
HASUDER Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çalışma Grubu Toplantısı 

2021 yılı faaliyet planı: 

 Halen devam eden pandemi sürecinde BOH lara ilişkin hizmetlerin önemli ölçüde kesintiye 

uğradığı, bu kesintilerin ve yarattığı/yaratacağı sorunların yönetimine ilişkin Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü ile görüş alışverişinde bulunulması ve yapılabileceklerin görüşülmesi 

 Yine BOH lar ile ilgili hizmetlerin aksaması sorununa yönelik olarak Sağlık Yönetimi Çalışma 

grubu ile görüş alışverişinde bulunacak olanak yaratılması ve ortak çalışmalar yapılması 

 BOH’da hizmete ulaşım giderek zorlaştığı için, özel sektörde sunulan hizmetlerin bir seçenek 

olarak öne çıkması ve bu nedenle BOH’da hizmete erişimde eşitsizliklerin artmış olması. 

Bunun çalışma grubumuzun önem verdiği konulardan birisi olarak ele alınması  

 BOH’un birinci basamakta yönetilmesi başlığı Çalışma grubumuzun her zaman önem verdiği 

konulardan birisi olmuştur. Pandeminin BOH ların birinci basamakta yönetilmesi sürecine 

verdiği zarar (hastalar ilaç yazdırmak için bile gel(e)mediler; bu da izlem fırsatını ortadan 

kaldırdı) dikkate alınarak, konu ile ilgili olarak Aile Hekimleri Derneği ve Aile Hekimleri 

Uzmanlık Derneği ile işbirliği fırsatları yaratılması  

o Aile hekimleri derneği ile ortak olarak bir TOYS (COPC) çalıştayı düzenlenebilir  

 Devam eden Halk Sağlığı Kongresinde BOH lara yönelik pek çok konu tartışılacak; bunların 

izlenerek önemli sorun alanlarının saptanması ve Kongre sonuç bildirgesine BOH ile ilgili 

saptamaların eklenmesinin sağlanması. Ardından BOH Çalışma Grubu olarak bu sorunların 

çözümüne yönelik öneriler hazırlama çalışması yapılması. Sağlık Hizmetinin tüm 

basamaklarını kapsayacak bu önerilerin HASUDER ve ilgili diğer birimlere iletilmesinin 

sağlanması 

 Birinci basamakta kullanılmak üzere hazırlanan tanı-tedavi rehberlerinin (protokollerinin) 

daha pratik ve kullanılabilir olması için ilgili Uzmanlık Dernekleri ile işbirliği yapılması 

 Hekimlerin kronik hastalık yönetim becerilerini geliştirmek için son sınıf tıp öğrencileri için bir 

kronik hastalık yönetimi eğitim modülü hazırlamak (böyle bir modül yürüten mevcut tıp 

fakültelerinden destek alınacak). Bu modül bütün sağlık bilimleri öğrencilerinin alacağı bir 

modül olarak da planlanabilir.  

 Toplum ağız diş sağlığı konusunun BOH ların önemli ve ihmal edilen bir konusu olduğu 

vurgusu yapıldı. Hem halk sağlıkçılar hem de diş hekimleri arasında bu konu ile ilgili bir 

farkındalık eksiliği olduğu ve Toplum ağız diş sağlığının çalışma grubumuzun önemli bir 

konusu olması gereği vurgulandı. 


