
Say›n İç Hastal›klar› Uzman› meslektaşlar›m,

İç hastal›klar› uzmanlar› olarak ülkemizde en fazla say›ya sahip uzmanl›k alan›n›n bi-
reyleriyiz. Ülkemizde yaklaş›k olarak 7000 iç hastal›klar› uzman› bulunmaktad›r. Görev ve so-
rumluluklar›m›za bak›ld›ğ›nda; multisistem sorunlu, kronik hastal›klar›n tan›, tedavi ve izlemi
görevlerini üstlenen başka bir uzmanl›k alan› bulunmamaktad›r. Avrupa İç Hastal›klar› Der-
neği Başkan›’n›n ifadesiyle “Multisistem sorunlu hastalar›n tek adresi, iç hastal›klar›d›r. Baş-
ka ifadeyle “Multisistem sorunlu hastalar›n tan› ve tedavisinde iç hastal›klar› uzman› ekip li-
deri ve koordinatördür”.

Ülkemiz sath›nda cerrahi alan d›ş›ndaki sağl›k hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde iç
hastal›klar› uzmanlar› en önemli görevi yürütmektedir. Ayr›ca, cerrahi endikasyonlar›n konul-
mas›nda, preoperatif değerlendirmede ve oluşabilecek postoperatif komplikasyonlar›n tan› ve
tedavisinde önemli görev ve sorumluluklar›m›z bulunmaktad›r.

Günlük ortalama 100 poliklinik hastas›n› gören, gece nöbetlerde 500’den fazla hastan›n
değerlendirilmesini yapan, ayr›ca hastanelerde dahiliye servisinde yatan hastalar›n tan› ve te-
davisi yan›nda, konsültasyon hizmetlerini gerçekleştiren, sağl›k kurullar›n›n daimi üyeliği gö-
revlerini üstlenen meslektaşlar›m›z, nöbetçi olmad›ğ› zamanlarda da icabç› hekim olarak ola-
ğanüstü görev ve sorumluluklar› y›llard›r başar›yla üstlenmiştir ve gelecekte de ayn› özveri ve
başar› ile çal›şmalar›n› sürdürecektir.

İç hastal›klar› uzmanlar›n›n fedakarca üstlendiği yukar›da özetlemeye çal›şt›ğ›m görev
ve sorumluluklar›na karş›n, iç hastal›klar› uzmanlar›n›n motivasyonunu olumsuz olarak etki-
leyen uzmanl›k alan›m›z ile ilgili birçok sorun bulunmaktad›r. Bunlar k›saca s›ralanacak olur-
sa; iç hastal›klar› alan›n›n parçalanarak küçültme girişimleri, ç›kart›lan yönetmelikler ile so-
rumluluğunu üstlendiği hastalar›n tedavisini aksatabilecek olan baz› ilaçlar› yazamamas›, ba-
z› yeni oluşumlarla diyaliz merkezlerinde, diyabet merkezlerinde çal›şabilmelerinin k›s›tlan-
malar› örnek olarak verilebilir. Dahas› aile hekimliğinin iç hastal›klar› uzmanl›ğ›na alterna-
tif olarak gösterilmesi ise bir diğer sak›ncal› tabloyu oluşturmaktad›r.

İç hastal›klar› uzmanl›k dönemini oluşturan beş y›ll›k süre içerisinde; tüm iç hastal›kla-
r› alan›n› ilgilendiren çeşitli sistem sorunlu, kronik hastalar›n tan› ve tedavisini gerçekleştire-
rek elde edinilen mesleki teorik, pratik bilgi ve birikimin yok say›lmas›n›n doğuracağ› sak›n-
calar ortadad›r. “SAĞLIKTA AFFEDERSİNİZ YOKTUR”. 

İç hastal›klar› uzmanl›k eğitiminde en ciddi sorunlardan biri de; ülkemizde  eğitim içe-
riği, eğitici say›s›, eğitim alt yap›s›, eğitim ve hizmet dengesi yönünden hiçbir standardizasyon
olmadan, yaklaş›k 80 kurumda gerçekleştirilen iç hastal›klar› uzmanl›k eğitimi ile ilgilidir. Bu
nedenle Türk İç Hastal›klar› Uzmanl›k Derneği, anabilim dal› başkanlar› ve eğitim şeflerini 6
May›s 2006 tarihinde Ankara’da toplant›ya davet etmiş, haz›rlanan eğitim içeriğini sunmuş,

Editörden



görüş ve katk›larla haz›rlad›ğ› öneriyi Sağl›k Bakanl›ğ›na iletmiştir. Bu öneriler içerisinde iç
hastal›klar› eğitiminin genel dahiliye servisi ve polikliniği ortam›nda gerçekleştirilmesi, ku-
rumlar aras›nda iş birliği, eğitici ve eğitilen düzeyinde afiliyasyon kavramlar›, hasta baş›na
ayr›lmas› gereken minimum süre ve haftal›k çal›şma saatlerinin tan›mlanmas› ve eğitim kuru-
munda bulunmas› gereken minimum eğitici say›s›, beş y›ll›k eğitim içerisinde yap›lmas› gere-
ken teorik ve pratik eğitim hedefleri ve asistan karnesi ile eğitim alt yap›s›nda standardizas-
yon önerileri bulunmaktad›r.

Yeniden yap›land›r›lan dergimizin en önemli amaçlar›ndan biri; bilgi ve birikimlerimi-
zin paylaş›lmas›, ülkemiz sağl›k sorunlar›n›n ve iç hastal›klar› uzmanl›k alan›m›z ile ilgili so-
run ve çözüm önerilerinin tart›ş›lmas› ve her alanda, ülkemizin her bölgesindeki siz say›n mes-
lektaşlar›m›z ile iletişimin sağlanmas›d›r. Dergimizin Türk İç Hastal›klar› Uzmanl›k Derneği’ne
üye olan her meslektaş›m›za ücretsiz olarak ulaşmas›n› sağlamay› hedeflemekteyiz. Dergimi-
zin başar›l› olmas› için sizlerin katk›s›na ihtiyac›m›z bulunmaktad›r. Başar›da temel ilke, bir-
lik ve beraberliğimiz ve sorunlar›m›za ortak çözüm aray›ş› çabalar›m›z ile gerçekleşecektir.
Derneğimizin web sayfas› ve dergimiz en pratik iletişim yoludur. 

Eğitim kurumlar›m›zdaki tüm anabilim dal› başkanlar› ve dahiliye şefleri dergimizin da-
n›şma kurulunu oluşturmaktad›r. Katk›lar›n›z ile daha iyiyi yakalayabileceğimiz bilinciyle
Derneğimiz, Editör Kurulu ve emeği geçenler ad›na sayg›lar›m› sunar›m.

Prof. Dr. Kadir BİBEROĞLU
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