TAHUD
TÜRK‹YE A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UZMANLIK DERNE⁄‹
ﬁUBAT - MART 2011 BÜLTEN‹
ﬁubat ay› SUT ay›
Yeni Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i kararlar› aile hekimli¤i uzmanlar›n› bir kez daha yaralad›. Statin
grubu ilaçlar› yazabilir ancak ilaç raporu düzenleyemezken, bu kez ilaç yazamaz konuma da
geldik. Hastaya “senin bu ilac› mutlaka alman laz›m ama git ilaç raporunu ç›kart›p gel” demek
zorunda kald›k. Üstelik baz› aile hekimli¤i uzmanlar› di¤er disiplin uzmanlar›n›n bulundu¤u
hastanelerden çok uzakta, ASM’lerde ya da ilçe hastanelerinde tek uzman olarak hizmet veriyorlar.
Aile Hekimli¤i uzmanlar› bir yandan kendilerini hasta karﬂ›s›nda eli kolu ba¤l› hissederken, di¤er
yandan hastan›n ilaca ulaﬂamamas›n› da vicdan meselesi yap›yorlar.
Bildi¤iniz gibi TAHUD çal›ﬂma gruplar› aras›nda özellikle ASM lerde çal›ﬂan Aile Hekimli¤i
Uzmanlar›n›n bir araya gelip sorunlar›n› paylaﬂt›¤› ve çözüm önerileri üretti¤i bir grup olan
tahud-asm@yahoo.com grubu bu sorunu tart›ﬂt›. aile@yahoogroups.com ’daki tart›ﬂmalar yak›ndan
izlendi. Web üzerinden de tart›ﬂmalar yürütüldü. AHU lar›n yazamad›¤› ve rapor ç›karamad›¤›
ilaçlar konusu son üç y›ld›r uygulamada ciddi sorun yaratt›¤›ndan TAHUD’un bilimsel verilere
dayanarak yazd›¤› gerekçeli rapor gözden geçirilerek yeni SUT kararlar›na uygun hale getirildi.
Bu metne www.tahud.org dan ulaﬂabilirsiniz. Bundan sonraki SUT kararlar›na kadar bu metinden
günlük prati¤inizde de yazamad›¤›m›z ilaçlar konusunda faydalanabilirsiniz.
*tahud-asm gruba aktif olarak kat›lmak isteyen aile hekimli¤i uzmanlar› erdincyavuz@gmail.com’a
baﬂvurabilirler.
SGK ile görüﬂme
Toplumun sa¤l›¤›n› ilgilendiren bu konuya dikkat çekmek amac›yla Sosyal Güvenlik Kurumu
Genel Sa¤l›k Sigortas› Genel Müdürü ve ‹laç Eczac›l›k Daire Baﬂkan›’ndan randevu al›nd›. 31
Mart’ta gerçekleﬂen görüﬂmeye TAHUD MYK ad›na Baﬂkan Okay Baﬂak ve üye Erdinç Yavuz
kat›ld›; görüﬂmelerde a¤›rl›kl› olarak bu sorunumuzu dile getirdiler ve ASM grubumuzun haz›rlad›¤›
raporu sundular. Görüﬂmelerin olumlu geçti¤ini ve özellikle statin konusunun düzeltilmesi için
gerekli de¤iﬂikliklerin yap›labilece¤ini ö¤rendik; geliﬂmeleri bekliyoruz.

10.Ulusal Kongremiz ve ilaç firmalar›yla
iliﬂkiler
Kongreler t›p disiplinlerinin üyeleriyle
10. ULUSAL
bilimsel konular›, deneyimlerini
A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ KONGRES‹
paylaﬂt›klar›, ç›kan ilaçlar›n, kitap ve
18-22 MAYIS 2011, LYKIA WORLD, FETH‹YE
dergilerin tan›t›mlar›n›n yap›ld›¤›,
hekimlere toplu halde ulaﬂ›lan sosyal ve
bilimsel içerikli toplant›lard›r. Her kongre kendi içinde önemli ve tek bir olayd›r. Hekimler için
her kongre deneyimi eﬂsiz bir bilgilenme ve yenilenme f›rsat›d›r. Birer sivil toplum kuruluﬂu olan
derneklerin üyeleri aras›nda güçlü iliﬂkiler kurulmas›na hizmet eder. Kongrelerin düzenlenmesinde
uzun y›llard›r al›ﬂ›lm›ﬂ gelenek olan firmalar›n deste¤i ve sponsorlu¤u yads›namaz ve ihmal
edilemez bir gerçektir. Firmalar›n para politikalar›nda yaﬂanan de¤iﬂim ve revizyon kongre
organizasyonlar›n›n yap›s›nda da de¤iﬂime yol açm›ﬂt›r. Bundan böyle kongreler hekimlerin maddi
olanaklar›n› kullanarak eriﬂebilecekleri organizasyonlar olarak devam edebilecek gibi görünüyor.
Firmalar daha az maddi yat›r›mla daha çok hekime ulaﬂabilmeyi tercih ediyorlar. E-ö¤renme
bunlardan biri olarak ortaya ç›ksa da insan-insan iliﬂkisinin s›cakl›¤›n› taﬂ›yan kongrelerin yeri
hep ayr› olacakt›r. Küçük gruplarla e¤itim gelece¤in “Sürekli Mesleksel Geliﬂim” yöntemi olarak
karﬂ›m›za ç›k›yor. TAHUD MYK Ulusal kongrelerimizin her y›l ayn› zaman diliminde yap›lmas›
karar›n›n arkas›ndan giderek daha kalabal›k kongreler yapmay› planl›yor. Bu y›l geçen y›llara
oranla daha güçlü bir firma deste¤i sa¤land›. Elbette bunda firmalar›n TAHUD’un arkas›nda
duran büyük uzman gücüne duydu¤u güvenin de önemli katk›s› vard›. TAHUD MYK olarak tüm
uzman ve asistanlar›m›zla bu kongreye gitmek istiyoruz. 10. Ulusal kongremiz hepimizin bundan
böyle bir arada olmaya söz verdi¤i bir kongre olacak. Birbirimizin varl›¤› ile zenginleﬂece¤iz.
Mademki kat›l›mc› deste¤i istedi¤imiz ölçüde sa¤lanam›yor, ilaç firmalar›na ba¤›ml› olmadan da
kongremize gidebilmeliyiz. Bunun için TAHUD MYK bir karar ald›. Ödenmesi gerekli olan miktar
üzerinden bir burs deste¤i sa¤lamaya karar verdi. Derne¤in en büyük kazan›m› üyelerinin tek
güç olarak kongrede haz›r bulunmalar› olacak. Kat›l›m›n›z›n gücü Derne¤in bundan sonraki y›llar
için kendine yat›r›m› olacak. Birlikte ne kadar kalabal›k ve güçlü oldu¤umuzu görece¤iz. Hepimiz
kongreye gidiyoruz ve asistanlar-uzmanlar hemen herkes orada olmak için inan›lmaz bir talep
gösteriyorlar. Her gün üyelerimizi telefonlarla aray›p davet ediyoruz. Organizasyon ve yönetim
asistanl›¤› anlaﬂmam›z›n oldu¤u Kaiki firmas› kongre duyurular›n› ‹stanbul’daki ASM’leri tek tek
dolaﬂarak hekimlere elden ulaﬂt›rd›. Ülkedeki tüm ASM lere duyuru gönderildi. Birinci Basamak
Dergisi’nde duyurumuz yay›nland›. Çünkü sizleri orada görmek istiyoruz. Bu durum enerjisi
giderek güçlenen bir dinamik yarat›yor. Harika bir toplant› olacak. Tatmin edici bilimsel içeri¤in
yan› s›ra bayrama denk geldi¤inden ödemelerde kesinti kayg›s› olmadan deniz ve güneﬂin de
tad›n› ç›kartabilecek, belki de y›llard›r görmedi¤imiz dostlar›m›zla sohbet f›rsat› yakalayaca¤›z.
Yerleriniz ay›rt›n, biz orada olaca¤›z.
‹laç endüstrisinin içinde bulunduklar› kriz ortam›nda farkl› aray›ﬂlara girmekte oldu¤unu
gözlemliyoruz. 10–11 Mart 2011 tarihlerinde ‹stanbul Bo¤aziçi Üniversitesi’nde “Big Brain of
Pharma” toplant›s› yap›ld›. ‹laç firmalar›n›n üst düzey yetkilileri, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü temsilcilerinin
de kat›ld›¤› bu iki günlük toplant›da ilaç sektörünün içinde bulundu¤u durum ve gelece¤i tart›ﬂ›ld›.
TAHUD bu toplant›ya özel olarak davet edildi. Dernek Baﬂkan›m›z›n bir sunumla Aile Hekimli¤i
uzmanl›¤›n›, uzmanl›¤›n ve uzmanlar›m›z›n sorunlar›n› tan›tt›¤› bu toplant›da kendisine yöneltilen
sorular bitmek bilmedi; aile hekimli¤i uzmanl›¤› toplant›dan olumlu etki yaratarak ayr›ld›.
Sonras›nda da toplant›n›n yans›mas› olan olumlu geliﬂmeler yaﬂand› ve bundan sonra yaﬂanmaya
devam edecek gibi görünüyor.

www.tahud.org.tr
tahud.myk@gmail.com

‹letiﬂimin Gücü ve Üyeliklerimiz
Derneklerin sesi ve gücü üyelerinin say›s› ve etkinli¤i kadar oluyor. Biz
asl›nda üye say›m›zdan çok daha kalabal›¤›z. Toplam iki bin beﬂ yüze
yak›n aile hekimli¤i uzman ve asistan› oldu¤u tahmin ediliyor. Oysa
Dernek üye say›m›z bunun alt›nda. Üyelik aidatlar›m›z ise y›llard›r
yat›r›lmam›ﬂ duruyor, Dernek üyesi olup olmad›¤›n› bilmeyen
arkadaﬂlar›m›z oldu¤unu görüyoruz. Üyelerimizle iliﬂkilerimizi çok
önemsiyor ve onlara yukar›da da belirtti¤imiz gibi bir bir ulaﬂmaya, telefonlarla arayarak bilgilerini
güncellemeye çal›ﬂ›yoruz. Bize gelen talepler aras›nda TAHUD web sitesine ulaﬂ›m kolayl›¤›n›n
sa¤lanmas› da vard›. TAHUD web sitesi güncel bölümü ve bu bölümde yer alan içeriklere eriﬂim
için kullan›c› ad› ve ﬂifre zorunlulu¤u kald›r›ld›. ﬁu anda haberler ve köﬂe yaz›lar›na eriﬂim daha
serbest durumda. Son bir y›ll›k dönemde siteye 1949 kiﬂi kay›t oldu. Hali haz›rda her gün 2-3 kiﬂi
yeni kay›t oluyor, bu serbestlik belki TAHUD etkinliklerinden haberdar olmak için üyelik isteyenlerin
say›s›n› da art›rabilir.
TAHUD Facebook’ta.
Genç nesil TAHUD’lular teknolojiyi hayatlar›n›n
bir parças› olarak kullan›yorlar. Facebook’a
aç›l›m›m›z 20 Martta h›zl› bir kararla birdenbire
gerçekleﬂti ve bir anda kay›tlar 200’e sonra da
04 Nisan 2011 tarihi itibar› ile 390’a ulaﬂt›. Aile
hekimleri birbirleriyle bu ortamda iletiﬂim
kurmaktan çok memnun görünüyorlar.
25-26 ﬁubat 2011 tarihinde Ankara'da yap›laca¤› duyurulan “TAHUD Geçiﬂ Dönemi Birinci Aﬂama
Sonras› Politikalar Çal›ﬂtay›” toplant›s› kat›l›mc› say›s› çal›ﬂtaydan beklenen verimin al›nmas› için
yeterli olmay›nca ertelendi ve daha güçlü kat›l›mla yap›lmak üzere 10. Ulusal Aile Hekimli¤i
Kongre program› içine kondu.
Uygulamada Yaﬂanan Sorunlar ve TAHUD
Aile Hekimli¤inin sorunlar› tart›ﬂmakla bitmiyor. Her gün yeni bir sorunla karﬂ›laﬂ›yoruz. Web’den
TAHUD a yans›yan konulara h›zla yan›t vermeye çal›ﬂ›yoruz. Ayr›ca hukuki konularda hukuk
dan›ﬂman›m›z yard›mc› oluyor.
Mart ay›n›n sonlar›nda yeni bir torba yasada yer alan sa¤l›k konulu maddelerin meclis
komisyonlar›nda tart›ﬂ›ld›¤› haberi TTB UDEK’ten Derne¤imize ulaﬂt›. Özellikle yan dallar konusunda
geriyatri konusu daha önce de çeﬂitli gruplarda konsensus halinde oldu¤undan bu alan›n yan
dal olmas›yla ilgili olarak TTB UDEK’e yaz› gönderildi. Konu izlendi ve TTB UDEK, talebi olan
derneklerin görüﬂ ve isteklerini dosya halinde komisyona ulaﬂt›rd›¤› halde bu taleplerin komisyondan
geçmedi¤i ö¤renildi. Ancak bu konu üyelerimiz aras›nda bu vesileyle tart›ﬂ›ld› ve aile hekimli¤inin
yan dal›/dallar› olmas›n› isteyen üyelerimizin say›s›n›n hayli fazla oldu¤u gösterilen ilgiden anlaﬂ›ld›.
Yan dal konusunda daha organize çaba gerekti¤i anlaﬂ›lm›ﬂ oldu. Aile grupta belirtilen görüﬂler
özetlenerek üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulmak üzere haz›rland›.
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TAHUD Çeﬂitli Toplant›larda Temsil Edildi.
10.02.2011’de ‹stanbul’da yap›lan “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Program› Eylem Plan›
(2011-2014) Tan›t›m Toplant›s›” toplant›s›nda TAHUD’u, projenin geliﬂtirilmesinde eme¤i geçmiﬂ
olan Uzm.Dr.Refik ‹mamecio¤lu ve Uzm.Dr.Erhan Sayal› temsil etti. Merkez Yönetim Kurulu
üyemiz Dr. Refik ‹mamecio¤lu ayn› zamanda Bakanl›¤›n da davetlisi olarak toplant›ya kat›l›yordu.
21.02.2011’de ‹stanbul’da KL‹M‹K Derne¤inin “Türkiye ve Avrupa’da ‹nfluenza Enfeksiyonunda
son durum” konulu toplant›s› yap›ld›. Bu toplant›da TAHUD yönetim kurulu üyesi Yrd.Doç.Dr.Hülya
Akan taraf›ndan temsil edildi. Toplant› raporuna www.tahud.org dan ulaﬂ›labilir.
23-27 Mart 2011 tarihlerinde Erzurum Palandöken’de yap›lan Mesleki Dermatozlar Sempozyumunda
derne¤imizin iﬂbirli¤i ile haz›rlanan birinci basamak hekimleri oturumuna Uzm.Dr.Turan Set ve
Uzm.Dr.Tijen ﬁengezer "A‹LE HEK‹ML‹⁄‹NDE SIK KARﬁILAﬁILAN DERMATOLOJ‹K YAKINMALAR
OLGU SUNUMU" baﬂl›kl› baﬂar›l› sunumlar›yla katk›da bulundular. Bu oturumlar›n düzenlenmesinde
Atatürk Üniversitesi TF Aile Hekimli¤i Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Zekeriya Aktürk’ün de¤erli
katk›lar› oldu.
27.03.2011’de Ankara TTB’de 13 Mart “Çok Ses Tek Yürek” mitingi sonras›ndaki sürecin
de¤erlendirilmesi amac›yla yap›lan toplant›da Derne¤imiz MYK üyesi Uzm.Dr.Didem Sunay
taraf›ndan temsil edildi.
31.03.2011’de Ankara’da Cumhurbaﬂkanl›¤› Köﬂkü’nde Türk Diyabet Vakf›’n›n “Diyabeti Durdural›m”
projesinin tan›t›m toplant›s›na Derne¤imizi temsilen Baﬂkan Prof. Dr. Okay Baﬂak, Uzm. Dr.
ErdinçYavuz ve Uzm. Dr. Refik ‹mamecio¤lu kat›ld›. Temsilcilerimizin raporuna www.tahud.org’dan
ulaﬂ›labilir.
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Hukuki ve yasal konular
1. “Aile Hekimli¤i Uygulamas› Kapsam›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›nca
Çal›ﬂt›r›lan Personele Yap›lacak Ödemeler ‹le Sözleﬂme Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik” Ocak ay› içinde en önemli ilgi ve
çal›ﬂma alan›m›z› oluﬂturmuﬂ dava haz›rl›klar› tamamlanm›ﬂt›.
Yönetmeli¤e karﬂ› davam›z› 16.02.2011 tarihinde açt›k.
2. "Geçiﬂ dönemi sonras› aile hekimi tayinleri". Rize’de aile hekimi olarak çal›ﬂan bir üyemizin
Hatay’a tayin iste¤i sorunu bir süredir izlenmekteydi. Bakanl›k’tan görüﬂ alma iﬂlemini de içeren
bu süreç sonuçland› ve üyemizin talebi reddedildi. Aç›lacak davan›n kiﬂisel olmas› ve dilekçenin
ﬂikayetçi olan kiﬂi taraf›ndan verilmesi gerekti¤i ö¤renildi. Bunun için kendisinin bizzat ya da
avukata vekalet vererek davan›n aç›lmas› söz konusu. Buna göre Hukuk dan›ﬂman›m›z hekim
arkadaﬂ›m›z›n karar›n› beklemektedir.
3. ‹stanbul’daki geri ödemeler konusunda ‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne yap›lan baﬂvurular
sonucunda Müdürlük bu konuda Bakanl›¤a görüﬂ soruldu¤unu ve cevap beklendi¤ini belirtmiﬂti.
Üyelerimizden de Derne¤imize bu konuda sorular gelmesi üzerine üyelerimize do¤ru bilgi
verilebilmesi ve ma¤duriyetlerin h›zla giderilmesi aç›s›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤›’na dilekçe ile baﬂvuruda
bulunmuﬂtuk. Bu dilekçemize henüz yan›t alamad›k. Konuyla ilgili detayl› bilgiyi
http://www.tahud.org.tr/guncel/dernek-haber/aile-hekimligi-uygulamasina-yeni-gecisteki-cariodeme-ve-maas-geri-odemesi-uygulamalari/362 adresinde bulabilirsiniz.”
4. Sa¤l›k Bakanl›¤›nca Çal›ﬂt›r›lan Personele Yap›lacak Ödemeler ile Sözleﬂme Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmeli¤in nas›l uygulanaca¤› ile ilgili olarak üyelerimiz aras›nda yaﬂanan belirsizli¤i
gidermek üzere Bakanl›¤a gönderdi¤imiz dilekçeye de henüz bir geribildirim alamad›k.
*Dilekçelerin metinlerine http://www.tahud.org.tr hukuk alt biriminden ulaﬂabilirsiniz.
5. Tokattaki AHU lar›n rapor sorunu çözüldü. Tokat ilinde SGK sorumlusunun karar› ile ASM
lerden AHU lar taraf›ndan ç›kar›lan raporlar›n kabul edilmemesi üzerine, gerek bu ildeki AHU
arkadaﬂlar›m›z gerekse de TAHUD dayan›ﬂma içinde bu sorunun çözülmesi için gerek idari ve
gerekse de hukuki bir mücadele baﬂlatm›ﬂt›. Nihayet bu çabalar sonuç verdi ve Tokat ilinde
yaﬂanan bu sorun Bakanl›ktan gelen bir yaz› ile düzeltildi.
Bu konuda Derne¤imiz ile elbirli¤i içinde mücadele eden tüm arkadaﬂlar›m›z› kutluyoruz.
AHU lar›n ASM lerde tek hekim raporu düzenleyebilmesi SUT ile düzenlenmiﬂ bir hakt›r. Bu
konuda oluﬂabilecek her türlü sorunda TAHUD AHU lar›n haklar› için mücadele edecektir.
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Bas›nda TAHUD
Web sayfam›zda TAHUD’un bas›nda ç›kan haberleriyle ilgili bir köﬂe
oluﬂturmaya karar verdik.
TAHUD Baﬂkan› Okay Baﬂak’›n Habertürk web sayfas›nda röportaj›
yay›nland›. http://www.haberturk.com/saglik/haber/602470-kimsehekimsiz-degil

‹letiﬂim firmas› ve Dergi anlaﬂmas›
Beklentilerimizin karﬂ›lanmamas› üzerine ‹letiﬂim
firmam›zla yollar›n ayr›lmas›na ﬂimdilik bir iletiﬂim
firmas›n›n derne¤imize fazla bir katk›s›
olmayaca¤›na karar verildi. Sözleﬂme iptal olundu ancak devam eden iﬂlerin tamamlanmas› için
k›sa süreli anlaﬂma yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Dergimiz ba¤lam›nda Deomed firmas› ile y›llard›r sözleﬂmesiz devam eden iﬂbirli¤i resmi bir
sözleﬂmeye kavuﬂuyor. Bu anlaﬂma yap›lmadan pek çok firmadan teklif al›nd› ve fiyatlar› incelendi
görüﬂmeler yap›ld›. Sonuç olarak Deomed’le yola devam dendi. Dergimiz bundan böyle hem
bas›l› olarak hem de on-line olarak yay›n hayat›na devam edecektir.
E¤itim dan›ﬂman›m›z olan Sa¤l›k Bahçesiyle de bir sürekli mesleksel geliﬂim projesine imza at›yoruz.
Bu konuda ayr›nt›l› bilgiyi k›sa süre içinde sizlerle paylaﬂaca¤›z. Ancak bu belki de son y›llar›n
ad›ndan en çok söz edilen en yenilikçi projesi olacak.
De¤erli meslektaﬂlar›m›z biz TAHUD MYK olarak üstlenmiﬂ oldu¤umuz sorumlulu¤un bilincinde
h›zla gündemi izlemeye, politikalar›n içinde var olmaya ve siz üyelerimizin haklar›n› korumaya
çal›ﬂ›yoruz. Bize gereken sizlerin deste¤idir.
Sayg›lar›m›zla
TAHUD MYK
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