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Öz

Abstract

Giriş: Bu çalışmada, hastanede yatan pediatrik hastalar için klinik eczacı
tarafından yürütülen ilaç incelemesi hizmetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Objective: The aim of this study is to evaluate clinical pharmacist-led
medication review service for hospitalized pediatric patients.

Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışma Kasım 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Farmasötik Bakım Avrupa Ağı (Pharmaceutical Care Network
Europe [PCNE]) V8.02 sınıflandırması kullanılarak klinik eczacı tarafından
gerçekleştirilen ilaç incelemesi, genel pediatri servisinde yatan hastalarda yürütülmüştür. Olası ilaçla ilişkili sorunlar saptanmış ve sınıflandırılmıştır. Bu olası sorunlar, hekime sunulmuş ve hekim tarafından kabul
edilen önerilerin oranları kaydedilmiştir.

Material and Methods: This cross-sectional study was carried out between November 2017-April 2018 in an education and research hospital
in Istanbul. Clinical pharmacist-led medication review was conducted by
using Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) Classification V8.02
in hospitalized pediatric at general pediatric service. Potential drug-related problems (DRPs) were identified and classified. These DRPs were
presented the physicians and the percentage of accepted recommendations by the physician were recorded.

Bulgular: Çalışmaya 22’si kız, 21’i erkek olmak üzere 43 hasta dahil edilmiştir ve bu hastaların ortanca yaşı 6 (3-36) ay olarak hesaplanmıştır. Hastaların
%25.58’inde 16 ilaçla ilişkili sorun saptanmıştır. En sık gözlenen ilaçla ilişkili
sorunlar, olası ilaç-ilaç etkileşimi (n= 9) ve doz seçimi (n= 5) olup, bunlar
ilaçla ilişkili sorunların sırasıyla %56.25 ve %31.25’ini oluşturmaktaydı. PCNE
sınıflandırmasına göre, bu sorunların %63’ünün ilaç seçimi sırasında (reçeteleme düzeyinde) oluştuğu görülmüştür. Bu olası ilaçla ilişkili sorunlara
yönelik klinik eczacı önerilerinin %87.5’i hekim tarafından kabul edilmiştir.

Results: Among forty-three patients (21 male and 22 female), the median age of them was calculated as 6 (3-36) months. Of them, 25.58%
had 16 DRPs. The most common DRPs were associated with potential
drug-drug interactions (n= 9); and dose selection (n= 5), which represented 56.25% and 31.25% of drug-related problems, respectively. It was
observed that 63% of these problems were occurred during selection of
drugs (at prescription level) according to PCNE classification. Of the clinical pharmacist’s recommendations regarding these DRPs, 87.5% were
accepted by the physician.

Sonuç: Erişkin hastalarda rasyonel ilaç kullanımını sağlamak için PCNE
sınıflandırılması kullanılarak klinik eczacı tarafından yürütülen ilaç incelemesi ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur; ancak pediatrik hastalarda
yeterli çalışma bulunmamaktadır. Klinik eczacılar, pediatrik hastalarda
ilaçla ilişkili sorunların saptanması ve akılcı ilaç kullanımının sağlanmasında önemli bir role sahiptir.

Conclusion: To optimize rational drug use, numerous studies related
with clinical pharmacist-led medication review by using PCNE classification were present in adult patients; however, there was no sufficient
studies conducted in pediatric patients. Clinical pharmacists have an important role in the classification of DRPs and to provide rational drug use
in pediatric patients.
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Giriş
İlaçlar hastalıkların tedavisinde hayati bir role sahip olsa da
hastalarda bazen ilaçla ilişkili problemlere sebep olabilmektedir. Pediatrik popülasyonun yetişkinlere göre farklı farmakodinamik ve farmakokinetik yapıya sahip olmasından dolayı
bu hastalarda daha fazla sorunla karşılaşılmaktadır (1). Ayrıca
çocuklarda ilaçla ilişkili sorunları araştıran çalışmalar yetersiz
ve kaynaklar sınırlıdır (2). İlaçla ilişkili sorun, Avrupa Farmasötik Bakım Ağı (PCNE) tanımına göre; istenen sağlık sonuçlarına
engel olan veya engel olma potansiyeli bulunan, ilaç tedavi
süreciyle ilgili bir olay ya da bir durumdur (3). İlaç incelemesi
ise, ilaç kullanımını en uygun hale getirmek ve hastaların sağlık sonuçlarını iyileştirmek için yapılan ilaç değerlendirmesi
olarak tanımlanmaktadır (4).
İlaç hataları, hastalar için önemli risk ve hasar nedenidir
(5,6). Bu hatalar ilacın reçetelenmesi, uygulanması, dağıtımı ve
izlenmesi aşamalarında görülebilmektedir (7). Yapılan araştırmalara göre el yazısı ile yazılan reçetelerde yazının okunaksız
olması ve bilgisayar sistemi üzerinden ilaç etkileşimleri, doz
aşımı ya da ilacın yanlış kullanımı gibi durumlarda anlık geri
bildirim sağlanamaması nedeniyle hata görülme oranı daha
yüksektir. Bu amaçla çeşitli bilgisayar programları geliştirilmiş;
ancak yine de ilaç hataları tam anlamıyla önlenememiştir (8,9).
Klinik eczacının tedavi sürecinde rol almasının etkisini inceleyen çalışmalarda, ilaçla ilişkili sorunların en sık nedeninin ilaç
bilgi eksikliği ve yetersiz izlem olduğu bildirilmiştir (10,11).
İlaçla ilişkili sorunlar, acil servis ve hastane başvuruları, ek
reçete yazımı, hastane yatışı gibi pek çok soruna yol açtığı gibi
aynı zamanda önemli ekonomik maliyetlere de sebep olmaktadır (2). Örneğin, 2000 yılında ABD’de ayaktan tedavi gören
hastalarda ilaca bağlı morbidite ve ölümden kaynaklanan
ekonomik yük 177.4 milyar dolar olarak hesaplanmıştır (12).
Bu nedenle, ilaçla ilişkili sorunlar hastayı olduğu kadar toplumu da etkilemektedir (13,14). Eczacıların ilaçla ilişkili sorunları
değerlendirdikleri ve müdahalede bulundukları bir çalışmada,
bu müdahalelerin advers ilaç reaksiyonlarını önlediği ve tedavi maliyetini düşürdüğü görülmüştür (15,16).
Amerikan Pediatri Akademisi ilaçla ilişkili sorunların azaltılması için çeşitli önerilerde bulunmaktadır. Bu öneriler arasında
bilgisayarlı sistemlerin kullanılması, standart doz ve hesaplama yöntemlerinin kullanılması, ilaçların eczanede hazırlanması ve kontrol edilmesi yer almaktadır. Ayrıca pediatri servisinde
bir klinik eczacının bulundurulması da bu önerilerden biridir
(17). Yine Amerikan Pediatri Akademisi; doktor, hemşire, eczacı, laboratuvar personeli ve bilişim uzmanlarının aktif katılımı
ile oluşturulacak multidisipliner bir ekibin çocuklarda ilaç hatalarını önemli ölçüde azaltacağını vurgulamaktadır. 2003 yılında hazırlanan bu raporda, hastanelerin pediatri bölümünde
ilaç hatalarını asgariye indirmek için özellikle yoğun bakım ve
onkoloji servislerinde klinik eczacıların, doktor ve hemşirelerle
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birlikte vizite çıkmasının gerekliliğinden bahsedilmiş ve burada çalışacak eczacıların sorumluluklarına yer verilmiştir (18).
Dünyanın çeşitli ülkelerinde, genel pediatri servislerinde
ilaçla ilişkili sorun insidansının %18.7-52.6 arasında değiştiği
görülmektedir (2,19). Malezya’da pediatrik hastalarda yürütülen çok merkezli bir çalışmada, yazılan reçetelerin %9.2’sinde
en az bir hataya rastlanmış ve bu hataların %1.8’inin ciddi ya
da ölümcül olduğu görülmüştür (20). Dozlama sorunları, yanlış ilaç seçimi ve advers ilaç reaksiyonları pediatrik hastalarda
en sık görülen ilaçla ilişkili sorunlar arasındadır (2,21,22). Yapılan çalışmalarda bu sorunların çoğunun önlenebilir olduğu
sonucuna varılmıştır (20,22,23).
İlaçla ilişkili sorunların saptanması için sistematik bir denetim ve raporlama sistemine ihtiyaç vardır. Bu amaçla 1999
yılında Avrupa Farmasötik Bakım Ağı’nın (PCNE) çalışma konferansında bu sorunların sınıflandırılmasına yönelik bir şema
oluşturulmuştur. Bu sınıflandırma, ilaçla ilişkili sorunların prevelansının ve insidansının araştırılması ve ilaç tedavisindeki
olası sorunların belgelenmesi amacıyla sağlık mensuplarına
yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır (3).
Literatürde pediatrik hastalarda ilaçla ilişkili sorunların
saptanması ve klinik eczacının bu sorunların tespiti ve müdahalesindeki rolü ve önemini belirlemek amacıyla yürütülen
çeşitli çalışmalar mevcuttur (24,25); ancak bilgimiz dahilinde
ülkemizde bu alanda yapılmış çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda, pediatrik hastalarda olası ilaçla ilişkili
sorunların saptanması için klinik eczacı tarafından yürütülen
ilaç incelemesi hizmetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler
İstanbul’daki bir eğitim ve araştırma hastanesinde Kasım
2017 - Nisan 2018 tarihleri arasında yüksek lisans tez çalışması olarak yürütülen bu çalışmaya genel pediatri yatan hasta servisindeki hastalar dahil edilmiştir. Çocuk Hematoloji ve
Çocuk Yoğun Bakım servislerinde yatan hastalar (<18 yaş) ise
çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmanın yürütüldüğü hastaneden 03.10.2017 tarihinde 1705 numaralı etik kurul onayı
alınmıştır. Veri toplama işlemi klinik eczacı tarafından ve ilgili
hekimin bilgisi dahilinde haftanın bir günü yapılmıştır. Bir hasta için farklı günlerde yeniden veri toplanması gerekse bile bu
durum yine tek bir inceleme olarak kabul edilmiştir. Hastaların
genellikle hastanede yatış sürelerinin uzun olması (7-10 gün)
sebebiyle çalışmaya az sayıda hasta (43 hasta) dahil edilebilmiştir.
Hasta bilgilerini toplamak amacıyla bir “hasta takip formu” hazırlanmış ve bu form aracılığıyla hastaların demografik
ve klinik bilgileri (yaş, cinsiyet, kilo, geçmiş hastalık öyküsü,
mevcut hastalıklar ve kullanılan ilaçlar, başvuru şikayeti, tanı,
hastanede uygulanan tedavi ve reçete edilen ilaçlar) doktor ve
hemşire dosyalarından alınmıştır. Intravenöz sıvılar çalışmaya
dahil edilmemiştir.
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Hasta dosyası PCNE V8.02 sınıflandırmasına göre araştırmacı (klinik eczacılık yüksek lisans öğrencisi) tarafından değerlendirilmiş ve ilaçla ilişkili olası sorunlar sınıflandırılmıştır (3).
PCNE, sorunlar için 3 temel alan, nedenler için 8 temel alan ve
müdahaleler için 5 alandan oluşan bir araçtır. Bununla birlikte,
daha ayrıntılı bir seviyede gruplandırılmış olan sorunlar için 7
alt alan, nedenler için 35 alt alan, müdahaleler için 16 alt alan
ve müdahalelerin kabulü için 10 alt alan bulunmaktadır. Bu alt
alanlar birincil alanlar için açıklayıcı olarak kabul edilmektedir.
PCNE değerlendirmesi için bir hasta dosyasına ortalama 15
dakika süre harcanmıştır. İlacın hazırlanması ve kullanımından
kaynaklanan hatalar insan gücü ve zaman kısıtlılığı sebebiyle
incelenememiştir. Bu çalışma sırasında hastalar ile görüşme
yapılmamıştır, bu nedenle hasta düzeyinde herhangi bir müdahale yapılmamış ya da rapor sunulmamıştır.
Reçetelenen ilaçlar arasındaki etkileşimler Lexicomp® veri
tabanından kontrol edilmiştir. X (kombinasyonundan kaçının)
ve D (tedavi planının değiştirilmesini önerin) kategorisindeki
ilaç-ilaç etkileşimleri, ilaçla ilişkili sorun olarak kabul edilmiştir.
C (yakından izleyin) kategorisindeki etkileşimler ise hastalar
hastanede takip altında oldukları için çalışmaya dahil edilmemiştir.
İlaçla ilişkili olası sorunlar klinik eczacı tarafından hastalar
taburcu olduktan sonraki 1 hafta içinde tespit edilmiş ve olası
problemlerin tümü bir uzman klinik eczacı ile birlikte gözden
geçirilmiştir. Ortak neticeye varılan potansiyel sorunlar, çalışmanın sonunda doktorlara rapor halinde sunulmuş, kabul ve
ret şeklinde geri bildirim alınmıştır.
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ğı gözlenmiştir (Tablo 1). Dolayısıyla en sık reçete edilen ilaç
grupları solunum sistemi ilaçları (%29.37) ve enfeksiyon giderici ajanlar olmuştur (%24.37). PCNE’ye göre hasta ilaç verileri
değerlendirilmiş ve Tablo 2’de ilaçla ilişkili sorunlar sınıflandırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 43 hastanın 11’inde toplam 16
adet ilaçla ilişkili olası sorun saptanmıştır. Bu durumda hastaların %25.58’inde en az bir tane ilaçla ilişkili olası sorun olduğu
görülmüştür. En sık gözlenen sorunlar, olası ilaç-ilaç etkileşimi
(n= 9) ve doz seçimi (n= 5) olup, bunlar sorunların sırasıyla
%56.25 ve %31.25’ini oluşturmuştur. Uyarı gerektiren bir adet
X ve 8 adet D kategorilerine ait ilaç etkileşimlerinin yanı sıra 43
hastanın 15’inde toplam 38 tane C (tedaviyi izleyin) kategorisinde etkileşim olduğu gözlenmiştir (Şekil 1). Ancak yatan hastaların zaten gözlem altında olması ve bu etkileşimlerin klinik
öneminin tedaviyi değiştirecek boyutta olmaması sebebiyle C
kategorisindeki etkileşimler hekime bildirilen öneriler arasına
dahil edilmemiştir. Olası ilaç-ilaç etkileşimleri ve görülme sıklığı Tablo 3’te gösterilmiştir. En sık rastlanan olası ilaç-ilaç etkileşiminin klaritromisin ve metilprednisolon arasında olduğu
görülmüştür.
Şekil 2’de gösterildiği gibi, ilaçla ilişkili olası sorunların
%63’ü ilaç seçimi, %31’i doz seçimi ve %6’sı ilaç kullanımı aşamasında gözlenmiştir. Dozla ilişkili sorunlar daha çok sefotaksim, vankomisin ve klaritromisin dozlarında görülmüştür.
Sefotaksim ve vankomisin dozunun belirlenen endikasyon
için düşük olduğu, klaritromisin dozunun ise yüksek olduğu
gözlenmiştir. Hastaların 3’ünde (%6.97) antibiyotik dozu ile
ilgili sorun saptanmıştır. İlaçla ilişkili sorunların ise %18.75’i
antibiyotik dozlarıyla ilişkili bulunmuştur. İlaçla ilişkili sorunlar,

Çalışmada sürekli değişkenler medyan (çeyrekler arası
aralık) olarak; ordinal ve nominal veriler ise n (%) olarak sunulmuştur. Verilerin analizi için SPSS 11.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular
Genel pediatri yatan hasta servisinden 21’i erkek, 22’si kız
çocuk olmak üzere toplam 43 hastanın ilaç verisi PCNE’ye göre
değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş medyan değeri 6 (3-36) ay olarak hesaplanmıştır.
Hasta verileri değerlendirildiğinde 8 hastanın birden fazla
teşhis aldığı, hastaların en sık akut bronşiyolit ve bronkopnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yatırıldı-

Tablo 1. Hasta teşhis bilgileri
Endikasyon

Endikasyon Sayısı

Akut bronşiyolit

17

Bronkopnömoni

11

Gastroenterit

5

Epilepsi

4

ÜSYE

2

Menenjit

2

Diğer*

9

*Ateş, üriner sistem enfeksiyonu, rektal kanama, nefrotik sendrom, öksürük,
hidrosefali, kolit, hipernatremik dehidratasyon, metabolik hastalık.

Tablo 2. İlaçla ilişkili sorunların sınıflandırılması ve doktorlar tarafından değerlendirilmesi
Kod V8.01

Problem

Görülme Sıklığı

Kabul Edilenler

C1.3

İlaç için endikasyon yok

1

0

C1.4

İlaçların, ilaçlar ve bitkisel ürünlerle uygun olmayan kombinasyonu var

9

9

C3.1

İlaç dozu çok düşük

3

3

C3.2

İlaç dozu çok yüksek

2

2

C6.6

İlaç yanlış uygulama yolu ile uygulandı

1

0
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Şekil 1. Lexicomp veri tabanı kullanılarak saptanan ilaç etkileşim verileri (n= 30).
Tablo 3. İlaç-ilaç etkileşimleri
Etkileşim kategorisi

Görülme sıklığı

D (Tedavi planının değiştirilmesini önerin)
Klaritromisin-Metilprednisolon
Klaritromisin-Deksametazon
Klaritromisin-Flutikazon
Salbutamol-Domperidon
Midazolam-Fenobarbital
Midazolam-Fenitoin

3
1
1
1
1
1

X (Kombinasyonundan Kaçının)
Klaritromisin-Domperidon

1

en fazla akut bronşiolit (%50.0, 8 adet) ve pnömoni (%31.25, 5
adet) hastalarında görülmüştür.
PCNE sınıflandırmasına göre saptanan olası sorunlar, ilgili
hekimlere raporlar halinde sunulmuş ve geri bildirim alınmış-

tır. Ayrıntılı bilgisi Tablo 2’de görülen olası sorunların %87.5’i
ilgili hekim tarafından kabul edilmiştir.

Tartışma
Pediatrik hastalarda olası ilaçla ilişkili sorunların saptanması için klinik eczacı tarafından yürütülen ilaç incelemesi hizmetinin değerlendirildiği bu çalışmamızda, genel pediatri yatan
hasta servisinden alınan 43 hasta verisi PCNE kılavuzuna göre
incelenmiş, 11 hastada 16 adet ilaçla ilişkili olası sorun tespit
edilmiştir. İlaçla ilişkili olası sorunların %63’ü ilaç seçimi, %31’i
doz seçimi ve %6’sı ilaç kullanımı aşamasında gözlenmiştir.
Saptanan olası sorunların %87.5’i doktorlar tarafından kabul
edilmiştir.
Sistematik bir derlemede klinik eczacıların, hastaların bakım
süreci ve sonuçları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu derlemede, klinik eczacıların hasta vizitlerine katılarak antikoagülan

Şekil 2. İlaçla ilişkili sorunların görüldüğü aşamaların yüzdelik dağılımı.
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veya antibiyotik kullanımı gibi belli ilaç gruplarına yönelik sundukları ilaç uzlaşı hizmetinin advers ilaç reaksiyonlarını önlediği
ve ilaç hatalarını azalttığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca hastaların
ilaç bilgi düzeyinin arttığı ve buna bağlı olarak tedaviye uyuncun yükseldiği gözlenmiştir. Çalışmaların çoğunda hastaların
hastanede yatış sürelerinin de kısaldığı tespit edilmiştir. Klinik
eczacıların hastanede multidisipliner sağlık ekibine dahil olmasının, farmasötik bakımın kalitesini, güvenilirliğini ve etkinliğini
artırdığı, ilaçla ilişkili sorunların sıklığını ise azalttığı görülmüştür
(26,27).
Ülkemizde iç hastalıkları kliniğinde klinik eczacı tarafından
yürütülen bir çalışmaya 100 yatan hasta verisi dahil edilmiş ve
toplam 163 ilaçla ilişkili sorun saptanmıştır. Hastaların %80’inde
en az bir olası sorun tanımlanmış ve hasta başına ortalama ilaçla ilişkili sorun sayısı 1.61 ± 1.17 olarak hesaplanmıştır. Olası sorunların en sık ilaç seçimi (%44.79), doz seçimi (%27.61) ve ilaç
tedavi prosedürleriyle (%21.47) ilişkili olduğu gözlenmiştir (28).
Bu çalışma erişkin hastalarda yürütülmüş olsa da literatürde yatan pediatrik hastalardaki olası sorunların erişkinlere göre azımsanmayacak boyutta olduğunu gösteren çalışmalara rastlamak
mümkündür (28-29). Olası sorunların klinik eczacı tarafından
saptanması ve zamanında müdahale edilmesinin tedavi sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir (30). Büyük bir akademik
hastanede pediatri klinik eczacısı tarafından yapılan kapsamlı
bir ilaç incelemesinde pediatri servisine yatırılan 678 hastada
toplam 865 ilaç hatası saptanmıştır (100 reçete başına 5,2 adet)
ve %0,09 oranında önlenebilir advers ilaç olayı gözlenmiştir (31).
Rashed ve arkadaşları (21) tarafından 2012 yılında Birleşik
Krallık ve Suudi Arabistan’da 0-18 yaş arası pediatrik hastalarda
yürütülen bir çalışmada, PCNE sınıflandırmasına göre hastaların %45.2’sinde ilaçla ilişkili olası sorun saptanmıştır. Bu oran bizim çalışmamıza kıyasla oldukça yüksektir. Bizim çalışmamızda
en çok ilaç seçimi sırasında sorun yaşandığı saptanırken; Rashed ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada raporlanan sorunların
%54’ünün dozla ilişkili olduğu ve bunların %80.3’ünün önlenebilir olduğu gözlenmiştir. Rashed ve arkadaşlarının (25) 2013
yılında 3 ay süreyle yürüttüğü başka bir gözlemsel çalışmaya
dahil edilen 253 hastanın 55’inde (%22) 69 adet ilaçla ilişkili
olası sorun tespit edilmiştir. Bunlardan %78’i önlenebilir olarak
değerlendirilmiştir. Law ve arkadaşlarının (32) yürüttüğü diğer
bir çalışmada ilaçla ilişkili sorunlar PCNE kılavuzuna göre sınıflandırılmıştır. Eczacılar tarafından toplamda 315 müdahale kaydedilmiş, bunların %54’ünün dozla ilişkili olduğu, %28’inin ise
ilaç seçimi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Müdahalelerin %54’ü
orta şiddette, %43’ü minor, %3’ü majör hatalar olarak sınıflandırılmıştır ve müdahalelerin %89’u tamamen çözülmüştür (26).
Birarra ve arkadaşlarının (2) 2014 yılında Etiyopya’da bir
hastanede 3 ay süreyle yürüttüğü çalışmaya 0-15 yaş arası, 48
saatten daha uzun süre hastanede kalan çocuk hastalar dahil
edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 285 hastadan 90’ında (%31.6)
106 adet ilaçla ilişkili sorun saptanmıştır. İlaçla ilgili sorunların
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%42.5’inin dozla ilişkili olduğu, bunların %34.9’unda dozun çok
düşük, %7.5’inde ise dozun çok yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sorunların %38.7’sinin ise ilaç-ilaç etkileşimi ve %8.5’inin advers
ilaç reaksiyonu ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca, ilaçla ilişkili
sorunların en fazla pnömoni (%41.1) ve astım (%20.5) hastalarında görüldüğü belirtilmiştir (2). Bizim çalışmamızda da ilaçla
ilişkili olası sorunlar en fazla akut bronşiyolit (%50) ve pnömoni (%31.25) hastalarında görülmüştür. Biarra ve arkadaşlarının
(2) bu çalışmasında sorunların en fazla klaritromisin ile ilişkili
olduğu, ilaç-ilaç etkileşimlerinin ise fenobarbital, diazepam ve
hidrokortizon ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Bizim çalışmamızda da dozla ilişkili sorunların en fazla antibiyotiklerde, ilaç-ilaç
etkileşimlerinin ise en fazla klaritromisin ile ilişkili olduğu görülmüştür.
Feinstein ve arkadaşlarının (33) çalışmasında, hastaların
%37’sinde potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi (kontrendike, major
ve orta düzeyde) saptanmıştır. Bizim çalışmamızda ise bu oran
%13.9 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda saptanmış olan olası sorunların literatür örneklerine göre sayıca az olması dikkate
değer bir bulgudur.
Diğer bir çalışma da genel pediatri servisindeki ilaçla ilişkili
sorunları, insidansını ve risk faktörlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır, 3 ay süreyle yürütülen çalışmaya 225 çocuk hasta dahil
edilmiştir. Bu hastaların 119’unda (%52.88) 178 adet ilaçla ilişkili
sorun saptanmıştır. Bizim çalışmamıza benzer şekilde en sık reçete edilen ilaç gruplarının sinir sistemi ilaçları (%26.9), solunum
sistemi ilaçları (%23.9) ve sistemik antiinfektifler (%23.5) olduğu
görülmüştür. İlaçla ilişkili sorunların ise en sık salbutamol inhalasyonu (%19.7), parasetamol kullanımı (%10.6) ve budesonid
inhalasyonundan (%6.6) kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu sorunların temel nedeninin ilacın hastaya ulaşması sürecinde herhangi bir basamaktaki bilgilendirme eksikliği ve uygun olmayan
doz seçimi olduğu gözlenmiştir (34).
İlaçla ilişkili sorunların önlenmesi tedavinin kalitesini artırdığı gibi sağlık maliyetlerini ciddi oranda düşürmekte ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmektedir (35,36). Çalışmamızın
kapsamı dışında olduğu için, ilaçla ilişkili olası sorunların farmakoekonomik boyutu ve yaşam kalitesi üzerine olan sonuçları
değerlendirilmemiştir. Ayrıca çalışmaya zaman darlığı nedeniyle az sayıda hastanın dahil edilmiş olması çalışmamızın kısıtlayıcı yönlerinden biridir. Bu kısıtlılıklarına rağmen çalışmamızın,
çocuklarda ilacın reçetelenmesi, uygulanması ve izleminde klinik eczacıların sağlık ekibinin önemli bir parçası olduğunu göstermesi bakımından literatüre katkı sunacağına inanıyoruz.

Sonuç
Yetişkin hastalarda ilaçla ilişkili olası sorunların nedenlerini
saptamak ve bunları önlemek, dolayısıyla akılcı ilaç kullanımını sağlamak amacıyla PCNE kılavuzuyla ve diğer araçlarla yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Ancak pediatrik hastalarda
PCNE kılavuzu kullanılarak yapılmış bu tür çalışmaların az sayı-
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da olduğu bilinmektedir. Bu çalışma, hastanede yatan pediatrik hastaların da ilaçla ilişkili sorunlara maruz kalabileceğini ve
bunların özellikle bir kısmının ciddi sonuçlara yol açabileceğini
ortaya koymuştur. Bu tür sorunların pediatrik hastaların sağlığı
üzerindeki olumsuz etkisini araştırmak ve azaltmak amacıyla
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Teşekkür
Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
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