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Aile Hekimli€inden Haberler
Y›llard›r hepimizin sab›rs›zl›kla bekledi¤i dergimiz ﬂekillenirken, bilimsel bir uzmanl›k dergisinin içinde bir de
haberler bölümünün olmas› gerekti¤ini savunmuﬂtum. Önceleri dergiyle birlikte verebilece¤imiz bir supleman biçiminde düﬂündü¤ümüz bu bölüm baz› teknik zorunluluklardan dolay› derginin içinde yeralmak zorunda kald›.
Düﬂündüm ki burada yazacaklar›m›z AHUD üyelerinin
adreslerine Temmuz 1994’den beri her ay düzenli postalanan mektup-bültenlerinin içeri¤ine yeterince s›zamam›ﬂ, ya
yer darl›¤›ndan, ya da yeri gelmedi¤inden anlat›lamam›ﬂ
ileriye dönük projeler ile Dünya’dan ve Türkiye’den Aile
Hekimli¤i haberleri olsun.
Bu girizgâhtan sonra gelelim ﬂimdiki s›cak konular›m›za:
Öncelikle III. Dünya Sa¤l›k Örgütü-Avrupa Bölgesi Aile Hekimleri Uzmanl›k A¤› Toplant›s›’n›n (III. WHO Meeting of the Expert Network on General Practice / Family
Medicine in Europe) ‹stanbul’da 23-25 ﬁubat 1997 tarihleri
aras›nda gerçekleﬂecek olmas› hepimizi sevindiren güzel bir
geliﬂme kuﬂkusuz.
Toplant›n›n amac› Avrupa ülkelerinde Aile Hekimli¤inin
geliﬂim sürecinde yaﬂanan deneyimlerin paylaﬂ›lmas› ve ev
sahibi ülkenin bu alandaki geliﬂme ve çal›ﬂmalar›n›n incelenmesi olarak aç›klanmakta. Toplant›daki önemli bir di¤er
konu da WHO taraf›ndan daha önceki toplant›larda geliﬂtirilen Aile Hekimli¤i/Genel Pratisyenlik (AH /GP) rehberinin tart›ﬂ›lacak olmas›d›r. Bu rehber tüm Avrupa ülkelerindeki AH’nin geliﬂimine temel oluﬂturacak olan prensipleri
içermekte olup, an›msanaca¤› üzere Aral›k 1995’te Ankara’da gerçekleﬂen II. Ulusal Aile Hekimli¤i kongresinde
tüm kat›l›mc›lara türkçeleﬂtirilmiﬂ bir kopyas› da¤›t›lm›ﬂt›.
Toplant›ya ülkesinde Aile Hekimli¤inin geliﬂimi konusunda önder olan 16 uzman ile Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan konuyla ilgili 3 yetkili gözlemci kat›lacaklar. Türkiye’yi, bu
organizasyonun ‹stanbul’da yap›lmas› için büyük çaba gösteren ve daha önceki toplant›ya ça¤r›l› olarak kat›lan AHUD
eski Genel Baﬂkan› Dr. Zerrin Baﬂer temsil ederken, ﬂimdiki Genel Baﬂkan Dr. Mehmet Ungan da gözlemci olarak kat›lacak.
Toplant› sadece davetli olanlar›n kat›l›m› ile ve d›ﬂar›ya
kapal› olarak gerçekleﬂecek.
‹lki 26-28 Ocak 1995’te Slovenya’n›n baﬂkenti Lujbiana’da, ikincisi 23-25 Ekim 1995’te Polonya’n›n baﬂkenti
Varﬂova’da yap›lan bu toplant› dizisinin ‹stanbul aya¤›n›n
da verimli geçmesini diliyoruz.
‹kinci olarak gittikçe yaklaﬂmakta olan III. Ulusal Aile
Hekimli¤i Kongresi’ne de¤inmek istiyoruz. Bilimsel rüﬂdümüzü ispat etmek, sorunlar›m›z› tart›ﬂmak ve Aile Hekimli¤i’nin Türkiye’deki gelece¤ini ﬂekillendirebilmek için
kongremize sahip ç›kmak ve kat›l›m› en üst düzeyde tutmak
durumunday›z.

‹zmir Sabanc› Kültür Saray›’nda 23-25 May›s tarihleri
aras›nda gerçekleﬂecek kongrenin, uluslararas› kat›l›ml› olmas› planlanmakta olup, ana a¤›rl›k konular› AH’de Gastroenteroloji, ampirik antibiyotik kullan›m›, kronik a¤r›ya yaklaﬂ›m, aile dinamikleri, AH’de erken tan› ile Dünya’da ve
Türkiye’de Aile Hekimli¤indeki e¤ilimler olacak saptanm›ﬂ. ‹zmirli Aile Hekimi arkadaﬂlara ve tüm eme¤i geçenlere kolay gelsin diyoruz.
Bir haberimiz de WONCA’dan (=Dünya Aile Hekimleri
Örgütü). 6-8 Kas›m 1994’de KANADA, Ontario’da gerçekleﬂen tarihi WONCA ve WHO Ortak Konferans›nda (geniﬂ
bilgi için bak›n›z: Uluslararas› Sa¤l›k Örgütlerinin Aile Hekimli¤ine bak›ﬂ›. N. Bozdemir, E. Saatçi. s. 50) bu iki büyük örgüt, “Herkese Sa¤l›k” hedefine ulaﬂmada Aile Hekiminin merkezi rolünü ortaya koymuﬂtu. “T›p prati¤ini ve
e¤itimini insanlar›n gereksinimlerini daha iyi karﬂ›lar hale
getirmek: Aile Hekiminin Katk›s›” baﬂl›kl› bu stratejik forumun dökümanlar› Dünya Sa¤l›k Kongresinde kabul edildikten sonra Dünya Sa¤l›k Örgütüne üye tüm ülkelerin Sa¤l›k
Bakanl›klar›na ve Üniversitelerine gönderilmiﬂti.
‹ﬂte bu global konferansta saptanan ana ilkelerin hayata
geçirilmesini denetleyen ilk bölgesel takip konferans›
WHO, WONCA ve ICFM’in (International Centre for Family Medicine - Uluslararas› Aile Hekimli¤i Merkezi) ortak
katk›lar› ile 11-13 Eylül 1996 tarihinde Arjantin’in baﬂkenti Buenos Aires’te yap›ld›.
Toplant›da Aile Hekimli¤inin son 3 y›lda Latin Amerika’da çizdi¤i baﬂar›l› grafik incelendi. 1993’de sadece birkaç üniversitede kürsüsü ve uzmanl›k program› olan Aile
Hekimli¤inin, 3 y›l içinde 17 üniversitede kürsü ve 200’den
fazla uzmanl›k e¤itim program›na ulaﬂt›¤› vurguland›. Ancak birçok üniversitede Aile Hekimli¤inin hala dirençle karﬂ›land›¤› haberleri de geldi. Bilgi ak›ﬂ›ndaki art›ﬂ ve lobi faliyetleri ile bu güçlüklerin yenilebilece¤i konuﬂuldu. Ayr›ca
Aile Hekimli¤inin geliﬂiminin desteklenmesi için ayr›lan
parasal kaynaklar›n azl›¤› Latin Amerika’da, Avrupa ve
ABD dahil di¤er tüm bölgelerde ortak zay›fl›k noktas› olarak ön plana ç›kt›.
Bir baﬂka ileriye dönük at›l›m da AHUD-Web Site’si..
‹nternet’te Örgütümüze ve Bilim Dal›m›za ait Türkiye’deki
son geliﬂmeler ile Aile Hekimli¤i Dergisi’nin makale özetlerini bulabilece¤imiz bu site üzerinde belli baﬂl› uluslararas› Aile Hekimli¤i Web-Site’lerine köprü ba¤lant›lar› olaca¤› gibi, kredilendirilmiﬂ STE s›nav paketleri tarz›nda baz›
sürprizlerimiz de olacak. AHUD Genel Merkezinin projelendirdi¤i bu at›l›ma tüm ﬂubeler ve Aile Hekimlerinin de
katk›s› olacak.
Siber-uzay’da görüﬂmek dile¤iyle diyoruz ve Web adresimizi bir sonraki say›da sizlere iletebilece¤imizi umuyoruz.
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