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1) İlaç Temini

2) Depolama

3) Stok Kontrolleri



4) İlaç Sunumu
• Yatan hastaların ilaç ve serumlarının onayları ve 

hazırlanması
• Hastanın taburcu, exitus olması ya da hatalı talep olması

durumunda bunların iptalleri
• Acil servis, radyoloji, ameliyathane, endoskopi vb birimlere 

toplu ilaç, serum ve etil alkol onayları ve hazırlanması
• Kan ürünü reçete uygulamaları
• Kısıtlı antibiyotik uygulamaları
• Bir takım özellikli ilaç uygulamaları (Narkotik ilaçlar ve TNF-α

blokör ilaçlar)

5) Reçete onay
• “Satın alınması uygundur”
• Yurt dışı ilaçlar ve majistral ilaçlar için de “hastane 

eczanemizde yoktur”
kaşesi  yapılmaktadır 



6) Total Parenteral Nutrisyon Ürünlerinin 
Hazırlanması

7) Tıbbi Sarf Malzelerinin ve Laboratuvar 
Cihazlarının Alınması

Hastane Eczanesine İlaç Temini

• Planlama ve talep
• İhtiyaç listesinin belirlenmesi



• Hastane eczanesinde bulundurulması zorunlu ilaçlar

- Adrenalin - Mannitol solüsyonu
- Atropin - Diazepam enj.
- Antihistaminik enj. - Diazepam tb.
- Aminofilin enj. - Vit-K enj.
- Furosemid enj. - Verapamil enj.
- Heparin enj. - İnsülin kris. enj
- Dopamin enj. - İnsülin NPH enj.
- Morfin enj. - Glukagon enj.
- Digoxin enj. - Fenobarbital enj.
- Lidokain enj. - Kalsiyum enj
- %0.9 izotonik NaCl - Morfin antagonisti
- %5 Dextroz solüsyonu

• Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK2’D’de 
yapılan değişiklikler

• Etken madde ve doz yazılması
ya da

• İlaç grubu ismi verilmesi



• Şartnamelerin hazırlanması
- teknik ve idari şartname

• İhalelerin yapılması
– Yılda 2 kez
– Açık ihale usulu
– Doğrudan temin

Depolama

a) Eczane Deposu (İlaç-Serum-Aşı)
b) Labaratuvar Deposu (Kitler)
c) Tıbbi Sarf Malzeme Deposu (Ameliyat 

malzemeleri, kateterler, dezenfektanlar, cerrahi 
iplikler) 





Stok Kontrolleri

• Stok takibi
• FIFO (First in First out)
• Dönemsel ilaç sayımları

Kayıtların Tutulması

– Sipariş verme, mal kabul, depolama ve stok

– Ürünün adı, farmasötik formu, miktarı ve seri 
no



SONUÇ
Bir hastane eczanesinde, ilaç stok 
yönetimi açısından, her türlü durum ve 
koşul göz önüne alındığında, dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus acil 
durumda gerekli olacak her türlü ilacı
eczanede bulundurmak ve takibini 
sağlamaktır.
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