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Sahra DAﬁDEM‹R

Eczac›l›k Mesle¤inin Gelece¤i Atölyesi
“De¤iﬂtiremeyece¤imiz bir geçmiﬂ geride dururken ﬂekillendirip sahip olabilece¤imiz bir gelecek bizi bekliyor.”
F.W.Robertson

İki yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Eczacılık Kongresi,
bugüne kadar hem mesleki hem de bilimsel düzeylerde
belirli konu başlıkları çerçevesinde düzenlenen çeşitli
oturumlar ile sağlık ve eczacılık alanına ve bu alana hizmet
veren sağlık profesyonellerine önemli katkılar sağlamıştır.
Bu yıl 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında onuncusu
düzenlenecek olan Türkiye Eczacılık Kongresi ise ilk kez
ortak bir tema etrafında şekillendirilecek. İlaç ve eczacılık
alanındaki inanılmaz değişim ve dönüşüm düşünüldüğünde,
ister serbest eczanelerde ister sanayi ya da kamu gibi
alanın değişik sektörlerinde topluma hizmet sunsun, tüm
eczacılar için güncel bilimsel tartışmaları takip etmenin
faydası tartışılmaz. Bu nedenle elbette bu sene de çeşitli
konu başlıklarında mesleki ve bilimsel sunumlarla katılımcılar
bilgilendirilecek. Ancak tüm bu katkıların yanında, bu yıl
Eczacılık Kongresi 'gelecek' teması ile gerek meslek, gerek
sağlık, gerek sağlık meslek örgütleri, gerekse ülke gündemini
katılımcıların tartışmalarına açacak.
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Gelecek elbette bilinemez değildir. Geleceği kuran nüveler
dünde ve bugünde gizlenmiştir. Ancak tarihin ve bugünün,
kimi zaman gizli kimi zaman açıkça ortaya çıkardıkları,
doğrusal bir gelecek tasavvuruna denk düşmez. Toplumsal
anlamda, gerek geleceğin kurulmasında aktif rol alacak
aktörler arası ilişkiler, çelişkiler, gerekse yadsınamaz biçimde
belirleyici konumuna gelmiş olan teknolojik değişim ve
dönüşüm süreci, geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda
belirleyici unsurlar olacaktır. Bu bağlamda geleceği tüm
adımları ile bilmek mümkün olmasa da yaşamın potansiyel
ve reel gelişimlerini çok taraflı okuyarak ve yorumlayarak
geleceğe ilişkin gerçekçi öngörülerde bulunmak mümkün
görünmektedir. Geleceğe ilişkin öngörülerde bulunabilme
kapasitesi ise, kişi ve kurumları daha aktif ve yaşamı
değiştirip dönüştürme konusunda daha güçlü kılacaktır.
Bu sayede hem kişisel hem de kurumsal bağlamlarda
yaşamın getirdiklerine seyirci olmaktansa, yaşam içerisinde
yönlendirici ya da değişimin yönünü belirleyici olmak
mümkün olabilecektir. Yani, bugünü anlamak kadar önemli
ve gereklidir geleceği öngörme çabası…

farklı görevler sürdüren bürokratların,
diğer sağlık meslek örgütlerinden,
çeşitli dağıtım kanallarından
temsilcilerin, eczacılık faküllerinden
öğrencilerin, çok değerli öğretim
üyelerinin ve Türk Eczacıları Birliği
çalışanlarının katılımı sağlanmıştır.
Farklı paydaşların bir araya gelmesi
ile oluşturulan onar kişilik çalışma
grupları ile yuvarlak masa düzeninde
tartışmalar sürdürülmüştür. Toplantı
başlangıcında mevcut durumun
anlaşılmasını sağlamak amacıyla
eczacılık alanındaki sorunlar ve
sorunların kaynakları tespit edilmeye
çalışılmış, aşamalı olarak ilerleyen
çalışma süresince çözüm önerileri
daraltılarak, farklı fikirlerin ortaklaştığı
zemin belirginleştirilmiştir.
Eczacılık mesleği yaşamın diğer alanları, yapıları ve meslekleri
gibi değişim ve dönüşüm sürecinin bir parçasıdır. İlaç ve
eczacılık alanındaki çalışmalar insanların yaşamlarını, farklı
düzeylerde değiştirip dönüştürmektedir. Ancak diğer yandan
da, mesleğin kendisi de, kendi iç dinamikleri ve diğer
etmenlerle değişmektedir. Bugün eczacı, ilacı kendi
eczanesinde üreten değil. Bugün eczacı, ilacın doğru ve
etkin kullanımı başta olmak üzere, birey merkezli sağlık
hizmeti ihtiyacını karşılamak üzere farklı toplumsal hizmet
sunma biçimleri yüklenmiş sağlık çalışanı konumundadır.
Yani eczacılık mesleği son elli yılda, niceliksel ve niteliksel
olarak ciddi biçimde değişmiştir. Bugünden yarına eczacılık
mesleği yine değişecektir. Bu nedenle mesleğin hem
eczacılar hem de eczacılık hizmetinden faydalanan tüm
toplumsal kesimler açısından nasıl bir gelecek hazırladığını
bilmek önemlidir.
Eczacılık Kongresi farklı bağlamlarda 'gelecek' tartışmaları
üzerine kurulmuşken, eczacılık mesleğinin geleceğe yönelik
tahayyülünü, bu tahayyülün ne düzeyde ortak olduğunu ve
zihinlerde ne tür projelerin ya da öngörülerin bulunduğunu
ortaya dökmek için 30 Mayıs tarihinde Ankara'da “Eczacılık
Mesleği'nin Geleceği” Atölye Çalışması gerçekleştirilmiştir.
Kendisi de geçmişte eczacılık fakültesinde öğretim üyesi
olan, bu anlamda eczacılık alanına hiç de yabancı olmayan
Prof. Dr. İsmail Üstel'in kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen
çalışma, farklı fikirlerin, farklı hedeflerin, farklı ideallerin,
farklı yol haritalarının masaya yatırılmasına ve farklılıkların
bir araya geldiği bir tartışma zemini oluşmasına vesile
olmuştur.

Eczacılık alanına ilişkin olarak hiç farkında olunmayan
sorunların tespit edildiğini ifade etmek elbette abartılı bir
yaklaşım olacaktır. Ancak özellikle çözüm önerileri 'turu'
oldukça verimli tartışmalara zemin hazırlamıştır. Bugünü
kavrayan ancak aynı zamanda geleceği kucaklamayı
hedefleyen bir yaklaşımla, “ütopik” diye nitelendirilebilecekler
kadar, gerçekçi ve somut çözüm önerileri de masaya
yatırılmıştır. Gündelik sorunların ötesinde, bir adım ötesini
düşünmeye ve planlamaya yönelik söz konusu çalışma,
elbette geliştirilmeye, tekrarlanmaya muhtaçtır. Öncelikle
bir günlük zaman diliminde tüm tartışmaların tüketilmesi
elbette mümkün olmamıştır. Ancak paydaşlar, yargılama
amacı gütmeden ve yargılanma endişesi taşımadan, eczacılık
mesleğinin bugünü ve geleceğine ilişkin 'kendi okumalarını'
özgürce ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda atölye çalışması
eczacılık alanının farklı öznelerinin mesleğe ve kendi
konumlarına ilişkin bir ayna tutmalarına vesile olmuştur.
Böylesi faaliyetlerin artarak, zenginleşerek, süreklilik arz
etmesi temennisi ile…

Atölye çalışmasının amacı, bildik gerçeklerin tekrarından
öte, farklı pozisyonlarda duran ya da durduğu düşünülen
fikirleri aynı zemine taşımak olarak belirlendiği için; çalışma
farklı paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla
atölyeye, eczacı örgütlerindeki yöneticilerin, sağlık alanında
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