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Dergimizin bu bölümünde ilgimizi çeken yeni ve eski kitaplar› tan›tmay›
amaçl›yoruz. Güncel bilgilere ulaﬂabilmek için yeni kitaplar, h›zla artan yeni bilgileri
nas›l de¤erlendirece¤imize karar verebilmek için eski kitaplar... Dergimizin bütünü gibi
bu bölümle de ilgili dilek ve eleﬂtirilerinizi bekliyoruz.
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letiﬂim Yay›nlar› Cep Üniversitesi Dizisi’ni hepimiz tan›r›z.
“A.G.‹.K”ten “Dilsel Toplumbilim”e, “Eski M›s›r”dan “Türkiye’de
Gelir Eﬂitsizli¤i”ne birçok konuyu ele alan dizi bu kez de bizim “derdimize tercüman” oluyor. Dizinin 155 ve 156. say›lar› A‹LE HEK‹ML‹⁄‹
I ve II baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Tabii öncelikle bu “tercümanl›¤›” sa¤layan kitab›n
yazarlar›na ve yay›n sorumlusuna özverileri ve emekleri için teﬂekkür etmek gerekiyor.

‹

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ I-II ülkemizde uzmanl›k alan›m›z› tan›mlama ve
tan›tma al›n›nda yaz›lm›ﬂ ilk kapsaml› çal›ﬂma. Genellikle derne¤imizin
çeﬂitli yönetim ve çal›ﬂma organlar›nda yer alm›ﬂ ve almakta olan arkadaﬂlar›m›z taraf›ndan ortaya konan bu eser Uz. Psikolog Alev Önder’in de kat›l›m›yla tam bir ekip çal›ﬂmas› olarak ortaya ç›kt›.
‹ki ciltte toplam oniki bölüm yer al›yor ve alt›ﬂar konu olarak ciltlere
bölünmüﬂ. Kitab›n yay›n sorumlulu¤unu da üstlenen Dr. Haluk Ça¤layaner’in kaleme ald›¤› ilk bölümde “sa¤l›kta temel kavramlar” ve “kapsaml›
birinci basamak sa¤l›k hizmeti” gere¤inin ortaya ç›k›ﬂ süreci ele al›n›yor.
Ayn› yazar, 2. bölümde “insani geliﬂme endeksi” kavram›n› merkez alarak
sa¤l›k ve e¤itim düzeylerinin toplumlar›n hayat›nda nas›l önem kazand›¤›n› ele al›yor. 3. Bölümde ise ayn› bak›ﬂ aç›s›yla Türkiye’yi bu kez daha ayr›nt›l› olarak ele al›yor. 4. Bölümde sa¤l›k hizmetleri piramidinin oturdu¤u
zemin; çevre ele al›nm›ﬂ. 5. Bölümde ise sa¤l›¤›n sosyal, ekonomik ve psikolojik yönlerine de¤inilmiﬂ. 3., 4., 5. bölümler de Dr. Ça¤layaner taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂ. 6. Bölümde ise “tak›m oyunu’nun konuk eleman›”
Uzman psikolog Alev Önder “sa¤l›kl› birey için aile yap›s› ve aile içi iletiﬂimin önemi”ni incelemiﬂ.
‹kinci kitap 7. bölümle baﬂl›yor. Dr. Ça¤layaner taraf›ndan haz›rlanan
bu bölümde ülkemizde çok önemli olan ancak ço¤u zaman geri planda kalan “hekimin e¤itici görevi” ve tabii “hekimin e¤itimi” ele al›n›yor. 8. Bölümde sa¤l›k ve hastal›¤›, bir sürecin parçalar› olarak gören aile hekimli¤i
aç›s›ndan “hasta-hekim iliﬂkisi ve tedaviye uyum” konusu incelenmiﬂ.
8. bölüm Dr. Ça¤layaner ve Dr. Levent Hekimo¤lu taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ.
9. bölümde yine önemli bir konu, “aile hekiminin görevleri” Dr. Erdem
Birgül taraf›ndan ele al›nm›ﬂ. 10. Bölüm baz› ülkelerdeki birinci basamak
sa¤l›k hizmeti ve aile hekimli¤i uygulamalar›na de¤iniyor. Bu bölüm Dr.
Esra Saatçi ve Dr. Hakan Sezer taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂ.
11. bölümde Dr. Gülsen Ceyhun ve Dr. Füsun ﬁener taraf›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n aile hekimli¤i konusundaki haz›rl›k ve uygulamalar› anlat›lm›ﬂ. Dr. Zerrin Baﬂer taraf›ndan kaleme al›nan 12. ve son bölümde ise
sa¤l›k hizmetlerinin organizasyonu, finansman› ve aile hekimli¤i incelemiﬂ.
Her iki kitab›n sonlar›nda yararlan›lan kaynaklar ve baﬂvurabilecek
kaynaklar yer alm›ﬂ. Yazarlar, tam olmasa da oldukça kapsaml› olan bu bölümlerin bilgisini ya da araﬂt›rmalar›n› geliﬂtirmek isteyenlere yararl›
olaca¤› kan›s›nda.
Türkiye’de birinci basamak sa¤l›k hizmetinin nas›l geliﬂtirilece¤i
konusundaki tart›ﬂmalara önemli katk›larda bulunan A‹LE HEK‹ML‹⁄‹
I-II’nin bütün aile hekimlerinin kitapl›klar›nda bulunmas›n› öneriyoruz.

stenmeyen gebelikleri ya da do¤umlar› engellemek için insanlar
ça¤lar boyu zaman zaman annenin yaﬂam›na mal olan yöntemlere
baﬂvurdular. Bu yöntemler ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›, (özellikle
1950 ve 1960’l› y›llarda) bilimsel yollarla geliﬂtirilen yöntemlere yerlerini
b›rakmaya baﬂlad›lar. Bugün kad›n ve erkekler için geliﬂtirilmiﬂ, son derece güvenilir ve sa¤l›¤a zararl› olmayan yöntemler kiﬂilerin kullan›m›na sunulmaktad›r. Buna ra¤men dünyadaki ve ülkemizdeki çiftlerin önemli bir
bölümü hala geleneksel, güvenilirli¤i düﬂük ve hatta sak›ncal› yollarla do¤um kontrolü uygulamaya çal›ﬂmaktad›r. Bu duruma neden olan bir çok
faktör aras›nda kiﬂilerin yöntemler hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmamalar›, hizmete ulaﬂamamalar› ve hizmeti verenlerin bilgi eksiklikleri en
önemli yeri tutmaktad›r.” (s.XIX)

“‹

Kitab›n yazarlar› savunduklar› de¤erleri ﬂu 4 maddede topluyorlar:
1) Günümüzde kullan›lan modern do¤um kontrol yöntemleri son derece güvenlidir ve daha sa¤l›kl›, daha iyi bir yaﬂam›n kayna¤› olabilerler.
2) Yirminci yüzy›l›n en trajik enfeksiyonlar›ndan biri olan HIV enfeksiyonundan, yüzy›llardan beri kullan›lan iki kontraseptif yöntemle-kondom ve abstinens’le-ve dünyan›n ço¤u toplumlar›n›n yerleﬂmiﬂ bir gelene¤iyle - uzun süreli tek eﬂlilikle - korunulabilir.
3) Tüm dünyada kad›nlar›n toplumsal konumlar› öylesine düﬂüktür ki,
daha iyi bir konuma yükselmek için çok do¤urmaktan baﬂka, çok az seçenekleri bulunmaktad›r. Bu nedenle e¤er bebeklerin, annelerin ve ailelerin
daha sa¤l›kl› olmas›n› istiyorsak, önce bu gerçek de¤iﬂtirilmelidir.
4) ‹leri teknoloji, insanc›l yaklaﬂ›mlarla dengelenmelidir.
Kitaptaki konular 5 ana baﬂl›k alt›nda toplanm›ﬂ: “Dünyada Aile Planlamas›”, “Enfeksiyonlar ve Üreme Sa¤l›¤›”, “Üreme Teknolojisini Anlama”, “Kontraseptif Teknolojisi”, “Aile Planlamas› Hizmetlerinin Sa¤lanmas›”. 59 ﬂekil ve 95 tablo içeren kitap dünya ülkelerinin demografik özelliklerini, aile planlamas› konusunda uygulad›klar› yöntemler hakk›nda bilgi veriyor. Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar ve özellikle de kontraseptif yöntemler konusundaki geniﬂ ve ayr›nt›l› bölüm, kitab› bir baﬂvuru kayna¤› k›l›yor. Bu bölüm “Kontraseptif Seçimi: Kontraseptif Olmayan Yararlar, Etkinlik, Güvenilirlik ve Kiﬂisel Yaklaﬂ›mlar”, “Gönüllü Cerrahi Kontrasepsiyon”, “Hormonal Kontraseptifler: Genel Bir Bak›ﬂ”, “Kombine Oral
Kontraseptifler: Hap”, “‹mplantlar, Enjeksiyonlar ve Di¤er Yaln›z Progestin ‹çeren Kontraseptifler”, “Rahim içi Araçlar (R‹A’lar)”, “Kondom,
Spermisitler ve Vajinal Bariyer Yöntemleri”, “Menstrüel Siklusun Çizelgelenmesi ve Di¤er Fertil Günleri Belirleme Yöntemleri”, “Koitus ‹nterruptus”, “Abstinens ve Cinsel D›ﬂavurumun Çeﬂitlili¤i”, “Postkoital Kontrasepsiyon”, “Kendili¤inden veya ‹steyerek Düﬂük Komplikasyonlar›n›n
Önlenmesi ve Bunlarla ‹lgili Yaklaﬂ›mlar”, “Dünyada Aile Planlamas›nda
E¤ilimler”. Bu bölümler ilgili yöntemin olumlu ve olumsuz yönlerini ve
yöntemi kullananlara önemli uyar›lar› da içeriyor. Kitap kontraseptif yöntemlerle ilgili terimleri kapsayan bir ‘Sözlük’ ile ‘Cinsellik ve Aile Planlamas›’, ‘E¤itim, Dan›ﬂmanl›k ve Bilinçi Kabul’ ek bölümlerini, nihayet bir
de alfabetik dizini kaps›yor.
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