
Klinik
eczacı 
nedir?

Klinik eczacılar; ilaçlar ve ilaçların 
nasıl işlev gösterdiği konularında 
uzmanlaşmak amacıyla uzun yıllar 
boyunca eğitim gören, yüksek nitelikli 
sağlık profesyonelleridir. 

İlaçlarınızın, kendinizi iyi hissetmenize ve
sağlıklı kalmanıza yardımcı olmalarını 
sağlamak için genel pratisyen ekibinin bir 
parçası olarak sizinle doğrudan çalışabilirler.

Pratisyen ekibinde bir klinik pratisyenin 
bulunması, ihtiyaçlarınız için en iyi 
uzmandan tedavi alabileceğiniz anlamına 
gelir.

Tüm eczacılar, Genel Eczacılık Konseyi'ne 
kayıtlıdır. 

Daha fazla bilgi ve vaka çalışmaları 
için NHS İngiltere'yi buradan:

www.england.nhs.uk/commissioning/
primary-care-comm/gp-action-plan/
cp-gp-pilot

ve Kraliyet Eczacılık Topluluğu'nu 
buradan ziyaret edin:

www.rpharms.com/our-campaigns/ 
pharmacists-and-gp-surgeries

Fotoğraflar, Satellite Pictures ve
Bristol, The Old School Surgery tarafından sağlanmıştır.
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İlaçlarınız hakkında uzman tavsiyelerine 
ihtiyacınız olduğunda bir klinik eczacı ile 
görüşeceksiniz.

Hastalığınız teşhis gerektiriyorsa, genelde, sizi 
daha sonra bir pratisyen hemşire veya klinik 
eczacıya sevk edebilecek olan bir GP (Genel 
Pratisyen) ile görüşeceksiniz.

Aşağıda, bir klinik eczacının nasıl 
yardımcı olabileceğine dair birtakım 
örnekler yer almaktadır:

Uzun süreli hastalıklar

Klinik eczacı, eğer astım, tip 2 diyabet, artrit 
veya yüksek tansiyon gibi bir hastalığınız 
varsa, aldığınız ilaçların işe yaradığından 
emin olmak için sizinle ilaçlarınız hakkında 
görüşebilir. Kendisi aynı zamanda, hastalığınızı 
kontrol altında tutmanıza yardımcı olmak için 
size yaşam tarzı değişiklikleri konusunda da 
yardımcı olabilir.

Yan etki görülmesi

Eğer aldığınız ilaçlardan dolayı yan etki 
görüyorsanız, bunu klinik eczacı ile görüşebilir 
ve ilacınızı veya dozunu değiştirmek gibi bir 
çözüm bulmak için birlikte çalışabilirsiniz.

Eğer farklı ilaçlar alıyorsanız, klinik eczacı, 
bu ilaçların bir arada sorunsuz şekilde işlev 
göstermesini temin etmeye yardımcı olabilir.

İlaçlarınızın gözden geçirilmesi

Eğer uzun vadede ilaç alıyorsanız, 
ilaçlarınızın gözden geçirilmesi için yılda en 
az bir defa görülmelisiniz.

Klinik eczacı, ilaçlarınızın tümünü gözden 
geçirebilir, ilaçlarınızın, işlevlerini yerine 
getirip getirmediklerini görüşebilir ve 
tansiyonunuzun ölçülmesi gibi sağlık 
kontrolleri gerçekleştirebilir. Kendisi 
aynı zamanda, sizin için kan tahlili ve 
diğer tahlillerin gerçekleştirilmesini de 
sağlayabilir.

Hastanede kaldıktan sonra

Eğer hastanede kaldığınız süre içerisinde 
ilaçlarınız değiştirildiyse, klinik eczacı, 
size bu değişiklikleri açıklama konusunda 
yardımcı olabilir ve bu ilaçlardan azami 
faydayı almanızı temin edebilir.

Yaygın hastalıklar

Soğuk algınlığı, saman nezlesi, ishal ya da 
göz enfeksiyonu gibi yaygın olarak görülen 
bir hastalıktan muzdaripseniz, GP'niz 
yerine klinik eczacıyı görebilirsiniz. Klinik 
eczacı, hastalığınızın tedavisi için size ilaç 
yazabilir. Gerekli görülürse, daima GP'nize 
sevk edilirsiniz.

Normalde bir GP veya pratisyen hemşire 
gördüğünüz gibi, özel bir muayene 
odasında bir klinik eczacıyla görüşeceksiniz.

Eczacıyla görüşmeniz, bir doktor 
randevusunun yerine geçmez. Gerekirse, 
hâlen GP'inizi görebileceksiniz.

İlaçlarınızı size bir klinik eczacı 
vermeyecektir. İlaçlarınızı, bir toplum 
eczanesi veya ilaç veren doktordan 
normalde aldığınız şekilde almalısınız.

Eğer randevunuzu iptal etmeniz veya başka 
bir tarihe değiştirmeniz gerekirse, lütfen 
bunu sağlık ocağına bildirin.

Ne zaman bir klinik eczacı 
göreceğim? Randevunuz 


