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TTüürkiyerkiye’’de de 
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23 Haziran 1986 y23 Haziran 1986 yııllıında nda 

Refik Saydam Refik Saydam HHııfzfzııssssııhhahha Merkezi BaMerkezi Başşkanlkanlığıığı
Zehir AraZehir Araşşttıırmalarrmalarıı MMüüddüürlrlüüğğü’ü’nde   nde   

KurulmuKurulmuşştur.tur.



ÜCRETSİZ OLARAK ARANMAKTADIR



ZEHZEHİİR DANIR DANIŞŞMA MERKEZMA MERKEZİİ
7 G7 GÜÜN  24 SAATN  24 SAAT

kesintisizkesintisiz
hizmet vermektedir.....hizmet vermektedir.....



TerapTerapöötiktik ilailaççlar, tarlar, tarıım m 
ilailaççlarlarıı, zehirli bitkiler ve di, zehirli bitkiler ve diğğer er 
kimyasal maddelerin akut ve kimyasal maddelerin akut ve 
kronik kronik toksiktoksik etkileri, spesifik etkileri, spesifik 
tedavi ytedavi yööntemleri,ntemleri,yan etkileriyan etkileri
terapterapöötiktik ve ve toksiktoksik ssıınnıırlarrlarıı
konusunda telefonla dankonusunda telefonla danıışşma ma 
hizmeti vermektedir.hizmeti vermektedir.



2000 y2000 yııllıından itibaren de ndan itibaren de öözellikle  zellikle  
advers advers etki bildirimlerine etki bildirimlerine öönem nem 

vermivermişştir. Kesintisiz hizmet vermesi ve tir. Kesintisiz hizmet vermesi ve 
telefonlartelefonlarıınnıın n üücretsiz olmascretsiz olmasıı bu bu 

bildirimlerin albildirimlerin alıınmasnmasıınnıı
kolaylakolaylaşşttıırmaktadrmaktadıır.r.



SpontanSpontan olarak bildirilen olarak bildirilen advers advers 
etkiler, etkiler, İİlalaçç ve Eczacve Eczacııllıık Genel k Genel 
MMüüddüürlrlüüğğüü ((İİEGM) ile ortak EGM) ile ortak 

olarak oluolarak oluşşturduturduğğumuz formlara umuz formlara 
kaydedilmektedir. kaydedilmektedir. 





YapYapıılan advers etki bildirimleri lan advers etki bildirimleri 
belirli aralbelirli aralııklarla hemklarla hem ilgili ilgili 
firmalara firmalara hem de hem de İİlalaçç ve ve 

EczacEczacııllıık Genel Mk Genel Müüddüürlrlüüğğüü’’nene
iletiletililmekmektedirtedir..



AyrAyrııca bu formlar Zehir Danca bu formlar Zehir Danışışma ma 
Merkezinin, Merkezinin, İİEGMEGM’’nin ve Tnin ve Tüürkrk
EczacEczacıılar Birlilar Birliğğii’’nin WEB nin WEB 
sayfalarsayfalarıında bulunmaktadnda bulunmaktadıır. r. 
Direkt olarak WEB sayfasDirekt olarak WEB sayfasıından bu ndan bu 
formlara ulaformlara ulaşışıllııp doldurulmasp doldurulmasıı ve ve 
ilgili birime iletilmesi de milgili birime iletilmesi de müümkmküündndüür.r.



Zehir AraZehir Araşşttıırmalarrmalarıı MMüüddüürlrlüüğğüü bu bu 
yapyapıılan bildirimler ile ilgili olarak lan bildirimler ile ilgili olarak 
biyolojik materyal gbiyolojik materyal göönderilirse nderilirse 
laboratuar olarak da destek laboratuar olarak da destek 

verebilecek konumdadverebilecek konumdadıır. r. 



YapYapıılan bildirimin gerlan bildirimin gerççekten ekten advers advers etki etki 
mi yoksa ami yoksa aşışırrıı doz etkisi mi bunun doz etkisi mi bunun 

ayayıırrıımmıınnıı yapabilmek iyapabilmek iççin sadece 5 in sadece 5 cccc’’lik lik 
kan kan öörnerneğğinin inin laboratuvarlaboratuvarıımmıızaza

ulaulaşşttıırrıılmaslmasıı yeterlidir. yeterlidir. 



İİlalaçç firmalarfirmalarıından temin edilen ndan temin edilen 
standartlar ile olustandartlar ile oluşşturulan turulan 
İİlalaçç StandartlarStandartlarıı BankasBankasıı
Sayesinde Sayesinde akut zehirlenmeyeakut zehirlenmeye ve ve 
adversadvers etkiye  etkiye  neden olaneden olan ajanlarn ajanlarıın  n  
Biyolojik Materyalde Biyolojik Materyalde KalitatifKalitatif ve ve 
kantitatifkantitatif tayinitayinine yne yööneliknelik
analizanalizler yapler yapıılabilmektedir.labilmektedir.





Zehir DanZehir Danışışma Merkezine ma Merkezine 
babaşşvuru yapvuru yapııllıırken bildirim rken bildirim 

yanyanııssııra ra hastaya yaklahastaya yaklaşışımlar mlar 
konusunda da dankonusunda da danışışmanlmanlıık k 

hizmeti alhizmeti alıınmasnmasıı mmüümkmküündndüür.r.



Kadrosunda 13 hekim ve iki Kadrosunda 13 hekim ve iki 
eczaceczacıı bulunmaktadbulunmaktadıır.Kaynak r.Kaynak 
olarak olarak PoisindexPoisindex, , Drugdex Drugdex 
MartindaleMartindale ve ve bilimumbilimum
textbooklartextbooklar, gerekti, gerektiğğinde de inde de 
ggüüncellenmincellenmişş üürrüün gn güüvenlik venlik 
bilgileri kullanbilgileri kullanıılmaktadlmaktadıır.r.



AyrAyrııca aca acil hizmeti veren hekimlercil hizmeti veren hekimleree
temel toksikoloji konusunda temel toksikoloji konusunda 

bilgilendirmek amacbilgilendirmek amacııyla eyla eğğitim itim 
programlarprogramlarıı ddüüzenlezenlennmekmektedirtedir..



Hedef kitlemiz devlet, SSK, Hedef kitlemiz devlet, SSK, 
üüniversite hastaneleri ve 112 Hniversite hastaneleri ve 112 Hıızzıır r 
acil merkezlerinde acil merkezlerinde ççalalışışmakta olan makta olan 
hekimler olup bu ehekimler olup bu eğğitim senede iki itim senede iki 
kez yapkez yapıılmaktadlmaktadıır.r.



Hekimlere yHekimlere yöönelik bu program ile nelik bu program ile 
amacamacıımmıız; bilgilendirme ve z; bilgilendirme ve 
merkezimiz fonksiyonlarmerkezimiz fonksiyonlarıınnıın tam n tam 
olarak tanolarak tanııttıılmaslmasıı bununbunun yanyanııssıırara
da da spontan spontan olarak yapolarak yapıılan lan advers advers 
etki bildirimlerinin etki bildirimlerinin 
yaygyaygıınlanlaşşttıırrıılmaslmasııddıır.r.



ProspektProspektüüs bilgilerine Zehir Dans bilgilerine Zehir Danışışma ma 
MerkeziMerkezi’’nin logosunun ve nin logosunun ve üücretsiz cretsiz 
telefon numarastelefon numarasıınnıın eklenmesi de n eklenmesi de 
beklenmeyen bir etki gbeklenmeyen bir etki göörrüülen hastanlen hastanıın n 
ya da doktorun baya da doktorun başşvurusunu vurusunu 
kolaylakolaylaşşttııracaktracaktıır. Br. Bööylece ylece spontan spontan 
adversadvers etki bildirimlerinin etki bildirimlerinin 
yaygyaygıınlanlaşşttıırrıılmaslmasıı sasağğlanacaktlanacaktıır. r. 



SonuSonuçç olarak hedefimiz olarak hedefimiz 
farmakovijilans farmakovijilans konusunda konusunda 

geregereğğinin yapinin yapıılmaslmasıına katkna katkııda da 
bulunmaktbulunmaktıır.r.



İİLGLGİİNNİİZE ZE 
VEVE

SABRINIZASABRINIZA
TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER



StandardStandardıı olan herhangi bir ilaolan herhangi bir ilaçç
grubunda bu analizi yapabilen grubunda bu analizi yapabilen 
üülkemizde tek kurululkemizde tek kuruluşş Zehir Zehir 
AraAraşşttıırmalarrmalarıı MMüüddüürlrlüüğğüü
laboratuvarlaboratuvarııddıırr..


	
	
	
	
	
	
	

