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Aile Hekimli€inden Haberler
Merhabalar;
Yapraklar›n sararmaya baﬂlad›¤› ve yaz›n son nemli günlerinin yaﬂand›¤› bu günlerde Güney Yar›-kürede büyük bir
k›ta ülkesi olan Avusturalya’dan Kraliyet Genel Pratisyenler
Koleji’nin (RACGP) ‹stanbul Ç›ra¤an Oteli’nde düzenledi¤i 4
gün süren bilimsel toplant› dizisini (15-20 Eylül 1997) izleme
f›rsat› bulduk. Sürekli t›p e¤itimini deniz aﬂ›r› bir gezi ile
birleﬂtiren bu ilginç kongrede, t›pta yeniliklerin ve son
geliﬂmelerin birinci basamaktaki yans›malar›na bir göz atma
ﬂans›n› yakalad›k.
Ayn› günlerde (3-7 Eylül 1997) ülkemizden Doç. Dr. Nafiz
Bozdemir, Doç. Dr. Süleyman Görpelio¤lu, Uz. Dr. Gülsen
Ceyhun ve Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan Dr. Toker Ergüder’in
kat›ld›¤› EURACT (The European Academy of Teachers in
General Practice- Avrupa Genel Tababet E¤iticileri
Akademisi) Sonbahar toplant›s›, Slovenya’n›n güzel sayfiye
ﬂehri Bled’de yap›l›yordu. Bu toplant›da Türkiye’deki Aile
Hekimli¤i mezuniyet öncesi e¤itiminin Almanya, Norveç ve
Hollanda örnekleri ile birlikte 1998 Dublin-WONCA Dünya
Kongresi’nde rapor halinde sunulmas›na karar verildi.
Toplant›da EURACT’in ESGP/FM’in (Avrupa Genel
Prastisyenlik /Aile Hekimli¤i Birli¤i) e¤itimden sorumlu
organ› olmas› fikri geniﬂ destek gördü. Ayr›ca EUROCUM ad›
verilen veritaban›n›n internet Web-sayfas› olarak düzenlenece¤i müjdelendi.
5 Ekim’de Ankara Üniversitesi Morfoloji Binas› Mavi
Salonda yap›lan TTB-UDKK (Uzmanl›k Dernekleri
Koordinasyon Kurulu) ola¤an toplant›s›na Doç. Dr. Süleyman
Görpelio¤lu, Dr. Melih Elçin ve ben, AHUD’u temsilen
kat›ld›k. Ö¤leden önceki oturum “t›pta uzmanl›k e¤itimi”
konulu bir panel havas›nda geçti. Burada son rakamlarla
Türkiye’de toplam 73772 hekim bulundu¤unu ve 850 kiﬂiye 1
hekim düﬂtü¤ünü ve son aç›lan vak›f üniversiteleriyle birlikte
ülkemizdeki T›p Fakültesi say›s›n›n 44’e ç›kt›¤›n› dehﬂetle
ö¤rendik. Sabah oturumunun son konuﬂmac›s› ABD’li beyin
cerrah› Prof. Dr. Hausman oldu. Hausman konuﬂmas›nda
dünyada beyin cerrahlar›na olan ilgi ve ihtiyac›n de¤iﬂen dünya
de¤erleri ile olan iliﬂkisini ve Türkiye’nin yerini sorgulad›.
Ö¤leden sonraki oturumda ise art›k sadece Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n onay›n› bekleyen yeni Tababet Uzmanl›k
Tüzü¤ü’nün son durumu hakk›nda bilgi verildi. Toplant›
sonunda yap›lan oylamada uzmanl›k dernekleri temsilcileri ile
TTB temsilcilerinin ortaklaﬂa bir bask› grubu oluﬂturmas›na ve
Sa¤l›k Bakan› huzuruna ç›k›lmas›na oybirli¤i ile karar verildi.
ﬁimdi de size AAFP (Amerikan Aile Hekimleri
Akademisi)’den ilginç bir haber. AAFP’nin üyeleri üzerinde 6
y›ld›r yapt›¤› y›ll›k e¤ilimleri belirleme taramas›, üyelerinin
ezici bir ço¤unlu¤unun ellerinde f›rsat olsa tekrar Aile
Hekimli¤i uzmanl›¤›n› seçeceklerini ortaya koydu. Ankete
kat›lanlardan sadece %12’si Aile Hekimli¤ini seçmeyeceklerini belirtmiﬂler. Ayn› taramada AAFP’nin en önemli iﬂlevlerinin
sürekli t›p e¤itimi (STE) ve politik lobi faaliyeti olarak
alg›land›¤›nda ortaya ç›kt›.

ﬁimdi de WONCA- Haber Bülteni’nden ald›¤›m bu haberi
hiçbir yorum yapmadan ve virgülüne dokunmadan tam metin
halinde çevirmek istiyorum. Olas› düﬂük cümleler için ﬂimdiden özür dilerim.
Kuruluﬂunun 20. y›l›n› kutlayan “Hong Kong Genel
Pratisyenler Koleji 19 Haziran 1997’de yapt›¤› ola¤anüstü
genel kurulda ad›n›“Hong Kong Aile Hekimleri Koleji” olarak
de¤iﬂtirdi. Kolejin Baﬂkan› Dr. Stephan Foo, bu isim
de¤iﬂikli¤inin gerekçelerini ﬂöyle aç›klad›:
“Aile Hekimli¤i ve Aile Hekimi terimleri gittikçe daha
popüler olmakta ve tüm Dünyada kullan›lmaktad›r. Daha çok
Birleﬂik Krall›k (Büyük Britanya) ve Avusturalya gibi ülkelerin
“Genel Pratisyenlik ve Genel Pratisyen” gibi köhnemiﬂ terimlere sahip ç›kt›¤› görülmektedir. Kraliyet Genel Pratisyenler
Koleji (RCGP) yap›lan isim genel karakterini vurgulamay› tercih etmiﬂ ve Aile Hekimli¤i konseptini yüceltmemiﬂtir.
Avusturalya’da ise birkaç y›l evvel isim de¤iﬂikli¤i giriﬂimleri
olmas›na ve Avusturalya Kraliyet Genel Pratisyenler
Koleji’nin (RACGP) bilimsel dergisinin “Avusturalya Aile
Hekimi” ad›n› taﬂ›mas›na ra¤men “Genel Pratisyenlik ve
Genel Pratisyen” tan›mlar› tercih edilmektedir. Eski terimler ve
adland›rmalar halen anlaﬂ›lmakta ve kullan›lmakta olmalar›na
ra¤men Asya Bölgesindeki birçok kolej yeni adland›rmalar›
kullanmaktad›r. Filipinler Aile Hekimleri Akademisi, Singapur
AH. Koleji, Malezya AH. Koleji ve Hong Kong AH. Koleji bu
bölgedeki di¤er kolejlere örnek olmaktad›rlar.
ABD gibi baz› ülkelerde “Genel Pratisyen” tan›mlamas›
e¤itim görmemiﬂ doktoru, “Aile Hekimi” ise uzmanl›k e¤itimi
görmüﬂ aile doktorlar›n›n tarifi için kullan›lmaktad›r. Bu
nedenle Aile Hekimi ad› tercih sebebidir. “Genel Pratisyenlik
ve Genel Pratisyen” tan›mlar› ile halâ ba¤lant›l› olan negatif
imaj› de¤iﬂtirmek için bu de¤iﬂiklik gerekliydi. Ço¤u durumda
yukardaki bu tan›mlamalar, halk, t›bbi kurumlar ve
akademisyenlerce düﬂük standartl› bir t›bbi uygulama ile
özdeﬂleﬂtirilmektedir. Genel Pratisyenler genellikle ufak ve
önemsiz rahats›zl›klara baﬂtan savma bir ﬂekilde bakan ve bu
arada çok para kazanan kiﬂiler olarak küçümsenirler. Bu baz›
Genel Pratisyenler için do¤ru olsa da, iyi aile doktorlar› yüksek
standartl› bir aile hekimli¤i prati¤inin günümüz t›bb› için en
büyük meydan okumalardan biri oldu¤unu ve uzun bir
tecrübeyi ya da e¤itimi, daha da iyisi her ikisini birden gerektirdi¤ini bilirler.”
Dergimizin yay›n kurulu üyeleri bu son dönemde üretkenliklerine üretkenlik eklediler. Dr. Tuncer Bayba¤, Dr. ﬁebnem
Bilgen ve Dr. Iﬂ›k Gönenç arkadaﬂlar›m›z›n yeni do¤an cici
bebeklerine sa¤l›kl› büyümeler diliyoruz. Onlar› zorlu ama bir
o kadar da güzel bir Dünya bekliyor.

Umut ve sevgiyle...
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