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Son yıllarda eczacıların klinikte görevlendirilmeleri, gelişmiş ülkelerde başarı
ile uygulanmakta ve eczacılık fakültelerinde klinik eczacılık yönünde eğitimle
re
daha da önem verilmektedir.
·
Hastane eczacıları uzun yıllar, hastanede bulunan diğer sağlık personeliyle,
özellikle hastalarla direk temasta bulunmamış, ayrı kalmışlardır. Ancak giderek;
-

İlaçla tedavide karşılanan aksaklıklar,

- İlaç etkileşmeleri ve yan etkileri hakkında danışılacak bir kişi veyaı organizasyona duyulan gereksinim,
-

Eczacının,

hasta ilaç profilini çıkartabilmesi için hasta ile direk ilişkide
duyulan zorunluluk sonucu, klinik eczacılık doğmuştur. Klinik
eczacının hastanedeki yeri, alışılagelmiş hastane
eczacısından daha farklı olmuştur. Aşağıdaki şema, klinikte çalışan bir eczacının hastane
kuruluşundaki
diğer birey ve organizasyonlarla nasıl bir karşılıklı ilişkide
olduğunu özetler.
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Hastanede kullanılan ilaç ve hammadde gereksinimini sağlamak.
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Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirilebilmesi için gerek klinikte gerekse eczanede çalışan bir hastane eczacıısından aranan nitelikler şunlardır :

- İlaç etki ve etkileşmeleri hakkında geniş bilgiye sahip olmalıdırlar. F~r
makoloji, biyofarmasötik, farrnakokinetik gibi bilgilerinin geliştirilmiş olması
gerekir.
-

İlaç imalatını yapabilecek ve geliştirebilecek bilgi ve yeteneğe sahip ol·

malıdırlar .

Kontrol işlemlerini iyi bilmelidirler. İki çeşit kontrolden bahsedilebilir
a) Kalite kontrol
b) Hastane ilaç

dağıtımının

kontrolü

-

Araştırma yeteneğine

-

Eğitimci yÖnleri olmalıdır.

-

İdareci yönleri olmalıdır.

- Hekimlerle
melidir.
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Bu gerekli bilgiler eczacılık fakültelerinde yeterli düzeyde verilmeye çalışıl·
makta ise de aranan tüm niteliklere sahip eczacıları yetiştirecek daha ileri düzeyde kurslarda düzenlenmeye başlanmıştır.
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