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Özet

Summary

Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun 1993 y›l›nda ald›¤› karardan sonra 42
t›p fakültesinden 19’unda aile hekimli¤i anabilim dallar› kuruldu.
T›p fakültelerindeki aile hekimli¤i anabilim dallar›, ülkemizde aile
hekimli¤inin geliﬂmesine önemli katk›larda bulunmaktad›r. Bugün
bu bölümlere düﬂen görev, aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itimine baﬂlamak ve t›p ö¤rencileri için e¤itim programlar› oluﬂturmaktad›r. T›p
fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n birinci basamak sa¤l›k hizmetlerine
ve aile hekimli¤ine iliﬂkin görüﬂlerini ö¤renmek üzere bir anket formu düzenledik. ‹ki yeni t›p fakültesinden toplam 120 ö¤retim eleman›n›n 96’s› (%80) formu doldurdu. Yan›t verenlerin %65’i aile hekimli¤inin akademik bir disiplin oldu¤unu kabul etmekteydi. Ö¤retim elemanlar›n›n %71’ine göre, t›p fakültelerinde aile hekimli¤i
anabilim dallar›n›n kurulmas› gerekliydi ve %82’si bu bölümlerin t›p
ö¤rencilerinin e¤itimine kat›lmas›n› uygun bulmaktayd›. Sorulara
verilen yan›tlar, akademisyenlerin ço¤unlu¤unun aile hekimli¤ini t›p
fakültesi e¤itim ailesinin bir üyesi olarak benimsedi¤ini göstermektedir.

Departments of family medicine were established in 19 of the 42 medical schools in Turkey, after the decision of the Higher Educational
Council in 1993. These departments have been making considarable contribution to the development of family practice. Now, each department has to initiate a residency program in family practice and
educational programs for medical students. The aim of the study was
to find out the opinions of the medical school faculty members on
primary care health services in our country and family medicine in
medical schools. 120 faculty members from two recently established
medical schools were given a questionnaire by hand. 96 (80%) of
120 faculty members answered the questionnaire. 65% of the medical school responders adopted family medicine as an academic discipline. According to 71% of faculty staff, the establishment of family medicine departments in medical schools was necessary and 82%
of them approved that departments of family medicine should take
part in education of medical students. The results revealed that family medicine was approved by the most of academic members.
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Giriﬂ
ünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) 1978 Alma-Ata
deklarasyonunda, birinci basamak sa¤l›k sisteminin temelini oluﬂturacak ﬂekilde, sa¤l›k hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gere¤i vurgulanm›ﬂt›r.1
Buradan hareketle, Avrupa’da birçok ülke sa¤l›k sistemlerini ve sa¤l›k hizmetlerinin finansman›, örgütlenmesi
ve sunumuyla ilgili yaklaﬂ›mlar›n› gözden geçirmektedir.2
Sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda geçerli düzeneklerin
de¤iﬂmesi ve hizmetlerden yararlananlar›n beklentilerini
ve isteklerinin artmas›, sa¤l›kta maliyet-etkililik yaklaﬂ›-

D

m›n› ön plana ç›kartm›ﬂt›r.3 Sa¤l›kta reform çabalar›, harcamalarda denetimin s›k›laﬂt›r›lmas› ve üretkenli¤in
artt›r›lmas› yaklaﬂ›m›yla, toplumun her kesiminin gerekli sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂabilmesi ve farkl› toplumsal
katmanlar aras›nda eﬂitli¤in sa¤lanmas› zorunlulu¤unu
dengelemek durumundad›r.2
Avrupa’da birçok ülkede, sa¤l›k bak›m sisteminin birinci basama¤›nda ilk temas hekimi olarak nitelikli aile
hekimli¤i uygulamas› tercih edilen modeldir.3 DSÖ Uzmanlar A¤›’n›n 1. toplant›s›, aile hekimli¤i uygulamas›n›, uzmanlaﬂm›ﬂ ve yetkinleﬂmiﬂ genel pratisyenler (GP)
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen etkinlikler olarak tan›mlam›ﬂ-
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t›r.4
Hem aile hekimli¤i uzmanlar›n›n yetiﬂtirilmesi hem
de varolan GP’lerin geniﬂleyen sa¤l›k bak›m› hizmetlerini sunabilmek üzere yeniden e¤itilmeleri konusunda t›p
fakültelerine büyük görevler düﬂmektedir. DSÖ 1995
Varﬂova toplant›s›, tüm üye ülkelere, bütün t›p fakültelerinde aile hekimli¤i bölümlerinin kurulmas›, mezuniyet
öncesi ve sonras› (uzmanl›k ve sürekli t›p e¤itimi) aile
hekimli¤i e¤itimi verilmesi ve GP’lerin yeniden e¤itimi
dahil en yüksek düzeyde meslek uygulamas›n›n sa¤lanmas› tavsiyelerinde bulunmuﬂtur.
Ülkemizde, Alma Ata deklarasyonu çerçevesinde
1980’li y›llarda birinci basama¤› güçlendirme çabalar›
baﬂlam›ﬂ ve birinci basamakta gereksinim duyulan yeni
tipte uzman yetiﬂtirilmesi amac›yla aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itimi uygulamaya girmiﬂtir. 1993 y›l›nda YÖK,
t›p fakültelerinde aile hekimli¤i anabilim dallar› kurulmas› yönünde karar alm›ﬂt›r. Aile hekimli¤inin akademik bir disiplin olarak t›p fakültelerinde yer bulmas› bir
süreç gerektirmektedir. Yöntemsel olarak köklü de¤iﬂikliklerin eﬂi¤inde olan ülkemiz t›p e¤itimine akademik aile hekimli¤inin yapaca¤› katk›lar bu süreci h›zland›racakt›r.
T›p fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n ülkemizdeki birinci basamak sa¤l›k hizmetlerine ve aile hekimli¤inin
t›p fakültelerindeki yerine iliﬂkin görüﬂlerini belirlemek
üzere bir anket çal›ﬂmas› yapt›k. Bu makalede, bu çal›ﬂman›n sonuçlar› de¤erlendirilerek akademik aile hekimli¤inin Türkiye’deki sorunlar› tart›ﬂ›lmaktad›r.

Yöntem
Çal›ﬂman›n amac›na uygun olarak haz›rlanan anket
formlar›, 1997 y›l› Ocak ay›nda Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) T›p Fakültelerinde görevli 120 ö¤retim eleman›na elden verildi.
Anket formu demografik bilgilerin yan› s›ra, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin bugünkü durumu ve Türkiye’deki akademik aile hekimli¤iyle ilgili 10 sorudan
oluﬂmaktayd›. Formlar bizzat kat›l›mc›lar›n kendileri taraf›ndan dolduruldu ve yine elden geri al›nd›. Sonuçlar
kat›lanlar›n yüzdesi ﬂeklinde de¤erlendirildi. ‹statistiksel
de¤erlendirmeler için χ2 (ki kare) testi kullan›ld›.

Bulgular
Anket formu verdi¤imiz 120 ö¤retim eleman›ndan
96’s› (%80) sorular›m›z› yan›tlad›. Yan›t veren ö¤retim
elemanlar›n›n akademik durumlar›na göre da¤›l›m› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n yap›ld›¤› fakültelerin
yeni yap›lanmakta oluﬂunu da göz önüne alarak, ö¤retim
elemanlar›n›n daha önce ö¤renci ve asistan e¤itiminde
bulunup bulunmamalar›n›n sonuçlar üzerindeki etkisini
de¤erlendirdik. %78.1’inin (75 kiﬂi) ö¤renci, %85,4’ünün (82 kiﬂi) asistan e¤itimine katk›lar› olmuﬂtu.
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Anket formunda yer alan ve ö¤retim elemanlar›n›n
yan›tlamalar›n› istedi¤imizi sorular Tablo 2’de yer
almaktad›r. Ö¤retim üyelerinin akademik durumlar›na
göre yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalarda, Tablo 2’de belirtilen tüm
konularda profesör, doçent, yard›mc› doçent ve uzmanlar›n görüﬂleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›klar olmad›¤› belirlendi (p>0.05). Daha önce asistan ve
ö¤renci e¤itiminde bulunanlarla bulunmayan ö¤retim
elemanlar›n›n görüﬂleri aras›ndaki farkl›l›klar da istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p>0.05).
Tablo 1
96 ö¤retim eleman›n›n akademik durumlar›
Say›

%

Profesör

10

10

Doçent

20

21

Yard. Doçent

52

54

Uzman

14

15

Toplam

96

100

Tablo 2
Anketimizi yan›tlayan 96 ö¤retim eleman›n›n ülkemizdeki birinci
basamak sa¤l›k bak›m›na ve aile hekimli¤inin t›p fakültelerindeki
yerine iliﬂkin 10 yaklaﬂ›ma verdikleri yan›tlar
Görüﬂler

Sa€l›k sistemindeki sorunlar›n
temelinde birinci basama€›n iyi
iﬂlememesi yatmaktad›r

Kat›l›yorum Kat›lm›yorum Görüﬂ
yok (%)
(%)
(%)

93 (97)

3 (3)

-

93 (97)

3 (3)

-

53 (55)

43 (45)

-

85 (89)

8 (8)

3 (3)

81 (85)

12 (12)

3 (3)

Aile hekimli€i akademik bir
disiplindir

62 (65)

21 (22)

13 (13)

T›p Fakültelerinde aile hekimli€i
bölümleri kurulmal›d›r

68 (71)

16 (17)

12 (12)

T›p e€itimi müfredat›nda aile
hekimli€ine yer verilmelidir

78 (82)

11 (11)

7 (7)

67 (70)

13 (13)

16 (17)

91 (95)

2 (2)

3 (3)

Birinci basama€›n yeniden
yap›lanmas› gerekir
T›p fakültesi mezunlar›n›n bilgi,
beceri ve davran›ﬂlar› 1. basamak
sa€l›k hizmeti sunumu için
yeterlidir
T›p ö€rencileri birinci basamak
sa€l›k bak›m› sunan
kuruluﬂlarda da e€itim görmelidir
Ülkemizde de t›p fakültesini bitiren
doktorlar›n genel t›p alan›nda en
az 2 y›l uzmanl›k e€itimi görmeleri
gereklidir

T›p ö€rencilerinin hastane d›ﬂ› 1.
basamak t›p uygulamas› e€itimlerini
aile hekimli€i bölümleri verebilir
Aile hekimli€i birinci basamak
sorunlar› çözebilir
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Tart›ﬂma
DSÖ’nün 1977 y›l›nda koydu¤u ‘2000 y›l›nda herkese sa¤l›k’ hedefine yönelik kararlardan Türkiye’nin etkilenmemesi olanaks›zd›. 1980’li y›llara girildi¤inde ülkemizdeki sa¤l›k sisteminin giderek a¤›rlaﬂan büyük sorunlar› vard›. 1961 y›l›nda baﬂlayan ve birinci basama¤›n örgütlenmesini hedefleyen sosyalizasyon hareketi, birçok
nedenle beklenen sonuçlar› verememiﬂ ve birinci basamak ülkenin sa¤l›k sisteminin en zay›f ve sorunlu halkas› haline gelmiﬂti.5,6 Bu sorunlara çözüm bulma çabalar›,
aile hekimli¤i uzmanl›¤› tart›ﬂmalar›n› gündeme getirmiﬂ
ve 1980’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren ilk giriﬂimler
baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Bugünkü sa¤l›k sistemimiz, sa¤l›k politikas› üretiminden sa¤l›¤›n finansman›na, hizmet sunumunun da¤›l›m›ndan sa¤l›kta insan kaynaklar›n›n kullan›m›na kadar yasal,
yönetsel, finansal ve örgütsel birçok sorun yaﬂamaktad›r.7
Sosyalizasyon hareketine karﬂ›n, özellikle 20. yüzy›l›n
son çeyre¤inde birinci basama¤a gerekli önem verilmemiﬂ, bu da hastane hizmetlerine yönelmeye ve ikinci ve
hatta üçüncü basamak hastanelerinde y›¤›lmaya yol açm›ﬂt›r. Ayr›ca nüfusun k›rsal-kentsel ve bölgeler aras› da¤›l›m›yla ilgili demografik e¤ilim ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma konusundaki eﬂitlik sorunlar› sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas›nda de¤iﬂiklik gerektirmektedir.7
Anketimizi yan›tlayan ö¤retim elemanlar›n›n büyük
ço¤unlu¤u, ülkemizdeki sa¤l›k sisteminin iyi iﬂlemedi¤ini ve bunun da en büyük nedeninin birinci basamaktaki
sorunlar oldu¤unu belirtmiﬂtir. Böylece sa¤l›kta reform
çabalar› ve birinci basama¤›n yeniden yap›lanmas› giriﬂimleri genellikle kabul görmektedir.
Son y›llarda bir yandan hükümetler düzeyinde sa¤l›k
alan›nda reform çabalar› yo¤unlaﬂ›rken, öte yandan da
toplumda tabandan yükselen baz› yap›laﬂmalar gözlenmektedir. Bunlar, çeﬂitli toplumsal gruplar›n kendi üyelerine nitelikli ve uygun sa¤l›k hizmeti sa¤lama aray›ﬂlar› ﬂeklindedir. Devlet kuruluﬂlar›nda kurum hekimli¤inin
giderek yayg›nlaﬂmas›, ﬂoför odalar›, esnaf birlikleri gibi
çeﬂitli meslek örgütlerinin kendi üyelerine birinci basamak sa¤l›k hizmeti sa¤lama giriﬂimleri dikkat çekmektedir. Ayr›ca özel sa¤l›k sigortac›l›¤›n›n geliﬂmesiyle, kiﬂiler ve aileler düzeyinde sa¤l›k bak›m› alma talepleri de
artmaktad›r.
Tüm bu geliﬂmelerde gözlenen toplumsal gereksinim,
insanlar›n ‘kiﬂiye özel’ sa¤l›k bak›m› alma çabalar›d›r.
Bu kiﬂiselleﬂmiﬂ bak›m yaklaﬂ›m›, insanlar›n ‘benim
doktorum’ diyebilecekleri bir hekim bulma aray›ﬂ›d›r.
Belirtti¤imiz toplumsal gereksinim ancak ‘uzmanlaﬂm›ﬂ, yani ayr›mlanm›ﬂ ve tan›mlanm›ﬂ bilgi ve becerileri
olan birinci basamak hekimi’ taraf›ndan karﬂ›lanabilir.8
Bunun için t›p e¤itiminin hem içerik hem de e¤itim teknikleri aç›s›ndan yeniden düzenlenmesi gere¤i do¤muﬂtur. Birinci basamak sa¤l›k bak›m›na olan gereksinimin
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artmas› ve sa¤l›k sisteminin bu yönde yeniden örgütlenme giriﬂimleri, t›p e¤itiminin de bu temelde yeniden ele
al›nmas›n› ve de¤iﬂtirilmesini gerektirmektedir.9
Ö¤retim elemanlar›n›n t›p ö¤rencilerinin e¤itimine
iliﬂkin sorulara verdikleri yan›tlar, onlar›n toplumsal
gereksinimlerdeki de¤iﬂikliklere koﬂut olarak ö¤renci
e¤itiminde yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikleri benimsediklerini göstermektedir. Bugün ülkemizde mezuniyet öncesi ve sonras› t›p e¤itimi büyük ölçüde hastane ve hasta
yönelimlidir. Oysa, tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde
de ekonomik, sosyal ve politik geliﬂmeler, sa¤alt›m yaklaﬂ›mlar›n›n de¤iﬂtirilmesini ve hastane kullan›m›n›n
azaltarak ayaktan sunulan hizmetlerin kullan›m›n›n artt›r›lmas›n› zorlamaktad›r. Buna koﬂut olarak, hem t›p ö¤rencilerinin hem de asistanlar›n e¤itimlerinin ambulatuvar (hastane d›ﬂ› genel t›p uygulamas›) nitelikli olma zorunlulu¤u giderek artmaktad›r.9 Aile hekimleri, bak›ﬂ aç›lar›n›n geniﬂli¤i, sistemik düﬂünme becerileri ve insanc›l
yaklaﬂ›mlar›yla, ülkemizde t›p e¤itiminde baﬂlayan de¤iﬂiklik giriﬂimlerinde önemli görevler üstlenebilirler.
Aile hekimli¤i akademik bir disiplin midir? Aile hekimli¤in t›p fakültelerinde yeri var m›d›r? Türkiye bugün
akademik aile hekimli¤inin geliﬂme sürecini yaﬂamaktad›r. 1993 y›l›nda YÖK’ün ald›¤› bir kararla baﬂlayan bu
süreç bugün 42 t›p fakültesinin 19’unda anabilim dallar›n›n kuruldu¤u bir aﬂamaya ulaﬂm›ﬂt›r. Bu bölümler, genel dahiliye ve pediyatri bölümleriyle birlikte genel t›p
e¤itiminde önemli görevler üstlenebilir.10 Henüz emekleme aﬂamas›nda olan akademik aile hekimli¤i, ‘kurumsal
etkinli¤ini artt›rma, ö¤retim üyesi yetiﬂtirme, hasta bak›m programlar› geliﬂtirme, asistan ve ö¤renci e¤itimine
kat›lma ve disiplinin bilgi temelinin geliﬂtirilmesine yönelik araﬂt›rmalar yapma gibi birçok zorlu görevle karﬂ›
karﬂ›yad›r.10
Aile hekimli¤inin akademik bir disiplin olarak benimsenmesi, baﬂta Birleﬂik Amerika ve Kanada olmak
üzere birçok ülkede büyük çabalar›n harcand›¤› bir süreç
gerektirmiﬂtir. ABD’de aile hekimli¤inin ortaya ç›k›ﬂ› ve
geliﬂmesi, büyük ölçüde toplumsal gereksinimlerin yo¤un bask›s›yla olmuﬂtur. 1966 y›l›nda yay›nlanan Millis
ve Willard raporlar›, ‘kiﬂiselleﬂmiﬂ bak›m sunan hekim’
(personal physician) yarat›lmas› ve birinci basamak hekiminin e¤itilmesi ça¤r›s› yaparak, aile hekimli¤inin bir
uzmanl›k olarak geliﬂtirilmesi tavsiyesinde bulundu.8
1970’li y›llar›n baﬂ›nda üniversitelerde aile hekimli¤i bölümleri kurulmaya ve mezuniyet öncesi ve sonras› aile
hekimli¤i e¤itim programlar› uygulanmaya baﬂlad›. Bugün ABD’nin 115 üniversitesinde aile hekimli¤i bölümleri kurulmuﬂ durumdad›r.
Kanada’da ABD’dekine benzer geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r. 1963 y›l›nda Kanada Genel Pratisyenler Koleji’nin
sponsorlu¤unda biri üniversite afiliyasyonlu iki uzmanl›k program›n›n uygulamaya girmesiyle baﬂlayan süreç,
1974 y›l›nda ülkedeki 16 üniversitenin hepsinde de aile
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hekimli¤i uzmanl›k e¤itiminin gerçekleﬂtirilmesiyle tamamlanm›ﬂt›r.11 Bu süreç içinde, 1967’de Kanada Genel
Pratisyenler Koleji Kanada Aile Hekimleri Koleji ad›n› alm›ﬂ ve 1969 y›l›nda da ilk sertifikasyon s›nav› yap›lm›ﬂt›r.
‹ngiltere’de genel pratisyenli¤in üniversitelere girme
süreci daha uzun bir süreye yay›lm›ﬂt›r. 1968 y›l›nda
Todd komisyonunun tavsiyelerinden sonra, genel pratisyenlik yavaﬂ yavaﬂ t›p fakültelerinin klinik e¤itim müfredat›nda kendine yer bulmaya baﬂlam›ﬂt›r.12 1980 y›l›nda
genel t›p uzmanl›k e¤itiminin zorunlu hale getirilmesinden sonra 30 t›p fakültesinde kurulan genel pratisyenlik
bölümleri, birinci basamak hekimli¤inin mezuniyet öncesi t›p e¤itiminin temelini oluﬂturmas› do¤rultusunda
çaba harcamaya baﬂlam›ﬂlard›r.13 1990 y›l›nda Avrupa
Toplulu¤u, ‹ngiltere’deki bu belki de tüm t›p e¤itiminin
en iyi örgütlenmiﬂ ve en iyi kurumsallaﬂm›ﬂ bileﬂenini
oluﬂturan birinci basamak uzmanl›k e¤itimi program›n›
tüm üye ülkeler için alt›n standart olarak kabul etmiﬂtir.12

Sonuç
ADÜ ve KOÜ t›p fakülteleri yeni kurulmuﬂlard›r ve
henüz yap›lanmaktad›rlar. Her ikisinde de aile hekimli¤i
anabilim dallar› vard›r ve bu bölümlerde aile hekimi ö¤retim üyeleri görev yapmaktad›r. T›p ö¤rencisi ve asistan
e¤itimi deneyimleri henüz yeterince oluﬂmam›ﬂ olan bu
iki fakülteden anket uygulad›¤›m›z 120 ö¤retim eleman›ndan 96’s›n›n sorular› yan›tlamas› ve büyük ço¤unlu¤unun aile hekimli¤ine olumlu yaklaﬂan yan›tlar vermiﬂ
olmas›n›n, akademik aile hekimli¤inin ülkemizdeki geliﬂimi aç›s›ndan oldukça büyük anlam ve de¤er taﬂ›d›¤›na inan›yoruz.
Akademik aile hekimli¤inin geliﬂmesinde, di¤er disiplinlerden ö¤retim elemanlar›yla iliﬂkiler önemlidir.
Aile hekimli¤ine olumlu yaklaﬂan yan›tlar vermiﬂ olmas›n›n, akademik aile hekimli¤inin ülkemizdeki geliﬂimi
aç›s›ndan oldukça büyük anlam ve de¤er taﬂ›d›¤›na inan›yoruz.
Akademik aile hekimli¤inin geliﬂmesinde, di¤er disiplinlerden ö¤retim elemanlar›yla iliﬂkiler önemlidir.
Aile hekimi ö¤retim üyeleri, özellikle birinci basamakla
ilgili bölümlerden akademisyenlerle s›k› iﬂbirli¤i içinde
ortak çal›ﬂmalar yapmal›d›rlar. Fakültelerin yönetim kademelerinden gelen destek de önemlidir ve aile hekimleri fakülte yönetimine ve çal›ﬂmalar›na etkin olarak kat›lmal›d›rlar.

Di¤er bölümlerden ö¤retim elemanlar›n›n aile hekimli¤i bölümlerinde görev almas›, disiplinin geliﬂmesine büyük katk›larda bulunmaktad›r. Bugün için söz konusu olan boﬂluk bu ﬂekilde doldurulmal›, ancak akademisyen aile hekimlerinin say›s›n›n art›r›lmas› yönünde
çaba harcanmal›d›r. Aile hekimli¤i anabilim dallar›n›n
kurulu bulundu¤u fakültelerin ço¤unda aile hekimli¤i
için verilen kadrolar›n baﬂka bölümler ve baﬂka ö¤retim
elemanlar› için kullan›ld›¤› dikkate al›n›rsa bunun önemi
daha da aç›k olacakt›r.
Aile hekimli¤i bölümlerinde hasta bak›m›, ö¤renci ve
asistan e¤itimi ve araﬂt›rma görevleri bütünsellik içinde
ele al›nmal› ve aile hekimi ö¤retim elemanlar› özellikle
e¤itici ve araﬂt›rmac› yönlerini geliﬂtirmelidirler.
Devletten ve toplumdan gelen deste¤in s›n›rl› olaca¤›
bilinmelidir. Yasalarla geldi¤imiz yeri sa¤lamlaﬂt›rmak
bize düﬂmektedir. Bu da önemimizi ve niteliksel etkinli¤imizi göstermekle olacakt›r.
Kaynaklar
1.

Primary Health Care: Concepts and Challenges in a Changing World. Alma-Ata Revisited. Geneva, World Health Organisation, 1994.

2.

European Health Care Reforms: Analysis of Current Strategies - Summary. Copenhagen, World Health Organisation, Regional Office for Europe, 1996.

3.

Family Practice Development Strategies. Report on the Second WHO Meeting of the Expert Network. WHO regional Office for Europe, Warsaw,
23-25 October 1995.

4. Family Practice Development Strategies. First Meeting of an Expert
Network. WHO Regional Office for Europe, Ljubljana 26-28 January
1995.
5.

Fiﬂek N. Halk Sa¤l›¤›na Giriﬂ. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Toplum
Hekimli¤i Enstitüsü Yay›n›, 1985: 115-66.

6.

Ç a ¤ l a y a n e r H . Aile Hekimli¤i-I. 1. bask›. ‹stanbul, ‹letiﬂim Yay›nlar›,
1995: 9-16.

7.

Reforming the Health Care System in Turkey. Health Project Coordination Unit, Ministry of Health, Turkey. Ankara 1996.

8.

Colwill JM. Family medicine in the medical school. Family Medicine:
The Maturing of a Discipline’de. Ed. Doherty WJ, Christianson CE, Sussman MB. 1. bask›. New York, The Haworth Press, 1987: 71-90.

9.

L e s k y L G , H e r s h m a n W Y . Practical approaches to a major educational
challenge. Training students in ambulatory setting. Arch Intern Med 1995;
155(9): 897-904.

10. F r i e d m a n R H . Alpert JJ, Green LA. Strengthening academic generalist
departments and divisions. J Gen Intern Med 1994; 9(4): S90-8.
11. H e n n e n B K E . Academic family medicine in Canada. Can Med Assoc J
1993; 148(9): 1559-63.
12. Jewell D. General practice education: things to come. The Future of General Practice’de. 1. bask›. London, British Medical Journal, 1992; 71-8.
13. H a r t J T . The world turned upside down: proposals for community-based
undergraduate medical education. J R Coll Gen Pract 1985; 63-8.

Geliﬂ tarihi: 04.08.1997
Kabul tarihi:10.11.1997
‹letiﬂim adresi:
Yard. Doç. Dr. Okay Baﬂak
Meﬂrutiyet Mah. Gazi Bul. 8/1 Sok. No: 24 09100 AYDIN
Tel: (0256) 214 77 51 (‹ﬂ)
(0256) 214 20 39 (Ev) Faks: (0256) 214 83 95

Aile Hekimli¤i Dergisi Journal of Family Practice Cilt 2 Say› 1 1998

43

