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ECZACILIK FAKÜLTESİ 

HASTANE ECZANESİ STAJI ÖĞRENME HEDEFLERİ 

1 Staj yapılan hastanenin türü (üniversite, devlet, eğitim-araştırma, özel, yüksek ihtisas vs.) 

2 Staj yapılan hastane eczanesinde çalışan personel sayısı (eczacı, eczane teknisyeni, yardımcı 

personel vs.), mesai saatleri ve nöbet sistemini bilir. 

3 İlaç yerleşim planı ve stoklama sistemini bilir. 

4 Eczanede bulunan medikal ve teknik cihazları bilir. 

5 Hastane eczacısının görev ve sorumluluklarını bilir. 

6 Eczacı–hekim ve eczacı–hemşire arasındaki iletişimi bilir. 

7 Eczacının ilaç danışmanlığının gözlemler. 

8 İlaç istemlerinin değerlendirilme, onaylanma, hazırlanma ve dağıtım sürecini bilir: 

  Hastanede kullanılan elektronik ve/veya manuel ilaç istem ve ilaç onay sistemi 

  İlaç istemlerinin hazırlanması, paketlenmesi, etiketlenmesi 

  Hastanede kullanılan elektronik ve/veya manuel ilaç yönetim/dağıtım sistemi 

9 Narkotik ve psikotrop ilaçların takip, kontrol, hazırlanma, teslim ve imha sürecini bilir. 

10 Narkotik ve psikotrop ilaçların stoklanması ve kaydedilmesini bilir. 

11 Eczanede intravenöz yolla uygulanan solüsyonların hazırlanmasını bilir. 

12 İlaç dozu hesaplaması, maksimum doz kontrolü, parenteral solüsyonların akış hızının 

hesaplanmasını bilir. 

13 İlaç–ilaç ve ilaç–besin etkileşimlerini değerlendirir. 

14 İlaç alerjisi kontrolü ve sürecin yönetimini bilir. 

15 Advers etki bildirimlerinin takibi ve Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne bildirim sürecini bilir. 

16 Akılcı İlaç Kullanımı çalışmalarının gözlemler. 

17 İlaç hazırlık sürecinde kişisel koruyucu ekipman kullanımını bilir. 

18 Kemoterapi ilaç istemlerinin değerlendirilmesi, kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasını bilir. 

19 Total Parenteral Nutrisyon (TPN) istemlerinin değerlendirilmesi, TPN solüsyonlarının 

hazırlanmasını bilir. 

20 Majistral ilaç hazırlanma, etiketlenme, paketlenme, fatura edilme sürecini bilir. 

21 Buzdolabında saklanacak ilaçların ve aşıların öğrenir. 

22 Yüksek riskli ilaçların öğrenir ve yönetir. 

23 Özel saklama koşulu olan (ışıktan uzak, buzdolabında vs.)  ilaçların stoklanması sürecini bilir. 

24 Kullanılan özel uyarı etiketlerini (yüksek riskli ilaç, buzdolabında saklanacak ilaç vs.) öğrenir  

25 Kontrole tabi ilaçlar için reçete temin (kımızı, yeşil, mor, turuncu reçete) ve kullanım sürecini bilir. 

26 İlaç stok takibi ve sipariş sürecini bilir. 

27 İlaç miyad takibi, zayi ve imha sürecini bilir. 

28 Eczane sıcaklık ve nem takibini bilir. 

29 Buzdolabı sıcaklık takibi, sıcaklık takibinde kullanılan cihazları bilir. 

30 Eczanede kullanılan Bilgi Sistemleri destekli programları öğrenir. 

31 Hastane eczanesi denetim sürecini bilir. 

 

 


