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AÜ.Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Kürsüsü 

Birleşik krallıkta, klinik eczacılığın hastanelerdeki uygulama yöntemi 

hakkında cok tartışmalar yoıpılmış (1-3), anca,k klinikte calışaın eczaıc ı

ların görevlerinin belirtilmesine çok az değinilmiştir (4). Klinik eczacılığın 

daha gelişmiş olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde bu durum üzerinde 

daha fazla durulmuştur (5, 6) . SCHUMACHER (7) ve RHODES (8) Kuzey 

Amerika'daki klinik eczacılarının eğitimi hakkındaki görüşlerini yayınla

mışlardır. Son yıllarda Birleşik Krallıkta da eczacılık okullarında hastane 

eczacılığına yönelik bazı dersler konmuştur. Benzeri amaçla ve değişik 

isimler altında başka okullarda da. birtakım eğitimler mevcut olmakla be

raber, bu yazının yazıldığı sıralarda sadece Br-adford ve Strathclyde Üni

versitelerinde klinik eczacılı·k üzerine lisans üstü eğitim yapılmaktaydı. Bu 

yazının amacı Strathclyde Üniversitesinde Ekim 1975 de altı öğrenci ile 

başlıyan kursun temelini ve ayrıntılarını açıklayı p, eğitim yönetmelikleri 

konusundaki görüşleri belirtmektir. Kurs iki senelik part-time öğrenimden 

oluşur ve civar hastaneierdeki görevlerinde ilerlemiş eczacılar tarafından 

izlenmektedir. Tam gün çalışma isteyen eczacılar için kısıtlı sayıda yer 

mevcuttur. Halen eğitim Glasgow Sağlık Teşkilatı, Argyll ve Clyde Soğ·lık 

Teşkilatı ve Lothains Sağl ı k Teşkilatı tarafından parasal destek görmek

tedir. Kurs Farmasötik Teknoloji Kürsüsüne bağlıdır, kürsü başkanı Prof. 

Dr. A.T. FLORENCE tarafından yönetilmektedir ve değişik bilim dallarını 

içerir -interdisipliner bir eğitim yapılır-. 

Kursun başlangıcı için ilk düşünceler 1971'de Farmasötik Bilimler 

Fakültesinde farmasötik bilimlerde lisans üstü eğitim görüşülürken oluş

tu. Kursun klinik bilime tahsis edilmesi ve eczacılık ve tıp. okulları mezun

larına acık olması şeklindeki ilk fikirler uygun bulunmadı. Eczacılık okulu 

olarak eğitimi, sadece eczacılar için olmak üzere sınırlandırmak gereği 

hissedildi. Bu durumda kursun adı önceden düşünülmüş olan 'klinik bilim' 

yerine «klinik eczacılık» oılarak kararlaştırıldı. O zamanlar Birleşik Kral

lık'da bu konuda mastır seviyesinde hiçbir kurs mevcut değildi. Bu başlık 
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belirli olarak kursun kapsamını sı nırlad ı. Özel amaç, eczacı l a r ı klinikteki

lere bilimsel yardımc ı olarak eğitmekti. Bu, kl inik bilimler tekn iğini öğret

mekten daha zor olmakla beraber denemeye değerdi. İ l k defa Strathclyde'

da lisans üstü eğitim görüşülmesi, hastane servisi ile uğraşan eczacıla

rın lisans üstü eğitimini geliştirme.k için özel tavsiyelerde bulunan 1970 

Noel Hail Raporundan doğmuştur. Raporda ecz.acıların i laçların kullanı l

masında oynadıkları teknik rolün gittikçe büyüdüğü kabul edilmiştir. 

DERSLER 

Klinik eczacı l ığın ne olduğu hakkındaki tartışmalar devam etmekte

dir. Henüz klinik çalışmaların tanımının bile yapılamad ı ğı bir devirde, kur

sun kapsamın ı saptıyabilmek için önce eczacıların daha etkili olarak has

tane servisinde ça lı ştırılabileceğini kabul ettirmek gerekiyordu. Eğit im 

programının derslerini saptamak biraz ileri görüş ve hayal gücüne ihtiyaç 

gösterdi. Amaç, yeni mezun eczacıların sahip olduğu bilgiyi bazı hastane 

tecrübesi ile tamamlayıp ge l iştirmekti. Bu durumda kursa katılacaklorın 

yeni mezunlar olması gerekli görüldü. Bi rl eşik Krallıkta, Manchester Üni

versitesinde hastane eczacı lığ ı , Aston Üniversitesinde Farmasötik Bilim

ler kursları esasen vardı, o halde klinik eczacılığı daha etkil i bir şe kilde 

incelemek istiyen kişiler için de bir eğitime gerek olduğuna inandık. Bu 

kurs sadece günümüzün hastane eczacılığında ki görevleri · ve danışma 

eczacılığı için gerekli bilgileri değil , aynı zamanda· bu faa·liyetlerin geliş

tirilmesi için gereken bilgileri de sağlamak amacında o!molı idi. Eskiden 

bu bilgiler tecrübe ile öğreni l irdi , fakat ilerlemek için yal n ız bunlar temel 

teşkil edemez. Eczacının hastanedeki ilaç tedavi konusunda geniş görüş 

ve bilgi sahibi olmasına da ihtiyaç vard ı r. 

Şimdiki haliyle kursun, ilaç absorbsiyonu. dağılım ı , · metabolizması , 

ilaç aktivitelerinin moleküler temeli ve farmakokinetik konuları ile ilaçla

rın etkileşmesi yan ve zararlı etkileri hakkında yeterli bilgiler sağladığın ı 

sanıyoruz . İlaç etkisini patoloj ik yönden inceleyen ders, öğ rencilere te

davi ile ilişkili hastalık terimlerini öğretmeyi amaçlar. Dersin gayesi pa

tolojiyi öğretmek değildir. Üniversitedeki Farmakoloji öğret im üyeleri ta

rafından verilir. Ayrıca klini.klere ziyaretler yap ılı r ve doktorlar tarafından 

verilen seminerlere iştirak edi linir. Bunlarla kursun klinik ile ilgili en 

önemli kısmı gösterilm iş olur. Eczacıl ı k da lındak i lisans eğiti mi , farma

koloji, formasötik kimya ve farmasötik teknoloji gibi temel hızl a gel işen 

formosötik bilimlerle doludur. Bu dersler mesleğ in bütün bölümlerinde ça

lışacak mezunlar için yeterli olma lı dır. Okulda ayrıca eczacıl ı.k müfreda

tının ağırlığını hastaya yönelik yapmak için cesurca teşebbüsler ·olmakla 

beraber, bir üst eğitim görmeden hastane eczacıl ığına yeni gelen bir ec

zacının klinikçiferle dialog kurmada kendini güvensiz hissetmesi çok muh

temeldir. Klinik eczacı ların doktorlarla daha kolay anlaşabilmes i onlara 
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eczacılık bilimleri yönünden yardımcı olarak daha yararlı bilgiler verebil
mesi için, klin ik farmaside lisans üstü eğitim gereklidir. Eczacılar az ko
nuşmakl a suçlanırlar. Gerçekte eczacılık eğitimi yapan öğrencilerin, nor
mal konuşmalarda hocaları ile ilaçların kullanılışını tartışacak olanak1arı 

çok azdır. Bu nedenden bazı açıklamaların ve belli bir konuda literatür
lerin kısa eleştirilerinin veri lmesi, klinik eczacılık eğitiminin gerekli bir kıs 

mını oluşturur. Farmasötik konularda da seminerlerin düzenlenmesi bir 
başka gerekli bölümdür. Çalışma ve araştırmadon edindiği bilgileri rahat
lıkla aktaram ıyan kişileri mezun etmenin yararı yoktur. Aynı zamanda on
ların "konular hakkındaki kendi görüşlerini planlayabilmeleri de önemlidir. 
Ancak bu, konuların bilimsel temellerini , araştırmada problem ve araştır

ma teknikleri üzerine ola~ tecrübe ile oluşur. Birçok yönde mezunların 
klinik eczacı olarak başarıları onların kişiliklerine bağlıdır. Ancak yetene
ğini göstermek için gerekli çaba sadece dışa dönüklükle olamaz. Herşey 
tecrübe, tartışmaya açık olma, gerçeklerin karşılaştırılması ve güvene 
bağlıdır. Bunlar gerçekte çok önemlidir ve Üniversiteler eczacıları bu sa
hada eğitebilmelidirler.. 

ÖGRETİ'M ÜVELERt 

Strathclyde Üniversitesi öğretim kadrosu genel olarak hastane ec
zacılığında az tecrübelidir. Çoğu kendi sahalarında uzmanlaşmış olmakla 
beraber. hiçbiri klinik eczacı olduklarını iddia etmezler. Üniversite, Glas
gow Kraliyet Hastanesi'nden on dakikalık mesafededir ve danışman dok
torlar. klinik tecrübe için yararlı kaynak olmuşlardır. Bu bağ bir klinik far
makololog olan Dr. D.H. LAWSON'un danışman profesör olarak görev
lendirilmesi ile kuvvetlenmiştir. Hem tıb hem de eczacılık mezunu olan 
Dr. J.F.B. STUART da son zamanlarda bir danışmac ı öğretim üyesi olarak 
görevlendirilmiştir. Profesör LAWSON kursun birinci yılında koğuşlara 

muntazam ziyaretler düzenler, ikinci yılda Prof. LAWSON ve Glasgow böl
gesindeki diğer hastane doktorları ile toplantılar düzenlenir. Klinikçilere 
ilk yaklaşım bölge eczacılık müdürlerinin iş birliği ile oluşturuldu. Kursun 
amacını daha iyi öğrenebilmek. hastane eczacılığ ı yönünden inceleyebil
mek için klinikçilere bir davet hazırlandı. Bu yararlı oldu, çünkü eczacılar 
ve şef doktorlar arasında daha yakın bir bağ kuruldu ve hastanede lisans 
üstü eğitim görmüş eczacıların da olabileceği topluma duyuruldu. 

SEMİNER VE PROJELER 

Kursun ikinci senesinin özelliği, Üniversite veya civar hastanelerde. 
doktor ve eczacıların günlük tedavi ile ilgili konuları tartışab i ldikleri sık 

sık düzenlenen seminer toplantılarıdır. Part-time eğitimin ikinci yılında 
hazırlanan projeler temellerini hastaneden alır ve gerektiğinde Üniversi
tenin özel imkanlarını kullanarak yönetilirler. Projelerin çoğu kliniki;:i olan 
yardımcı danışmanlarla yönetilir. Bu araştırıcı eczacı ile klinikçilerin iliş 

kisi, teşvik edilmesi gereken bir husustur. Çünkü eczacılık mesleğinin 
klinikte uygulama alanı bulması isteniyorsa, eczacılara özel olan analitik, 
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bilimsel ve farmasötik bilgilerin de hasta tedavisinde kullanılması gere

kir. Öğrencilerin araştırma metodları bak ı mından eğit i me ihtiyaçları var

dır, ki bu da oncak lisans üstü seviyesindeki bir öğrenimle mümkündür. 

Hepsi, projelerine ait ilk tasarıları, öncelik tanınması gerekli hususları, 

programlı çalışmayı ve çalışma l arını önceden düşünülenden daha sınırl i 

bir alana yerleştirmeyi öğrenmelidirler. 

Bir çok ilim adamları araştırma için araştırma yapılmalıdır kanısında

dır. Çoğu, yeni bir sahada araştırma yapı l madan ileri seviyede geçerli bir 

öğretim yapılmayacağ ı nı iddia ederler. Arzu edili rki ilerinin bazı klinik ec

zacıları, sadece araştırma uğruna değil ayn ı zamanda, halihazırda sahip 

olduk l arı tedavi ve ilaç etkilerini geliştirecek bi lgileri kullanarak kendile

rini araştırmaya atarlar. Farmasötik bilimlerin sınırı çizilmemiştir. K!inik 

eczacılık araştırmaları daha henüz başlangıç safhasındad ı r. Laboratuar 

araştırmalarından hoşlanmayan eczacılar bile, proielerin derin liklerine in

me yolunu kazanacaklar ve yayın lanmış literatürleri daha güzel tenkid 

edebilecek hale geleceklerdir. Literatür taramak şayet tenkidçi düşünce

lerle yapılırsa değerli bir uğraşı olabilir. Vermek istediğimiz, ilaçla tedavi, 

bunun çeşitl eri ve usulleri ve en önemli olarak da klinik eczacısının rolü 

ile ilgili olan tartışmacı yaklaşımdır. Amerikan eğilimli yorumcuların da 

üzerinde durduğu gibi, klinik eczacı lığı düzenleme teşebbüsü ile farma

sötik bilimlerin esas içeriği kaybolmamalıdır. Tıp okullarındaki farmakolo

ji kürsüsünün, klinik farmakoloji kürsüsü ile yer değişmesi sonunda, temel 

farmakolojik bilimlerdeki ustalığın. aza lacağı gibi yalnış düşünceler oluş

muştur. SCHNİDEN (10) yaptığı bir yorumda «klinik farmakoloji nan-klinik 

bankalardaki hesabından para çekiyor, şayet bu paralar yerine konamaz

sa, klinik farmakolojideki ilerleme duracaktır» diyor. Bu durum klinik ec

zacılık için de aynen geçerlidir. Klinik eczacılık da genel eczacılık bilim

lerinden kaynaklanır. 

Şayet farmasötik temel kaybedil irse c;ioktorun masasındaki kırıntı lar

dan başka sunaca,k hiçbir şey kalmaz. İlaçların seçimi ve kullanılışına bi

limsel, kantitatif ve tenkidçi bir yaklaşım. onların tasnifi ve dozajlarının 

sistemik şekle konması klinik eczacıların görevlerinin esasını teşkil eder. 

Bu nedenden Profesör ELWORTHY (2) ile «klin ik yeterlilıiğe giden yol 

lisans üstü olmalıd ı r» konusunda hem fikiriz. Sağlam temelleri olan bir 

lisans eğitiminin üstünde ilerlemeliyiz. Şaye·t çok büyük değişiklik yapma

ya çal ışırsak; endüstriyel eczacılıkta kullanacağımız konu ve ·alanlara za

rar vermiş oluruz. Bu gün aynı zamanda çeşitli yönleri olan eczacı lığın 

çalışma sahasını geliştirmek için kurabileceğimiz temeli zayıflatabi!iriz. 

Strathclyde'da Endüstriyel Farmasi, Farmasötik analiz ve adli bilimler 

üzerine mastır yapı l abilir. Yukarıda anlatı lan klinik eczacılık kursu ya l nız 

eczacılar için mümkündür. Eczacı l ı k Fakültesi müfredatındaki zorlayı~ı 

tekrarlar akıllıca bir iş olmamasına rağmen, bu daha geniş klinik bilgiler 

verilmemesini gerektirmez. Artan öğrenc i sayısı bu işi daha zor ve mas

raflı hale sokuyor. fakat bizim lisans üstü eğitimdeki tecrübemiz, lisans 

eğitimindeki müfredata en iyisini koymayı sağlıyacaktır. 35 




