
 

1. İlaç Güvenlik İzlem Formlarıyla Kullanılan İlaçlar ve Teminleri için İzlenecek Yol: 
(Hâlihazırda bu ilaçları kullanmakta olan kronik hastalar içindir, yeni hastaları kapsamamaktadır). 

 

SC/ORAL OLARAK 

KULLANILAN İLAÇLAR 

BU İLAÇLARIN TEMİNİ İÇİN 

İZLENECEK YOL 

Enbrel  1. Hasta eczaneye gider.  
2. Eczacı, sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için   “İlaç  

Güvenlik  İzlem  Formu”  doldurulması  şartı olmaksızın  her  

seferinde  90  günlük  tedaviyi  içeren miktarda  ve  bir  
önceki  reçetede  yazan  doz  miktarı kadar ilacı hastaya verir.  

   

  

 Hastalar,  ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi 
sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin 

tavsiyelerine uyarlar. 

Humira, Amgevita  

Xeljanz 

Cimzia 

Verxant 

Simponi 

Mavenclad 

Copellor 

İlaris 

Actemra (sc formu) 

Orencia (sc formu) 

Stelara (sc formu) 

IV/IV İNF. YOLUYLA 

KULLANILAN İLAÇLAR 

BU İLAÇLARIN TEMİNİ İÇİN 

İZLENECEK YOL 

Mabthera, Truxima 1. Hasta eczaneye gider.  

2. Eczacı, sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için “İlaç 

Güvenlik İzlem Formu” doldurulması şartı olmaksızın her 
seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki 

reçetede yazan doz miktarı kadar ilacı hastaya verir.  

3. Hasta, enfeksiyon riskini azaltmak için tercihan yoğun 
olmayan ve/veya daha küçük bir sağlık kuruluşuna temiz 

alandan başvurarak ilacını uygulattırabilir.  

 

 Hastalar,  ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi 

sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin 
tavsiyelerine uyarlar. 

 

 
 

Remicade, Remsima 

Benlysta 

Actemra (iv formu) 

Ocrevus 

Gazyva 

Entyvio 

Lemtrada 

Stelara (iv formu) 

Orencia (iv formu) 
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2. Kısıtlı Dağıtımı olan İlaçlar için İzlenecek Yol:  
(Hâlihazırda bu ilaçları kullanmakta olan kronik hastalar içindir, yeni hastaları kapsamamaktadır). 

 

İLAÇLAR RİSKLERİ İZLENECEK YOL 

Thalidomide  Teratojen 1. Kısıtlı dağıtıma tâbi teratojen ilaç eczacı 

tarafından, ecza deposuna (ecza deposu 

da ruhsat sahibi firmaya) sipariş 
verdiğinde ruhsat sahibi firma ilaç çıkışı 

yapmadan önce kısıtlı dağıtım programı 

sözleşmeli kuruluşuna, eczane ile 
iletişime geçmesini bildirir. 

2. Sözleşmeli kuruluş, eczaneyi arayarak 

hastanın kimlik bilgilerini alır ve 
arşivlerinden hastanın bilgilerini kontrol 

eder. 

3. Sözleşmeli kuruluş, eğer hasta gebelik 

çağında kadın hastaysa, gebelik testi 
yaptırması ve mümkünse hekimiyle 

iletişime geçerek rehberlik alması 

gerektiğini eczacıya hatırlatır. 
4. Eczacı uyarıları hastaya iletir ve gebe 

olunmadığı sözlü olarak teyit edilir ise 

sözleşmeli kuruluş ilaç çıkışı onayını 
firmaya iletir. Sağlık kurulu raporu olan 

kronik hastalar için her seferinde 90 

günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir 

önceki reçetede yazan doz miktarı kadar 
ilaç hastaya verilir. 

5. Arşivde yer almayan yeni hasta söz 

konusu ise kısıtlı dağıtımın koşullarına 
uyulmadıkça ilaç çıkışına onay 

verilemez. 

 

 Hastalar, ilaçların kullanımına 
devam etmeleri ve hangi sıklıkla 

uygulayacakları konusunda 

hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar.  
 

Revlimid  

Rivelime 

Paused 

 Teratojen 

İmnovid 

Pomalem 
 Teratojen 

Tracleer 

Diamond 
Tractan 

Zepahex 

Boselix 

 Teratojen 

 Karaciğer hasarı 

 Kan değerlerinde bozulma 

Ampaho 

Volibris 

Volimra 

 Teratojen 

 Karaciğer hasarı 

 Kan değerlerinde bozulma 

Opsumit  Teratojen 

 Karaciğer hasarı 

 Kan değerlerinde bozulma 

Xyrem  SSS depresyonu 

 Nöropsikiyatrik olaylar 

Jinarc  Teratojen 

 Karaciğer/böbrek hasarı 

   

Soliris  Enfeksiyon 1. Hasta tedavi görmekte olduğu 

hastaneye temiz alandan başvuru 
yaparak eczanesinden ilacını alır ve 

uygulattırır. 

 
 Hastalar, ilaçların kullanımına 

devam etmeleri ve hangi sıklıkla 

uygulayacakları konusunda 

hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar. 

 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1Axak1UYnUyak1UYnUyZ1AxM0Fy
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys
adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Z1Axak1UYnUyak1UYnUyZ1AxM0Fy


		2020-07-04T19:00:35+0300
	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
	Elektronik imza




