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Birimi: Eczane Birimi 

Görev Adı: Eczacı 

Üst Amirler: Başhekim 

Görev Devri:  Görevlendirilen Eczacı 

Görev Amacı: Eczacılar, baştabip tarafından kurumun eczane, laboratuar ve kliniklerinde çalışmak üzere 

görevlendirilirler.   
Bağlı Birimler: Eczane Birimi 

Temel İş Ve Sorumluluklar 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Eczacılar, baştabip tarafından kurumun eczane, laboratuar ve kliniklerinde çalışmak üzere görevlendirilirler.  

Bu görevlendirme nöbetleşe de olabilir. 

 Eczane ve laboratuarlarda görevli eczacılar, baş eczacı veya laboratuar şefi tarafından verilen görevleri 

yapmakla yükümlüdürler. 

 Kliniklerde çalışan eczacılar klinik şef veya uzmanı ile vizit ve kontrvizitlere çıkar, yazılan ilaçları eczaneden 

teslim alır ve bunların usulüne uygun olarak hastalara ulaşımını sağlar. 

 Servis acil ilaç dolaplarının eksikliklerini zamanında tamamlar. 

 İlaçların sarflarını yapar ve ayrıca baştabibin vereceği meslekleri ile ilgili görevleri yerine getirir. 

 Baş eczacı bulunmayan kurumlarda eczacı, baş eczacıya ait bütün görevleri yapar. 

 Eczacı bulunmayan kurumlarda ise eczane hizmetleri baştabibin sıhhi ve fenni sorumluluğu altında 

görevlendirilecek bir eczacı teknisyeni veya hemşire tarafından yürütülür. 

 Mali sorumluluk ta bu görevliye aittir. 

 İmalat için lüzumlu toksit maddelerin tartıları bizzat eczacılar tarafından yapılır. 

 Eczacılar, tabela veya reçetelerde rastlayacakları kodekse uygun olmayan tertip hatalarında ilgili tabibi 

uyarırlar. 

 Eczanede veya depoda azalmaya başlayan kimyevi ve galenik maddelerle müstahzarları bir liste halinde 

yazarak sağlanmaları için baş eczacıya verirler. 

 Eczanenin Düzenli ve tertipli olmasını sağlar. 

 Eczanedeki ilaçları bilgisayar ve otomasyon sistemi olan yerlerde, bu sistemleri kullanarak depo takibini 

yapar. 

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak. 

 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 
Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir 

ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da 

gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar 

çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini 

uzak tutarlar. 
 

 

                          HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

      


