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Aile Hekimli€inden Haberler

Merhabalar;
Sonbahar aylar› yaz›n rehavetinden kurtulup iﬂlerin
baﬂ›na dönüldü¤ü, y›l boyu yap›lan çal›ﬂmalar›n meyvelerinin topland›¤› bilimsel toplant›lar›n da bir geçit resmidir.
12-16 Eylül tarihleri aras›nda ‹stanbul Lütfi K›rdar
Kongre Merkezi’nde gerçekleﬂen XV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Aile Hekimli¤i’nin ön planlara ç›kt›¤› ve Dr. Mehmet Mugan arkadaﬂ›m›z›n en iyi sözel
bildiri ödülü ile taçland›r›ld›¤› bir toplant› oldu.
24-26 Eylül tarihlerinde ise istanbul Holiday Inn Oteli, ülkemizde ilk defa yap›lan I. Ulusal Evde Bak›m
Kongresi’ne ev sahipli¤i yapt›. Aile Hekimli¤i’nin ekip
çal›ﬂma alanlar›ndan biri olan ve hemﬂirelerin ön planda
oldu¤u bu konu hep çok geri planlarda kalm›ﬂt›. Bu
kongre ile gittikçe önem kazanan ve gerek kamu, gerekse özel sa¤l›k sigorta ve iﬂletmelerinin sokacaklar› bu birinci basamak hizmet biçimi tüm yönleri ile üç gün boyunca ele al›nd›. TAHUD’un kurumsal destek verdi¤i ve
Aile Hekimlerinin gerek düzenleme, gerekse bilimsel
aç›dan yo¤un olarak kat›ld›klar› toplant› sa¤l›k sistemimizin yetkinleﬂtirilmesi aç›s›ndan çok önemliydi.
Devam eden günlerde 1-4 Ekim tarihlerinde Antalya
Dedeman Oteli’nde düzenlenen 1. Osteoartrit ve Osteoporoz Kongresi’nde TAHUD di¤er yedi uzmanl›k
derne¤i ile birlikte toplant›n›n kurumsal destekçilerinden
oldu. ‹çeri¤inde Aile Hekimli¤i ve rehabilitasyon, özürlüler ve birinci basamakta verilebilecek hizmetler ile
sevk zinciri konular›n›n da iﬂlendi¤i bu ihtisas kongresinde Ankara dernek üyelerimizden Dr. Hakan Yaman ve Dr. Mehmet Özen en iyi sözel sunum ödülünü ald›lar.
Bir baﬂka yüz güldürücü sonuç ise 15-18 Ekim 1998
tarihlerinde Yunanistan’›n Girit Adas›’nda yap›lan

EGPRW (Avrupa Genel Tababet Araﬂt›rma Çal›ﬂma
Grubu) Kongresi’ne kat›lan arkadaﬂlar›m›zdan geldi. Dr.
Mehmet Mugan ve Dr. Hakan Yaman “Türk Popülasyonunda Hepatit-A Suoprevalans›” adl› bildiri ile sözel bildiri ve finansal destek ödüllerini kazand›lar. Kendilerini
bu güzel baﬂar›lar› nedeniyle kutluyoruz.
Dr. Mehmet Mugan ayr›ca WONCA - Avrupa bölgesi alt örgütü olan EGPRW Türkiye temsilcisi seçilerek
WONCA - Avrupa alt örgütlerindeki EURACT’den sonraki ikinci ulusal temsilcimiz oldu. EGPRW patronaj›nda gerçekleﬂen uluslararas› araﬂt›rma projelerine katk›da
bulunmak isteyen arkadaﬂlar›n Dr. Mehmet Mugan ile irtibata geçmelerini rica ediyoruz:
(0.312 / 210 49 52 - ODTÜ Aile Hekimli¤i Merkezi)
(0.532 / 245 13 88 - GSM)
Eylül ay› sonlar› ve Ekim ay› baﬂlar›, ‹stanbul E¤itim
Hastaneleri Aile Hekimli¤i hastane temsilcileri seçimlerine sahne oldu. 2 y›l önce ‹stanbul ﬁubesi taraf›ndan
baﬂlat›lan bu örgütlenme modeli ile bir e¤itim hastanesinden seçilen hastane temsilcisi ayda bir yap›lan “Geniﬂletilmiﬂ Yönetim Kurulu” toplant›lar›nda bulunarak
hem iletiﬂimi, hem de asistanlar›n demokratik kat›l›m›n›
sa¤l›yorlard›. Baz› büyük hastanelerde asistan say›s›n›n
80’i bulmas›, birden fazla temsilci gereksinimini ortaya
ç›kard›. Bu nedenle ‹stanbul’daki 6 E¤itim Hastanesinde
yönetim kurullar›ndan arkadaﬂlar›n da kat›l›m› ile
yap›lan seçimli toplant›lar tamamland›. Bu arada ‹stanbul ﬂubesinin üye say›s› da 325’e ulaﬂt›.
Yaz›n yavaﬂ temposu üzerine soluk solu¤a geçen
sonbahar›n bu ilk aylar› ile 1999 y›l›n›n temposu da
belirlenmiﬂ oldu.
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