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1.BİRİM: Eczane Deposu

2. GÖREV ADI: Eczacı Teknisyeni

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Eczacı,Başeczacı,Müdürler,Başmüdür,Başhekim Yardımcıları,

Başhekim

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Eczane Teknikerleri

5. GÖREV DEVRİ:Diğer Eczane Teknikeri

6.GÖREV AMACI:Depo İşleyişinde Yardımcı Olmak

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

1.İlaçlarla ilgili kontrollerin düzenli olarak yapılmasını sağlamak. ( miat, sayım, stok )

2.Firmalardan gelen ilaçlar irsaliyedeki miktarı gelen miktar ile karşılaştırılır.Kargo firmasından

depoya teslimatı depo yardımcı personeli ile eczacı sorumluluğunda gerçekleştirilir.

3.Kargo firması aracılığıyla ilaç firmasından gönderilen ilaçların kırık,hasarlı olup olmadığı ve

miatlarıbaşeczacı ile kontrol eder.

4.Firmalardan gelen ilaçlar imza karşılığı teslim alındıktan sonra; kargo ile gönderimi sağlanmış ise

kargo etiketinden veya kargo teslim makbuzundan fotokopi çekilerek arşiv yapılır ve bu yapılan

arşivler düzenli olarak başeczacıya sunulur.

4.Başeczacı ve eczacıların öngördüğü görevleri yerine getirmek.

5.Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür,talimat, yasal ve diğer şartlara uymak.

6.Depoda bulunan ilaçların son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini yapar; eksikleri tespit eder ve

uygun bir şekilde depolanmaları ile kayıtlarının tutulması konusunda görev alır.

7.HBYS sistemine girilmiş olan faturalar TİF ve muayene kabul komisyonu raporları eklenerek

faturalardan iki nüsha fotokopi çekilip ilk fotokopi başeczacıya verilmek üzere arşivlenir. Faturanın

diğer nüshasına TİF ekleyerek eczane fatura arşivi ve TİF arşivine kaldırılır.

8.İşlemleri biten evraklar zimmet defterine depo yardımcı personelleri tarafından

kaydedilerek komisyon üyelerine imzalatılmak üzere imza karşılığı yetkili kişiye teslim edilir.
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9.İmzadan gelen evraklar yetkili kişiden tekrar depo yardımcı personeline teslim edilir. Eczane

deposunda kalacak olan ve döner sermaye saymanlığına teslim edilecek olan evraklar depo yardımcı

personeli tarafında ayrıştırılır,zimmet defterine kaydedilerek döner sermaye saymanlığına teslim

edilir.

10.Gelen ilaçların daha önceden hastanemiz bünyesine girmiş olan muadillerine HBYS sistemi

üzerinden sorguları depo yardımcı personeli tarafından yapılır. Yapılan kontroller sonrası miatlarına

uygun bir sıra ile uygun biçimde ilaçların depolanması sağlanır.

8.YETKİLER:Tanımlanan görevlerin yapılmasında üst amirler tarafından verilen görevlerimevcut

yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek, sorumlu olduğu personeli sevk ve

idare etmek.


