İLAÇ, TIBBİ SARF VE TIBBİ
CİHAZ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK
EĞİTİMLER
GÖLBAŞı ŞEHIT AHMET ÖZSOY DEVLET
HASTANESI
2022

AKILCI İAÇ KULLANIMI
 Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.
 Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine
göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en
düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak
tanımlanmaktadır.

AKILCI İLAÇ SORUMLULARI
 Hekim
 Eczacı
 Hemşire
 Diğer sağlık personeli
 Hasta/ hasta yakını
 Üretici
 Düzenleyici Otorite
 Diğer (Medya, Akademi vb.)

UYGUN OLMAYAN
İLAÇ KULLANIMI ŞEKİLLERİ
 Çoklu ilaç kullanımı

 Gereksiz yere antibiyotik

 İlaçların gereksiz ve aşırı






kullanımı
Klinik rehberlere uyumsuz
tedavi seçimi
Piyasaya yeni çıkan
ilaçların uygunsuz tercihi
İlaç kullanımında özensiz
davranılması
(uygulama yolu, süre, doz..)
Uygunsuz kişisel tedavilere
başvurulması






tüketimi
Gereksiz yere enjeksiyon
önerilmesi
Gereksiz ve uygunsuz
vitamin kullanımı
Bilinçsiz gıda takviyesi ve
bitkisel ürünlerin kullanımı
İlaç-ilaç etkileşimleri ve
besin-ilaç etkileşimlerinin
ihmal edilmesi

AKILCI OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI
Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan maddelerden
herhangi birinin veya birkaçının karşılanamaması
durumu,
Hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına,
İlaç etkileşimlerine,
Bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine,
Hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına,
Advers olay görülme sıklığının artmasına,
Tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 Hastanın sorununun tanımlanması,
 Hekim tarafından doğru tanının konulması,
 İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin

tanımlanması,
 Tedavinin gerçekleşebilirliğinin ve maliyetinin
değerlendirilmesi,
 Tedavinin başarısı ve hastanın uyuncunun
değerlendirilmesi,

TANI VE TEDAVİ SÜRECİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların






seçimi,
Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin
öngörülmesi,
Her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin
belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması
gerekmektedir.
Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas
alınmalıdır.
Hasta ve hasta yakını tedavi hakkında
bilgilendirilmelidir.

İş Yükü ve
Personel
Sıkıntısı

8

Yasal
Etmenler
Yetersiz ve
Eksik Bilgi

Alışkanlıklar

SosyoKültürel
Etmenler

İlaç
Endüstrisinin
Etkileri

Ekonomik
Etmenler

TEDAVİ
SEÇENEKLERİ

Diğer
Etmenler

DSÖ TARAFINDAN AKILCI İLAÇ KULLANIMININ TEŞVİK
EDİLMESİ İÇİN ÖNERİLEN 12 TEMEL MÜDAHALE* -1

1. İlaç kullanım politikalarını koordine edecek ve bunların

2.
3.
4.
5.

6.

etkilerini izleyecek kurum
Eğitim denetim ve karar alma süreçlerinin
desteklenmesine yönelik Klinik Tanı ve Tedavi
Rehberlerinden yararlanma
İlk seçenek tedavileri esas alan temel ilaçlar listesi
oluşturma
Bölgelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi kurulları
kurma
Mezuniyet öncesi müfredat programında probleme
dayalı farmakoterapi eğitimi vermeyi sağlama
Bir gereklilik olarak hizmet içi sürekli tıp eğitimleri
düzenlenmesi

DSÖ TARAFINDAN AKILCI İLAÇ KULLANIMININ TEŞVİK
EDİLMESİ İÇİN ÖNERİLEN 12 TEMEL MÜDAHALE* -2

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kurumsal çerçevede izleme, denetim ve geri bildirim
sistemlerinin geliştirilmesi
İlaçlar konusunda bağımsız (tarafsız bilgi) bilgi
kaynaklarını kullanma
Kamuoyunun ilaçlar hakkında eğitilmesi
Etik olmayan mali girişimlerden sakınılması
Uygun ve zorunlu düzenlemeleri hayata geçirme
İlaçların ve personellerin mevcudiyetini güvence altına
almaya yönelik yeterli devlet harcamalarının
sağlanması

ÜLKEMİZDE
 Sağlık Bakanlığı bünyesinde, akılcı ilaç kullanımı ile

ilgili çalışmalar, yaklaşık 20 yıldır sürmektedir.
 12 Ekim 2010 tarihinde Bakan Oluru ile,
Akılcı İlaç Kullanımı Birimi kurulmuştur
 19 Mart 2012 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Bünyesinde Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç
Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi kurulmuştur.

TANI VE TEDAVİ
 Hastanın probleminin






tanımlanması,
Hekim tarafından doğru
teşhisin konulması,
İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve
güvenilir tedavinin
tanımlanması,
Tedavinin
gerçekleşebilirliğinin ve
maliyetinin
değerlendirilmesi,
Tedavinin başarısı ve
hastanın uyumunun
değerlendirilmesi,

 Eğer ilaçla tedavi







uygulanacaksa uygun
ilaçların seçimi,
Çoklu ilaç kullanımlarında
etkileşimlerin öngörülmesi,
Her bir ilaç için uygun dozun
ve uygulama süresinin
belirlenmesi ve uygun
reçetenin yazılması
gerekmektedir.
Bu aşamada güncel tanı ve
tedavi kılavuzları esas
alınmalıdır.
Hasta ve hasta yakını tedavi
hakkında
bilgilendirilmelidir.

ÖZEL GRUPLAR
 Çocuklar

 Yaşlılar
 Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar
 Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar
 Kronik hastalığı olanlar
 İlaç veya besin alerjisi öyküsü olanlar

HATIRLATMA SORGULAMA
 Kronik rahatsızlıklar

 Tedavinin gidişi

 Kullanılmakta olan ve en

 Tedavi süresince yapılması

son kullanılan ilaçlar
 Gıda takviyesi ve bitkisel

ürünler
 Alerjik durumlar


İlaç



Besin

ve yapılmaması gerekenler
 Kontrol randevusuna gerek

olup olmadığı
 İlaçların olası yan etkileri
 Besin ve ilaç etkileşimleri

ANLATMA-ANLAMA-DOĞRU UYGULAMA
 Nasıl?

 Hangi dozda?
 Hangi sıklıkta?
 Ne kadar süre ?
 Saklama?

İLAÇ KULLANIMI
 Doğru uygulama
 Aç/tok kullanım

 Aşağıda belirtilen hususlara özen

gösterilmesi gerekmektedir.




 Kullanım süresi
 Kullanım zamanı
 Doz değişikliği

 Her ilacın farmasötik dozaj şekli



Kırma
Çiğneme
Suda veya başka sıvıda çözme…

 Uygun şekilde kullanılmayan

ilaçlarda:



ve kullanım yolu aynı değildir.



Etkinlik azalabilir.
Kimyasal yapılarında bozulma
olabilir.
Zehirlenme meydana gelebilir.
Yan etki görülme sıklığı veya
şiddeti artabilir.

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
 Antibiyotiklere

karşı
direnç
geliştiğinde,
bakterilerin
neden
olduğu
enfeksiyonların
tedavisinde bu antibiyotikler etkili olamaz.
 Bu durum, yalnızca antibiyotiği uygun olmayan
biçimde kullanan kişi açısından değil, sonradan
dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için
tehlike oluşturmaktadır.

BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ?
 Ülkemizde antibiyotiklerin, en çok kullanılan ilaçlar

içerisinde olduğunu ve ne yazık ki bunların önemli bir
kısmının gereksiz ya da yanlış kullanıldığını;
 Antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırı olmasının yanı
sıra doz aralıklarının uygunsuz olmasının da
antibiyotik direncine yol açtığını;
 Antibiyotiğin etkili olduğu bakterilerin antibiyotiğe
maruz kaldıklarında öldükleri halde, dirençli
bakterilerin
büyümeye
ve
çoğalmaya
devam
edebildiğini,
 Bu dirençli bakterilerin toplumda hızla yayılarak diğer
insanlarda enfeksiyonlara neden olabildiğini;

BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ?
 Yeni antibiyotiklerin uzun süredir geliştirilmediğini,
 Var olan antibiyotiklerin gereksiz kullanılması ile

gelişebilecek olan antibiyotik direnci yüzünden,
gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek
antibiyotiğin kalmayabileceğini;
 Uygunsuz antibiyotik kullanımıyla gelişen antibiyotik
direncinin her kıtada endişe yaratmaya devam ettiğini
ve dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyon
hastalıklarının insanların hayatlarını kaybetmesine
neden olduğunu;
 Antibiyotik
direncinin yüksek olduğu ülkelere
seyahatte bulunan yolcuların, dirençli bakterileri
ülkelerine taşıyarak yaydığını;

BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ?
 Artan








antibiyotik direncinin günümüzde ve gelecekte
antibiyotiklerin etkinliğini tehdit ettiğini;
Etkili antibiyotikler olmadan yoğun bakım, organ nakli,
kanser kemoterapisi, yeni doğan bebeklerin bakımı veya
kalça ya da diz protezi ameliyatı gibi yaygın cerrahi
işlemlerin uygulanmasının mümkün olamayacağını;
Antibiyotiklerin, çeşitli hayvan türlerinde birçok hastalığın
kontrolü amacıyla kullanıldığını;
Antibiyotiklerin hayvanlarda bilinçsizce kullanılması ve atık
kontrolünün iyi yapılmaması durumunda da antibiyotiklere
dirençli bakterilerin geliştiğini ve dolaylı olarak insanların
etkilendiğini;
Ayrıca tarımda kullanılan antibiyotiğin de doğaya karışarak
insanı etkilediğini;

BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ?
 Eğer

antibiyotik kullanımı kontrol altına
alınamazsa kolaylıkla tedavi edilebilecek bir
hastalığın bile, direnç nedeniyle ölümcül
olabileceğini, insanlığın antibiyotik öncesi çağa
geri dönmek durumu ile karşı karşıya kalacağını;
 Dünya Sağlık Örgütü’nün, toplumları büyük
tehlikelerin beklediği konusunda uyardığını ve
antibiyotik direncinin artık küresel bir tehdit
oluşturduğunu;

BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ?
 Birine iyi gelen antibiyotiğin başkasına zarar verebileceğini;
 Gereksiz kullanılan her ilaç gibi gereksiz antibiyotik

kullanımıyla da istenmeyen yan etkilerin görülebileceğini;
 Kişinin daha önceki bir hastalıkta kullandığı antibiyotiğin,
tekrar
benzer
hastalığa
yakalansa
bile
etkili
olamayabileceğini;
 Uygunsuz antibiyotik kullanımının önemli sonucu olarak;
dirençli mikroorganizmaların vücut florasına hakim
olacağını ve buna bağlı enfeksiyon seyrinde, hastanede kalış
süresinde ve hastalığa bağlı ölüm oranlarında artış
olacağını;
 Hekim önerisi ve eczacı danışmanlığı olmadan kullanılan
antibiyotiklerin, sonu ölümlere varabilecek ciddi sağlık
sorunlarına yol açabileceğini;

NELER YAPILMALIDIR?
 Antibiyotik kullanımı için hekim tarafından tanı konmuş









bir enfeksiyon varlığı gereklidir.
Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır.
Daha önceki bir hastalıkta kullanılan antibiyotiğin, tekrar
benzer hastalığa yakalanılsa bile hekime danışmadan
kullanılmaması gerekir.
Antibiyotikleri ne zaman ve nasıl kullanılacağı hakkında
daima hekim ve eczacı tavsiyeleri uygulanmalıdır.
İlaçlar doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru
dozda ve belirtilen süre boyunca kullanılmalıdır.
İlacın doğru zamanda alınmasını hatırlatıcı düzenlemeler
yapılmalıdır.
İlaçlar su ile alınmalıdır.

NELER YAPILMALIDIR?
 Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere bağlı

solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin
tedavide yerinin olmadığı unutulmamalıdır.
 Nezle ve grip için; hastalığın ilerlememesi,
enfeksiyon etkeninin topluma yayılmaması için
yatak istirahati, C vitamininden zengin beslenmek
ve bol sıvı alımı yeterli olabilir.
 Her boğaz ağrısının, her baş ağrısı ve geniz
akıntısının antibiyotik kullanmayı gerektirecek bir
durum olmayabileceği akılda tutulmalıdır.

NELER YAPILMALIDIR?
 Eğer kişinin soğuk algınlığı 10 günden fazla sürüyorsa,

sağlık durumu gittikçe kötüleşiyorsa, ateşi düşmüyorsa
hekime başvurmalıdır.
 Kişiler arası nezle-grip gibi hastalıkların geçişini önlemek
için hijyenik önlemler alınmalıdır. Bir mendile hapşırdıktan
veya öksürdükten sonra o mendil atılmalı, diğer nesnelerle
ve insanlarla temas etmeden önce eller mutlaka
yıkanmalıdır.
 İlaçlar
kullanma
talimatında
belirtilen
şekilde
saklanmalıdır.
 Uygun olmayan saklama koşullarında ilaçların kimyasal
yapıları bozularak etkinliğini kaybedebileceği hatta
istenmeyen etkilerin ortaya çıkabileceği ve zehirlenmelerin
oluşabileceği unutulmamalıdır.

NELER YAPILMALIDIR?
 Antibiyotiğin saklanması, hekimin önerdiği tedavi

süresi ile sınırlı tutulmalıdır.
 Antibiyotikler, ileride kullanılmak amacıyla evde
bulundurulması gereken ilaçlar değildir.
 Bütün ilaçlar gibi antibiyotikler de çocukların
göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde, ışıktan ve
nemden korunarak ve ambalajında saklanmalıdır.
 Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı,
son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle
kullanılmamalıdır.

NELER YAPILMALIDIR?
 İlaç; hekimin veya eczacının önerisi dışında farklı

bir yolla (çiğnenerek, kırılarak, bölünerek veya
suda çözülerek) kullanılmamalıdır.
 Unutmayınız ki; her ilaç her kullanım şekline
uygun olarak üretilmemiştir.
 Hekime; gebelik, emzirme durumu, alerji, kronik
hastalıkların varlığı ve başka ilaçların kullanımı
gibi özel durumlar mutlaka bildirilmelidir.

İLAÇLARIN STABİLİTESİ
 STABİLİTE: Bir ilaç hammaddesinin veya ilacı

hazırlanışından tamamen tüketildiği zamana kadar
geçen süre içinde fiziksel, kimyasal ve tedavi
özelliklerini kaybetmeden saklanabilmesidir.
 RAF ÖMRÜ: Bir etkin maddenin veya farmasötik
ürünün önerilen ambalajı içinde uygun koşullarda
saklandığında, belirli sayıda seri üzerinde yapılan ve
stabilite çalışmalarıyla tespit edilen
spesifikasyonlarına uygun olmasının beklendiği
zaman sürecidir.

STABİLİTE ÇEŞİTLERİ
 Kimyasal
 Fiziksel
 Mikrobiyolojik
 Toksikolojik
 Terapötik

STABİLİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
1. Fiziksel Etkenler
 Isı
 Işık
 Nem
 Adsorpsiyon-absorbsiyon

2. Kimyasal etkenler
 Hidroliz,
 Oksidasyon,
 İzomerizasyon,
 Polimerizasyon,
 Dekarboksilasyon,
 CO2 absorpsiyonu’dur.
3.Biyolojik Etkenler

İLAÇ BOZULURSA NE OLABİLİR?
1. İlacın görünüşünde değişiklikler,
2. Her birim ilaç içinde (Süspansiyon, Emülsiyon, Tablet,
Kapsül, veya bir kaşık şurup) fiziksel özelliklerinde ve
dozajında değişiklikler,
3. Etkin madde kaybı olabilir veya etkin madde toksik yada
non-toksik reaksiyon ürünlerine dönüşebilir,
4. Sıvağ miktarında kayıp olabilir, çözelti miktarı azalır ve
buna parelel olarak konsantrasyon artar,
5. İlacın biyoyararlanımında farklılıklar,
6. İlacı kullanan hastada toksik reaksiyonlar veya yan
etkiler meydana gelebilir,
7. İlaç da kontaminasyon gerçekleşmiş olabilir

SON KULLANIM
 İlaçların son kullanım tarihleri genellikle imalat

tarihlerinden itibaren 2 yıldır.
 Bir ilacın son kullanım tarihi ilacın etkinliğinin %100
den %90 a düştüğü zamandır.
 Etkinlikte %10 düşüş ilacın miadının bitişi demektir.

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ
 Etkileşim:

Bir ilacın etkilerinin başka bir ilaç, yiyecek, içecek,
veya çevresel bir kimyasal ajan varlığında
değişmesidir. Vücut içinde gerçekleşir.
 Geçimsizlik:
Bazı intravenöz ilaçların bir arada verilmesine bağlı
olarak ortaya çıkan fiziksel veya kimyasal
özelliklerindeki değişimlerdir. Vücut dışında olan
etkileşmedir. Bazen gözle görülebilir.

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ
 İnfüzyon tedavisi ve ilaç hazırlama

konularında bizi ilgilendiren, invitro (vücut
dışındaki) geçimsizliklerdir.
2 tür geçimsizlik söz konusu:
 Fiziksel reaksiyon sonucu geçimsizlik
 Kimyasal reaksiyon sonucu geçimsizlik

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ













Gaz çıkışı,
Viskozite değişimi
Agregat oluşumu
Kuru maddelerin ıslanması-nemlenmesi
Sıvılaşma
Sıvıların jelleşmesi
Sertleşme
Zamanla patlayıcı madde oluşumu
Çözünmenin zorlaşması
Kristal oluşumu
Renk değişimi
Lezzet değişimi gibi belirgin değişimlerle kendini belli eder

FİZİKSEL GEÇİMSİZLİK
 Fiziksel değişimler sonrasında kristallenme,

emülsiyonların fazlarının ayrışması gibi gözle
görünen sonuçlar olabildiği gibi tad koku değişimleri
homojenite bozulması gibi durumlar sıklıkla görülen
fiziksel değişimlere örnek olarak gösterilebilir.
1.Aralarında karışmama
2. Tam olmayan çözünme durumu
3. Sertleşme veya yumuşama
4. Havanın rutubetinin etkisi

KİMYASAL GEÇİMSİZLİK









Formülde yer alan maddelerin arasında meydana gelen
kimyasal reaksiyondan doğar. Bu tip geçimsizliğin
sebepleri: Hidroliz, redüksiyon, oksidasyon,
rasemizasyon veya diğer kimyasal reaksiyonlar olabilir.
Madde çökmesi,
Gaz çıkışı,
Su tutma veya kaybetme,
Isı alışverişi,
Kompleks veya şelat oluşumu,
Renk değişikliği şeklinde sonuçlanır.

FİZİKOKİMYASAL GEÇİMSİZLİK
 Fiziksel ve kimyasal geçimsizliğin bir arada

olmasıdır. Özellikle iki fazlı sistemlerde bu
değişimlere rastlanır. Zaten kendileri de bulanık
sistemler olduğundan çökmeyi fark etmek güçleşir.

FARMAKOLOJİK GEÇİMSİZLİK
Maddelerin organizmada istenmeyen etki meydana
getirmesi olayıdır. Etkin madde veya preparatın
hastaya verilmesi sırasında veya verildikten sonra
ilacı alan kişilerde görülen ve preparatın hazırlanış
amacından uzaklaşıldığını gösteren olaylar ve
bunların sonuçlarıdır.
Bu istenmeyen etkiler:
 Yan etki meydana gelmesi
 Etkinin azalması
 İlacın zehirli hale gelmesi şeklinde görülür.

Farmakolojik Geçimsizliğin Nedenleri
 Yüksek dozda ilacın hastaya verilmesi
 Yardımcı madde veya etkin maddelerin toksisitesinin







yükselmesi
İlacın emilme hızının artması
İlacın sık verilmesinden dolayı birikme yapması
Aynı anda alınan ilaçlar arasında antagonist etki
Bazı ilaçların vücut sıvılarında kimyasal değişime
uğraması
Birbirlerini etkileyerek oluşan kimyasal reaksiyon sonucu
toksik madde oluşumu
Kontrendikasyonların tespit edilmemiş olması

GEÇİMSİZLİĞE YOL AÇAN DURUMLAR
• İlaçları uygun olmayan IV çözeltilerle seyreltmek
• Geçimsiz iki ilacın karıştırılması (örn. Aynı infüzyon
seti içinde eş zamanlı infüzyon, aynı IV kabın içinde
iki ilacın karışması)
• İlaçlarla ek maddeler arasında geçimsizlik (koruyucu,
tampon, stabilizan, solven)
• İlaçlar ile IV kap veya tıbbi cihaz materyalleri
arasında geçimsizlik – materyalin bileşimiyle ilgili
ve/veya iç yüzeydeki reaksiyonlarla ilgili (örn
adsorpsiyon) Geçimsizlikler

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ
 IM veya IV uygulanacak ilaçlar karıştırılarak

hazırlanmadan önce İLAÇ GEÇİMSİZLİK
LİSTESİnden veya ilacın KISA ÜRÜN
BİLGİSİNDEN ilaç geçimsizlik bilgisi öğrenilir.
 Eğer karıştırılacak ilaçlar arasında geçimsizlik varsa
bu ilaçlar karıştırılmaz.

LİSTELER
 68-İY.LS.68- İLAÇ-İLAÇ GEÇİMSİZLİK LİSTESİ
 42-İY.LS-42-GENEL IV. GEÇİMSİZLİK-

BİRBİRİNE-KARIŞTIRILMAMASI-GEREKENİLAÇ-LİSTESİ

İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ, İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMİ
 Bir ilaç tarafından diğer bir ilacın etkisi, kalitatif veya

kantitatif olarak değiştiriliyorsa bu iki ilaç arasında
etkileşme vardır. Etkileşme oluşması için iki ilacın
vücutta ve etkileşme yerinde aynı zamanda
bulunmaları gerekir.
İlaçların birbirleriyle değişik şekillerde etkileşimi
olabilir (ilaç-ilaç etkileşimi). Bu etkileşimler sonucu
ilaçlardan birinin veya ikisinin birden etkisi artabilir
veya azalabilir.
 11-İY.LS.11-İLAÇ – BESİN ETKİLEŞİM LİSTESİ
 10-İY.LS.10-İLAÇ – İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ

TANIMLAR
 İlaç-İlaç Etkileşimi: İki veya daha fazla sayıda ilacın

birlikte kullanımı sonucu ortaya çıkan, bir ilacın etkisinin
diğer ilaç tarafından iki yönlü olarak (planlanmış fayda
veya istenmeyen zarar) değiştiği durumdur.
 İlaç-besin Etkileşimi: Besinlerin, kullanılan ilaçların
vücuttaki etkilerini değiştirmesi durumudur. Etkileşim
hangi ilacın hangi besinle, ne zaman ve hangi miktarda
alındığına bağlıdır. Bazı besinler kullanılan ilaçların
etkilerini azaltırlar, bazı besinler ise ilacın vücutta kalma
süresini artırarak ilaçların etkilerini ve yan etkilerini
artırırlar.İlaç kullanılırken tüketilen besinlere dikkat
etmek gerekmektedir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Eczane birimince oluşturulan “Temel İlaç Listesi” baz alınarak







ilaç-ilaç, besin-ilaç etkileşim listeleri hazırlanır.
Listelerin ilaç hazırlama alanlarında bulundurulması sağlanır.
İlaç-ilaç ve besin-ilaç etkileşimleri listeleri hastane bilgi
yönetim sistemine (HBYS) entegredir.
Birbiri ile etkileşimi olan ilaçlar sistem üzerinden hastaya
talep edildiğinde ve eczane birimi tarafından taleplerin
karşılanması esnasında HBYS programında tanımlanmış olan
uyarı mesajı tüm kullanıcıların ekranında görülür.
Hekim ilaçların etkileşimine rağmen kullanımını zorunlu
bulduğu durumda, ilacın seçimi veriliş sıklığı ve süresini
yeniden değerlendirir. Bu durum hekim tarafından hastanın
orderinde kayıt altına alınır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 İlaç uygulama ve beslenme saatleri planlanırken ilaç-ilaç ve besin-

ilaç etkileşimleri de göz önünde bulundurularak etkileşimlerin
engellenmesi sağlanır.
 Hastanın daha önceden kullandığı ve yanında getirdiği ilaçlar
mevcut ise bu ilaçlar servis hemşiresi tarafından miad kontrolü
yapılarak ilgili forma kayıt edilir ve teslim alınır. Teslim alınan
ilaçlar hastanın doktoruna bildirilir. Doktor ilaçları kontrol eder ve
ilaç-ilaç, besin-ilaç etkileşimi açısından da değerlendirdikten sonra
hastanın kullanmaya devam etmesine karar verdiği ilaçlar ordere
yazılır. Hastanın tabelasında bu ilaçları beraberinde getirdiği
belirtilir.
 Hasta, taburcu olurken klinikte çalışan eczacı, hekim, diyetisyen
veya hemşire tarafından kullanacağı ilaçlar için ilaç-ilaç ve besinilaç etkileşimleri, ilaçların kullanım şekli, beslenme alışkanlıklarının
nasıl olması gerektiği ve beklenmeyen durum geliştiğinde nasıl
davranacağı konusunda bilgilendirilir.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR VE KULLANIMINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Yüksek Riskli İlaç: Hatalı kullanılmaları

durumunda hastada geçici veya kalıcı hasara ve/veya
ölüme neden olabilecek ilaçlardır.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR
 Eczacı tarafından hastanede kullanılan YRİ listesi

belirlenmiştir. 04-İY.LS.04-YÜKSEK RİSKLİ
İLAÇLAR LİSTESİ
 Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi YRİ’ ların 8 D
ilkesine göre (Doğru ilaç, Doğru doz, Doğru hasta,
Doğru ve Doğru veriliş yolu, Doğru zaman, Doğru
etki, Doğru form, Doğru kayıt) uygulanması sağlanır.
 YRİ’ler ayrı dolap, ayrı raflarda ya da ilaç arabasında
bulunması durumunda kırmızı separatörle diğer
ilaçlardan ayrı olarak muhafaza edilir.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR
 Buzdolabında saklanması gereken YRİ´ler, diğer

ilaçlardan ayrı muhafaza edilir.
 Yazılışı Okunuşu Benzer YRİ´ler ile Ambalajı Benzer
YRİ´ler birbirine karışmayacak şekilde saklanır.
 Narkotik ve Psikotrop YRİ’ler Narkotik ve Psikotrop
İlaçlar Talimatına göre kilitli dolaplarda birbirine
karışmayacak şekilde saklanır.
 Klinik olarak gerek görülmedikçe veya izin verilen
durumlar hariç yüksek riskli ilaçlar hasta bakım
ünitelerinde bulundurulamaz.

TEHLİKELİ İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULAMALARI
 Çalışma ortamında bu ilaçlarla temas uzun dönem etkilere

sahip olduğu kadar kısa dönemli ve akut reaksiyonlarla da
ilgilidir. Literatürdeki anektodlar ve vaka raporları ciltle ve
gözle ilişkili etkilerden grip benzeri semptomlar ve baş
ağrısına kadar geniş bir yelpazede dağılmaktadır.
 İki kontrollü çalışma, çalışma ortamında tehlikeli ilaçlarla
rutin olarak temas eden hemşireler, eczacılar ve eczane
teknisyenleri arasında boğaz ağrısı, kronik öksürük,
enfeksiyonlar, halsizlik, göz irritasyonu, baş ağrısını içeren
semptomların sayısında belirgin artış rapor etmiştir.
 Sağlık bakım çalışanları üzerine üreme ile ilgili araştırmalar
bu potansiyel tehlikeli ilaçlarla iş yerinde temasın fetal
anomalilerde, fetüs kaybında, fertilite bozukluklarında artışa
neden olduğunu göstermiştir.

İLAÇLARIN HAZIRLANMASI
 Blister şeklinde ambalajlanmış ilaçlar tek tek kesilerek o ilaca ait









ilaç kutusuna yerleştirilir. Kesme işlemi ilaçların zarar görmemesi
için çok dikkatle yapılır.
Blisteri soyulmuş ya da hastane ambalajı şeklinde olan ilaçlar, ilacın
hava ile teması ve kontaminasyonu söz konusu olabileceğinden
kutuya konmaz, ayrıca paketlenir (minik poşetle) saklanır.
Paketin üzerine ilacın adının, lot numarasının, son kullanma
tarihinin yazılı olduğu bir etiket yapıştırılır. Farklı lot ve parti
numarasına sahip ilaçlar aynı ilaç kutusuna konmaz.
İlaç kutusunun içindekinin tamamı bitene kadar ilacın orjinal etiketi
de ilaç kutusunun içinde saklanır.
Şayet tabletin doz ayarlaması yapılmak için kırılması gerekli ise
kırma işlemi eczanede yapılmaz.
Hastane ambalajında olan ilaç orjinal hastane ambalajında
muhafaza edilir.

İLAÇLARIN TAŞINMASI VE TESLİMİ
 İlaçları 10-15 dakika içinde ilgili birime ulaştırılması önerilir.
 Taşıma işlemi ilaçların birim sorumlularına tam ve eksiksiz olarak







teslim edilmesi ile sonlanır.
Ürünleri hemşire kontrol ederek teslim alır. Toplu çıkış yapılan
ürünlerde ilaç dökümünü gösteren çıktı, taşıma görevlisi ve teslim
alan birim görevlisi tarafından karşılıklı imzalanır.
Hasta başına çıkılan ürünlerde teslim alan birim görevlisi çıktıyı
imzalar. Herhangi bir eksiklik ya da fazlalık söz konusu ise durum
çıktı üzerinde tespit edilir ve aynı gün içinde düzeltme
gerçekleştirilir.
İlaçlar hazırlanırken her servisin ayrı ayrı hastaları belirlenir ve
ayrıştırılır.
Hasta bazlı hazırlanan ilaçlar kilitli poşete konulup üzerine ilacın
adı son kullanma tarihi yazılır, hastanın ilaç kutusuna konulur ve
kullanılacak servise gönderilir.

Tehlikeli ilaç kırılmalarında Müdahale Prosedürü İçin
Öneriler ;
 1- Döküntünün boyutunu ve alanını değerlendirin. Eğer








gerekli ise eğitimli yardım için telefon edin.
2- İki dökülme kiti ile toplanamayacak büyüklükteki
döküntüler dış yardım gerektirebilir.
3- Dökülme alanını sınırlamak için işaretler yerleştirin.
4- Dökülme kiti ve respiratör edinin.
5- İç ve dış eldivenler ile respiratör içeren PPE giyin.
6- Bir kere tam olarak giyindiğinizde döküntüyü
dökülme kitini kullanarak alın.
7- Herhangi kırık cam parçalarını dikkatlice uzaklaştırın
ve delinmeye dirençli bir kaba yerleştirin.

Tehlikeli ilaç kırılmalarında Müdahale Prosedürü İçin
Öneriler ;
 8- Sıvıyı emici pedlere emdirin.
 9- Tozları nemli tek kullanımlık pedlerle veya yumuşak





havluyla emdirin.
10- Döküntü temizliği daha az kontamine alandan daha çok
kontamine alana doğru kademe kademe gerçekleştirilmelidir.
11- Tüm kontamine malzemeyi tamamen uzaklaştırın ve tek
kullanımlık çantalara yerleştirin.
12- Bölgeyi su ile yıkayın ve sonra deterjan, sodyum
hipoklorid solüsyonu ve nötralize edici ile temizleyin.
13- Alanı bir kaç kez yıkayın ve temizlik ile paketleme için
kullanılan tüm malzemeyi tek kullanımlık çantalara
yerleştirin. Çantaları mühürleyin ve tehlikeli atık olarak
uzaklaştırılmaları için son bir kaba yerleştirin.

Tehlikeli ilaç kırılmalarında Müdahale Prosedürü İçin
Öneriler ;
 14- İç eldivenleri kullanarak tüm PPE’yi dikkatli

şekilde uzaklaştırın. Tüm tek kullanımlık PPE’yi atık
kutularına yerleştirin. Kutuları mühürleyin ve son
bir uygun kaba yerleştirin.
 15- İç eldivenleri çıkarın; küçük, mühürlenebilir bir
kutuya koyun ve sonra tehlikeli atık olarak
uzaklaştırılması için son bir uygun kaba yerleştirin.
 16- Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın.
 17- Bir kez döküntü temizlendikten sonra alanın ev
idaresi, temizlik personeli veya çevresel servisler
tarafından tekrar temizlenmesini sağlayın.

Dökülme Kiti İçeriği
1- Yaklaşık 1000 ml ( bir I.V şişe veya torba volümü ) döküntüyü
emecek malzeme.
2- Çalışanı temizlik sırasında koruyacak iki çift eldiven ( bir ağır
işlemler için dış eldiven ve bir iç eldiven ), geçirgen olmayan, tek
kullanımlık koruyucu önlükler ( tüm kaplamalar veya önlük ve
ayakkabı kaplayıcıları )ve yüz koruyucusu dahil uygun PPE.
3- Emici, plastik sırtlı kağıtlar veya pedler.
4- Tek kullanımlık havlu.
5- En az iki tane mühürlenebilir, kalın plastik tehlikeli ilaç atık
kutusu ( uygun uyarı etiketleri ile önceden işaretlenmiş ).
6- Cam parçalarını toplamak için bir tek kullanımlık faraş.
7- Cam parçaları için delinmeye dirençli bir kap.

İLAÇLARDA ADVERS ETKİ VE ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ

 Advers etki: Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan

korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi veya bir
fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi
veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal
dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve
amaçlanmamış bir etkidir.
 Ciddi Advers Etki: Ölüme, hayati tehlikeye,
hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin
uzamasına, kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş
göremezliğe, konjenital anomaliye veya doğumsal bir
kusura neden olan advers etkidir.

TANIMLAR
 Farmakovijilans: Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı

diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi,
tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalardır.
FARMOKOVİJİLANS SORUMLUSU: Eczacı Nergiz
KAYAHAN
 Beşeri Tıbbi Ürün/Ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya
önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu
düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana
uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya
maddeler kombinasyonudur.
 Farmakovijilans İrtibat Noktası: Sağlık kuruluşunda advers
etkilerin bildirilmesini teşvik etmekten, farmakovijilans verilerini
toplamaktan ve TÜFAM’ a iletmekten, gerektiğinde eğitim ve
bilgilendirme çalışmaları yapmaktan sorumlu şahsı veya konu ile
ilgili birimi ifade eder.

Advers Etki Bildirimi
 İlaçla ilgili ciddi ve beklenmeyen advers etki







meydana geldiğinde önce hastanın hekimi
bilgilendirilerek duruma müdahale etmesi sağlanır.
Acil müdahale edilmesi gereken durumlar (Örneğin;
Anaflaksi vb.) Mavi Kod çağrısı yapılır.
İlacın hastaya devam edilip edilmeyeceği kararı ilgili
hekim tarafından verilir.
Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler Advers Etki
Bildirim Formu ile bildirimi farmakovijilans
sorumlusuna bildirilir.
101-İY.FR.101- ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU

CİDDİ ADVERS ETKİ
 Ölüme
 Hayati tehlikeye
 Hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin

uzamasına
 Kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe
 Konjenital anomaliye veya doğumsal bir kusura
neden olabilir.

Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri
 Raporlamayı yapan kimliği tespit edilebilir bir sağlık






mesleği mensubu,
Kimliği tespit edilebilir bir hasta,
En az bir şüpheli madde/tıbbi ürün,
En az bir şüpheli advers etki
Asgari bilgi, bir raporun sunulması için gerekli olan
en az miktardaki bilgidir.
Takiben elde edilebilecek detaylı bilgilerin edinilmesi
ve sunulması için gereken çaba gösterilmelidir.

101-İY.FR.101- ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU

101-İY.FR.101- ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU

101-İY.FR.101- ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU

BÖLÜNEBİLİR VE EZİLEBİLİR İLAÇLAR
 65 -İY.LS.65-EZİLEBİLİR,BÖLÜNEBİLİR TABLET

SINIFLANDIRMA LİSTESİ

TABLET KESİCİ

TABLET EZİCİ

PEDİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI
 Pediatrik ve yetişkin hastalar arasında ilaçların

biyoyararlanımı, farmakokinetik ve farmakodinamik
özellikleri, etkinlikleri ve yan etkileri arasında belirgin
farklılıklar vardır.
Pediatrik yaş grupları
 Yenidoğan 0-27 gün
 Bebek 28 gün – 24 ay
 Çocuk 2-11 yaş
 Adolesan 12-16/18 yaş

PEDİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI
 Çocuklardaki farmakokinetik farklılıklar

absorpsiyon, dağılım,metabolizma ve atılım
düzeyinde görülür.
 Klinik çalışmalardan ve hayvan deneylerinden elde
edilen veriler yaşla birlikte reseptör gelişiminin ilaç
cevabında değişikliklere neden olduğunu
göstermektedir.
 İlaçların farmakodinamik cevapları arasında
bebeklik ve çocukluk dönemi boyunca farklılıklar
olması olasıdır.

DOZAJ FORMLARI
 Yetişkinler için yeni ilaçlar kullanıma girdiğinde ilaç

üreticileri genel olarak çocuk ve bebeklerde kullanılmak üzere
sıvı formların geliştirilmesine daha az ilgi gösterirler.
 Piyasada kullanılan birçok ilaç bebek ve çocuklar için onay
almamasına rağmen sıklıkla kullanılmaktadır.
 Bebek ve çocuklar için oral uygulamada sıvı formulasyonlar
tercih edilir.
 Bebek ve çocuklara uygulanacak olan fakat yetişkinlerde
kullanılan parenteral ilaçlar steril enjeksiyonluk su veya %0.9
enjeksiyonluk NaCl’de dilüe edilir. Fakat hazırlanan bu
ilaçların stabilitesi, etken madde içeriği ve sterilitelerini
gösteren çalışmaların yapılması gerekmektedir

ÇOCUKLARDA DOZ AYARLANMASI
 Yenidoğan, bebek ve çocuklarda dozun hesaplanması

yaşa göre, vücut ağırlığı ve vücut yüzey alanına göre
yapılabilir. Eğer dozaj için yaş esas alınırsa, aynı yaş
grubundaki çocukların ağırlıklarındaki
değişikliklerden dolayı hatalaroluşabilir. Özellikle
terapötik indeksi dar olan ilaçlar.
 Çocuk dozunun vücut ağırlığına göre hesaplanması
daha fazla tercih edilen bir yöntemdir.

ÇOCUKLARDA DOZ AYARLANMASI
 Çocuklara ilaçların doğru dozda uygulanması için

etraflı klinik çalışmalara ve kan ilaç düzeylerinin
incelenmesine ihtiyaç vardır. !!!
 Alınan örneklerin miktarının çok küçük olması
nedeniyle tayin yöntemlerinin yetersizliği, çocuklara
özel deneysel ekipmanların yetersizliği, uzun süreli
çalışmalarda zamanla değişen parametreler gibi
olumsuzluklar araştırmaları zorlaştırmaktadır.

PEDİATRİK HASTALARDA İLAÇ
KULLANIMINDA BASLICA SORUNLAR
 Prospektüs bilgisi yetersizdir
 Pediatrik popülasyon için dozaj formları yetersizdir
 Farmakokinetik, etkinlik ve güvenirlik verileri (klinik





çalışmalardan elde edilen) yetersizdir veya hiç yoktur
Primer etkinlik parametreleri yaş grupları için
belirlenmelidir
Hastalığın süresi, yaş grupları ve olgunlaşma süreci
dikkate alınmalıdır
Oral süspansiyonlar geliştirilmelidir
Tablet ve kapsül boyutları pediatrik hastalar için uygun
boyutlara getirilmelidir
Bireysel dozaj için uygun dozaj şekilleri geliştirilmelidir

LİSTELER
 12-İY.LS.12-ACİL İLAÇLARIN PEDİATRİK

DOZLARI
 05-İY.LS.05-PEDİATRİK İLAÇ DOZLARI LİSTESİ

GEBELİK VE LAKTASYONDA İLAÇ UYGULAMALARI

 Gebelikte ilaçlar; embriyo yada fetusu direkt olarak

etkileyip ölümüne yol açabilir. Çeşitli organ
sistemlerinde şekil ve fonksiyon bozuklukları
oluşturabilir. Anneden fetusa besin ve oksijen
transferini sağlayan plasentada zarar oluşturarak,
bebekte gelişme geriliği yapabilir. Uterus duvarı
kaslarının kasılmasına neden olarak dolaylı şekilde
fetal kanlanmayı azaltabilir, ayrıca erken doğumu
tetikleyebilir.

LİSTELER
 52-İY.LS.52-GEBELİKTE VE EMZİRME

DÖNEMİNDE KULLANILMAYACAK İLAÇLAR
LİSTESİ
 46-İY. LS.46-GEBELİKTE İLAÇ KULLANIM
KATEGORİLERİ LİSTESİ
 82-İY.TL.82 GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI

Gebelikte Önemli Noktalar
 Danışmadan ilaç kullanımının engellenmesi
 Gebelik dönemine göre ilaç yazılması
 Etkinliği araştırılmamış ilaçların verilmemesi
 İlacın en düşük etkin dozunun kullanılması
 Yarar / zarar oranının belirlenmesi ve ailenin

bilgilendirilmesi

İLAÇLARDA GEBELİK RİSK KATEGORİLERİ

İLAÇLARDA GEBELİK RİSK KATEGORİLERİ
 A Grubu: İnsanlar ve hayvanlarla yapılan kontrollü

çalışmalarda teratojen etkilerine rastlanmayan ilaçlar bu
grupta yer alır. Bu gruptaki ilaçların sayısı çok azdır.
Gebelikte kullanılan multivitamin ve mineral içeren
ilaçlar bu gruba örnek olarak gösterilebilir.
 B Grubu: Hayvan deneylerinde fetal risk göstermeyen
ancak insanlarla ilgili çalışma olmayan ilaçlar bu grupta
yer alır. Ayrıca kontrollü insan çalışmalarında risk artışı
görülmeyen ancak hayvan çalışmalarında risk artırdığına
dair kanıt olan ilaçlarda B kategorisinde yer alır.
Gebelikte kullanılan ilaçlar büyük ölçüde bu gruba
dahildir. Örneğin penisilinler gibi.

İLAÇLARDA GEBELİK RİSK KATEGORİLERİ
 C Grubu: Hayvan çalışmalarında risk artışı görülen

ancak insan çalışması olmayan ilaçlarla, hayvan ve
insanlarla ilgili kontrollü çalışma yapılmayan ilaçlar bu
grupta yer alır. İlaçların büyük bölümü bu gruba girer.
Gebelikte bu gruptaki ilaçlar kar-zarar bilançosu dikkate
alınarak etkili minimal dozda kullanılabilir. İlaç
kullanımı şartlar uygunsa organogenez döneminin
sonrasına bırakılmalıdır.
 D Grubu: Bu grupta yer alan ilacın fetal riski artırdığı
kanıtlanmıştır. Ancak ilacın potansiyel yararı fetal
riskinden daha fazladır. Bu nedenle çok gerekli
olduğunda başka seçenek yoksa bu grup ilaçlar gebelikte
kullanılabilir. Karbamezepin ve fenitoin bu gruba örnek
olarak gösterilebilir.

İLAÇLARDA GEBELİK RİSK KATEGORİLERİ
 X Grubu: Bu kategorideki ilaçların fetal riski

artırdığı kesin olarak kanıtlanmıştır. Bu teratojenite
riski ilacın sahip olduğu her türlü potansiyel
yararından daha fazladır. Bu nedenle bu gruptaki
ilaçların hiçbir şekilde gebelikte kullanılmaması
gerekir. Akne tedavisinde kullanılan isotretinoin bu
grup ilaçlara örnek olarak gösterilebilir. İsotretinoin
gebelikte kullanıldığında MSS, kalp, yüz
anomalilerine, körlük ve sağırlığa yol açabilir.

LAKTASYONDA İLAÇ KULLANIMI
Laktasyon döneminde kullanılan ilaçlar:
 Anne sütünü azaltabilir.
 Bebeğe geçerek olumsuz etkiler yaratabilir.

LAKTASYONDA İLAÇ KULLANIMI
 Emzirmenin devam ettiği durumlarda, ilacın emzirmeden










hemen sonra veya bebek gece uyuduğunda alınması, diğer
emzirmeye kadar 4 saatlik bir sürecin geçmesi önerilebilir.
Karbamazepin, valproik asit, Mg sülfat, Fenobarbütal ve
difenilhidantoin; serum seviyeleri kontrolHeparin anne
sütüne geçmez, warfarinde çok az geçer.
Kaptopril, Ca kanal blk, Digital, diüretikler, Beta blk, anne
sütüne geçer ancak yüksek olmayan dozlarda kullanıldığında
sorun teşkil etmez
Levotiroksin, propiltiourasil güvenle kullanılabilir.
İbuprofen, naproksen yan etki bildirilmemiş.
Sefalosporin, tetrasiklin, trimetoprim kullanılabilir.
Eritromisin, sulfonamid anne sütüne geçer

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI
 Yaşlılarda sadece hastalıkların klinik boyutu ve

bununla bağlantılı olarak tanısal mantık değil, tedavi
yaklaşımları da özellik arz etmektedir.
 Hastalıkların mekanizması ve nedenleri
değerlendirildikten sonra, bu duruma özgü tedavi
yöntemini belirlemek gerekir.

Yaşlılarda ilaç farmakolojisini etkileyebilecek
fizyolojik değişiklikler
 1-Emilim: Emilim yüzeyine azalma, splanknik kan akımında








azalma, gastrointestinal motilitede azalma, gastrik pH da artış,
2-Dağılım: Yağsız vücut kitlesinde azalma, total vücut suyunda
azalma, serum albümininde azalma, proteine bağlanmada
değişiklik,
3-Metabolizma (Biyotransformasyon): Karaciğer kitlesinde
azalma, karaciğer kan akımında %12-40 azalma, enzim aktivitesine
azalma,
4-Atılım: Renal kan akımında azalma (50 yaşından sonra yılda %1)
ve ilacın atılımında yavaşlama (ilaç serum konsantrasyonunda
artma ve toksisite riski), glomerüler filtrasyon hızında azalma,
tübüler sekretuar fonksiyonlarda azalma,
5-Reseptör duyarlılığı: Reseptör sayısında değişme, reseptör
afinitesinde değişme, ikincil ulak fonksiyonunda değişme, hücresel
yanıtta değişmedir.

YAN ETKİ SORUNU
 Yaşlılarda en sık yan etki oluşturan ilaç grubu:

merkezi sinir sistemi depresyonu yapan ilaçlardır.
Bunları antibiyotikler, analjezikler, antikoagülanlar,
antihipertansifler, bronkodilatatörler, diüretikler ve
oral hipoglisemik ajanlar izlemektedir.
 İlaç yan etkisi olabileceğini düşündürmesi gereken
bulgular ise yaşlılar göz önüne alındığında şöyle
sıralanabilir; depresyon, konfüzyon, huzursuzluk,
düşme, hafıza kaybı, ekstrapiramidal sistem
bulguları(Parkinsonizm, tardiv diskinezi),
konstipasyon ve inkontinanstır.

DOZ AŞIMI
 Normal erişkinlerden farklı olarak yaşlılarda aşırı

doz alımlarının çoğu yanlışlıkla alınan ilaçlara
bağlıdır.
 Yaşlılarda metabolizma ve fizyolojik değişiklikler
nedeniyle genç erişkinlere uygulanan dozlarda ilaç
kullanımı, yaşlılar için fazla gelebilir.
 Birbirleriyle etkileşen ilaçların doz azaltılmadan
reçete edilmesi de doz aşımına yol açabilir.

Yaşlılıkta Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Öneriler
1–İyi bir ilaç kullanım öyküsü alınmalıdır (kullandığı tüm ilaçlar ve herbal ürünler
dahil gıda destekleri belirlenmelidir),
2–Hastanın bildirdiği sorunlarının ilaca bağlı olup olmadığı değerlendirilmelidir,
3-Tedavi hedefleri belirlenmelidir (Hastalığa ait bir semptom mu yoksa ilaç yan etkisi
mi tedavi edilmek istenmektedir?),
4-Özgül ve akılcı reçeteleme yapılmalıdır,
5-Hasta uyumunu en üst düzeyde sağlayabilmek için olabildiğince basit tedavi rejimleri
uygulanmalıdır,
6-Günde tek doz gibi uygulaması kolay dozlama şemaları tercih edilmelidir,
7-Aynı farmakolojik etki ve ters etki profiline sahip ilaç seçenekleri varsa geriatrik yaş
grubu ile ilgili verisi olan ilaç tercih edilmelidir,
8-İlaçlar düşük dozda başlanmalı ve titrasyonla doz artırılmalıdır,
9-Çoklu ilaç kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır,
10-Tedavi için herbal ürünler dahil ilaç dışı ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır,
11-Aynı anda çok sayıda organ üzerine etkisi olan ilaçlardan kaçınılmalıdır,

Yaşlılıkta Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Öneriler
12–Özgül olmayan semptomlar için yeni ilaç eklenmemelidir,
13-Mümkünse aynı anda iki yeni ilaca başlanmamalıdır,
14-Her yeni başlanacak ilaç için şu sorgulamalar yapılmalıdır: Gerekli mi? (tedavi hedefi nedir?),
Ne zaman kesilecek/kesilecek mi?Yarar/zarar oranı nedir? Yeni bir ilaç eklemek yerine
öncelikle farmakolojik olmayan yaklaşımlar denenebilir mi? Bir başka ilacın yan etkisi için mi
kullanılıyor? (İlaç yan etkisi için yeni bir ilaç başlamak yerine, ilk ilacın dozunu düşürmek ya da
kesmek/değiştirmek daha uygundur),Seçilecek bir ilaç, mevcut iki hastalık için iyi gelir mi?
(örneğin anjina ve hipertansiyon birlikteliğinde kalsiyum kanal blokürü kullanımı gibi) .Bu
mümkünse tek ilaçla tedavisi denenmelidir, Diğer ilaçlarla etkileşir mi?, Hasta, yeni ilaçla ilgili
olarak bilgilendirildi mi?
15–En az 6 ayda bir hastaların ilaçları gözden geçirilmelidir,
16-Açık bir endikasyonu olmayan ilaca devam edilmemelidir,
17-Hastaların eline, kullandıkları ilaçlarla ilgili bilgi içeren yazılı bir metin verilmelidir,
18-İlaç yan etkileri konusunda hasta, hasta yakınları, yatan hastalar için hemşireler
bilgilendirilmelidir,
19-Tedaviye uyumu artırmak, ilaç dozunu gerektiğinden fazla veya az kullanmalarını önlemek için
hastalara, ilaçlarını günlük/haftalık olarak ayırıp saklayabilecekleri özel kutular kullanmaları
önerilebilir,
20-Diüretikler, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, antiepileptik ilaçlar, antikoagülanlar,
antiartimikler ve dijitaller gibi ilaçları kullanan hastaların, düzenli olarak kan testleri veya
tedaviye özgü uygun takipleri (karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, ilaç kan düzeyi vb.)
yaptırılmalı; olası advers etkiler ve/veya toksisite yönünden değerlendirilmelidirler.

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ










Order hatalarının oluşmaması için hekim orderinde ve
hemşirenin ilaç takip formunda aşağıdaki bilgiler
mutlaka bulunmalıdır. Tedavi planında ilacın kimin
tarafından uygulanacağına dair bilgi bulunmalıdır.
Hastanın Adı
İstemin Verildiği Tarih ve Zaman
Uygulanacak İlacın Adı ve Formu
İlacın Dozu
İlacın Hangi Yoldan Uygulanacağı
İlacın Uygulama Zamanı ve Sıklığı
İlacın Veriliş Süresi
İstemi Veren Hekimin İmzası ve Kaşesi

Hastaya Herhangi Bir İlaç Vermeden Önce Hekim Ve
Hemşire Tarafından
 Hastanın Hali Hazırda Kullandığı İlaçlar
 Bu İlaçların Sıklığı ve Dozu
 İlaçların Alındığı Saatler
 Evde Herhangi Bir İlaç Alıp Almadığı
 Diğer Alternatif Tedavileri Kullanıp Kullanmadığı
 Herhangi Bir İlaca Karşı Alerjisi
 Boy, Kilo, Kan Basıncı, Vücut Isısı, Solunum
 Genel Sağlık Durumu
 Gebelik Maddeleri Sorgulanır

İlaç Hazırlama
Uygulanacak ilaçlar tedavi odasında hazırlanmalıdır.
İlacın hastaya uygulanması hazırlayan hemşirenin sorumluluğundadır.
Hekim istemi olmaksızın hiçbir hastaya ilaç uygulanmamalıdır.
Hemşire güvenli bir uygulama yapabilmek için sadece yazılı order
almalıdır.
 Hemşirenin istemle ilgili herhangi bir kuşkusu varsa, hastanın güvenliği ve
yasal açıdan sorun yaşamamak için doktorla görüşerek açıklığa
kavuşturmalıdır.
 Sadece acil durumlarda ‘‘33-HB. TL.33-SÖZEL ORDER ( İSTEM)
TALİMATI’’ doğrultusunda sözel order (“Sözel İstem Formu” doldurularak)
alınmalı ve alınan sözel orderlar en geç 24 saat içerisinde hekime
imzalatılmalıdır.





 İlaç hazırlanırken dikkatin dağılmaması için bu işlem sakin ve aydınlık

bir odada, yalnız başına yapılmalıdır.
 İlacı hazırlayan hemşire, mutlaka uygulamayı da kendisi yapmalı
hemşire gözlem formuna kaydetmeli, imzasını uygulamadan sonra
atmalıdır.

İlaç Hazırlama
 İlacın adı, dozu ve son kullanma tarihi üç kez kontrol yöntemine










uyularak kontrol edilir (İlacı raftan alırken, kadehe koyarken,
tekrar rafa koyarken).
Hastanın kimlik tanımlamasının doğru yapılması için en az üç
belirleyici kullanılmalıdır ( Hasta adı-soyadı, Hasta tc no, Doğum
tarihi)
Hastalar istem dışı ilaç kullanmamalı ve hastanın yanındaki tüm
ilaçlar ‘‘Hastanın Dışarıdan Getirdiği İlaçları Teslim ve İade Formu’’
doldurularak teslim alınmalıdır.
Hastalar hastanede yattığı sürece kendi kendine ilaç uygulaması
yapmamalı, tüm ilaç uygulamaları hemşire ve hekime ait olmalıdır.
Hasta tedaviyi reddederse, verilmeyen ilaçlar ‘‘Tedavi Red Formu’’
na yazılır ve hastaya imzalatılır. ‘‘Hemşire İzlem Formu’’ na not
düşülerek imzalanır.
İlaçlar birbirleri ile etkileşimleri göz önünde bulundurularak
uygulanmalıdır.

İlaç Hazırlama
 Hemşire, hastanın aldığı ilaca karşı göstereceği

doğru yanıtın ne olduğunu bilmeli, istenmeyen bir
yanıt gözlediğinde bunu kaydetmeli ve
bildirmelidir.
 Hastanın ilacı aldığından emin olmadan verildi
diye kayıt etmemelidir.
 Bazı ilaçları vermeden önce dikkat edilmesi gerekli
noktalar vardır. Bu nedenle özellikli ilaç listeleri
gerekli hallerde kontrol edilmelidir.
 Lüzumu halinde yazılan ilaçlar gerekmedikçe
yapılmamalıdır.

ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARINA SAHİP İLAÇLAR






Ürünlerin, ilaçların saklama koşulları düzenli
yapılan stabilite testleri ile belirlenir. Ambalaj
malzemesi üzerinde de belirtilmesi zorunludur.
Saklama koşul ve ortamları 4 gruptan oluşur. Bu
ortamlar;
Oda Sıcaklığı
Serin Yer
Buzdolabı
Derin Dondurucu Olarak Adlandırılır.

LİSTELER
 08-İY. LS.08-IŞIKTAN KORUNMASI GEREKEN






İLAÇLAR LİSTESİ
04-İY.LS.04-YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR LİSTESİ
30-İY.LS.30-YARIM DOZ UYGULANAN İLAÇLAR
İÇİN SAKLAMA (STABİLİTE) KOŞULLARI LİSTESİ
58-İY.LS.58 SOĞUK ZİNCİRE TABİ İLAÇLAR
LİSTESİ
07-İY.LS-07-GÖRÜNÜŞÜ AMBALAJI BENZER
İLAÇ LİSTESİ

ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARINA SAHİP İLAÇLAR
 Oda sıcaklığı ise 25 derece ve altı sıcaklıktadır. Bu da 15-

25 derece arasıdır. Bir çok ürün bu sıcaklıkta saklanır. Bu
ürün grupları, tablet, kapsül, mikropellet, draje, şurup,
ampül, gargaralar, pomat, krem v.s.
 Oda sıcaklığında saklanan ilaçlar da, depo, eczane ve
evlerde sıcaklık 25 derecenin altında, uygun nem 60 ın
altında olmalıdır
 Oda sıcaklığı 25 derecenin üzerine çıktığı zamanlar
olduğundan, ilaçların serin odalarda bulundurmalarını
önermeliyiz.
 Serin yer olarak tanımlanan sıcaklık ise 8-15 derece
arasıdır.

ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARINA SAHİP İLAÇLAR
 Buzdolabı şartları 2-8 derece arasıdır. Buzdolabının.

gövde içi sıcaklığı şayet doğru dağılımlı ise bu sıcaklıkta
var sayılır. Bu sıcaklık tüm ürünler için geçerli değildir.
Ancak bir çok biyoteknolojik ürün, birçok yarı katı
ürünler ve çok az katı formlar ve özel efervesan formlar
bu sıcaklıkta saklanır. Şurupların bu sıcaklıkta
saklanması genellikle doğru olmaz. Şeker veren
formların bir çoğunda 2-8 derece arasında saklandığında
6-8 ay gibi bir sürenin sonunda kristallenme başlar. Bu
nedenle bir çok üründe şeker yerine gliserin ve
propilenglikol ile hazırlanmaktadır. Kristallenme bir
bakıma kimyasal bozulmayı tetikler.

ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARINA SAHİP İLAÇLAR
 Tüm ilaçlar ve tıbbi sarflar ambalajlarında belirtilen







koşullarda ve mümkünse kendi orijinal ambalajında
saklanırlar.
Kullanma talimatında belirtilmediği sürece hiçbir ilaç
buzdolabında saklanmamalıdır.
Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar; buzluk veya kapak
kısmında saklanmamalıdır.
Işıktan korunması gereken ilaçlar; direkt güneş ışığına maruz
bırakılmaz ve taşınması/saklanması durumunda da orijinal
ambalajında ve ya korunaklı bir şekilde tutulmalıdır.
Yüksek riskli ilaçlar listesinde olan ilaçlar kırmızı etiketle
işaretlenir. Bu ilaçların farklı dozları, birimlerde aynı
bölmelerde bulundurulmaz.

ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARINA SAHİP İLAÇLAR
 İlaçların saklandığı tüm ortamlar “Isı-Nem

Takip Formu” ile kayıt altına alınır.
 Aksi belirtilmediği takdirde tüm ilaç ve
malzemelerin oda sıcaklığında (ortalama 25C) ve %
40-% 60 nem düzeyinde tutulduğu ortamlarda
saklanması tercih edilir.

ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARINA SAHİP İLAÇLAR
 Soğuk Zincir: Üretiminden uygulanmasına kadar

geçen sürede sıcaklığının (+2 -+8°C) hep sabit
kalmasının zorunlu olduğu ürünlerdir. Isı bu
seviyelerin altında ya da üstünde olduğunda ürünün
etkinliği bozulur.
 Soğuk Zincir İlaç/Aşı Transfer Kabı: İlaçların
ısısını korumak ve ortamın ısısından etkilenmesinin
önlenmesi amacı ile kullanılan içinde buz aküsü
barındıran kutulardır.

SAKLAMA
 Ambalaj ve kullanma talimatında belirtilen saklama

koşullarına uyulmalıdır. Aşağıdakiler kullanılan
saklama önlemleridir:












25°C/30°C altında oda sıcaklıklarında saklayınız.
2°C-8°C arasında (buzdolabında) saklayınız.
Dondurucu içerisinde saklayınız.
Soğutmayınız / dondurmayınız.
Orijinal ambalajında saklayınız.
Orijinal kabında saklayınız.
Kabı dış kartonun içerisinde tutunuz.
Kabı sıkıca kapatınız.
Herhangi bir özel saklama talimatı yoktur.

SAKLAMA
 İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde,

ışıktan ve nemden korunarak ve ambalajında
saklanmalıdır.
 Son kullanım tarihi kontrolü yapılmalıdır.
 Uygun saklama koşullarında saklanmayan veya son
kullanım tarihi geçmiş ürünlerde:


Etkinlik azalabilir.



Kimyasal yapılarında bozulma olabilir.



Zehirlenme meydana gelebilir.



Yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir.

SOĞUK ZİNCİR ÜRÜNLER
 Soğuk zincir, üretildiği andan tüketileceği ana kadar

+2°C ile +8°C arasında korunması gereken ürünlerin
saklama ve taşıma koşullarını ifade eder.
 Saklanmasından uygulanmasına kadar tüm
aşamalarda daha fazla özen isteyen ürün grubudur.
 Taşıma sırasında kullanılan yalıtımlı taşıma kabı ile
birlikte soğutucuya yerleştirilirse uygun soğutma
sağlanamayacaktır.

SOĞUK ZİNCİR ÜRÜNLER
 Soğuk zincir ürünlerin donmamasına özen gösterilmelidir.
 Kesinlikle dondurucuda saklanmamalıdır.
 Dondurucudan çıkartılan buz akülerinin, ürüne doğrudan teması ile
ürünün donma riski artmaktadır.
 Buz aküleri, buzluktan çıkarıldıktan sonra çalkalama sesi gelene kadar
oda ısısında bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
 (Ör: -20°C’ de dondurulmuş buz aküsü, +20 °C’de yaklaşık bir saat
bekletilmelidir.)


Donmaya duyarlı ürünlerde Dünya Sağlık Örgütü’ nün de tavsiyesi olan
soğuk su aküsü (buzdolabında soğutulmuş su aküsü) kullanılarak taşıma
sağlanırsa donma riski de önlenmiş olacaktır. No ice, no freeze!

NÜTRİSYONEL DESTEK TEDAVİSİ VE NÜTRİSYONEL DESTEK
ÜRÜNLERİ

 Nutrisyon: Yaşamın sürdürülebilmesi, büyüme ve

gelişmenin sağlanabilmesi için besinlerin insan
organizmasında kullanılmasıdır.
 Malnütrisyon: Dokuların asıl gereksinimi olan
makro veya mikro besin ögelerinden yoksun kalması
sonucu yapısal eksikliklerin ve organ fonksiyon
bozukluklarının ortaya çıkması durumudur.

KRİTERLER
 Yakın geçmişte kilo kaybı
 Yakın geçmişteki gıda alımı
 Güncel vücut kitle indeksi
 Hastalığın ciddiyeti

DESTEK KİMLERE VERİLİR

İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEME DEPOLAMA
KOŞULLARI
 İlaç Depo: İlaç ve Farmakolojik Ürünleri takip eder. Örneğin; İlaç,

Serum, Aşı, Antidot, Periton Diyaliz Solüsyonu, Mama, Majistral İlaç
Hammaddeleri.
 Tıbbi Sarf Depo: Hasta için kullanılan ve tüketime çıkılan, sarf
niteliğindeki tıbbi malzemeleri takip eder. Örneğin; Hemodiyaliz
Solüsyonları, Organ Nakil Solüsyonları, Povidon İyot Solüsyon, Serum
Seti, EKG Elektrodları, İndikatörler, Sterilizasyon Ruloları, Disposible
Anestezi Devresi, Hasta Başına Kullanılan Kateterler, Maskeler, Trokar,
Laparoskopik El Aletleri.
 Cerrahi Alet Depo: Tüketim malzemesi ve Dayanıklı Taşınır
niteliğinde olan cerrahi el aletlerini takip eder. Örneğin; Diş
Hekimliğinde kullanılan Cerrahi El Aletleri.
 Laboratuvar Depo: Laboratuvar Malzemelerini, Sarflarını ve Kan
Bileşenlerini takip eder. Örneğin: Kitler, Pipet Uçları, Tüpler, Eritrosit
Süspansiyonu.

KOŞULLAR
 Medikal depo alanları yeterli havalandırmaya sahip

olmalı ve gerekli iklimlendirme sağlanmalıdır.
 Medikal depolarda düzenli olarak sıcaklık ve nem takibi
yapılmalıdır.
 Depoların sıcaklığı oda sıcaklığında (20±5 °C) , nem
oranı %30-60 aralığında olmalıdır. Sıcaklık ve nem
takibi, uyarı veren USP girişli dijital dereceler ile gerçek
zamanlı olarak yapılmalı ve belirli periyotlarla rapor
alınarak arşivlenmelidir.
 Sıcaklık ve nemin referans değerler aralığının dışına
çıkması durumunda dijital dereceler ilgili yetkiliye
sms/e-posta/arama yoluyla uyarı vermelidir.

KOŞULLAR
 Yer, duvar ve tavanlarda rutubet olmamalı, duvar ve

tavanlar kolay temizlenebilir antibakteriyel boya ile
boyanmış olmalıdır.
 Depo zemini kolay temizlenebilir ve malzeme taşımaya
uygun olmalıdır. Ayrıca malzeme taşımayı
kolaylaştırmak için depolarda taşıma aracı, transpalet vb.
araçlar bulundurulmalıdır.
 Depolarda atık su boruları, sızdırmayı önlemek amacıyla
yalıtımı yapılarak açıkta görülmeyecek şekilde
kapatılmalıdır.
 Narkotik ve psikotop ilaçların depo koşullarında
muhafazası kayıt altında ve kilitli çelik dolaplarda
olmalıdır

KOŞULLAR
 Tüm ilaçlar ve tıbbi malzemeler ambalajlarında belirtilen koşullarda ve








mümkünse orijinal ambalajında saklanır.
Üretici Firma Tarafından Renkli Cam Ambalajda Piyasaya sürülen her
ürün için “Işıktan Korunmalı” önyargısı geliştirilmeli
Yüksek riskli ilaçlar listesinde olan ilaçlar kırmızı etiketle işaretlenir.
Bu ilaçların farklı dozları, birimlerde aynı bölmelerde bulundurulmaz.
İsimleri , ambalajları, kullanım birimleri (mg, IU vb) birbirine benzer
ilaçların aynı ya da yakın raflarda saklanması hata riskini arttırır.
Benzer isimli ilaç listesi hazırlanmıştır.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle oluşan hatalar tahminen % 2-5‘ i
oluşturuyor.
Maliyet/yararlılık açısından en yakın miadlı olanların öncelikli
tüketilmesi sağlanır.
Miadının dolmasına 3 ay kalmış ve birimde sadece bir aylık stok
bırakılarak tüketilme olasılığı olmayan ilaçlar eczaneyle koordine
edilerek hızlı tüketimi olan birimlerde tüketimi sağlanır.

TIBBİ SARF MALZEME DEPOLAMA KOŞULLARI
1.Depolanan Tıbbi Sarf Malzeme tavan ve yerle temas etmemelidir.
2.Depolama alanı uygun iklimlendirme koşullarına sahip olmalıdır.
3.Depolanan malzemeler ışıktan, rutubetten, ısıdan korunacak şekilde
yerleştirilmelidir.
4.Alkol, El Dezenfektanı, Vazelin gibi uzun süreli kullanımı olan tehlikeli

maddelerin açılış tarihleri kutunun üzerine yazılmalıdır.
5.Tehlikeli Maddeler diğer sarf malzemelerden ayrı olarak depolanmalıdır.
6.Teslim alınan Tıbbi Sarf Malzeme ^^İlk Giren İlk Çıkar^^(FİFO PRENSİBİ)’ne
göre yakın miyatlılar ilk kullanılacak şekilde yerleştirilmelidir.

7.Soğuk zincir olan tıbbi sarf malzeme; koşullara uygun şekilde belirtilen
sıcaklıklarda teslim alındıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır.

TIBBİ SARF MALZEMELERİNDE OLUMSUZ OLAY
VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİ
 MATERYOVİJİLANS: Tıbbi sarf malzemelerde

beklenmeyen etkilerin ve hatalı ürünlerin takip ve
tespit edilmesidir.
 MATERYOVİJİLANS SORUMLUSU: Sağlık
tesisinde tıbbi cihazlar ile ilgili olumsuz olayları takip
etmekle sorumlu personeldir. Diğer adı Tıbbi Cihaz
Uyarı Sistemi sorumlusudur.


TANIMLAR
 OLUMSUZ OLAY: Cihazın özellikleri ve/veya

performansında herhangi bir hatayı veya bozulmayı,
etiketleme veya kullanım kılavuzundaki herhangi bir
yetersizlik sebebiyle doğrudan ya da dolaylı olarak
hastanın, kullanıcının veya diğer kişilerin ölümüne yol
açan ya da açabilecek, sağlık durumunda ciddi bir
bozulmaya sebep olan ya da olabilecek durumları ifade
eder.
 TIBBİ CİHAZ: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında
imal edilerek piyasaya sunulan tüm tıbbi cihaz ve tıbbi
cihaz kapsamında değerlendirilen sarf malzemelerdir.
(MR, EKG cihazı, Enjektör, Branül, Foley Sonda, Tıbbi
Alet Dezenfektanı gibi)

TIBBİ CİHAZLAR UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
 Yönetmelik kapsamındaki cihazların piyasaya

sürülmesinden sonra ortaya çıkan olumsuz olaylara
uygulanacak uyarı sistemine ilişkin usul ve esaslar ile
imalatçının, yetkili temsilcinin, ithalatçının, cihazın
piyasaya sunulmasından sorumlu gerçek veya tüzel
kişinin ve Sağlık Bakanlığı'nın yürüteceği iş ve
işlemleri kapsamaktadır.

OLUMSUZ OLAYLARIN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN ESASLAR
 Kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amacına

uygun olarak kullanıldığında cihazın performansında
veya özelliklerinde bir hata, arıza veya beklenmeyen
bir etki veya etkileşimin meydana gelmesinden,
olumsuz olayın hastanın, kullanıcının veya
diğerlerinin ölümüne yol açmasına kadar pek çok
konuda Bakanlığa bildirim yapılmalıdır.

BAKANLIK OLUMSUZ OLAY TAKİBİ
 Sağlık Bakanlığı olumsuz olay konusu cihaza yönelik olarak

imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya cihazın piyasaya
arzından sorumlu gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilen
incelemelere ait raporların takip ve değerlendirmesini yapar.
 Tıbbi cihaz uyarı sistemi kapsamındaki faaliyetlerinin

etkinliğini izler, incelemesine müdahale edebilecek ya da
bağımsız inceleme başlatabilir. Cihazın güvenli hale
getirilmesine yönelik tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesini

sağlar.

OLUMSUZ OLAY OLARAK BİLDİRİMİ
YAPILACAK HUSUSLAR 1
 Kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amacına uygun olarak








kullanıldığında cihazın performansında ve/veya özelliklerinde bir
hata, arıza veya beklenmeyen bir etki ve/veya etkileşimin meydana
gelmesi,
Cihazdan yanlış pozitif veya yanlış negatif test sonucu elde edilmesi,
Beklenmeyen, öngörülmeyen ve/veya etiket ya da kullanım
kılavuzunda yer almayan olumsuz reaksiyon ya da durumun ortaya
çıkması,
Cihazın kullanıcılar tarafından hatalı ve uygunsuz kullanımına
neden olan etiket ve/veya kullanım kılavuzundaki bilgilerin
yetersizliği
Kullanıcının veya hastanın ölümüne yol açan veya sağlık
durumunda ciddi bir bozulmaya sebep olan veya ciddi bir kamu
sağlığı tehdidi ile sonuçlanan, cihazın uygun kullanılmasına rağmen
hata vermesi veya kullanım hatası,

OLUMSUZ OLAY OLARAK BİLDİRİMİ
YAPILACAK HUSUSLAR 2
 İmalatçısı tarafından cihazın piyasadan gönüllü geri

çekilmesine veya geri çağırılmasına yol açan özellikler
ve/veya performansa ilişkin nedenler,
 Mevcut olumsuz olayın hastanın, kullanıcının veya
diğerlerinin ölümüne yol açması ya da tekrarlanması
durumunda yol açacak olması,
 Olumsuz olayın ilk kez gerçekleşmesi veya tekrarlanması
durumunda hastanın, kullanıcının veya diğerlerinin
sağlık durumunda ciddi bozulmaya yol açması,
 Kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmasına
rağmen cihazın hatalı tanı ya da in-vitro test sonucu
vermesi nedeniyle zarar oluşması.

OLUMSUZ OLAY OLARAK BİLDİRİLMEYECEK
HUSUSLAR
 İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya cihazın piyasaya arzından

sorumlu gerçek veya tüzel kişi tarafından olumsuz olayın temel
nedeninin hastanın daha önceki durumundan kaynaklandığının
tespit edilmesi ve bu durumun bir uzman hekim tarafından
gerekçelendirilerek doğrulanması,
 İmalatçı tarafından hazırlanan kullanım kılavuzu ve etiket üzerinde
belirtilen son kullanma tarihinin veya raf ömrünün aşılması,
 Cihaz, kullanım kılavuzunda belirtilen amacına uygun olarak
kullanıldığında, imalatçısı tarafından cihazın etiketinde ve/veya
kullanma kılavuzunda belirtilen, klinik olarak iyi bilinen, tahmin
edilebilen ve hastanın yararı düşünüldüğünde kabul edilebilir yan
etkiler,
 Uygunsuz ürünlere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla cihazın
kullanımı öncesinde kullanıcı tarafından cihaza dair tespit edilen
yetersizlikler.

OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİ
 Olumsuz olayın oluştuğu birim

 Materyovijilans sorumlusu , hatalı

Olumsuz Olay Formunu 3 nüsha

olarak doldurarak Materyovijilans
sorumlusuna durumu bildirir.
Materyovijilans sorumlusu;


Formların 1 nüshasını TİTCK a, 1
nüshasını Piyasa Araştırma Kurumuna

gönderir.


Sorunlu olan malzemeden örnek istenir.
İlgili lot numarasındaki üründen
stoğumuzda varsa kullanıma vermememiz
gerekmektedir.

ürün bildirim formunu doldurur;

 Hayati önem taşımıyorsa,
firmaya bildirim yapılır, firma
gerekli işlemleri yürütür.
 Hayati önem taşıyorsa bakanlığa
bildirimi yapılır, bakanlık
gerekli işlemleri yürütür.
 Bakanlık tarafından, piyasa
gözetimi sebep olan ürünler tespit
edilir , kullanılmaması , piyasadan
çekilmesi gereken ürünler tespit
edilir, duyurusu yapılır.
 Güvensiz ürün listesine alınan
ürünlerin alımı yapılmaz!!!


http://www.titck.gov.tr/GüvensizÜrünler

OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİ YAPILACAK KİŞİLER

TIBBİ SARF MATERYOVİJİLANS
SORUMLUSU
Eczacı Ebru CAN
BİYOMEDİKAL MATERYOVİJİLANS
SORUMLUSU
Teknisyen Bayram YÜKSEL

