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1.Görev Tanımı: Özel Çevre Hastanesi’nin işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin 

sağlanabilmesi ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlanması ve 

yürütülmesinden sorumlu bir ekip oluşturulur.   

Akılcı ilaç kullanımı ekibi, aşağıda belirtilen kişilerden en az sekiz üye olmak koşuluyla oluşturulmalıdır. İhtiyaca 

göre katkı sağlayacağı düşünülen kişiler de ekibe dahil edilebilir. 

 Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu başhekim yardımcısı, 

 En az üç farklı branştan birer hekim, 

 Hastane başhemşiresi, 

 Hastane hasta hakları birimi sorumlusu, 

    Akılcı ilaç kullanımı ekibi sorumlusu ve yardımcısı belirlenir. 

2.  Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

2.1.Akılcı ilaç kullanımında farkındalık oluşturmak amacıyla hastane genelinde program hazırlamak, 

2.2.Programın etkinliğini ölçmek için belirli aralıklarla anket düzenlemek, 

2.3.Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane politikasını belirlemek, 

2.4.Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli ve hastalara yönelik faaliyetleri planlanmak ve yürütülmesi 

planlanan faaliyetleri gerekçeleri ile birlikte, sorumluları ve görev dağılımı belirlenerek ayrıca zaman çizelgesi 

oluşturularak rapor haline getirmek , 

2.5.Hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerde tüm sağlık personelinin görev ve 

sorumlulukları belirlemek, 

2.6.Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, 

2.7.Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi 

düzenlemeler bulunmasını sağlamak, 

2.8.Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yazılı doküman hazırlamak, 

2.9.Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmasını sağlamak, 

2.10.Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet talebinde bulunmak. 

3.  Çalışma Usul ve Esasları/Toplantı sıklığı 

Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda mevcut durum değerlendirmesi yapılırı, 

gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşılır. Plandan sapmalar varsa gerekçeleri ve çözüm önerileri ile 

birlikte bir rapor oluşturulur. 

4. Ekip Üyeleri: 

Başhekim 

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 

Genel Cerrahi Doktoru (Cerrahi Uzman) 

Çocuk Hastalıkları Uzmanı (Dahili Uzman) 
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