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KLİNİK ECZACI(*) 

1960 'l arın başlarında, eczacılı~;; 

meskği zor günler geçirdi. Eczacı

lar, zamanlarının çoğunu alan tab
let scıymak ve etiket yazmak üzere 
eğitilmekteydiler. Benzeri biçimd~. 

ilaçlarla ilgili sorunlar yoğun oldu
ğu halde, eczacılar bu alanda yete~·
li çözümleyici etkiye sahip olac,ı"ı;; 

biçimde eğitilmemekteydiler. B:ı 

yetersizliklerin farkında olan ileri 
görüşlü eğitimciler - özellikle Ka-. 

liforniya, · Pasifik ve Güney KaJi
forniya Üniversitelerindekiler - tab
let saymak ve etiket yazmak gibi 
görevlerin eczacı teknisyenleri ta
rafından da yapılabileceğin! ileri 
sürdüler. Bu eğitimciler ayrıca, i-
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iaçların ideal kullanılışları ile uy
gulama arasındaki büyük farklılı· 

ğın, yeni bir meslek grubu olan );;Ji .. 

nik eczacı tarafından kısmen gide· 
rilebileceği sonucuna da vardılar. 

Özünde, klinik eczacı, hekimin
kinin benzeri olan ve eczacılık dok
toru (Pharm. D.) derecesi ile sonuç
lanan dört yıllık bir mesleki eği

tim görecekti. Bu eğitim, iki yıl

dan dört- yıla uzayan ve hekimlik 
öncesinin benzeri olan bir «ön ec
zacılık» kursunu izleyecekti. Ecza
cılık eğitiminin ilk iki yılında, tıp 

öğn.ncilerine verilene benzer bi
çimde temel bfümlere ağırlık ve· 
rilecd<; bununla beraber farmako-

( *) Elvan Kölan (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Son Sınıf Öğrendsi) tara
fından JAMA,-249, 1193, 1983'den çevrilmiştir. 
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loji, biyokimya ve farmakokinetik 

üzerinde daha çok durulacaktı. Son 

iki vıl ise kliniğe dayalı olacak; 

cğrenciler, fiziksel tanı ve cerrahi 

dışı ııda, tıp öğrencilerinin yap

tıklarının çoğunu yapacaklardı. M~

zunivetten sonra, çeşitli uzmanlık 

alanlarında mezuniyet sonrası eği

tim programları geliştirilecekti. Ni. 

tekim, bu tablo gerçekleştirilmiş

tir. 

Eczacılık eğitimcileri, klinik ec

zacıların, sağlık ekibinin saygın ve 

aranılan bir üyesi olacağını ileri 

sürmüşlerdir. Kendisi bir ilaç uz

manı olacak; doğru ilacın, uygun 

doz formunun ve uygulama yolu

nun seçimi, terapötik ilaç izlenme

si c.macıyla örneklerin seçimi Vf; 

zamanlaması, farmakokinetik yo

rum, zararlı ilaç etkileşmelerinin 

önlenmesi ve yararlı olanların sür

dürülmesi, toksik reaksiyonların ön

lenmesi, istenmeyen ilaç etkilerinin 

erken farkına varılması, ilaç suis

timalinin önlenmesi ve eğitim gi

bi konularla klinik toksikolojinin 

diğer alanlarından sorumlu olacak

tı. Amaç, herzaman için, yenide;ı 

canlandırılan bir meslek aracılı· 

ğıyla, hastalara ve topluma daha 

iyi bir hizmet verilmesiydi. 

Bu meslek grubu, A.B.D.'nd~ 

hekim açığı bir yara halini alma

ya başladığı dönemlerde ortaya çık

mıştır. Bu dönemlerde, sağlıkla il

gili çeşitli meslek grupları, heın 

ileri sürülen hekim açığı nedeniyle 

yardımcı olmak, hem de bu açık

tan yararlanmak için yeni ve ge-
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nişletilmiş roller geliştirmişlerdir. 

Eczacılık da, böyle birçok örnekten 

biriydi. 

Günümüzde ise, hekim fazlası

nın bulunduğu bir döneme giril

mekte olduğu söylenmektedir. Bu 

editör buna inanmamakla beraber, 

böyle bir hipotezi desteklemek ü

zere kamuoyu yaratılmaktadır. Bu 

nedenle, şimdi hekim açı~ı konu

sunda madalyonun diğer yüzü il~ 

karşılaşmaktayız. Hekim açığı olan 

dönemlerde, hekimler tarafından 

sağlıkla ilgili diğer meslek grupla

rına terkedilmiş olan konuların no 

kadarının geri kazanılacağının iz

lenmesi ilginç olacaktır. 

Kişisel görüşüm, klinik eczacı

nın söz konusu edilen hekim açığı 

nedeniyle değil, ilaç · insan ilişki

lerinde duyulan ve en uygunu özel 

eğitimden geçmiş bir eczacı tara

fından karşılanabilecek gerçek bfr 

gereksinme sonucu ortaya çıkm1ş 

olduğudur. Genelde hekimler ne ·) 

zaman, ne de bugün, şimdi klinik 

eczacılar tarafından yerine getiri· 

len görevleri en uygun biçimde ya

pacak düzeyde eğitilmemektedirler. 

Bu nedenle hekim fazlalığının, de

ğiştirilen ve geliştirilen klinik ec

zacılık programları ve bunların ü

rünleri olan klinik eczacıların sağ

ladıkları yararlar üzerinde olumsuz 

etkiler göstermeyeceğine inanma!{· 

tayım. Hür bir toplumda, diğer a

lanlarda olduğu gibi, sağlık hizme

tinde de gerekli olan bir işi kirn 

uygun zamanda, en iyi, en hızlı ve 

en ucuza yapabiliyorsa, o görevi ele 

geçirecek ve sürdürecektir. 




