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36. Oral İlaç Uygulaması  

Tanımlar  

Kullanılacak ilaçların ağız yoluyla alınmasıdır. Bu ilaçlar; yutulan, emilen ve çiğnenen ilaçlar olarak 

sınıflandırılmaktadır.  

Amaç 

Oral yol ile alınması gereken ilaçların güvenli ve doğru bir şekilde alınmasını sağlamaktadır.  

✓  

✓ Uygulama Basamakları 

✓ İlacın verileceği hasta kimliği ve ilaç saati kontrol edilir  

✓ İlaç dolabının yanına gelinir ve ilaç tepsisi masanın üzerine konur 

✓ Eller yıkanarak eldiven giyilir 

✓ İlaç kartlarından oda ve yatak numarası sırasına göre ilk hastanınki alınır 

✓ Tepsi ile hasta yanına gidildikten sonra hastanın kimliği, ismi ile hitap edilerek, isim bilekliğine 

bakılarak ya da hasta tabelasından kontrol edilir 

✓ İlk kart üzerinde yazılı ilacın adı, dozu kontrol edilir 

✓ İlaç, ilaç dolabından ya da ilaç kutusunda hastaya ayrılmış gözden alınır 

✓ İlaç kutusunun üzeri ve kart iyice okunarak tekrar kontrol edilir 

✓ Verilecek dozda ilaç alınır ve ilaç kadehinin içine konur 

✓ İlaç tekrar üzeri okunarak yerine kaldırılır 

✓ Kadeh tepsi içine ilaç kartının üzerine konur  

✓ İkinci kart okunur 

✓ Bütün ilaçlar hazırlanıncaya kadar aynı şekilde devam edilir 

✓ İlacın yutulmasını kolaylaştırmak ve aspirasyon riskini önlemek amacıyla hastaya, uygun pozisyon 

verilir. 

✓ Eğer hastaya uygulanacak ilaç süspansiyon ise şişe iyice çalkalanır. Kapağı açılır. İlaç şişesinin etiketsiz 

olan kısmından, ilaç şişesinin içindeki ölçek ya da ölçülü kaba istemdeki kadar dökülür. Şişenin ağzı 

sıkıca kapatılır. Şişenin dışına sızan ilaç artıklarının ilacın etiketini kirletmesine izin verilmeden şişenin 

ağzı silinir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Bilinci kapalı olan hastalara, yutkunma güçlüğü olan hastalara, yutkunma refleksi olmayan 

hastalara, bulantı ve kusması olan hastalara, ağır ishali olan hastalara, kasılma nöbeti geçiren 

hastalara oral yolla ilaç verilmemelidir. 

✓ İlacın yere düşmesi halinde, ilaç imha edilmeli ve hastaya yeni ilaç verilmelidir 

✓ Doktor istemi olmadıkça ilaçlar hastanın yanında bırakılmamalıdır 

✓ Bulaşıcı hastalığı olanlara karşı özel güvenlik önlemleri alınmalıdır 

✓ İlaç verildikten sonra 30 dk içinde hastada meydana gelen değişiklikler kontrol edilmelidir 
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✓ Tepsi içinde, temiz ve kuru bir şekilde ilaç kadehleri 

✓ Su bardağı veya emzikli bardak 

✓ İçinde su bulunan kadehte damlalık 

✓ İlaç kartları 

✓ Ölçülü kaşık 

✓ Gerektiğinde şişeyi silmek için ıslak bir bez veya gazlı bez  

✓ Böbrek küvet 

İşin Riskleri 

Hastada Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

✓ İlacın hava yoluna kaçma riski 

✓ Alerji gelişme riski 

✓ Yanlış ilaç içme riski 

✓ Hastalık bulaşma riski 

 

  


