan yüksek 
riskli ilaçlar için 
uyarıcılar 
kullanılmalıdır (renkli 
etiketleme gibi). 

SİY11 

Narkotik ve psikotrop 
ilaçlara yönelik düzenleme 

yapılmalıdır.  

SİY11.01 

Narkotik ve psikotrop 
ilaçlar kilitli alanlarda 
bulundurulmalıdır.  

o Narkotik ve 
psikotrop ilaçların 
muhafazasına yönelik 
istisnalar 
tanımlanmalı, gerekli 
ek önlemler 
alınmalıdır. 

SİY11.02 

Narkotik ve psikotrop 
ilaçların devir teslimi 
yapılmalıdır.  

o Devir teslim 
kayıtlarında;  
• İlacın hangi hastaya 
ne sıklıkta ve dozda 
kullanıldığı 
    • İlacın kullanıldığı 
tarih 
    • İlacı kimin 
uyguladığı 
    • Kime ne miktarda 
ilaç teslim edildiği 
    • Teslim alan ve 
teslim edenlerin 
imzaları bulunmalıdır. 
o Muhafaza ve 
taşınma esnasında 
zarar gören narkotik 
ilaçlar için tutanak 
tutulmalıdır. 

SİY11.03 

Miadı geçmiş ya da 
bozulmuş, kullanımı 
risk oluşturan vb. 
nedenlerle imha 
edilen narkotik ve 
psikotrop ilaçlar kayıt 
altına alınmalıdır. 
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SİY12 

Hastanın beraberinde 
getirdiği ilaçların yönetimine 

ilişkin düzenleme 
bulunmalıdır.  

SİY12.01 

Hastanın beraberinde 
getirdiği ilaçlar, miat 
ve fiziksel durum 
açısından kontrol 
edilerek teslim 
alınmalı ve dosyasına 
kaydedilmelidir. 

SİY12.02 

Hastaların yanında 
getirdiği ve kendileri 
tarafından uygulanan 
ilaçların nasıl 
yönetileceğine ilişkin 
kurallar hastane 
tarafından 
belirlenmelidir. 

Rehberlik: 
Hastaların yanında 
getirdiği ilaçların 
sağlık personeli 
tarafından teslim 
alınması ve yine 
sağlık personeli 
gözetiminde 
uygulanması hasta 
güvenliği açısından 
önerilen yoldur. 

SİY13 

Eczaneye iade edilen ilaçlara 
yönelik düzenleme 

yapılmalıdır.  

SİY13.01 

Eczaneye iade edilen 
ilaçların teslimine 
ilişkin süreç 
belirlenmelidir.  

SİY13.02 
İade edilen ilaçların 
kayıtları tutulmalıdır.  

SİY14 
İlaç yönetimi süreçlerinin 

izlenebilirliği sağlanmalıdır. 

SİY14.01 

İlaç yönetimi 
sürecinde oluşturulan 
tüm verilerin 
izlenebilirliği ve 
sürekliliği 
sağlanmalıdır. 

SİY14.02 

İlaç hataları ve ramak 
kala olaylar 
istenmeyen olay 
bildirim sistemi 
kapsamında 
bildirilmelidir. 

SİY15 

İlaç atıklarının ve son 
kullanım tarihi geçmiş 

ilaçların imhasına ve uygun 
şartlarda bertaraf edilmesine 

yönelik düzenleme 
bulunmalıdır. 

SİY15.01 

İlaç atıklarının ve son 
kullanım tarihi geçmiş 
ilaçların imhasına ve 
uygun şartlarda 
bertaraf edilmesine 
yönelik süreçler ve bu 
süreçlerin işleyişine 
yönelik kurallar 
tanımlanmalıdır. 

SİY15.02 

İmha edilen ilaçlara 
ilişkin kayıtlar (ilaç 
adı, miktarı, imha 
nedeni, yöntemi, 
birimi, tarihi, kim 
tarafından 
gerçekleştirildiği vb.) 
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tutulmalıdır. 

 

 
2. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. KAT 1. SERVİS : YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDÜR. 

BEKLEME SALONU: HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI DİNLENDİKLERİ ALANDIR. 

HASTA OFİSİ: YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YEME İÇME VE ÇAMAŞIR YIKAMA ALANIDIR. 
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