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Vasco da Gama Movement (VdGM), Dünya Aile Hekimleri Organizasyonunun Avrupa
kolu olan, World Organization of National Colleges, Academies and Academic (WONCA)
Europe çatısı altında toplanmış olup, asistan ve ilk 5 yılı içindeki Aile Hekimliği
Uzmanlarının yararına çalışan bir gruptur. İlk kez 2004 yılı Haziran ayında, Amsterdam’da
WONCA Avrupa ön kongresinde temelleri atılan bu hareket ilerleyen yıllarda uluslararası
nitelik kazanmıştır. Halen Avrupa’nın her ülkesinden seçtiği temsilcileri ile çalışmalarına
devam etmektedir.
Vasco da Gama Hareketi’nin amaçları;

Ülkeler arası değişim programları geliştirmek yoluyla, genç doktorların özellikle
WONCA Avrupa Konferans ve ön konferanslarına katılımlarının kolaylaştırılması,

Merkezi bir bilgi veritabanı oluşturulması yoluyla asistan eğitim kalitesinin arttırılması
ve standardizasyonun sağlanması,

Asistan ve genç uzmanların sorun ve ihtiyaçlarını tanımlayabilecekleri bir iletişim
ağının oluşturulması,

Ulusal komite ve organizasyonların geliştirilmesinin özendirilmesi,

Birinci basamak tıp uygulamaları ile ilişkili uluslararası kuruluşlarla olan diyalogun
geliştirilmesi ve ilgili platformlarda hareketin temsilinin sağlanması olarak sıralanabilir.
Vasco da Gama Hareketi’nin değişim (Exchange), araştırma (Research), imaj (Image),
eğitim ve öğretim (Education and Training), Avrupa ötesi (Beyond Europe), olmak üzere
beş çalışma grubu vardır: Vasco da Gama Hareketi Türkiye’de de son birkaç yılda kurumsal
yapısını tamamlamış ve bütün alt gruplarda temsil edilebilir hale gelmiştir. Avrupa’da
olduğu gibi ülkemizde de VdGM hareketi bireysellikten uzak bir ekip ve takım ruhuyla
çalışmalarını sürdürmektedir. VdGM’nin Türkiye’deki grup yapılanması ise şöyledir;
VdGM Türkiye Temsilcisi Uz. Dr. Zelal Akbayın, VdGM Exchange Grup Koordinatörü
Uzm. Dr. Özgür Erdem, VdGM Research Grup Koordinatörü Uzm. Dr. Hüseyin Can,
VdGM Education and Training, Image Grup Koordinatörü Uzm. Dr. Hayriye Külbay,
VdGM Beyond Europe Grup Koordinatörü Uzm. Dr. Murat Altuntaş.
Türkiye’de değişim grubunun aktif çalışmaları ile son üç yıldır on iki farklı değişim
programına katılım sağlandı. Türkiye’de Aile Hekimliği asistanlığı yapan
meslektaşlarımızın Aile Hekimliği’nin yurt dışı uygulamaları hakkında fikir sahibi olmaları
desteklenerek, yeni ufuklara yelken açıldı. Bu çerçevede İngiltere, İspanya, Portekiz,
Hollanda, Danimarka gibi ülkelere giden genç meslektaşlarımız olduğu gibi yurtdışından da
Exchange programı kapsamında gelen Avrupalı meslektaşlarımız Akdeniz Üniversitesi Aile
Hekimliği Anabilim Dalı işbirliği ile Antalya’da misafir edildi. Ayrıca her yıl düzenlenen
WONCA Europe konferansından bir gün önce düzenlenen ve VdGM Avrupa üyelerinin
katıldığı pre-konferansa asistan düzeyinde katılım sağlandı. Bu çerçevede 2015’te
İstanbul’da yapılacak olan WONCA Europe Konferansında VdGM oturumları ve prekonferans ile ilgili çalışmalar başlatılmış durumdadır. Araştırma grubunun aktif çalışmaları
ile Akdeniz Üniversitesi’nde araştırma kursu düzenlendi ve hemen ardından bir araştırma
projesi yürütüldü. Çok merkezli yapılan “Esansiyel Hipertansiyon Tedavisinde Hedef
Değerlere Ulaşmada Aile Hekimliğinin Yeri ve Önemi: Epidemiyolojik Gözlemsel
Çalışma”sında sahadan veri toplama işlemi tamamlandı. Şu anda veriler analiz edilip
makale yazım aşamasındadır. Ayrıca ulusal bazda birinci basamakta yapılacak farklı
araştırma projeleri üzerinde de çalışılmaktadır. 6. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, 5. Aile
Hekimliği Güz Okulu ve 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongrelerinde sözlü sunumlar yapıldı.
Bu sunumlar ile VdGM’nin yaptığı faaliyetler Türkiye’deki aile hekimleri ile paylaşıldı ve
geribildirimler alındı. Education and Training (İmaj, eğitim ve öğretim) grubu ile ise;
özellikle asistanların saha eğitimi ve Aile Hekimliği eğitim müfredatının standardize
edilmesi yönünde çaba sarf etmektedir. İmaj koordinatörlüğü kapsamında, Türkiye Aile
Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) web sitesinde ana sayfada VdGM Türkiye adı
altında aile hekimlerinin kolayca ulaşabileceği link kurulmuş ve VdGM çalışmalarının
güncel paylaşımı sağlanmaktadır. Beyond Europe (Avrupa ötesi) çalışma grubu ile Avrupa
dışı diğer ülkelerdeki birinci basamak uygulamaları değerlendirilerek, yerinde gözlem
konusunda ilgili değişim programları için yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Vasco da Gama Hareketi ile ilgili haberler ve duyurular ayrıca FAMİLYA asistan grubu ve
aile@yahoogroups.com’dan yapılmaktadır. FAMİLYA; Türkiye’deki bütün aile hekimliği
asistanlarını ve uzmanlığın ilk beş yılında bulunan aile hekimliği uzmanlarını
asistanailesi@googlegroups.com ortak platformda bir araya getirmeyi hedefleyen Türkiye
VdGM hareketinin bir mail grubudur. Henüz bu mail gruplarına üye olmayan
meslektaşlarımız yukarıdaki adreslere kendilerini tanıtan bir mail atarak üye olabilir ve
VdGM’nin faaliyetlerinden, duyurularından haberdar olabilirler.

KAYNAKLAR
1. Vasco da Gama Hareketi Türkiye-TAHUD. www.tahud.org.tr.
Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(3):I

I

