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1. GİRİŞ

Bu rehber, Ülkemizde ve dünyada görülen COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde medikal depo ve eczane 
alanlarda bulunan ilaçların ve tıbbi sarf malzemelerin yönetimi hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Pandemi döneminde merkezi dağıtım görevi gören alanlardaki (hastane eczanesi ve medikal depo) kontamine olması muhtemel ilaç ve tıbbi 
sarf malzeme yüzeylerinin temizliği ve dezenfeksiyonuna ilişkin kesin bilgi bulunmaması ve cansız yüzeylerdeki kalıcılığının değişken ve uzun 
süreli olabilmesi sebebiyle ilaç ve tıbbi sarf malzeme yönetiminden kaynaklı kontaminasyona bağlı olası bulaşın önlenmesi ve risklerin ortadan 
kaldırılması hedeflenmiştir. 

2. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK TESİSLERİNDE İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEME YÖNETİMİNDE UYGULAMALAR

2.1. Pandemi Kapsamında COVID-19 Tedavisi Uygulanan Sağlık Tesisleri

Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinde yer alan “Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depo 
Rehberi Kriterleri”ne ilişkin değerlendirme setinde hastane eczaneleri ve medikal depolara erişimin kısıtlanması gerektiği belirtilmektedir. İlgili 
birimlerde görev yapan eczacı, eczane personeli ve taşınır kayıt yetkilileri dışında kişilerin girişini engelleyecek şekilde kartlı, şifreli vb. sistemlerin 
kullanılması ve ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla medikal depo ve eczanede ayrımı yapılmış bir ürün teslim alanı bulunması gerektiği de 
ifade edilmiştir. 

Bakanlığımız tarafından yayımlanan COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) rehberleri doğrultusunda, sağlık tesisi içinde ilaç ve tıbbi malzemenin 
serbest dolaşımı ile oluşabilecek bulaşın önlenmesi amacıyla pandemi esnasında bu erişim kısıtlamasının daha kontrollü hale getirilmesi, 
hastane eczaneleri ve medikal depo alanlarına görevli personel dışındaki kişilerin girişi tamamen engellenmesi uygun olacaktır. İlaç ve malzeme 
istemlerinin teslimatı için eczane ve medikal depo iç alanına personel girmeyecek şekilde bir teslimat alanı oluşturulmalıdır. 

Bu kapsamda, sağlık tesisi genelinde sağlık çalışanları ve diğer bireylerin maruziyeti engellenmesi için aşağıda yer alan tedbirler alınmalıdır. 

• İlaç ve tıbbi sarf malzeme teslim sirkülasyonu fazla olan sağlık tesislerinde hastane eczanesi ve medikal depolarda süreç kaynaklı olası 
yoğunluğun azaltılması sorumlu eczacı ve hastane idaresinin mutabakatı ile acil istemler dışında servis bazlı teslim zamanı belirlenmeli, bu 
durum servis sorumlularına bildirilmeli ve servislerin kurallara uygun hareket etmesi sağlanmalıdır.

• Bakanlığımız tarafından yayımlanan “COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) Rehberi”nde     bu virüsün yüzeylerde kalış süresi için “Coronavirus’lar 
genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir. Ortamın nem ve sıcaklığına, dışarı atıldığı organik maddenin miktarı, kontamine 
ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde 
aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite süresi yorumlanırken bulaşta sadece virüsün aktivitesinin devam etmesi 
değil, temasın süresinin de önemli olduğu unutulmamalıdır. Bugün için COVID-19’un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net 
olarak bilinmemektedir.” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca bu konuya ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde, enfeksiyon kaynağı virüslerin plastik, 
kağıt ve çeşitli metal yüzeylere tutunduğu ancak genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği sonucuna varıldığı 
görülmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan kaynaklara göre COVID-19’a neden olan virüsün yüzeylerde ne kadar süre hayatta kaldığı kesin 
değildir, ancak diğer koronavirüsler gibi davranması muhtemel görünmektedir. İnsan koronavirüslerinin yüzeylerde hayatta kalmasına dair yakın 
zamanda yapılan bir inceleme, 2 saat ila 9 gün arasında değişen büyük değişkenlik bulmuştur. Hayatta kalma süresi, yüzey tipi, sıcaklık, bağıl 
nem ve özgül zorlanma gibi bir dizi faktöre bağlıdır.  

Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede; virüsün yüzeyde tutunma süresi hakkında henüz net bilgiye erişilemediğinden sağlık tesisi içerisinde ilaç 
ve malzeme sirkülasyonu kaynaklı olası bulaş riskini önlemek amacıyla; hastane eczaneleri ve medikal depolarda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin 
taşınmasında, depolanmasında, elleçleme ve hazırlama aşamasında görev alan ve ürünlerle temas eden personelin kişisel koruyucu ekipman 
kullanımı uygun olacaktır. 

• Depo ve hastane eczanelerinde uygun alanlara, hazır olarak temin edilen veya Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan kılavuzlara uygun 
olarak majistral olarak hazırlanmış alkol bazlı el antiseptiği solüsyonları yerleştirilmelidir. Personele el yıkama tekniği ve el antiseptiği kullanımı 
konusunda bilgi verilmelidir. 1Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9908eb28-93aa-4e3a-b54a-31a8208e364e kodu ile erişebilirsiniz.
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• Tasarruf tedbirleri ve alınan önlemler doğrultusunda hastane eczanelerine ve medikal depolara ilaç ve tıbbi sarf malzeme istemleri elektronik 
olarak SBYS üzerinden gönderilmelidir. Yazılı istem ile eczanelere başvuru yapılmamalıdır

• Sağlık tesislerinde pandemi kaynaklı artan hasta yoğunluğundan dolayı ilaç ve tıbbi sarf malzeme iadelerinden kaynaklı oluşan gereksiz iş yükü 
ve stok kontrolünde yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla Tasarruf ve Gelir Artırıcı Program (TGAP) “TGAP-P2-3-29 - Hekimlerin 
tekrarlayan order yapması sebebiyle oluşan ilaç iade durumları önlenecek” maddesi ve alınan önlemler doğrultusunda hastane idaresi tarafından 
yapılacak düzenleme ile hekimlerin SBYS’lerde tekrarlayan ilaç tedavi planı oluşturulması engellenmelidir. Hasta tedavi planları günlük olarak 
yapılmalı, lüzumu halinde kullanılacak ilaçların eczacıların bilgisi dahilinde servis stoklarından karşılanması sağlanmalıdır. 

• Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Taşınır Kayıt Yetkilileri (TKY) tarafından gelen taleplerin karşılanması sonucunda oluşturulan Taşınır İstek 
Belgeleri servis/birim sorumlusu tarafından ürün teslimatı esnasında teslimat yerinde imzalanmalıdır. 

• Bakanlığımız tarafından yayımlanan “COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi” doğrultusunda kullanılacak tıbbi malzemeler hastaya özel 
olmalı, oda dışına çıkarılmamalıdır. Hastalar arasında ortak malzeme kullanımına izin verilmemelidir. Eğer yeniden kullanılabilir ekipman (örn.
steteskop, ateş ölçer) birden fazla hastada kullanılıyor ise her hasta kullanımında temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

• Bahsi geçen önlemler kapsamında COVID-19 hasta tedavisinin yapıldığı sağlık tesislerinde;

a. Yeni COVID-19 hastalığı tedavisi gören hasta olmayan servislerde; 

- Bu servislerden pandemi sonlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla ilaç iadesi asgari düzeye 
indirilecektir. 
- Başhekimlik tarafından tekrarlayan ilaç tedavisi düzenlemesine bağlı olarak oluşan ilaç iade oranı izlenmeli ve iade oranı yüksek olan 
hekimler ile konu istişare edilerek önemiyle ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.
- Eğer iade edilmek istenen ilacın kullanılacağı başka bir hasta var ise, sistem üzerinden eczacı onayına binaen ilaç farklı bir hastaya 
kullanılabilecektir. Eczacı onayı olmaksızın serviste bir hastaya ait ilaç farklı bir hastaya uygulanmamalıdır. Özellikle birim maliyet yüksek 
olan ilaçların güvenliği sağlanmalı ve eczacı onayı olmadan EHU onaylı antibiyotikler ile renkli reçeteye tabi ilaçlar gibi özel kullanımı 
olan ilaçlar, yüksek riskli ilaçlar ile birim maliyeti yüksek olan ilaçların  kullanımı söz konusu olmamalıdır.
- Olası kayıp, suiistimal vb. durumların önüne geçilmesi için hastane idaresi tarafından tedbir alınmalıdır. 

b. COVID-19 tedavisi gören hasta olan servislerde; 

- Bu servislerden pandemi sonlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla ilaç iadesi yapılmayacaktır.
- Kullanılmadan kalan ilaçlar servis stokunda kalmalı, sorumlu hemşire tarafından miat ve stok durumu günlük olarak kontrol edilmelidir. 
Bu servislere hastane eczaneleri tarafından mümkün olduğunca uzun miadlı ürünler gönderilmelidir. Pandemi sona erdiğinde servis 
stokundaki ilaçlar Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından verilecek görüşe uygun olarak iade alınacaktır.
- Olası kayıp, suiistimal vb. durumların önüne geçilmesi için hastane idaresi tarafından tedbir alınmalıdır. Özellikle birim maliyet yüksek 
olan ilaçların güvenliği sağlanmalıdır. 
- Eczacı onayı olmaksızın serviste bir hastaya ait ilaç farklı bir hastaya uygulanmamalıdır. Özellikle birim maliyet yüksek olan ilaçların 
güvenliği sağlanmalı ve eczacı onayı olmadan EHU onaylı antibiyotikler ile renkli reçeteye tabi ilaçlar gibi özel kullanımı olan ilaçlar, 
yüksek riskli ilaçlar ile birim maliyeti yüksek olan ilaçların  kullanımı söz konusu olmamalıdır.
- SBYS üzerinden hasta bazlı istenen ilaçların hastanın tedavi protokolünün değişmesi, ex. olması vb. durumlarda eczacı onayına binaen 
farklı bir hastaya sistem üzerinden aktarımı yapılabilmelidir. 
- İlaçlar eczaneye iade edilmeyeceğinden dolayı tedavide yer alan ancak kullanılmayan ilaçlar servis stokuna yansıyacaktır. Bu süreçte 
hemşirelik hizmetlerinde iş yükünün artmaması için Başhekimlik tarafından tekrarlayan ilaç tedavisi düzenlemesine bağlı olarak 
oluşabilecek ilaç iade oranı izlenmeli ve iade oranı yüksek olan hekimler ile konu istişare edilerek bilgilendirme yapılmalıdır. 
- Serviste ilacın tek olması ve farklı bir serviste kullanılmak zorunda kalınması durumunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından 
verilecek görüşe uygun olarak transfer sağlanmalıdır.

• İadesi SBYS üzerinden gerçekleştirilen ilaç ve tıbbi sarf malzemeler hastane eczanesi ve medikal depo personeli tarafından sistemden 
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onaylanarak SBYS’de ilgili servisin depo stokuna otomatik olarak eklenmeli, ilaç ve tıbbi sarf mazlemeler hastane eczanesi ve medikal depoya 
fiziki olarak geri gelmemeli ve yeni yapılan hasta istemleri öncelikli olarak servis depo stoklarından sistemsel olarak karşılanmalı ve eksik olan 
ilaç ve tıbbi sarf malzeme miktarı hastane eczanesi ve medikal depoya yansımalıdır.

• İade onayı sonrası ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin sistemsel olarak servis depo stokuna aktarılamaması durumunda hastane eczanesi ve medikal 
depo personeli tarafından servis bazında iade edilen ilaç ve tıbbi sarf malzemelere ait takip çizelgesi oluşturulmalıdır. İlgili serviste SBYS üzerinden 
yeni yapılacak istemler hastane eczanesi ve medikal depo ilgili personeli tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak onaylanmasına takiben 
karşılanacak ilaç ve tıbbi sarf malzeme miktarları oluşturulan takip çizelgesi dahilinde servis stokunda bulunan iade ilaç ve tıbbi sarf malzemeler 
göz önünde bulundurularak hesaplanacak ve teslim edilmelidir.

• Depolama ve hazırlama alanında kontamine olduğu düşünülen ilaç ve tıbbi sarf malzeme yüzeylerinin temizliği ve dezenfeksiyonuna ilişkin 
henüz bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “COVID-19 Virüsü İçin Su, Sanitasyon, Hijyen ve Atık Yönetimi 
Rehberi” doğrultusunda dezenfeksiyon kuralları dikkate alınmalıdır. Birçok dezenfektan, COVID-19 gibi zarflı virüslere karşı aktiftir yaygın olarak 
kullanılan hastane dezenfektanları dahil olmak üzere aşağıda belirtilen ekipmanın kullanımı önerilmektedir:

• Yeniden kullanılabilir özel ekipman ( örneğin, termometreler) ve küçük alanları dezenfekte etmek için% 70 etil alkol
• Yüzeyleri dezenfekte etmek için % 0.5 sodyum hipoklorit (5000 ppm’ye eşdeğer)

• Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak verilecek kararlar doğrultusunda; servis 
personeli tarafından ilaç veya tıbbi sarf malzemenin muhafazası ve taşınması için hastane eczanesine ve medikal depoya getirilecek koli, kutu 
vb. taşıma kaplarının kontaminasyon riskine karşı belirli bir mesafe ile ayrılmış alanlara birbirleri ile temas etmeyecek şekilde bulundurulması ve 
düzenli olarak bu alanda dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Taşıma kapları belirli periyotlarda dezenfekte edilmelidir. Personel tarafından koruyucu 
ekipman kullanılmalıdır.

• Depolama ve eczane alanında yüzey temizliği ve dezenfeksiyon için Bakanlığımız tarafından yayımlanan COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) 
Rehberinde belirtilen ürünler kullanılmalıdır.

2.2. Diğer Sağlık Tesisleri

Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinde yer alan “Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depo 
Rehberi Kriterleri”ne ilişkin değerlendirme setinde hastane eczaneleri ve medikal depolara erişimin kısıtlanması gerektiği belirtilmektedir. İlgili 
birimlerde görev yapan eczacı, eczane personeli ve taşınır kayıt yetkilileri dışında kişilerin girişini engelleyecek şekilde kartlı, şifreli vb. sistemlerin 
kullanılması ve ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla medikal depo ve eczanede ayrımı yapılmış bir ürün teslim alanı bulunması gerektiği de 
ifade edilmiştir.

Sağlık tesisi içinde ilaç ve tıbbi malzemenin serbest dolaşımı ile oluşabilecek bulaşın önlenmesi amacıyla; virüsün yüzeyde tutunma süresi 
hakkında henüz net bilgiye erişilemediğinden dolayı hastane eczaneleri ve medikal depolarda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin taşınmasında, 
depolanmasında, elleçleme ve hazırlama aşamasında görev alan ve ürünlerle temas eden personelin kişisel koruyucu ekipman kullanımı uygun 
olacaktır. 

COVID-19 hasta tedavisinin yapılmadığı sağlık tesislerinde önlem amacıyla;

• İlaç ve tıbbi sarf malzeme teslim sirkülasyonu fazla olan sağlık tesislerinde hastane eczanesi ve medikal depolarda süreç kaynaklı olası 
yoğunluğun azaltılması amacıyla sorumlu eczacı ve hastane idaresinin mutabakatı ile acil istemler dışında servis bazlı teslim zamanı belirlenmeli, 
bu durum servis sorumlularına bildirilmeli ve servislerin kurallara uygun hareket etmesi sağlanmalıdır.

• Hastane eczaneleri ve medikal depolarda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin taşınmasında, depolanmasında, elleçleme ve hazırlama aşamasında 
görev alan ve ürünlerle temas eden personel eldiven ve maske kullanmalıdır. Depo ve hastane eczanelerinde personelin erişimi uygun alanlara 
hazır olarak temin edilen veya DSÖ ve Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan kılavuzlara uygun olarak majistral olarak hazırlanmış alkol 
bazlı el antiseptiği solüsyonları yerleştirilmelidir. Personele el yıkama tekniği ve el antiseptiği kullanımı konusunda bilgi verilmelidir.
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• Tasarruf tedbirleri ve bulaş önlemleri kapsamında hastane eczanelerine ve medikal depolara ilaç ve tıbbi sarf malzeme istemleri elektronik 
olarak SBYS üzerinden gönderilmelidir. Yazılı istem ile eczanelere başvuru yapılmamalıdır.

• Hastane idaresi tarafından yapılacak düzenleme ile hekimlerin SBYS’lerde tekrarlayan ilaç tedavi planı oluşturulması engellenmelidir. Başhekimlik 
tarafından iadelerin asgari düzeyde olması için hekimlerin ilaç istemlerinin günlük yapılması sağlanmalı, lüzumu halinde kullanılacak ilaçlar 
eczacı onayı ile servis stoklarından karşılanmalıdır.

• Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda Taşınır Kayıt Yetkilileri (TKY) tarafından gelen taleplerin karşılanması sonucunda oluşturulan Taşınır İstek 
Belgeleri servis/birim sorumlusu tarafından ürün teslimatı esnasında teslimat yerinde imzalanmalıdır.  

• Depolama ve hazırlama alanında kontamine olduğu düşünülen ilaç ve tıbbi sarf malzeme yüzeylerinin temizliği ve dezenfeksiyonuna ilişkin 
henüz bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “COVID-19 Virüsü İçin Su, Sanitasyon, Hijyen Ve Atık Yönetimi 
Rehberi” doğrultusunda dezenfeksiyon kuralları dikkate alınmalıdır. Birçok dezenfektan, COVID-19 gibi zarflı virüslere karşı aktiftir yaygın olarak 
kullanılan hastane dezenfektanları dahil olmak üzere aşağıda belirtilen ekipmanın kullanımı önerilmektedir:

• Yeniden kullanılabilir özel ekipman (örneğin, termometreler) ve küçük alanları dezenfekte etmek için% 70 etil alkol
• Yüzeyleri dezenfekte etmek için % 0.5 sodyum hipoklorit (5000 ppm’ye eşdeğer).

• Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak verilecek kararlar doğrultusunda; servis 
personeli tarafından ilaç veya tıbbi sarf malzemenin muhafazası ve taşınması için hastane eczanesine ve medikal depoya getirilecek koli, kutu 
vb. taşıma kaplarının kontaminasyon riskine karşı belirli bir mesafe ile ayrılmış alanlara birbirleri ile temas etmeyecek şekilde bulundurulması ve 
düzenli olarak bu alanda dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Taşıma kapları belirli periyotlarda dezenfekte edilmelidir. Personel tarafından koruyucu 
ekipman kullanılmalıdır.
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