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STAJ RAPORU HAZIRLAMA KURALLARI 

 

Staj raporlarının hazırlanmasında uyulması gereken yazım kuralları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 Rapor içeriği, öğrenme hedefleri kapsamında öğrencinin staj süresince 

yapılan işler, açıklayıcı bilgiler, öğrenilen sistem ve/veya ürünler ile 

ilgili kazandığı bilgi ve becerileri yansıtmalıdır. Öğrenci, aldığı eğitim 

ile uygulamalı Pratik beceri kazanma süresi içinde edindiği bilgileri 

raporda belirtmelidir. 

 Staj raporu (21x29.7 cm) boyutundaki beyaz A4 kağıdına yazılmalıdır. 

 Staj raporu el ile tükenmez kalem kullanılarak okunaklı bir yazım bicimi 

kullanılarak doldurulmalıdır. 

 Staj raporunda yer alan bütün sayfalara numara ve tarih verilmelidir. 

 Yazımda bütün kağıdın yalnızca bir yüzü kullanılmalıdır. 

 Staj raporu yazımı, kolay anlaşılır bir Türkçe ile yazım kurallarına 

uygun olarak ve bilimsel bir dille yazılmalıdır. Anlatım üçüncü şahıs 

ağzından yapılmalı, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. Noktalama ve 

imla için Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğünden 

yararlanılabilir. 

 Staj raporu staj donemi boyunca yapılan etkinlikleri içerecek şekilde 

toplamda en az on (10) sayfa uzunluğunda olmalıdır. 

 Raporun ilk sayfasında stajı yapan öğrencinin adı, soyadı, numarasını 

içeren kapak sayfası olmalıdır. 

 Rapor bir dosya içerisinde teslim edilmelidir. 

 

 

HASTANE STAJ PROGRAMI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ 

 

Hastane Stajının (staj II) Öğrenme Hedeflerini de Kapsar 

 

Hastane Stajı (Staj III) 

 

4. ve 5. sınıflar arasındaki yaz aylarında 26 gün süre ile yapılır 

 

1. Staj yapılmakta olan hastane ile ilgili temel bilgi; 

a. Hastanenin türü (üniversite, devlet, yüksek ihtisas, eğitim-

araştırma, özel, vb), 

b. Hastane yönetim şeması, 

c. Hastanedeki servislerin sayısı ve isimleri; hastanedeki 

polikliniklerin sayısı ve isimleri; yoğun bakım ünitesi sayısı. 

2. Staj yapılmakta olan hastane eczanesi ile ilgili temel bilgi; 

a. Hastane eczanesindeki eczacı, klinik eczacılık uzmanı olan 

eczacı ve farmakoloji uzmanı olan eczacı sayısı, 

b. Eczacının bir sağlık-bakım personeli olarak hastane 

eczanesindeki görev ve sorumlulukları, 

c. Yardımcı personelin sayısı, niteliği ve sorumlulukları, 

d. Hastane eczanesinin hastane içinde yerleşimi; hastane 

eczanesinin kısımları ve bu kısımların fonksiyonları, 

e. İlaçların sınıflandırma, raflara dizilime ve depolama sistemi, 

f. Hastane eczanesinde kullanılan cihaz ve gereçler, 



g. Hastane eczanesinin çalışma saatleri ve mesai sonrası eczacılık 

hizmetleri/nöbet düzeni 

h. Hastane eczanesinde hazırlanan ortalama günlük reçete sayısı. 

3. Eczacının hastanede rol aldığı/üyesi olduğu komiteler (ör: enfeksiyon kontrol 

komitesi, vb). 

4. Hastane eczacılarına yönelik hizmet içi eğitim etkinlikleri 

5. Hastane eczanesi – İl Sağlık Müdürlüğü ilişkileri 

6. Hastane eczanesi – Bölge Eczacı Odası ilişkileri 

7. Eczacı ve klinik servisler arasındaki ilişkiler; 

a. Kliniklerde çalışan hekimler “ilaç danışmanlığı” almak üzere 

ne sıklıkla eczacıya danışıyorlar? 

b. İlaçlarla ilgili olarak eczacıya en sık danışılan konular 

nelerdir? 

8. Hekimlerin reçeteleme alışkanlıklarının/ Servislerin tüketim kalıplarının 

izlenmesi 

9. Narkotik ilaçların kaydedilmesi, depolanması ve dağıtımı. 

10. Özel olarak kaydedilen (mor, turuncu ve kırmızı renkli) boş reçetelerin “İl 

Sağlık Müdürlüğü’nden alınması ve hastanedeki hekimlere kaydedilerek 

ulaştırılması. 

11. Hastane eczanesinde majistral ilaç hazırlanması; 

a. Eczanede hammadde ve son-ürün tartımı, 

b. Eczanedeki tartı aletlerinin kullanımı, 

c. Hastane eczanesinde majistral ilaçların formülü, hazırlanması 

ve ambalajlanması. 

12. İlaç ihalesi ve ilaç satın alma prensipleri 

13. Hasta tarafından bildirilen ilaç yan etkilerinin Türk Farmakovijilans Merkezi’ne 

rapor edilme prosedürü. 

14. Hastane eczanesinde yapılan denetimler; hastane eczanesi hangi kurumlarca, ne 

sıklıkta denetlenmektedir? 
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