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Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/10

Konu:
1 KASIM 2010 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN ĐSTANBUL’DA DA AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
UYGULAMASI BAŞLATILMIŞTIR
Aile Hekimliği uygulamasının yasal dayanağı “5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot
Uygulaması Hakkında Kanun”dur. Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot
olarak belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey
ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel
sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla aile
hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek veya
çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve malî hakları ile hizmetin esaslarını
düzenlemektir.
Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı
yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle
yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre
çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan
uzman tabip veya tabiptir.
Aile sağlığı elemanı; aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık
memuru gibi sağlık elemanıdır.
Đstanbul Đl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “Sağlıkta
Dönüşüm Projesi”nin en önemli aşaması olarak ilk defa 2005 yılında Düzce ilinde
başlatılan ve halen 58 ilde uygulanmakta olan aile hekimliği uygulamasına 1 Kasım
2010 tarihinden itibaren Đstanbul’da da geçilmiştir.
Hekim yerleştirmelerinin tamamlanması sonrasında www.istanbulsaglik.gov.tr
adresinden T.C. Kimlik Numarasının girilmesi suretiyle aile hekiminizin kim
olduğunu öğrenmeniz mümkündür. Ya da http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/
adresinden de öğrenebilirsiniz.
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Aile hekimleri kendilerine bağlı nüfusa, tedavi edici hizmetlerin yanı sıra, aşılama
bebek ve çocuk, gebe ve loğusa takipler ile 15-49 yaş arası kadınların özellikle kanser
gibi hastalıklar açısından takibi ile bakıma muhtaç ve yatalak hastaların tespiti gibi
hizmetlerin yanı sıra obezitenin önlenmesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinde de
görevler üstlenecektir. Yapılan açıklamalara göre bu sistemde tedavi ve laboratuar
hizmetlerinin tamamı ücretsiz olacaktır.
Đl dışından gelenler istediği aile hekimine misafir hasta olarak muayene
olabileceklerdir. Bu kişilerin sağlık kayıtları daha sonra kendi aile hekimine
elektronik ortamda iletilecektir.
Yapılan açıklamalarda aile hekimliği uygulamasının, sağlık politikalarının
belirlenmesinde sağlıklı verilerin elde edilmesini sağlayacağı belirtilmektedir.
Đl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan açıklamalara göre, Đstanbul'da 3 bin 645 aile hekimi
görev yapacaktır. 3 bin 600 nüfusa bir aile hekimi düşecektir. Aile hekimliği
uygulaması ile hem hekimin hem hasta grubunun sabit olduğu bir yapı oluşacaktır.
Bu da beraberinde birçok avantajı getirecektir. Aile hekimleri, insanların sağlıkla
ilgili her türlü ihtiyaçlarının değerlendirileceği sağlık hizmeti sunacaktır.
Đl sağlık müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, aile planlaması ile ilgili hizmetlerin
tamamen aile hekimlerinin üzerine bırakılmasının düşünülmediği, anne-çocuk
sağlığı merkezlerinin kapatılmasının ise şu an için düşünülmediği belirtilmiştir.
Aile hekimleri acil hastalara hizmet vermeyecek, bu tür durumlarda acil servisi
bulunan hastanelere müracaat edilmesi gerekecektir. Bunların yanı sıra devlet,
üniversite veya özel hastanelere gitmek isteyenlerden de sevk istenmeyeceği
açıklanmıştır.
Đl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 581 sağlık ocağı aile sağlığı
merkezlerine dönüşecektir. Açıklamada “ancak gerekli şartların sağlanmadığı
durumlarda bu dönüşümün yapılamayacağı, Đstanbul'da binalı 606, binasız yani
kiralama, ilave gibi yollarla 324 olmak üzere toplam 930 aile sağlığı merkezi
olacaktır." denmiştir.
Aile hekiminden
değiştirebilecektir.
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Aile hekimliği hizmetlerinden yararlanmak için sosyal güvence sahibi (SGK’lı)
olunması gerekmemektedir. T.C. Kimlik kartı sahibi olunması yeterlidir.
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Aile hekimliği uygulaması hakkında www.ailehekimligi.gov.tr adresinden de
detaylı bilgi edinilmesi mümkündür. Aynı zamanda www.ailehekimligi.com.tr
adresinden de bilgi edinilebilir.
5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun”un “Hizmetin
esasları” başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrasında aşağıdaki cümle yer almaktadır:
“Aile hekimliği hizmetleri ücretsizdir; acil haller hariç, haftada kırk saatten az olmamak
kaydı ile ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri
içinde yerine getirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde acil haller ve mücbir
sebepler dışında, kişi hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tâbi olursa olsun, aile hekiminin
sevki olmaksızın sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edenlerden katkı payı
alınır.”
Đl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan basın açıklamasında ''Bir hekimin 3 bin 600 kişiye
sağlıklı hizmet vereceğini öngörüyor musunuz?'' sorusu üzerine, Đstanbul Đl Sağlık
Müdürü Ali Đhsan Dokucu tarafından aşağıdaki yanıt verilmiştir:
“Var olan şartlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz, bir aile hekiminin günde en fazla
40 hastaya bakmasını öngörüyoruz. Türkiye'de 112 bin hekime karşılık 73 milyon
nüfus bulunmaktadır. Türkiye'deki hemşire sayısı ise 90 bin’dir. Aile hekimliği
sisteminde 2 bin 200 hemşire de belirlenmiştir.”
Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere, devlet veya üniversite hastanelerine
ya da SGK ile anlaşmalı özel hastanelere (uzman doktora) gitmek isteyen vatandaşlar
öncelikle bağlı oldukları aile hekiminden sevk almazlar ise gidecekleri hastanede
katkı payı ödemek durumunda kalacaklardır. Bununla birlikte, aile hekiminden
sevk alınma sonrası gidilecek hastanede yapılacak bütün işlemler için hiçbir ücret
(katkı payı) ödenip ödenmeyeceği ise şu an için (uygulama görülmediği için) belli
değildir. Ayrıca, 3.600 kişiden sorumlu olması ve günde en fazla 40 hasta bakması
öngörülen bir aile hekiminden istendiği zaman randevu alınıp alınmayacağı,
randevunun nasıl alınacağı belirsizdir. Özellikle az bir tutar dahi olsa katkı payı
ödemek istemeyen vatandaş eğer hastaneye gitmek zorunda ise hastaneye
ulaşmadan önce aile hekimine ulaşması gerekmektedir. Bu da ekstra bir randevu
çabası ve dolaşma demektir.
Saygılarımızla,
DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ
MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.
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