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Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Aile Hekimli¤i

Say›n Editör,
Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nin e¤itim ve araflt›rma hastanesi statüsüne
geçti¤i 1988 y›l›ndan bugüne geçen yaklafl›k 20
y›ll›k sürede, ülkemizin sa¤l›k politikalar›na
uyumlu flekilde ihtiyac› karfl›lamak üzere aç›lan
Aile Hekimli¤i asistanl›k kadrolar›nda onlarca Aile Hekimli¤i uzman› yetiflmifl ve bugün hepsi yurdumuzun dört bir yan›ndaki farkl› farkl› sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda hizmet vermektedirler.
Bugün hastanemizde e¤itim veren klinikler içerisinde 11 uzman ve 40’› aflk›n uzmanl›k ö¤rencisi
ile Aile Hekimli¤i Koordinatörlü¤ü, en kalabal›k
kadrolardan birini oluflturmaktad›r. ‹htisas müfredat›n›n gere¤i olarak de¤iflik kliniklerde rotasyonlarda e¤itim görüp hizmet verirlerken, Aile Hekimleri bir yandan da klinik çal›flma ve araflt›rmalar›na zaman ay›rmay› baflarm›fllard›r. Sadece son
üç y›lda, Aile Hekimlerimiz taraf›ndan haz›rlanan
14 makale SCI’da yeralan uluslaras› dergilerde yay›nlanm›flt›r. Yurtiçi bilimsel yay›n say›s› sadece
son üç y›lda 20’nin üzerindedir. Yine son üç y›lda
yurtd›fl› kongrelerde sunulan bildiri say›s› 15, yurtiçi kongre ve bilimsel toplant›larda sunulan bildiri say›s› ise 40’›n üzerindedir.
Hastanemizde yap›lan bilimsel etkinliklere 2006
y›l›nda yeni bir etkinlik damgas›n› vurmufltur:
“Uluslararas› kat›l›ml› 1. Kartal Aile Hekimli¤i
Günleri”, il sa¤l›k müdürlü¤ümüz ve baflhekimli¤imizin himayelerinde, Türkiye Aile Hekimleri
Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD) ve European Association for Quality in General Practice/Family Medicine (EQuIP) kurulufllar›n›n deste¤i ile 350’yi
aflk›n Aile Hekimli¤i uzman ve asistan› yan›s›ra
di¤er branfl hekimlerinden oluflan genifl bir hekim
kitlesinin kat›l›m› ile 27-28 Nisan 2006 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Konferans salonumuzda 12

farkl› oturumda otuzdan fazla yerli ve yabanc› konuflmac›n›n sunumlar› ilgiyle takip edildi. Bütün
oturumlar› TTB taraf›ndan kredilendirilen günlerle ilgili olarak kat›l›mc›lar›n geri bildirimleri oldukça olumlu ve bir sonraki toplant›n›n beklentisini yans›t›r biçimdeydi.
17-18 May›s 2007’de, önceki y›ldan biriken beklentileri karfl›layabilmenin heyecan› ile “2. Kartal
Aile Hekimli¤i Günleri”, yine il sa¤l›k müdürlü¤ümüz ve baflhekimli¤imizin himayesi ile gerçeklefltirildi. Bu kez 15 ayr› oturumda yine otuzun
üzerinde konuflmac›, kalabal›k bir bölümü il d›fl›ndan olmak üzere 400’den fazla kat›l›mc› taraf›ndan ilgiyle takip edildi. Gerek kat›l›mc›lar›n ihtiyaçlar› yönünde haz›rlanan program›n bilimsel
içeri¤i, gerekse sosyal aç›dan zengin misafirperverli¤i ile kat›l›mc›lardan çok olumlu geri bildirimler alan bu organizasyon, öyle gözükmektedir
ki art›k sadece Aile Hekimli¤i uzman ve asistanlar› için de¤il, t›pta yeni ve güncel konular› konusunda yetkin uzmanlardan dinlemek isteyen tüm
hekimlerin ajandas›nda yer alacak, gelenekselleflmeye do¤ru yol alan bir organizasyon haline gelecektir.
Bizler, Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i uzman ve asistanlar›
olarak, gerçeklefltirdi¤imiz bu organizasyonun gurur ve mutlulu¤unu sizlerle paylaflmak ve bu organizasyonun gerçeklefltirilmesinde katk›da bulunan
kurum, kurulufl ve kiflilere huzurunuzda teflekkür
etmek istedik. Sizleri “3. Kartal Aile Hekimli¤i
Günleri”nde aram›zda görmek bizleri mutlu edecektir.
Sayg›lar›mla,
Uzm. Dr. ‹smet TAMER
Aile Hekimli¤i Koordinatörlü¤ü ad›na
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