TÜRKİYE’DE TIBBİ FARMAKOLOJİ ALANINDA ASİSTAN VE UZMAN
HEKİMLERİN TANIMLAYICI VERİLERİ, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE MESLEKİ
BEKLENTİ ANKETİ
Bölüm 1 : Demografik Veriler
1.Yaşınız ____________
2.Cinsiyetiniz

 Kadın

 Erkek

3. Çalışma durumunuz?
 Tıbbi farmakoloji uzmanlık öğrencisiyim
 Tıbbi farmakoloji uzman hekimiyim
(Varsa akademik ünvanınızı belirtiniz_______________________________)
4.Tıbbi farmakoloji alanında çalıştığınız süre? (Eğitim dahil)___________
5. Şu an çalıştığınız şehir________________________________
6. Çalıştığınız kurumun türünü işaretleyiniz? (Afiliasyon durumunda birden fazla seçenek
işaretlenebilir)
 Devlet üniversitesi**
 Sağlık Bakanlığı’na bağlı 3. basamak hastane**
 Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2. basamak hastane**
 Bakanlık merkez teşkilatları (TİTCK vb..)**
 Bakanlık taşra teşkilatları (İl Sağlık Müdürlükleri vb..)**
 Özel üniversite
 Özel sektör (İlaç firması vb..)
 Diğer___________________________
** Çalıştığınız kurumda hangi yönetmeliğe tabisiniz?
 657 sayılı kanun (Devlet Memuru)
 2547 sayılı kanun (YÖK)

7. Türk Farmakoloji Derneğine üye misiniz?
 Evet
 Hayır

Bölüm 2: Eğitim ve Çalışma Koşulları
8. Şu anda çalıştığınız/eğitim aldığınız kurum tıbbi farmakolojinin hangi alanlarında faaliyet
göstermektedir? (Birden fazla şık işaretlenebilir.)
 Klinik farmakoloji (9. ve 10. soruyu cevaplayınız)
 Klinik toksikoloji (11. ve 12. soruyu cevaplayınız)
 Deneysel farmakoloji veya laboratuvar hizmetleri (13. ve 14. soruyu cevaplayınız)
 Diğer ____________________
9. Şu anda çalıştığınız /eğitim aldığınız kurumda klinik farmakoloji alanında hangi tür
hizmetler verilmektedir?
 Akılcı ilaç uygulaması danışmanlığı
 Farmakogenetik danışmanlık
 İlaç-ilaç/gıda/bitkisel ürün etkileşimi değerlendirilmesi
 Farmakovijilans uygulamaları
 Klinik ilaç araştırmaları (Faz merkezleri)
 İlaç düzeyi izlemi ve yorumlanması
 Diğer ____________________

10. Şu anda çalıştığınız / eğitim aldığınız kurumda klinik farmakoloji alanında verilen
hizmetlerden hangilerinde görev alıyorsunuz?
 Akılcı ilaç uygulaması danışmanlığı
 Farmakogenetik danışma
 İlaç-ilaç/gıda/bitkisel ürün etkileşimi değerlendirilmesi
 Farmakovijilans uygulamaları
 Klinik ilaç araştırmaları (Faz merkezleri)
 İlaç düzeyi izlemi ve yorumlanması
 Diğer ____________________

11. Şu anda çalıştığınız /eğitim aldığınız kurumda klinik toksikoloji alanında hangi tür
hizmetler verilmektedir?
 Gebelik/emzirme/fertilite döneminde ilaç kullanımı danışmanlığı
 Zehir Danışma
 Çevresel ve mesleki toksik madde maruz kalımlarında danışmanlık
 Suistimal edilen/toksik madde düzeyi izlemi ve yorumlanması
 Diğer ____________________
12. Şu anda çalıştığınız / eğitim aldığınız kurumda klinik toksikoloji alanında verilen
hizmetlerden hangilerinde görev alıyorsunuz?
 Gebelik/emzirme/fertilite döneminde ilaç kullanımı danışmanlığı
 Zehir Danışma
 Çevresel ve mesleki toksik madde maruz kalımlarında danışmanlık
 Suistimal edilen/toksik madde düzeyi izlemi ve yorumlanması
 Diğer ____________________
13. Çalıştığınız/eğitim aldığınız kurumunuzda deneysel farmakoloji araştırması yapılabilecek
veya rutin hizmet verebilecek kapasitede hangi laboratuvarlar bulunmaktadır?
 İn vitro
 İn vivo
 Davranış farmakolojisi
 Elektrofizyoloji
 Moleküler farmakoloji
 Analitik farmakoloji (ilaç/toksik madde serum-doku düzeyi ölçümleri)
 Klinik farmakoloji
 Diğer ____________________
14. Çalıştığınız/eğitim aldığınız kurumunuzdaki farmakoloji laboratuvarlarından hangilerinde
görev alıyorsunuz?
 İn vitro
 İn vivo
 Davranış farmakolojisi
 Elektrofizyoloji

 Moleküler farmakoloji
 Analitik farmakoloji (ilaç/toksik madde serum-doku düzeyi ölçümleri)
 Klinik farmakoloji
 Diğer ____________________
15. Uzman olarak aşağıdaki hangi pozisyonlarda çalışmayı isterdiniz/istersiniz?
 Kamu ve özel sağlık kurumlarında uzman
 Farmakovijilans sorumlusu
 Akılcı ilaç kullanımı sorumlusu
 Zehir Danışma Merkezi sorumlusu
 Sağlık Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında uzman veya yönetici
 Klinik araştırmalar yöneticisi
 Medikal müdür/İlaç sanayiinde yönetici
 Akademik kariyer
 Diğer ____________________
Bölüm 3 : Mesleki Beklenti ve Memnuniyet

16. Aşağıdaki ifadelerden size en yakın seçeneği işaretleyiniz
Katılıyorum
TUS’ta Tıbbi Farmakoloji
uzmanlığı tercih ettiğim için
memnunum.
Tıbbi Farmakoloji eğitim süresini
yeterli buluyorum
Klinik farmakoloji eğitimim
beklentilerimi karşıladı.
Klinik toksikoloji eğitimim
beklentilerimi karşıladı.
Deneysel farmakoloji eğitimim
beklentilerimi karşıladı.
Genel olarak Tıbbi farmakoloji
eğitimim beklentilerimi karşıladı.
Uzman olarak klinik farmakoloji
hizmetlerini verebilecek kadar
yeterliyim/yeterli olacağım.

Kısmen
Kararsızım
Kısmen
Katılmıyorum
katılıyorum
katılmıyorum

Uzman olarak klinik toksikoloji
hizmetlerini verebilecek kadar
yeterliyim/yeterli olacağım.
Uzman olarak laboratuvar
hizmetlerini verebilecek kadar
yeterliyim/yeterli olacağım.
Tıbbi Farmakoloji uzmanının
aldığı eğitim ile çalıştığı yerdeki
görev tanımlarını uyumlu
bulurum.
Tıbbi farmakoloji uzmanının
çalışma koşullarından
memnunum.
17. Türk Farmakoloji Derneği’nin uzmanlık eğitimi hakkında aşağıdaki konulardan
hangisi/hangileri üzerine yoğunlaşmasını gerekli buluyorsunuz? Önem derecenize göre
sıralayınız. (1 en önemli)
____ Eğitiminin fakülteler arası standardizasyonu
____ Klinik yetkinlikler eğitimi
____ Yurtdışı post-doc eğitim
____ Uzmanlık eğitimi kadroları hakları (YÖK ve SB kadroları)
18. Türk Farmakoloji Derneği’nin uzmanlık özlük hakları hakkında aşağıdaki konulardan
hangisi/hangileri üzerine yoğunlaşmasını gerekli buluyorsunuz? Önem derecenize göre
sıralayınız. (1 en önemli)
____ Tıbbi Farmakoloji uzmanının iş ve görev tanımları
____ Poliklinik ve laboratuvar hizmetlerinde yer alma
____ Akademik kadrolara geçiş
19. Türk Farmakoloji Derneği tarafından hangi konularda eğitim verilmesini istersiniz?
______________________________________________________________________
20. Hangi yöntemle yapılacak eğitimlere katılmayı tercih edersiniz?
 Online eğitim
 Sempozyum
 Kurs
 Eğitici kılavuz, broşür ve kitapçıklar
 Kurumlar arası rotasyon

 Diğer ___________
21. TFD Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu’ndan beklentileriniz nelerdir?
___________________________________________________________________________

