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16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nin ardından
Following the 16th National Family Medicine Congress
Serdar Öztora1

Dergimizin 21. cildinin 3. sayısına hoşgeldiniz.
Dergimiz 21 yıldır olduğu gibi Aile Hekimliği bilimsel alanına katkısını sürdürmektedir. Bu sayıda
yer alan makaleler ile yine önemli konular bilimsel tartışmaya açılacak ve yeni katılan yazarlarımız ile bilimsel camiamız daha da zenginleşecektir.
Dergimizin yayınlanmasını sağlayan tüm editör,
teknik kurul ve danışma kurulu üyelerine, oldukça
değerli zamanlarını dergimiz için ayıran hakemlerimize ve kıymetli bilimsel çalışmalarını dergimizde
değerlendiren yazarlarımıza minnetlerimizi sunarız.
Bu vesile ile TAHUD’un diğer önemli bilimsel
katkısı olan ve bu yıl 26-29 Ekim 2017 tarihleri
arasında Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirdiğimiz
16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi hakkında bilgi
vermek istiyorum. Kongremiz bu yıl da zengin bilimsel içeriğiyle meslektaşlarımız ile bir araya gelme
fırsatı yaratarak Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü
hep birlikte kıvançla kutlamamızı sağladı.
Açılışı takiben WONCA Avrupa Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ungan’ın UEMO 50. Yıl
Açılışında yaptığı konuşmasını Paris’ten canlı yayınla takip ettik. Kongremizi 6 salonda sunulan 24
konferans, 10 panel ve 5 çalıştay ile tamamlarken,
260 kişinin aynı anda salonlarda aktif olarak oturumlara katılması ile izlenen yüksek katılım oranı
kongremizin bilimsel olarak doyurucu olduğunu
teyit etmemizi sağladı.
Kongremizde Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü onaylı Sigara Bıraktırma Kursu da dahil
olmak üzere bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesine yönelik 4 adet kursta 113 katılımcı yer aldı.
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Yine 8 oturumda gerçekleştirilen 52 poster, 54 sözel bildiri sunumları oldukça verimli geçti ve meslektaşlarımızın direkt bilgi paylaşımı yapabilmelerine olanak tanıdı.
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Değerli okurlarımız,

Kongremizin galası olan “Cumhuriyet Balosu”
da hem meslektaşlarımızla bir araya gelerek yorgunluğumuzu atmamızı, hem de Cumhuriyetimizin
94. yılını beraberce coşkuyla kutlamamızı sağladı.
Aynı zamanda Prof. Dr. Mustafa Çelik’e ait bir
kişisel resim sergisi de kongremizin sosyal olarak
da renklenmesine katkıda bulundu.
Kongre kapsamında 160 TAHUD üyesi asistanımıza burs imkanı sağlandı. Genç meslektaşlarımızla bir araya gelmek ve onların heyecanını
paylaşmak hepimiz için oldukça keyifli ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir unsur oldu. Bizzat gelip katılan 302 katılımcı ile beraber, belki de
ilk kez bir kongrede bu kadar fazla yapılan canlı
yayınlara katılan tüm meslektaşlarımıza minnetlerimizi sunar, kongremizin ve kursların düzenlenmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza çok
teşekkür ederiz. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi hazırlıklarına şimdiden bu şevk ile başlamış
bulunmaktayız. Sizlerden gelecek talepler, destekler
ve katkılarla bu senekinden daha da iyi bir kongre
olacağına inanmaktayız.
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