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Hastaneye ilacın ulaşması ile başlayan ve hastanın kullanımı
ile son bulan yüksek teknoloji ile donatılmış hasta-ilaç güvenliği
ve maliyet kontrolü odaklı bir süreç yönetimidir.

KAPALI	DÖNGÜ	İLAÇ	YÖNETİM	SİSTEMİ



Kapalı döngü ilaç yönetim sistemi ilaçların eczaneden
servislere ve hasta başına kadar gerçek zamanlı
izlenebilmesine olanak sağlayan hasta güvenliği ve ilaç
güvenliğini artırırken hastanenin maliyetlerini düşüren
bir sistemdir. Bu sistem eczane merkezlidir. Servislerde
eczane merkezli sunuculardan yönetilen ilaç istasyonları
mevcuttur.Bu sistemde eczane banka, servislerdeki ilaç
istasyonları ise ATM olarak düşünülebilir. Tıpkı ana
bankadan ATM lere ihtiyaç dahilinde para transferi
yapıldığı gibi kapalı döngü ilaç yönetim sisteminde de
merkez olan eczaneden servislerde bulunan ilaç
istasyonlarına lüzum halinde ilaç çıkışı yapılmaktadır.



Kapalı döngü ilaç yönetim sistemi mevcut hastane
bilgi yönetim sistemi (HBYS) ile yapılan eczane
işlemleri, faturalandırma, kabul, taburcu, iade,
transfer işlemleri entegrasyonları sayesinde HBYS ile
eş zamanlı çalışır.



KAPALI DÖNGÜ İLAÇ SİSTEMİ (ŞEMATİK)
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Adım 1:Hekim İlaç İstemi 

Doktor	ilgili	hasta	için	gerekli	olan	ilaç	istemini(order)	hastane	
bilgi	yönetim	sistemi	(HBYS)	üzerinden	oluşturur.



Adım 2:Eczane-Eczacı Doğrulaması

Eczacı hekim tarafından oluşturulan ilaç istemini(order) HBYS üzerinden
görür, kontrolünü yapar ve doğrular.Bu adımda order doğrulaması eczanede
eczacının oluşturduğu doğrulama parametreleri doğrultusunda yapılır.Yapılan
işlem sadece doğrulama olup stok hareketi oluşturmaz.



Eczane tarafından oluşturulup HBYS sistemine tanımlanmış ilaç doğrulama
parametreleri:

• Kan ürünü ilaçları(insan kaynaklı albumin verilme şartları)
• Sağlık kurulu raporu ile verilebilecek ilaçlar
• Akılcı antibiyotik kontrol parametreleri
• İlaç saklama koşul uyarıları
• Besin-ilaç etkileşimleri uyarıları
• İlaç-ilaç etkileşimleri uyarıları
• Gebelikte ilaç kullanım ilkeleri
• Karaciğer hasarı oluşturma potansiyeli olan ilaçlar
• Karaciğer yetmezliğinde kontrendike ilaçlar
• Nefrotoksik ilaçlar
• Dar terapötik indeksli ilaçlar
• Serum kreatin düzeyine etki eden ilaçlar
• Enteral ve parenteral beslenme ürünü seçimi için NRS 2002 formu ile nutrisyon

ürünleri kontrol parametresi



İlaç	doğrulama	örnek	ekran	görüntüsü-1



İlaç	doğrulama	örnek	ekran	görüntüsü-2



NRS	2002	formu



Eczane tarafından onaylanan ilaç istemi (order)entegrasyon
arayüzü üzerinden servislerde bulunan istasyonlara gönderilir.



Adım 3:İlaç Hazırlanması Ve İstasyon Dolumu

3.A. İlaç Hazırlanması
Kapalı döngü ilaç yönetim sisteminin önemli bir basamağı
olan İlaçların birim (ünit) doz paketleme ve etiketlemesinin
teknolojik makinalarla yapılması.



Eczanede oral ilaçların (tablet, kapsül) ve ampul/ enjektabl/
flakonların ünit(birim) dozda otomatik olarak tek tek paketlenip
etiketlendiği iki ayrı cihaz mevcuttur.

Kullanılan teknoloji, ilaçları birim doz
bazında, barkod, lot no, ilacın adı, son
kullanma tarihi, hastane adı bilgilerinin
olduğu paketleme ve etiketleme işlemini
gerçekleştirmektedir.



Tablet/kapsül	paketleme-etiketleme	cihazı



Ampul/enjektabl/flakon	paketleme-etiketleme	cihazı



Tablet/kapsül paketleme ve etiketleme cihazına entegre olan sistem
bilgisayarında her ilaca ait kaset tanımlanmıştır. Bu kasetler ilaçların
paketlenip etiketlenmeden önce sistemde depolanmasını sağlar. Kasedin
içerisinde yer alan nem çekici sayesinde kasetteki tablet/kapsüller uygun
koşullarda depolanabilmektedir.



Kasetin altında akıllı mikroçip mevcut olup akıllı mikroçiplerin herbiri bir
ilaca spesifik olarak tanımlıdır. Kasetlerin içinde ilaçları fiziksel şekline göre
birbirinden ayırt etmeye yarayan dram sistemi bulunur. Akıllı mikroçip ve dram
sistemi ilaçların ayırt edilmesinde beraber rol alır. Bir ilaca tanımlanmış kasette
bu ilaca fiziksel olarak tıpatıp benzer başka bir ilaç depolanıp paketlenmek
istense dahi kasetin altındaki akıllı mikroçipin ilacı tanıması sayesinde dram
dönmez. Bu özellik ilaçların birbiriyle karışmasını engelleyen en önemli
özelliktir. İlaç güvenliğini sağlamada önemli bir basamaktır.



Kasetlerde tanımlı olmayan bir ilaç paketlenip etiketlenmek istendiği
takdirde cihazda bulunan 7 adet FSP ünitesinde depolama olmaksızın paketleme
ve etiketleme işlemi yapılır.FSP ünitelerinde ilaç paketlemesine eş zamanlı
olarak ilaç sayımı da yapılabilmektedir. FSP ile aynı tabletten birden çok toplu
paketleme ve etiketleme yapılarak iş hızı arttırımı sağlanır.



Bu cihazlarda ilaçların birim dozda paketlenmesi ve etiketlenmesi
yapılmadan önce sistem bilgisayarında ilacın adı, son kullanma tarihi, lot
numarası ve barkodu eczane tarafından tanımlanır.



Paketlenip	etiketlenen	ilaçlar		uygun	dolaplarda	muhafaza	edilir.



3.B.İlaç dolumu
Eczacı tarafından HBYS baz alınarak her servis için kullanılan ilaçlar

ve bu ilaçların minimum, maksimum ve kritik stok değerleri
belirlenerek kapalı döngü ilaç sistemine kayıt edilir.



Eczanede kapalı döngü ilaç yönetim sisteminde otomasyon sistemini yöneten
sunucu ve kullanıcı sunucuları bulunmaktadır.

Bu sunucular istenildiği zaman servis istasyonlarının ilaç kullanımının takibine ve
özelleştirilmiş raporlara erişimi sağlar. Bu raporlama sayesinde istasyonlarda
bulunan ilaç stoğunun optimize edilmesi amaçlanır.

Sistemdeki her türlü ilaç aktivitesi rapor altına alınır.Bu raporlar:
• İstayon dolum raporu
• Order edilmiş yüklenmemiş malzeme raporu
• İstasyon boş göz raporu
• Hastane malzeme listesi
• İstasyon malzeme kullanım raporu
• Kullanıcı hareket raporu
• İstasyon hareket raporu
• Tutarsızlık raporu
• Malzeme dolum/boşaltım raporu
• Fire imha raporu
• Miad raporu



Servislerdeki ilaç istasyonlarındaki durumu gösteren raporlar
eczane personeli tarafından anlık olarak ekrandan takip edilir. Bu
ekran ile tutarsızlık, ısı ve nem değeri, miadı yaklaşan ilaç bilgisi,
stok durumu vb. anlık olarak takip edilir.
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İstasyon	dolum	raporu
İstasyon	dolum	raporunda	görülen	rezerve;	hastanın		24	saatlik	orderında	bulunan	ancak	

henüz	alınmamış	ilacı	ifade	eder.İlaçların	minimum	miktarı,kritik	miktarı	ve	rezerve	miktarı	
baz	alınarak	dolum	yapılacak	miktar	belirlenir.



Malzeme	kullanım	raporu
Seçilen	servis	istasyonunda	belirlenen	tarih	aralığında	kullandığı	ilaçları	ve	
ilaç	miktarlarını	gösteren	rapordur.



Tutarsızlık	raporu
İlacın	servis	istasyonu	bilgi	ekranında	görülen	miktarı	ile	istasyondaki	fiziksel	

miktarının	tutmaması	durumuna	tutarsızlık	denir.		Bu	durumu	gösteren	rapordur.

İlgili servis 
Hemşiresi

Eczane 
dolum 

personeli



Miad	raporu
Servis	istasyonlarında	belirlenen	gün	içerisinde	miadı	dolacak	ilaçları	
gösteren	rapordur.



Sistem kritik stok seviyesi ve altındaki ilaçlar için otomatik olarak eczaneye
bilgi gönderir.

Eczacı ilaçların minumum ve kritik değerlerini ve ilacın rezerve miktarını
baz alarak dolum raporu oluşturur. Bu rapor doğrultusunda ilaçlar eczane
personeli tarafından servis bazında hazırlanır.Bu ilaçlar servislerde bulunan
istasyonlara bir destek arabası vasıtası ile eczane personeli tarafından sevk
edilir.



Servisin yatak sayısı, ilaç tüketim alışkanlıkları, ilaç yönetimi iş
akışından hareketle her servis için istasyonlar özelleştirilerek konfigüre
edilmiş olup her servisin maximum beş günlük ilaç tüketimine göre
servislere kurulacak istasyonların hacimleri belirlenmiştir.

İstasyon 
ekranı



Kilitli soğuk zincir istasyonu soğuk
zincire tabi ilaçların muhafazası için
kullanılır. Elektromekanik kilit sistemi
mevcut olup bu sistem ile sadece ilaç
dolumu ve ordera ait ilaç alınacağı
zaman soğuk zincir istasyonundaki ilaca
ulaşım sağlanır.

Dolap içi ısısının belirlenen
değerlerin dışına çıkması durumunda
eczanede bulunan eczacı sunucularına ve
eczane ilaç hazırlama alanında bulunan
bilgilendirme ekranına görsel uyarı
gelir.Buzdolabı kapalı döngü ilaç yönetim
sistemine entegredir.



Dolum işlemini gerçekleştirecek eczane
personeli eczacılar tarafından kullanıcı adı ve
şifre verilerek sisteme tanımlanırlar. İlaçların
servislerde bulunan istasyonlara yüklenmesi
sadece yetkili eczane personeli tarafından
kullanıcı adı ve parmak tanıma ile
gerçekleştirilir. Böylece hem ilaçların güvenliği
kontrol altına alınır hem de sisteme girmiş olan
personelin performans ölçümü sağlanır.



Yetkili	eczane	personeli	servis	kabinine	kendini	tanıttıktan	sonra	
iki	çeşit	ilaç	dolumu	yapma	yetkisine	sahiptir:
vKabine	tanımlı	olan	ilacın	dolumu
vKabine	tanımlı	olmayan	ilacın	dolumu	

İstasyon ekranı



KENDİNDEN İLAÇ YÖNETİMİ

Hastanın beraberinde getirdiği ve hastanede kullanılması gereken ilaçlar hemşire tarafından
teslim alınır. Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılır. Miadı geçmiş ilaçlar imha edilir. Hasta
orderine yazılan bu ilaçlar hemşire tarafından hemşire gözlem ve ön değerlendirme formuna
kaydedilir ve ilaçların yanına “hastanın kendinden” diye yazılarak eczaneden tekrar istenmesi
engellenir. HBYS eczane programında eczacı hastanın kendinden getirdiği ilaçları görür.

İlaçlar eczaneye gönderilir. Eczanede birim doz paketleme etiketleme işlemleri yapılır.Eğer ilaç
HBYS sisteminde tanımlı değilse eczacı ilacın HBYS tanımlamasını ve ilaçların birim dozda paketleme
etiketleme işlemlerini gerçekleştirir. Paketlenip etiketlenen ilaçlar ilgili servise teslim edilir. İlgili
servis hemşiresi ilaçları tedavi arabasında her hastaya spesifik olarak oluşturulmuş gözlerde hasta
barkodu yapıştırarak muhafaza eder.Tedavi saatinde hasta başı uygulama yapılır.



İlgili servis hemşiresi ilaç
istasyonuna kullanıcı adı ve parmak izi
ile giriş yapar. Ekrandan tedavi zamanı
gelen hastayı seçer. Hasta için eczacının
onaylamış olduğu orderdan uygulama
zamanı gelmiş ilaçları görür. Bu ilaçları
seçtiğinde istasyonda sadece seçilen
ilacın bulunduğu göz açılır. İlacın bu
gözden alınmasını takiben HBYS ile eş
zamanlı olarak istasyon stoğundan
düşüş ve alınan ilaç ile ilgili faturalama
bilgisi oluşur.



Eğer sistem ilaçlarından herhangi birisi hasta için kullanılmazsa ilacın
sisteme iadesi mümkündür. İade işlemi iade kutusuna veya ilacın bulunduğu
göze yapılabilir. Eczacılar iade işlemini rapor üzerinden ve fiziksel olarak
kontrol edebilir. İade işlemi ile birlikte iade edilen miktar kadar stoğa giriş ve
faturalama için bilgi aktarımı işlemleri otomatik olarak gerçekleşir.Böylelikle
doğru ilacın doğru hastaya fatura edilmesi, gelir-gider yönetiminin takibi
sağlanır.

İADE	İLAÇ	YÖNETİMİ



Hemşire	servis	istasyonundan	hasta	adına	aldığı	ilacı	hastabaşı	
doğrulama	yaptıktan	sonra	hastaya	uygular.	



KAPALI DÖNGÜ İLAÇ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

1-İLAÇ	GÜVENLİĞİ
vNarkotikler dahil tüm ilaçlara servislerde kurulan ilaç istasyonları sayesinde
kontrollü ulaşım sağlanmıştır.

vServislerde kurulan ilaç istasyonlarındaki ilaçlara sadece yetkili personel parmak
tanıma ve kullanıcı şifresi ile ulaşabildiğinden ilaçlar yüksek seviyede kontrol altına
alınmıştır.

vYüksek seviyeli kontrol sayesinde narkotikler ve antibiyotikler dahil tüm ilaçlar
serviste bulundurulabilir ve gerektiğinde bu ilaçlara derhal ulaşılabilir hale
getirilmiştir.



v Soğuk zincire tabi ilaçların elektronik izlemi ve İstasyon içi sıcaklık ve nem
izlemlerine anında ulaşma ile ilaçların saklama koşulları güvenlik altına
alınmıştır.

v Sistemin minimum seviye altındaki ilaçlar için otomatik olarak eczaneye bilgi
vermesi ve sağladığı istatistiksel veriler sayesinde doğru ilaç planlaması
sağlanmıştır.

v İlacın hastaya planlanan saatte verilmesi sağlanmıştır.İlacın hastaya verilmesi
planlanan saatten erken ,geç veya yakın verilmesini sistem otomatik olarak
engeller.

v İstemi yapılan doğru ilaca erişim sağlanmıştır.
vKapalı döngü ilaç yönetim sistemi gün içinde değişen veya durdurulan ilaç
istemlerine anında uyum sağlar.Böylelikle değişen ilaç istemi nedeniyle iadesi
alınmayan ilaçlar kontrol altına alınmıştır.



2-ZAMAN		TASARRUFU
vKapalı döngü ilaç yönetim sisteminden önce ilaçların eczanede hasta bazında
hazırlanıp servis hemşiresi tarafından teslim alınma süresi servis bazında
farklılıklar göstermesine rağmen ortalama 35 dakika iken kapalı döngü ilaç yönetim
sistemi ile ilaca erişim süresi 3 dakikaya düşmüştür.
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vKapalı döngü ilaç yönetim sistemi mevcut hastane bilgi
yönetimi sistemi ile yapılan eczane işlemleri,
faturalandırma, taburcu ve transfer işlemi
entegrasyonu ile eş zamanlı çalışması sayesinde
dökümantasyona harcanan zamanı azaltmıştır.

vHemşirelerin nöbet sonu sayımlarına harcanan zamanı
ortadan kaldırmıştır.

vÖzellikle acil,yoğun bakım ve ameliyathane gibi ilk doza
ve ilaca erişim süresi önem arz eden bölümlerde
anında ihtiyaç duyulan ilaca ulaşım sağlanmıştır.



3-İLAÇ	MALİYETLERİNDE	AZALMA

v Kapalı döngü ilaç yönetim sistemi ile HBYS nin entegrasyonu sayesinde
ilaçların manuel faturalandırılmasının ortadan kalkmıştır. Bu sayede fatura
kaçakları önlenmiştir. Stok takibi, gider ve gelir kontrol altına
alınmıştır.Faturalama hareketleri ve stokların elektronik takibi
sağlanmıştır.

v İlaç iadelerinin yönetimi otomatize edilerek ilaç maliyetlerinde azalma sağlanmıştır Sistem gün
içinde değişen veya durudurulan ilaç istemlerine anında uyum sağlar. Böylelikle değişen ilaç
istemi nedeniyle iadesi alınmayan ilaçlar kontrol altına alınır.



Hastanemizde kapalı döngü ilaç yönetim sistemine geçmeden önceki servis
bazında iade miktarı ile (15.08.2015/15.06.2016 10 aylık dönemi) kapalı döngü
yönetim sistemine geçildikten sonraki iade miktarı (15.06.2016/15.04.2017 10 aylık
dönemi) kıyaslanmıştır.İade miktar belirgin bir artış görülmüştür.

KAPALI DÖNGÜ
ÖNCESİ

KAPALI DÖNGÜ
SONRASI 1.DÖNEM

KAPALI DÖNGÜ
SONRASI 2.DÖNEM

İade Adet 15022 39107 58346
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Artış Olmuştur.

15.08.2015	/	15.06.2016	(Kapalı	Döngü	Öncesi)	 =	15.022	adet	,	aylık	1502,2	adet
15.06.2016	/	15.04.2017	(Kapalı	Döngü	Sonrası	1.Dönem)	 =	39.107	adet	,	aylık	3910,7	adet
15.04.2017	/	15.04.2018	(Kapalı	Döngü	Sonrası	2.Dönem)	 =	58.346	adet	,	aylık	4862,2	adet



Acil servis ve yoğun bakım gibi özellikli birimlerde kapalı
döngü ilaç yönetim sisteminden önce ilaç depoları mevcut olup
kapalı döngü ilaç yönetim sistemi ile beraber bu depolar iptal
edilmiştir.Bahsi geçen depolarda birikmiş ilaçlar eczane tarafından
iade alınarak kapalı döngü ilaç yönetim sistemine dahil edilmiş,
kullanıma kazandırılmıştır..

Genel- koroner-cerrahi yoğun bakım iade 
tutarı

Acil servis iade tutarı

113.149,31 TL 7.665,0 TL

Depo bazlı toplam iade tutarı

120.814,31 TL



4-ÇALIŞANMEMNUNİYETİ ARTIŞI

v Eczaneden servislere ilaç transferi ile ilgili yoğunluk azaldı.
v Hemşirelerin servislerdeki envanter yükü ortadan kaldırıldı.
v Hemşirelerin nöbet sonu sayımlarını ortadan kaldırdı.
v Faturalama ve envanter hareketleri eş zamanlı hale getirildiği için bu birimlerdeki
çalışanların iş yoğunluğu azaldı.



Teşekkürler!

Ecz.Zehra ERALTUĞ
Baş Eczacı / Tire Devlet Hastanesi


