TAHUD
TÜRK‹YE A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UZMANLIK DERNE⁄‹
ARALIK 2010 BÜLTEN‹

De¤erli TAHUD Üyeleri,

Aral›k ay› etkinliklerimizi toplu olarak sundu¤umuz TAHUD BÜLTEN‹’NDE sizlerle birlikteyiz. Web
sitemiz üzerinden günlük olarak paylaﬂt›¤›m›z çal›ﬂmalar›m›z› ve duyurular›m›z› bundan böyle ayl›k
bültenlerimizde bir araya getirece¤iz. Bu bültenlerimiz bir anlamda TAHUD Merkez Yönetim Kurulu’nun
ayl›k etkinlik raporu olacakt›r.

Aral›k ay› içinde de birçok bilimsel etkinlik duyurusunu ve aile hekimli¤i ile ilgili haberleri Web sitemizde
yay›nlad›k. Web sitemiz önümüzdeki dönemde de sesimiz kula¤›m›z olmaya devam edecektir.

TAHUD MYK olarak siz üyelerimize karﬂ› yüklenmiﬂ oldu¤umuz sorumluluklar›m›z›n bilincindeyiz.
TAHUD’un giderek güçlenmesi ad›na gönüllülükle, ﬂeffaf ve kat›l›mc› bir yönetimle sizlere hizmet
vermekten memnuniyet duyuyoruz.

Daha güçlü bir TAHUD için elele, nice y›llara…
Sayg›lar›m›zla,

TAHUD MERKEZ YÖNET‹M KURULU

YEN‹ MERKEZ YÖNET‹M KURULU GÖREV PAYLAﬁIMINI YAPTI

28 Kas›m 2010 tarihinde yap›lan TAHUD 11. Ola¤an Genel Kurulunda seçilen yeni Merkez Yönetim
Kurulu görevi devrald›.

5 Aral›k 2010 tarihinde yap›lan ilk MYK toplant›s›nda Dernek Baﬂkanl›¤›na yeniden Prof. Dr. Okay Baﬂak
seçilirken, Baﬂkan Yard›mc›l›¤›n› Uzm. Dr. R›dvan ﬁahin, Genel Sekreterli¤i Doç. Dr. Arzu Uzuner ve
Saymanl›k görevini Uzm. Dr. Didem Sunay üstlendi.

MYK, asil ve yedekleriyle 14 üye olarak çal›ﬂma karar› ald› ve bir ilki baﬂlatt›. Günlük bilgi paylaﬂ›m›
ve tart›ﬂmalar için TAHUD MYK iletiﬂim grubu kuruldu. En az ayda bir yap›lan yerinde toplant›lar›n
yan› s›ra MYK’n›n videokonferans yöntemiyle haftada bir toplanmas› benimsenerek bu proje hemen
hayata geçirildi. Aral›k ay›nda Dernek devir teslim iﬂlerinin yap›ld›¤›, bir önceki yönetimden kalan
konular›n ele al›nd›¤› ve gündemin izlenerek TAHUD görüﬂlerinin oluﬂturuldu¤u iki yüz yüze toplant›
ve 14-21-28 Aral›k tarihlerinde üç videokonferans gerçekleﬂtirildi. Kurumsallaﬂmada bir ad›m daha
at›larak TAHUD Merkez Yönetim Kurulu Çal›ﬂma ‹lkeleri oluﬂturuldu.

Aral›k ay› içinde yönetime iliﬂkin al›nan kararlar:
1. Dernek ve ‹ktisadi ‹ﬂletme ad›na mali müﬂavir olarak görev yapan Salim Gönç ile Derne¤imiz
aras›ndaki 31.12.2010 tarihinde sona erecek olan sözleﬂmenin yenilenmemesine karar verildi; bu
karar kendisine bildirildi. Yeni mali müﬂavir için görüﬂmeler yapmak üzere Sayman Didem Sunay
görevlendirildi.
2. Genel olarak t›pta uzmanl›k dernekleri üzerindeki mali denetimlerin art›r›lmas› üzerine TAHUD
Genel Merkez ve ﬁubeler ad›na yap›lan tüm gelir getirici etkinliklerin ve bunlarla ilgili sözleﬂmelerin
TAHUD ‹ktisadi ‹ﬂletmesi üzerinden yap›lmas›na karar verildi ve karar tüm ﬂubelere tebli¤ edildi. 2011
y›l›ndan itibaren ulusal düzeydeki etkinlikler Genel Merkez, ﬂubelerimizin bulundu¤u bölgelerdeki
yerel etkinlikler ise ﬂubelerimiz taraf›ndan ve ‹ktisadi ‹ﬂletmemiz üzerinden yap›lacakt›r.
3. Baﬂka kurum ve dernekler taraf›ndan yap›lan ancak resmi kat›l›m ve organizasyon ortakl›¤›
yapmad›¤›m›z bilimsel kongre ve etkinliklere TAHUD ad›n› ve logosunu kullanma izni verilmemesine
ve alan›m›zla ilgili, üyelerimizin ilgi duyabilece¤i ve bilimsel destek verdi¤imiz baﬂka dernek etkinliklerinin
web sitemiz “duyurular” bölümünde duyurulmas›na karar verildi.

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

4. Alan›m›zla ilgili dergilerin üyelerimize gönderilmesi amac›yla üyelerimizin iletiﬂim bilgilerini edinme
taleplerinin karﬂ›lanmamas›na; isterlerse bu talebi yapan ve MYK’nin onay verdi¤i dergilerin bedeli
ödenmek kayd›yla anlaﬂmal› organizasyon firmam›z Kaiki taraf›ndan üyelerimize gönderilmesine; MYK
onay›n›n her bir baﬂvuru için belirlenecek raportörün dergiyle ilgili raporunun MYK içinde
de¤erlendirilmesinden sonra verilmesine karar verildi.
5. TAHUD ad›na her y›l “Aile Hekimli¤inde Araﬂt›rma Proje Ödülleri” yar›ﬂmas› aç›lmas›na karar
verildi ve ödülleri 2011 y›l› May›s ay›nda yap›lacak 10. Ulusal Aile Hekimli¤i Kongresinde verilecek ilk
“Araﬂt›rma Projesi” yar›ﬂmas› için haz›rl›k yapmak üzere EGPRN temsilcilerimiz Doç. Dr. Mehmet
Ungan ve Doç. Dr. P›nar Topsever görevlendirildi.
6. Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe
(CEDinGP)” (Project n° 2010-1-PL1-LEO05-11460) baﬂl›kl› Avrupa Birli¤i projesi için Polonya Aile
Hekimleri Koleji ile sözleﬂme imzalanmas›na karar verildi.
7. Derne¤imiz ad›na yay›nlanan ve ﬂimdiye kadar ‹stanbul ﬁubemiz taraf›ndan ç›kar›lan Türkiye Aile
Hekimli¤i Dergisi’nin tüm yay›n sorumluluklar›n›n Genel Merkeze al›nmas›na; Dergiyle ilgili tüm
iﬂlemlerin ‹ktisadi ‹ﬂletme üzerinden yap›lmas›na; Dergiyi basan Deomed Medikal Yay›nc›l›k ile görüﬂme
yap›lmas›na karar verildi.
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ÇALIﬁMA GRUPLARI VE TAHUD’UN TEMS‹L ED‹LD‹⁄‹ TOPLANTILAR
Çal›ﬂma gruplar› yönetime kat›l›m› art›rmada yine önemli bir iﬂlev üstlenecektir. Bu gruplar web
sitemiz üzerinden organize olarak ilgi alanlar›ndaki konularda MYK için dan›ﬂmanl›k görevi göreceklerdir.
Bir önceki yönetim taraf›ndan oluﬂturulan çal›ﬂma gruplar›n›n yan› s›ra ihtiyaca yönelik yeni gruplar
kurulacakt›r.
Web çal›ﬂma grubu, yeni dönemde de TAHUD’un sesi olmaya devam edecektir.
E¤itim Çal›ﬂma Grubunun koordinatörlü¤ünde bir de¤iﬂiklik yap›larak Yrd. Doç. Dr. Hülya Akan görevi
devrald›.
Üyelerle ‹liﬂkiler Grubunun sorumlulu¤u ise Uzm. Dr. Erdinç Yavuz üstlendi. Bu grubun etkinlikler
kapsam›nda Aile Hekimli¤i ‹nsan Gücü Planlama çal›ﬂmas› projesi oluﬂturuldu; alt çal›ﬂma grubu
kurularak proje çal›ﬂmalar› Ocak ay›ndan itibaren baﬂlayacakt›r.
Aral›k ay› boyunca ‹stanbul’da aile hekimli¤ine geçiﬂ döneminde yaﬂanan sorunlar ve ‹stanbul’daki
di¤er aile hekimli¤i dernekleriyle iliﬂkiler konusunda çal›ﬂmalar yap›ld›, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü düzeyinde
iliﬂki kurularak toplant›lar yap›ld›. Bu çal›ﬂmalarda sorumlulu¤u MYK ad›na Uzm. Dr. R›dvan ﬁahin
üstlendi.
EGPRN 2012 ‹lkbahar Toplant›s›n›n Türkiye’de yap›lmas› için EGPRN temsilcilerimize gelen teklif
de¤erlendirilmiﬂ olup baﬂvuru için gerekli giriﬂimler baﬂlat›ld›.
Özellikle Tokat ilimizde sorun olan ASM’lerde tek hekim raporu üzerine ve sonraki yerleﬂtirmelerde
Aile Hekimli¤i uzmanlar›n›n önceli¤ine iliﬂkin ayr›nt›l› aç›klamalar› web sitemiz üzerinden sizlerle
paylaﬂt›k.

7 Aral›k 2010
Kronik Hava Yolu Hastal›klar› (KHH) Önleme ‹l Kurulu Toplant›s›na TAHUD’u temsilen Yrd. Doç. Dr.
Gülsen Ceyhun kat›ld›. Derne¤imiz Türkiye GARD hareketinde yer alan birkaç paydaﬂ kurumdan biridir.
Bu hareketin zaman zaman toplant›lar› ve grup çal›ﬂmalar› olmaktad›r. Bu toplant›lara temsilcilerimiz
Yrd. Doç. Dr. Gülsen Ceyhun ve Doç. Dr. Yeﬂim Uncu kat›lmaktad›rlar. Ayr›ca Sigara ve Sa¤l›k Ulusal
Kurulu (SSUK) da konuyla iliﬂkili bir di¤er oluﬂumdur. Bu oluﬂumu da Derne¤imiz ad›na üyemiz Doç.
Dr. Derya ‹ren Akb›y›k izlemektedir. Arkadaﬂlar›m›z konunun önemine dikkat çekerek bu konuda
çal›ﬂacak baﬂka gönüllü üyelere gerek oldu¤unu talep etmektedirler. Web sayfas›nda duyurusu yap›lm›ﬂ
olmakla birlikte bu konuda çal›ﬂmak isteyen arkadaﬂlar›m›z için bir keç daha ça¤r› yap›yoruz. ‹lgilenen
üyelerimiz TAHUD web sitesi iletiﬂim adresi ya da gceyhun@yahoo.com adresi üzerinden ba¤lant›
kurabilirler.
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10 Aral›k 2010
XVI. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› çerçevesinde her y›l toplanan TTB-UDEK Çal›ﬂma Gruplar› Genel
Kurulu’na bu kez TAHUD Baﬂkan› Prof. Dr. Okay Baﬂak, UDEK temsilcimiz Doç. Dr. Pemra Ünalan ve
Uzm. Dr. Çi¤dem Apayd›n Kaya kat›ld›lar. Bu çal›ﬂma gruplar›n›n süreklili¤i oldu¤undan bir önceki y›l
çal›ﬂma gruplar›na kat›lm›ﬂ olan arkadaﬂlar›m›zla görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu ve onlar›n önerileri
do¤rultusunda di¤er derneklerin izledi¤i yol benimsenerek Ankara-‹zmir-‹stanbul ekseninde her y›l
dönüﬂümlü olarak yap›lan bu çal›ﬂma gruplar› çal›ﬂmalar›na kat›lan ve kat›lmay› düﬂünecek arkadaﬂlar
için Yrd. Doç. Dr. Mehtap Kartal taraf›ndan bir çal›ﬂma grubu oluﬂturuldu. Çal›ﬂma gruplar›na iliﬂkin
tüm rapor ve bilgilerin bu grubun sorumlulu¤unda toplanmas› ve süreklili¤in sa¤lanmas› amaçland›.
Aﬂa¤›daki UDEK Çal›ﬂma Gruplar›nda çal›ﬂmak isteyen tüm üyelerimiz için baﬂvuru adresi
mehtapkartal@gmail.com dur.
• Etik Çal›ﬂma Grubu
• ‹laç ve Teknoloji ÇG
• Sürekli T›p E¤itimi / Sürekli Mesleksel Geliﬂim ÇG
• Toplum Sa¤l›¤›n› Geliﬂtirme ÇG
• E-Sa¤l›k ÇG
• ATUB TTB Temsilcili¤i ve Uzmanl›k Dernekleri ATUB Temsilcileri Toplant›s›
• Asistan ve Genç Uzman Hekimler ÇG
• ﬁef ve ﬁef Yard›mc›l›¤› S›nav ve Atamalar› ile ‹lgili ÇG

11 Aral›k 2010
Türk Karaci¤er Araﬂt›rmalar› Derne¤i taraf›ndan düzenlenen Hepatit B Yol Haritas› Çal›ﬂma Grubu
Toplant›s›’na Derne¤imizi temsilen Doç. Dr. P›nar Topsever ve Yrd. Doç. Dr. Serap Çifçili kat›ld›lar.
Bu toplant›da Hepatit B’nin önlenmesi ve korumaya yönelik konular görüﬂüldü. Çal›ﬂma plan› önerilerinde
bulunuldu.
11 Aral›k 2010
“Sivil Toplum, Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Üyeli¤i Yolunda” baﬂl›kl› 4. Sivil Toplumla Diyalog
Toplant›s›na TAHUD’u temsilen Doç. Dr. Arzu Uzuner kat›ld›.
19 Aral›k 2010
Türk Diyabet Vakf›’n›n ‹stanbul’daki toplant›s›na Uzm. Dr. R›dvan ﬁahin kat›ld›.
Hürriyet ‹nsan Kaynaklar›’nda (‹K) Zeynep Mengü’nün TAHUD Baﬂkan Yard›mc›s› Dr. R›dvan ﬁahin ve
Genel Sekreter Dr. Arzu Uzuner’le yapt›¤› röportaj yay›nland›. Bu röportaja
http://www.yenibiris.com/HurriyetIK/Oku.aspx?ArticleID=8879 adresinden ‹nternetten ulaﬂ›labilir.
21 Aral›k 2010
Aile hekimlerinin maaﬂ ödemelerindeki gecikmeler ve Toplum Ruh Sa¤l›¤› Merkezleri Yönergesi ile
ilgili görüﬂ ve önerilerimizi içeren dilekçeler Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ilgili birimlerine gönderildi.
22 Aral›k 2010
“Aile Hekimlerine Yönelik ﬁiddete Hay›r” yaz›s› web sitemizde yay›nland›.
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23 Aral›k 2010
Ankara’da “Türkiye’de Meslek Hastal›klar› Konusunda Tespit, Tan› ve ‹SG Profesyonellerinin Duyarl›l›¤›n›n
Artt›r›lmas› Projesi” ‘nin aç›l›ﬂ toplant›s› üyelerimize web sitemizden duyuruldu. Toplant›ya TAHUD’u
temsilen Dr. Didem Sunay ve Dr. Rabia Kahveci kat›ld›lar.
23 Aral›k 2010
Son zamanlardaki bireysel silah edinmeyi kolaylaﬂt›ran yasa tasla¤› tart›ﬂmalar› nedeniyle R›dvan
ﬁahin, Hülya Akan ve Okay Baﬂak’›n katk›lar›yla haz›rlanan “Bireysel Silahlanmaya Hay›r” yaz›s›, web
sitemizde yay›nland›.
Sa¤l›k Bakan›’n›n bir televizyon kanal›nda yer alan aç›klamas› üzerine “Hizmet ‹çi E¤itimle Aile Hekimli¤i
Uzmanl›¤› Olmaz” yaz›s› haz›rlanarak web sayfam›za yerleﬂtirildi. http://www.tahud.org.tr/guncel/dernekhaber/hizmet-ici-egitimle-aile-hekimligi-uzmanligi-olmaz-/343
25 Aral›k 2010
Ankara’da Türk Tabipleri Birli¤i ve birinci basamakta çal›ﬂan hekimlerin temsilcileriyle yap›lan toplant›ya
TAHUD Baﬂkan› Dr. Okay Baﬂak kat›lm›ﬂ olup toplant›ya iliﬂkin bilgilendirme web sayfas›nda yap›ld›.
29 Aral›k 2010
TAHUD-ASM çal›ﬂma grubu Erdinç Yavuz’un moderatörlü¤ünde kuruldu. Bu grubun ASM lerde çal›ﬂan
aile hekimli¤i uzmanlar›n›n sorunlar›n› tart›ﬂ›laca¤›, çözümlerin aranaca¤› bir platform olarak faaliyet
göstermesi planland›. Bu grup tahud.org içinde bir web çal›ﬂma grubu olarak devam etmektedir.
Böylece TAHUD yurt genelinde uygulama sorunlar›n› izleme de¤erlendirme ve müdahale etme olana¤›na
kavuﬂmuﬂ olacakt›r. Gruba kat›lmak için web üzerinden üyeli¤inizi güncelleyerek gruba aktif kat›l›m
sa¤layabilirsiniz. ‹letiﬂim için "erdinç yavuz" erdincyavuz@gmail.com a yaz›n›z.
30.12.2010 Türk Diyabet Vakf› taraf›ndan haz›rlanan Diyabet Tan› ve Tedavi Rehberi için Dr.P›nar
Topsever’in katk›lar›yla geribildirim haz›rland› ve Türk Diyabet Vakf›’na gönderildi.
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PLANLANAN FAAL‹YETLER
1. TAHUD k›sa aral›klarla üyeleriyle buluﬂmay› ve gündemi meﬂgul eden önemli konular› yüz yüze
konuﬂup tart›ﬂmay› ve hep birlikte görüﬂ oluﬂturmay› planlamaktad›r. Bu çerçevede, önümüzdeki
çal›ﬂma döneminde TAHUD politikalar›n›n belirlenmesi amac›yla bir seri çal›ﬂtay düzenlenecektir. Bu
çal›ﬂtaylardan ilkinin 28-29 Ocak 2010 tarihlerinde Ankara'da yap›lmas› planland›. Toplant›da, ülkemizde
aile hekimli¤i uygulamas›na geçiﬂ sürecinin sonland›r›lmas›, geçiﬂ süreci sonras› ile ilgili yeni
uygulamalar, Bakanl›¤›n aile hekimli¤inde hekim iﬂgücü planlamas›, aile hekimli¤i uzman yetiﬂtirme
politikalar›m›z, uygulamaya dair ilgili projeksiyonlar ve tespit edilecek konulara iliﬂkin güncel TAHUD
politikalar›n›n geliﬂtirilip dokümante edilmesi hedeflenmektedir. Çal›ﬂtay gündemi ve program› kesinlik
kazand›¤›nda ayr›nt›lar web sayfam›z üzerinden duyurulacakt›r. Bu çal›ﬂtay›n organizasyonu için
Dr.Okay Baﬂak, Dr. A. Refik ‹mamecio¤lu ve Dr. Derya Nurhan Ball› görevlendirildi.
2. 2011 ﬁubat ay› içerisinde yap›lmas› planlanan çal›ﬂtay›n konusu ise “Aile Hekimli¤inde ve ASM lerde
kalite anlay›ﬂ› ne olmal›d›r?” Bu çal›ﬂtay›n düzenlenmesi için ise Dr. Zekeriya Aktürk, Dr. R›dvan ﬁahin
ve Dr. Refik ‹mamecio¤lu görevlendirildi.
3. 30 Aral›k 2010’da Resmi Gazetede yay›nlanan Aile Hekimli¤i Ödeme ve Sözleﬂme Yönetmeli¤i ve
Yönetmelik ile ilgili baﬂvurulabilecek yasal hak arama yollar› önümüzdeki haftan›n gündemine damgas›n›
vuracakt›r.
4. Geçiﬂ dönemi bitti¤inden, ç›kacak yeni AH tayin yönetmeli¤ine TAHUD olarak müdahil olmak ve il
d›ﬂ›ndan bile olsa Aile Hekimli¤i Uzmanlar›n›n önceli¤ini sa¤lama çal›ﬂmalar› gündemimizde olacakt›r.
5. Aile Hekimli¤i Uzmanl›k e¤itimine yönelik olumsuz giriﬂimlere geçit vermeme çabalar›m›z sürecektir.
6. 10. Ulusal Kongremizin haz›rl›k çal›ﬂmalar› ve sponsorluk görüﬂmeleri devam etmektedir. Bundan
böyle Ulusal kongremiz her y›l ayn› zamanda tek büyük etkinlik olarak yap›lacakt›r. Ulusal kongrelerimiz
bizim bir araya geldi¤imiz, gerek e¤itim gerekse klinik uygulama alan›ndaki gücümüzü ortaya
koydu¤umuz en önemli etkinli¤imizdir. Sorunlar›m›z› ayr›nt›lar›yla paylaﬂaca¤›m›z platform ulusal
kongremizdir. Kongre tarihi olan 18-22 May›s tarihlerini ajandan›za lütfen iﬂaretleyiniz ve firmalardan
Ulusal Kongreye kat›l›m talep ediniz.
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