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17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
17th National Family Medicine Congress

Değerli okurlarımız,
Dergimizin 22. cildinin 4. sayısına hoş geldiniz. Bu sayıda yer alan beş araştırma makalesi
ve bir erratum’un yayına hazırlanmasında emeği
geçen yazarlar, editörler, teknik kurul ve danışma
kurulu üyeleri ve hakemlerimize teşekkürlerimizi
sunarız.
Yeni sayımızda yer alan orijinal araştırma makalelerinin başlıkları şunlardır:
• Kırsalda yaşayan kadınlarda obezite, yaşam kalitesi ve ruhsal durum ilişkisi,
• Lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve uyku kalitesi,
• Kırsal bir bölgede aile hekimliği polikliniğine başvuran yetişkinlerin ağız sağlığı konusunda bilgi ve davranışları,
•

•
•

Tokat ilinde aile sağlığı merkezi sağlık
çalışanlarının yaşlı ayrımcılığına ilişkin
tutumları,
Aile Hekimliğinde ağız ve diş sağlığı asistan hekimlerin bilgi ve tutumları,
Erratum ise göğüs hastalıkları polikliniğine
başvuran hastaların inhaler kullanım becerilerinin araştırılması ile ilgilidir.

Bu yazı vesilesi ile sizlerle 17. Ulusal Kongremiz hakkında bazı bilgileri paylaşmak isterim.
Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneğimiz ta-

rafından 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara Swiss Otel’de düzenlenen 17. Ulusal Aile
Hekimliği Kongremiz giderek artan ilgi ve katılım
ile başarı ile gerçekleştirildi ve her yıl olduğu
gibi Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü coşku ve
kıvançla kutlamamızı sağladı. Kongremizde, sizlerden gelen yoğun ilgi ve talep ile bir ana salon
ve iki paralel salonda 15 konferans, 10 panel, 1
workshop, 2 forum ve 4 kurs yapıldı.
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Bu yıl katılımcı sayımız 78’i asistan olmak
üzere 256 kişiydi. Camiamızdan gelen ve sunulmaya değer bulunan çok sayıda sözel bildiri için
12 sözel bildiri oturumu yapıldı ve toplam 116
sözel bildiriye ek olarak 62 poster sunuldu ve en
iyi ilk üç sözel ve poster bildiri ödülleri verildi.
Kongre kapsamında TAHUD üyesi 76 asistan ve
14 uzmana burs imkanı sağlandı. Ulusal Kongremizin başarı ile gerçekleşmesinde katkısı olan tüm
hocalarımıza, uzmanlarımıza ve asistanlarımıza
çok teşekkür ederiz. Sizlerin destekleri ve katkıları
ile 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongremizde de en
az aynı düzeye ulaşmayı umuyoruz.
Saygılarımızla.
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