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Önsöz

Prof. Dr. Mehmet Melli
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli farmakologlar,
Türk Farmakoloji Derneği-Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu tarafından yaşama geçirilen elektronik
bülten, ilk sayısı yayınlandıktan sonra uzunca kabul edilecek bir süre, tıbbi deyimiyle, “hibernation”a
girdi. Bu husus Türkiye’de her türlü süreli yayıncılıkta sık karşılaşılan bir durum. İnsanlar temsil ettikleri
bir topluluk adına süreli yayıncılığa giriştikleri zaman, özellikle bu örnekte olduğu gibi sadece bilimsel
bilgi aktarımını hedeflemeyen, aynı zamanda grup üyeleri arasında iletişimi sağlamaya yönelik, bir
anlamda “serbest kürsü” oluşturacak böyle bir bültene grup üyeleri yazılarıyla, görüşleriyle katkıda bulunmak konusunda çok
istekli olmayabiliyorlar. Bu husus kaçınılmaz olarak 93. sayısına ulaşan TFD bülteninin başına da geldi. Başlangıçta yazı
bulmakta çok ciddi zorluk çekilen, yayın kurulunun yazı bulamayınca bizzat oturup, kendileri yazı yazmaya başladığı TFD
bülteninde 93. sayıda gelinen nokta, bazen yazı fazlalığı nedeniyle bazı yazıların bir sonraki sayıya kalmasıdır. Bu nedenle,
yazı bulmaktaki sıkıntılara rağmen, TFD-KFÇG elektronik bülten sorumlularının bülteni çıkarmaktaki “inadı”, beni çok mutlu
etmiştir.
Bülten, doğal olarak, klinik farmakolojiyle ilgili bir tartışma platformu oluşturacak ve grup üyelerine güncel bilgileri
aktaracaktır. Ben burada bültenin, daha önce dernek bülteni tecrübemden yola çıkarak bir başka faydasından bahsetmek
istiyorum. Belirli peryotlarla bilgisayarında bülteni gören kişide, klinik farmakoloji çalışma grubuna ait olduğu duygusu
canlanacak ve kendisini grubun içinde hissederek daha verimli olacaktır. Bu, uzun vadede bültenin sağlayacağı en büyük
faydalardan birisi olacaktır.
Bu duygularla bültenin çıkmasında katkısı olan herkese tekrar çok teşekkür eder ve herkesin katkılarıyla bültenin uzun soluklu
olmasını dilerim.

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu’nun tanıtımı

Prof. Dr. Ayşe Gelal
Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı
Değerli Meslektaşlarım,
Yeni formatıyla tekrar hayata geçirdiğimiz e-bültenimizin ilk sayısını Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
(KFÇG)’nun tanıtımına ayırmak istedik.
KFÇG, 22.9.1999 tarihli Türk Farmakoloji Derneği (TFD) Yönetim Kurulu (YK) kararı ile oluşturulmuştur.
Kurucu üyeleri, Prof. Dr. Şule Oktay, Prof. Dr. İ. Hakkı Ayhan ve Prof. Dr. M. Oğuz Güç’tür. Kuruluşundaki ortak amaçlar;
1) Dünyadaki gelişme ve eğilimlere koşut olarak, ülkemizde de Klinik Farmakoloji’nin gelişmesi ve kurumsallaşmasına
katkıda bulunmak.
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2) Ülkemizde hekim ve hekim adaylarının rasyonel farmakoterapi alışkanlıklarını yaygınlaştırarak halk sağlığına ve rasyonel
ilaç kullanımına katkıda bulunmak,
3) Ülkemizde uluslararası nitelikte klinik ilaç araştırmalarının da yapılabilmesine katkıda bulunmak,
4) TFD’nin ortak ilgi alanına sahip üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve artırmak, bu alandaki bilgi ve olanakların
paylaşımını sağlamak
olarak belirlenmiştir. 2000 yılından bu yana da bu amaçlara ulaşabilmek için büyük bir özveri ile çalışmaktadır.
KFÇG Yürütme Kurulu, 2006-2007 döneminde TFD-YK tarafından seçilen Üyeleri (Prof Dr
Işık Tuğlular, Prof Dr Şule Oktay, Prof Dr Aydın Erenmemişoğlu, Prof Dr Ayşe Gelal, Doç
Dr Ahmet Akıcı) ile çalışmalarına devam etti.
KFÇG-YK olarak başlangıçta, bu dönem içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız
etkinliklerimizi;
1) ‘Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı’ Sempozyumu (Aralık 2006- İzmir; Mayıs 2007Adana)
2) Farmakovijilans Toplantısı (Mayıs 2007-İstanbul; Aralık 2007-İzmir)
3) Üniversitelerde Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi ile ilgili bilgilerin belirlenebilmesi
için anket çalışması
4)
TFD tarafından düzenlenen, eğiticilere yönelik ‘Rasyonel Farmakoterapi
Eğitimi’nde kullanılmak üzere temel eğitim dosyası hazırlama ve üyelerin görüşüne
sunma
5) 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi öncesinde düzenlenecek 3. Klinik Farmakoloji
Sempozyumu (24.10.2007) olarak belirlemiştik.
Aldığımız kararları ne ölçüde gerçekleştirebildik? Hem bunu sizlerle
paylaşmak hem de daha önce çıkarılan ancak uzun ömürlü olamayan
e-bülteni yeni formatıyla tekrar hayata geçirdiğimiz müjdesini vermek
istedik.
KFÇG, Rasyonel Farmakoterapi Sempozyumları Dizisi’ni 2000
yılından beri sürdürmektedir. Daha önceki yıllarda alınmış olan karara
göre, seçilen konu kısa bir zaman dilimi içinde iki farklı ildeki
farmakoloji anabilim dalının düzenlediği sempozyum ile katılımcılara
aktarılmaktadır. Hedef kitle lokal pratisyen hekimler olarak belirlenmiş
olduğundan Tabip Odası, İl Sağlık Müdürlüğü ve Pratisyen Hekimlik
Derneği ile aktif bir işbirliği yapılarak bu toplantılar gerçekleştirilmiştir.

2006-7 döneminde, Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı konusunu ele almak
üzere önce İzmir’de daha sonra da Adana’da sempozyum düzenledik. İzmir’de
toplantıya 86 kişinin katılması, katılımcıların yarısının Ege Bölgesi Farmakoloji
Anabilim Dalı asistan ve öğretim üyelerinin olması, Adana’da da benzer tablonun
yaşanması bizim amaçladığımız hedeften uzaktı. Önceki yıllardaki toplantı sonuç
raporlarında da benzer ifadelerin yer alması hedef kitleye yeterince ulaşılamadığını
ve bu nedenle de yapısal bir değişikliğin kaçınılmaz olduğunu gündeme getirdi.

Ülkemizde, kullanılan ilaçların advers etkilerinin bildirilmesi ve
değerlendirilmesi için ilk olarak ‘Türkiye İlaç Advers Etkileri İzlem ve
Değerlendirme Merkezi’ (TADMER) kurulmuştu. Ancak sistemin sağlıklı
işlememesi nedeniyle ‘Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ (TÜFAM) olarak
yeni yapılanmaya gidildi. Daha sonra 2005 yılında ‘Beşeri Tıbbi Ürün
Güvenliliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi’ hakkında yönetmelik ve
beşeri tıbbi ürün ruhsatı sahipleri için farmakovijilans (FV) kılavuzu
yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile hastanelerde ‘farmakovijilans irtibat
noktası’ ve ilaç endüstrisinde de ‘ürün güvenliliği sorumlusu’ bulunması
zorunluluğu getirilmiş oldu. Belirlenen görevlere farmakologlar öncelikli
olarak seçilecek kişiler olacağından donanımlı olmaları gerekmektedir. Bu
amaçla farmakoloji asistanı ve uzmanlarına yönelik Farmakovijilans
Sempozyumu düzenleme kararı aldık ve bunu ilk olarak İstanbul’da
gerçekleştirdik. İstanbul ve çevresindeki illerden 40 kişinin katıldığı sempozyumun geri bildirimleri çok olumluydu. Aralık ayında
İzmir’de de yapacağımız sempozyuma, Ege Bölgesi’ndeki farmakoloji asistanı ve uzmanlarının katılımlarını bekliyoruz.
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başka hedefimizdi. Eylül 2006 - Nisan 2007 tarihleri arasında ülkemizdeki tüm tıp fakültelerinin farmakoloji anabilim dalı
başkanlıklarına (n= 42) gönderdiğimiz anketin sonuçlarını 24-27 Ekim 2007 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilecek olan 19.
Ulusal Farmakoloji Kongresi’nde sizlerle paylaşacağız.
Eğiticilere yönelik Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi 2003 yılında ulusal kongreye paralel, 2005 yılında ise ulusal kongre
öncesinde TFD ve KFÇG işbirliği ile gerçekleştirilmişti. Rasyonel Farmakoterapi konusunda eğitici eğitiminin devam etmesi
gerektiği anket sonuçlarında da ortaya çıkmıştır. KFÇG-YK olarak bu eğitimlerde ortak bir eğitim materyalinin kullanılmasının
gerekliliğine inandığımız için öncelikli olarak temel eğitim dosyası hazırlama kararını aldık ve bu amaç için alt çalışma grubu
oluşturduk. Çalışmalar tamamlandıktan sonra en kısa sürede eğitici eğitimi programına devam edilecektir.
Kurumsallaşmak adına alınan önemli bir yol olarak düşündüğüm logo çalışmamız kısa bir süre önce sonuçlandı.
Farmakoloji Uzmanı Dr Y Cem Kaplan’ın KFÇG için hazırladığı logo örneklerini bildiğiniz gibi grubumuzun tercihine sunduk. En
fazla beğenilen logoyu bültenimizin ilk sayısında sizlerle paylaşıyoruz. Bundan sonra KFÇG’nun tüm etkinliklerinde kullanılmak
üzere……
Bültenin yeni formatıyla tekrar hayata geçirilmesi, eksiğimiz olarak düşündüğüm grup içi iletişimimizi
Önemli görülen yeni bilgilerin grup üyeleri ile paylaşabilmesi alışkanlığının yerleşmesinde katkısı olacaktır.

arttıracaktır.

24 Ekim 2007 tarihinde düzenleyeceğimiz 3. Klinik Farmakoloji Sempozyumu’nda sizlerle birlikte olabilmek umuduyla,
esenlikler dilerim.
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