T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

ECZANE MUHAFAZA TALİMATI

DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO

IT.031
01.05.2006
03
01.06.2021
1/1

1.AMAÇ : Bu talimatın amacı hastanemiz eczanesinde bulunan ilaçlara uygun bir muhafaza alanı sağlamaktır.
2.KAPSAM : Hastane eczane ve deposunu kapsar.
3.FAALİYET AKIŞI:
3.1. Deponun, ilaçların saklanması ve dağıtımı için uygun ve yeterli nitelikte olması gerekmektedir.
3.2. Yangına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
3.3. Ürünlerin uygun şartlarda saklanması için kullanılan aletler ve cihazlar sürekli izlenmeli, kalibrasyonları
yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
3.4. Tıbbi farmasötik ürünler, tıbbi malzeme vb. gibi çeşitli ürün türleri birbirinden ayrı yerlerde
depolanırlar.
3.5. Farklı ürünler ışıktan, nemden ve sıcaklıktan kaynaklanabilecek zararları önlemek üzere imalatçısınca
belirlenen şartlar altında uygun koşullarda saklanmalıdır.
3.6. Sıcaklık ve nem periyodik olarak izlenmelidir. Cihazların kalibrasyonları yapılmalı ve sıcaklık ve nem
kontrol formu ile kayıt altına alınmalıdır.
3.7. Depolama alanları temiz ve çöpten, tozdan ve zararlılardan arındırılmış olmalıdır.
3.8. Kırılmayı, dökülmeyi mikroorganizmalarla bulaşmayı ve çapraz bulaşmayı önleyecek gerekli önlemler
alınmalıdır.
3.9. Depolarda hemzemin üzerine yerleştirme yapılamaz. Koliler paletler üzerine yerleştirilir. İstifleme
tavandan en az 40 cm aşağıda olmalıdır.
3.10. Depolara görevli ve yetkililerin dışındaki kişilerin depolama alanlarına girişi önlenmelidir.
3.11. Uyuşturucu, psikotrop ilaçlar, canlı mikroorganizma içeren ilaçlar ve toksik ilaç ve maddelerin
depolandığı yerler, ana depodan ve birbirlerinden ayrılmış olmalı ve kilit altında tutulmalıdır.
3.12. Özel bölümdeki ilaçların giriş ve çıkış işlemleri sorumlunun denetimi altında yapılmalı ve kayıtları
tutulmalıdır.
3.13. Depolarda "İlk giren, ilk çıkar" prensibi uygulanmalı ve kontrolleri yapılmalıdır.
3.14. Raf ömrü sona ermiş ürünler kullanılabilir stoktan derhal ayrılmalı ve imha edilmelidir.
3.15. Ambalajları bozulmuş, yırtılmış, herhangi bir şekilde zarar görmüş ürünler ile bulaşmaya maruz
kaldığından şüphe edilen ürünler kullanılabilir ürünlerden derhal ayrılmalıdır. Bu ürünler ya imha edilmeli ya
da geri iade edilmelidir.
3.16. Soğuk zincirde durması gereken ilaçların 2‐8°C, diğerlerinin oda sıcaklığında (24°C) saklanması
gerekmektedir.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

