
AVRUPA	HEKİMLER	DAİMİ	KOMİTESİ	

Sevgili	meslektaşlarım,		

Bugün	burada	sizlerle	birlikte	olmam	benim	için	özel	bir	gurur	vesilesi;	davetiniz	benim	açımdan	son	
derece	değerli	ve	koşulların	taşıdığı	önem	de	beni	özellikle	duyarlı	kılıyor.		

Ayrıca	 belirtmek	 isterim	 ki	 Dünya	 Tabipler	 Birliği	 ile	 yakın	 iletişim	 içindeyim;	 onlar	 da	 sizlere	 sıcak	
selamlarını	ve	Türk	Tabipleri	Birliği’ne	tam	desteğini	iletiyor.		

Avrupa	Hekimler	Daimi	Komitesi	 (CPME)	 tıbba	 ilişkin	bir	 vizyona	 sahiptir	 ve	 sizler	 de	 gerek	 kuruluş	
olarak	gerekse	tek	tek	bu	ortak	vizyonun	birer	parçasısınız.		

Hekimlerin	vizyonu,	tıp	alanında	en	yüksek	kalite	standartlarında	hizmetin	sunulması	ve	bu	hizmetin	
Türkiye	dahil	tüm	Avrupa’da	ihtiyaç	duyanlar	için	erişilebilir	olmasıdır!		

Tüm	 Avrupa’da	 doktorların	 vizyonu,	 ahlaki,	 etik,	 maddi	 olmak	 üzere	 her	 açıdan	 elverişli	 çalışma	
koşullarına	sahip	olmaktır.		

Türkiye	dâhil	tüm	Avrupa’da	hekimlerin	vizyonu,	mesleğin	gereklerini	yönetimden,	ekonomiden	ya	da	
sigorta	sistemlerinden	uygunsuz	herhangi	bir	müdahale	gelmeksizin	serbestçe	yerine	getirebilmektir.		

Bu	vizyonun	geliştirilmesinde	ulusal	tabip	birlikleri	hiç	kuşkusuz	merkezi	bir	rol	oynar.	Bu	kuruluşlar,	
hasta	bakımında	nitelik	ve	sağlık	sisteminin	yönetimi	açısından	vazgeçilmez	öneme	sahiptir.		

Neden?	 Çünkü	 sahip	 oldukları	 özel	 vasıflar	 ve	 kendine	 özgü	 insani	 deneyimleriyle	 hekimler	 sağlık	
hizmetleri	ve	tıp	konusunda	görüşlerini	serbestçe	ve	yaratıcı	biçimde	dile	getirmek	durumundadırlar.	
Bu	 nokta	 önemlidir:	 Hekimler,	 sahip	 oldukları	 özel	 vasıflar	 ve	 kendine	 özgü	 insani	 deneyimleriyle	
sağlık	hizmetleri	ve	tıp	konusunda	görüşlerini	serbestçe	ve	yaratıcı	biçimde	dile	getirebilmelidirler.		

Profesyonelce	gerçekleştirilen	düzenlemeler,	başka	bir	deyişle	profesyonelce	yönlendirilen	kuruluşlar,	
sürdürülebilir,	yüksek	nitelikli	bir	sağlık	sistemi	için	vazgeçilmezdir,	temel	önemdedir.		

CPME	 tam	 da	 bu	 nedenle	 hekimlerin	 demokratik	 kurumlar	 aracılığıyla	 özgür	 ve	 bağımsız	 temsilini	
güçlü	 biçimde	 desteklemekte,	 bunun	 mesleki	 vasıflar,	 etik	 konular,	 klinik	 uygulamalar	 ve	 niteliğin	
güvence	altına	alınması	gibi	alanlarda	tutarlılık	ve	uzmanlık	sağlayacağına	inanmaktadır.		

Bir	 bütün	 olarak	 tıbbın	 ve	 tek	 tek	 her	 hekimin	 iyi	 hizmet	 için	mesleki	 özerkliğe	 ihtiyacı	 vardır;	 tıp,	
kişisel	ve	serbest	 ilişkilerin,	yaratıcılığın	ve	yaratıcılıkta	serbestliğin	söz	konusu	olduğu	bir	alandır	ve	
bütün	bunların	dış	müdahaleler	ya	da	sınırlanmalarla	bağdaşması	mümkün	değildir.		

Evet,	 mesleki	 özerklik	 ve	 özyönetim,	 sürdürülebilir,	 etkin	 ve	 etik	 bir	 sağlık	 hizmetleri	 sisteminin	
sağlanmasında	kesinlikle	en	iyi	yol,	mümkün	olan	en	iyi	politika	aracıdır.		

Eğer	durum	buysa	herkes	kabul	edecektir	ki	mesleki	özerklik	yalnızca	mesleki	bir	ayrıcalıktan	 ibaret	
değildir;	 bu,	 birinci	 derecede	 olmasa	 bile	 aynı	 zamanda	 hastanın	 da	 hakkıdır.	 Nitelikli	 hizmetle,	
hizmete	erişimle	ve	 sürdürülebilirlikte	 çok	yakından	 ilişkili	bir	 konu	olduğundan	mesleki	özerklik	en	
başta	mesleki	bir	ayrıcalık	olmaktan	çok	hastanın	hakkıdır.		



Ulusal	tabip	birlikleri	de	bu	noktayı	dikkate	alarak	yalnızca	tıp	mesleğinin	çıkarları	açısından	değil	aynı	
zamanda	 daha	 geniş	 anlamda	 sağlık	 sistemi,	 özellikle	 hastalar	 ve	 kamu	 yararı	 açısından	 savunucu	
konumunda	hareket	edebilirler.		

Kuşkusuz,	 sağlık	 hizmetleri	 söz	 konusu	 olduğunda	 en	 güç	 durumda	 olanlara,	 örneğin	 çocuklara,	
yaşlılara,	belgeleri	olmayan	göçmenlere	ya	da	yoksulluk	içindekilere	özel	önem	verilmesi	gerekir.		

Bu	hususta	CPME	geçenlerde	Avrupa	Sağlık	Çalışanları	Bildirgesi’ne	 imza	atmıştır.	Bu	Bildirge,	 farklı	
hükümetlerin	 kayıt	 dışı	 göçmenlerin	 sağlık	 hizmetlerine	 erişimini	 azaltmaya	 yönelik	 girişimlerinin	
ardından	 gelmiştir.	 Bildirge,	 kimi	 durumlarda	 hekimleri	 hastaların	 göçmenlikle	 ilgili	 konumlarını	
bildirmekle	 yükümlü	 kılan	 ulusal	 yasalardan	 bağımsız	 olarak,	 hekimlerin	 etik	 yükümlülüklerinin	 bir	
gereği	 olarak	 kayıt	 dışı	 göçmenlerin	 tedavisiyle	 ilgilenme	 ve	 hasta	 mahremiyetine	 özen	 gösterme	
sorumluluklarını	teyit	etmektedir.						

CPME	 ayrıca	 tıp	 etiğinin	 ulusal	 tabip	 birliklerini	 silahlı	 çatışma	 durumlarında	 tutum	 almaya	 davet	
ettiğine	de	 inanmaktadır.	Halk	sağlığını	koruma	 ihtiyacında	olduğu	gibi,	hasta	haklarının	gözetilmesi	
bu	tür	durumlarda	daha	da	ivedilik	kazanır.		

Savaş,	 Savaş	 Mağdurları,	 Sağlık	 Hizmetleri	 ve	 Tıp	 Mesleğinin	 Rolü	 üzerine	 2003	 tarihli	 CPME	
kararımızda	 şöyle	 denilmektedir:	 “Hekimler,	 savaşın	 ve	 silahlı	 çatışmaların	 yol	 açtığı	 büyük	 insani	
kayıplar	ve	ahlaki	değerlerin	uğradığı	zarar	karşısında	sessiz	kalamaz	ve	kalmamalıdır.”	
	
Sonuçta,	 Avrupa	 Hekimler	 Daimi	 Komitesi	 olarak	 ulusal	 tabip	 birliklerinin	 gerek	 mesleki	 alanda	
gerekse	 sistemle	 ilgili	 konularda	 hasta	 bakımı,	 sağlık	 hizmeti	 sistemleri	 ve	 halk	 sağlığı	 açısından	
oynadığı	önemli	rolü	bir	kez	daha	ve	güçlü	biçimde	teyit	ediyoruz.		

Gerektiğinde,	 hükümetlere	 tıp	 mesleğinin	 demokratik	 ve	 bağımsız	 temsilcileri	 olarak	 ulusal	 tabip	
birliklerini	 güçlendirip	 özendirmeleri,	 sağlık	 politikalarının	 belirlenmesinde	 kendilerine	 gerçek	
anlamda	danışılması	çağrısında	bulunacağız.		

Nitelikli	 hizmet	 ve	 hastalara	 yönelik	 gerekli	 özen	 açısından	 tıp	 mesleğinin	 özerkliğe	 ve	 serbestliğe	
ihtiyacı	olduğuna	yürekten	inanıyoruz.		

Bu	inanç	doğrultusunda	hepimiz	birlikteyiz	ve	biz	de	sizlerleyiz.		

Açık	 olarak	 söylüyorum:	 CPME	 Türk	 Tabipleri	 Birliği’nin	 yanındadır	 ve	 barışı,	 hasta	 haklarını	 ve	
mesleki	değerleri	savunurken	yanında	olmaya	devam	edecektir.		

Teşekkürler.		


