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KANUN

r) Eczane teknikeri; meslek yüksekokullarının eczane hizmetleri programından
mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık
faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek
personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.
Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek
mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılır.”

ECZANE TEKNİSYENİ
-

-

Beyaz önlük ve yaka kartı takılması,
Mesleğe uygun olunması (saç-sakal ve giyim),
Mesleki terim bilgisine sahip olmak,
Mesleki kimya bilgisine sahip olmak,
Hijyen bilgisine sahip olmak,
İlaç ve sağlık bilgisine sahip olmak,
İlk yardım uygulama bilgisine sahip olmak,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,
Satış tekniklerini bilmek,
Mesleği ile ilgili standart ölçüler hakkında bilgi sahibi olmak,
Ön muhasebe bilgisine sahip olmak.
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeleri takip etmek,
Yardımcı elemanlara iş dağılımı yapmak,
Eczanenin temizlik ve düzenini sağlamak,
İlaç ve kozmetik eksiklerini belirlemek ve temin etmek,
İlaç ve kozmetik vitrinini düzenletmek,
Evrak işlerini takip etmek,
Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik bakımını yapmak,
Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini yaptırmak,
Nöbetçi eczaneleri ilan etmek,
Eczacı ile birlikte nöbet tutmak,

-

-

-

-

-

-

Reçeteli veya reçetesiz satılan ilaç, kozmetik, dermo kozmetik, ortopedik ve medikal
malzemelerin tutarı karşılığında hastaların hizmetine sunmak,
Resmi veya özel kurumlara ait reçetelerin onayını almak, listelemek ve faturalandırmak,
Hastaları bilgilendirmek,
Tansiyon ölçmek,
Basit ilk yardım hizmeti vermek,
Gebelik testi yapmak,
Kan şekeri testi yapmak,
İlaç kaplarını ve laboratuar aletlerini temizlemek ve sterilize etmek,
İlaç ve kozmetik ham maddelerini tartmak, karıştırmak, ambalajlamak ve etiketlemek,
İlacın ve kozmetiğin kullanım tarifesini yazmak,
İlaçların son kullanım tarihini kontrol etmek, satış dışı kalan ilaçları belirlemek,
Eczacının denetiminde reçetedeki ilaçları hazırlamak ve kullanım konusunda hastayı
bilgilendirmek,
İlaç ve kozmetik fiyatını güncellemek,
Hastanın bilgisi dâhilinde eşdeğer ilaç vermek,
İlaç ve kozmetik ürünlerini paketlemek,
Fatura veya kasa fişi düzenlemek,
Reçete bedelini tahsil etmek,
İlaç reçetesini kayıt etmek,
Psikotrop ilaçları kaydetmek,
Majistral ilaçların hesaplarını yapmak,
İş yerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımlarına özen göstermek,
Eczanedeki işlemleri yapabilecek düzeyde bilgisayar kullanmak,
Kaydedilmiş reçeteleri ilgili kurumlara göndermek,
Günlük ve aylık kasa raporu almak,
Ay içerisinde alınan ve satılan ürünlerin belgelerini düzenleyerek muhasebeye sunmak,
Meslek ile ilgili toplantı, seminer, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak,
Meslek ile ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek,
Kayıt tutma yeteneğine sahip olmak,
Problem çözme yeteneğine sahip olmak.
Yaptığı işin sorumluluğunu üstlenmek,
Mesleki ahlâk ilkelerine uymak.
Eczanede çalışan diğer personele iş yeri çalışma kuralları hakkında eğitim vermek,
Yardımcı elemanlara iş dağılımı yapmak.
Diğer özellikler
Beyaz önlük ve yaka kartı takmak
Eczacıdan aldığı talimatları uygulama becerisine sahip olmak,
Ekip çalışmasına katılmak,
Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
Kendine güven duymak,
Öngörme yeteneğine sahip olmak,
Planlama yapmak,
Stres altında çalışabilmek,
Dinleme yeteneğine sahip olmak,
İkna yeteneğine sahip olmak,

-

Karar verme yeteneğine sahip olmak,
Araştırmacı olmak,
Çalışkan olmak,
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak,
Detaylara özen göstermek,
Dikkatli olmak,
Dürüst olmak,
Güler yüzlü olmak,
Güvenilir olmak,
İnsan ilişkilerine özen göstermek,
İş disiplinine sahip olmak,
Kaliteye dikkat etmek,
Sabırlı olmak,
Sır saklamak,
Temiz olmaya özen göstermek,
Yeniliklere açık olmak,
Zamanı iyi kullanmak.

