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SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279-549
Konu : Yılın Hastane Eczacısı Yarışması

DAĞITIM YERLERİNE

Sağlık tesislerinde iyi eczacılık uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Genel
Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde görev yapmakta olan eczacıların katılımıyla
“Yılın Hastane Eczacısı”nın seçileceği yarışmanın bu yıl 5.si düzenlenecektir. 2019 yılı
başvuru konuları şu şekildedir;
 Sağlık tesislerinde kullanımı artan ürünlerin farmakoekonomik açıdan değerlendirilerek
tedavinin seyri değişmeksizin aynı farmakolojik etkiyi oluşturacak daha uygun maliyetli
ürünler konusunda gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetler ve sonuçları,
 Hem oral hem de parenteral ilaçların hastaya uygulanacak doza göre kullanılmadan kalan
kısımlarının zayi olmasını engellemek için gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları,
 Özellikle yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, evde sağlık hizmetleri gibi alanlarda
polifarmasiye maruz kalan hastaların ilaç tedavilerinin eczacılar tarafından gözden geçirilmesi
ve gereksiz ilaç kullanımının tespit edilmesi halinde tedavinin optimize edilmesi için hekime
öneride bulunulması, bu sayede advers ilaç etki gelişimi, doz aşımı vb. istenmeyen
durumların önüne geçilmesi konusunda danışmanlık faaliyetleri ve sonuçları,
 Sağlık tesisinde etkin stok yönetimi yaparak; stok gün düzeyi, cep depo yönetimi, tüketim
takipleri, miat yönetimi, depolama alanı yerleşimi vb. hususlarda gerçekleştirilen iyi
uygulama ve sonuçları,

Bu kapsamda yapılan tüm iyi uygulama örneklerine ilişkin başvurular; Genel
Müdürlüğümüz tarafından oluşturulacak seçim kurulu tarafından bilimsel altyapı ve literatür
dayanağının olması, içerik ve iş planının olması, kurumsal olarak katkı sağlaması, fayda ve
başarı ölçütleri içermesi, yenilikçi bir yaklaşım sunması, daha önce yayımlanmamış olması ve
uygulanabilir olması parametrelerine göre değerlendirilecektir.

Adayların “Yılın Hastane Eczacısı” yarışmasına başvuruda bulunmak üzere; ekte yer
alan başvuru formunu doldurarak konuya ilişkin hazırlamış oldukları sunumları ile birlikte
16 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar hastane.eczaciligi@saglik.gov.tr adresine
göndermesi gerekmektedir.

Konu hakkında Müdürlüğünüze bağlı sağlık tesislerinde görev yapan tüm hastane
eczacılarının bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN

Bakan a.
Genel Müdür

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 617a95d3-6d4e-4c73-922c-be11daf634ed kodu ile erişebilirsiniz.
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Ek:
Yılın Hastane Eczacısı Başvuru Formu (3 Sayfa)

Dağıtım:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
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