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On yıl kadar önceki h'astane eczacılığı literatürü ile bugünkü yayın
lar karş ı laştı rı ld ığında AB.Devletlerindeki klinik eczacılığın olgunlaştığı 
ve aynı zamanda diğer sağlık personeli tarafından da tanınıp, benimsen
diği görülmektedir. Her ne kadar «Klinik eczacılık» ·deyimi terminolojik 
olarak gen iş bir anlama sahipse de s ı k kul l anılan bu deyim altında ne gibi 
bir kapsam olduğunun ve bu deyimle «Hastaya yönelik eczacı lık pratiği
nin>> ne olduğunun ayd ı n lığa kavuşması gerekmektedir. 

Gerçekde bu gün AB.Devletlerinin değişik bölgelerinde değişik tipde 
eczacılık uygulama l arı olduğu gibi heps iı de klinik eczacı l ık diye takdim 
edilen değiş i k pratik uygulamalarda . bu l unmaktadır. Amerikan Hastane 
Eczacıl ı ğı Bülteninin (ASHP) Temmuz 1978 sayısında kurumsal eczac ı lık 
pratiğ inde klinik faaliyetlerin tanımlanması adı altında (ASHP) şu yorumu 
yapm~ştır. «Eczacı ha·ştaya yönelik hizmetlerin gel iştirilmesinde kompetan 
bir kimse olmal ı dır» . Bu tanımla kl inik eczacılık AB.Devletlerinde yeni bir 
ge l işme ve tanıma u laşmış olmaktadır. 

Eczacılar artık sağl ık ekibinin üyeleri olarak kabul edilmekte ve çe
şitli sağlık kuru luşlarında çalışmaktadırlar. Bu sadece büyük üniversite
ler ve eğitim hastanelerinde değil büyük küçük kamu hastanelerinde de 
görülmektedir. Klinik eczacılı k hizmetleri olan bir hastanede ·eczac ı , sağ
lık ekibinin içindedir. Sonuç ların değerlend i r i lmesi ve onun tecrübelerin
den istifade edilmesiyle sağlık eki~i yeni bir güven unsuru kazanmış ol
maktadır. 

Bu görevin. nasıl ol uştuğuna, şimdi nerede bulunduğuna, d i ğer bir 
·deyimle bütün bun ların nası l başlad ığ ına gelince: Şaşırtıcı olarak pek 
çok eczac ı bu yola hastane eczaneleri d ışında, yen i ilaç dağ ıtım sistem
lerine göre görevli olduğu hasta bakım bölgelerinde, özellikle ünit-doz uy
gulanmasında, intra-venöz sıv ı lara ilave edi lebilecek ilaçlar konusunda, 
hiperalimentasyon tedav is:inıdeıki haıstal·ann ta'kıiıbind.e g i11mişti r. Eğer 
bu serv islerin kurul uş l arında eczacı görevlendirilirse ve hasta ba
kım bölgelerinde çal ıştırıl ı rsa bilinerek veya bilinmiyerek eczacı ilaçla te
davide ve ilgi li konularda yardım istenen birisi olarak pulunmaktadır. Kısa 
zamanda baş hemşirel er kendi· emirleri a ltındaki sağl ık personeline ilaçla 
tedavi uygulaması hak.kında bilgi vermesi_ için eczac ılara yavaş yavaş mü-
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racaat etmeye başladılar ve bu bölgelerde çalışan eczacı ların bu konu
larda ne kadar yardımcı olabilecekleri anlaşılmaya başlandı. Bu' durumda 
doktorl·ar ve hemşireler ça l ışmalarında eczacıyı yeni bir ı şıık aıltında gör
meye başlad ı lar. Ancak bu durum. eczacının yeterli bilim ile yüklü olma
sına ve ne yapacağını bilmesine dayanır. Klinik eczacı diğer taraftan di
rektör eczacı tarafından hazır l anar:ı ve ilaçlar hakkında bilgisi olan şahıs 
olarak varl ığını gösterir ve kendisine yöneltilen soru ların cevab ı nın nere
de bulunabileceğini bilir. 

İlaç danışma bölümü bu durumda varlığın ı gösterir. Tecrübelere gö-· 
re doktor genellikl.e bir ilacın .kullanım durumu, dozu, l<ullanış şekli, müs
tahzarın biyoyararl.ığı ~onul.arınıdaı sorul1ar .sormaktadır. Doktorlar baş
lang ıçta eczacıya ne gibi soru lar soracaklarını ve eczacınını da ne bildi
ğini kestiremezler. 

Servislerde klinik eczacı hastayla şu şek ilde ilgilenebilir: Evvelô has
ta ile diyalog kurar, hastanın son olarak hastaneye kabulünden itibaren 
geçmiş kayıtlarına bakarak ve kendisine sorarak genel bir ilaç geçmişini 
çıkarır, semptomlara göre derleyerek tamamlar, daha önce geçirdiği has
ta l ıklar. introjenik hastalıklar, ilaç reaksiyonları, tersinir ilaç reaksiyon
ları , laboratuvar testlerin in karşılaştırılması ve allerjik halleri açığa çıka
rır. Bütün bunlar doktora tamamen yeni bir bilgi kaynağı doğurur ve kısa 
zamanda ilaç rea.ksiyonları gibi durumların nedenini öğrenir. Bu safhada 
doktor eczacıyı gerçek bir şek ilde tanımaya başlar, onu sadece ilaç sağ
layıcı olarak değil ilaç ile ilgili bi lgi sağlayıcı olarak da tanır. 

Eczacı ilaç haz ı rlama ve dağıtım bölgesinden hasta bakım bölge!eri
ne doğru a lanını uzatmaya başlamasına rağmen yeni ilaç dağ ı tım ve ilaç 
servis yöntemlerinin ortaya çıkması onun bu . aktivitelerinde de kendine 
danışı lacak şah ıs o l masını önlemez. Aşağ ıdaki faaliyet şekilleri klinik ec
zacının yavaş yavaş sağlık ekibinin aktif bir üyesi ol masını sağlar. 

1) Hastaların el l erindeıki vesikalara dayanarak veya hastane arşiv-
lerini inceleyerek hastan ı n ilacsal geçmişini ortaya çıkarır. · 

2) Hastaların . ilaçla tedavisini izler ve bu lçonuda bilgisel cinai izini 
yapar. Tıbbi problemlerini, laboratuvar verilerini ve hastadaki gözlemleri
ni doktora bildirir ve bu bilgileri aynı serviste olmayıpta hastanın tedavi
sine iştirak eden hekimlere bildirir. 

3) Hastanın ilaç konusunda eğitimi ve danışmanlığı. 

4) İlk yardım hallerinde yardımcı olma; Örneğin kardiyopulmonar 
müdahalelerde ve aşırı dozda ilaç al ı nm ı .ş olması hallerinde. 

5) Tota l parenteral beslenme, intravenöz tedavi, klinik farmakokine
t ik, tedavide ilaç secimi ve terapotik sonuçların değerlendiri l mesi için 
dökümanlar temini. 
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6) Hipertansiyon, diyabet, .kronik obstrüktif r.1u lmonar hastalıklar, 
artrit ve kanser gibi kronik hastaların ilaçla tedavisinde tatbikat yönün
den yardımcı olmak. 

7) Hekimlerle ilaçla rın hastalar üzerindeki etki araştırma larına işti
rak etmek. 

8) İ laçların, yan ve kötü etkilerini saptayıp rapor etmek. 

9) Servislerde hastaların ilaç l arını kullarimolarını ve ilaçların hasta
lara ulaşmasını kontrol etmek. 

10) Hasta bakımında.ki denetlemelere l'.at ı lmak ve yeni ilaç kullanma 
yöntemlerini takip etmek. 

11) Hasta bakım bölgelerindeki sağlık, eczacı lık ve hemşi rel ik görev
lerindeki personelin eğ itimine katı l mak. 

Bunlar ve daha pratiği yapılan çeşitl i iş lemler A.B.Devletlerinde klinik 
eczacılık a ltında yürütülmektedir. 

Başlang ıçta klinik eczacı lığın sınırları bel ir lenmemiş bir pratiği ol
muştur. Çeşitli .kuruluşlar çeşitli yöntemler tavsiye etmişlerdir. Fakat bü
tün proğramlarda müşterek bir ağırlık vard ı r, o da eczacı ile doktor ara
sında yakın bir işbirliği kurulması ve eczane hizmetlerinden bel irgin fark
lılaşmasıdır. Bu görevinde klinik eczacı doktora. hemşireye sosyal hiz
met uzmanına. diyetisyene·, solunum terapistine, radyolojiste, onkolojiste 
ve diğer sağlık personeline hastanın tedavi düzeyinin tekamülünde yar
dımcı olmaktadır. 

Klinik eczacılık meslekte yeni bir yöndür ve doğal gereksinmeler s•o
nucudur. Klinik eczacı herhangi bir servis hizmet alanında uzmanlaşma
dan ilk iş olarak dahili hastalıklarda kullanı lan ilaçlar hakkında selahiyet
le fikir yürütecek bilgiye sahip olmal ıdır. Bu esas alan gen iş hacimlidir ve 
uzman eczacı olarak hizmet edeceği diğer alanlardaki çalışmalarında bü
yük yardım sağlar. Böyle geniş bir tan ı mla klinik eczacılık pratiğinde gü
venilir olarak bütün alanlarda çalışıl ması olanaksızdır. Bununla beraber 
AB.Devletlerinde bu gün klinik eczacılık uygulaması yapılan bazı alanlar 
şunlardır: 

1 - Ayakta tedavi gören hastalar. 

2 - Çeşitli hormon tedavisindeki hastalar. 
3 - Enfeksiyon hastalıkları (klinik eczacılığın en çok tatbikat bul-

duğu bir alan) 
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4 - Kardiyovasküler hastal ık alanlan, 

5 - Pediatri., 

6 - Klneti.k, 
7 - Beslenme, fazla· beslenme, ilaç - besin etkileşmeleri, 



Bunlar sadece sayılabilen bir kaçıdır. Böylece klinik eczacı bu alan
larda pratik çalışmasını uygularken Amerikan_ Hastane Eczacıları Cemi
yeti üyeleri arasında da özel amaçl ı bi r grubu oluştururla r. Ayrıca aynı bö
lümlerde çalışma yapan gruplar SIG harfleri ile kısaltılmış olarak belir
tilen özel gruplar halinde bir çatı altında toplanırlar. Bu özel gruplar için
de bir kaçına özellikle değinmek gerekir : 

İlaç Danışma Uzmanı : 

Bütün diğer eczacılar için de temel bir basamaktır. Çok gen iş bir 
alanda çeşitli sorulara cevap verirler. ilaç danışma merkezinin amacı ve 
çaba l arı elde edilebilen ilaç literatürünün optimal olarak dağ ıtım ve ya
rarlanılmasına yöneliktir. Her hafta bu gruba gelen yüzlerce sorudan bir
kaç örnek vermek gerekirse : 

1 - S ıcak katran yanığından katranı temizlemek için en iyi yol nedir? 

2 - Normal bir çikletin kalorik değeri nedir? 

3 - 1979 yılında çocuk felci aşılaması için ne gibi· tavsiyeler var

dır? v.b. 

İlaçlar hakkında bilgi verme merkezindeki eczac ı lar, ilaçlar ve ilaçla 
tedavideki her alanda genelli·kle aşağıdaki sorulara cevap verirler. 

1) İ laç etkileşmel eri, 

2) Laboratuvar test çalışmaları , 

3) Geçimsizlikler, 

4) Stabilite, 

5) Dozaj , 

6) Biyofarmasötik, 

7) Yabancı ilaçlar, 

8) Araştırma halindeki ilaçlar, 

9) Tedavi yöntemi, 

10) İlaçların yan ve kötü etkileri, 

11) Teratojenite, 

12) İlaçların anne sütüne geçip geçmedikleri, 

13) Kötü ilaç alışkanlığı, 

14) Dializ, 

15) Zehirlenme, 
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16) ilaçların tanınması, 

17) Parenteral beslenme, 

18) Serumdaki normal miktarlar, 

19) Piyasadaki ürünlerin elektrolit içerikleri. 

Bu hizmetleri yürüten ilaç danışma uzmanlarına sadece kendi safla
rında olan klinik eczacılar tarafından değil, aynı zamanda pek çoğu ken:li 
branşlarında otorite olan doktorlar tarafından do danışılır. 

Klinik Farmakokinetik : 

Hastane eczanesine danışılan en belli başlı bilgilerden biri hastaya 
özgü dozaj şeklinin tavsiye edilmesidir. Bu tavsiyeler ilaçla tedavide far
makokinetik prensiplerine ve az toksik bir tedavinin saptanmasına daya
nır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere eczane bölümü aktüel eczacılık yayın
ları içinde sağlanabilen , çeşitli · ilaçlara ait farmakokinetik modeHerden 
yararlanır. Üniversiter .kuruluşlardan sağlanan büyük destekler ile farma
kokinetik modellerin matematiksel denklemlerinin. çözümü ancak bilgisa
yarlar yardımı ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca bu bölüm farmakokinetik 
prensiplerin klinikteki uygulamalarını daha geniş olarak incelemek üzere 
araştırma tasarıları da hazırlar. 

Onkoloji Grubu : 

Onkoloji alanı eczacılık girişimi için belli bir potansiyele sahiptir. Bu 
alan neoplastik hastalıklarda kullanılan ve hızla gelişen yeni ilaçlara ait 
yeni kullanış yollarını araştırma ve değişikliklerden haberdar olmayı kap
sar. Burada özellikle onkolojik hastanın kronik ağrısının tedavisinde kli
nik eczacıya özel işler düşer. Bu alanda şöyle hizmet verilir : 

1 - Kronik ağrının fizyolojik komponentinin saptanması, 

2 - Faydalanılacak ilaçların seçimi ve 

3 - Dozun günlük .olarak gözden geçirilmesi ve değiştirilmes i. 

Klinik eczacı onkolojik görevi yaparken hastayı ziyaret, doktor ve 
hemşire n-e karşılıklı dayanışma ve isteklere cevap verme ile çalışmasını 

yürütür. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse klinik eczacı eğitiminin özellikleri 
gereği kendi servisinde doktorlarla çok iyi dayanışma içindedir ve en çok 
göze çarpan bir nokta da me·sıeğinde tecrübeli doktorların klinik eczacı 
ile çok yakın bir çalışma yapması ve klinik eczacılık servisine büyük ölçü
de ihtiyaç duymasıdır. Eczacılık hizmetlerinde iyi yöneticilere, bölüm baş
kanlarına her zaman gereksinme vardır. Fakat şunu hemen ilave etmek 

16 



gerekir ki bütün eczacılar klinik eczacılık da dahil, eczacılık hizmetlerinin 
hepsinde eğitilmelidir ve bütün eczacılar için bu olanak vardır. Keza aynı 
kuruluşda bütün eczacılılt. servisleri iyi işlediğinde klinik eczacılık servi
side daima başarılı olmaktadır. 

Görülüyorki hastane eczacılığı eskiden beri yapmakta olduğu klinik 

hizmet yardımlarını bütün dünyada bir düzene sokmaya ve bir öğretim 

disiplinine almaya gerek duymaktadır. Bu bültenin diğer sahife'.erinde 

lngiltere'deki klinik eczacılık eğitimine ait öğretim esasları görülmektedir. 

Klinikte çalışacak veya kliniğe yardım edecek eczacının her şeyden evvel 

kendi mesleki bilgilerini geliştirme,si ve ancak bundan sonra lisans üstü 

bir eğitimle klinik sahaya girip yardımcı olması gerekmektedir. Ancak he

vesle veya kadro şişkinliği nedeniyle ,klinik eczacılığa yönelen ve yöneti

len eczacılar beklenen başarıyı gösteremiyecekleri gibi mesleklerinde de 

zararlı olabilirler, çünkü hekim ve çevresi karşısında bilgili ve danışabile

ceği yetenek ve yeterlilikte eczacı görmek ister ve hastada ancak bu ni

telikteki eczacıdan faydalanabilir. Memleketimizde klinik eczacılık 1933 -

1934 yıllarında Gülhane As. Tıp Akademisinde başlamıştır. Ancak tabiatı

mıza has olarak yayma ve tanıtma yeteneğimiz gururumuzun altında ezil

diğinden dünyaya bu örneği verememiştir. Amerika'da bile 1960 lorda baş

layıp makalenin başından beri açıklanan esaslara erişen klinik eczacılık 

Gülhane de bundan 40 sene evvel aynı konuları işleyip kliniğe yardımcı 

ola gelmiştir. Bugün de bu işlem ve: çalışma devam etmektedir. Gülhane

deki ana eczacılık hizmetlerin yanında Farmakotekni ve Farmakoloji adı 

ile mevcut olan eczacılık şubesi kliniğin, dozaj, zehirlenme, informasyon 

ve analiz-kontrol istek ve ricalarına cevap vermekte ve sık sık kliniğe çı

karak hekimlere hasta tedavisinde yardımcı olmaktadır. Memleketimizde 

sivil hizmet eczacılığında girilmesi düşünülen klinik eczacılık alanına adı

mını atarken me,vcut tes.is ve tecrübelerden yarartanılması ve Fakül>teler

den yardım iıstenmesi zorunluğu vardır. Fakültel1erimizin klinik eczacıhğın 

temellerini kurma· yönünde çalışmaıya yönelmeleri de artık kaçımlmaz hole 

gelmiştir. Amerika'dan sonra, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsveç ve İspan

ya gibi ülkelerde ana eczacılık işlevlerinde olduğu gibi klinik eczacılık hiz

metlerinde bilgisayarlardan yararlanma yoluna gidilmektedir. Hastane ec

zacılığında .ilaç informasyon ve zehirlenme alanlarında bilgisayarlar ara

cılığıyla süratle ve yeni bilgiler istenilen an.da hizmete hazır hale getiril

miştir. 
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