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AMAÇ:
 Hastalara  uygulanan  ilaçların  güvenli  şekilde  kullanımlarının  sağlanması  için  advers etkilerin  sistematik bir  şekilde
izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi,  arşivlenmesi, TÜFAM’a bildirilmesi ve
ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

KAPSAM:
Tedavi hizmeti verilen tüm birimleri kapsar.

TANIMLAR:

Beşeri  Tıbbi  Ürün/Ürün: Hastalığı  tedavi  etmek  ve/veya  önlemek,  bir  teşhis  yapmak veya  bir  fizyolojik  fonksiyonu
düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya
maddeler kombinasyonunu (ilaçları)

Advers etki: Bir  beşeri  tıbbi  ürünün  hastalıktan  korunma,  bir  hastalığın  teşhis  veya  tedavisi  veya  bir  fizyolojik
fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya
çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etkiyi(beklenmeyen etki) 

Farmakovijilans: Advers etkilerin  (beklenmeyen  etkilerin)  ve  beşeri  tıbbi  ürünlere  bağlı  diğer  muhtemel  sorunların
saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları, 

Ciddi  advers etki: Ölüme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin uzamasına, kalıcı veya
belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe, konjenital anomaliye veya doğumsal bir kusura neden olan advers etkiyi,  

Beklenmeyen advers etki: Beşeri tıbbi ürüne ait kısa ürün bilgileri ile niteliği, şiddeti veya sonlanımı açısından uyumlu
olmayan advers etkiyi,

Beşeri tıbbi ürünün suiistimali: Zararlı fiziksel veya psikolojik etkilerin eşlik ettiği sürekli veya aralıklı olarak kasıtlı aşırı
ürün kullanımını,

TÜFAM: Bakanlık İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Türkiye Farmakovijilans Merkezini ifade
eder. 
UYGULAMA:

● Hastanemizde farmakovijilans sistemi kurulmuştur.
● TÜFAM’ne bilgi akışını sağlamak üzere; hastane yönetimi tarafından, farmakovijilans çalışmalarını yürütecek bir

hekim, farmakovijilans irtibat noktası sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.
● Hastalarda beşeri  tıbbi ürün kullanımına bağlı  olarak ortaya çıkan ürün  advers etkilerinin Bakanlığa  spontan

bildirimi, advers etkileri gözlemleyen hekim, eczacı, diş hekimi ve hemşirenin mesleki sorumluluğundadır.
● Hekim, hemşire, eczacı, diş hekimi ürün kullanımı ile ortaya çıkan ve ürüne bağlı olabileceği düşünülen ciddi ve

beklenmeyen advers etkileri, hastanedeki farmakovijilans sorumlusuna iletir.
● Farmakovijilans sorumlusu advers etkiyi onbeş gün içinde TÜFAM’ne bildirir. 

Ruhsatlı/izinli beşeri tıbbi ürünlerin advers etkilerinin TÜFAM’ne spontan bildiriminde, Advers Etki Bildirim Formu 
kullanılır.


