ECZANE ÇALIŞANLARININ EĞİTİM BAŞVURULARI
HAKKINDA
Türk Eczacılar Birliği, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı
ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2007
tarihinde imzalanan Protokol gereği verilecek olan
eğitimlere katılmak isteyen en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olan ve Protokolün yürürlüğe
girdiği tarihte (5 Aralık 2007) eczanelerde eczacıya destek personeli olarak asgari 1 yıl çalıştığını
(kesintili olabilir, toplamda bir yılın tamamlanması
gerekir) sigorta primleri ile belgelendiren eczane
çalışanlarının, ekte belirtilen formu doldurup istenen belgelerle birlikte Tekirdağ Eczacı Odası’na
veya Eczacı Odasına bağlı Bölge Temsilciliklerine
başvurmaları gerekmektedir.Başvurular 20 Mayıs
2008 tarihinde başlayacak olup 20 Haziran 2008
Cuma günü sona erecektir.
Kurs programı 256 saat teorik 1200 saat pratik
olmak üzere bir takvim yılı ve toplam 1456 saat
süreli olarak düzenlenecektir.Teorik eğitim Halk
Eğitim Merkezleri’nde, pratik / uygulamalı eğitim
ise eczanelerde yapılacaktır. Eczanelerdeki pratik
eğitim İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi
yöneticileri tarafından birlikte denetlenecektir.
Pratik eğitim eczane sahibi eczacı tarafından verilecektir. Kurslara katılanlar mazeretli veya mazeretsiz olarak ders bazında toplam ders saatinin 1/4
ünden fazla devamsızlık yapar ise o dersi almamış
kabul edilir. Aynı konu pratik eğitim için de geçerlidir. Pratik eğitime devam ederken işyerini değiştirenler, ayrıldıkları işyerindeki pratik eğitim sorumlusu eczacıdan eğitime devam ettiği süre ve başarı
durumunu belirtir belgeyi alıp Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorundadır. Aynı şekilde
pratik eğitime devam edeceği yeni işyeri ve pratik
eğitim sorumlusu eczacının bilgileri de aynı gün Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bildirilir ve gerekli
görevlendirme onayının alınması sağlanır.
Teorik ve pratik eğitimin sonunda o eğitimde görülen her ders için ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır ( devamsızlıktan kalmamak ve dersin sınavına
girmek şartıyla). Teorik düzeyde almış oldukları
derslerin ders bazlı değerlendirilmesi sonuçları ortalaması 2 ve üzeri ortalamayı tutturan kursiyerler
pratik düzeye devam edebilecektir. 2.düzey değerlendirmesi de aynı şekilde yapılarak iki düzeyi başarıyla tamamlayan katılımcılar başarılı sayılarak kurs
bitirme belgesi alacaklardır.
1.düzey ders programı:
ortak beceri-----------------------32 saat
ekonomi--------------------------32 saat
genel muhasebe-------------------32 saat
1.düzey toplam teorik------------96 saat ders alınıp
başarılı olanlar 2.düzey eğitime devam edecekler-
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dir.
Çeşitli hükümler:
Hastane eczanelerinde çalışmakta olan eczane
destek personelleri de 1 yıl SSK prim belgelerini
hastane eczacısına çalıştığı süre ile belirtip, imza
ve kaşe yaptırarak başhekim onayından sonra gerekli belgeleri tamamlayıp kursa katılabileceklerdir
Geçmiş dönemlerde çalışıp halen eczanelerde
fiilen çalışmayanlar, çalıştıkları eczanelerden alacakları belge ile kurslara kayıt edilebileceklerdir.
Bu durumda olanlar teorik eğitime katılıp, başarılı
oldukları takdirde kendilerine yazılı bir belge düzenlenerek verilecektir. Daha sonra pratik eğitimleri de tamamlandıktan sonra kurs bitirme belgesi
tanzim edilecektir.
Kurslar başladığında kursa katılmayı hak kazananlardan vatani görevini yapmakta olanlar ile sağlık
sorunu nedeniyle kısa süreli çalışamamaları sebebiyle kurslara katılamayanlar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla talepleri halinde bir sonraki kursa
katılabilirler.
Eğitime katılma koşulları ve istenen belgeler
•En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak
(Diploma sureti ve nüfus cüzdan fotokopisi TC kimlik numaralı)
•Sağlık durumu mesleğini icra etmesine uygun olmak (Tek doktor raporu yeterlidir.)
•Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihte eczanelerde, eczacıya destek personeli olarak asgari 1 yıl
çalışmış olduğunu belgeleyen sigorta prim makbuzları (Kesintili olabilir, toplamda 1 yılın tamamlanmış
olması gerekir)
•Ekte yer alan FORM doldurularak istenen belgelerle birlikte başvurulması gerekir.
Ders saatlerinin hafta içi sabah,öğleden sonra ve
gece saatlerinde yapılması planlandığından uygun
olan ders saatlerinden biri kursiyer tarafından işaretlenmesi gerekmektedir. Ders saatleri konusunda
eczanelerin kapanış saatlerine göre Halk Eğitim
Merkezi tarafından kolaylık gösterilecektir.
Ayrıca Başvurular İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezleri ile İl Sağlık Müd.ve İlçe Sağlık Grup
Başkanlıkları’nada yapılabilir.
Başvuruların tamamlanmasından sonra eğitim
programı ve tarihleri bildirilecektir.
Meslektaşlarımıza, Eczane Çalışanlarımıza ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…!
19.Bölge Tekirdağ Eczacı Odası                                       
Ecz. Ufuk B. ERSÖZ / BAŞKAN
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