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Sanofi-aventis basın bülteni 

13 Nisan 2010 
 
 

Sanofi-aventis ve sanofi pasteur’ün aile hekimliği sistemine ilk adım niteliği 
taşıyan projesi a-hekim.tv, yayın hayatında 1. yılını tamamladı.  

 
A-hekim.tv 1 yaşında  

 

Aile hekimlerine internet üzerinden uzmanlık derneklerinin özel olarak 
hazırladığı videolarla eğitim desteği sunan a-hekim.tv  1. yılını 4 ödül, 12 
uzmanlık derneği ile işbirliği, 55 video, 3600 üye, 727 bin dakika izlenme 

süresiyle doldurdu.  

 

İlk yayınını 20 Nisan 2009’da gerçekleştiren a-hekim.tv bugüne kadar eğitim kursları, klinik beceri 
kursları, yuvarlak masa tartışmaları, kongrelerden canlı yayınlar olmak üzere 55 videoyu 3600 aile 
hekimine ulaştırdı. Toplamda 726.702 dakika izlenen online eğitim kanalı, bu yıl hedeflerini 
büyüterek hekimlere farklı projeler sunmaya hazırlanıyor.  

Birinci Basamak sistemine geçiş döneminde Sağlık Bakanlığı’nın verdiği zorunlu eğitime 
paralel olarak hayata geçen a-hekim.tv kısa sürede aile hekimlerinin başvuru kaynağı 
haline geldi. A-hekim.tv bir anlamda Sağlık Bakanlığı tarafından internet üzerinden 
sağlanan eğitimi destekleyen “online dershane” oldu. 

Sadece aile hekimlerinin kullanımına açık olan ve şifre ile girilebilen eğitim portalında, canlı 
yayınlar sırasında eğitim veren hekime internet aracılığı ile soru sorulabiliyor ve canlı yayın 
sırasında yanıtı da alınabiliyor. A-hekim.tv hızlı değişen içeriği ve interaktif yayınlarıyla da 
aile hekimlerine güncel bilgilerin ulaşmasını sağlıyor. Aile hekimlerinin günlük hayatlarında 
ihtiyaç duyabilecekleri konular hakkında web tabanlı video sistemi ile eğitim modülleri 
sunan a-hekim.tv, zengin içeriği birinci basamak hekimlerine yönelik hizmetlerini 
sürdürüyor. Yuvarlak Masa, Kurslar, Klinik Beceri, Kongreler gibi alanları ile interaktif bir 
ortam üzerinden hekimlere ulaşan site, uzmanlık derneklerinin desteği ile yoluna devam 
ediyor. Her ay yenilenen klinik beceri kursları video sunum formatında yayınlanırken üç 
ayda bir ise, seçilen bir konu ile ilgili, konunun uzmanlarıyla birlikte aile hekimlerinin de 
katıldığı açık oturumlar gerçekleştiriliyor.  
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Pratisyenlere yönelik içerik sunacak 

A-hekim.tv bu yıl yeni projelerle de hekimlere sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye, izleyici 
kitlesini genişletmeye hazırlanıyor. A-hekim.tv’nin bu yıl imza atacağı ilk yenilik “Uzmanına 
Danışın” bölümü olacak. Konuyla ilgili uzman hekimlerde gerçekleştirilecek röportajlar 
akılda kalan sorulara cevap verecek.  

Ayrıca 2010 yılında aile hekimliğine geçecek illerdeki pratisyen hekimlerin de projeye dahil 
olması öngörülüyor. Pratisyen hekimlere yönelik içerikler güncellenme aşamasında. Bunun 
yanında kanalın genel yapısının biraz daha genişletilerek eğitim içeriği dışında bazı 
hizmetlere de yer vermesi planlanıyor. Aile hekimlerinin günlük hayatlarını daha da 
kolaylaştıracak bazı hizmetler devreye girecek.  

 
10 Uzmanlık Derneği ile 31 eğitim videosu 
 
Sanofi-aventis ve sanofi pasteur’ün öncülüğüne başlayan a-hekim.tv projesi 10 uzmanlık derneğinin 
işbirliğiyle yürütülüyor. Türk Pediyatri Kurumu, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ÇEHAD) , 
EKMUD, Türk Nöroloji Derneği, Diyabet, Beslenme ve Obezite Derneği, Viral Hepatitle Savaşım 
Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Pratikardiyoloji Derneği, Kardiyoloji 
Pratisyenleri Derneği, Acil  tıp Derneği, Klinik Araştırmalar Derneği, Aile Hekimliği Federasyonu’nun 
başından beri destek verdiği projede 31 ortak yapım yer aldı. A-hekim.tv’de yayınlanan tüm eğitimler 
konusunun uzmanı dernekler tarafından sağlanıyor. Derneklerin atadığı eğitimciler tarafından hazırlanan 
kurslar sokak röportajlarıyla destekleniyor. Böylece konuyla ilgili toplumun bilgi düzeyini değerlendirmek 
için sorulan sorularla aile hekimine bu konuda ışık tutuluyor. 2010 yılında işbirliği yapılan derneklerin 
sayısının 12’ye çıkarılması hedefleniyor.  

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ile Çocuklarda Aşılama, Çocuklarda Tüberküloz, Ateşli 
Çocuğa Yaklaşım, Boğmaca ve Aşısı videolarına imza atan kanal, Diyabet, Obezite ve Beslenme 
Derneği ile Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi, Diyabetik Dislipidemi, Diyabet ve Obezite ; 
Kardiyoloji Pratisyenleri Derneği ile Birinci Basamakta Hipertansiyon Yönetimi, Göğüs Ağrılı 
Hastaya Yaklaşım, Hiperlipidemi Tedavisi ; Türk Nöroloji Derneği ile İnme Geçiren Hastanın 
İzlenmesi, Primer Baş Ağrıları Migren, Baş Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi, Sekonder (Acil) 
Başağrıları;  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ile İnme Geçiren Hastanın 
İzlenmesi, Tedavi Edici Egzersizler, Boyun Ağrıları, Sırt Ağrıları, Bel Ağrıları, Kronik Ağrıya 
Yaklaşım ; Türk Pediatri Kurumu ile Yenidoğanla İlgili Tanımlar, Yenidoğan Muayenesi, Çocuk 
Sağlığı İzlemi, Çocukluk Dönemi Tonsillofarenjitleri ; Viral Hepatitle Savaşım Derneği ile Viral 
Hepatitler, Türkiye Acil Tıp Derneği ile Göğüs Ağrısı ve Akut Koroner Sendromlar, Acil Havayolu 
Yönetimi 1: Giriş ve Temel Havayolu Teknikleri, Acil Havayolu Yönetimi 2: İleri Havayolu Teknikleri 
ve Havayolundan Yabancı Cisim Çıkarılması, Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Çoklu Travma 
Hastasına Yaklaşım ; Klinik Araştırmalar Derneği ile Kanıta Dayalı Tıp yayınları gerçekleştirildi. 
Son olarak Ateroskleroz Derneği ile de Aterosklerotik hastalıklar videosu yayınlanacak.  

 

Basın bilgi için: Medyaevi İletişim – Sinem Eminoğlu / Tel: 0212 351 91 81 / seminoglu@medyaevi.com.tr 
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Aile Hekimliği Hakkında: 
Halihazırda 33 ilde uygulanan aile hekimliği sisteminin 2009 yılı sonuna kadar da İstanbul dışındaki 
illerde de hayata geçmesi hedefleniyor.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklandığı üzere, aile 
hekimliği sistemine geçiş döneminde bulunan hekimler için ikinci aşama eğitim programı önümüzdeki 
günlerde başlatılacak. Kalıcı sertifika ile sonuçlanması öngörülen bu eğitim programının, internet 
üzerinden gerçekleştirilecek “uzaktan eğitim” mantığında uygulanması planlanıyor. Şu anda Türkiye’de 
aile hekimliği sistemi içinde 6000’i aşkın birinci basamak sağlık hizmeti veren hekim bulunuyor. Bu 
sayının hızla artırılarak yakın bir gelecekte tüm Türkiye’de aile hekimliği sistemine geçilmesi 
öngörülüyor. 
 
 
Sanofi-aventis Hakkında 
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını iyileştirmek 
için tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis Paris (EURONEXT: SAN) ve 
New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.   
 
 
İleriye yönelik beyanatlar  

Bu basın açıklaması, 1995’de yeniden düzenlenmiş haliyle Özel Haklar Sınırlama Reformu Anlaşması’nda Bu basın 
bülteni, 1995 US. Private Security Litigation Reform Act’a göre, ileriye dönük beyanatlar içermektedir. İleriye dönük 
beyanatlar, tarihsel gerçekler değildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahminler ile bunların dayandığı 
varsayımları; gelecekteki operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve 
gelecek performansa yönelik beyanatları kapsamaktadır. İleriye dönük beyanatlar, sıklıkla, “beklemek”, “öngörmek”, 
“inanmak”, “niyetinde olmak”, “tahmin etmek”, “planlamak” ve buna benzer ifadelerle tanımlanmaktadır. Sanofi-aventis 
yönetimi ileriye dönük bu beyanatlarda ifade edilen beklentilerin makul olduğuna inanmakla birlikte, yatırımcılar, ileriye 
dönük bilgi ve beyanatların, pek çoğu önceden bilinmesi zor ve sanofi-aventis’in kontrolü dışında olan birçok risk ve 
belirsizliklere tabi olduğu, gerçek sonuçlar ve gelişmelerin, bu ileriye dönük bilgi ve beyanatlar kapsamında ifade veya 
ima edilen veya projekte edilenlerden farklılık gösterebileceği konusunda uyarılmışlardır. Bu risk ve belirsizlikler, 
diğerleriyle birlikte, araştırma ve geliştirmeyle ilgili belirsizlikleri, pazarlama sonrasında yapılacak olanlar da dahil olmak 
üzere, gelecekteki klinik veriler ve analizleri, FDA ve EMEA gibi sağlık otoritelerinin, ilaç adayları ile ilgili olarak başvurusu 
yapılan herhangi bir ilaç, cihaz veya biyolojik uygulamanın onaylanması veya onaylanmamasına dair kararlarını ve bu 
ilaçların piyasaya verilmesini veya ticari potansiyelini etkileyebilecek ürün bilgisi veya diğer konularla ilgili kararları, 
onaylanan ürün adaylarının ticari başarısının garanti edilememesini, gelecekte tedavi alternatiflerinin ruhsat onayı alma 
ve ticari başarıya ulaşma olasılığını ve sanofi-aventis tarafından SEC ve AMF’ye gönderilen dosyalarda tartışılan ve 
tanımlanmış olanlarla beraber, sanofi-aventis’in Form 20-F’de yer alan, 31 Aralık 2008’de sona eren yıla ait yıllık 
raporundaki “İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Uyarıcı Beyanatlar” ve “Risk Faktörleri” başlıkları altında listelenenleri 
kapsamaktadır. Sanofi-aventis, yürürlükteki yasalarca öngörülenler dışında, ileriye dönük bilgi ve beyanatları ile ilgili 
güncelleme veya düzeltme yapma konusunda bir yükümlülük üstlenmemektedir 

 
 
 

 


