TAHUD
TÜRK‹YE A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UZMANLIK DERNE⁄‹
OCAK 2011 BÜLTEN‹

De¤erli TAHUD Üyeleri,

2011 y›l›n›n ilk ay› tüm üyelerimiz gibi Derne¤imiz için de dopdolu geçti. MYK olarak siz üyelerimize
daha etkin hizmetler ulaﬂt›rmak, Dernek aktivitelerinde siz üyelerimizin kat›l›m›n› art›rmak ve
derne¤imizin kurumsallaﬂmas›n› tamamlamak için birlikte çal›ﬂmaya devam ediyoruz.

TAHUD sizsiniz! Yönetim ve Karar Süreçlerinde Kat›l›m›n›z› Art›r›n
TAHUD tüm karar süreçlerinde üyelerinin sesini dinlemeyi ve sizin sesinizi duyurmak için tüm
gücü ile çal›ﬂ›yor. ﬁimdi sizi Derne¤imiz yönetiminde söz almaya bu kapsamda Aile Hekimli¤i
uygulamas› geçiﬂ dönemi hakk›nda Derne¤imiz politikalar›n› belirlemeye davet ediyor.
25-26 ﬁubat’ta bu amaçla Ankara’da yapaca¤›m›z çal›ﬂtayda sizi yan›m›zda görmek istiyoruz.

Ailemiz 18-22 May›s’da Fethiye’de Bir
Araya Geliyor
Giderek geniﬂleyen Ailemiz bu y›l 10. Ulusal
10. ULUSAL
Kongremizde bir araya gelecek. Bu büyük
A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ KONGRES‹
Aile buluﬂmas›nda sizinle bir arada olmak
18-22 MAYIS 2011, LYKIA WORLD, FETH‹YE
istiyoruz. MYK olarak kongre kat›l›m›n›z›
kolaylaﬂt›rmak ve Kongre Bilimsel
Komitemizle etkin ve size de¤erli bir kongre sunmak için hummal› bir ﬂekilde çal›ﬂ›yoruz. ﬁimdiden
kay›t sürecini tamamlam›ﬂ meslektaﬂlar›m›za teﬂekkür ederiz. Sizi de 2011 Aile foto¤raf›m›zda
görece¤imizden eminiz.

Bir Bak›ﬂta Ocak 2011
• Üye sorunlar›m›z›n giderilmesi için çal›ﬂmalar›m›za devam ettik
• Tayinlerden, maaﬂ geri ödemesine, cari giderlerden s›n›fland›rma yönetmeli¤ine pek çok
konuda giriﬂimlerde bulunduk, çal›ﬂmalar›m›za birlikte devam ettik
• Gündemimizi ve politikalar›m›z› belirleyecek çal›ﬂtaylar planlad›k
• Çal›ﬂma gruplar›m›z› art›rd›k ve güçlendirdik
• Kongre bilimsel program›m›z› haz›rlad›k, kat›l›m› kolaylaﬂt›racak olanaklar için çal›ﬂt›k
• Dergimizin etkinli¤ini art›racak çal›ﬂmalar›m›z›n sonuna yaklaﬂt›k
• Derne¤imiz iktisadi iﬂletmesini ﬂubelerimizle birlikte kullan›ma açt›k
• Aile Hekimli¤i uygulamas›nda yaﬂanan sorunlar› ve çözüm önerilerimizi ilgili taraflara duyurduk
Ocak ay› etkinliklerimiz hakk›nda daha fazla bilgiyi bültenin devam›nda bulabilirsiniz. Sizin
kat›l›m›n›zla daha da zenginleﬂecek ﬁubat bülteninde yeniden buluﬂmay› diliyoruz
Ocak ay›n›n ilk günlerine Ankara’da Türk Tabipleri Birli¤i’nin giriﬂimiyle TAHUD, Pratisyen Hekimlik
Derne¤i ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) temsilcileriyle yap›lan bas›n toplant›s›
damgas›n› vurdu. Üç derne¤in temsilcileri 25.01.2010 tarihinde Ankara’da bir araya gelmiﬂ, ortak
sorunlar›n› ve iﬂbirli¤i olanaklar›n› de¤erlendirmiﬂlerdi. Toplant›da derne¤imizi Dernek Baﬂkan›m›z
Prof. Dr. Okay Baﬂak temsil etmiﬂti. Toplant› raporuna http://www.tahud.org.tr/guncel/dernekhaber/herkese-a-sinifi-saglik-hakki-istiyoruz/348 adresinden eriﬂebilirsiniz. Tüm aile hekimlerini
ilgilendiren “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 Yönetmeli¤i”’nin getirdi¤i Aile Sa¤l›¤›
Merkezlerinin s›n›fland›r›lmas› ve cezaland›rmalar gibi temel sorunlar karﬂ›s›nda birlikte hareket
etme karar› alan dernekler daha sonra bir bas›n aç›klamas› yapmak üzere ayr›lm›ﬂlard›.
05.01.2011 tarihinde üç derne¤in temsilcileri TTB binas›nda bu kez bas›n aç›klamas› yapmak üzere
bir araya geldi. Toplant› öncesinde Dernek yönetimleri kendi aralar›nda çal›ﬂarak ortak bir
söylemde birleﬂmeye çal›ﬂt›lar. Ondan fazla bas›n mensubunun ve birkaç TV kanal›n›n haz›r
bulundu¤u toplant› s›ras›nda ortak aç›klama yapmak yerine her derne¤in kendi düﬂüncelerini
serbestçe aç›klamas› yolu tercih edildi. Toplant› sonras›nda dernek temsilcileri hemfikir olduklar›
metni bas›n yay›n organlar›na gönderdiler. Bu ortak bas›n bildirisi ayn› akﬂam www.tahud.org.tr
web sayfam›zdan yay›nland›.
Ankara’da yap›lan bas›n toplant›s›n›
TAHUD Adana ve ‹zmir ﬁubelerinin
bölgelerindeki aile hekimleri dernekleriyle
yapt›klar› ortak bas›n aç›klamalar› izledi.

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

TTB, Tabip Odalar› ve Uzmanl›k Derneklerinin Ortak Gazete ‹lan›
21.01.2011 tarihinde TTB Merkez Konseyi taraf›ndan 09.01.2011 tarihinde uzmanl›k dernekleri
Baﬂkan veya temsilcilerinin kat›l›m›yla yap›lan Uzmanl›k E¤itimi konulu toplant›da, gazete ilan›
olarak bas›lmak üzere kararlaﬂt›r›lan metin haz›rlanm›ﬂ görüﬂlerimize sunuldu. Metnin geneline
kat›lmakla birlikte baz› konularda hemfikir olamad›¤›m›zdan metinde birtak›m de¤iﬂiklikler talep
ettik; ancak çok say›da dernek oldu¤undan ve zaman da s›n›rl› oldu¤undan bizim de alt›na imza
atmay› kabul etti¤imiz metin bize gönderildi¤i ﬂekilde bas›nda yer ald› (28.01.2011). Metnin
haberine http://www.tahud.org.tr/guncel/dernek-haber/biz-hepimiz-iyi-hekimlik-yapmak-niteliklisaglik-hizmeti-uretmek-istiyoruz/356 adresinden ulaﬂabilirsiniz. Hemfikir olmad›¤›m›z nokta,
metinde geçen “alt yap›s› ve e¤itici kadrosu olmayan T›p Fakültelerinin aç›lmamas›, bu durumda
olanlar›n ö¤renci almamas›” ifadesiydi. Biz bilimsel bir analizle gerekli say›n›n belirlenerek, t›p
fakültelerinin ö¤renci kontenjanlar›n›n kontrollü bir ﬂekilde art›r›lmas› görüﬂünde oldu¤umuzdan,
niteli¤i koruyarak hekim say›n›n art›r›lmas› anlay›ﬂ›n›n benimsenmesi gerekti¤ini vurgulad›k.
Gerekçelerimizi Uzmanl›k Dernekleri Eﬂgüdüm Kurulu (UDEK) Baﬂkanl›¤›’na bildirdik ve metnin
“Ülkemizin gereksinimi olan hekim say›s›n›n bilimsel yöntemlerle belirlenerek bunun için gerekli
t›p ö¤rencisi say›s›na kaliteden ödün vermeden kademeli olarak ulaﬂ›lmas›” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesini
talep ettik.

Uygulamada Yaﬂanan Sorunlar ve TAHUD
Aile Hekimli¤inin tüm ülkede yayg›n olarak uygulanmaya baﬂlamas›yla birlikte uygulamada yerel
sorunlar da aile mail grubu ve web gruplar›nda yo¤un olarak paylaﬂ›lmaya baﬂland›. Üzerinde
en çok tart›ﬂ›lan konular;
a)

Özel kurumlardan ASM’lere atamalardaki sorunlar (özellikle ‹stanbul için),

b)

Farkl› bir ile tayin istendi¤inde ortaya ç›kan sorunlar,

c)

112 acillerin ASM binalar›nda kalmas› durumunda ortak bina giderlerinin kim taraf›ndan
karﬂ›lanaca¤›,

d)

Aile Hekimli¤i Uzmanlar›n›n maaﬂ farklar›n›n ödenmemesi,

e)

ASM’lerde laboratuar ve röntgen hizmetlerinin düzenlenmesinde illere göre farkl› uygulamalar,

f)

Bir aile hekiminin aile sa¤l›¤› eleman›ndan (ASE) ayr›lmak istemesi ve ASE-AH aras›ndaki
sözleﬂmeler,

g)

Adli ve defin nöbetleriyle ilgili bireysel davalar olarak özetlenebilir.

TAHUD MYK üyeleri arkadaﬂlar›m›z›n sorunlar›yla ilgilendiler; kimi konular Hukuk Büromuza
iletildi, kiminin ise halen takipleri sürüyor.

Yönetim olarak olabildi¤ince yerel olaylar› izlemeye ve ma¤duriyetleri giderme¤e çal›ﬂ›yoruz.

www.tahud.org.tr
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Uygulamada Üyelerimizin Yaﬂad›¤› Bireysel Sorunlar› Çözüyoruz
AH Uygulama Yönetmeli¤i ba¤lam›nda “ülke tümüyle aile hekimli¤i uygulamas›na geçmiﬂ
bulunmaktad›r, o halde geçiﬂ döneminin sonuna gelindi¤ini” düﬂünüyor, AHU tayinlerini bu
bak›ﬂ aç›s›yla izliyoruz.
Rize’de aile hekimi olarak çal›ﬂan bir üyemizin Hatay’a tayin iste¤i sorunu bir süredir gündemimizde
yer almaktayd›. Konu yak›ndan izlendi, Avukat›m›z›n görüﬂü kendisine gönderildi. Konu TAHUD
MYK taraf›ndan izlenmeye devam ediliyor. Bakanl›k’tan gelecek sonuca göre hukuki; olumsuz
yan›t gelmesi halinde yasal yollara baﬂvurulacakt›r.
Gerek genel mevzuatla ilgili ve gerekse yerel yönetimler düzeyinde yap›lan yanl›ﬂ uygulamalar
ve olumsuzluklar hepimizin tepkisine yol açmaktad›r. Van’da görevli bir arkadaﬂ›m›z›n yaﬂad›klar›na
benzer bireysel olaylar da aile hekimli¤i uzmanlar›n› bir yandan üzerken di¤er yandan da birbirine
kenetlenmesini sa¤lamaktad›r.
ASM Çal›ﬂma Grubunun Aktif Çal›ﬂmalar›na Siz de Kat›l›n
Hekimlik onuruna ayk›r› maddeler içeren ve ödemelerde cezaland›rma sistemini temel alan “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› oluﬂturdu. Aral›k ay›nda kurulmuﬂ olan ASM’lerle ilgili çal›ﬂma grubunun gündemini
uzun süre meﬂgul etti. Bu gruba aktif olarak kat›lmak isteyen aile hekimli¤i uzmanlar›
erdincyavuz@gmail.com’a yazabilirler.
Yönetmelik TAHUD ASM Çal›ﬂma Grubunda uzun süre tart›ﬂ›ld›, incelenerek kabul edilemez
yanlar› üzerine çal›ﬂ›ld›. Bu hususlar Hukuk Büromuza iletildi. Hukuk Büromuzun Yönetmeli¤e
karﬂ› dava açma haz›rl›klar› büyük ölçüde tamamland›; ﬁubat ay› içinde dava aç›lm›ﬂ olacakt›r.
‹stanbul'da aralar›nda Aile Hekimli¤i Uzman› üyelerimizin de bulundu¤u yüzlerce Aile hekiminden
birbirinden tutars›z ve kimi zaman neredeyse 1 ayl›k maaﬂ tutar›n› kapsayan 15 günlük geri
ödemeler istenmiﬂtir. Hekimlerin önemli bir k›sm› bu maaﬂ geri ödeme hesaplar›nda hata yap›ld›¤›n›
düﬂünerek geri ödemelerini yapmam›ﬂlard›r. ‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne yap›lan baﬂvurular
sonucunda Müdürlük bu konuda Bakanl›¤a görüﬂ soruldu¤unu ve cevap beklendi¤ini belirtmiﬂtir.
ﬁu ana kadar da yeni bir aç›klama yap›lamam›ﬂt›r. Üyelerimizden de derne¤imize bu konuda
sorular geldi, baﬂvurular oldu. Bu konuda üyelerimize do¤ru bilgi verilebilmesi ve ma¤duriyetlerin
h›zla giderilmesi aç›s›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤›’na dilekçe ile baﬂvuruda bulunduk.
Ayr›ca 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 belirsizlik
yaﬂanmaktad›r. Bu belirsizli¤i gidermek üzere haz›rlad›¤›m›z dilekçeyi de Bakanl›¤a gönderdik.
Neticede, biri ASM’lerde çal›ﬂan Aile Hekimli¤i Uzmanlar›n›n maaﬂ geri ödemeleriyle ilgili
ma¤duriyetleri konusunda di¤eri ise Yönetmeli¤in uygulamas›yla ilgili belirsizli¤i gidermek üzere
sorulan sorular› içeren iki dilekçe haz›rlanarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na gönderildi. Dilekçelerin
metinlerine http://www.tahud.org.tr hukuk alt biriminden ulaﬂabilirsiniz.
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TAHUD ‹ktisadi ‹ﬂletmesinin Etkin Kullan›m›
Ulusal düzeydeki bilimsel ve sosyal etkinliklerin Genel Merkez taraf›ndan ve ‹ktisadi ‹ﬂletmemiz
üzerinden yap›lmas› karar›m›zdan sonra ﬁubelerini yapacaklar› ve TAHUD logosunun kullan›laca¤›
gelir getirici bölgesel etkinliklerin de TAHUD ‹ktisadi ‹ﬂletmesi üzerinden gerçekleﬂtirilmesini
(elde edilen gelirlerin ﬁubelere aktar›lmas› kayd›yla) kararlaﬂt›rd›k. Mali denetimlerde sorun
yaﬂamamak ad›na ald›¤›m›z bu karar› ﬁubelerimize bildirdik.
Dergimiz Kurumsallaﬂ›yor
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi’nin yay›n sorumlulu¤unun Genel Merkez’e al›nmas› çal›ﬂmalar›m›z
baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r. Yay›mc› kuruluﬂla sözleﬂme yapma haz›rl›klar› devam etmektedir.
Dergimizin Aile Hekimli¤i araﬂt›rma alan›na katk›s›n› art›rma aray›ﬂlar›m›z› da sürdürmekteyiz.
Ocak Ay›nda Kat›ld›¤›m›z Etkinlikler:
05.02.2011 ‹stanbul’da Hisar ‹ntercontinental Hospital’de aile hekimli¤i ile ilgili bir toplant› yap›ld›.
Bu toplant›da TAHUD’u Dernek Baﬂkan yard›mc›m›z Uz.Dr.R›dvan ﬁahin temsil etti. Toplant›da
‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürü’nün yan› s›ra üniversite rektörlerinin de oldu¤u seçkin bir kat›l›mc›
toplulu¤u haz›r bulundu. Dernek olarak sadece TAHUD davetliydi.
08 Ocak 2010 Ankara’da Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eﬂgüdüm Kurulu’nun Sürekli
T›p E¤itimi Sürekli Mesleksel Geliﬂim Çal›ﬂma Grubu’nun toplant›s›nda Derne¤imizi UDEK
sorumlumuz Doç.Dr.Pemra Ünalan temsil etti.
22.01.2011 tarihinde TTB UDEK Standartlar›n Belirlenmesi toplant›s›na Yrd.Doç.Dr.Oktay Sar›
kat›ld›. Ulusal uzmanl›k e¤itimi standartlar› üzerinde çal›ﬂ›l›rken Türkiye Aile hekimli¤i Yeterlilik
Kurulu (TAHYK) da ﬁubat ay› sonunda müfredat› yeniden gözden geçirmeye haz›rlan›yor. TAHUD
Sürekli Mesleksel Geliﬂim Kredilerinin (TAH-SMG) öneminin giderek artaca¤› günler yaklaﬂ›yor.
Yeni Bir Çal›ﬂma Grubu: Türkiye Kronik Hava Yolu Hastal›klar›n› Önleme ve Kontrolü
TAHUD Kronik Hava Yolu Hastal›klar›n› Önleme toplant›lar›na Yrd.Doç.Dr.Gülsen Ceyhun Peker
temsilcili¤inde kat›l›yor. Ancak konunun önemine binaen Türkiye Kronik Hava Yolu Hastal›klar›n›
Önleme ve Kontrol Program› Çal›ﬂma Gruplar›na daha aktif kat›l›m sa¤lanmas›na iliﬂkin bir çal›ﬂma
grubu oluﬂturuldu. Tütün/sigara kullan›m› ile ilgili çal›ﬂmalara kat›lan arkadaﬂlar›m›z da bu gruba
kat›larak birlik oluﬂturdular. Doç.Dr.Yeﬂim Uncu, Doç.Dr.Derya ‹ren Akb›y›k, Uz.Dr.Nil Tekin
arkadaﬂlar›m›z bu gruba destek veriyorlar. Grupta etkin olarak çal›ﬂmak isteyen arkadaﬂlar›m›z
derne¤imizin resmi web sitesi http://www.tahud.org.tr adresinden üyelik iﬂlemlerini
gerçekleﬂtirdikten sonra “üyeler” bölümünü t›klay›p “ çal›ﬂma gruplar›n›” t›klayarak “tütün
çal›ﬂma grubuna” üye olabilir. Herhangi bir sorun ç›karsa iletiﬂim adresinden mail att›¤›n›zda
web sitesinin sorumlular› taraf›ndan sorununuz en k›sa sürede giderilecektir. Ayr›ca gruba
kat›lmak isteyenler Doç.Dr.Yeﬂim Uncu’ya yesimuncu@uludag.edu.tr adresinden ulaﬂabilir.
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E¤itim Grubu Aktif Çal›ﬂmalar›na Devam Ediyor
8. Akdeniz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi’ne çok say›da konuﬂmac› ve üç mini kursatölye çal›ﬂmas›yla kat›l›yoruz.
Ulusal Viroloji Kongresi’nde ise bize yar›m günlük bir bölüm ayr›ld›. Bir kurs ve üç panel ile
kat›l›yoruz.
Web WONCA Avrupa Konferans› için abstrakt de¤erlendirme ve oturum baﬂkanl›klar›na ilgi
büyük oldu. Bu vesileyle pek çok Aile hekimli¤i uzman ve akademisyeninin WONCA Europe’a
kat›laca¤›n› da ö¤renmiﬂ olduk.
Tüm bu çal›ﬂmalarda destek olan e¤itim grubu üyelerine teﬂekkür ediyoruz.
E¤itim grubuna kat›lmak için derne¤imizin resmi web sitesi http://www.tahud.org.tr adresinden
üyelik iﬂlemlerini gerçekleﬂtirdikten sonra “üyeler” bölümünü t›klay›p “ çal›ﬂma gruplar›n›”
t›klayarak “e¤itim çal›ﬂma grubuna” üye olabilirsiniz. Herhangi bir sorun ç›karsa iletiﬂim adresinden
mail att›¤›n›zda web sitesinin sorumlular› taraf›ndan sorununuz en k›sa sürede giderilecektir.
TAHUD Çal›ﬂtaylarla Sorunlar› Büyüteç Alt›na Al›yor ve Üyeleriyle Buluﬂuyor
2011“TAHUD Geçiﬂ Dönemi Birinci Aﬂama Sonras› Politikalar Çal›ﬂtay›” 25-26 ﬁubat 2011 Ankara
Geçiﬂ dönemi birinci bölümünün tamamlanm›ﬂ bulundu¤u günümüzde, aile hekimli¤i uygulamas›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda gelinen nokta itibar› ile geçiﬂ dönemi stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi,
bu strateji paralelinde sa¤lanan ve sa¤lanamayan hedeflerin mevcut durum ve gelece¤e dair
ilgili planlamalar ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmesi gere¤i do¤muﬂtur.
Gelecek dönemde uygulanacak ilgili kararlar, aile hekimli¤i t›p disiplini ve uzmanl›k alan›n›n
geliﬂtirilmesi aç›lar›ndan yaﬂamsal öneme sahip görülmektedir. Bu noktadan hareketle TAHUD,
aile hekimli¤i uygulamas›nda gelinen noktaya iliﬂkin veri edinmek, Bakanl›¤›m›z›n sonraki dönem
politika ve projeksiyonlar› hakk›nda bilgilenmek, bunlara dair de¤erlendirmelerle TAHUD’un
izleyece¤i tutum ve politikalar› tart›ﬂmak, aile hekimli¤inin ülkemizdeki geliﬂimi ve Derne¤imizin
görev ve sorumluluklar› konusunda politikalar üretmek gayesiyle bir “TAHUD Geçiﬂ Dönemi
Birinci Aﬂama Sonras› Politikalar Çal›ﬂtay›” düzenleme karar› alm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂtay kapsam›nda, geçiﬂ döneminin sonlanma takvimi, yeni yasaya ve di¤er mevzuata dair
planlamalar, geçiﬂ dönemi sonras›nda uygulanacak aile hekimi e¤itim politikas›, aile hekimlerinin
uyum e¤itimi sonras› ikinci aﬂama iyileﬂtirme e¤itimlerinde gelinen durum, uygulamada aile
hekimli¤i uzmanl›k e¤itimi için öngörülen rol gibi konularda bilgilenme ihtiyac›m›z bulunmaktad›r.
25-26 ﬁubat 2010 Cuma ve Cumartesi günleri, Ankara Baﬂkent Ö¤retmenevi toplant› salonlar›nda
gerçekleﬂtirece¤imiz bu çal›ﬂtayda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ilgili birimlerinden kat›l›mc›lar da davet
edilmiﬂtir. Özellikle ilk gün aç›l›ﬂ oturumunda Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkililerinin
konuﬂmalar›na/sunumlar›na yer verme arzusunday›z. Çal›ﬂma gruplar› ile devam ettirece¤imiz
süreçte ve sonuç raporunun oluﬂturulmas›nda da kat›l›mlar›n›z büyük katk› sa¤layacakt›r.
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2011 Kalite Geliﬂtirme ve ASM standartlar› Çal›ﬂtay› Mart 2011
Bu çal›ﬂtayla Kalite ve standardizasyon iliﬂkisinin bilimsel yönden irdelenmesini ve AH uygulamas›nda
Bakanl›¤›n yaklaﬂ›m›n›n de¤erlendirilmesini amaçl›yoruz. Çal›ﬂtay’›n haz›rl›klar› sürmektedir.
Geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda üyelerimizi daha ayr›nt›l› olarak bilgilendirece¤iz.
10.Ulusal Kongremiz 18-22 May›s’ta Fethiye’deyiz
Ulusal kongre haz›rl›klar› son h›zla devam ediyor. Sponsorluk görüﬂmeleri TAHUD’un firmalar
taraf›ndan desteklendi¤ini iﬂaret ediyor. Sahadan gelecek olan talep kat›l›m› yükseltecek. Lütfen
talep ediniz. Hedefimiz Tüm Aile Hekimli¤i Uzmanlar›n› Fethiye’de birlikte görmek. 18-22 May›s
2011 bizim tek yürek olaca¤›m›z tarih. Genç bir t›p disiplini olarak Fethiye Ölüdeniz’de tüm
üyelerimizle birlikte olmay› hedefliyoruz.
Kongrede merak etti¤imiz pek çok konuya yer vermekle kalmad›k, ilk günkü kurslarla bilgilerimizi
pekiﬂtirmeyi, kongre boyunca ASM lerde, hastanelerde ve üniversitelerde çal›ﬂan asistanlar,
uzmanlar ve akademisyenler olarak sorunlar›m›z paylaﬂmay› amaçlad›k. E¤lenceli ve hareketli
bir stand salonu olacak. Bildirilerinizi bekliyoruz. Kalabal›k bir kat›l›m olacak. Posterlerin baﬂ›nda,
sözel sunumlar›n karﬂ›s›nda heyecanla tart›ﬂmalar yapaca¤›m›z günleri iple çekiyoruz.
Yeni Dönemde MYK ‹ﬂleyiﬂi
Giderek kurumsal bir yap›ya bürünen TAHUD yönetimi teknolojiyi de hedefte kullan›yor. Genç
nesil yönetim kurulu üyelerinin teknolojiye hakimiyeti ve enerjisiyle desteklenen Merkez Yönetim
Kurulu her hafta bir akﬂam Telekonferansla buluﬂup haftan›n konular›n› önceden belirledi¤i bir
gündem içinde konuﬂuyor.
Süreli dergiler ve bas›n yay›n organlar› TAHUD’u referans olarak kabul edip Derne¤imize Aile
Hekimli¤ini soruyorlar. TV ve radyolardan teklifler al›yoruz. Birinci Basamak Dergisi bundan böyle
her say›s›nda TAHUD’a bir bölüm ay›racak. Art›k kendimizi daha iyi tan›tabilece¤iz.

Ocak ay›n›n ﬁubata da taﬂan etkinliklerini bu ﬂekilde özetledik. TAHUD ayl›k bültenleriyle her
ay sizlerle geliﬂmeleri paylaﬂmaya devam edece¤iz. Sizin katk›n›zla zenginleﬂen ﬁubat
etkinliklerimizde buluﬂmak dile¤iyle.
Sayg›lar›m›zla
TAHUD MYK
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