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Güney Do¤u Avrupa Aile Hekimleri Birli¤i ve
Türkiye’nin bölgedeki konumu
Ülkemizde son 30 y›ll›k süreçte aile hekimli¤inin kavram olarak ortaya ç›k›ﬂ›, Türkiye içinde örgütleniﬂi ve uluslararas› kuruluﬂlarla iletiﬂime geçme aﬂamas› büyük oranda
tamamlanm›ﬂt›r. Bu süreç içerisinde dünyadaki en büyük
aile hekimli¤i organizasyonu olan WONCA yönetim kurulunda yer alacak düzeye gelinmiﬂtir. Güney Do¤u Avrupa Aile Hekimleri Birli¤i (Association of General Practice/Family Medicine in South East Europe AGP/FMSEE)
29.09.2002’de Makedonya, Bulgaristan ve Bosna Hersek
temsilcilerinin kat›l›m›yla kurulmuﬂtur. Makedonya’dan
Dr. Ljubin Shukriev ayn› y›l koordinatörlü¤e, 2003 y›l›nda
da baﬂkanl›¤a getirilmiﬂtir. TAHUD 11-12 Ekim 2004
Zlatibor Toplant›s›’nda üyeli¤e kabul edilmiﬂtir (Resim 1).
Bu süreçte Prof. Dr. ‹lhami Ünlüo¤lu Güneydo¤u Avrupa ülkeleri ile ilk temas› kurmuﬂ ve Zlatibor toplant›s›nda yer alarak TAHUD ad›na temsilcilik görevini üstlenmiﬂtir. Halen Doç. Dr. Arzu Uzuner ile birlikte kuruluﬂun
bilimsel komite üyeli¤ini yürütmektedir. Kuruluﬂundan
beri Makedonya merkezli olan AGP/FMSEE’nin yine kuruluﬂundan beri baﬂkanl›¤›n› Prim. Dr. Ljubin Shukriev
yürütmektedir. Kuruluﬂunda iki dönemden fazla baﬂkanl›k
yap›lamayaca¤› ﬂart› olmas›na ra¤men, 2011 y›l›nda kuruluﬂun Makedonya d›ﬂ›ndan bir baﬂkanla götürülmesinin
yarataca¤› mevzuatla ilgili zorluklar ve di¤er ülkelerin önerileri do¤rultusunda baﬂkanl›¤› 3. dönemde de Prim. Dr.
Ljubin Shukriev’in yürütmesine karar verilmiﬂtir.
Son baﬂkanl›k seçimini takiben Romanya’dan Arnavutluk’a, Türkiye’den Bosna Hersek Cumhuriyeti’ne

uzanan bir yelpazede üye ülke say›s› 11’e yükselmiﬂ ve
idari yap›s›nda geniﬂlemeye gidilmiﬂtir. Bu dönemde baﬂkan yard›mc›l›¤› say›s› ikiye yükseltilmiﬂ, S›rbistan’dan
Prim. Dr. Mirjana Mojkovic ve Bulgaristan’dan Doç. Dr.
Lyubomir Kirov baﬂkan yard›mc›l›¤›na getirilmiﬂtir. Yine
bu dönemde ilk kez Türkiye’den Doç. Dr. M. Mümtaz
Maz›c›o¤lu Birli¤in Genel Sekreterli¤ine seçilmiﬂtir. Ülkemiz ad›na kuruluﬂla anabilim dallar›m›z ve e¤itim hastanelerimiz aras›ndaki koordinasyonun yürütülmesi görevini Doç. Dr. Kurtuluﬂ Öngel üstlenmiﬂtir.
Kuruluﬂundan itibaren dört y›lda bir yap›lan iki büyük
kongre ve iki y›lda bir yap›lan üç konferans düzenlenmiﬂtir (Resim 2).

Resim 1. TAHUD'un AGP/FMSEE'ye üyeli¤inin kabul edildi¤i Zlatibor
kongresi kat›l›mc›lar› (11-12 Ekim 2004).

Resim 2. I. AGP/FMSEE kongresi kat›l›mc›lar› (Ohrid/Makedonya, Ekim
2009).

Kongreler
• I. Kongre 15-18 Haziran 2006 Ohrid/Makedonya
• II. Kongre 22-25 Nisan 2010 Antalya/Türkiye
Konferanslar
• I. Konferans 18-21 Haziran 2009 Ohrid/Makedonya
• II. Konferans 10-13 Kas›m 2013 Filibe/Bulgaristan
• III. Konferans 11-14 Nisan 2013 Belgrad/S›rbistan

Uluslararas› bu toplant›lar d›ﬂ›nda her y›l ülkelerin kendi aile hekimli¤i kongrelerine uluslararas› kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r. Birli¤in kendisi ya da üye ülkeler ayr›ca WONCA
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Tablo 1. AGP/FMSEE ülkelerinde 2013 y›l› içerisinde planlanan ulusal aktiviteler
Kongre/Konferans baﬂl›klar›

Toplant› yeri ve tarihi

Makedonya

XXIII. Uluslararas› kat›l›ml› sempozyum

Üsküp, 18 -20 Ekim 2013

Romanya

IX. Ulusal aile hekimli¤i konferans›

Bükreﬂ, 27-30 Mart 2013

• T›bbi Forumlar
- Targu Mures
- Cluj-Napoca
- Bükreﬂ

13-14 Mart 2013
20-21 Mart 2013
14-15 May›s 2013

• Bölgesel konferans
- Bacau
- Bükreﬂ

14-16 Mart 2013
12-14 Aral›k 2013

S›rbistan

IV. Uluslararas› kat›l›ml› S›rbistan
genel t›p doktorlar› kongresi

Zlatibor, 19- 22 Eylül 2013

Slovenya

• Birinci basamakta çal›ﬂanlar toplant›s›
- Schrotovi dnevi
- Kokaljevi dnevi
- Zadravãevi dnevi
- Fajdigovi dnevi

May›s 2013
Mart 2013
Haziran 2013
Eylül 2013
Kas›m 2013

konferanslar›na bireysel olarak kat›l›mc› göndermekle beraber, ekonomik aç›dan WONCA kongreleri kendi kongreleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda oldukça pahal› oldu¤u için,
kat›l›m ﬂimdiye kadar hep s›n›rl› kalm›ﬂt›r. AGP/FMSEE
ülkelerinde 2013 y›l› içerisinde planlanan ulusal aktivitelerden derlenebilenler Tablo 1’de sunulmuﬂtur.
AGP/FMSEE kongreleri her dört y›lda bir, konferanslar› ise her iki y›lda bir yap›lmaktad›r. Bu toplant›lara; hem
co¤rafi yak›nl›¤›, hem de dil benzerli¤i nedeniyle Güneydo¤u Avrupa ülkelerinden çok say›da, akademik kuruluﬂlar
a¤›rl›kl› olmak üzere ülkemizden de s›n›rl› say›da kat›l›m olmaktad›r (Resim 3). Güneydo¤u Avrupa ülkeleri içerisinde
Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk gibi ülkelerde aktif
olarak aile hekimli¤i yapmakta olan Türk kökenli hekimler
de, bu toplant›lar›n kat›l›mc›lar› aras›nda yer almaktad›r.
Güneydo¤u Avrupa ülkelerinden eski Yugoslavya
Cumhuriyeti’nden ayr›larak ba¤›ms›zl›klar›n› ilan eden;
S›rbistan, H›rvatistan, Makedonya, Slovenya, Kosova, Karada¤, Bosna Hersek, S›rp Cumhuriyeti’nde, Dünya Sa¤l›k

Örgütü ilk baﬂkan› Andria Stampar taraf›ndan yap›land›r›lan geniﬂ kapsaml› sa¤l›k hizmeti veren sa¤l›k merkezleri
tarz› yap›land›rmadan, ba¤›ms›zl›k sonras› merkezi olmayan bir yap›lanmaya do¤ru yol al›nmaktad›r (Resim 4). Bu
yap›lanma Dünya Bankas›, Avrupa Birli¤i gibi kuruluﬂlarca
desteklenmektedir. Aile hekimli¤i uygulamalar› Eski Yugoslavya’da 1960’l› y›llarda baﬂlam›ﬂt›r. S›rbistan’da
1969’dan itibaren iki y›lda bir kongre düzenlenmektedir.
Bu ülkelerin hemen hepsinde halen aktif bir yeniden
yap›lanma ve de¤iﬂim süreci devam etmektedir. Bulgaristan’da ise 2004 y›l›nda aile hekimli¤i uygulamas›na; bir
geçiﬂ süreci yaﬂanmadan ve sistemde çal›ﬂacak hekimlere
e¤itim verilmeden, s›n›rl› bir süre içinde tüm hekimlere
seçme hakk› tan›narak geçiﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Halen bu düzenleme içerisinde çal›ﬂan aile hekimlerinin en önemli
problemi aﬂ›r› iﬂ yüküdür. Hekim baﬂ›na hem çok say›da
nüfus ba¤lanmakta hem de ba¤lanan nüfusun tamam› için
ödeme yap›lamamaktad›r. Ülkemizdeki geçiﬂ e¤itimlerine
benzer bir e¤itim Makedonya’da tek bir merkezde yürü-

Resim 3. I. AGP/FMSEE kongresine Ükemizden kat›lanlar›n TAHUD baﬂkan› Prof. Dr. Okay Baﬂak ile birlikte Manast›r’da Mustafa Kemal Atatürk’ün
e¤itim gördü¤ü lise binas›n› ziyaretleri (Ohrid/Makedonya, Ekim 2009).

Resim 4. H›rvatistan'da baﬂkent Zagrep'te bir aile sa¤l›¤› merkezinden
görünüm.
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tülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n uygulama öncesi ne
kadar süre aile hekimli¤i çal›ﬂmas› içinde yer ald›klar›na
ba¤l› olarak de¤iﬂen, iki y›la varan sürelerde aktif çal›ﬂma
içinde e¤itim alabilecekleri bir düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
Birli¤e yeni kat›lan ülkelerden Romanya yaklaﬂ›k
11000 üyesi olan bir aile hekimli¤i derne¤ine sahiptir. Yap›land›r›lm›ﬂ bir aile hekimli¤i e¤itimi vard›r. ‹lk kez 1990
y›l›nda “General Medicine” ad›yla baﬂlayan aile hekimli¤i
uygulamas›, 1999 y›l›nda “Aile Hekimli¤i” ad›n› alm›ﬂt›r.
Avrupa Birli¤i ülkelerinden Hollanda taraf›ndan desteklenen MATRA ve ‹rlanda taraf›ndan desteklenen NICARE
projeleri ile aile hekimli¤i e¤itimi programlan›p yürütülmüﬂtür. Aile hekimli¤i uygulamas›, Birleﬂik Krall›ktan örnek al›narak yap›land›r›lm›ﬂ bir uygulamad›r.
Slovenya’da aile hekimli¤i 1960’lardan itibaren bir t›p
disiplini olarak kabul edilmiﬂken, ancak 1995 y›l›nda Ljubljana’da bir anabilim dal› aç›labilmiﬂtir. Birinci basama¤›n
yönetimi, merkezi yap›land›rmadan, resmi ancak da¤›n›k
bir yap›lanmaya do¤ru gitmektedir. Bireyler aile hekimlerini seçme özgürlü¤üne sahiptir ve aile hekimleri aciller dahil bireylerin tüm sa¤l›k ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakla yükümlüdür. Bu nedenle aile hekimleri kendi ofisleri d›ﬂ›nda farkl› alanlarda da çal›ﬂmak durumunda kalabilmektedirler.
H›rvatistan’da her aile hekimine yaklaﬂ›k 1700 kiﬂi
ba¤l› bulunmaktad›r. Aile hekimlerinin %84’ü bireysel
sözleﬂme ile çal›ﬂmakta, kalan %14’ü ise toplum sa¤l›¤› gibi birimlerde çal›ﬂmaktad›r. T›p e¤itiminin 6. y›l›nda bir
ayl›k aile hekimli¤i e¤itimi bulunmaktad›r. Uzmanl›k e¤i-

timi 3 y›ld›r. Tüm aile hekimleri için, 2003 y›l›nda baﬂlat›l›p 2015 y›l›nda bitirilmesi planlanan zorunlu 36 ayl›k bir
mesleki e¤itim projesi baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu proje halen yürütülmektedir. H›rvatistan Cumhurbaﬂkan› Ivo Josipovic,
2012 y›l›nda ülkemiz dahil birli¤e üye ülke temsilcilerini
kabul ederek görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmuﬂtur (Resim 5).
Ülkemiz Güneydo¤u Avrupa Aile Hekimleri Birli¤i
üyesi olarak, en büyük nüfusa ve en geniﬂ co¤rafi alana sahip olmas› nedeniyle önemli farkl›l›klar göstermektedir.
Buna karﬂ›n bu ülkelerin hepsinde ülkemizdekine benzer
bir aile hekimli¤i uygulamas› yürütülmektedir. Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkelerde çal›ﬂan çok say›da Türk
kökenli aile hekimi bulunmaktad›r. Bundan sonraki süreçte, Birlik ülkeleri aras›nda hem co¤rafi hem de birinci
basamak aile hekimli¤i organizasyonu aç›s›ndan, di¤erlerine oranla daha büyük görünen ülkemiz ve Romanya’n›n, Birli¤in geliﬂim sürecine büyük katk›lar› olaca¤›
aç›kt›r. Birli¤in kuruluﬂunda yer alan kurucu üyeler, ﬂimdiye kadar Türkiye’ye karﬂ› oldukça samimi bir yaklaﬂ›m
sergileyerek, son derece misafirperver olmuﬂlard›r. Bu
nedenle Birlik yönetimi ve di¤er ülke temsilcilerine ﬂükranlar›m›z› sunmam›z gerekir. Birli¤in II. Büyük Kongresi 2014 y›l›nda Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin Saraybosna ﬂehrinde yap›lacakt›r. Bu kongreye ülkemizden, ﬂimdiki kongrelere oranla daha büyük bir kat›l›m›n olmas›n›
beklenmektedir. Önümüzdeki süreçte AGP/FMSEE ile
TAHUD aras› iliﬂkilerin geliﬂerek bölgede daha yeni ve
büyük aç›l›mlara vesile olmas›n› dileriz.

Resim 5. H›rvatistan Cumhurbaﬂkan› Ivo Josipovic'in I. AGP/FMSEE merkez yönetim kurulu ve ülke temsilcilerini kabulü (Zagrep/H›rvatistan, Ekim 2012).
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