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Küreselleşen dünyada yaşanan demografik değişimler,
sosyal ve ekonomik meselelerin yanı sıra giderek yaşlanan
toplumların sağlık sistemlerinde ortaya çıkan etik sorunların
da artışına yol açmaktadır. Herhangi bir toplumdaki
yaşlanmaya ilişkin kültürel kavrayış ve toplumların sosyoekonomik şartları dikkate alınmadan yaşlı insanlara yönelik
tıbbi destek konusunun kavramsallaştırılıp düzenlenmesi
mümkün değildir. Bu bakımdan kongre; küresel dünyada
yaşlanmaya yönelik sağlık hizmetleri araştırmaları ve sağlıkla
ilgili bilgi, yaşlı insanlara yönelik tutum ve davranışlar
gibi konuları da içeren etik, tarihsel ve epidemiyolojik
perspektiflere ağırlık verecektir. Yine disiplinlerarası bir
perspektiften tartışılması beklenen ‘yaşamın başlangıcı’ ve
‘cinsel yolla bulaşan hastalıklar’ kongrede ele alınacak diğer
konu başlıklarıdır.
Kongre, uzun süredir tıbbi bilimsel değişim ve ortak klinik
deneyimleri olan ve son elli yıldır devam eden göç süreciyle
birbirine yakından bağlanan Türkiye, Almanya ve diğer
ülkelerden seçili olgulara odaklanacaktır. İlki 2010 yılında
Almanya-Mainz’da gerçekleştirilen ve çok olumlu sonuçları
ortaya çıkan toplantının bu seferki hedefleri tarihsel olarak
birbirine bağlı olan ülkeler arasında farklı etik yaklaşımlara
yönelik bir tartışma platformu oluşturmak ve TürkiyeAlmanya ile benzer ilişkilere sahip diğer ülkelerden seçilen
örnek olgulara disiplinlerarası ‘tıp çalışmaları’ yaklaşımını
uygulamaktır.

Kongre Konuları
• Yaşlanma, Kültür ve Tıp (yaşlanma ve kültür, yaşlanma ve beden
algısı, tıbbi bakım ve geriatri, geriatri ve etik, hospis sistemleri)
• Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (AIDS, frengi, gonore, zührevi
hastalıkların sosyal algılanışı ve tıp, cinsel yolla bulaşan hastalıkların
tedavisi, politikalar ve etik)
• Yaşamın Başlangıcı ve Etik (yardımcı üreme teknolojileri, kürtaj,
tıbbi, dini ve felsefi açıdan yaşamın başlangıcı)
• Göç ve Sağlık

Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Bildiri özetleri en fazla 250 kelime olmalı ve 31 Mart 2012’ye kadar
Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.
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