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Sevgili FABAD üyeleri, 

Farmasötik Bilimler Ankara Der

neği (FABAD)'nin kurulu~unun 30. 

yılı nedeniyle düzenlenen bu özel 

sayı ile sizlere ula~abilmek benim 

için de çok özel bir durum ... Çünkü, 

FABAD'ın kurulduğu yıllar orta öğ

renimde öğrenci olduğum yıllar, 

daha sonra A.Ü. Bezacılık Fa

kültesi'ndeki öğrencilik yıllanın ve 

doktorarnı yaparken ilk yayınımı 

derneğin yayın organı olan FABAD 

dergisine yollamı~ olduğumu anım

sıyorum ve ~imdi de F ABAD der

gisini bilimsel yayıncılık alanında 

daha da ileriye götürme . çabalarına 

katkıda bulunmak üzere nöbet tu

tuyorum. 

F ABAD'ın eczacılık mesleğine 

yaptığı en önemli hizmetini, bi

limsel yayıncılık yaparak ger

çekle~tirdiği konusunda sanırım 

herkes benimle aynı görü~ü pay

la~maktadır. FABAD Dergisi ilk ya

yınlanmaya ba~ladığı yıllardan bu 

yana · geçirdiği olumlu de-

ği~ikliklerle bugünkü konumuna 

gelmi~tir. Ülkemizde yayıncılık hiz

metinin kolay yürütülmediğini tah

min etmeniz çok zor olmasa gerek. . 
Ancak F ABAD dergisi her~eye kar-

~ın ~imdiye kadar görev alan tüm 
yayın kurullarının kararlılık ve öz

verileri sayesinde hiç bir sayısı ak

satılmadan ve çizgisini daima ko

ruyarak siz değerli üyelere ula~

tırılmaktadır. 

Pharmacy World and- Science 

dergisi editörü C.H .W.Koks bir ya

zısına 'Dünya deği~iyor, eczacılık 

mesleği de deği~mek zorunda' diye 

ba~lıyor ve ko~ulların ve top

lumların gereksinimlerinın de

ği~tiğini ve eczacının ilaç dağıtım 

zinciri içerisindeki geleneksel ro

lünün ülkelerin çoğunda artık tar~ 

tı~ıldığını ve bu nedenle de ec

zacının yeniden kendini kanıtlamak 

zorunda olduğunu ifade ediyor. Bu 

görü~ WHO ve FIP tarafından be

lirlenen ve Avrupa Birliği ta

rafından da kabul edilen İyi Ec-
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zacılık Uygulamaları (GPP) na göre 
eczaemın geleneksel rolünün ya
nısıra artık eczaeliarın rasyonel ilaç 
kullanımı, ilaç danı~manlığı, klinik 
eczacılık, ilaç epidemiyolojisi ve sos- · 

yal eczacılık gibi konularda da daha 
fazla rol üstlenınesi gerektiği gö

rü~ü ile çakı~maktadır. Mes

lektaiiarımızın bu görü~lere kar~ı 
çıkacaklarını hiç sanmıyorum. 

Bunun yanısıra bu tip geli~melerin 
dı~ında kalmanın da meslek so

runlarına kar~ı duyarsızlık ola

cağını dü~ünüyorum. Peki biz ne 
yapıyoruz? Tekerleği . yeniden mi 

ke~fediyoruz? .. Hayır, biraz yava~ 
olsa da bazı umut verici geli~melere 

tanık oluyoruz. Bu geli~melerin 

belki de en önemlisi Türk Bezacıları 

Birliği (TEB) tarafından düzenlenen 

'1. Ulusal Bezacılık Eğitimi Ku

rultayı' olmu~tur. 11-14 Nisan 

1995'te Ankara'da düzenlenen bu 

kurultayın fikirsel anlamda olu~

masına katkıda bulunan ve motive 
eden tüm akademisyenleri de kut

luyorum. Kurultaya katılan Eğitim 
Bilimleri uzmanları bu kurultayı ilk 
kez bir meslek grubunun kendi eği

timini kalite çerçevesinde dü

~ünmesi ve _ sorunların çözüm yol

larına eğitim disiplini ile yak
la~ılınası nedeniyle önemli bul

duklarını ifade etmi~ler ve bu ne

denle meslek grubumuzu kut

lamı~lardır. Üç gün süreyle çalı~an 

kurultay sonucunda çe~itli alt grup 
raporları hazırlanmı~,' daha sonra 

kurultay koordinasyon kurulunca 
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bu raporlardan yola çıkılarak ortak 
bir rapor hazırlanmı~tır. Tüm bu 
döküman TEB tarafından 238 say

falık bir kitap halinde ya

yınlanmı~tır. Ben bu dökümanlarda 
yapılan değerlendirmelerden seç

tiğim bazılarını sizlere aktarmak is

tiyorum; • 
• Genel sağlık politikamızdaki 

. yetersizlik eczacılık hizmetlerinden 

tam yararlanılamamasma neden ol
maktadır. 

• 6197 sayılı yasa ile ilgili yö

netmeliği ile yataklı tedavi ku

rumları i~letme yönetmeliği, ec
zacıların çalı~ma alanları, görev ta
nımları ve hizmet sunum kalitesi 

açısından yetersiz kalmaktadır. 

• Bugün varolan eczacılık eği

timi; ilacın ürün özelliğine yönelik 

derslere ağırlık vermektedir. Oysa 
insana yönelik derslerin yeterince 

verilmemesi sonucu WHO ve GPP'e 
ı 

göre uygun eczacı tanımı ya
pılamamaktadır. 

• Eczacı insan güc4nün ~u anki 
durumu, en ba~ta hizmet kalitesi so
rununu ortaya getirmektedir. Bu tes
pitimiz, halen, eczacılık mesleğinin 

tüm alanları için geçerlidir._ Olaya, 
serbest eczaneler yönünden ba

kıldığında eczaemın geleneksel gö
revlerinden olan ilaç sunumu ve 

üretimi konusu dı~ında yeni bir açı

lım yakalayamayı~ı ciddi sorunlar 
yaratmaktadır. İlaç üretiminin artık 

önemli ölçüde endüstriye kayması 

nedeniyle bu alanda yeterince üret

ken olunamamakta ve sadece ilaç 



_ı _ 

sunumu konusunda çaba gös- • Eğitim kalitesinin kontrolü ile 

terilmektedir. ilgili en önemli tedbir, mezuniyet 
• Bezacıya WHO'nun önerdiği 4 

te~el görevinden halen ülkemizde 

uygulanmayan ilaç danı~m~lığı, 

klinik eczacılık, sosyal e·czacılık gibi 

konularda yeni açılımlar ge

tirilmelidir. Bunu gerçekle~tirebil..; 

rnek. için de en ba~ta eczacılık eği
timi bu hizmetleri verebilecek bi

çimde yeniden organize edilmeli ve 
eczacı ilaca · yönelik olmanın ya

nında yeterince insana yönelik ola

rak da eğitilmelidir. 

• Topluma yönelik eczacılık li

sans eğitimi yönetimi kararları, yal

nızca akademisyenlere bı

rakılmayacak kadar ciddi bir ko

nudur. meslek örgütü - Devlet - Ka

tılımcı mekanizmalar kurulmalı ve 

çalı~tırılmalıdır. 

• Bezacılık eğitiminin yö

netiminde öğrenciler söz sahibi ola

ınamaktadır. 

sonrası fakülteler, meslek örgütleri 

ve Sağlık Bakanlığı'nın i~birliği ile 

yürütülecek olan bir akreditasyon sı

navıdır. 

• Kurultay kararlarının hayata 

·geçirilmesi için bir izleme komitesi 

kurulması önerilmelidir. 

Avrupa · Birliği Bezacılık Eğitim 

Tavsiye Kurulu Ba~kanı Prof. Dr. 

Ahlgrimm'in de vurguladığı gibi 

'paranın değil de hastanın öncü rolü 

oynadığı bir sağlık sistemi'nin ya

ratılmasında eczacıların daha fazla 

çaba göstermesi gerekmektedir. 

FABAD dergisinin-de bu çabaların 

yansıtılmasında rol oy

nayabileceğini dü~ünüyorum. 

FABAD'ın daha nice 30 yıllara 

ula~ması dileğiyle saygılar su-

n arım. 
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