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Samsun Aile Doktorlu¤u
Birinci Aﬂama Uyum E¤itimleri
Say›n Editör,
Bu mektubumuzda Samsun’da pilot uygulamaya geçiﬂ sürecinde aktif olarak e¤itim koordinatörlü¤ü görevini üstlendi¤imiz Aile Doktorlu¤u Birinci Aﬂama Uyum E¤itimi kurslar›nda
edindi¤imiz deneyimlerimizi paylaﬂmay› amaçl›yoruz.
Samsun, nüfusu 1.209.137 olan büyük bir ildir ve 16. 02.
2006 tarih ve 1538 say›l› Sa¤l›k Bakanl›¤› makam oluru ile aile hekimli¤i uygulamas› pilot illeri aras›na al›nd›.1 16 ﬁubat
2006’dan itibaren Sa¤l›k Müdürlü¤ü, aile hekimli¤i uygulamas› ile ilgili yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergeleri de¤erlendirerek, bilgilendirme ve tan›t›m toplant›lar›na baﬂlad›.
Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nce sa¤l›k müdür yard›mc›lar›, ﬂube müdürleri, sa¤l›k grup baﬂkanlar›, sorumlu hekimler ve muhtarlarla
bilgilendirme toplant›lar› yap›ld›, A¤ustos 2006’da aile hekimli¤ini anlatan afiﬂler as›ld› ve el ilanlar› haz›rlan›p da¤›t›ld›. Ev
Halk› Tespit Fiﬂleri güncellenip, demirbaﬂ tespitleri yap›ld›.1
Toplam 122 aile sa¤l›¤› merkezi, 343 aile doktoru, 125 toplum
sa¤l›¤› merkezi hekimi pozisyonu tan›mland›. Aile hekimli¤i
bilgi sistemi e¤itimi uyguland›. Samsun’da, birinci basamakta
otomasyonu tüm ili kapsad›¤›ndan yeni bilgisayar program›na
uyum konusunda pek fazla sorun yaﬂanmad›.1
E¤itimler öncesinde, 20-30 Nisan 2006’da Ankara’daki “Aile Doktorlu¤u Birinci Aﬂama Uyum E¤itimi”ne ve di¤er pilot illerdeki kurslara dört akademisyen ile e¤itici olma potansiyeli
yüksek olan 20 pratisyen hekim kat›ld›. Bu dönemde de¤iﬂik illerdeki kurslara kat›lan 20 pratisyen hekimden 13’ü nesnel ölçütlerle de¤erlendirilerek e¤itici seçildi: Böylece ilk e¤itici havuzumuz oluﬂturuldu. “Samsun Birinci Aﬂama Uyum E¤itimi” 6
Temmuz 2006’da ilk e¤iticilerimiz taraf›ndan baﬂlat›ld›, her
kursta nesnel ölçütlerle yeni e¤iticiler seçildi. Toplam 10 gruba
uygulanan e¤itim 20 Aral›k 2006’da tamamland›. Planlamaya
uygun olarak -ikisi aile hekimli¤i uzman› olan-, 19 uzman ile
590 pratisyen hekim e¤itim ald›. “Aile Sa¤l›¤› Eleman› Uyum
E¤itimi”ni ise 881 ebe, hemﬂire ve sa¤l›k memuru ald›.1 ASE
e¤itimleri, AÇSAP Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütüldü.
Uyum e¤itimi kurslar›, baﬂlang›çta nitelikli bir e¤itici grubunun yetiﬂtirilmiﬂ olmas›, yeni e¤iticilerin seçiminde tan›mlanm›ﬂ ölçütler kullan›larak nesnel davran›lmas› ile yo¤un
emekle baﬂar› ile tamamland›. Türkçe geçerlilik ve güvenilirli¤i yap›lm›ﬂ olan South East Thames didaktik ve interaktif de¤erlendirme ölçe¤i2 ile, kursun her oturumunda, kat›l›mc›lar›n
100 üzerinden ald›klar› puanlar de¤erlendirildi; ortalamalar 8090 aras›nda de¤iﬂiyordu.
E¤itim s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan en önemli sorunlardan biri,
yanl›ﬂ bilgilendirme sonucu oluﬂan ön yarg›larla baﬂ etmek idi.
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Özellikle kursun ilk gününde e¤itimlere karﬂ› önyarg›l› olarak
gelen kat›l›mc›lar genellikle ancak ikinci günden itibaren kursun sa¤l›k hizmeti sunum sisteminden ba¤›ms›z bir t›p disiplini olan aile hekimli¤inin temel ilkelerini vurgulayan bir e¤itim
oldu¤una kanaat getirdiler.
Kat›l›mc›lardan kurs hakk›nda en s›k ald›¤›m›z geri bildirim, bu tip bir e¤itimin okuldan mezun olurken her hekimin almas› gerekti¤i idi. Özellikle ilçe ve köylerde çal›ﬂan, çok uzun
y›llard›r hizmet içi e¤itim alamayan pratisyen hekimlerin,
uyum e¤itiminin sa¤lad›¤› sosyal ve bilimsel ortam› paylaﬂmaktan memnun olduklar›n› gözlemledik. Kurs gruplar›ndan
baz›lar› kendi dinamikleri do¤rultusunda gruplar›na isim verdiler ve her ay›n belli günlerinde toplanmay› halen sürdürüyorlar.
Kat›l›mc›lar ve e¤iticilerden gelen “Birinci aﬂama uyum
e¤itimleri bitince e¤itimlerimiz bitmesin” önerisi ile birinci
aﬂama uyum e¤itimi e¤itimcileri ile Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›’ndan Dr.
Mustafa Fevzi Dikici, Dr. Füsun Yar›ﬂ, Dr. Mahcube Çubukçu’nun ortakl›¤›nda “Samsun Birinci Basamakta Sürekli Mesleksel Geliﬂim Kulübü” kuruldu. ‹ki ayda bir sürekli mesleksel
geliﬂim toplant›lar› planland›, ilk toplant› 23 Aral›k 2006’da
yap›ld›.3
E¤itim koordinatörlü¤ünü sürdürdü¤ümüz alt› ayl›k süreçte Samsun’da yaﬂan›lanlar› paylaﬂmak amac›yla kaleme ald›¤›m›z bu mektubun gelecekte, pilot illerde planlanacak
e¤itimlere katk›da bulunmas› dile¤iyle, sayg›lar sunar›z.
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