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BİRİNCİ BASAMAK
Sağlık hizmetlerinin sunumu, hastalık tarihiyle koşut 

olarak, ihtiyaçlar çevresinde örgütlenmiştir. Olanakların 
gelişmesi, sağlıkla ilgili bilginin artması, sağlık hizmetleri 
sunumuna yansımış ve sanayi devrimi sonrası “basamaklı 
sağlık hizmetleri sunumu” sistematik olarak ortaya çıkmış-
tır. Aslında tıp tarihinde basamaklı hizmet hep vardır. Hasta 
önce yakındaki hekime gider, ondan derman bulamazsa 
onun önerdiği daha uzaktaki “onun derdiyle uğraşan”  bir 
hekime gider.

En basit şekliyle hizmet alanların, çeşitli sağlık ihtiyaçları 
için başvurduğu ilk sağlık kurumu ve bu kurumlarda üre-
tilen sağlık hizmeti “birinci basamak sağlık hizmeti” olarak 
tanımlanabilir. Bu hizmet, farklı ülkelerde, farklı şekillerde 
sunulmaktadır. Bu gün sağlık sistemi kurucularının ittifakla 
kabul ettiği birinci basamak sağlık hizmeti, doğru çalışan 
her sağlık sisteminin olmazsa olmaz parçasıdır.

Birici basamak sağlık hizmetleri, mevcut deneyimler ve 
teoriler dikkate alındığında bazı özelliklere sahiptir1.

1. Kapsayıcılık; Yaygın görülen sağlık sorunlarını çöze-
bilecek bilgi,deneyim ve donanıma sahip olmasıdır.

2. İlk başvuru noktası ve sevk sistemi, “gate keeper” 
kapı tutucu olarak ta bilinen bu nitelik, sisteme acil haller 
dışında ilk başvurulan yer olarak tanımlanır. Bu işlem ya böl-
ge tabanlı yada kişi kayıt listelerinde bulunan hastaların ileri 
tanı ve tedavi işlemleri için birinci basamaktan onay alma-
sıdır.

3. Süreklilik; verilen hizmetlerin belli standartlarda ve-
rilmesinin devamlılığıdır. Standart donanım ve yaklaşımın 
uzun erimli garanti edilmesidir. Bu durum bazı sistemlerde 
hastanın hekimi, hekimin hastayı uzun erimli bir diyalog 
içinde tanıması olarak ifade edilebilir.

Ülkemizde , Refik SAYDAM önderliğinde, daha çok  di-

key örgütlenme olarak tanımlanan yaygın bir sağlık so-
runu için ona uygun özelleşmiş bir sağlık organizasyo-
nu, 20.yy ortalarına kadar benimsenmiştir. Bu dönemde 
trahom,lepra,sıtma,tüberküloz  gibi  bulaşıcı hastalıklara 
karşı mücadele verilmiştir. Nusret FİŞEK’le 224 sayılı Sosya-
lizasyon Kanunu (1961) ve bu kanunun uygulanması (1963) 
ile oluşan Sağlık Ocağı sistemi Türkiye de birinci  basamağı 
oluşturmuştur.

2005 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm uygulaması 
çerçevesinde birinci basamak aile hekimleri ve aile sağlığı 
merkezleri tarafından yürütülmeye başlamıştır. Aile hekim-
liği sisteminin 2010 yılı sonunda kadar tüm Türkiye’ye yay-
gınlaştırılması planlanmaktadır.

Basamaklı sağlık hizmetlerini zorunlayan sağlığın finans-
manıdır. 20.yy.lın ilk çeyreği  sonrası Sovyetler birliğinde 
devletin sağlığı finanse etmesi, Kıta Avrupa’sı, İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletlerinde  sağlığın devlet güvencesi 
kapsamına alınmasını sağlamıştır. Aile hekimliğinin veya 
birinci basamağın sağlık sistemlerindeki merkezi yerini al-
masını sağlayan en büyük adımlardan biri de Alma Ata’da 
“2000 yılında herkese sağlık” sloganıyla toplanan Uluslara-
rası Temel Sağlık Hizmetleri Üzerine yapılan Konferans’tır. 

12 Eylül 1978’de, Alma Ata’da yapılan Uluslararası Temel 
Sağlık Hizmetleri Üzerine Konferans’ta, bütün dünya hükü-
metlerinin, sağlık ve kalkınma konusunda çalışanların hep-
sinin ve bütün dünya toplumlarının, bütün insanların sağ-
lığını korumak ve daha iyi bir duruma getirmek için acilen 
harekete geçmelerine ihtiyaç olduğunu belirten bir Dekla-
rasyon yayınlanmıştır. 

Alma Ata konferansının sağlık politikaları üzerinde de-
rin etkileri olmuş, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bu 
alanda uzmanlaşmış hekimler tarafından verilmesi gerekti-
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ği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Dünya Sağlık Örgü-
tünün (DSÖ) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 2008 Dünya 
Sağlık Raporunda birinci basamak sağlık hizmetlerinin ge-
nişlemekte olan rolü ve dünyada birinci basamak sağlık hiz-
metlerinin desteklenmesi konusuna odaklanılmıştır2.

Alma Ata Kazakistan’ın başkentidir ve o dönemde Sov-
yetler birliği içindedir.

Dünyanın endüstrileşmiş ülkeleri çeşitli dönemlerde 
sağlığın finansmanı ile ilgili çalışmalar yapmışlar, bu çalış-
maların sonucunda da kendi sağlık organizasyonlarını oluş-
turmuşlardır.

Bu model uygulamaları üzerinden birinci basamağın ya-
pısal bileşenlerine bakarsak;

FİNANSMAN
Sağlık hizmetleri giderlerinin (ilaç, tanı, rehabilitasyon, 

eğitim ve koruyucu hizmetler, hizmet sunulan binalar, tek-
nik teçhizat ve personel giderleri)  nasıl karşılanacağını be-
lirler.

Paranın toplanması, hizmetlerin planlaması ve yapılan-
ması onlarca farklı şekilde yapılabilir.

Finansman konusunda seçilmiş ülke örnekleri;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD);
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre ABD sağlık sistemleri 

içinde kötü örneklerden biridir, büyük araştırma fonları, ileri 
sağlık bakımı kalitesine karşın sağlığı bir sektör olarak ka-
bul eder, tüm nüfusunu kapsayan bir sağlık ödeme sistemi 
yoktur.

Medicare, 65 yaş ve üzerini kapsar, ancak cepten öde-
meler fazladır.

İngiltere; 
1941 yılında Beveridge raporu ile oluşturulan, genel 

vergilerden finanse edilen, sağlık ve sosyal güvenlik siste-
mi, aile hekimlerinden oluşan “gerçek” bir birinci basamağa 
sahiptir. Beveridge tüm halkı kapsayan bir sosyal güvenlik 
sistemi ve hizmeti sunacak geniş bir sağlık organizasyonu 
önermiştir. Geriatrik yaş grubuna  yönelik bir çok hizmet bu 
kapsamdadır.

Almanya;
Kamu sigortacılığı yada sosyal sigorta diyebileceğimiz, 

çalışan primleri ve devlet katkısını içeren bir finansman 
sistemine sahiptir. Bismarck modeli olarak bilinen bu yapı, 
geniş bir sağlık organizasyonu ile desteklenmiştir. Birinci 
basamak hizmetleri, sigorta kurumuyla sözleşmeli aile he-
kimlerince yürütülür.

Birinci basamağın tercih nedenlerinden en önemlisi 
maliyet-etkinlik değerlerinin yüksek oluşudur. Sağlık tekno-
lojileri ve ilaç sanayinin gelişmesi ile ortaya çıkan tanı ola-
nakları, tedavi olanakları beklenen yaşam sürelerini uzat-
mış, uzayan yaşlılık dönemi ile birlikte hem süreçte hem 
sonuçta maliyetler artmış ve artmaktadır. Sistem kurucu 
geriatrik bakım ve birinci basamağın ilişkisini ilk bu noktada 
kurmalıdır.

İSTİHDAM
Sağlık hizmeti sunanların, sayısı, niteliği ve coğrafi dağı-

lımı ifade eder.

Birinci Basamağın çalışanları birinci basamağa özgü 
sorunlar dikkate alınarak eğitilmeli ve görevlendirilmelidir. 
İstihdam sağlanırken hem nitelik hem nicelik dikkate alın-
malıdır. Sağlık hizmetlerinin sunum kalitesi doğrudan sağlık 
çalışanı sayısına bağlıdır.

Toplumda sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisini ya-
pabilen, koruyucu hekimlik ilkelerini uygulayan, etkili ileti-
şim kurabilen, davranış değişikliği sağlayacak eğitim beceri-
leri ile donatılmış birinci basamak hekimi, sağlık sisteminde 
anahtar bir rol oynamaktadır.

ORGANİZASYON
Sağlık hizmeti sunumunun gerek anatomisi, binaların 

konum ve tasarımları, hizmet alanlara uzaklıkları ; gerekse 
fizyolojisi, nasıl yönetilecekleri, bilgi ve kaynak akışının nasıl 
sağlanacağı, iş akışları (tanımlanmışsa), planlama yöntem-
lerini kapsar.

Birinci basamağın organizasyonu; kurumları ve kurum-
ların görevlerinin doğru, gerçekçi ve uygulanabilir bir şekil-
de tanımlanmasıdır. Kurumların iş yükleri toplumdaki sağlık 
sorunlarına göre belirlenmelidir.

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
Temel sağlık hizmetleri (TSH) Birinci basamak kavramı 

ile sık sık eşanlamlı kullanılma eğilimdedir. TSH’nin ağırlık-
lı olarak birinci basamakta sunulması bu karışıklığa neden 
olur. Temel sağlık hizmetleri, ülkelerin ellerindeki bütçelerle, 
genel olarak ücretsiz sunulan, bir sağlık paketine işaret eder. 
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DSÖ yaptığı çalışmalarla bu paketin asgari sınırlarını belirle-
yerek, standart bir hizmet sunumu oluşturmaya çalışır.

TSH içinde değerlendirilen bileşenler tam sağlıklılık hali 
ile ölüm arasında olabildiğince hastalık seyrine erken mü-
dahaleyi içeren basamaklardan oluşur. Bu basamaklar;

Sağlığın geliştirilmesi, Koruma, Tanı-tedavi, Rehabilitas-
yon, basamaklarıdır.

Sağlığın geliştirilmesi, yaklaşık 20 yıldır dillendirilen, bir 
çok hastalığa zemin oluşturacak alışkanlıklarımızın iyi ör-
neklerle değiştirilmesini içerir. Sağlıklı beslenme, egzersiz 
programları bu kapsamda değerlendirilir.

GERİATRİ
Geriatri; 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, has-

talıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, 
koruyucu hekimlik uygulamaları ve sağlıklı yaşlanmayla il-
gilenen bir bilim dalıdır.

GERİATRİ ÖNEMLİ MİDİR
Dünya hızla yaşlanmaktadır; 2050 yılı için yapılan kes-

tirimler dünya nüfusunun  %20’ sinin 60 yaş ve üzerinde 
olacağını söylemektedir. Düşünülenin aksine geri bırakıl-
mış dünyanın diğer alanlarında, endüstrileşmiş ülkelerde 
oluşan demografik dönüşümün (doğurganlığın azalması, 
beklenen yaşam süresinin uzaması ve nüfusun yaşlanma-
sı) , daha hızlı işlemesidir. Bu durum gerek sosyal güvenlik 
sistemleri gerek sağlık sistemleri , endüstrileşmiş toplumlar 
kadar güçlü olmayan bu ülkelerde yaşlı sağlığı sorunlarının 
daha yoğun hissedileceğidir. Geriatrik yaş grubunun, en az 
bir kronik hastalığa sahip olduğu, depresyon ve buna bağlı 
intihar  oranlarının yüksek olduğu, yatağa bağımlı bırakan 
hastalıklar, bası yaraları, kötü beslenme ve düşmelerin başlı 
başına bu yaş grubunda önem kazandığını  görüyoruz. 

Geriatrik yaş grubunun acile başvuru oranları daha yük-
sektir 4 ,

Koruyucu hekimlik uygulamalarına daha çok ihtiyaç du-
yarlar.

Bütün bu bilgiler dikkate alındığında geriatrinin günü-
müzde önemli bir disiplin olduğu, gelecekte de bu önemi-
nin artacağını görmekteyiz.

BİRİNCİ BASAMAK VE GERİATRİ
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO, 1998) yaşlılıkla ilgili 

yayınladığı raporlarda ve ülkemizde yaşlılığın başlangıcı 65 
yaş olarak belirtilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 1996 yılında 
yapmış olduğu nüfus projeksiyonlarında, ülkemizde 65 yaş 
ve üstü nüfusun 2010 yılında % 6,7, 2020 yılında % 8,5, 2030 
yılında ise % 12,1 olacağı tahmin edilmektedir8.

Bu iş yükü değerlendirildiğinde Geriatrik yaş grubuna 
verilecek hizmetlerin geriatri kürsüleri ya da birimlerince 
verilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Ayrıca bu hiz-
metin 3. basamakta verilmeye çalışılmasının maliyet-etkin 
olmadığı da kolayca değerlendirilebilir.

Ülkemizde yaşlıların çok az bir kısmı gerçek anlamda ge-
riatrik bakım hizmetleri almaktadır.

Geriatrik yaş grubu hem kadın-erkek arasında hem genç 
nüfusun kentlere göçmesi ile kırsal alanda yoğunlaşması ile 
kır-kent ayrımında da kendi içinde hizmete ulaşmada eşit-
sizlikler yaşamaktadır.

Geriatrik bakım merkezlerinin yanı sıra yaşlılara yaşadık-
ları ortamda, bulundukları çevreden koparmaksızın hizmet 
sunumu önerilmektedir. 

Türkiye’de toplum temelli olarak yaşlı nüfusta yapılan iki 
ayrı çalışmada ilk başvuru kurumu sağlık ocağı olarak bu-
lunmuştur5.

Son yıllarda gelişen tıp ve yaşlanan dünyamız geriatrinin 
ayrı bir tıp disiplini olarak ortaya çıkmasına gereksinim gös-
terirken, yaşlı hastalar birinci basamak sağlık sunumunda 
gittikçe artan oranda yer almaktadır.

Birinci basamak hekimliği (Aile hekimliği) hastayı sü-
reç içinde bir bütün olarak değerlendirmekte (biyo-psiko-
sosyal yaklaşım), hastanın sağlık sorunlarını daha iyi yönet-
mektedir. Birinci Basamakta uzun vadeli hasta –hekim iliş-
kisi geriatrik  yaş grubu tarafından önemsenmekte, yapılan 
çalışmalar zorunlu haller dışında yaşlıların aile hekimlerini 
değiştirmediklerini göstermektedir.

Geriatri uğraştığı sorunlar nedeniyle multi-disipliner bir 
anlayışa ve inter-disipliner bir ekibe sahip olmalıdır, bu ekip 
içinde mezuniyet öncesi ve sonrası geriatrik bakış açısını da 
repertuarına eklemiş aile hekimleri mutlaka bulunmalıdır.

Geriatrik yaş grubuna hizmet sunumunda birinci basa-
mağı esas alan model önerileri vardır 9
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Yaşlı sağlığı hizmetlerinin planlaması konusunu işleyen 
yazarlar , bu planlanmanın artık Türkiye için bir gereksinim 
olduğunu ve yaşlı nüfusun sağlığından öncelikle Birinci ba-
samak sağlık hizmetinin görevi olduğunu ifade etmektedir-
ler 10

ABD’de aile hekimlerinin büyük çoğunluğu geriatri eği-
timi almaktadır7.

Yönetsel erk 2000 li yıllarda geriatriyi gündemine almış-
tır. Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem 
Planı 3 Devlet Planlama teşkilatı tarafından hazırlanmıştır. 
Bu plan Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılında hazırla-
nan “Yaşlanma Uluslararası Eylem Planı ”na dayanmaktadır. 
Eylem planında Yaşlının topluma ekonomik, sosyal ve kültü-
rel olarak aktif katılımı amaçlanmıştır.

Ayrıca 2008 yılında Temel Sağlık Hizmetleri bünyesinde 
“Yaşlı Sağlığı Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. Bu şube mü-
dürlüğü aktif yaşlanmanın desteklenmesini, yaşlıların kaza-
lardan korunmasını, sağlık siteminden etkin yararlanmaları-
nı sağlamayı amaçlamıştır. 

Bütün bu bilgiler bize geriatrik yaş grubunun alması 
gereken hizmetlerin büyük bir kısmının birinci basamakta 
verilmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak mevcut aile he-
kimliği planlaması içinde geriatrinin düşünülmediği açıktır. 
Geriatri yaş grubunu gereken hizmetin sunumu için mevcut 
hasta sayıları, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, sevk 
sisteminin uygulanması gibi konular acilen çözülmelidir. 
Aile hekimliği Türkiye uygulamasında Hekim başına 3500-
4000 hasta düşmektedir. Sevk sistemi olmadığı için aile he-
kimi hastasını hiç göremeyebilir. İkinci basamak tarafından 
hastanın en önemli organik sorununa odaklı bir tanı ve te-
davi süreci yürütülmektedir. Geriatrik bakım; Psikolog, Bes-
lenme uzmanı, Fizyoterapist, Diş hekimi, Geriatrist, Aile he-
kimi, Eğitilmiş evde bakım görevlileri, Aile Sağlığı Elemanı, 
Sosyal Hizmet Uzmanlarının birlikte çalıştığı, bu yapıyı Aile 
hekiminin koordine ettiği, bir alt yapı ve sistem gerektirir. 
Aile hekimleri Aile sağlığı elemanı dışında bu ekip eleman-
larına ve servislere ulaşım olanağına sahip değildir. Aile he-
kimi gerektiğinde hastasını Geriatriste sevk edebilmeli yada 
geriatristten konsültasyon isteyebilmelidir. Bunu içinde her 
ilde Geriatri servisi yada ünitesi bulunmalıdır. Finansman 
sistemi bütün bu süreci geriatrik yaş grubu için finanse et-
melidir. Fizyoterapi, Evde bakım görevlileri, Beslenme uz-
manlarına ait hizmetler özel sektör tarafından karşılanabilir. 
Bu alt yapı oluşmadan “akla gelme” temelli bir anlayışla ge-
riatrik yaş grubunun sağlık hizmet ihtiyaçları Aile hekimleri-

ne devredilemez ve evde bakım hizmetleri Aile hekimince 
yapılan ev ziyaretlerine indirgenemez. 

EVDE BAKIM HİZMETLERİ
Geriatrik bakımın en önemli unsurlarından biri, evde ba-

kım hizmetleridir.

İlgili yönetmelik Evde Bakım Hizmetini; Hekimlerin öne-
rileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları 
ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyotera-
pi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulması 6   
olarak tanımlamaktadır

Daha akademik bir tanım Evde bakım için ; hasta bakımı, 
rehabilitasyon ve kişisel bakım yanında, günlük yaşam ak-
tivitelerini yerine getirirken oluşabilecek sorunları önleyici 
hizmetleri de kapsayan çok yönlü uygulamalar bütünüdür8. 
demektedir.

Evde Bakım hizmetleri ülkemizde yeterli düzeye ulaşma-
mıştır.

Günümüzde evde bakım hizmetleri , endüstrileşmiş  bir 
çok ülkede aile hekimlerinin de yer aldığı ekiplerle gerçek-
leştirilmektedir.

Yaşlılara sunulan hizmetler birinci basamak sağlık 
hizmetleri içine entegre edilmeli, bunu yanında kronik 
hastalıklar,psikolojik ve sosyal sorunlar için geriatri klinik-
leri, bakım evleri kurulmalıdır. Evde Bakım hizmetlerinin alt 
yapısı kurulmadan Birinci Basamağın geriatrik hizmet sunu-
mu eksik kalacaktır.

GERİATRİ EĞİTİMİ
Birinci Basamakta Geriatrik hizmetlerin örgütlenmesin-

de en önemli ayaklardan biri de yetişmiş insan gücüdür, bu-
nun anahtarı ise eğitimdir.

Bu nedenle Avrupa ülkeleri ve ABD’de geriatrik has-
ta yaklaşımının hem primer koruyucu hekimlik hizmetleri 
içinde hem de uzmanlaşmış hekimlerce sağlanması, bunun 
yanında diğer ihtisas dallarına da geriatri eğitiminin yerleş-
tirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır11

Tartışmalı olmakla beraber Geriatri koruyucu hizmetle-
ri de içeren ihtisaslar üzeri bir alan olarak görülmekte, Tüm 
tıp eğitimi boyunca geriatrik yaklaşımı öğretebilmek için 
bir Anabilim dalı olması gerekliliği savunulmaktadır.ABD’de 
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geriatrinin bilim dalı olarak statüsü ve bilgi tabanı ile ilgili 
tartışmalar devam etmesine rağmen, geriatri eğitiminin tıp 
eğitiminin her aşamasına entegrasyonunun gerekliliği ko-
nusunda tartışmasız bir görüş birliği ortaya konmuştur11.

Türkiye’de de Geriatri bir bilim dalı disiplin olarak kabul 
edilmesi gerekliliği savunulurken, mevcut Geriatristlerin 
azlığı nedeniyle , geriatri Enstitüsü yada Merkezinin de kısa 
vade çözümler için bir ara basamak olabileceği vurgulan-
mıştır12.

Bu yaklaşımlar bize mezuniyet öncesi bir entegre eğitim, 
mezuniyet sonrası ise farkındalık yaratma gerekliliğini orta-
ya koymaktadır.

SONUÇ
Birinci basamak etkin sağlık hizmeti sunmanın en önemli 

gereklerinden biridir. Dünyamız hızla yaşlanmakta, Geriatrik 
yaş grubu hızla büyümektedir. Geriatrik yaş grubu  özel sağ-
lık ihtiyaçlarına sahiptir. Bu sağlık ihtiyaçları, Geriatri AD’ca 
desteklenen, ekip anlayışı ile Birinci basamakta çözümlene-
bilir. Birinci basamak finans, istihdam ve organizasyon ola-
rak Geriatri gibi özel konular için yapılandırılmalıdır. Geriatri 
bilimi , uzmanlık dalı olarak, hem mezuniyet öncesi tıp eğiti-
minde hem mezuniyet sonrası kurs ve toplantılarla bir bakış 
ve kavrayış yaklaşımına dönüşmelidir. Geriatrik hizmetlerin, 
özellikle koruyucu sağlık boyutu sosyal güvenlik kurumla-
rınca ödeme kalemlerine dahil edilmelidir. Evde bakım, Uğ-
raş merkezleri, Alzheimer gündüz bakımevleri, Huzur evleri 
yeterli sayıda planlamalı ve tamamlanmalıdır.  
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