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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Başhekim Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

 

 

 
 
 

1.Görev Ünvanı                                   : Eczacı 

2.Çalıştığı Bölüm                                : Başhekim                   

2.1. Bağlı olduğu bölüm yöneticisi   : Başhekim 

2.2. Kendisine bağlı kadrolar        : - 

2.3. Yerine vekâlet edecek kişi        :  

2.4. Çalışma Saatleri                        : Mevzuatta Belirtildiği Gibi 

3.Gerekli Nitelikler 

3.1. Öğrenim                                       : Eczacılık Fakültesi mezunu olmak 

3.2. Deneyim                                    : 5 yıllık deneyimi olmak 

3.3. Eğitim                                       : Oryantasyon eğitimi 

3.4. Kullanması Gereken Cihaz Ve Ekipmanlar : Birimindeki cihazlar 

3.5. İşinde Gizlilik Gerektiren Durumlar             : Hasta mahremiyeti (özel bilgiler gizlilik gerektiren durumlar), 

kurum içi bilgiler. 

4.Görev Tanımı : Özel Çevre Hastanesinin her türlü eczacılık işlerini yürütmek 

5.Görev Yetki Ve Sorumlulukları: 

5.1.  İlaç Yönetim süreci dahilinde tanımlamış olan prosedürlerin uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak 

5.2. Doktor istem formlarını değerlendirmek 

5.3. İstemi yapılan ilaçları, dozu, dozajı bakımından hastanın yaşı, kilosu, alerji bilgileri, tanısı ve diğer klinik 

bulguları göz önünde bulundurularak değerlendirmek; sorun ve hata oluşabilecek noktalarda doktorla iletişime 

geçerek bilgi vermek 

5.4.  İstemi yapılan ilaçların diğer ilaçlarla ve besinlerle etkileşim kontrollerini yapmak 

5.5. Etkileşim uyarılarını ilgili sağlık görevlilerine iletmek ve gerektiğinde alternatif ilaçları önermek 

5.6. Pediatri hastalarının ilaç direktiflerinin hazırlanmasında doz kontrollerini yapmak 

5.7. Değerlendirme ve kontroller sonrasında hasta güvenliği göz önünde bulundurularak doğru ilaç doğru hastaya 

ulaşacak şekilde hazırlamak 

5.8. Eczane Bölümünde ilaçların uygun koşullarda muhafaza edilmesi için gerekli bilgilendirmeleri yapmak 

5.9. Narkotik ve Psikotrop ilaçların Eczane Bölümü, kat, servis ve bölümlerde belirlenen koşullarda sağlamak ve 

takibini yapmak 

5.10. Bölüm, kat, servislerde acil çanta/arabalarındaki ilaçların etkin kontrollerinin yapılmasını sağlamak 

5.11. Hazırlanan tüm ilaçların son kontrollerini yapmak 

5.12. Doktorlar tarafından istenen ilaçların eczanede bulunmaması durumunda eşdeğeri veya eşdeğeri olabilecek 

gruptaki ilaçlar hakkındaki bilgiyi gerektiğinde hastanın doktoruna iletmek ve hemşirelere gerekli uyarıları yapmak 

5.13. İlaç saklama koşulları ve muhafaza etme hakkında sağlık çalışanlarına bilgi vermek 

5.14. İlaç ve ilaç kullanımı hakkında bilgi vermek ve bu konuda gerekli araştırmaları yapmak 
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5.15.  Eczanede son kullanma tarihi geçen ilaçların kaydını tutmak tehlikeli atık işleyişi doğrultusunda kilitli 

bidonlarda tehlikeli atık deposunda toplanmasını sağlamak 

5.16. Gereken durumlarda ilaç siparişlerini ecza depolarına iletmek ve ilaç teminini sağlamak 

5.17. Gelen ilaçların fatura ile uygunluğunu kontrol etmek 

5.18. Gereken durumlarda güncel fiyat listelerini takip etmek ve sisteme tanıtmak 

5.19. Hastanede kullanılan ilaçlarda meydana gelmiş üretici hatalarını firmalara iletmek ve sorunun çözülmesini 

sağlamak 

5.20. Kalite sistem geliştirme çalışmaları ile ilgili olarak bölüm dokümanlarını hazırlamak, izlemek, gerekli kayıtları 

tutmak, uygulama ve dokümantasyonunun güncelleştirilmesini sağlamak ve eğitim faaliyetlerini organize etmek 

5.21. Kalite geliştirme çalışmaları içinde yürütülen proje çalışmalarında etkin rol oynamak 

5.22.  Görevlerini, hastanemizin misyonu, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda yerine getirmek. 

5.23. Uluslararası kalite standartlarında hizmet sunmak amacıyla belirlenen kalite stratejisine uymak ve hastane 

genelinde uygulanan ilgili tüm kalite çalışmalarına katılmak. 

5.24. Kontrole tabi - Narkotik ve Psikotrop - ilaçların suistimalinde yetkili kişi ve birimleri haberdar etmek. 

5.25. Hizmet içi eğitim programları ile toplantılarına katılmak ve mesleki yayınları izleyerek,  bilgilerini sürekli 

tazelemek ve geliştirmek. 


