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İkinci dünya savaşından .beri, hastane eczacısı eczanedeki nisbe

ten rahat ve muğlak görünüşlü durumundan çıkarak, henüz eczane 

eczacısı tarafından paylaşılmayan mesleki bir mertebeye erişmiştir. 

Hastane eczacısının oldukça kısa bir sürede sağlık hizmetindeki 

önemli ve benimsenmiş görevine yükselişinde bir çok faktörler sorum

lu bulunmaktadır. Daha iyi hasta bakımının yerine getirilmesi ihtiyaç 

olarak gelişirken, hastane eczacısı, kişi ve mesleki dernekler olarak 

bu durumlarda ne gibi katkıda bulunacağı hususunda başından beri 

uyanıkdı. Hastane eczanesinin önderleri, bilhassa Amerika Birleşik 

Devletlerinde, sosyo - politik - ekonomik değişmelere hassasWar ve 

çeyrek yüzyıl öncesi gibi erken bir devirde kendilerini, sağlık hizmet

lerinde ortaya çıkmakta olan değişmeler nedeniyle hastane eczacısının 

geçmişteki geleneksel reçete yapma ve ilaç verme görevlerinin geniş

leyeceğine ve çok defa yeni görevlerin katılması gerekebileceğine göre 

hazırladılar. 

Bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde geçmişteki hayaller ger

çekleşmiştir. Hastanelerdeki eczane bölümleri genişlemiştir ve şim

di, ilaç bilgi alma merkezleri; birim - doz dağıtım ve envanter prog

ramları; ilaç düzenleme programlan; I.V mayilere ilaç katma prog

ramlan; zehirlenme kontrol merkezleri; klinik, laboratuvar ve ida

rede araştırmaya katılma; hemşirelerin, yardımcıların ve öğrencile-
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rin eğitici programlarını ihtiva edebilmektedir. Belirli merkezlerde, 
hastane eczacısı hekimle birlikte tanımlanabilmekte ve sorumluluk 
almaktadır ki, bu bir zamanlar sadece hekimin selahiyeti olarak dü
şünülmekteydi. 

Hastane eczacısının günümüzdeki yaygın görevleri dikkatle in
celendiğinde, hemen bUtün bu görevlerde tamamen toksikolojinin ge
niş sınıflamasına giren sorunlarla karşılaştığı ortaya çıkar. Düşün
celerinizi, muhtemelen mevcut yeni fikirlerinizi ve yakın gelecek için 
tasarılannızı kanıtlayacak bir takdim olması ümidi ile burada, has
tane eczacısı ve_ toksikolojiyi ortaya koymak istiyorum. 

TOKStKOLOJi NEDiR ? 

Tarihte, toksikoloji dalına eczacı eğitiminin bir parçası olmuş

tur. Eski zamandan beri, eczacılık mesleği ister bitkisel, hayvansal, 
madeni veya kimyasal olsun zehirle uğraşmıştır. Bununla beraber 
«toksikoloji» kelimesi, eczacılar dahil pek çok kimseye farklı şey 
ifade etmiştir ve günümüzün oldukça bilimsel ve teknolojice zengin 
toplumunda daha başka yorumlara yol açmıştır. 

'füksikolojinin standart lugat tanımı genellikle şu kelimeleri iz
ler : «Tabiatın bilimi ve zehirlerin etkileri, tayinleri ve tedavisi» Bu
günkü dünyanın ve insanoğlunun bizzat karşılaştığı güçlü sağlık teh
likelerinin ışığında daha kapsamlı ve tam bir tanım şöyle verilebilir: 

«İnsan ekolojisine kısa veya uzun süreli etkileşimleri il!'l ilişkili, 
haricen veya dahilen maruz kalınan bir bileşiğin, klasik ilaç toksisi
tesi veya zehirlenmesi dahil, istenmeyen etkileri veya toksik belir
tileri ortaya çıkmasına neden olan mekanizmaların anlaşılmasına 

yol açan ve toksik etkileri kontrol ve azaltmaya yarayan bilgiler» 
Bu geniş tanım bugünkü mevcut durumu ile toksikoloji alanını en 
iyi örneklerse de, buna rağmen bir kimse; bu alanın kesin sınırları
nın ortaya konmasını isteyebilir. 

HASTANE ECZACISININ TOKSiKOLOJiYE YAYILAN 
GÖREVLERİ 

Günümüzün modern hastanesinde eczacı, toksikolojinin özel 
alanlarında kuvvetli temel bilgilere ihtiyaç gösteren bir çok görev-
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lerle ilgilidir. Bununla beraber, genellikle «toksikoloji» terimi kulla
nılmazsa da bu, toksikolojiden yararlanılmadığı anlamına gelmez: 
13irçok kimse, yakın gelecekte, bütün hastanelerde eğer daha iyi has
ta korunma ve bakımı isteniyorsa toksikoloji ile uğraşan özel hiz
met bölgelerine ayrılabilirk.en hastane eczanesinin .bütün mensupları 
şu veya bu zamanda toksikoloji sorunları ile karşılaşacaklardır. 
Hastane eczacısı toplumun bir ferdi olarak toksikolojideki geniş bil
gisi sayesinde vatanda.Şiarın korunma, refah ve genel sağlığına da 
katkıda bulunabilir. 

Bu yaygın hizmetler nelerdir? Kolaylık için bunlar iki sınıfa ay
rılabilirler : Hastane içindeki toksikoloji hizmetleri ve hastane dı
şındaki toksikoloji hizmetleri. Bunlardan birincisi eczacının mesleki 
görevi ile ilişkin iken, ikincisi toksikoloji ve halk sağlığı alanının bir 
uzmanı olarak toplumdaki görevi'ile bağdaşır. Bu hizmetleri daha 
etraflı inceleyelim. 

HASTANEDEKi TOKSiKOWJi HiZMETLERt 

Genel hizmetler : Her eczacı, tecrübe ve eğitim ile ilaçlar, onla
rın farmakolojik ve tedavi etkileri, yan tesirleri, toksikolojisi ve 
toksik dozların bertaraf edilmesi hakkında bir bilgi kümesi geliştir
miştir. Eczacı aynı zamanda biofarmasötiğin ve verilen dozaj form
larının önemini müdriktir. Son yıllarda allerjik cevaba bağlı aksi ilaç 
reaksiyonları ve iki veya daha fazla ilacın yol açtığı etkileşmelerin 
ciddi sonuçları sık olarak belirtilmekte ve hekimin önemli sorunu ha
line gelmektedir. Eczacının tecrübe ve bilgisinin bu alanda geniş 
olarak kullanılması bu ciddi ve çok defa fatal durumların azaltılma
sına yardım edebilir. Hastanelerde aksi ilaç cevaplarının önlenme
si, hastanın hastanede geçireceği süreyi kısaltarak ekonomik ka
zanç da sağlayabilecektir. Hastane eczanesi görevlileri ihtiyaç ol
dukça hekime yardımcı olmaya hazırlanmalıdırlar. Bu bakımdan, 
eczane görevlileri yetenekleri oranında yardımcı oldukları hekim 
ve hemşireyi aydınlatmak hususunda pozitif adımlar atmalıdırlar. 

Bütün hastanelerde muhtelif komisyonlar vardır ve bunlardan 
bazıları zaman zaman hastanede kullanılmak üzere satın alınan ilaç 
dışı, özel maddelerin emniyeti sorunu ile karşılaşırlar. örneğin, 
yeni bir yer temizleyici onu uygulayan işçi tarafından veya buhar
ları ile temasa gelen hastalar tarafından teneffüs edildiğinde tok-

33 



sik güçte olabilir. Hastane eczacının toksikolog rolünde bulunuşuy

la ciddi durumlar önlenebilir. 

Son on yıl içinde, plastikten yapılmış atılabilen ( disposable) 

çeşitli maddelerin kullanılışında süratli bir artma olmuştur. Bu 

malzemelerin emniyeti hakkındaki sualler, artık eczacılık fakültele

rinde okutulan malzeme toksikolojisi bilimi yönünden yeterli bilgi

si varsa, hastane eczacısı tarafından cevaplandırılabilir. Atılabilen 

malzemeler şimdi, onların en iyi ortadan kaldırılma sorununu orta

ya koymaktadır. Yakılmalı mıdırlar, eğer öyle ise, havaya karışan 

bozunma ürünü; toksik madde olarak etkili olacak mıdır? Bu tip

teki sualler ele alınİnadıklan takdirde tabü ki gitgide artacaklardır. 

ZEHiRLENME KONTROL MERKEZLERİ 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Japonya ve 

Rusya gibi büyük endüstri memleketlerinde kaza veya kasti ola

rak zehirlenme olaylan bu toplumları kritik olarak etkileyebilecek 

kadar fazladır. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 300.0-00'i 

aşkın çocuk her sene ilaçlar, temizleyiciler ve insektisitler gibi, ev

de her an bulunabilen maddelerin bir veya daha fazlası ile zehirlen· 

mektedir. Erişkin populasyonda da zehirlenme sorunu mevcuttur, 

ancak bu vakalarda zehirlenme, endüstride yahut tarımda kullanı

lan toksik maddelerle kazaen temasla veya etrafa oldukça zehirli 

maddeler çıkaran bir kaza ortamı içinde bulunmakla meydana ge

lebilir. 

İntihar teşebbüsleri de bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Bazı ülkelerde intihar oranı artmaktadır ve bu yoğun yaŞama hızı 

içinde muhtemelen daha da artması beklenmektedir. Bu zehirlenme 

. vakalarına ilaveten, hayatın gerçeklerinden kaçmak veya geçıcı 

bir zevk için ilaç kullanma çağına girmiş olan gençler de, toplam 

zehirlenme olaylarında ayni bir yükselmeye sebeb olmaktadırlar. 

Zehirlenme olaylarının acil tedavisi için her hastanenin bir ze~ 

hirlenme merkezi gibi hareket etmesi son derece lüzumlu görülmek

tedir. Bir çok hastanede zehirlenen hastaların tedavisi için hali ha

zırda bu merkezler mevcutken diğer bazıları sadece isimde kalan, 

bir kaçı aktif yaklaşımlara sahiptir. Bu gibi durumlarda kontrol 

merkezlerinde eczacı, hasta ile doktor arasındaki ilk tıbbi bağlantı 

vazifesini görür. Eczacının tedaviyi de kapsayan toksikoloji ala-
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nındaki bilgisi ne kadar fazla ise, hastanın hayatının kurtulmasın

da doktora o kadar fazla yardımcı olur. Bir çok memlekette başa

rılı zehirlenme kontrol merkezlerinin idaresinin eczacılarda olması 

istikbal için cesaret vericidir. 

AKSİ (ADVERSE) iLAÇ REAKSİYONU KONTROi, MER

KEZLERİ 

Aksi ilaç cevabı sorunu ve ilaç alışkanlığının korkutucu bir 
hızla ilerlemesi, bu vakalarm önlenmesi kadar tedavisi için de ulus-

lararası merkezlere bilgi toplamak ve yaymak için özel merkezle
rin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Hastanede aksi ilaç reaksi-

yonu cevabında eczacı, .bilgi toplamak, yaymak ve danışman olarak 
en önemli rolü oynar. Bu tip toksikolojik fonksiyon, hali hazırdaki 

merkezlerde olduğundan daha ileri safhaya getirilmelidir. Bu mer
kezlerde çalışan hastane eczacısının yeni ve alışkanlık yapan ilaç

ların muhtemel toksik tesirleri hususunda uyanık olabilmesi için 
kuvvetli bir fizyoloji, patoloji ve genetik bilgisine sahip olması ge-

rekir. Teratojenik etkili maddeler, karsinojenler ve müessir muto
jenik maddelerin hastanede veya hastahane dışında, ilaç alışkanlı

ğı olanlar ile teması olan merkezlerde kullanılmalarını kısıtlamak 

için gerekli kararları verebilmek lazımdır. Bu merkezlerdeki hasta-

ne eczacısının, hasta veya ilaç müptelasının alm~ olduğu tehlikeli 
maddeyi ayırt edebilmek ve tanımlamak için analitik toksikoloji 

·bilgisine de sahip olması gerekir. Çabuk analiz, etkili andidotun se
çilmesine veya doktor tarafından derhal tedaviye imkan sağlar. 

Analitik toksikoloji alanı, hastane zehirlenme kontrol merkezi ile 
birlikte yararlı bir iş.birliği yapabilir. 

EGiTiM 

Toksikolojide veya yeni ilaçlarla ilişkin toksikoloji alanlarında 

özel konferanslar hastane personeline son derece faydalı olabilir. 

Birçok hastane eczacısının tıp, hemşirelik ve eczacı öğrencilerine 

öğretim yapmaları nedeni ile bu eğitime . toksikoloji bilgisi de ilave 

edilebilir. 
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HASTANE DIŞI TOKSiKOLOJt SERVİSLERİ 

Bütün vatandaşların, toplumun yarar ve korunması ıçın üzer
lerine düşen vatandaşlık görevleri vardır. Sağlıkla ilişkin dallarda 
örneğin, eczacının çevre sağlığı sorunları ile yakından ilgilenmesi 
lazımdır. 

Bu problemler direkt olarak, çevre içine katılan eski. ve yeni 
kimyasal maddelerle, te~effü~ ettiği hava, içtiği su ve yediği ye
mekle temasa gelen yurttaşları ilgilendirir. Bu yeni kimyasal mad
delerin bir çoğunu; ilaçlar, pestisitler, in$ektisitler, herbisitler ve 
muhtelif gıda katkıları teşkil eder. Normalde insan için lüzumlu 
olan kimyasal maddelerin üretimi esnasında kullanılan yakıtlardan
odun, .kömür, yağ ve atom enerjisi - saçılan artıklar kısa zaman 
içinde insanla tabiat arasındaki hassas dengeyi bozup büyük felake
te sebeb olabilirler. istikbal, hali hazırdaki toplumun iki misli arta
cağı düşünülürse, çevre kirlenmesi sorunları bakımından hiç ümit 
verici değildir. 

Artan kimyasal maddeler insanlara ne gibi sağlık problemleri 
getirmektedir? Geçmiş yüzyıllarda yapılan epidemiyolojik çalışma
lar çevresel kirliliklerle hastalık arasında direkt bir bağlantı gös
termiştir. Bir toplumdaki yüksek kanser insidansı, karsinoj'enik özel
liğe haiz kimyasal maddelerle temas arasında bir koı:relasyon gös
termektedir. Akciğer hastalıklarındaki artma, çoğu defa şahısların 
sigara içme alışkanlığına, yaşadığı ve çalıştığı· özel endüstri bölge
sine bağlıdır. Bu sağlık tehlikeleri şimdi gayet iyi bilindiği halde, 
toplumun bazı kesimlerinde sağlığın korunmasından ziyade ekono
mik çıkarlar düşünülmektedir. 

Endüstri, sağlık hizmetleri ve hükümetler gibi toplumun bütün 
kesimlerinin, hava ve su kirlenmesinin kötü tesirlerine karşı daha 
sert yasaklar getirmesini beklemekteyiz. Bazı özel tıbbi merkezlerin 
dışında, yeni kimyasal maddelerin .bitki, hayvan ve insan sağlığı ile 
olan etkileşmesi daha az ilgi çekmektedir. Bu ilgisizliğin .sebebi bü
yük bir ihtimalle bu kimyasal maddelerin biyolojik sistemlere olan 
etkisini gösterecek yeterli delilin .bulunmamasıdır. Zamanımızda, in
sanlığa sunulan kimyasal maddelerin toksikolojik tesirlerinin gö
rülmesi için hazan asırların geçmesi gerekir. Ancak bazı eski kim
yasal maddelerle, aradan geçen seneler zarfında, karsinojenik veya 
hastalık meydana getirici aktivite gösterilmiştir. Son senelerde da
ha korkunç bir konu da insanlığı tehdit eder olmuştur. Çok sayıda 
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kimyasal maddenin hayvanlarda mutojenik etki gösterdiği ve bir ve
ya daha fazla kromozom değişikliğine sebep olduğu bilinmektedir. Ha
li hazırda muhtemel mutojenik tesirleri bakımından kimyasal madde
leri ayırt etmek mümkün değildir ve maalesef daha fazla araştırma 
yapılmadıkca da bu husus açıklığa kavuşamıyacaktır. Eczacı da da
hil tüm sağlık personeli toplum aktiviteleri ile en az mekanik, tüc
car, öğretmen veya ev hanımı olan komşusu kadar ilgilenmelidir. 
Sağlık personeli, çevre sağlığı, sosyal ve kanuni yönden ilaç sorunu 
ve toplumun kabul~enmek istediği muhtelif koruma metodları ba
kımından ihtisasını göstermek üzere zaten ahlaki sorumluluğu yük-
1enmiştir. Toplumda, hastahane eczacısının ilaç alışkanlığının kont
rolunun programlanmasında büyük önemi, vardır. Hastane dışında 
da bu problemin gün geçtikçe artması nedeniyle toksikolojik açıdan 
hastane eczacısının rolü .büyüktür. 

'lrOKSiKOLOJiDE ffiTiSASLAŞAN HASTANE ECZACILARI 

Bir meslek genişledikçe ve daha ileri alanlara yayıldıkça o mes-
1ekte alt gruplara ayrılma ve bütün dikkatini mesleğinin belirli bir 
yönüne çevirme ihtiyacı doğar. Bu, günümüzde tıp ve dişçilikte ga
yet olağan bir özell,iktir. Seçkin hastane eczacıları, eğer hasta ba
kım ve korunumunda önemli bir görev alacaklarsa, tarihlerinde ilk 
defa ihtisaslaşmayı öngören bir durum gerektiğini telkin etmek üze
re seslenmektedirler. 

Zehirlenme ve aksi ilaç reaksiyonu kontrol merkezlerinin oldu
ğu hastanelerde hastane eczacısının klinik toksikolog vazifesi gör
meı::ini düşünmek gerçeğe uygundur. 

TOKSİKOLOJİ EGiTiMi 

Geçen bir kaç sene içinde farmasötik bilimlerde öğretim yapan 
kişiler eczacılık eğitiminde mezuniyet öncesi ve sonrasında toksiko-
1ojiye daha fazla ağırlık verilmesini öngörmüşlerdir. Eczacılık Fa
kültelerinde toksikoloji eğitimini geliştirecek bir danışma komisyo
-nu kurulmuştur. Hastane eczacısını istikbalde toksikoloji hizmetin
deki görevine hazırlamak için Eczacılık Fakültelerinin toksikoloji 
ve onunla ilgili bilim dallarındaki eğitimlerini geliştirmeleri şarttır. 
Amerika Birleşik Devletlerindeki bir çok Eczacılık Fakültesi hali 
hazırdaki durumu kavramış ve öğrenciyi, istikbaldeki görevine ha
:zırlamak için ileri adımlar atmaya başlamıştır. 
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