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AVRUPA HEKİMLERİ DAİMİ KOMİTESİ TOPLANTISI 

(The Standing Committee of European Doctors; CPME) 

24 ve 25 KASIM 2017, BRÜKSEL (BELÇİKA) 

ÖZET RAPOR1 

 

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (The Standing Committee of European Doctors; CPME2) 

toplantısı 24 Kasım 2017 tarihinde çalışma grupları ve 25 Kasım 2017 tarihinde de Genel Kurul 

toplantısı şeklinde iki alt başlıkta gerçekleştirilmiştir. 

Toplantılar başlamadan önce 24 Kasım 2017 günü sabahı Avrupa Parlamentosuna bir ziyaret 

gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda katılımcılara/ziyaretçilere Avrupa Parlamentosu, Avrupa 

Konseyi ve Avrupa Komisyonu çalışma sistematikleri hakkında bilgiler sunulmuştur. 

Fotoğraf 1. Avrupa Parlamentosu ziyareti (24 Kasım 2017, Brüksel) 

 

 

  

                                                           
1 Rapor Türk Tabipleri Birliği adına toplantıya katılan Dr. Dilek ASLAN tarafından yazılmıştır. 
2 https://www.cpme.eu/ 
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24 Kasım 2017 tarihinde öğleden sonra çalışma grupları toplantısının hemen öncesinde bazı tabip 

birlikleri hazırladıkları raporları üzerinden sunumlarını gerçekleştirmişlerdir: 

1. İngiliz Tabipleri Birliği 

2. İrlanda Tabipleri Birliği 

3. Norveç Tabipleri Birliği 

4. Yunanistan Tabipleri Birliği 

5. Polonya Tabipleri Birliği 

6. Litvanya Tabipleri Birliği 

7. Estonya Tabipleri Birliği 

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Başkanı Dr Jacques DE HALLER ve Genel Sekreteri Annabel 
SEEBOHM toplantının bu bölümünün başkanlığını sürdürmüşlerdir. Konuşmalarda öne çıkan 
başlıklar aşağıda yer almaktadır: 
 

1. Fazla çalışma saatleri sorun olarak gündeme taşınmıştır. 

a. Avrupa Birliği tarafından sınırı çizilmiş olan “haftada 48 saat çalışma” süresi 

aşılmaktadır. 

2. Düşük ücretle çalışma tabip birlikleri tarafından gündeme taşınmıştır.  

3. Beyin göçü önemli bir sorundur. 

Çalışma grupları toplantısı kapsamında Türk Tabipleri Birliği (TTB) iki gruba katılım 

sağlayabilmiştir. Katılım sağlanabilen ilk çalışma grubu “Beslenme, Fizik Aktivite ve Sağlık” 

olmuştur. 

Toplantıda aşağıdaki konular gündeme taşındı: 

1. Trans yağların ve şeker katkıları ile ilgili bir belge üzerinde çalışılmaktadır. 

2. Okullarda sağlıklı beslenme konusunda eğitim müdahalelerinin yapılması 

desteklenmektedir. 

3. Hekimlerin fiziksel aktiviteyi reçetelendirmeleri konusunda farklı görüşler oluşmuştur. Bu 

konuya itiraz fiziksel aktivitenin esasen bir toplum müdahalesi olması gerektiği 

kapsamında yapılmıştır.  

4. EFSA belgelerine atıf yapılmıştır. 

Bu toplantı ile ilgili olarak üzerinde çalışılan “veri toplama formu” ile ilgili TTB tarafından da katkı 

sunulabileceği aktarıldı.  

Türk Tabipleri Birliği temsilcisi fizik aktivite konusunda yapılan çalışmaya veri toplama formunu 

doldurarak katkı sağlayabileceğini, çalışma grubu çalışmaları kapsamında da “eşitsizlikler”, “gıda 

güvencesi (food security)”, ve “herbal ürünlerin kullanımı” konularının da özel başlıklar olarak yer 

alabileceğini belirtmiştir. 

Katılım sağlanabilen ikinci çalışma grubu toplantısı “Mülteci Sağlığı” konularında olmuştur. Bu 

çalışma grubu resmi olarak ilk kez yüz yüze toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıya Yunanistan 

Tabipleri Birliği temsilcisi Dr. Marily A. PASSAKİIOTOU başkanlık etmektedir. Bu toplantıda; 
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1. Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalara katkısı için teşekkür edilmiştir. 

2. Konuya ilişkin yapılan durum saptama çalışması hakkında bilgiler paylaşılmıştır.  

a. Bu çalışmaya henüz dokuz üye birlik katkı sunmuş olup formun daha fazla birlik 

tarafından doldurulması talebi yinelenmiştir. 

3. Avrupa’da mülteci konusu ile ilgili güncel bilgiler paylaşılmıştır. 

Türk Tabipleri Birliği temsilcisi tarafından; 

1. Türkiye’deki hekimler açısından duruma ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

2. Türk Tabipleri Birliği çalışmaları kapsamında konunun özel bir gündem olduğu 

aktarılmıştır. 

3. Tıp eğitimi müfredatına bu konuya ilişkin özel bir çalışma başlığı eklenebileceğinin ülke 

içinde konuşulmaya/gündeme getirilmeye başlandığı aktarılmıştır. 

4. Grup başkanı ve üyeleri ile çalışmaların sürdürülmesi kararı alınmıştır. 

Fotoğraf 2. Çalışma Grupları toplantısı (24 Kasım 2017, Brüksel) 

a. Toplantı başkanları 

 
b. Çalışma grupları (genel) 
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Toplantının ikinci günü (25 Kasım 2017) Genel Kurul yapılmıştır. 

 

Fotoğraf 3. Genel Kurul toplantısı (25 Kasım 2017, Brüksel) 

 

Yoğun bir gündemi olan toplantının teknik konularının yanı sıra içerik açısından öne çıkan/çıkmış 

konuları aşağıdadır: 

1. Ülkelerin (Finlandiya, İsveç, Avusturya, Slovenya, Polonya, Hollanda, Fransa, Yunanistan) 

Genel Kurul üyelerindeki değişiklikler oylanmış ve onaylanmıştır. 

2. İki başkan yardımcısında görev değişikliği olmuştur: 

a. Prof. Dr. Rutger Jan VAN DER GAAG’ın yerine Yunanistan’dan Dr. Anastasios 

VASIADIS seçilmiştir. Göreve 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacaktır. 

b. Polonya’dan Dr. Maciej HAMANKIEWICZ başkan yardımcısı görevine seçilmiştir. 

3. Yönetim Kurulu tarafından üyelere sunulan 2018 yılı bütçe seçenekleri arasında 

seçim/tercih yapılmıştır (B seçeneği kabul edilmiştir). 

4. Gözlemci üyelerin 2018 yılı için önerilen yıllık aidatları onaylanmıştır.  

a. Aidatlarda değişiklik olmamıştır.  

i. Arnavutluk Tabipleri Birliği’nin yarı aidat ödemesi kabul edilmiştir. 

5. Grup çalışmalarının süreç ve sonuçları hakkında bilgiler paylaşılmıştır: 

a. Beslenme, Fizik Aktivite ve Sağlık 

b. Profesyonel Uygulamalar (Professional Practice) 

c. Mülteci Sağlığı (Refugee Health) 

d. e-Sağlık (e-Health) 
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6. Aşağıdaki konularda çalışmalar ve planlamalar aktarılmıştır: 

a. Aşılama Tereddütü ve Antimikrobiyal Direnç 

b. İş Sağlığı (Occupational Health) 

i. Sağlıklı İşyerleri Kampanyası 

c. Toplumsal cinsiyet ve kalp ve damar hastalıkları ile ilgili İzlanda Tabipleri Birliği 

tarafından yapılan çalışma aktarıldı. 

i. Bu konuda CPME’nin daha geniş katılımlı çalışmalar yapabileceğine ilişkin 

görüşler belirtilmiştir. 

d. Tek Sağlık Yaklaşımı konusunda bir pilot çalışma yapılması konusunda karar alındı. 

i. Bu konunun müfredat programlarına yerleştirilmesi amacıyla bir çalışma 

yapılması planlanmıştır. 

7. Ekim 2017 tarihinde Dünya Tabipleri Birliği tarafından güncellenen ve kabul edilen Cenevre 

Bildirgesi (Hekimlik Andı) Kurul tarafından benimsenmiştir ve kabul edilmiştir.  

i. Güncellenmiş olan ve Kurul tarafından da kabul edilen Hekimlik Andı bütün 

üyelerin “ayakta” katılımı ile yeniden yüksek sesle okunmuştur. Bu etkinlik 

katılımcılar açısında güzel bir deneyim/paylaşım olmuştur. 

8. Yeni gözlemci üye katılımı onaylanmıştır: 

a. Ukrayna 

9. Katılımcı diğer kurumlar (gözlemci üye, diğer tabip organizasyonları) tarafından kısa 

bilgilendirmeler yapılmıştır: 

a. WMA 

b. WMSA 

c. EUMASS 

d. UEMS 

e. UEMO 

f. EJD 

g. FEMS 

h. EANA 

i. CEOM 

j. AEMH 

10. Gelecek dönem CPME toplantı tarih ve yerleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler paylaşılmıştır:  

a. 13 ve 14 Nisan 2018; Brüksel (Belçika) 

b. 9 ve 10 Kasım 2018; Cenevre (İsviçre) 

 

 


