Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba…

Önsöz

Bizler bağımsız bilimsel çalışmaların fazlaca itibar görmediği bir kültürün bireyleriyiz. Ne
yazık ki ne eğitim sistemimiz, ne de toplumsal kültürümüz araştırma ve bilimsel çalışmaları fazla desteklemez. Halbuki yenilik ve değişim ancak özgür soruların sorulabildiği ve bu sorulara
özgürce cevaplar verilebildiği bir kültürün yaratılması ile gerçekleşebilecektir. Böylesi bir yapının
yaratılması için toplumun her kesimi bilimsel çalışmaları daha fazla desteklemekle yükümlüdür.
Meslek içi sürekli eğitim, hem serbest eczacılarımız, hem de diğer alanlarda çalışan meslektaşlarımız
için güncel, bilimsel gelişmeleri takip etmek konusunda son derece önemli bir işlev görüyor.
Diyebiliriz ki, dünyada eczacılık alanında meslek içi sürekli eğitimi gündemine almayan ve hatta
zorunlu tutmayan az sayıda ülke var. Sağlık, ülkelerin en çok yatırım yaptığı alan ve insanların
gündelik yaşamını en çok etkileyen unsur. Dolayısıyla bilimsel gelişmelerin de baş döndürücü
bir hızla yaşandığı bir sektör. Bu hıza ayak uydurmak, hastalarımıza daha iyi ve kaliteli sağlık
hizmeti vermenin birinci koşulu. O nedenle, tüm eczacılarımız mesleki sürekli gelişim konusunu
kendi mesleklerinin bir parçası olarak görmek durumundalar.
Türk Eczacıları Birliği, 2001 yılında kurduğu Eczacılık Akademisi ile bu işlevi yerine getirmeye çalışıyor. Aynı zamanda Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences isimli dergisi ile akademide çalışan meslektaşlarımız için bir zemin, bir tartışma platformu oluşturuyor. Bugüne kadar
5000’den fazla meslektaşımız sadece Akademimizin yaptığı eğitimlere katıldı. Bu sayının daha
da artması için, Akademimizin tüm ihtiyaçlara yanıt verecek bir yapılanmaya gitmesi, büyümesi,
önümüzdeki dönem temel hedeflerden bir tanesi olmalı.
Diğer yandan, MİSED dergimiz, tüm eczacılarımızın ilgisini çekebilecek, bilimsel ve güncel
olanı birleştiren bir yapıya sahip. Bu derginin çıktığı günden beri beğenilmesi ve çıkamadığında
aranması, meslektaşlarımızın dergiyi sahiplendiğinin önemli bir göstergesi. MİSED Yayın
Kurulu’nda bir yeniden yapılanmaya gittiğimizi ve dergimizin artık periyodik çıkmasını
sağlayacak bir sekreterya oluşturduğumuzu da müjdeleyelim. Bundan sonra meslek örgütümüz
MİSED’siz kalmayacak.
Bilimin ışığını tek gerçek feneri addeden bir örgütün temsilcileri olarak; gerek meslektaşlarımızın
sürekli meslek içi eğitim programları ile desteklenmesi gerekse akademi dünyası ile daha organik ilişkiler kurabilmek adına samimiyetle çaba harcıyoruz. Bu çabanın uzun vadede önemli
sonuçlar yaratacağının farkındayız. Bu sonuçlardan en önemlisi hiç kuşkusuz ki; bilimsel niteliği
güçlenmiş bir sağlık hizmeti sunumu ve dolayısıyla toplum sağlığının daha etkin bir biçimde
korunması olacaktır.
Aralık 2009
Ecz. Erdoğan ÇOLAK
Başkan

