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Eşim, “10. Avrupa Klinik Farmakoloji Kongresi’ne katılacağım” dediğinde
“farmakoloji iyi de klinik farmakoloji neyin nesi” diye düşündüm ve ‘sen bildirilerini
hazırla, ben biletini alırım dedim. Haziran ayının son haftasına Budapeşte’ye bir
kişilik gidiş-dönüş uçak bileti ve otel rezervasyonu için bilgisayar başına geçtim.
Rezervasyonu ayarlamak kısa sürdü ancak onaylamadan önce her akıllı erkek gibi
eşime danıştım. “Biletin hazır. Malev daha ucuz, otel de resmi kongre oteli ve kongre
sarayına yakın, rahat gider gelirsin. Onaylayayım mı?” diye sordum. “Sen gelmiyor
musun?” diye sert tepki alınca “ben bilimsel kongreye eli boş gitmem” diyerek
hemen bahanemi öne sürdüm. Ancak “daha iyi ya neredeyse bütün araştırmalarınız
klinik. Birini sunarsın” yanıtını aldım. Kafam iyice karışmıştı, kafa karışıklığımı
ancak geçmiş kongrelerin konularına ulaşabilirsem çözebilecektim. www.eacpt.org
sitesine girdiğimde kongrelerin iki yılda bir yapıldığını ve önceki kongrelerdeki
bildirilerin özetlerinin TUBİTAK yayın teşvik listesi kapsamında B grubunda yer alan
ve bilimsel prestiji yüksek bir dergi olan Basic & Clinical Pharmacology &
Toxicology’de yayınlanmış olduğunu gördüm.
Konu çeşitliliği beni şaşırtan ilk şey oldu. Onkoloji, risk altındaki hastalar, diyabet,
hematoloji, kardiyovasküler hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal
hastalıklar ve hipertansiyon gibi klinik konuların yanı sıra biyoeşdeğerlilik,
farmakoepidemiyoloji ve farmakoekonomi konularında her kesimden çok ilginç
bildiriler yer almaktaydı. Peki ya anesteziyoloji? Hiç bu konuda bir yazı var mıydı?
Eğer yoksa bahanem devam edebilirdi. Kısa bir süre sonra bu umudum da yok oldu,
zira bildiri olarak sunabileceğim hazırdaki iki çalışmam da bir sürü alt çalışma
gurubuna uyuyordu. Anesteziyoloji çalışmalarım “klinik etkinliğin” yanı sıra “yan
etki” konularını da kapsıyordu ve dahası hemen tüm çalışmalarda bir de “plasebo”
grubu bulunuyordu. İsteksiz de olsa “tamam tamam, ben de bir şeyler gönderirim”
diyerek rezervasyonları iki kişiliğe çevirdim.
Hipertonik salin-dekstran çözeltisinin serum sodyum değerlerine etkisi ve intratekal
opioidlerin yaptığı bulantı ve kusmaya profilaktik dimenhidrinatın etkisininin plasebo
ile karşılaştırılmasını konu alan iki bildiriyi online kongre resmi sitesinden
gönderdim. Eşim de ilk kez katıldığı bir Avrupa Kongresi için çalışmalarını bir gün
önce göndermiş ve katılım ücretini ödemişti. Bu kararla katılım ücretimiz iki katına
çıkmıştı. Ama eşim mutlu görünüyordu zira ikimiz de ikişer poster asıp işi bitirecek
hem ilgilendiğimiz konuları dinleyecek hem de gitmeyi uzun süredir düşündüğümüz
bir şehri birlikte gezme olanağı bulacaktık.
İşler beklediğimiz gibi olmadı. Bir ay sonra gelen e-postalar birer posterin yanı sıra
hem benim hem de eşimin birer bildirisinin sözlü sunu olacağını “müjdeliyordu”!

Hadi eşim farmakologdu ve bu onların camiası ve kongresiydi. Benim sözlü
sunumumun gereği var mıydı? Bu konuda eşimin tuzağına düşmüştüm ancak hayatın
müşterek olduğu da bir gerçekti. Hazırlıklara hemen başladım.
Budapeşte’yi kongre başlamadan gezebilmek amacıyla bir gün erken çıktığımız
yolculuğumuz bir cumartesi sabahı 05:00’de, izahı mümkün olmayan bir tarifeyle
İstanbul Atatürk Havaalanı’ndan başladı ve tabii gezmek için planlanan gün uyuyarak
geçti. Ertesi gün kalabalık anestezioloji kongreleriyle kıyaslandığında mütevazı
sayılabilecek modern kongre merkezine ulaştık, kayıt işlemlerinden sonra her Türk
bilim adamının yaptığı gibi kongre kitapçığındaki diğer Türk katılımcıları tespit ettik.
“Türkiye’den ne kadar az katılım var” dediğimi hatırlıyorum. Bunun nedeninin
yüksek katılım maliyetleri ve üniversitelerimizin çoğunun yetersiz bilimsel desteğinin
yanı sıra bazı klinik branşlardaki “firma desteğinin”
temel branşlarda
bulunmamasının baş etkenler olduğunu anlamak zor değildi.
26 Haziran 2011 akşamı yapılan açılış kokteyli ve sonraki günlerde sunulan öğle
yemekleri olağanüstü organize edilmişti. Macar mutfağı ve ünlü Macar şaraplarının
sunulduğu kokteylde klinik farmakoloji gruplarının ne kadar genç, hevesli ve samimi
kişilerden oluştuğunu fark ettim. Kokteylin sonunda bu satırları yazmamı teşvik eden
değerli meslektaşlarımız Ayşe Gelal ve Ahmet Akıcı ile tanışma fırsatı bulduk.
İlerleyen günlerde ilerleyen dostluğumuzun da katkısıyla Türkiye’deki bilimsel ve
sosyal sorunlar üzerine uzun sohbetlerimiz oldu. Bu konuşmalar bana ülkemizde
değişik üniversiteler, tıbbi disiplinler ve klinikler arası kopukluğun boyutlarını fark
etmemi sağladı. İkinci gündeki poster sunularımız ve üçüncü günkü 20 dakikayı bulan
sözlü sunularımız umduğumuzdan da başarılı geçince son gün rahatladık ve yeni
dostlarımızla Budapeşte’yi ve güzel restoranlarını huzur içinde gezme olanağını
bulduk.
Kongre sonrası beni en çok sevindiren iki olay bugüne dek ne kadar ortak noktamız
olduğunu fark etmediğim klinik farmakolojiyle tanışmam ve eşimin son anda
yetişebildiğimiz dönüş uçağındaki “desteğim ve teşviklerim” için bana teşekkür
etmesiydi. İlerisi için dileğim farmakologların yanı sıra biz klinisyenlerin de klinik
farmakolojinin tıptaki önemini kavramasıdır. Bu nedenle elimiz boş da olsa dolu da
olsa eşimle birlikte iki yıl sonra ağustos ayında Cenevre’de yapılacak EACPT
kongresine katılmayı ve farmakolog meslektaşlarımızla bilimsel çalışmalarımızın yanı
sıra güzel anılar paylaşmayı umuyoruz. Hepinizle orada görüşmek umuduyla, sağlıklı
kalın.

