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Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279-517.01
Konu : İlaç İsrafının Önlenmesi

DAĞITIM YERLERİNE

Sağlık tesislerinde ayaktan, günübirlik ve yatan hastaların tedavilerinde kullanılan
ilaçlar sağlık harcamalarının %5,4’ünü oluşturmaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından
yapılan verimlilik analizleri neticesinde 2018 yılında sağlık tesislerindeki ilaç tüketiminin
2017 yılına oranla % 11,36 oranında arttığı ve tıbbi atık giderlerinin Mayıs-Haziran-Temmuz
ayları için toplam 366.971.302 TL olduğu görülmektedir.

İlaç tedavilerinin başarılı olmasında ilaçların doğru ortamda ve doğru koşullar altında
saklanarak hastaya ulaştırılmasının rolü büyüktür. Medikal depo, eczane ilaç hazırlama alanı
ve servislerde ilaçların Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)'nde yer alan koşullara uygun olarak
saklanması gerekmektedir. Örneğin; serviste medikal buzdolabı bulunmaması veya arızalı
olması sebebiyle soğuk zincir koşulları altında saklanması gereken bir ilacın zincir kırılarak
hastaya uygulanması mümkün olmayacak ve oluşan ilaç israfı kamu zararı oluşturacaktır.

İlaçların KÜB'lerinde primer ambalajından çıkarıldıktan sonra kimyasal, mikrobiyal
ve fiziksel stabilite açısından hangi koşullar altında saklanması gerektiği bilgisi yer
almaktadır. Bu bilgi doğrultusunda; hazırlama esnasında ilacın seyreltilmesi, sulandırılması,
taşıyıcı çözelti içine zerk edilmesi veya herhangi bir işlem yapılmadan kısmi doz halinde
kullanımı sonrası stabilitesinin uygun olması halinde bir sonraki doz hazırlama aşamasında
geriye kalan kısmının kullanılması üzere saklanıp saklanamayacağı konusunda uygulama
birliği sağlanmalı ve ilaç israfı önlenmelidir. Açıldıktan sonra stabil kalamayan veya
açıldıktan sonra saklama süresi sona erdiğinden bertarafı gerçekleştirilen ilaçların bilgileri
(ilaç adı, bertaraf edilecek doz miktarı, birim maliyeti, bertaraf edilecek ilaç tutarı, servis,
hekim ve hemşire bilgisi) servislerde uygulama yapan sağlık personeli tarafından kayıt altına
alınmalıdır.

Servislerde ilaç hazırlama esnasında sağlık personeli tarafından hastane eczacılarından
gerekli bilgi alınarak ilaç zayiatının önüne geçilmesi, ilaç atık maliyetlerinin azaltılması ve
ilaçların hastalara güvenli bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Bu kapsamda; İl Sağlık Müdürlüğünüze bağlı sağlık tesislerinde Başhekim/ Başhekim
Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Sorumlu Eczacı
tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle; sağlık tesislerindeki medikal depo, eczane
ve servislerde ilaç saklama koşullarının uygun olup olmadığının yerinde değerlendirilerek var
olan uygunsuzlukların Medikal Depo Fiziki Standartlar Talimatına uygun olarak giderilmesi,
sağlık tesisinde hangi ilaçların servislerde kısmi doz olarak kullanıldığının belirlenmesi ve
bu ilaçların stabilite koşullarının gözden geçirilerek ilaç israfının önüne geçilmesi ve ilaç atık
maliyetinin azaltılması üzere gerekli düzenlemenin yapılması, özellikle birim maliyeti yüksek
olan ilaçların hazırlandığı kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinde kemoterapi ilaçlarının
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tüketim tutarları ile günlük kullanılmadan kalan ve tehlikeli atık kapsamında bertaraf edilen
ilaç tutarlarının karşılaştırılması, hasta randevu sisteminin yeniden düzenlenmesini sağlayarak
ilaç israfının önlenmesi, gerekli görülmesi halinde hastane eczacıları tarafından sağlık
personellerine ilaç hazırlama konusunda eğitim verilmesi için planlama yapılması ve
yapılacak çalışmaların İl Sağlık Müdürlüğü Hastane Eczacılığı Hizmetleri Sorumluları
tarafından konsolide edilerek ilaç tasarrufuna ilişkin iyi uygulama örneklerinin tarafımıza
sunulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Murat ALPER

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
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