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Giriş 

• Aralık 2019’da başlayan COVID-19 pandemisi, çeşitli tedaviler ve aşılara rağmen önemli 
bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir

• Pandenin ilk dalgasında etkinlik ve güvenlik çalışmaları devam eden ilaçlar kullanılmıştır. 
Ancak spesifik etkili bir antiviral tedavi halen bulunamamıştır



Giriş

• Hastalarına uygulanan ilaçlar ile birlikte komorbid durumlarına yönelik ilaçların beraber 
kullanılması çeşitli advers reaksiyon ve ilaç-ilaç etkileşimleri gibi ilaç ile ilişkili sorunlara 
yol açabilmektedir

• İlaçla ilişkili sorunlar (İLİS), özellikle yatan hastalarda olumsuz ancak önlenebilir sağlık 
sorunlarına neden olabilmektedir



Amaç

• Klinik eczacılık uzmanlık eğitimi kapsamında, klinik eczacılık asistanları COVID-19 
pandemisinde ilaç incelemesi, ilaç uzlaşısı ve danışmanlığı, terapötik ilaç izlemi gibi 
hizmetler ile sağlık ekibine destek olmuştur

• İlk dalgada hastanede yatan, kesin/olası COVID-19 hastalarında klinik eczacı öncülüğünde 
yürütülen ilaç incelemesi hizmeti kapsamında İLİS’lerin tespit edilmesi ve hekim 
düzeyinde yapılan önerilerin kabul oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır



Yöntem

• Retrospektif, gözlemsel çalışma
• Marmara Üniversitesi Pendik EAH, COVID-19 yatan hasta servisi
• Mart - Haziran 2020 tarihleri arasında 
• Kesin/olası COVID-19 hastalarını tanımlamak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık 

Bakanlığı Rehberi vaka tanımları kullanılmıştır. 
• Çalışmaya COVID-19 şüphesi ile hastaneye yatırılan, en az bir adet ilaç kullanan ve klinik 

eczacılık uzmanlık asistanları tarafından ilaç inceleme hizmeti sunulan hastalar dahil 
edilmiştir.
• İlaç incelemesi sonucunda belirlenen İLİS'ler, Pharmaceutical Care Network Europe 

(PCNE) V9.00'a göre sınıflandırılmıştır. 
• Klinik eczacıların İLİS’lere yönelik hekimlere yaptıkları önerilerin kabul oranları 

değerlendirilmiştir.



Bulgular

• 202 hasta dahil edildi
• Ortalama yaş ± standart sapması 59,2 ± 19,3 
• %52 K
• Kullandıkları ilaç sayısı medyanı (IQR) 6 (4-8)
• Hastanede kalış süresi medyanı (IQR)  7 (4-11)

• Toplam 264 adet İLİS tespit edilmiştir
• İLİS/hasta oranı 1.3 olarak tespit edilmiştir



Bulgular

• En sık tespit edilen İLİS nedenleri;
vİlaç seçimi %85,6 
v%46,8’ini ‘ilaç-ilaç etkileşimleri’
• %23,4’ünü ‘endikasyonsuz ilaç kullanımı’
• %20,3’ünü ‘mevcut endikasyona rağmen ilaç tedavisinin olmaması’ oluşturmuştur.

vDoz seçimi hatası %9,3 görülmüştür

Hidroksiklorokinin-Azitromisin: QT 
uzama riski

Gereksiz PPİ kullanımı

COVID-19 tedavisi dışında kalan, 
komorbid durumlara yönelik tedavi 



Bulgular

• Klinik eczacılık uzmanlık asistanları 
tarafından yapılan 80 önerinin %48,8'i 
hekimler tarafından kabul edilmiştir

10%

49%

41%

ÖNERİLERİN KABUL DURUMU

red kabul öneri yapılan ancak kabul durumu bilinmeyen



Tartışma 

• Literatürde klinik eczacı önerilerinin daha yüksek oranda kabul gördüğü tespit edilmiştir 
• Pandemi öncesi dönemde Türkiye’de klinik eczacı tarafından yapılan müdahalelerin hasta 

sonuçları üzerindeki etkisinin değerlendiren bir derlemede kabul oranları %54,2 - 93,2 
arasında bulunmuştur
• Çalışmamızda kabul oranlarının düşük olmasının başlıca nedenleri;
• Pandemi koşullarında yapılmış olması
• Hasta/yakınlarından ilaç öyküsü alınamaması
• Klinik eczacının yapmış olduğu önerilerin sonuçlarını takip zorluğu

Kara E, Kelleci Çakır B, Sancar M, Demirkan K. Impact of Clinical Pharmacist-led IntervenAons in Turkey. Turk J Pharm Sci. 2021 Sep 1;18(4):517-526.



Sonuç 

• COVID-19 pandemisi sırasında, özellikle ilaç etkileşimleri ve advers ilaç reaksiyonları gibi 
ilaç güvenliği ile ilgili önemli İLİS’ler saptanmıştır

• Pandemi sürecinde İLİS'lerin göz ardı edilemeyecek oranlarda devam ediyor olması klinik 
eczacılık hizmetlerine duyulan ihtiyacın önemini göstermektedir
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