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Hippokrates Program›:
Avrupa’da Alan Uygulamas› Deneyimi
Say›n Editör,
Avrupa’da aile hekimli¤i alan uygulamalar›n›n yerinde
görülmesi aile hekimli¤i uzmanl›k ö¤rencilerine ve genç aile hekimlerine yeni ufuklar kazand›rabilir mi? Gelece¤e bak›ﬂlar›na olumlu katk› yapabilir mi?
Genç aile hekimlerinin de¤iﬂim program›, 2004-WONCA-Amsterdam kongresi öncesinde ‘Junior Doctors Project’ toplant›lar›nda çal›ﬂma konular› aras›ndayd›. De¤iﬂim
programlar›n›n geliﬂtirilmesine yönelik giriﬂimlerin oluﬂturulmas› sonuç bildirgesinde yer ald›. Projedeki toplant›lar›m›z, beni Avrupa’daki aile hekimlerinin çal›ﬂmalar›n› ve
e¤itimlerini yerinde izleme olanaklar›n› araﬂt›rmaya yöneltti. Böylelikle Prof. Dr. Okay Baﬂak hocam›n yol göstericili¤inde Euract sayfas›ndan ‘Hippokrates De¤iﬂim Program›’na ulaﬂt›m. Program›n ülkemizdeki temsilcisi Doç. Dr.
Hakan Yaman’›n bilgisi dahilinde, ev sahibi merkezlerle görüﬂme sonras›nda de¤iﬂim program› 2005 Nisan ay›nda birer hafta Danimarka ve ‹sveç, iki hafta iki ayr› merkezde
Hollanda olarak belirlendi.
Program, Danimarka’n›n Kopenhag’dan sonraki en büyük kenti Arhus’a yak›n bölgede yer alan ve 8 hekimli bir
merkez olan ‘Skødstrup Lægepraksis’ ‘de yo¤un bir hafta
ile baﬂlad›. Beni davet eden Dr. Roar Maargarad ile merkezde, ev ve huzurevinde hasta görüﬂmelerine kat›ld›m. Telefon ve e-posta konsültasyonlar›, düzenli randevu sistemi,
küçük ama etkin kullan›lan laboratuar›, merkezin ilk dikkat
çekici özellikleriydi. Danimarkal› aile hekimleri, uzun bir
uzmanl›k e¤itim sürecinden geçmeleri ve zorunlu ilk baﬂvuru hekimi olmalar›n›n yan› s›ra, kazançlar›n›n ikinci basamak hekiminden de fazla olmas› ile ülkenin sa¤l›k sisteminde oldukça güçlü konumdayd›lar. Merkezdeki aile hekimlerinin iste¤i üzerine Türkiye’de sa¤l›k hizmetleri örgütlenmesi ve aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itimi konular›n› içeren
bir seminer sundum. Böylelikle Danimarka’da bir merkezde, meslektaﬂlar›mla bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunmak benzersiz
bir deneyim oldu.
Kopenhag’da Denizk›z›n› ziyaret ettikten sonra, ‹sveç’in
turistik sahil kenti olan Halmstad’a ulaﬂt›m. Beni davet eden
‹sveç’li aile hekimi Dr. Matts Rydberger ile ikinci ziyaret
haftas› baﬂlad›. ‘Bäckagårds Vårdcentral’ Rus ekolünden etkilenerek inﬂa edildi¤i söylenen büyük binas›, üç aile hekimine karﬂ›n onlarca alan hemﬂiresinin yan› s›ra, çocuk ve fi-
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zik tedavi üniteleriyle komﬂu ülke Danimarka’daki benzerlerinden farkl› bir merkezdi. Daha az hasta say›s›na karﬂ›n
di¤er ›rklardan evlat edinen ailelere uyum e¤itimleri gibi
farkl› hizmetleri vard›. Ayr›ca di¤er merkezleri ziyaretim
sonras›nda, farkl› uluslardan köken alan ‹sveç’li aile hekimleriyle tan›ﬂmak ilginçti. 6.5 y›l›k uzmanl›k e¤itim süreci, ev
ve huzurevlerinde hasta ziyaretleri, online eczaneye giden
reçeteler, e-mail ile alan uzman› konsültasyonlar› ise benzerdi. Yine benzer bir sunum sonras›nda Kuzey Denizi k›y›s›nda ‹sveç’li aile hekimleriyle de Türkiye ve aile hekimli¤ini konuﬂmak çok zevkli oldu.
Program›n 3. haftas›nda Amsterdam’a yak›n bölgede yer
alan Zaandam’a ulaﬂt›m. Beni davet eden Dr. Katia Kusbert,
tipik bir Holanda evi olan muayenehanesinde eﬂiyle birlikte
aile hekimli¤i hizmeti veriyordu. Art›k bir Türk aile hekimi
asistan› için daha kolay bir dönem baﬂlad›. Çünkü onlarca
Türk hastayla haftalard›r yapamad›¤›m iﬂi, anadilimde hasta görüﬂmesini yapabiliyordum. Y›llard›r tutulan bilgisayarl› hasta kay›tlar›, birinci basama¤›n zorunlu ilk baﬂvuru alan› olmas›na karﬂ›n, tetkiklerin ancak d›ﬂ merkezlerde yap›lmas›, konsültasyon sonuçlar›n›n halen mektuplarla olmas›
ve sa¤l›k sigortas› ödemelerindeki de¤iﬂiklik önerisini doktorlar›n afiﬂlerle protesto etmesi dikkat çekici idi. Kuzey ülkelerinin güçlü sa¤l›k sistemi, Holanda’da yerini biraz sorunlu bir sisteme b›rakm›ﬂ görünüyordu. Ancak kronik hastal›k yönetiminde aile hekimine destek veren e¤itimli elamanlar›n yan› s›ra diyabet hastalar›na verilen ‘diyabet pasaportlar›’n›n olmas› ve yeni do¤um yapan annelere evlerinde
e¤itim veren hemﬂirelerin bulunmas› geliﬂmiﬂ ülke hizmetleri olarak ortaya konuyordu. Beni davet eden bu içten Hollandal› aile hekimi çiftin ilk sürprizi yine kendileri gibi çift
olan Türk aile hekimi asistanlar›yla beni tan›ﬂt›rmas›yd›.
Onlarla Türkiye’den, Hollanda’dan ve aile hekimlerinin her
iki ülkedeki durumundan konuﬂabilmek inan›lmazd›. Ama
as›l sürpriz bu merkezdeki aile hekimi asistan› ile birlikte
Amsterdam üniversitesi’nde bir günlük asistan e¤itim program›na al›nmam oldu. Probleme dayal› t›p yaklaﬂ›m› çerçevesinde sunulan olgularda yaklaﬂ›m farkl›kl›lar›m›z› ortaya
koyduk; kötü haber verme dersinde Türk hastalar›yla yaﬂan›lan sorunlar› tart›ﬂt›k ve hasta görüﬂme kay›tlar›n› de¤erlendirdik. Tüm bunlar›n yan› s›ra Türkiye’de aile hekimli¤indeki geliﬂmeleri onlarca Hollandal› aile hekimi asistan›yla tart›ﬂabilmek san›r›m büyük ﬂanst›.
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De¤iﬂim program›m›n son haftas›nda Zaandam’a komﬂu
Purmerend’ deki di¤er aile hekimi çiftin muayenehanesinde
benzer uygulama özellikleri ile karﬂ›laﬂt›m. Bu merkezdeki
farkl›l›k ise ço¤unlukla aile hekimi asistan› ile birlikte çal›ﬂmam oldu. Onun sürekli birinci basamak tedavi protokollerine uymaya çal›ﬂmas› ve direncin çok düﬂük olmas› nedeniyle tedavide neredeyse penisilin d›ﬂ›nda hiçbir antibiyoti¤e yer vermemesi ilgi çekiciydi.
Avrupa’l› aile hekimleriyle bir ayl›k alan uygulamas›
deneyimim, aile hekimli¤inde gelece¤e dair umutlar›m› ve
çal›ﬂma ﬂevkimi artt›rd›. Bu deneyimimi Ayd›n’daki III.
Ulusal Günler’de bir sunumla paylaﬂt›m. Fatma Gökﬂin
Cihan ile yap›lanmas›nda yer ald›¤›m›z ‘Vasco de Gama
Movement’ grubuyla bu defa Wonca 2005 Kos kongresinde ‘Junior Doctors’ program›n› takiben yap›lan oturumlara
kat›ld›m. Son olarak 2006 Floransa kongresi öncesinde
genç aile hekimleri için III. kez düzenlenen programa kat›ld›m. Ayn› kongrede de¤iﬂim projesi çal›ﬂma grubunda yer

ald›m ve Hippokrates de¤iﬂim projesi deneyimimi paylaﬂt›m. Halen çal›ﬂma grubumuzda yeniden yap›lanmaya ait
çerçeve belirlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bundan sonra geliﬂtirilecek yeni program›n bilgilerini özellikle aile hekimli¤i
uzmanl›k ö¤rencileriyle paylaﬂman›n ve onlar›n da bu
deneyimi yaﬂamalar›na katk›da bulunabilmenin çok önemli
oldu¤unu düﬂünüyorum.
Gelecekte Avrupa’l› meslektaﬂlar›m›zla ülkelerinde ve
ülkemizde karﬂ›l›kl› alan çal›ﬂmalar›n› paylaﬂman›n genç
Türk Aile Hekimlerine yeni bir ufuk ve bak›ﬂ aç›s› kataca¤›
umuduyla….

Sayg›lar›mla,
Dr. Nil Tekin
Aile Hekimli¤i Uzman›, T.C. Emekli Sand›¤›,
Narl›dere Dinlenme ve Bak›mevi, ‹zmir
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