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1. AMAÇ Fakültemizde tedavi istemi ile başvuran hastaların ilaç tedavilerinin zarar ve risklerini en aza 

indirmek ve istenen optimum klinik sonuçlara ulaşmak için etkin uygulanma koşullarını sağlamak amacı ile diş 

Hekimliği Fakültesi çalışanlarına danışmanlık yapmak; hasta ve çalışanların ilaç ve ilaç kullanımları ile ilgili 

gereksinim duydukları eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulanmasını sağlamak,  

2. KAPSAM: İlaç yönetimi ekibi üyelerini kapsar. 

3. TANIMLAR 

4. SORUMLULAR: İlaç uygulaması yapan tüm birimler, yataklı servis personeli ve ilaç yönetimi ekibi 

üyeleri sorumludur. 

5. FAALİYET AKIŞI 

Akreditasyon standartlarında “Hasta Bakım” başlığı altında öngörülen; 

 İlaçların değerlendirilmesi, seçimi, depolanması, dağıtımı, kullanımı, güvenliği ve ilaç terapötik 

kullanımı ile ilgili tüm konularda politikaların oluşturulmasına yardım eder ve tavsiyelerde bulunur. 

 Sağlık personeline ilaçlar ve ilaç kullanımında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili kaynak ve bilgi 

sağlar, yazılı materyal veya internet yolu ile yeni ilaçlar ve uygulamalar konusunda düzenli aralıklarla sürekli 

eğitim verilmesine destek olur. 

 Hastane tıbbi personeli ve hastanenin ilaç kullanımı ile ilgili uygulama ve sorunlarının çözümünde 

tavsiye hizmeti verir. 

 Hastanede kullanılacak ilaçları içeren bir formüler hazırlar, gerektiğinde yeniden düzenler ve 

geliştirilmesini sağlar.  

 Etkin ilaç kullanımını sağlamak amacı ile ilaç seçimi, depolanması, güvenli ilaç dağıtımı ve kontrol 

prosedürlerini belirler. 

 Güvenli ilaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli için eğitim programları düzenler. 

 Hastanede kullanımı istenen yeni ilaçlar ile ilgili veri ve bilgi toplayarak politika oluşturur. 

 Yüksek riskli ilaçların kullanımı ile ilgili politikalar belirler. 

 İlaca bağlı istenmeyen etkileri (advers reaksiyonları) belirler ve izler. 

 İlaç hatalarını izler ve gerekli düzenlemeleri yapar. 

 Hasta güvenliği açısından ilaç dağıtım uygulama yöntemleri ile ilgili gereksinim duyulabilecek 

teknolojik ve bilimsel yenilikleri takip eder ve uygulanabilmesi için ilgili birimlere öneride bulunur. 
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 Hastane ilaç kullanım ve yönetim sistemlerini kanun ve yönetmeliklere uygunluk açısından 

değerlendirir ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. 

 İlaç kullanım yetkilendirme matrisinin hazırlanmasına danışmanlık eder ve güncellenmesini sağlar. 

 Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyon Standartları uygulama politikalarının kurumun bütününde 

uygulanmasını, uygunsuzlukların belirlenmesini ve düzeltici faaliyetler planlayarak uygunsuzlukların 

giderilmesini sağlar. 

 Bölümle ilgili sürekli ölçme ve iyileşme mekanizmalarını saptar ve uygular. 

 Kalite iyileştirme çalışmaları kapsamında İlaç Kurulu Komitesinin takip etmesi istenen kalite ve 

performans indikatörlerinin izlenmesi ve rapor edilmesini sağlar. 

Diğer komite ve kurullarla işbirliği içinde çalışır.  

 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 


