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Güney-Doğu Avrupa Aile Hekimliği Birliği 

tarafından “New Challenges Now” mottosu ile 4-

6 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen 4. 

Güney-Doğu Avrupa Aile Hekimliği Birliği 

Kongresi için Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya 

gittik. Kongre, Ljubljana’da “Cankarjev Dom” 

isimli ülkenin en büyük anıtsa nitelikli kongre ve 

sergi merkezinde gerçekleştirildi. Salonlarındaki 

ihtişam ve teşhir edilen sanat eserlerinin niteliği 

göz doldurucuydu. Kongrenin fiziki şartları ve 

programın organizasyonu bilimsel amaç için 

yeterliydi. Kongre düzenleme komitesinin bizleri 

karşılaması, gösterdikleri ilgi ve samimiyet bizleri 

memnun etti.  

 

 
 

Kongrenin ön plana çıkan özelliği aile hekimliği 

bilimine katkıda bulunacak, temel değerleri 

şekillendirecek felsefi yaklaşımların 

tartışılmasıydı. Özellikle ana toplantılarda aile 

hekimliğinin temel değerleri ile ilgili önemli 

konular paylaşıldı.  

 

Kongrenin en ilgi çeken konularından bazıları de 

aile hekimliği pratiğinin geleceğine yönelik 

teledermatoloji, güvenli e-mail sistemleri gibi 

pratiğimizin geleceğini ilgilendiren konulardı. Bu 

sistemler üzerinden hasta yaklaşımı gibi konular 

da tartışıldı. 

Renkli workshoplarda aile hekimliğinde mesleki 

doyumu arttıracak çeşitli eğitim ve etkinlikler 

düzenlendi. Mesleki pratiğimize katkısı olacak 

birçok etkinliğe katılarak hem çeşitli beceriler 

edindik, hem de keyifli zaman geçirdik. 

 

Kongrede palyatif bakım ile ilgili birçok bilimsel 

kakı vardı. Son zamanların popüler konularından 

biri olan palyatif bakım tüm katılımcı ülkelerin 

aile hekimliği akademisyenleri tarafında ilgi 

görmekte. Bizim de Türkiye’de palyatif bakım ile 

ilgili gelişmeleri paylaştığımız ve bilgi 

alışverişinde bulunduğumuz grup çalışmamız 

katılımcılardan ilgi gördü. Genel olarak palyatif 

bakım kongre boyunca sıkça tartışıldı. 

 

Kongrede tıp eğitim ile ilgili birçok başlık vardı. 

Tıp eğitimi ile ilgili konuların da aile hekimliği 

kongrelerinde önemli bir yer alması bizler için 

çok önemliydi. Aile hekimliği ve tıp eğitimi 

anabilim dalları ülkemizde olduğu gibi birçok 

yerde iç içe değerlendirilmesinin alanımızın katkı 

sağlayacağı kanaatindeyiz. 

 

Kongre düzenleme komitesinin de ilgisini çeken 

konulardan biri de Türkiye’den katılan 

akademisyenlerin bilimsel katkılarıydı. Hem 

salonun her köşesinde hem de kongre özet 

kitabında ağırlığımız hissedildi. Kongrenin özet 

kitabındaki grup çalışmaları, sözel sunumlar, 

poster sunumları gibi çalışmaları 

değerlendirdiğimizde; 161 çalışmanın 51’inin 

(%31) Türk akademisyenlere ait olması dikkat 

çekiciydi. Bu başarıda emeği olan, bu gururu 

yaşamamızı sağlayan herkese teşekkürler. 

 

Sonuç olarak; Güney-Doğu Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’den gelen çok sayıda katılımcının olduğu bu 

kongre aile hekimlerini bilimsel bir ortamda 

buluşturmayı başardı. Yeni dostluklar, arkadaşlıklara 

imkân sağladı. Dünyanın başka yerlerinde hizmet 

veren aile hekimlerinin de  
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benzer sorunları, benzer mutlulukları olduğunu 

görmemizi sağlayarak mesleğimizde kendimizi 

yalnız hissetmemizin önünde geçti.  

 

Bu güzel şehirde bu güzel kongreyi düzenleyen 

düzenleme kuruluna çok teşekkürler.  
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