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Yayın hayatına ilk sayısını Ekim 2009„da yayınlayarak başlayan
Konuralp Tıp Dergisi, 2011 yılının birinci sayısı ile size 5. kez
ulaşmaktadır. Sizlerin büyük desteği ile bu noktaya ulaşan ve Index
Copernicus, DOAJ, Türkiye Atıf Dizini ve Pleksus Türk Medline
tarafından indekslenmekte olan dergimizin önümüzdeki dönemlerde de
yine sizlerin değerli katkılarınızla kalitesini sürekli, geliştirerek daha
büyük gelişmelere imza atacağına inancımız sonsuzdur.
Bu sayımızda sizlerle dergimizin ana alanı; aile hekimliği konusundaki
önemli bilimsel etkinliklerden biri olan “Aile Hekimliği Güz Okulu”nu
paylaşmak istiyorum.
Bu yıl, 29 Eylül–3 Ekim 2010 tarihleri arasında Antalya‟da dördüncüsü
düzenlenen Aile Hekimliği Güz Okulu, yaklaşık 1200 katılımcı ile yine
önceki üç etkinlikte de olduğu gibi, aile hekimliği camiasını tümden
kucaklayan ve bilimsel açıdan doyurucu bir etkinlik olarak gerçekleşti.
Aile Hekimliği Güz Okulu; Türkiye Aile Hekimliği Vakfı‟nın (TAHEV)
ve Aile Hekimliği Eğitim Araştırma Derneği‟nin (AHEAD Türkiye Aile
Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) İstanbul Şubesi ile birlikte
gerçekleştirdikleri bir etkinliktir.
Aile Hekimliği Eğitim Araştırma Derneği olarak etkinliklerimizi
geliştirerek sürdürürken önemli bir amacımızın da; “bu alanda faaliyet
gösterecek vakıf kurmak” olduğunu daha önceki bilimsel
etkinliklerimizde vurgulamıştım. Bu amacımıza, bu yılın başlarında
ulaşarak; Türkiye Aile Hekimliği Vakfı‟nın (TAHEV) kuruluşunu
gerçekleştirdik.
TAHEV ve AHEAD; “Aile Hekimliği alanını kapsamak üzere; bilimsel
eğitim ve araştırma çalışmaları yürütmek, sürdürülen bilimsel
faaliyetleri desteklemek, toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine
yönelik çalışmalarda bulunmak” doğrultusunda çalışmalarını
sürdürürken: aile hekimliği alanı ile ilgili diğer dernekler, vakıflar ve
diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amaçları gerçekleştirmek için
işbirliği yapmak veya plâtformlar oluşturmayı da hedeflemektedirler.
Bu amaç ve ilkelerimiz doğrultusunda; son bir yıl içinde; TAHEV ve
AHEAD olarak ve diğer kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar sonucu aile
hekimlerine yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik veya etkinliklere
aktif olarak destek olduk.
Tüm bu etkinliklerimiz içinde, bizce en önemli projemiz “Aile
Hekimliği Uzmanlık Tez Ödülleri‟dir. Bu projemizle; asistanlarımızın
motivasyonlarını arttırmak, çalışmalarını teşvik etmek, uzmanlık
eğitiminin ve tezlerinin kalitesini geliştirmeyi amaçladık.
Dördüncü Aile Hekimliği Güz Okulu‟nda ikincisini düzenlediğimiz bu
etkinliğimizde, daha önce belirlenen ve açıkladığımız; üniversiteler ve
Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinden akademisyenlerin görev aldığı
jüri tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme
sonucunda; birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra
mansiyon ödülü de verilmiştir.
Birinci ve ikinci “Aile Hekimliği Uzmanlık Tez Ödülleri” yarışmalarına
uzmanlık tezlerini tamamlamış toplam 37 aile hekimliği araştırma
görevlisi/uzmanı başvurmuş ve jüri değerlendirmeleri sonucunda toplam
8 katılımcı ödül kazanmışlardır.
TAHEV ve AHEAD olarak amaçlarımıza yönelik yeni projelerimizi de
önümüzdeki yıllarda uygulamaya koymayı hedefliyoruz, aile hekimliği
alanındaki bu yolculuğumuzda, bu alanda emeği, deneyimi, birikimi
olan tüm meslektaşlarımızın görüşlerine açığız ve sizlerden gelecek
önerilerin de katkısıyla amaçlarımız doğrultusunda kalitemizi
geliştireceğimize inanıyoruz. Saygılarımla.
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