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ÖZET 

Klinik eczacılar, ilaçla tedavide, en doğru bilginin başlıca 

kaynaklarındandır. Tedaviyi güvenilirlik, uygunluk ve maliyet yönünden 

geniş bir perspektifte inceleyen, hastanın tedaviden maksimum fayda 

almasını sağlamakla beraber tedavi sürecinde gerekli bilgileri de hastaya 

veren sağlık profesyonelleridir. Geçtiğimiz son on yılda, doktorların ve 

eczacıların ilişkilerinden etkilenerek, geleneksel olan eczane 

eczacılığından tamamen farklı olan, klinik eczacılık ve farmasotik bakım 

alanlarının yeni konseptleri gündeme geldi. Bu birimler, klinik servislerin 

etkinliğini ve hekimlerin, eczacıların bu yeni alanda onlarla iletişim ve 

etkileşimini değerlendirmek için gerekli olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs 

Hastalıkları (GH) Kliniklerinde yapılan çalışmanın amacı; kliniklerdeki, 

klinik eczacılık servislerini tanıtmak, değerlendirmek ve hekimlerin bu 

servise bakış açılarını belirlemektir. Çalışma 2013 Aralık ayı başından 

2014 Şubat ayı başına kadar Göğüs Hastalıkları kliniklerinde yapılmıştır. 

Başta GH kliniği olmak üzere iç hastalıklar kliniklerindeki hekimlerin klinik 

eczacılara olan bakış açıları ve tutumları anket yöntemiyle incelenmiştir. 

Çalışmanın sonunda hekimlerin deneyimleri değerlendirildi, klinik eczacı 

olarak yapılan müdahaleler kaydedildi ve bağımsız bir klinik komite 



tarafıdan hastalar üzerinde ki etkisinin uygunluğu değerlendirilmiştir. 

Klinik eczacı, ilaçların teröpatik kullanımında, sağladığı bilgi ve beceriler 

ile sağlık sistemine faydalı eleman olarak hizmet üretir. Klinik eczacılık 

uygulamalarını sağlık ekibine dahil etmek, göğüs hastalıkları kliniğinde 

olduğu gibi, diğer kliniklerde de önemli ölçüde ilaç kullanımın en iyi 

şekilde gelişmesine olanak sağlayacaktır, bu çalışma KKTC’deki 

hekimler tarafından çok olumlu karşılanmıştır ve tabi ki bu konuda daha 

iyi eğitim almış ve klinik çalışmalarda yetenekli olan, aktif eczacıların 

katılımlarıyla klinik eczacılık daha iyi bir noktaya gelecektir. Klinik 

eczacılık çalışmaları Türkiye ve KKTC’de sağlık sistemine dahil edilirse 

akılcı ilaç kullanımı daha da yaygınlaşacak ve başarılı olacaktır. 
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