Değerli Meslektaşlarım,
Sağlık çalışanlarının tamamı ve biz eczacılar giderek ağırlaşan şartlarda mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu
bağlamda “Bilimsel Eczacılık Bayramı”nın 171. yıldönümü kutladığımız 14 Mayıs’ta eczacılık mesleğinin sağlıktaki
önemli rolünü hatırlamak açısından bizler için ayrı bir önem taşıyor. Kuşkusuz eczacılık toplumsal sorumluluğu yüksek,
insan sağlığı alanında hayati önem taşıyan bir meslek koludur. Dolayısıyla, bir yıl boyunca eczacılık alanında yaşananları
ve eczacılığın geleceğini tartıştığımız bu özel gün siz meslektaşlarımızın katılımı ile güzelleşecektir.
Bu yılki eczacılık günümüzün ana teması olan akılcı ilaç kullanımı olacak. İlaçlar doğru kullanılmadığı takdirde başka
sağlık sorunlarına yol açtığı gibi zehir etkisi de gösterdiğini biliyoruz. Başka bir deyişle; temelde her ilaç toksik bir madde,
uygunsuz kullanıldığında ölüme kadar varabilen ciddi hasarlar oluşturan bir ürün iken, diğer yandan da, bilinçli ve
uygun kullanıldığında insan ve toplum sağlığının sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için vazgeçilmezdir. Eczacının
vazgeçilmezliği de tam da bu noktada açığa çıkmaktadır. Aynı zamanda, akılcı ilaç kullanımı sağlık bütçesinin rasyonel
kullanımı ve eczacıların bu bütçede yarattığı tasarrufun ölçülmesi bakımından da kritik önemdedir. Bu yüzdendir ki, bu
yıl 14 Mayıs’ta “akılcı ilaç” söylemini yaygınlaştırmak ve akılcı ilaç kullanımını artırmak ve halk nezdinde farkındalık
yaratmayı amaçlamaktayız.
Eczacıların bu anlamda en önemli rolü hastanın ilaçlarının en etkili ve en doğru biçimde kullanıldığını garanti etmektir.
Dolayısıyla akılcı ilaç; doğru ilaç, doğru kişi için, doğru şekil, doğru doz ve zamanda şeklinde olmalıdır. Ayrıca, ilaç doğru
kullanılmadığı takdirde halk sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra, ülkenin sağlık harcamalarını da artıran bir faktördür.
Bu da demek oluyor ki; halk sağlığını ve ülke ekonomisini korumak, eczacılık mesleğini korumaktan başlar. Bu da doğru
sağlık politikaları ile mümkündür. Eczacılığı ilaç satan herhangi birinden ziyade, bu alanda eğitimini tamamlamış ve
profesyonel anlamda bu işi yapan halkın en yakın sağlık danışmanı olarak görmek gerektiğini her zaman belirtiyorum.
Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergimiz için meslektaşlarımızdan sıklıkla hem eleştiri hem de övgü alıyoruz. Yayınımızın
eczacılarımızın başucu el kitabı olması bizleri hayli sevindirmektedir. Bilimsel ve güncel makalelerin ağırlıklı olduğu
yayınımızın bu sayısında Türkiye’de özellikle artan erken yaş obezitesi dikkat çekmesi ile birlikte obezite ve diyabet
konuları işlenmiştir. Diyabet küresel bir sorundur ve daha çok gelişmekte olan ülkelerde yoğun olarak görülmektedir.
Ayrıca 2010 yılı itibari ile dünyadaki erişkin nüfusun %6,4’ü yani 285 milyon kişi diyabetten etkilenmektedir. Ülkemizde
ise 3 milyon klinik diyabetli olmak üzere toplamda 6 milyon olan diyabetli vardır. Azımsanmayacak bu rakam, diyabete
önem vermemiz gerektiğini ve sağlık emekçileri olarak diyabet tedavisinde rolümüzün önemini gösteriyor.
Diyabet konusunda daha bilinçli olmak adına, bu konuda farkındalığın artırılması, etkili tedavi yöntemlerinin
geliştirilmesi, komplikasyonlarından korunma ve ulusal vizyon, hedef ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik “Diyabet
2020: Vizyon ve Hedefler Projesi” kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa
Bölgesi, Uluslararası Diyabet Federasyonu Avrupa, Birliğimiz ve 24 kuruluş ile birlikte yürütülen ulusal bir projedir.
Proje ülkemizde diyabet ile ilgili mevcut durumu ve sorunları ortaya koymasının yanı sıra, çözüm yolları, hedefler ve
stratejiler oluşturmayı amaçlamaktadır. Eczacıların diyabet kontrolündeki rolü, son yıllarda başta Avrupa olmak üzere
tüm ülkelerde genişlemektedir. Türkiyeli eczacıların da bu kapsamın dışında kalması düşünülemez. Proje hakkında
detaylı bilgiye bu sayımızda ulaşabilirsiniz.
Bu sayıdaki diğer konumuz ise obezite. Obezite özellikle son dönemde erken yaş obezitesi ile sıklıkla gündeme gelmektedir.
Bu aşamada obezitenin önlenmesi ve tedavisi sırasında en yakın sağlık danışmanı olarak verdiğimiz hizmetlerin önemi
yadsınamaz.
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…
Tüm meslektaşlarımın Bilimsel Eczacılık Bayramını kutluyorum.
Mayıs 2010
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belki de dikkat edilmesi gereken en önemli şey, elde

Yazım Kuralları: MİSED’de yayınlanacak yazılar derginin amaçlarına uygun bir biçimde,
yani açık ve anlaşılır bir dil ve biçimde yazılmış olmalıdır. Yazar(lar) okuyucuların belli
kavram, tartışma ve kaynaklara aşina olduğunu varsaymamalıdırlar. Yazarlar kısa
özgeçmişiyle birlikte bir resim göndermelidir. Yazının daha önce herhangi bir yerde
yayınlanıp, yayınlanmadığı başvuru sırasında mutlaka belirtilmelidir. Yazılar bir başlık
ve yazar(lar)ının ismiyle başlamalı, yazar(lar)nın bağlı olduğu kurumlar ve akademik
unvanları bu sayfanın en altında belirtilmelidir.
Tablolar ve şekiller metin içinde geçen sırayla numaralandırılmalı, metin ile
ilişkilendirilmeli, bir başlığa sahip olmalı ve bir yerden alıntı ise mutlaka altında kaynağı
belirtilmelidir. Dipnotlar metin içerisindeki sırayla numaralandırılmalı ve dipnotun
geçtiği yerde, o kaynaçada yer almalıdır. Kısaltmalar, sadece genel olarak bilinen
kısaltmalar kullanılmalıdır. Ekler ana metnin en sonunda verilmelidir. Kaynaklar,
metinde satır üstünde, geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve metnin sonunda bu
numaralar sırayla belirtilmelidir. Kaynaklar şöyle düzenlenmelidir:
Makale için; Yazarın soyadı, adının baş harfleri, makalenin tam başlığı, derginin adı
(italik ve uluslararası kısaltmalara uygun olarak), cilt no, sayfa no (başlangıç ve bitiş),
yıl. Birden fazla yazar adı varsa hepsi yazılmalıdır.
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Yazılar aşağıda yer alan adrese e-mail ya da basılı halde posta yoluyla teslim edilebilir.

edilen bilgilerin ne kadar güvenilir ve bilimsel oldu-

Türk Eczacıları Birliği
Cinnah Caddesi Willy Brandt Sok. No: 9 Çankaya/ANKARA
Tel: 0.312.409 81 00.Fax: 0.312.409 81 09
e-mail: teb@teb.org.tr

cep telefonumuzdaki arama motorlarına tek kelime
Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde

ğudur. Meslek içi sürekli eğitim dergimiz “MİSED” tam
da bu noktada ihtiyaç duyduğumuz, her biri kendi alanında uzmanlaşmış yazarların bilim süzgecinden geçmiş, güvenilir ve güncel bilgileri masamıza kadar taşıyan önemli bir kaynak olma özelliğini sürdürmektedir.
Dünyada ve ülkemizde yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hızla artmakta olan obezite ve di-
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yabet, meslek hakkı tartışmaları yaptığımız bu dönemde biz eczacıların sağlık danışmanlığı yapabileceği çok önemli iki temel konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düşünceden hareketle elinizde tutuğunuz sayıda obezite ve diyabet her yönüyle tartışılmıştır. Güncel tedavi yöntemlerinin yanında tedaviye
yardımcı olabilecek doğal ürünler hakkında da derinlemesine bilgiler okuyuculara sunulmuştur. Özellikle
zayıflama amacıyla piyasaya gıda desteği adı altında
sürülen ürünlerin güvenirliliği ve içerdikleri bitkilerin etkinlikleri detaylarıyla anlatılmıştır. Ayrıca eczacının bu hastalıkların önlenmesi, erken teşhisi ve tedavisinde üstleneceği rol ve elde edeceği başarı, eczanelerimizin hakkettikleri sağlık danışmanlığı merkezi olma sürecini hızlandıracaktır. Bu düşüncelerle elinizdeki bu sayıdan en yüksek derecede istifade etmenizi temenni eder, sonbahar sayımızda yeni bir konu
ile yeniden görüşmeyi umut ediyorum.
Saygılarımla,
Doç. Dr. Mustafa ASLAN
Editör
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