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11. Ulusal Aile Hekimli¤i Kongresi

TAHUD’un düzenlemiﬂ oldu¤u 11. Ulusal Aile Hekimli¤i Kongresi; A‹LE 2012, 16-20 May›s 2012 tarihleri aras›nda 600’ü aﬂan bir kat›l›mla Antalya’da gerçekleﬂtirildi.
Kongre; “Bulaﬂ›c› olmayan hastal›klarla mücadele programlar›” paneli ile aç›ld›. Diyabet, hipertansiyon ve KOAH gibi hastal›klarla mücadelede yürütülmekte olan programlar
ile ilgili konunun uzmanlar› taraf›ndan kat›l›mc›lara bilgi
verildi. Aç›l›ﬂ paneli sonras› aç›l›ﬂ törenine geçildi. Kongre
Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Avni ﬁAH‹N’in konuﬂmas› ile baﬂlayan törende WONCA Avrupa Genel Sekreteri Job METSEMAKERS kongrelerin e¤itime katk›s›na
vurgu yapt› ve bu y›l ikincisi kutlanacak olan Dünya Aile
Hekimleri Günü’nü (19 May›s) Türkiye’de aile hekimleri
ile beraber karﬂ›laman›n sevincini yaﬂad›¤›n› belirtti. Türkiye Halk Sa¤l›¤› Kurumu Baﬂkan Yard›mc›s› Dr. Halil
EK‹NC‹ yapt›¤› konuﬂmada aile hekimli¤i ile ilgili k›sa bir
durum de¤erlendirmesi yaparak kat›l›mc›lar›n iyi bir kongre geçirmelerini diledi. Son olarak TAHUD genel baﬂkan› Prof. Dr. Okay BAﬁAK söz alarak TAHUD’un geçti¤imiz y›l gerçekleﬂtirdi¤i e¤itim faaliyetleri hakk›nda bilgi
verdi. Törende ayr›ca geçti¤imiz sene genç yaﬂ›nda kaybedilen TAHUD Merkez Yönetim Kurulu üyesi Uz. Dr. R›dvan ﬁAH‹N an›ld›. Özellikle ‹stanbul’un aile hekimli¤ine
geçiﬂinde verdi¤i katk›lardan humanist ve yard›msever kiﬂili¤inden ve yazd›¤› güzel öykülerden bahsedildi. Her y›l verilecek olan R›dvan ﬁAH‹N Öykü Ödülü duyuruldu. Törende yine görev baﬂ›nda öldürülmesi ile tüm sa¤l›k çal›ﬂan-

lar›n› yasa bo¤an Op. Dr. Ersin ARSLAN an›ld› ve sa¤l›k
çal›ﬂanlar›na ﬂiddet k›nand›. Bunun bir göstergesi olarak tören sonras› kat›l›mc›lara üzerinde “Hekime ﬂiddete s›f›r tolerans” yazan siyah bileklikler da¤›t›ld›. Bu y›l akﬂam saatlerine al›nan ve saat 20:30'da baﬂlayan, beﬂ ayr› salonda devam
eden kurslardan en çok “Tütün kontrolü ve tütün ba¤›ml›l›¤› tedavisi” ve “Diyabette insülin tedavisi” ilgi gördü.
Kongrenin ikinci günü ilk oturumda verdi¤i konferansta WONCA Avrupa Genel Sekreteri Job METSEMAKERS, WONCA'n›n Avrupa'da aile hekimli¤ine katk›lar›n› ve çeﬂitli Avrupa ülkelerine aile hekimli¤i uygulamalar›n› geliﬂtirme amac› ile verilen yard›m› anlatt›. ‹ki ana salondaki panellerin konular› “Motilite Sorunlar›” ve “Çocuklarda büyüme ve geliﬂmenin de¤erlendirilmesi” idi. En
kalabal›k oturumlardan ilki “Uzman›na Dan›ﬂ” oturumunda Prof. Dr. Enis Alpin GÜNER‹’nin konuﬂmac› oldu¤u
“Vertigolu hastaya yaklaﬂ›m” ve Türk Halk Sa¤l›¤› Kurumu Baﬂkan Yard›mc›s› Dr. Halil EK‹NC‹’nin kat›ld›¤› aile hekimli¤inde yaﬂanan sorunlar›n masaya yat›r›ld›¤› ASM
oturumuydu. Dr. Halil EK‹NC‹ özellikle aile hekimli¤i
uzmanl›k e¤itiminde aksayan yön olan saha e¤itimleri ile
ilgili aile hekimli¤i ana bilim dallar›n›n da paydaﬂ oldu¤u
baz› önemli düzenlemeler haz›rl›¤›nda olduklar›n› ve bu
konuda TAHUD’un da görüﬂlerine baﬂvurmakta olduklar›n› aç›klad›. Daha sonra da kat›l›mc›lar›n sorular›na yan›t
verdi. Ö¤leden öncenin di¤er bir ilgi çeken toplant›s› oturum baﬂkanl›¤›n› Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim Ku-
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rulu üyesi Prof. Dr. Mehmet AKSOY’un yapt›¤› “Statinler mercek alt›nda” isimli Tart›ﬂma Grubu'ydu. Statinlerin
özellikle sekonder korumadaki öneminden bahsedildi ve
kamuoyunda ç›kan haberler yüzünden hastalar›n bir bölümünün bu korumadan yararlanamad›¤› belirtildi. Günün
ikinci ASM oturumunda, sahada çal›ﬂan Aile Hekimleri
Uzm. Dr. Ruﬂen Topall› ve Uzm. Dr. Onur Sürmegözlüer “Aile Hekimli¤i Uygulamas›nda Evde Sa¤l›k Hizmetleri” konusunu masaya yat›rd›lar. Evde sa¤l›k hizmetlerinin
aile hekimli¤i prati¤inin önemli ve vazgeçilmez bir parças› oldu¤u belirtildi. Ancak Türkiye’de uygulamada ilden
ile farkl›l›klar oldu¤u; buna neden olarak da gerek Aile
Hekimli¤i Mevzuat›nda gerekse Evde Sa¤l›k Hizmetlerini
düzenleyen mevzuatta belirsizlikler oldu¤u vurguland›.
Evde Sa¤l›k Hizmetleri kapsam›na giren uygulamalar›n
hangilerinin Aile Hekimlerince, hangilerinin ise hastanelere ba¤l› Evde Sa¤l›k Hizmetleri birimlerince yap›laca¤›
konusunda anlaﬂmazl›klar yaﬂand›¤› dile getirildi. Zaman
zaman Aile Hekimlerinden Evde Sa¤l›k Hizmetleri kapsam›nda enjeksiyon, pansuman ve benzeri hizmetlerin talep
edildi¤i ve bunun da Aile Hekimli¤inin günlük prati¤inin
etkiledi¤i, asl›nda bu tip hizmetlerin Evde Sa¤l›k Hizmetleri birimlerince verilmesi gerekti¤i vurguland›. Baz› illerde Aile Hekimlerinin çal›ﬂma programlar›na Evde Sa¤l›k
Hizmetleri için ayr› bir süre ayr›lmas›na izin verilmedi¤i
ve bu hizmetlerin mesai saatleri d›ﬂ›nda ya da hafta sonu
verilmek zorunda kal›nd›¤› belirtildi. Son olarak Evde
Sa¤l›k Hizmetleri verilen hastalara farkl› katsay› uygulanmas›n›n ve Evde Sa¤l›k Hizmetleri mevzuat›ndaki belirsizliklerin giderilmesi gerekti¤i öneriler olarak sunuldu.
Günün çal›ﬂtay›n›n konusu “EQUIP, Kalite Geliﬂtirme”
idi. Sözel sunum oturumlar› Aile Hekimli¤i Uzmanl›¤›
Anabilim Dallar› hocalar› eﬂli¤inde devam etti. Kongre bilimsel sekretaryas›ndan Doç. Dr. Dilek TOPRAK’›n yapt›¤› aç›klamaya göre bu y›l kongremize 300’ün üzerinde
bildiri gönderildi. Bunlardan 46’s› sözel sunum olarak sunulmaya lay›k görüldü.

11. Ulusal Aile Hekimli¤i Kongresi’nin 3. gününde
aç›l›ﬂ oturumunda TAHUD baﬂkan› Prof. Dr. Okay BAﬁAK “25. Y›l›na Do¤ru TAHUD-Hedef 2015” ad›nda
bir konferans verdi. Bu konferansta dünyada ve Türkiye’de aile hekimli¤inin geliﬂimini, TAHUD’un gelecekteki hedefleri ve yapmas› gerekenler aç›kland›. Günün
paralel oturumlar›ndan ilki “Öksürük: Tan›sal De¤eri ve
Hasta Yönetimi” paneliydi. Bu panelde birinci basamakta öksürük ile gelen hastalara yaklaﬂ›m tart›ﬂ›ld›. Di¤er
panelde oturum baﬂkanl›¤›n› Doç. Dr. Mehmet SARGIN’›n yapt›¤› “Diyabet-Güncelleme” konulu panelde
özellikle Prof. Dr. ‹lhan SATMAN’›n “Tip 2 Diyabet
Tedavisinde Güncel Tedavi” isimli konuﬂmas› ilgi çekti.
Ö¤leden sonraki ASM oturumunda ilk olarak Uzm. Dr.
Erdinç YAVUZ “Aile Hekimli¤i'nde Kay›tlar; AHBS ile
karﬂ›laﬂ›lan sorunlar” hakk›nda bilgi verdi. Aile Hekimlerinin tuttuklar› kay›tlar ile ilgili yükümlülükleri tart›ﬂ›ld›
ve AHBS yaz›l›m› yapan firmalar›n veri bankalar›n› Sa¤l›k Bakanl›¤› sunucular›na taﬂ›d›klar›n› böylelikle AHBS
ile karﬂ›laﬂ›lan pek çok sorunun çözülece¤ini belirtti.
Oturumun ikinci yar›s›nda söz alan Uzm. Dr. Murat ÇEV‹K “T›bbi Uygulama Hatalar›nda Hekim Sorumlulu¤u
ve ZMSS” konulu konuﬂmas›nda t›bbi uygulama hatalar›n›n oluﬂ sebebleri ve hekimlerin karﬂ›laﬂabilece¤i yasal
süreçler ile ilgili bilgi verdi. Özellikle t›bbi kay›tlar›n
önemine vurgu yap›ld›. Aile Hekimlerinin de kamuda çal›ﬂan di¤er hekimler gibi ZMSS'n›n yar›s›n› ödemesi gerekti¤i, bunun aile hekimlerinin kamu hizmeti veren di¤er kamu görevlisi olarak kabul edildi¤ini belirten resmi
yaz›lar›n bir gere¤i oldu¤u anlat›ld›. “Bitkisel TedavilerAlternatif mi de¤il mi?” konusunu masaya yat›ran tart›ﬂma paneline kat›lan uzmanlar; “Bitkilerin do¤adan toplanm›ﬂ haliyle tedavide kullan›m› do¤ru de¤il!” diyerek,
insan sa¤l›¤› alan›nda kullan›lacak bitkilerin ve tüm bitkisel ürünlerin ayn› eczanelerde sat›lan ilaçlar gibi prospektüs bilgisi içermesini ve do¤ru tan› ile hekimin onay›
dahilinde kullan›lmas› gerekti¤i görüﬂünde birleﬂtiler. Bu
konuda çeﬂitli kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerini ortak çal›ﬂmalar yapmaya davet ettiler.
Aile 2012'nin dördüncü günü Danimarka'dan Dr.
Niels Kristian KJAER'in “E¤itimde Ö¤renme Hedeflerini Nas›l Kullanal›m” konulu konferans› ile baﬂlad›.
Konferansta Dr. KJAER Danimarka’da aile hekimli¤inin
mezuniyet sonras› 6 y›lda zorlu bir e¤itim sonras› verildi¤ini söyledi ve e¤itim ile ilgili tecrübelerini paylaﬂt›. Ana
salonlardaki günün panellerinin ilkinde “Bellek bozukluklar›: Unutkanl›¤› olan hastaya genel yaklaﬂ›m, Alzheimer Hastal›¤›, demansiyel süreçteki hastalar›n birinci basamakta izlem ve bak›m›” tart›ﬂ›ld›. Di¤er panelde ise
“Depresyon ve anksiyete komorbiditesi” konunun uzmanlar›nca masaya yat›r›ld›. Günün ilk çal›ﬂtay›nda
EGPRN (WONCA Avrupa Aile Hekimleri Araﬂt›rma
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A¤›) yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet UNGAN
EGPRN’in kuruluﬂ amac› ve faaliyetleri hakk›nda bilgi
verdi. Sonras›nda Doç. Dr. P›nar TOPSEVER ise kat›l›mc›lar›n araﬂt›rmalar ile ilgili tecrübelerini paylaﬂt›klar›
bir workshop düzenledi. Burada birinci basamakta hangi
çal›ﬂmalar›n yap›lmas›na gereksinim oldu¤u, bu çal›ﬂmalar›n yürütülmesinde uyulmas› gerekenler ve araﬂt›rma
süreçleri ile birlikte kat›l›mc›lar›n yay›nlanm›ﬂ olan ya da
haz›rl›k aﬂamas›ndaki çal›ﬂmalar› tart›ﬂ›ld›. Günün di¤er
çal›ﬂtay›nda Doç. Dr. Mehmet AKMAN birinci basama¤› ilgilendiren orijinal araﬂt›rmalar›n ilk ve öncelikli adresi olan “Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi”’nin yönetim
kadrosunun yenilenmesi ile birlikte dergide yeni bir dönemin baﬂlam›ﬂ oldu¤unu art›k online yaz› gönderiminin
mümkün oldu¤unu aç›klad› ve birinci basamak odakl›
orijinal araﬂt›rma makalelerinin say›ca ve nitelik olarak
artmas›na katk›da bulunmak amac›nda olduklar›n› söyledi. Günün ve kongrenin son ASM oturumunda ilk olarak
söz alan Uzm. Dr. Selami ‹B‹L‹O⁄LU, krizin beklenmedik anda aniden geliﬂen; bir örgütün, bir toplumun
varl›¤›n› veya hedeflerini tehdit eden ve acilen önlem
al›nmas› gereken gerilim yaratan ola¤an d›ﬂ› durum oldu¤unu aile hekimli¤inde krize sebep olabilecek her ﬂeyi
mümkün oldu¤unca çok öngörülmeye çal›ﬂ›lmas› ve bu
öngörülenlere karﬂ› tedbirler al›nmas› gerekti¤ini, öngörülemeyen sebeplerle ortaya ç›kabilecek krizlerin de nas›l ve kimlerle yönetilece¤ine önceden karar verilmesinin
çok önemli oldu¤unu vurgulad›. ‹kinci konuﬂmac› Uzm.
Dilek KUﬁASLAN AVCI “Ofis ve Personel Yönetimi”
isimli konuﬂmas›nda Aile Sa¤l›¤› Merkezleri’nde aile hekiminin baﬂar›l›, verimli, huzurlu, mutlu bir iﬂ ortam› yakalayabilmesi için iyi bir yönetici olmas› gerekti¤i ve bu-

nunla ilgili olarak iyi bir yöneticide bulunmas› gereken
vas›flar›n neler oldu¤u, dikkat edilmesi gereken hususlar,
ofis ve personel yönetiminde uygulamas› gereken alt›n
kurallar konusunda bilgi verdi. Bu ﬂekilde aile hekiminin
hem kendisinin hem de birlikte çal›ﬂt›¤› ekibinin motivasyonunu yükselterek ça¤daﬂ, modern bir sa¤l›k hizmeti vermesi mümkün olaca¤›n› belirtti. “Obezite ve sa¤l›kl› beslenme mümkün mü?” kongrenin son tart›ﬂma oturumunun konusuydu. Hem kat›l›mc›lar hem de bas›n taraf›ndan oldukça ilgi gören tart›ﬂmada Prof. Dr. Canan
KARATAY sa¤l›kl› beslenme davran›ﬂ› üzerine dikkate
de¤er mesajlar verdi. Oturum sonunda sorulan sorular›
cevaplad›. Günün di¤er bir oturumu da, Vasco da Gama
Hareketi (VdGM: Vasco daGama Movement) çal›ﬂtay›yd›. Genç aile hekimleri, Avrupa deneyimleri ile Türkiye’deki aile hekimli¤i uygulamas›n› karﬂ›laﬂt›rd›. Türkiye’de son 3 y›lda çal›ﬂmalar›n› daha da aktifleﬂtiren grup,
aile hekimi asistanlar›n›n ve ilk 5 y›l›ndaki aile hekimi uzmanlar›n›n yarar›na çal›ﬂmalar›n› devam ettiriyor.
19 May›s Cumartesi günü gerçekleﬂtirilen Uzm. Dr.
Zelal AKBAYIN ve Uzm. Dr. Hüseyin CAN’›n sundu¤u
kapan›ﬂ seromonisinde 19 May›s Atatürk’ü Anma ve
Gençlik ve Spor Bayram› coﬂkuyla kutland›.TAHUD
Genel Baﬂkan› Prof. Dr. Okay BAﬁAK günün önemini
anlatan bir konuﬂma yapt›. Daha sonra “WONCA Dünya Aile Hekimleri Günü” nedeniyle WONCA Avrupa
Genel Sekreteri Prof. Dr. Job METSEMAKERS söz ald›. Yapt›¤› konuﬂmas›nda “Dünya Aile Hekimleri Günü”’nün ilk kez geçen sene WONCA taraf›ndan aile hekimlerinin önemini vurgulamak ve tüm insanl›¤›n sa¤l›¤›
için yapt›klar›n› kutlamak için duyuruldu¤unu aç›klad›.
Otuz y›l› aﬂan kendi aile hekimli¤i tecrübesini paylaﬂan
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ödül ile dönen kendisi de bir aile hekimi olan Dr. Hakan
ÖZSARAÇ’›n “Dünyadan Manzaralar” isimli foto¤raf
sergisi. Sergilenen foto¤raflar ödül töreninde kat›l›mc›lara da¤›t›ld›. Dr. ÖZSARAÇ’›n verdi¤i foto¤rafç›l›k kursu da yo¤un ilgi gördü.

Kongrenin sosyal program›nda bu y›l iki sergi yer al›yordu: Meltem Söylemez’in “Soyut ‹mgeler” isimli resim
sergisi ve neredeyse kat›ld›¤› her foto¤raf yar›ﬂmas›ndan

12. Ulusal Aile Hekimli¤i Kongresi 15-19 May›s
2013 tarihleri aras›nda Kuﬂadas› Pine Bay Otel’inde gerçekleﬂtirilecek.

Aile sa¤l›¤› merkezi, toplum sa¤l›¤› merkezi, devlet
hastaneleri, e¤itim araﬂt›rma hastaneleri, üniversite hastaneleri, sa¤l›k müdürlükleri, özel hastaneler, poliklinikler, iﬂ yeri hekimlikleri gibi pekçok alanda Türkiye’nin
dört bir yan›nda görev yapan aile hekimli¤i uzmanlar›n›,
A‹LE’mizi bir araya getiren bir ulusal kongre daha sona
erdi.
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Prof. Dr. METSEMAKERS, kendisini en çok etkileyenin do¤umuna tan›k oldu¤u hastalar›n gebe kal›p çocuk
sahibi olmalar›n› izlemek oldu¤unu belirtti. Otuz y›l önce Aile Hekimli¤i Uzmanl›¤›n› seçerken hissetti¤i heyecan› hala duydu¤unu da sözlerine ekledi. Türkiye'deki
tüm aile hekimlerinin “Dünya Aile Hekimleri Günü’nü”
kutlad›. Daha sonra kongrede sergilenenen posterler ve
sunulan bildiriler aras›ndan ödüle lay›k olanlar aç›kland›.
En son olarak TAHUD R›dvan ﬁAH‹N 2012 proje ödülünü kazananlar aç›kland›. Proje ödülünde birincili¤i Çanakkale Kepez Aile Sa¤l›¤› Merkezi'nden Uzm. Dr. Zeynep GUNAYI kazand›.
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