
 
 

 

Letter 

 

   

 
 

 

 

A Preconference Exchange Experience in Palma 

de Mallorca - Spain  

İspanya Palma de Mallorca’da Bir Konferans Öncesi Değişim Programı 

Deneyimi   

 

 

 

ABSTRACT 

 

Vasco da Gama Movement (VdGM) idea occured at World Organization of National 

Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners / Family 

Physicians (WONCA) Europe region conference “Young Doctors Project” session in 

Amsterdam, the capital of Holland, for the first time in 2004. In this article Palma de 

Mallorca- Spain preconference exchange and 2nd Balearic Meeting of Family 

Physicians experiences were shared. 
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ÖZET 

Vasco da Gama Hareketi (VdGM) fikri ilk kez 2004 yılında Hollanda’nın başkenti 

Amsterdam’da Dünya Aile Hekimliği Birliği (WONCA) Avrupa kongresinde “Genç 

Doktorlar Projesi” adı altında düzenlenen bir konferansta ortaya çıkmıştır. Bu yazıda 

İspanya’nın Palma de Mallorca kentinde düzenlenen “2.Balearic Adaları Aile 

Hekimleri Buluşması” kapsamında gerçekleştirilen konferans öncesi değişim 

programı ve konferans deneyimleri paylaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler : Vasco da Gama Hareketi, konferans öncesi değişim programı 

 

 

*Bu deneyim paylaşımı 1-5 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 

9.Aile Hekimliği Güz Okulu’nda poster bildiri olarak sunulmuştur. 
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GİRİŞ 

 

     Dünya Aile Hekimliği Birliği (WONCA) Avrupa çatısı 

altında çalışan Vasco da Gama Hareketi (VdGM)’nin 

amacı aile hekimliği uzmanlık öğrencileri ve uzmanlığının 

ilk beş yılı içindeki genç aile hekimlerinin arasındaki 

iletişimi sağlayarak global bir sürekli eğitim ve kültür 

platformu oluşturmak, sorunlara ortak çözümler üreterek 

aile hekimliğinin vizyonunu geliştirmektir. VdGM 

değişim grubu organizasyonuyla yaklaşık on yıldır 

WONCA Avrupa kongreleri öncesi birkaç günlük 

prekonferanslar düzenlenmektedir. Aile hekimliği disiplini 

ile ilgili olarak düzenlenen konferanslar öncesi ülke veya 

bölgenin sağlık sistemini ve aile hekimliği uygulamalarını 

daha yakından tanınmasına fırsat veren, klinik ve ofis 

gezilerini içeren birkaç günlük değişimler ve sağlık 

merkezlerinde çalışmanın daha ön planda olduğu birkaç 

haftalık Hippokrat değişim programları gibi etkinlikler 

yapılmaktadır. VdGM fikri ilk kez 2004 yılında 

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da WONCA Avrupa 

kongresinde “Genç Doktorlar Projesi” adı altında 

düzenlenen bir konferansta ortaya çıkmıştır. VdGM 

işbirliğiyle yapılan değişim programlarının çoğunda 

ulaşım ücreti katılımcının kendisine ait olup; ücretsiz veya 

uygun konaklama fırsatlarıyla, ücretsiz kongre veya 

konferans katılımı sağlanmaktadır. VdGM; değişim 

grubuyla koordineli çalışan eğitim, araştırma, imaj ve 

Avrupa ötesi gibi farklı başlıklı gruplarında çalışmalarını 

sürdürmektedir.
1,2,3

 

 

     Duyuruları VdGM sosyal medya grupları (Vasco da 

Gama Movement ,Vasco da Gama Movement Turkey, 

VdGM Exchange Group isimli facebook grupları ve 

vdgmeu isimli twitter hesabı) ve internet sitesi                    

(vdgm.woncaeurope.org) üzerinden yapılan 8-13 Eylül 

2014 tarihleri arasında Palma de Mallorca kentinde 

düzenlenen değişim programına Portekiz’den 3, İtalya’dan 

2; Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İrlanda, 

Polonya ve Türkiye’den 1 kişi olmak üzere toplam 12 aile 

hekimliği uzmanlık öğrencisi ve ilk beş yılı içerisindeki 

aile hekimliği uzmanları katılmıştır. Değişim programı 

süresince katılımcılar bölgede çalışan gönüllü hekimlerce 

evlerinde ücretsiz olarak misafir edilmiştir. Değişim 

programı sonrası başlayan, sunum dili İngilizce olan 

2.Balearic Adaları Aile Hekimleri ve Uzmanlık 

Öğrencileri Buluşması’na İspanya Aile Hekimliği Derneği 

(semFYC) tarafından ücretsiz katılım sağlanmıştır. 

 

İspanya Sağlık Sistemi 

 

     İspanya 17 bölgesel yönetime ayrılarak yönetilen bir 

ülkedir. Her bölgesel yönetim de kendi içinde yerel 

yönetimlere ayrılmıştır. İspanya sağlık sistemi; Sağlık 

Bakanlığı ile yerel ve bölgesel yönetimin Ulusal Konsey’e 

karşı sorumlu olduğu bir yapıda düzenlenmiştir. Sağlık 

politikalarından Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin 

yönetimi ve halk sağlığı ile mücadeleden bölgesel 

yönetimler sorumlu iken yerel yönetimler de tüm bu 

hizmetlerle işbirliğini sağlamaktadırlar. Palma de Mallorca 

ada kenti Balear Adaları bölgesinin kentlerinden biridir. 

Bölgede ayrıca Ibiza, Menorca, Cabrera ve Formentera 

adaları da bulunmaktadır (Şekil 1). Palma de Mallorca 

kenti nüfusu yaklaşık 1 milyon kişi iken yazlık turizm 

sezonunda bu sayı 3 milyon kişiye kadar yükselmektedir. 

Kentte 47 adet birinci basamak sağlık merkezi bulunmakta 

olup, bunlardan aralarında değişim programı esnasında 

çalışma şansımızın olduğu Escuela Graduada Sağlık 

Merkezi’nin de bulunduğu sadece 3 tanesi 24 saat süreyle 

hizmet vermektedir. Kentte ayrıca 1 adet ikinci basamak 

hastane ve 4 adet de yalnızca turizm dönemlerinde açılan 

turist kliniği bulunmaktadır. Bölgesel yönetimin en büyük 

kenti olan şehirde tıp fakültesi bulunmazken aralarında 

aile hekimliği branşının da olduğu bazı tıp branşlarındaki 

asistan eğitimleri birinci basamak sağlık merkezleri ve 

mevcut hastanedeki eğitim şefleri tarafından 

verilmektedir. 

 

 

 

     Hükümet tarafından 2012 yılında ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik krize çözüm olması açısından alınan 

acil önlem kararnamesi meclis kararı sonucu herkesin 

sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanması durumu ortadan 

kalkmış ve İspanya’da yaşayan birçok kişi acil durumlar 

dışında sağlık hizmeti alamayacak konuma gelmiştir. Bu 

durum halk sağlığı problemlerinde hızlı artışa, ilaç katkı 

paylarının ödenmesindeki sorunlarla beraber sahte 

ilaçların piyasada artmasına ve sağlık hizmeti alamayan 

nüfusta hızla cinsel yolla bulaşan hastalıkların artmasına 

neden olmuştur. Çalıştığımız Escuela Graduada Sağlık 

Merkezi nüfusu kararname öncesi 22622 iken 22060’a 

gerilemiş ve yaklaşık 600 kişi sağlık hizmeti sunumu 

dışında kalmıştır. Bölgede çalışan hekimlerce yapılan 

seminerde; özellikle Güney Amerika ülkelerinden yoğun 

göç alan Kanarya Adaları ve Balearic Adaları bölgesinde 

acil durumlar dışında sağlık hizmeti verilemeyen nüfusun 

artmasıyla halk sağlığı problemlerinin hızla arttığı 

belirtilmiştir (Fotoğraf 1). 

Şekil 1. İspanya Balearic Adaları Bölgesel Yönetimi Haritası 
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İspanya’da Aile Hekimliği  

 

     İspanya’da aile hekimliği uzmanlık eğitimi dört yıldır. 

Eğitimin ilk üç yılı kadın hastalıkları ve doğum, dahiliye, 

pediatri ve acil rotasyonlarından, son yılı ise danışman aile 

hekimlerinin bulunduğu sağlık merkezindeki aile 

hekimliği eğitimlerinden oluşmaktadır. Yirmi dört saat 

usulüyle çalışan birinci basamak sağlık merkezlerinde saat 

15.00 sonrası aile hekimliği uzmanlık öğrencileri ayda en 

az 5 kez olacak şekilde planlanmak üzere nöbet 

tutmaktadırlar. Eğitimlerinin başında uzmanlık 

öğrencilerine istediği sağlık merkezi ve danışman aile 

hekimini seçme şansı verilmekte, uzmanlık eğitimi sonrası 

İspanya’da mecburi hizmet görevi kavramı 

bulunmadığından uzman hekimler hastanelere doğrudan iş 

başvurusu yapmaktadırlar. Yeni mezun aile hekimliği 

uzmanları kentsel bölgelerdeki hekim yoğunluğu 

nedeniyle daha çok kırsal sağlık merkezlerinde meslek 

hayatlarına başlamaktadırlar. Aile hekimliği uzmanlık 

eğitimi sonunda uzmanlık tezi hazırlanarak sözlü bitirme 

sınavına girilmektedir. Aile hekimliği uzmanları isterlerse 

pediatri alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak 

sağlık merkezlerinde pediatrist olarak çalışabilmektedirler. 

Sağlık merkezine başvuran 16 yaşından büyük bireylerden 

aile hekimliği uzmanları, daha küçük yaş grubundan ise 

pediatristler sorumludur. Ülkede aile hekimi olarak 

çalışabilmek için uzmanlık eğitimi zorunludur.
4,5 

 

 

 

Konferans Öncesi Değişim Gözlemleri  

 

     Değişim programı çerçevesinde ilk dört gün Escuela 

Graduada Sağlık Merkezi’nde danışman aile hekimi Uzm. 

Dr. Adriano Mayrata eşliğinde İspanya Balearic 

bölgesindeki birinci basamak sağlık hizmet sunumu 

gözlemlendi (Fotoğraf 2,3). Sağlık merkezi randevu 

sistemiyle 09.00-15.00 saatleri arasında çalışmakta, her 

gün sırayla bir aile hekimi saat 18.30’a kadar esnek mesai 

yaparak bir sonraki gün mesaisine saat 12.30’da 

başlamaktaydı. Sağlık merkezinde 13 aile hekimliği 

uzmanı, aile hekimliği uzmanlık öğrencileri, 3 pediatrist, 

12 hemşire, 2 hemşire yardımcısı, 1 ebe, 4 tıbbi sekreter, 1 

sosyal hizmet uzmanı, 1 çevirmen, 3 güvenlik görevlisi    

ve 3 temizlik personeli çalışmaktaydı. Perşembe günleri 

sabah 08.00-09.00 saatleri arasında sağlık merkezinde 

çalışan sağlık personeline yönelik eğitim saati 

düzenlenmekteydi. Muayene edilen tüm hastaların tıbbi 

kayıtları düzenli bir şekilde bilgisayar ortamında 

kaydedilmekte ve bazı hastalar telefonla aranarak tıbbi 

durumları sorgulanmaktaydı. Binanın girişinde sağlık 

merkezinin işaretlendiği ve toplu taşıma araçlarıyla 

ulaşımın nasıl sağlanacağı hakkında bilgi veren detaylı bir 

şehir haritası ve sağlık merkezinin çalışma saatleri ile 

iletişim adreslerinin bulunduğu bilgiler yer almaktaydı. 

Sağlık merkezinin duyuru panolarında el yıkamanın 

önemi, beslenme alışkanlıkları ve obezite, kan vermenin 

yararları, bölgede ciddi bir problem olan Chagas hastalığı 

ve Tüberküloz ile ilgili bilgilendirici afişler mevcuttu. 

 

 

 

     Değişim programının ikinci günü bölgenin en büyük 

hastanesi olan Son Llatzer Hastanesi ziyaret edildi. 

İspanya’da acil tıp bir uzmanlık disiplini olarak kabul 

edilmediğinden acil serviste aile hekimleriyle birlikte 

diğer birçok bölümden konsültan hekimler çalışmaktaydı. 

Aile hekimliği uzmanları 08.00-15.00 saatleri arası, aile 

hekimliği uzmanlık öğrencileri ise saat 15.00’ten sonra 

acil servisi yönetmekteydi. Acil servis; travma, çocuk ve 

yetişkin acil bölümleri şeklinde organize edilmişti. 

 

  

Fotoğraf 1. İspanya Sağlık Sistemi” sunumu sonrası 

Fotoğraf 2. Dr. Adriana Mayrata ve Hemşire Lluc Alemany ile 

Fotoğraf 3.  Escuela Graduada Sağlık Merkezi 
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   Değişim programının üçüncü günü, sağlık merkezinde 

çalışan sosyal çalışmacı ve çevirmen eşliğinde diğer 

ülkelerden göç ederek henüz oturma izni alamayan 

kişilerin yaşadığı ve dil eğitiminin verildiği “Yabancı 

Sığınmacılar Merkezi”, tam zamanlı çalışan yatılı 

huzurevi, sadece gündüzleri bakım hizmeti verilen “Yaşlı 

Gündüz Bakım Evi” ve şiddet mağduru kadın 

sığınmacıların korunduğu “Kadın Koruma Merkezi” 

ziyaretleriyle sağlık sistemiyle sosyal hizmetlerin 

entegrasyonunu yerinde gözlemleme fırsatımız oldu. 

 

   

 

     Değişim programının dördüncü ve son günü sağlık 

merkezinin sabah 08.00 - 09.00 saatleri arasındaki eğitim 

saatinde Escuela Sağlık Merkezi’nde değişime katılan 

meslektaşlarımızla ülkelerimizdeki sağlık sistemlerimiz ve 

uzmanlık eğitimlerimizle ilgili sunumlarımızı 

ülkelerimizden götürdüğümüz yöresel ikramlar eşliğinde 

gerçekleştirdik (Fotoğraf 4). 

 

 

 

     Madrid ve Palma de Mallorca VdGM yerel ekipleri 

organizasyonuyla klinik deneyimlerimiz sonrası her gün 

tüm katılımcılarla belirlenen buluşma noktasında 

toplanarak önceden ekip tarafından planlanan sosyal 

programlara katılarak kenti, birbirimizi ve kültürlerimizi 

daha yakından tanıma şansı yakaladık. Bu etkinlikler 

çerçevesinde Palma de Mallorca eski şehir bölgesindeki 

tarihi Palma Katedrali, resmi törenlerde kullanılan 

Almudania Sarayı, trafiğe kapalı olan Plaza Mayor ve 

Plaza da Espana meydanları, harika doğasıyla Deia sahil 

şehri, bölgede güneşin en güzel battığı yer olan Sa 

Foradada bölgesi, tarihi kent Valdemossa’yı farklı 

günlerde ziyaret ederek konferanstan önceki programımızı 

sonlandırdık (Fotoğraf 5). 

 

Konferans Gözlemleri 

 

     Değişim programının hemen akabinde başlayan ve 

“Powerful Feelings (Güçlü Duygular)” ana temalı 2. 

Balearic Adaları Aile Hekimleri Buluşması’nda kronik 

ağrının yönetimi, hasta merkezli yaklaşım, hastalık 

merkezli yaklaşım, elektronik sigaralar ve zararları, kadına 

yönelik şiddet ve tamamlayıcı tıp konu başlıkları tartışıldı. 

Konferansa iki gün süreyle bölgede çalışan 300’e yakın 

aile hekimliği uzmanı ve uzmanlık öğrencisi katıldı. 

Konferansta herhangi bir firma desteği bulunmazken 

elektronik poster uygulamasıyla 50’ye yakın poster bildiri 

de tartışıldı. Konferansın ikinci günü sabah oturumunda da 

değişim haftasına 9 farklı ülkeden katılan 12 katılımcı 

tarafından kendi ülkelerindeki aile hekimliği uygulamaları 

ve uzmanlık eğitimi süreçlerinden bahsedildi (Fotoğraf 6). 

Bu oturum sona erdiğinde verilen tartışma arası ile 

konferansa katılanlar değişik ülkelerde merak ettikleri 

uygulamaları birbirlerine sorarak bilgi aktarımında 

bulundular. 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

     Bu değişim programı hedefleriyle uyumlu olarak global 

bir eğitim ve kültür platformu oluşturarak genç aile 

hekimlerinin sosyokültürel ve bilimsel paylaşımlarda  

bulunmasını sağlamıştır. İspanya’nın Palma de Mallorca 

kentinden yepyeni deneyimler, keyifli ve unutulmaz anılar 

ve yeni dostluklarla ayrıldık. Bu değişim programına 

katılma konusunda şahsıma verilen fırsatla aile hekimliği 

Fotoğraf 4. Sağlık merkezi eğitim saati: Türkiye sunumu 

Fotoğraf 5. Sosyal program: ”Palma Katedrali” önü tüm 

katılımcılar ve düzenleme ekibi ile 

Fotoğraf 6. 2.Balearic Adaları Aile Hekimleri Buluşması:“Türk 

Sağlık Sistemi ve Aile Hekimliği Disiplini”sunumu 
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uzmanlık eğitimine yeni adım attığım dönemde 

disiplinimizin ilkelerine ve evrenselliğine yönelik farklı 

bir bakış açısı kazanarak farkındalığımı arttırdım. Bu 

deneyimlerim ışığında tüm aile hekimliği uzmanlık 

öğrencilerini ve uzmanlığının ilk 5 yılı içerisinde bulunan 

meslektaşlarımı başta VdGM Türkiye ailesi ile tanışmaya 

ve VdGM etkinliklerine katılarak uluslararası VdGM 

virüsü ile enfekte olmaya davet ediyorum.  
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