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1. AMAÇ: Sağlık tesisinin İlaç Güvenliği Prosedürü doğrultusunda “Benzer Görünüşe, 

Okunuşa ve Yazılışa Sahip İlaçlar Listesini” tespit edip, bu ilaçların güvenli depolanmasını, 

hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlayarak ilaç uygulamalarında oluşabilecek hataların 

önlenmesidir. 

2. KAPSAM: Bu talimat Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık tesislerinde 

medikal depo, eczane, özellikli birim (acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane vb.), 

servisler vb. alanlarda 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 ve çalışanları (acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, 

diyaliz birimi vb.) 

 Hekim ve yardımcı sağlık personeli (hemşire, ebe, anestezi teknisyeni vb.) 

4. FAALİYET AKIŞI 

 Sağlık tesisi sorumlu eczacısı tarafından, içinde bulunulan yılın ilaç ihale sonuçları ve sağlık 

tesisi envanterinde yer alan ilaçlar doğrultusunda benzer görünüşe, okunuşa ve yazılışa sahip 

ilaçlar ve aynı ilaçların farklı doz, farklı form ve benzer ambalajlı farklı endikasyonlu ilaçlarını 

da içerecek şekilde “Benzer Görünüşe, Okunuşa ve Yazılışa Sahip İlaçlar Listesi” 

hazırlanmalıdır. 

 Eczacı tarafından hazırlanan “Benzer Görünüşe, Okunuşa ve Yazılışa Sahip İlaçlar Listesi” 

Kalite Birimi tarafından ilgili Başhekim Yardımcısı/Başhekime onaylatılmalı ve sağlık 

personeli tarafından kullanılan bilgisayarlardan bu listeye erişilebilmesi  sağlanmalıdır. 

 Sağlık tesisinde eczacı tarafından hazırlanan dokümanlar doğrultusunda benzer görünüşe, 

okunuşa ve yazılışa sahip ilaçların yönetimi hakkında sağlık personellerine eğitim verilmeli ve 

ilgili listede yer alan ilaçlar hakkında farkındalık artırılmalıdır. 

 Sağlık tesisi envanterine yeni ilaç girişi olduğunda veya ihtiyaç duyulduğunda “Benzer 

Görünüşe, Okunuşa ve Yazılışa Sahip İlaçlar Listesi” revize edilmelidir. 

 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 alanında bulundurabilir. 

 İlaç 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 yerleştirilmeli, gerekirse uyarı etiketi yapıştırılmalıdır. 

 İlaçlar eczaneden gerek hasta bazlı gerekse toplu olarak hazırlanması sırasında ilaç adı ve dozu 

en az iki kere kontrol edilmelidir. 
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 Özellikli birimlere toplu hazırlanan ilaçların karışmasını engellemek amacıyla benzer ilaçların 

ayrı paketlenmesi gerekmektedir. 

 Servis ve özellikli birimlerde bu ilaçların depolanmasına ve uygulanmasına özen 

gösterilmelidir. 

 İlaçlar hastaya uygulanırken mutlaka çift teyit yapılmalıdır. 

5. DAYANAK 

 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 

 13 Ocak 1983 tarih ve 2889 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 


