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ilac Kodlama Sistemleri , 

Kodlama, konuşnıa dilinin ye

rini tutan bir iletişiın sisteıniclir. 

Bir kodlama sisteminin elenıanları: 

i) Kodlar, ii) Kodlama kurallar1, 

iii) Kodların tanımları ve iv) Kod

laınanın standardize edilmesi öl

çütleridir. Kodlanıa sistemleri tek 

ya da çok anıaçlı olabilir. 

Bir ülkedeki ilaçların kodlan

nıasında, ülke çapında standart bir 

kodlanıa sistenıinc gidilnıesi önenı

li yararlar sağlan1aktacl1r. Bö:ylc bir 

sistem, yalnızca hastaneler arasıncLı 

ilaç bilgisi akışının kolaylaşınası 

yönünden değil; bunun :yanısıra 

hastaneler, ilaç endüstrisi, ecza clc

poları, eczaneler, ilgili devlet or

ganları ve sigorta kuruluşları ara

sındaki ilaç bilgisi aktarımı bakı

mından da önemlidir. Ülke çapın-

('~) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Ankara. 
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da belirlenecek ilaç kodları ilaçla

rın etiketine, ambalajına ve pros

pektüsiine yazılabilir. Bu kodlar, 

ilaç üreticilerinin kataloglarında 

ve ilaç rehberlerinde belirtilebilir. 

Diğer taraftan, sözkonusu kodlar 

oral katı farmasötik biçinılerin 

(tablet, draje, kapsül vs.) fızeriııc 

basılabilir. Böylece, ülke çnpuıcla 

uygulanacak standart ilaç kodlam-a 

sistemi özellikle: i) Müstahzarların 

kısa sürede ve doğTu biçimde ta

ınmlanabilmesinde, ii) İlaçların is

tenıneyen etkilerinin izlennıesi ve 

bildiriminde, iii) İlaç en_dii:-;trisi -

ecza deposu - eczane (hastane ec· 

zanesi ve serbest eczane) ilişkilerin

de ve iv) İlaç hastaya verilıneden/ 

uygulanınadan önce bir denetim 

mekanizınası olarak yarar sağlaya

caktır. 
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Kod Çeşitleri 

1 - Yapısına Göre 

a) Sayısal (rakanılarclaıı 

oluşur). 

b) Alfabetik (harflerden 

oluşur). 

c) Alfasayısal (rakanılar

dan ve harflerden olu
şur). 

2 - Mantığına Göre : 
a) Sistematik (belirli bir 

sisteıne göre düzenlen
miştir). 

b) Sistematik Oln1ayan 

(aralarında sisteınik 

bir ilişki yoktur). 

c) Çağrıştıran (konuşnıa 

dilindeki eşdeğerini 

çağrışım yoluyla an1n1-

satır). 

Sayısal kodlar, genellikle lıir 

denetinı rakamı da içerir. Bu ra

kan1, kodun bilgisayara eksiksiz 

ve doğru biçimde girilmesini sağ, 

lar. Denetim rakamı, her sayısal 

kod için o kodu oluşturan rakaın

lardan hareketle belirli bir forınü

le göre hesaplanır ve son basaınak 

olarak koda eklenir. Kod bilgisa

yara girilirken bir yanlışlık yapıla

cak olursa (eksik ve/veya hatalı 

kod giriln1esi), denetin1 rakam1nı 

gözönüne alan bilgisayar bu kodu 

doğrulamaz ve kullan1cıyı uyarır. 

Ulusal İlaç Kodu (1,2) 

A.B.D.'nde geliştirilen bu siste

matik ilaç kodlama sisteminde, her 

müstahzar için 3 bilgi alanından 

oluşan toplam 9 karakterlik bir 
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kod kullanılmaktadır. Üç karak· 

ter içeren birinci bilgi alanı, Gıda 

ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 
belirlenen üretici firma tan11ııı1 

bilgisini kapsaınaktadır. Bunu iz, 

leyen 4 karakterlik ikinci bilgi 

alanı ise, n1üstahzarı (etken ınad-

deyi ve miktarını) 

dır. Müstahzann 
tanıınlaınakta

ambalajınclaki 

nıiktar, son iki karakterin oluştur

duğu üçüncü bilgi alanında yer 

almaktadır. Gerek ikinci, gerekse 

üçüncü bilgi alanları üretici firn1a

lar tarafından kodlann1aktadır. 

Böylece, firmalar zaten kullannıak

ta oldukları kodları aynen ya tla 

küçük değişikliklerle (örneğin, gl> 

rekli basaıııak sayısını tuturabil

ınek için başına sıfır ck1enmesi) 

kullanabilmektedir. 

Ulusal İlaç I<.odu'nun sakınca

ları şöyle özetlenebilir: 

a) İlaç üreticisi firnıalarln bu 

kodlama sisteınine uyn1aların1 zo

runlu kılan bir hüküın bulunnıa" 

1naktad1r. Bu nedenle, birkaç firn1a

n111 bu konuda gecikmesi dahi sis

tcn1in taınanıcn yerleşn1esini engcl

leyebiln1ektedir. 

b) İlaç firınaları kendi n1ü~> 

lahzarlarına -diğerleri tarafından 

üretilenlerin benzeri olup oln1ach

ğ1na bakmaksızın- aynı kodn vere

bilirler. Bu nedenle, sisten1cleki 

ınüstahzar kodu (ikinci bilgi alanı) 

birbirinden farklı n1üstahzarlar için 

dahi tekrarlanabilir. 

c) Bu kodlama sisteminde, ila

cın genel adını belirten bir bilgi 

alanı yer almamaktadır. Bu eksik-



lik, aynı etken n1addeyi içeren ek~, 

ğişik müstahzarların utilizasyonu

nun karşılaştır111ah biçiınde iııcL~· 

lcnnıesindc kısıtlayıcı olnıakL:ı.cıır. 

d) Bu kocllan1a sisL:n1i, ilaç· 

ların farmakolojik gruplarını b'> 

lirtrnemektedir. Bu ncdcn]e, ÖJ_'ne-

ğin antibiyotik kullanıınnun 

cı.__~n gcı:,:irilrncsi istcnlldiğinclc ~(_jz, 

konusu kodlarna sisten1inden ko. 

lavca yararla111larnaınaktad1r. 

İlaç kodlanıa sistcnıi gcJiştiriJ, 

ıncsi aınac1yla, i\ıncrlka!l l-Lı:;t~ınc 

Ec~:~acıları Birliğj J 966 ytlında blr 

1nzlandırıln11ş progr;:ını. onaylaıuı'.;> 

tır. J-Ten1en Drd1ndan, J,~ocilsrna sis

tcrninin içer.iğini ve biçirnini bclir

lcrnck üzere hastane ccz;~cüc1r.1, [-,_~;-~;

tane bilgisayar uzınanları 'le sis tene 

analistlerinden oluşan bir korn:tc 

toplanrnıştır. An1erikan Iia~;~;ınc 

Eczacıları Birliği'nin öncülük 

bu çabaların ürünü, sisten1atik bir 

i!aç kodlama sistemi olan l'vlüstah· 

_".;ır Bilgi I(ütüğii'dür(3). 

Bu kodlanıa si2.tcrrıirı_cle 

grup bilgi yer aln1ak1adır(2,4): 

a) Üretici firn1a, ticari ad, gt.> 

ncl ad, farmasötik biçim, doz bi· 

:riıni, veriliş yolu, an1balajı_ı_1da;d 

111iktar 1re terapötik - iarınakclcı.jik 

gruplarna (Anıcrikan Hastane For· 

ıniilcri sınıflnınas1) bilgilerinin İn

gilizce tan11nlar1. 

b) Yukarıda alfabetik olarak 

kodlanan bilgi alanlarının sayı.sal 

kodlanması. Örneğin, ilacın a1fab~· 

tik olarak «oraJ>, biçin1inde ko,:ll:.ı.-

nan veriliş yolu, sayısal olarak kod

landığı bilgi alanında «04,) biçimin· 

de geçmektedir. 

c) Özet kodlar i) Genel. ilaç 

numarası, ii) l\1üstahzar nuınarası 

ve iii) IVIüstahzar - an1balaj nun12,

rası' dır. NlüstahzarJ.ar111 üretici nr

n1as1 ve an1ba1ajındaki miktar ne: 

olursa olsun, aynı etken maddeyi 

aynı n1iktarda içerenlerin genel 

ilaç numarası aynı olmaktadır. 

I\IIüstahzar numarası, bir firma ta· 

rafından üretilen belirli bir n1li:>

tahzar1n bütün ambalaj birin1leri 

için aynıdır. Ancak, aynı cins ve 

nıiktardald etken maddeyi içcr

ınekle beraber, değişik firn1alar ta

rafından üretilen ilaçların n1üstah

zar numaraları birbirinden f2rk];

dır. Müstahzar - ambalaj nurnarası 

ise, hern her üretici firına lıcn1 

de her a1nbalaj birin1i için farkh · 

dır. 

I--!astanelcrde lviüstahzar Bilgi 

IS:.ülüğü'nden esas olarak ınubasc· 

be işlemleri, envanter denetimi 'iC 

büı-o hizn1etlcrinin. yanı~nra ihı_t; fi~ 

yat listelerinin düzen1cnmesi ve 

hastane forn1ül-ci~lcriı:in haz1rla11-

n1as1nda yararlanılrnaktadır. Bun

lardan başka, sözkonusu kodlanTG 

sistenıi hasta profilinin ~ü:rdiirLH

n1esi, ilaç etkileşn1elerinin taran

ınas:ı. ve ilaç utilizasyonnnun göz

den geçirilmesi aınacıyla da ku1-

l:::ı.nıln1aktadır(4). 

Müstahzar Bilgi I<-ütüğü, A.B. 

D.'nde üretilen ilaçların tan1an111n 

kapsamaktadır. Bu nedenle, her 

hastanede gerekli olan ilaç biJgilc-
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rinin kütükten ayıklann1ası sözko· 
nusudur. Ayrıca, kütükte bulunan 
ilaç bilgilerinin ku1lanıı11 aınaçlar1 
doğrultusunda yeniden düzenlen
ıuesi de gerekebilir. Örneğin, bir 
hastanedeki bilgisayar sisteıniıı iıı 
kullanım amaçları uyarınca, gerek 
duyulan ilaçlara ilişkin bilgi alan· 
ları kütükten aynen alındıktan son. 
ra; her müstahzar için maliyet, sa· 
tış fiyatı, muhasebe işleın kodu, 
eczanede bulunduğu yer ve dağıtı-
1111 yapılan miktar bilgileri cklen-
1niştir(S). IVIüstahzar Bilgi Kütüğü1

-
ni'ın hem ilaçlar, hem de herbir ila
ca ilişkin bilgiler bakın1ından has
taneye özgü düzenlenmesi de gere. 
kebilir. Bu konudaki bir örnek, 
sözkonusu kodlama sisten1indcn 
servislerde depolanan ilaçların üc
retlendirilmesi ve hastane çapında 
envanter denetiminde yararlanıldı
ğı bir uygulaınadır(6). Bu uygula
n1ada, kütükte bulunanlar arasın· 
dan yalnızca 730 ilaç gözönüne alın
ınıştır. Diğer taraftan, her ilaç için 
kütükte yer alan 63 bilgi alanın
dan yalnızca 12'sİ üzerinde duru!. 
muştur. Ayrıca, hastanenin gerek· 
sinn1eleri doğrultusunda, l\ıiüstah· 
zar Bilgi Kütüğü'nden alınan ilaç 
bilgilerinin yanısıra; her n1üstah
zar için birin1 fiyatını belirten 6 
basamaklı bir bilgi alanı ile 25 adet 
10 basamaklı bilgi alanı yaralıl
ınıştır. Bu 10 basaınaklı bilgi 
alanları, lıer ilacın stok kategorisi
ni (acil, narkotik v.s.), nerelerdG 
stoklanmış olduğunu ve stoklanan 
miktarları belirtınektedir. i\!Iüs
tahzar Bilgi Kütiiğll'nün düzenlen
n1esi konusunda aynı hastanedeki 
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ilginç bir diğer örnek, hastanenin 
eczanesinde üretilen ilaçlara iliş· 
kindir. Hastane eczanesinde üreti
len ilaçlar için türetilen kodların 
k.LitüktekiJcrle karışn1asını önlemek 
an1acıyla, türetilen kodlar P har· 
fiylc başlatılınıştır. Ayrıca, türeti· 
len 10 basaınaklı kod sisteminde, 
ilacın başlıarfinin alfabetik sırası· 
111 belirleyen iki basaınak da yer 
almaktadır. 

Çağrıştıran Kodlaına Sisten1lcri 

Yukarıda da değinildiği gibi, 
bu kodlar çağrışım yoluyla konuş· 
1na dilindeki 
tır. Çağrıştıran 

eşdeğerini anımsa· 

kodlamaya örnek 
olarak, A.B.D. Güney Kaliforniyo. 
Üniversitesi Tıp Merkezi'nde uy
gulanan ilaç kodlama sistemi veri· 
lebilir(7). Sözkonusu ilaç kodla
ma sisteminin genel yapısı şöyJe. 
ce özetlenebilir: 

İlacın genel adı, en çok ilç 
harften oluşan bir koda çevrilınck· 
tedir. Kodun ilk harfi, ilaç adın111 
ilk harfidir. Kodun ikinci harfi ise 
ilaç adının ikinci hecesinin baş· 
harfidir. İlaç adının son hecesinin 
başharfi, kodun üçüncü harfi ol
n1aktad1r. Buna göre, Aınobarbitnl'
in kodu c<AMT» olınaktadır. İlac1n 
doz birimi, en çok üç karakterden 
oluşan bir sayısal kod ile ifade 
ediln1ektedir. Örneğin, doz birimi 
100 mg olan bir İlacın doz birimi 
kodu «100» olmaktadır. Sözkonusu 
çağrıştıran kodlama sisteıninde, 
yalnızca bir harften (A-Z) oluşan 
farmasötik biçim/veriliş yolu ko
du ela bulunmaktadır. 



Ülke çapında standart bir ilaç· 

kodlama sisteminin Türkiye'dc de 

geliştirilmesi, tıbbi ve ekononıü; 

bakımdan çok çeşitli yararlar sog

layacaktır. Bu amaçla SSYB ön

cülüğünde bir ekip çalışn1asın1n 

daha fazla beklenilıneden başlatıl" 

111ası, olumlu bir girişim olacnkLı_L". 
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