Durum Nisan’dan TTB Pakistan’daydý
bu yana biliniyordu

TTB ile Kýzýlay arasýnda
imzalanan protokol gereði,
deprem sonrasýnda durum
deðerlendirmesi ve gereksinim belirlemesi yapmak amacýyla, deprem sonrasýnda Pakistan’a giden TTB
heyeti döndü.  Sayfa 5’te

Malatya’da “Belediye hastalýðý!”
Türk Tabipleri Birliði, 21 Kasým’dan bu yana ishal vakalarýnýn patlama gösterdiði Malatya’da incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sonucunda, Malatya’da içme sularýnýn kirliliðinin henüz Nisan ayýnda yapýlan tahlillerde ortaya konduðu, salgýnýn kanalizasyon sularýnýn þehir suyu þebekesine
karýþmasýndan kaynaklandýðý belirlendi.  Sayfa 4’te

Heyette yer alan TTB Olaðandýþý Durumlarda Saðlýk Hizmetleri
Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Ali Osman Karababa ve
Dr. Serdar Ýskit ile Pakistan ziyaretine iliþkin söyleþi  Sayfa 2’de

dýþarýdan
göz ...
“Saðlýk kavramý bedenle ilgili bir kavramdýr ama sonradan ruhun da saðlýðý
olduðu düþünülmüþ, týp tarihinin geliþimi
içerisinde bedenin yaný sýra ruh da ele alýnmýþtýr. Bugün ben size baþka bir saðlýktan, anlam saðlýðýndan söz etmeye
çalýþacaðým.“
Prof. Dr. Ahmet Ýnam yazdý.
 Sayfa 7’de
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Anayasa Mahkemesi, eðitim hastanelerine yapýlan þef ve þef yardýmcýsý atamalarýnda yürütmeyi durdurdu

AKP kadrolaþmasýna yargý freni

Týp Dünyasý - ANKARA - Anayasa Mahkemesi, AKP Hükümeti’nin eðitim hastanelerinin þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna doçent ve profesörlerin sýnavsýz olarak atanmasýna iliþkin olarak 1 Kasým 2005 günü çýkardýðý yasanýn yürütmesini durdurdu. Türk
Tabipleri Birliði, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararý ile AKP Hükümeti’nin
anayasaya aykýrý atamalarda bulunduðunun ve kadrolaþma amacý güttüðünün tescillendiðini bildirdi. TTB Merkez Konseyi, 1 Kasým’dan bu yana
yapýlan 150’yi aþkýn atamanýn ve Ana-

yasa Mahkemesi kararý yürürlüðe girinceye kadar yapýlabilecek atamalarýn da iptal edilmesi gerektiðini açýkladý.
Eðitim ve araþtýrma hastanelerinin,
taþýdýklarý önemli iþlevler nedeniyle
bilimsel ve nesnel ölçütlerle belirlenmesi gereken þef ve þef yardýmcýlýðý
kadrolarý, yýllardýr hükümetlerin
“kadrolaþma” giriþimlerine sahne oldu. Bu kadrolaþma giriþimlerinin en
bilimsellikten ve hukuktan uzak olaný
ise AKP Hükümeti döneminde yaþandý.

zTTB, Anayasa Mahkemesi’nin
kararýnýn AKP kadrolaþmasýný
tescillediðini açýklarken, bugüne kadar yapýlan atamalarýn ve
karar yürürlüðe girinceye kadar yapýlabilecek atamalarýn da iptal edilmesini istedi.
Bugüne kadar yapýlan tüm bu kadrolaþma giriþimleri ve hukuka aykýrý
iþlemler TTB’nin giriþimleriyle durdurulurken, AKP Hükümeti bu uygulamayý dolaylý yoldan iþletebilmek i-

çin, “Eleman Temininde Güçlük
Çekilen Yerlerde Sözleþmeli Saðlýk
Personeli Çalýþtýrýlmasý ile Bazý kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý

Hekimlere yönelik
þiddet sürüyor!
zSaðlýk alanýnda son dönemde uygulanan politikalar, hekimlere yönelik þiddeti körüklüyor. Prof. Dr. Göksel Kalaycý’nýn bir hasta
yakýný tarafýndan öldürülmesinin ardýndan,
Ankara ve Diyarbakýr’da yine hekimlere yönelik saldýrýlar meydana geldi. Ankara Hastanesi Acil Servisi adeta savaþ alanýna çevrilirken, Diyarbakýr’da da hasta yakýnlarýnýn
saldýrýsýna uðrayan hekim aðýr yaralandý.
Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk alanýnda son
dönemde uygulanan politikalar, hekimlerin görev ba-

Dr. Sýdýk Baþ

þýnda talihsiz ve insanlýk
dýþý saldýrýlara maruz kalmasýna neden oluyor.
Prof. Dr. Göksel Kalaycý’nýn bir hasta yakýný tarafýndan öldürülmesinin ardýndan, Ankara ve Diyarbakýr’da hekimler yine saldýrýya uðradý. Saldýrýlar,
bir kez daha protesto edildi.
Ankara’da 5 Aralýk
2005 günü meydana gelen
olayda, yaralý olarak getirdikleri yakýnlarýnýn yaþadevamý sayfa 4’te
mýný yi-

Prof. Dr. Göksel Kalaycý’nýn ardýndan
zProf. Dr. Göksel Kalaycý’nýn
bir hasta yakýný tarafýndan öldürülmesinin ardýndan, tüm
Türkiye’de binlerce hekim, toplumu þiddeti ortadan kaldýrmak
için “nereye gidiyoruz” konusunu düþünmeye çaðýrdý.  Sayfa 4’te

Hakkýnda Kanun, Saðlýk Hizmetleri Temel Kanunu ve Saðlýk Bakanlýðý’nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda
Kanun”da eðitim hastanelerine profesör ve doçent atamalarýnýn açýktan
ve keyfi olarak yapýlmasýnýn yolunu açan bir düzenlemeye yer verdi.
TBMM’de onaylanan yasa, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan geri çevrilmesine karþýn, AKP
Hükümeti ayný yasayý 1 Kasým 2005
tarihinde bir kez daha TBMM’den ge-

Performans
ödemeleri aksýyor
zÇeþitli hastanelerin performans ödemelerinde 2-3 aydýr yaþanan “aksamalar”, “ödemeler duracak mý” sorusunu gündeme
getirdi. SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürü Sami Türkoðlu, devlet hastanelerinin “geri ödeme kurumlarý” ödeme yapmadýðý için
performans veremedikleri iddiasýnýn doðru
olmadýðýný savundu: Saðlýk Bakanlýðý ve
Maliye Bakanlýðý anlaþsýn. Bunun adresi
biz deðiliz!  Sayfa 5’te

Düzce’de neler
oluyor?
zTTB ve Pratisyen Hekimlik Derneði’nce düzenlenen “Düzce’de Neler Oluyor?” baþlýklý aile hekimliði sempozyumu,
19 Kasým 2005 Cumartesi günü Düzce’de gerçekleþtirildi.
Týp Dünyasý - DÜZCE Türk Tabipleri Birliði ve Pratisyen Hekimlik Derneði’nce düzenlenen “Düzce’de Neler Oluyor?” baþlýklý Aile Hekimliði
Sempozyumu, 19 Kasým 2005
Cumartesi günü Düzce’de gerçekleþtirildi. 19 ilden, toplam 350

gündem ...

Dr. Füsun Sayek

Gelecek sayýda
görüþmek üzere...

c m y k

kiþinin katýldýðý toplantýda, SES,
Türk Saðlýk Sen, Türk-Ýþ’e baðlý
Aðaç Ýþ Sendikasý ve Depremzedeler Derneði temsilcileri de hazýr
bulundu. Katýlýmcýlar, toplantýnýn
öðle arasýnda Düzce’deki Ata
Park’a doðru yürüyüþe geçerek
devamý sayfa 5’te
burada bir basýn

çirdi. Hükümet, yasanýn çýkmasýnýn
hemen ardýndan; 2 Kasým’ý izleyen
günler itibarýyla da 150’yi aþkýn kiþi,
Türkiye’deki çeþitli eðitim ve araþtýrma hastanelerinin þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna atandý.

Anayasa Mahkemesi’nden
iptal
Anayasa Mahkemesi de, 12 Aralýk
günü, þef ve þef yardýmcýlýðý atamalarýnýn iptali ile ilgili olarak yapýlan baþvurunun görüþüldüðünü ve “yürütdevamý sayfa 3’te
meyi durdurma”

“Saðlýk ocaklarýmýzý
söndürmeyeceðiz”
10. Pratisyen Hekimlik
Kongresi’ne “GSS” ve
“Aile Hekimliði”
damgasýný vurdu…

8. S a y f a d a
XI. Týpta Uzmanlýk
Eðitimi Kurultayý yapýldý

8. S a y f a d a
TTB-UDKK’da altý yýl
Dr. Cem Terzi yazdý

8. S a y f a d a
Hekimler ve Anayasa
Mahkemesi
Avukat Ziynet Özçelik
Hukuk Köþesi’nde yazdý.

6. S a y f a d a

TTB “Yenidoðan Ölümleri
Raporu” açýklandý

3. S a y f a d a

Taþeron þirket
elemanlarýnýn maaþlarý
da ödenmiyor

5. S a y f a d a

Etik, Ahlak,
Deontoloji...
Dr. Murat Civaner
arada bir’e yazdý.

2. S a y f a d a

IV. Uluslararasý Ruhsal
Travma Toplantýsý yapýldý

TTB Halk Saðlýðý
Kolu Saðlýk
Yönetimi-II Eðitimi

zBu yýlki temasý “insan eliyle oluþturulan travmalar ve zorunlu göç” olarak belirlenen IV. Uluslararasý Ruhsal Travma Toplantýsý 1-4 Aralýk
tarihinde Ýstanbul’da gerçekleþtirildi.  Sayfa 7’de

Yurttaþ Heyeti’nden
barýþ ziyareti

3. S a y f a d a

8. S a y f a d a
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aradabir...

Deprem sonrasý incelemeler yapmak üzere Pakistan’da bulunan TTB heyeti döndü
Týp Dünyasý - ANKARA Pakistan depreminin ardýndan,
TTB ile Kýzýlay arasýnda imzalanan protokol gereði, durum deðerlendirmesi ve gereksinim belirlemesi yapmak amacýyla Pakistan’a
giden TTB heyeti döndü. TTB Olaðandýþý Durumlarda Saðlýk Hizmetleri Yürütme Kurulu üyeleri
Dr. Ali Osman Karababa ve Dr.
Serdar Ýskit’in aktardýklarýna göre; bölgede saðlýk hizmetleri çökmüþ durumda, geniþ bir alanda
daðýnýk yerleþim birimlerinden oluþtuðundan ve bazý yerler heyelan etkisinde kaldýðýndan ciddi bir
ulaþým sorunu yaþanýyor ve kýþ
koþullarý gerek çadýrkentlerdeki
yaþamý, gerekse hizmetlerin/yardýmlarýn ulaþtýrýlmasýný zorlaþtýrýyor.
Karababa ve Ýskit’in Týp Dünyasý’nýn sorularýna verdikleri yanýtlar þöyle:
- Deprem sonrasýnda Pakistan’a giden TTB heyeti içinde yer aldýnýz. Bu ziyaretin
amacý neydi?
Ali Osman Karababa: TTB
ve Kýzýlay arasýnda imzalanan iþbirliði protokolu çerçevesinde bir
durum deðerlendirmesi ve gereksinim belirleme çalýþmasý diye özetleyebiliriz.

- Bize TTB’nin
Pakistan’daki çalýþmalarý ve
Pakistan ziyaretiniz hakkýnda
bilgi verir misiniz? Orada
hangi tarihlerde ve nerelerde
kaldýnýz?
A.O.Karababa: 14-25 Kasým
tarihlerini kapsayan, aðýrlýklý olarak Muzafferabad merkezli bir
gözlem sürecinden bahsediyoruz.
Pakistan’a gidecek TTB ve Kýzýlay ekipleri olarak14 Kasým’da
Ankara’da toplandýk. Toplandýk
diyorum; ben Ýzmir’den, Serdar
Adana’dan geldik ve Kýzýlay’ýn
Afet
Organizasyon
Bagh yak
ýnlarýn

da

Merkezi’nde Kýzýlay çalýþanlarýndan
bölgeye gidecek diðer üç arkadaþla 5 kiþilik bir ekip olarak bir araya geldik. Önce Ýstanbul’a, oradan da Karaçi’ye ve sonra Ýslamabad’a uçtuk. Bir gece Ýslamabad’da konaklayýp 15 Kasým’da
karayoluyla 120 kilometrelik yolu
yaklaþýk beþ saatte alarak Muzafferabad’a ulaþtýk. Kýzýlay’ýn Muzafferabad’daki Adalet Sarayý binasýnýn bahçesinde bulu-

“Saðlýk hizmetleri
çökmüþ durumda”
TTB ile Kýzýlay arasýnda imzalanan protokol gereði, durum deðerlendirmesi
ve gereksinim belirlemesi yapmak amacýyla Pakistan’a giden
TTB Olaðandýþý Durumlarda Saðlýk Hizmetleri Yürütme Kurulu üyeleri
Dr. Ali Osman Karababa ve Dr. Serdar Ýskit gözlemlerini aktardýlar.

Dr. Ali Osman Karababa
nan kampýna yerleþtik ve doðal olarak kamptaki gözlemlerle geçti
günümüz. 16-21
Balakot

Kasým arasýnda Muzafferabad ve çevresinde
deðerlendirme çalýþmasý yaptýk.
22 Kasým günü Ýslamabad’a döndük. Ertesi gün Pakistan Saðlýk
Bakanlýðý yetkilileriyle görüþtük
ve 24 Kasým günü de Ýslamabad’dan Karaçi’ye geldik Hemen
sonrasýnda da aktarmalý olarak
Karaçi’den Ýstanbul’a döndük.
Az önce deðindiðim gibi dönene kadar Muzafferabad Kýzýlay
Kampý’nda kaldýk. Buna benim
bir gece Bagh’da kalýþýmý da eklemek gerekli. Gözlemlerimizi Kýzýlay ekibinin araçlarýndan ve onlarýn farklý yerleþim yerlerine gidiþlerinden yararlanarak Ýslamabad’daki bir çadýr kentte, Muzafferabad ve

yakýn çevresinde,
Balakot ve Bagh’da yaptýk. Bölge
geniþ bir alanda çok daðýnýk yerleþim birimlerinden oluþtuðundan
ve bir bölümüne heyelan gibi nedenlerle ulaþýlamadýðýndan tüm
bölgede deðerlendirme yapma olanaðýmýz olmadý.

A.O.Karababa: Beklediðimden kötü desem herhalde yeterli
olmayacak; biraz açmak gerekli
bu cümleyi. Depremin gerçekleþtiði bölge Keþmir. Bilindiði gibi
baðýmsýz devlet olmak isteyen bir
bölge, baþkenti de Muzafferabad.
Bir bölümü Pakistan sýnýrlarý içinde bir bölümü de Hindistan. Zaten
Hindistan bölümünü hiç görmedik. Ýndus Nehri’nin kollarýnýn oluþturduðu dar ve yüksek daðlarla
çevrili bir vadiler dizisinden bahsetmek gerekli. Vadilerde yerleþim alanlarýný kuracak düz arazi
çok az. Olan büyük yerleþim yerleri de bu dar vadilerin içine sýkýþmýþ. Daðlar yüksek ve dik. Özet
olarak çok zor bir coðrafyada yaþayan insanlar söz konusu. Tarým
yapacak alan az, hayvancýlýk yapacak alan sýnýrlý, sanayi yok.
Sonuçta günlük yaþamýný çok az
gelirle sürdürmek zorundalar.
Böylesine zor koþullarda yaþamýný sürdüren insanlarýn bir de
depreme maruz kalmasýnýn
durumu ne hale getireceðini
varýn siz düþünün. Bazý yerleþim yerlerinde yýkým yüzde 50-60 düzeyinde bazýlarýnda ise neredeyse taþ
taþ üstünde kalmamýþ denebilir. Örneðin Balakot
kentinde neredeyse yýkýlmayan bina yok, kalanlar
da oturulamaz durumda idi.
Bölgede enkaz kaldýrma çalýþmasý yapýlmýyor diyebiliriz, ortalýk toz duman ve insanlar ciddi boyutlarda toz soluyorlar.Yerleþim yerlerinde yollarý açmak için çalýþýlmýþ onun dýþýnda
yaþam enkazlar arasýnda, neredeyse yýkýlacak binalar arasýnda
sürüyor, biraz güçlü bir sarsýntý
daha olsa yine çok sayýda insan ölebilir bu yaþam þeklinden ötürü.
S. Ýskit: Aslýnda Keþmir’de
yaþanan olaðan dýþý durumun,
kendine özgü bazý özellikleri var.
Bunlardan biri, afet sonrasý akut
dönem tanýmý ile ilgili. Olayýn üzerinden bir buçuk ay zaman geçmiþ olmasýna karþýn bölgede halen barýnma, beslenme gibi temel gereksinimlerin ana sorunlarý oluþturuyor olmasý alýþýlagelmiþin çok dýþýnda bir
durum. Aslýnda ikinci döneme
geçilmiþ olmasý gerekirken
bölgede halen akut dönemin
yaþandýðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Enkazlar ile ilgili çalýþma yapýlamýyor, hala yaralýlara tümü ulaþýlabilmiþ deðil.
Diðer bir farklý yön de bölgenin Pakistan içerisindeki özerk konumu, sýnýr çatýþmasýnýn yoðun yaþandýðý bir
yerleþke olmasý hali. Bu nedenle devletin, diðer devletlerin ve yardým örgütlerinin
yaklaþýmlarý farklýlýklar göstermek durumunda kalmýþ. Kýsacasý
olaðandýþý durum sýnýflamasýndaki kompleks durum tanýmýna yaklaþan bir olgu olduðundan bahsedilebilir.

- Yardým amaçlý olarak gelenlere
yaklaþým nasýldý? Size
- Deprem sonrasý oradaki
karþý
nasýldý
örneðin?
genel durumdan bahsedebilir
A.O.Karababa: Genel anmisiniz?
lamda bölgenin yönetimi ordunun
elinde. Yönetimin yardýma geÇadýrkentlenlere
yaklaþýmý beklendiði
Islamabad
kadar iyi deðil. Yardýma gelenlerin hayatýný, çalýþmasýný çok
kolaylaþtýrmak gibi bir kaygýlarý
yok gibi geldi bana. Bu ülkemizden gidenler için geçerli deðil.
Bize bakýþlarý farklý. Kýzýlay ekiplerine gösterdikleri yakýnlýk ve
destek diðerlerine göre daha fazla.
Tabii ki baþta Türkiye olmak
üzere birçok ülkeden yardým yaðýyor. Bunlar Birleþmiþ Milletler
örgütü þemsiyesi altýndaki kuru-

Dr. Serdar Ýskit
luþlar tarafýndan daðýtýlýyor. Ancak toplumun normal koþullarda
bile gereksinimleri çok fazla olduðundan þimdi yapýlan yardýmlar yeterli olamýyor. Ancak birçok
ülkenin bu anlamda çok da cömert davrandýðý söylene-

birlikler ve hükümet arasýnda iþbirliðine ve eþgüdüme dair sýkýntýlar var ve bu yüzden de hizmetin etkin biçimde insanlara ulaþmasý gerçekleþtirilemiyor.
Bölgede kurulan geçici barýnma yerlerinin neredeyse tamamýna yakýný kurallara uygun deðil.
Bu uygunsuzluk nedeniyle bulaþýcý hastalýklar baþta olmak üzere
ciddi saðlýk sorunlarýyla karþýlaþma riski yüksek. Bir bölümü dere
yataklarýnda ve yaðýþlar arttýðýnda
sel tehlikesi altýnda. Bir bölümü
de boþ. Ýnsanlar normalde yaþadýklarý evlerini býrakýp buralara
gelmiyorlar. Sorun da burada baþlýyor. Daðýnýk yerleþim alanlarýna
yardým götürmek, saðlýk vb. hizmetleri götürmek çok zor, bu yardým götüren örgütlerin iþlerini çok
zorlaþtýrýyor.
Bütün bunlarýn üstüne biz ayrýlýrken soðuk ve karýn baþlayacaðýndan ve bu nedenle de saðlýk sorunlarýnýn artacaðýndan hatta özellikle çocuklarda ölüm olaylarýnda çok ciddi artýþlarýn olabileceðinden bahsediliyordu. Gördüðümüz coðrafya bunu doðrulayýcý
nitelikte. Zaten önemli bir bölümü
zorla açýk tutulan yollar da kapanýnca yardýmlar, hizmetler nasýl ulaþtýrýlacak insanlara bu zor coðrafyada ve amansýz hava koþullarýnda, ayrý bir tartýþma konusu.
- TTB heyeti olarak orada
yaptýðýnýz çalýþmalardan söz
eder misiniz?
Yýkýlan yo
l-Muzaff

erabad

mez. Gelen yardýmlarýn daðýtýlmasý ise ayrý bir problem coðrafik ve toplumsal nedenlerle.
- Saðlýk hizmetleri nasýl
yürütülüyor? Ýçinde bulunulan koþullar saðlýk hizmetlerini nasýl etkiliyor?
A.O.Karababa: Depremin
hemen sonrasýnda bölgeye ulaþan
Kýzýlay, Muzafferabad’da kurduðu ana depodan, ayrýca Bagh ve
Balakot’da

kurduðu ikincil daðýtým
merkezlerinden yardým çalýþmalarýný etkin biçimde sürdürüyor.
Muzafferabad’da yaklaþýk 1,5 aydýr sahra hastanesinden saðlýk
hizmeti veriyor. Bölgede Kýzýlay
dýþýnda farklý ülkelerin ordularýna
ve diðer örgütlere ait sahra hastaneleri ayakta bakým ve yataklý tedavi hizmeti veriyor.
Bölgenin saðlýk örgütü çökmüþ durumda. O nedenle sahra
hastanelerinin önemi büyük.
Ayrýca gezici ekipler de saðlýk
hizmeti, özellikle baðýþýklama
hizmeti veriyorlar.
Bölgenin nüfusu, baðýþýklama hizmetleri açýsýndan hedef
kitle nüfusu gibi veriler yok. Bu
veriler yaklaþýk olarak veriliyor.
Elde yeterli veri olmadýðýndan da
planlama hizmetleri çok gerçekçi
olamýyor.
Bölgedeki kuruluþlarýn kendi
aralarýnda, bölgedeki kuruluþlarla
yöredeki Pakistan Ordusu’na ait
c m y k

A.O.Karababa:Biz TTB ekibi olarak yukarda da deðindiðim
gibi sýnýrlý bir zaman diliminde ulaþabildiðimiz alanlarda toplumdan insanlarla, sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle, Dünya Saðlýk
Örgütü ve diðer Birleþmiþ Milletler kuruluþlarý temsilcileriyle, Pakistan Saðlýk Bakanlýðý ve ordusu
yetkilileriyle, Kýzýlay ve saðlýk
çalýþanlarýyla görüþmeler yaptýk.
Bölgedeki saðlýk kuruluþlarý, çadýr kentlerde gözlemlerimiz oldu. Bölgede bulunduðumuz sýrada yapýlanlar
açýsýndan uzmanlýk alanlarýmýz doðrultusunda bazý önerilerde bulunduk. Bu görüþmelerimizden ve gözlemlerimizden edindiðimiz verileri
birleþtirip bir rapor hazýrlýyoruz, TTB ve Kýzýlay’a iletilmek üzere. Bu rapor çýktýlarýndan hem bölgede devam eden
çalýþmalarda, hem de örgütümüzün etkinliklerinde yararlanýlýr diye düþünüyoruz. Ayrýca
raporumuzun gelecekte olaðandýþý durumlarda verilecek hizmetler açýsýndan ve Kýzýlay ile
TTB arasýnda iþbirliðinin geliþtirilmesi açýsýndan yararlý olacaðýný
düþünüyoruz.
- “Gönüllü hekim” projesinin bundan sonraki süreci nasýl iþleyecek? Bundan sonrasý
için neler planlandýðýný anlatýr mýsýnýz?
A.O.Karababa: Bölgede Kýzýlay’ýn kurduðu elli yataklý sahra
hastanesinde
emek
Sokakta y

Etik, Ahlak, Deontoloji...

B
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irbirleriyle geçiþli, çoðu kez de eþanlamlý kullanýlan bu
sözcüklerin farklý anlamlarda olduklarýna dikkat ettiniz
mi? Tümü de yapýp yapmamamýz gereken þeylerle ilgili
birþeyler çaðrýþtýrýyor mutlaka. Özellikle ekonomik deðerlerin mesleki deðerlerin önüne geçtiði günümüzde bu sözcükleri daha sýk kullanýr olduk. Tedavi ettiði hekimden para alan hekimi ‘deontolojisi
hiç yok’ diye niteliyoruz örneðin, ya da Saðlýk Bakanlýðý’nýn baþkentteki koleralý hastalarýn, Malatya’daki binlerce gastroenteritli
hastanýn ‘yok birþey’ deyince yok olacaklarýný sanmasýný ‘etik dýþý’
buluyoruz. Saðlýkta özelleþtirmenin hekimlerin ‘ahlakýný yozlaþtýrdýðýný’, performans uygulamasýnýn ‘etiðe uymadýðýný’ söylüyoruz.
Bu deyimlerin kullanýlýþ biçimi hem kavramsal olarak hem de kullaným amacýna uygunluk açýsýndan hatalý; deyimler dilimize yeni yeni
yerleþtiðinden, tanýmlarýný gözden geçirmek uygun kullanýmlarýný
saðlamak için etkili olabilir.
Etik, felsefenin dallarýndan biri; ahlak felsefesi anlamýna geliyor.
Ýyi nedir, iyiyi bilmek olanaklý mýdýr, iyi nasýl belirlenebilir, doðru
eylem nasýl tanýmlanmalýdýr, nasýl yaþamalýyým, nasýl bir insan olmalýyým, deðerlerin kaynaðý nedir gibi sorularla uðraþýyor. Alt dallarý
var; biyoetik, ismin çaðrýþtýrdýðý gibi, canlýlarla ilgili her türlü deðer
sorununu kapsayan bir þemsiye kavram. Týp etiði ya da týbbi etik týp
uygulamalarýndan kaynaklanan ahlaki sorunlarla, çevre etiði insanýn
doðaya müdahalesinden kaynaklanan deðiþimlerin yarattýðý sorunlarla, iþ etiði alýp satmanýn doðurduðu deðer sorunlarýný yenilir yutulur hale getirmeye çalýþmakla uðraþýr örneðin. Ahlak’ýn tanýmý ise,
belli bir kültürde/toplumda, hatta kiþide belli bir süre için geçerli deðerler kümesidir. Bu tanýmdan ahlak’ýn görece olduðu sonucu çýkar;
öyledir. Ama deðerlerin mutlak olduðunu unutmamak gerek. Bir de
deontos-logos var; belli bir görev/meslek/uygulama alaný için geçerli olan ahlaki/yasal kurallar anlamýnda. Günümüzde yaygýn olarak,
Týbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne kadar giren loncavari gelenekler,
meslekdaþlarýn zanaatlarýný uygulama karþýlýðýnda birbirinden para
almamasý ve birbirlerini ‘dýþarýya’ karþý korumalarý gerekliliði anlamýnda anlaþýlýyor. Bu sözcüðün kafa karýþtýrmasýnýn bir nedeni de, akademik olarak bilimler altýnda bölümlendiriliyor oluþu bir tarafa,
týp, diþhekimliði, eczacýlýk ve veterinerlik fakültelerindeki týp etiði
“anabilim” dallarýnýn kuruluþlarýndan beri yaygýn biçimde bu ismi
taþýmalarý.
Tüm bu tanýmlarý göz önüne aldýðýmýzda, örneklerimizdeki gibi
“etik olarak yanlýþ”, “etiðe uygun”, “etik dýþý” nitelemelerinin, aslýnda ahlaki deðerlendirmeler olduðunu görüyoruz. Dolayýsýyla nitelemeler ahlak sözcüðü kullanýlarak yapýlmalý. “Ahlaka aykýrý”,
“meslek ahlakýna uygun” gibi. Bu noktada “ahlak dýþý” nitelemesinin yanlýþ olduðunu belirtmek istiyorum. Her özerk birey bir deðerler sistemine sahiptir; o deðerleri uygun bulmuyorsak (“mugayir” ise), bireyin eylemi ‘ahlaksýz’ ya da ‘ahlaka aykýrý’ olabilir
ancak. Kiþi olmayanlarýn eylemleri ise ahlak dýþýdýr, yani ahlakýn dýþýndadýr. Örneðin bir çocuðun insanlarýn üstüne isteyerek su sýçratmasý ya da bir köpeðin nedensiz yere bir insaný ýsýrmasý ahlakla ilgisizdir, ahlaki ölçütlerle deðerlendirilemez. Bir de “etiksel olarak”
var ki, bu facia ile uðraþmaya gerek kalmadýðýný umuyorum.
Etik sözcüðünün ahlak sözcüðü yerine kullanýlmasýnýn birkaç nedeni var gibi. Biri etik teriminin daha “Avrupai” algýlanmasý, moda
takibinde cevvallik sanýrým. Diðer neden “ahlaksýz!” demek yerine
daha kibar bir sözcüðü seçme iþgüzarlýðý. Ahlaka aykýrýlýk iddiasý taraflarý kesin pozisyonlara oturtuyor, ama eylemleri bu yeni jokerle
nitelemek uzlaþý yolunu açýk tutuyor diye düþünülüyor olabilir; ne de
olsa kazan-kazan, küreselleþ-yuvarlan falan-filan çaðýndayýz. Bir neden de ‘ahlaka aykýrý’ nitelemesinin cinsel çaðrýþýmlara yol açmasýný engellemek için bu nitelemenin ardýndan bir ton laf etmek gerekeceði kaygýsý olabilir. Ama asýl neden, þirketlerin iç-dilinin bütün topluma bulaþmasý bence. Þirketler rekabet þanslarýný artýrmak için kamuoyu önünde güvenilirliklerini artýrmak gerektiðini çok önce gördüler ve ‘iþ etiði’ diye kulaða tutarsýz gelen, ama çok “iþe” yarayan
bir kavram çýktý ortaya. Etik sözleþmeler, þirket deðerleri, etiðe uygun çalýþma, etik deðerleri gözetme, tümü iþ etiðinin diline aittir ve
þirket-tüketici iliþkisinin hisse senedi deðerini azaltmamasý ve artýrmasýna yönelik tüm düzenlemeleri içerir. Bu, þirketlerin belli bir ahlaký gözeterek iþ yaptýðý anlamýna gelmez, ahlaký kullandýðý anlamýna gelir elbette. Ama sonuç olarak bu kavramlarýn iletiþim aygýtlarýyla kullanýlmasý hem gözetilen amaca yaramýþ, hem de bir yan etki olarak ‘etik’ dilimize yerleþmiþtir.
Düþüncemiz dilimizi belirlediði gibi, tersi de doðru. Sözcüklerin
söylemek istediðimizle tutarlý olmasý ve mümkün olduðunca örtüþmesine çaba göstermek önemli o nedenle. Sonsöz “etikçi”, “etik uzmaný”, “etik hocasý” nitelemeleri için. Etikle uðraþan kiþiler, bu felsefe alanýnda teknik, tarihi ve kavramsal bilgilere sahip olabilirler,
bu bilgileri, becerebiliyorlarsa baþkalarýna aktarabilirler ve harcanmasý/ korunmasý/ yaratýlmasý/ silinmesi gereken deðerler üzerine gerekçelendirmiþ görüþler sunarlar. Ama bu onlarý ne peygamber, ne
bilirkiþi, ne ahlak hocasý, ne de doðrunun tek sahibi yapar. Dikkate
alýnmasý gereken kim olduklarý deðil, deðerler üzerine gerekçelendirmiþ savlarýdýr.
*Ankara ÜTF Deontoloji AD

gönüllü ve Saðlýk Bakanlýðý’nýn
kendi bünyesindeki gönüllüler arasýndan görevlendirdiði saðlýk
çalýþanlarý hizmet veriyordu. Ekipler yaklaþýk 3 haftalýk dönemlerde deðiþiyorlar. Aralarýnda az
sayýda Kýzýlay mensubu hemþireler de vardý. Bu gönüllü arkadaþlarýn çoðunun olaðandýþý durumlarda saðlýk hizmeti verme-

ye dair eðitimleri ve deneyimleri
yoktu. Bu nedenle doðal olarak
bazý sýkýntýlar da yaþanmakta.
S. Ýskit: Olaðandýþý durumlarda saðlýk hizmetlerinin yönetimi
ve uygulamasý olaðan durumlarda
yürütülenden belirgin farklýlýklar
gösterdiðinden ve saðlýk çalýþanlarýnýn meslek eðitimlerinde bu
farklýlýða yönelik müfredat içeriði
de maalesef henüz olmadýðýndan,
önerimiz bu tipte görevlerde gönüllü olacak saðlýk çalýþanlarýnýn,
önceden bu yönde eðitim almalarýnýn saðlanmasýdýr. Özellikle de
bu tip durumlarda yöneticilik üstlenecek hekimler için bu daha da
önemli bir gerekliliktir. Bu görüþlerimizi Kýzýlay için hazýrladýðýmýz raporda da belirteceðiz.
- Son olarak, söylemek istediðiniz bir þey var mý?
A.O.Karababa: Dünya yine zor bir sýnavdan geçiyor ve
karnedeki notlar ne yazýk ki iyi
deðil.
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Reklam
Kurulu’nun
cezalarý
“saðlýk”a
Týp Dünyasý - ANKARA Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve
Rekabetin Korunmasý
Genel Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, bu
yýlýn Ocak-Ekim döneminde firma ve mecra
kuruluþlarýna toplam 5
trilyon 498.7 milyar lira
tutarýnda para cezasý
verdi. Reklam Kurulu’nun Tüketicinin Korunmasý Yasasý’nýn ilgili
maddesine aykýrý olduðu gerekçesiyle ceza
verdiði reklamlarýn büyük bölümünün saðlýk
sektörüne iliþkin olduðu
belirtildi.
Bu yýlýn Ocak-Ekim döneminde Reklam Kurulu’na toplam 461 adet
þikayet baþvurusunda
bulunuldu. Bu þikayetlerin 287’si kurul tarafýndan incelemeye alýnýrken,
bunlardan
254’üne çeþitli cezalar
verildi. Bu cezalardan
180’ini para, 52’si durdurma, 22’si düzeltme
cezalarýndan
oluþtu.Reklam Kurulu’nun,
Tüketicinin Korunmasý
Kanunu’nun ticari reklam ve ilanlarýn sahip
olmasý gereken nitelikleri belirleyen 16. maddesine aykýrý olduðu
gerekçesiyle
cezalar
verdiði reklamlarýn sektörel daðýlýmýnda 52
reklam ile “saðlýk” ilk
sýrayý aldý. Bunu 34 reklam ile turizm, 25 reklam ile gýda, 16 reklam
ile dayanýklý tüketim
mallarý 10 reklam ile iletiþim ve haberleþme,
5 reklam ile de tütün ve
alkol reklamlarý izledi.
Diðer baþlýðý altýndaki
(eðitim, otomobil, temel
maddeler, kampanyalar, giyim, bankacýlýk oyuncak, petrol vb.) reklam sayýsý ise 59 oldu.

MSG’nin yeni
sayýsý çýktý

Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði
Mesleki Saðlýk ve Güvenlik Dergisi’nin yeni
sayýsý çýktý. Yeni sayýda
“Limanlar, Özelleþtirme
ve Ýþçi Saðlýðý”, “Kýdem
Tazminatý ve Kýdem Tazminatý Fonu”, “Saðlýklý
Emek”, “Ýþyeri Hekimliðinde Öz Deðerlendirme”, “Formaldehit ve
Saðlýk Etkileri”, “Çalýþma Yaþamýnda Bel Aðrýsý” konularýnýn yaný sýra, “Zonguldak Ýlinde
Ýþyeri Hekimliði Uygulamalarý”, “TTB’nin Ýþçi ve
Ýþyeri Hekimi Eðitimleri”
ile “Saðlýk ve Emek
Platformu Giriþimi Çalýþmalarýna Devam Ediyor” baþlýklarýndaki geliþmelere yer verildi.

AKP kadrolaþmasýna yargý freni
baþ tarafý sayfa 1’de

Kadrolaþma son hýzda

kararý veril-

diðini açýkladý.
TTB, Anayasa Mahkemesi’nin kararýnýn bugüne kadar
yapýlan atamalarýn anayasaya
aykýrý olduðunu ve AKP Hükümeti’nin kadrolaþma amacý güttüðünü ortaya koyduðunu açýkladý.
TTB’den yapýlan açýklamada, “Bu karar bundan sonra
keyfi atama yoluna gidilmemesini gösterdiði gibi, Anayasa Mahkemesi’nce yürütmesi
durdurulan 1 Kasým 2005 tarihli yasadan sonra yapýlmýþ
olan atamalarýn da gayri hukuki ve gayri meþru olduðunu
ortaya koymaktadýr. Dolayýsýyla bilime, hukuka ve ahlaka hürmet gereði 1 Kasým’dan sonraki atamalarýn
derhal geri alýnmasý ve bir kez
daha bu tür uygulamalara niyet edilmemesi gerekmektedir” denildi.

Týp Dünyasý - ANKARA AKP Hükümeti, 1 Kasým 2005
tarihinde yasanýn çýkarýlmasýnýn ardýndan, hýzla kadrolaþmaya giriþti. Bu kapsamda 150’yi
aþkýn profesör ve doçent eðitim
hastanelerinin þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna sýnavsýz
olarak atandý. Bunlar arasýnda,
“huzursuz olduklarý” gerekçesiyle, Van 100. Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi’nden istifa eden 8 kiþiden biri olan ve kamuoyunun 1998 yýlýndaki dekanlýðý sýrasýndaki “türban eylemlerinden” hatýrladýðý Prof.
Dr. Dursun Odabaþý da bulunuyor. 21 Kasým günü istifa eden Odabaþý, 22 Kasým günü
jet hýzýyla Ankara Keçiören Eðitim ve Araþtýrma Hastane-

si’ne “klinik þefi” olarak atandý.
Ankara Tabip Odasý, Ankara’daki eðitim ve araþtýrma hastanelerine bugüne kadar yapýlan
atamalarý
belirledi.
AKP’nin en son kadrolaþma ataðýnda, Ankara’daki eðitim ve
araþtýrma hastanelerine atanan
isimler þöyle:

Ankara Dýþkapý Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi:
Murat Bozkurt (3. Ortopedi þefliði)
Murat Alper (2. Pataloji
þefliði)
Ali Teoman Tellioðlu (2.
Plastik Cerrahi þefliði)
Selim Selçuk Çomoðlu (2.

Nöroloji þefliði)
Ramazan Akdemir (Kardiyoloji þefliði)
Ethem Beþkonaklý (3. Nöroþirurji þefliði)
Ýrfan Þencan (2. Ýnfeksiyon
þefliði)
Fatih Yalçýnkaya (Üroloji
þef yardýmcýlýðý)
Hakan Türkçapar (2. Psikiyatri þefliði)
Halil Öztürk (2. Radyoloji
þefliði)
Abdülrahim Ýmamoðlu (4.
Üroloji þefliði)
Onur Özlü (Anestezi þefliði)
Çetin Önder (Ortopedi þefliði)
Dýþkapý’da bu atamalarýn
yapýldýðý tüm kliniklerin yeni

açýldýðý öðrenildi.
Ankara Keçiören Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi:
Ali Ünsal (Üroloji þefliði)
Ümit Tuncel (KBB þefliði)
Ali Coþkun (Genel Cerrahi
þefliði)
Yaþar Nazlýgül (Dahiliye
þefliði)
Ankara Numune Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi:
Ali Rýza Odabaþý (Nefroloji þefliði)
Fatih Avþar (Acil Cerrahi
þefliði)

Atatürk Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi:
Mehmet Akýn Taþyaran
(Ýnfeksiyon kliniði þefliði)
Nevzat Serdar Erdoðan

(Pataloji kliniði þefliði)
Olcay Belenli (Pataloji kliniði þefliði)
Ömer Anlar (Nöroloji kliniði þefliði)
Mehmet Faik Özveren
(Beyin cerrahisi klinik þefliði)
Ziya Cibali Açýkgöz (Mikrobiyoloji klinik þefliði)
Mehmet Emin Sakarya
(Radyoloji klinik þefliði)
Süleyman Alýcý (Týbbi Onkoloji klinik þefliði)
Engin Bozkurt (Kardiyoloji klinik þefliði)
Nihat Tosun (Ortopedi klinik þefliði)
Metin Doðan (4. Ortopedi
klinik þefliði)

TTB Halk Saðlýðý Kolu Saðlýk Yönetimi-II Eðitimi
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði tarafýndan
her yýl Kasým ayýnda gerçekleþtirilen “Nusret Fiþek Anma Etkinlikleri” kapsamýnda halk
saðlýðý uzmanlýk öðrencilerine
yönelik olarak düzenlenmekte
olan eðitim etkinlikleri sürdürülüyor. TTB Halk Saðlýðý Kolu
tarafýndan organizasyonu yapýlan eðitim etkinliklerinde, halk

saðlýðý uzmanlýk öðrencilerinin
eðitim sürecine olumlu katkýlar
sunulmasý, halk saðlýðý disiplinin farklý kesimlerini hem eðitim hem de Nusret Fiþek etkinlikleri kapsamýnda bir araya getirerek olumlu bir etkileþim ve iletiþim, deneyim paylaþýmý saðlamasý hedefleniyor.
Bu kapsamda bu yýl, ilki geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen “sað-

TTB’nin halk saðlýðý uzmanlýk eðitimi alan
öðrencilere yönelik olarak düzenlediði eðitim
etkinlikleri sürüyor.
lýk yönetimi” ana temalý eðitim
etkinliðinin devamý niteliðinde
bir eðitim etkinliði düzenlendi.
10-11 Kasým 2005 tarihinde Ankara’da gerçekleþtirilen eðitim
etkinliðinde Bitlis, Muðla ve
Denizli illerinde görev yapmakta olan halk saðlýðý uzmanlarýnýn
katýlýmýyla ve Uludað Ü.T.F.
Halk Saðlýðý AD’nin Bursa-Nilüfer EAB deneyiminin aktarýmý
ile bu bölgelere ve saha çalýþmalarýna iliþkin olarak bir deneyim
paylaþýmý saðlandý. Eðitimde,
sahada çalýþan halk saðlýðý uzmanlarýnýn karþýlaþtýðý sorunlar,
üretmeye çalýþtýklarý çözümler

ve deneyimleri, uzmanlýk eðitimi öðrencileri ile paylaþýlma olanaðýna kavuþtu. Ayrýca grup
çalýþmasý ile tartýþýlan bir örnek
üzerinden özellikle durum saptamaya iliþkin yapýlandýrýlmýþ
bir uygulama gerçekleþtirildi.
Eðitim programýna Abant Ýzzet Baysal, Adnan Menderes,
Celal Bayar, Dokuz Eylül, Ege,
Erciyes, Gazi, GATA, Kýrýkkale, Kocaeli, Marmara, Osmangazi, Uludað Üniversiteleri Týp
Fakülteleri Halk Saðlýðý Anabilim Dallarýnda çalýþmakta olan
27 uzmanlýk öðrencisi katýldý.
Programda, “Saðlýk yönetimin-

de yerel ölçekte hedeflerin belirlenmesi: Nelere gereksinim
duyuyoruz?” (Durum saptama,
kent saðlýk profili çalýþmalarý,
kayýtlar, çalýþma raporlarý, istatistik yýllýklarý vb), “Olgu sunumu ve tartýþma : Bitlis örneði,
Saðlýk yönetiminde uygulama: Bursa-Nilüfer HSEAB örneði” (Ev ziyaretlerinin izlenmesi, deðerlendirilmesi, çalýþmalarýn raporlanmasý), “Saðlýk

yönetiminde uygulama: Denizli örneði” (Baðýþýklamanýn
planlanmasý ve izlenmesi, filyasyon çalýþmalarý), “Saðlýk
yönetiminde uygulama: Yataðan örneði” (Yazýþmalar, bir
salgýnýn
soruþturulmasý),
“Grup çalýþmasý” (Bir bölgede
saðlýk önceliklerinin saptanmasý ve kaynaklarýn akýlcý kullanýmý) baþlýklarý yer aldý.

TTB “Yenidoðan Ölümleri Raporu” açýklandý
“Ölümlerin temel
nedeni; saðlýk
sisteminde yýllardýr
süregelen ve giderek
aðýrlaþan
sorunlardýr.
Gereken önlemler
alýnmazsa,
gelecekte de benzer
durumlarla
karþýlaþýlmasý
kriz olmamalýdýr.”
Týp Dünyasý - ÝSTANBUL - Türk
Tabipleri Birliði’nin geçen yaz Edirne,
Kayseri ve Manisa’daki hastanelerin
yenidoðan ünitelerinde peþpeþe meydana gelen ölümlerle ilgili olarak oluþturduðu komisyon incelemesini tamamladý. Komisyon, ölümlerin temel nedeni
olarak saðlýk sisteminde yýllardýr süregelen ve giderek daha aðýrlaþan sorunlarý gösterdi. Komisyon, gerekli önlemlerin alýnmamasý durumda, gelecekte
benzer olaylarla karþýlaþýlmasýnýn sürpriz olmayacaðýný bildirdi.
Türk Tabipleri Birliði, geçen yaz Edirne’de 9, Kayseri’de 7, Manisa’da 2
bebeðin yenidoðan ünitelerinde peþpeþe yaþamýný yitirmesinden sonra, konu
ile ilgili uzmanlýk dernekleri yöneticileri, týp fakültesi öðretim üyeleri, eðitim
hastaneleri eðiticileri ve hemþirelik dernekleri yöneticilerinden bir komisyon

Sorunlar
- Birimlerde her kritik hasta için
vital bulgularýn izleminin yapýlabileceði monitor bulunmamaktadýr ve
zorunlu kalýndýðýnda bir küvöze 2-3
bebek yatýrýldýðý belirtilmiþtir.
- Üniversitelerdeki YYBB’lerde
yatan hastalarýn büyük bir kýsmý üniversite dýþý özel ve diðer hastanelerden saðlýk güvencesi olmadýðý için
sevk edilen hastalar oluþturmaktadýr.
Bu hastalarýn çoðu doðum tartýsý düþük, mortalite ve morbiditesi yüksek
pretermler olduklarýndan bunlarýn sorunlarý ciddi ve yatýþ süreleri de çok
uzun olmaktadýr.
- Temizlik iþleri birimlerde taþeron firma tarafýndan yürütülmektedir.
Firma elemanlarý yeterli sayýda deðildir. Eðitimsiz ve niteliksiz olabilmekte ve sýk deðiþmektedirler. Genel olarak eleman sayýsý gece ve hafta sonu
deðiþmekte, bu günlerde sabit eleman
olmamaktadýr.
- Birimlere ünitenin temizliði için
yeterli miktar ve nitelikte temizlik
maddesinin verilmediði bildirilmiþtir.
Birimlere yeterli sayýda sarf malzemesi (kaðýt havlu, sonda, ventilatör
devresi vs.) saðlanamamaktadýr.Düþük fiyatlarýn tercih edilmesi yüzünoluþturarak, konuyu mercek altýna almýþtý. Ýncelemelerini tamamlayan komisyonun hazýrladýðý rapor, 2 Aralýk
günü Ýstanbul’da düzenlenen bir basýn

den kaliteli sarf malzemesi alýnamamaktadýr.Ýhale þartnamesi baðlayýcý
hükümler içermektedir. Bu nedenlerle kaliteli malzemeler kalitesizlerle
rekabet etmektedir.
- Diðer saðlýk kurumlarýndan gelen bebeklerin çoðu optimal þartlarda
transfer edilmemektedir.
- Nöbet þartlarýnda servislerde bulunan hekimler de neonatoloji konusunda deneyimlidir. Ancak sayýlarý
yüksek hasta sayýsýna uygun deðildir.
- Hafta sonu ve gece hasta baþýna
düþen hemþire sayýsý daha da azalmakta, nöbet þartlarýnda 10-20 hastaya bir hemþire düþmektedir.
- Diðer yandan kadrolu hemþireler
Devlet Memurluðu Sýnavý ile merkezden atanmasý atananlarýn o bölgede ikamet etmemesi, eþ vb. nedenlerle iþe baþladýktan kýsa süre sonra tayinlerini istemeleri devir hýzýný artýran diðer faktörlerdir.
- Zaman zaman yoðun bakým konusunda deneyimli hemþire olmadýðýnda pediatrinin baþka birimlerinden
deneyimsiz hemþireler Yenidoðan
Yoðun Bakým Birim’lerinde görevlendirilmektedir.
toplantýsýyla açýklandý.
Raporda öncelikle sorun tespiti yapýldý ve ardýndan çözüm önerileri belirtildi.

Çözüm önerileri
- Yenidoðan yoðun bakýmýnda
“olmazsa olmaz” olan sarf malzemeleri (tuvalet kaðýdý, kaðýt havlu,
sondalar, ventilatör devreleri vb.) yeterli nitelik ve sayýda ve sürekli olarak saðlanmalýdýr.
- Gerek dezenfektan , gerekse sarf
malzemelerinden “tasarruf” yapýlmamalýdýr.
- Servis doluluk durumuna göre
hasta kabulü yapýlmalýdýr. Hastane
yönetim politikasý “gelen hastanýn
geri çevirilmemesi” olmamalýdýr.Geri transfer ve sevk zincirine uyulmasý gereklidir. Antenetal transport YYBB’lerde yer olup olmadýðý
sorulduktan sonra yapýlmalýdýr. Kapasitenin üzerinde hasta alýnmamalýdýr.
- Yýllýk doðum sayýsýna baðlý olarak her 1000 doðuma bir yoðun bakým yataðý ve uygun donanýmý olacak þekilde hastaneler YYBB’ni oluþturmalýdýr.

- Birimlerin temizlik iþlerini sürdüren firmalar bu birimlere yeterli
sayýda, önceden özellik gösteren bu
konuda uygun eðitim almýþ eleman
vermeli, bu elemanlar ve sayýlarý hafta içi-hafta sonu deðiþmemelidir.Temizlik elemanlarýnýn eðitimleri periodik olarak ev idaresi hizmetleri görevlileri tarafýndan yapýlmalý ve uygulamalarý denetlenmelidir.
- Gece-gündüz hemþire sayýlarý
benzer olmalýdýr, “hastalarýn gece
daha az sorunu olur” diye bir bilgi
yoktur.
- Medikasyon ve infüzyon ürünlerinin hazýrlanmasý ve kullanýlmasý
konusunda da mevcut rehber olmalý
ve buna göre hizmet verilmelidir.
- El yýkamanýn saðlanmasý için temiz akar su, daha önce sözü edildiði
gibi yeterli miktar ve nitelikte havlu,
sývý sabun mevcut olmalýdýr.
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Toplum ve Hekim'in yeni
sayýsý çýktý
Týp Dünyasý - ANKARA Toplum
ve
Hekim
Dergisi'nin yeni sayýsý çýktý.
Bu sayýda, "Saðlýk Çalýþanlarý",
"Olaðan
Dýþý
Durumlar",
"Saðlýk
Hizmetleri", "Ýþçi Saðlýðý",
"TTB
Önceliklerini
Tartýþýyor" ve "Portre" ana
baþlýklarýna yer verildi.
Saðlýk Çalýþanlarý baþlýðýnda Feride Saçaklýoðlu'nun
"Pazar Dinamikleri Týp
Eðitimini ve Hekimleri
Nasýl
Etkiliyor?
Gizli
Müfredat", Tamer Aker'in
"Bir
Öðrenme
Süreci
Olarak Saðlýðýn Satýn
Alýnmasý ve Rekabeti", Ý.
Tolga Binbay'ýn "Avrupa
Birliði, Hekim Ýþsizliði ve
Saðlýkta Eþitsizlik", Süheyla
Altuð Özsoy ve Fatma
Baþalan Ýz'in "Toplumsal
Yapýda
Hemþirelerin
Konumu",
Mukadder
Mollaoðlu, Tülay Kars
Fertelli ve Fatma Özkan
Tuncay'ýn
"Hemþirelerin
Tükenme ve Otonomi
Düzeylerinin Ýncelenmesi",
Onur
Hamzaoðlu'nun
"Hekimlere Zorunlu Hizmet
Uygulamasý: Tartýþmayý
Nereden Baþlatýp, Nasýl
Sürdürelim",
Osman
Öztürk'ün "Kamu Personeli
Kanunu Tasarýsý Taslaðý
Neler Getiriyor" yazýlarý yer
aldý.
Olaðan
Dýþý
Durumlar baþlýðýnda Cavit
Iþýk Yavuz'un "Olaðan Dýþý
Durumlarda
Saðlýk
Çalýþanlarý:
Deprem
Deneyimi",
Saðlýk
Hizmetleri
baþlýðýnda
Murat Civaner'in "Teknoloji
Saðlýk
Hizmetlerine
Bakýþýmýzý Nasýl Etkiliyor",
Kayýhan Pala'nýn "Avrupa
Birliði Toplum Saðlýðý
Yönüyle Ne Getirebilir"
derlemeleri ile Mehmet
Torcu, Pýnar Okyay, Adalet
Çýbýk,
Ýlknur
Yýlmaz,
Mehmet Varol, Hayati
Çakýr ve Özay Ünlü'nün
"Aydýn Merkez 2 No'lu
Saðlýk Ocaðý Bölgesinde
15 Yaþ Üzeri Kadýnlarýn
Saðlýk Ocaðýný Kullanma
Durumlarý,
Etkileyen
Faktörler Ýle Memnuniyet
Düzeyleri" araþtýrmasýna
yer verildi. Ferruh Niyazi
Ayoðlu'nun "Kapitalizmle
Eklenme
Sürecinde
Zonguldak
Kömür
Havzasýnýn
Tarihsel
Geliþimi:
1829-1908"
baþlýklý derlemesi, Nazým
Yýlmaz'ýn "TTB Geleceðini
Tartýþmalýdýr" yazýsýnýn yaný
sýra, kýsa süre önce
yaþamýný yitiren Musa
Özdemir'e iliþkin portre
yazýlarý da Toplum ve
Hekim'in bu sayýsýnda yer
aldý.
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Durum Nisan’dan bu yana biliniyordu
Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Tabipleri Birliði, Malatya’daki ishal salgýnýnýn ardýndan bölgede incelemelerde
bulundu. Ýncelemeler sonucunda, Malatya’daki içme sularýnýn kirliliðinin
henüz Nisan ayýnda yapýlan tahlillerde
ortaya konduðu, salgýnýn kanalizasyon
sularýnýn þehir suyu þebekesine karýþmasýndan kaynaklandýðý, resmi olarak
8475 kiþi olarak açýklanan vaka sayýsýnýn, kayýt dýþý vakalarla birlikte 50 bine
yakýn olduðu öðrenildi.
TTB Merkez Konseyi, TTB Halk
Saðlýðý Kolu, Klinik Mikrobiyoloji ve
Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði temsilcileriyle birlikte Malatya’da yapýlan
gözlem, inceleme ve temaslarýn sonuçlarýný paylaþmak üzere bir basýn toplantýsý düzenledi.
TTB Ýkinci Baþkaný Dr. Metin Bakkalcý, Malatya’daki salgýnýn Türkiye’deki toplumsal ve siyasi hayatýn ne
noktaya geldiðinin bir göstergesi olduðunu söyledi. Salgýnýn üzerinden 20
gün geçmesine raðmen, salgýnýn kaynaðýna ve sorunun giderilmesine iliþkin
etkili hiçbir çalýþma olmadýðýný belirten
Bakkalcý, “Ýshal salgýný bir anda orta-

Malatya’da “Belediye hastalýðý!” Türk Tabipleri Birliði, 21 Kasým’dan bu yana ishal vakalarýnýn patlama gösterdiði Malatya’da incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sonucunda, Malatya’da içme sularýnýn
kirliliðinin henüz Nisan ayýnda yapýlan tahlillerde ortaya konduðu, salgýnýn kanalizasyon sularýnýn þehir
suyu þebekesine karýþmasýndan kaynaklandýðý belirlendi.
ya çýkmadý. Aylar öncesinden biliniyordu. Nisan ayýndan itibaren sularda içilmezlik oraný artmýþ, Aðustos’ta ise had safhaya
ulaþmýþtýr. Bu durum Ýl Hýfzýsýhha Müdürlüðü ve belediye yetkilileri tarafýndan ciddiye alýnmamýþtýr” dedi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Haluk Baþçýl da, halen asýl sorumlularýn yerinde durduðunu belirterek, “Asýl sorumlu
belediye baþkanýdýr. Ne yetkisini, ne de sorumluluðunu yerine
getirmiþtir. Yetki ve sorumluluðunu yerine getirmeyen kiþilerin
yerlerini devretmeleri gerekir. Bu ayný zamanda Saðlýk Bakaný’nýn da sorumluluðundadýr. Saðlýk Bakaný da
yetki ve sorumluluðunu yerine getirmemiþtir” dedi.
Malatya’ya giden heyette bulunan
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Haluk
Baþçýl, Malatya’daki duruma iliþkin o-

larak þu tespitleri aktardý:
- Malatya’da ortaya çýkan; halkýn
kendi tabiriyle “belediye hastalýðý”dýr.
Aylar öncesinden “geliyorum” diye
her türlü iþareti vermiþtir.
- Ýnceleme sonuçlarý, Nisan ayýndan
itibaren içilemez su miktarýnýn arttýðý,
Aðustos ayýnda da en yüksek düzeye
çýktýðýný ortaya koymuþtur.

- 30 Eylül tarihli Malatya Valiliði Umumi Hýfzýsýhha Meclisi
kararlarýnda, “il merkezinde bulunan saðlýk ocaklarý hastanelerden gelen ihbar ve bildirimler incelendiðinde içme suyu
kaynaklý baðýrsak enfeksiyonlarýnda belirgin bir artýþ gözlendiði” cümlesiyle yer almýþtýr.
Yakýn saðlýk tehlikesi hissedildiðinden önlemler de belirtilmiþtir.
Ancak belediye gerekenleri yapmamakta direnmiþtir.
- Saðlýk Müdürlüðü’nün resmi verilerine göre, 6 Aralýk 2005
itibarýyla 8475 kiþi olup, bu hastalarýn
290’ý yatarak tedavi görmüþtür.
- Bazý vakalarýn, hastalýðýn hafif
seyretmesi nedeniyle hekime baþvurmamýþtýr. 45 bin hastanýn eczanelerden
ishal ilacý satýn aldýðý belirlenmiþtir.
Hekime baþvurmayanlar ve eczaneden
ilaç satýn alarak kendi kendine tedavi o-

lanlar göz önüne alýndýðýnda, salgýndan
etkilenen kiþi sayýsýnýn 50 bini bulacaðý
tahmin edilmektedir.
- Nisan ayýndan bu yana yapýlan su
bakteriyolojik incelemeleri ve bakiye
klor miktarý, salgýnýn kaynaðý olarak
þehir þebeke suyunu iþaret etmektedir.
- Salgýn esnasýnda özel saðlýk kuruluþlarýna baþvuran hastalarýn gaita örneklerinde rotavirüs tespit edilmiþ, bunun nedeni de þehir suyuna kanalizasyon karýþmasý olarak gösterilmiþtir.
- Belediye suyun temiz olduðu yönündeki kör inancýný sürdürmüþ, bütün
bilimsel uyarýlarý göz ardý etmiþtir. Eylül ayýnýn sonundan baþlayarak aralýklarla gelen tüm uyarýlara karþý duyarsýz
davranmýþtýr.
- Üniversitenin yaptýðý çalýþmalar,
siyasi bir yaklaþýmla reddedilmiþtir.
Bir gazetecinin, “Belediye baþkaný
ve Saðlýk Bakaný’nýn görevi ihmal
nedeniyle istifa etmesini istediniz.
Bunun için hukuki süreç baþlatacak
mýsýnýz” sorusuna Metin Bakkalcý,
“TTB hukuki sürece müdahil olacaktýr. Bunun için gerekli çalýþmalar
yapýlmaktadýr” dedi.

Hekimlere yönelik þiddet sürüyor!
tirmesine sinirlenen kiþiler, Ankara Hastanesi Acil Servisi’ni adeta savaþ
alanýna çevirerek, hekimlere saldýrdýlar. Hastanenin camlarýný
kýran, týbbi cihazlarý parçalayan
hasta yakýnlarý, üst kattaki ameliyathaneye girerek saðlýk personeline de saldýrdýlar. Hekimler
ve saðlýk çalýþanlarý ise kendilerini bir odaya kilitleyerek korumaya çalýþtýlar.
Saldýrýnýn ertesi günü, ATO
ve SES üyesi hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý, hastane bahçesinde
olayý protesto etti. “Hükümet
uyuma, saðlýk çalýþanlarýna
sahip çýk”, “Nerede bu devlet,
nerede adalet” þeklinde slogan
atan hekim ve saðlýk çalýþanlarý,
can güvenliklerinin saðlanmasýný istediler.
Saldýrýya tanýk olan Dr. Yaþar Aslan, olayý anlattý. Çýkan

baþ tarafý sayfa 1’de

Saðlýk alanýnda son dönemde uygulanan politikalar, hekimlere yönelik þiddeti körüklüyor. Prof. Dr. Göksel
Kalaycý’nýn bir hasta yakýný tarafýndan öldürülmesinin ardýndan, Ankara ve Diyarbakýr’da yine hekimlere
yönelik saldýrýlar meydana geldi. Ankara Hastanesi Acil Servisi adeta savaþ alanýna çevrilirken, Diyarbakýr’da da hasta yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðrayan hekim aðýr yaralandý.
bir çatýþmada vücuduna
2 kurþun isabet eden
yaralýnýn acil servise
getirildiðini ve yapýlan
tüm týbbi giriþimlere
raðmen hastanýn yaþamýný yitirdiðini ifade eden Aslan, silahlý maktul yakýnlarýnýn acil servisi savaþ alanýna çevirdiðini kaydetti. Saldýrgan grubun ameliyathaneye kadar çýkmasý üzerine, diðer saðlýk personeliyle birlikte kendilerini bir odaya kilitlediklerini söyleyen Aslan, “Tüm giriþ-çýkýþ-

Prof Dr. Göksel Kalaycý’nýn ardýndan
Týp Dünyasý - ANKARA Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.
Necip Göksel Kalaycý’nýn öldürülmesine tepki gösteren
hekimler, 15 Kasým 2005 Salý
günü, tüm Türkiye’de etkinlikler yaptý. Tabip odalarýnýn
organize ettiði etkinliklerde
binlerce hekim, saat 12.3013.30 arasýnda tüm toplumu
þiddeti ortadan kaldýrmak için
“nereye gidiyoruz” konusunu düþünmeye çaðýrdý.
Ýstanbul’da da Göksel Kalaycý’nýn öldürülmesini protesto etmek amacýyla, Ýstanbul
Tabip Odasý’nca “Düþünmeye Davet” sloganýyla gerçekleþtirilen yürüyüþe binlerce kiþi katýldý.
ÝÜ Cerrahpaþa Týp Fakültesi’nden saat 12.30’da hareket eden hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý, Millet Caddesi’nde bir süre yolu trafiðe de
kapatarak alkýþlarla yürüdü. ÝÜ Ýstanbul
Týp Fakültesi’ne gelen grup, burada Kalaycý’nýn öldürüldüðü otoparka karanfil
býraktý.
Grubu karþýlayan ÝÜ Ýstanbul Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Keçeli, burada yaptýðý konuþmada, Kalaycý’nýn “alçakça katledilmesini” kýnadýklarýný söyledi. Daha sonra yapýlan
saygý duruþunun ardýndan konuþan Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy da, Türkiye’deki þiddet ortamýnýn son kurbanýnýn bir meslektaþlarý olduðunu belirterek, þunlarý
kaydetti:
“Ne yazýk ki, bu ne ilk, ne son ör-

ha sarýlmasý, artýk deðiþmesi
gereken ilkel bir tavýrdýr.
Prof. Dr. Kalaycý’nýn anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz.
Tüm yetkilileri ve herkesi,
þiddete karþý göreve çaðýrýyoruz.”
Ankara’da da, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi bahçesinde yapýlan oturma eylemine
katýlan hekimler piyasalaþtýrýlan saðlýk sistemini ve sorumlularýný eleþtirdiler. Ankara Tabip Odasý Genel Sekreteri Dr.
Semih Tatlýcan hekimlerin bir
daha böyle þiddet eylemleriyle
biraraya gelmemesini diledi.
Saðlýk çalýþanlarýna ve hekimlere yöneltilen saldýrýlarýn sadece bugünün sorunu olmadýðýna
dikkat çeken Tatlýcan, saðlýk alanýnda yaþanan tüm olumsuzluklarýn bu acý sona zemin hazýrladýðýný söyledi. Tatlýcan,
“Bir hekim hastasýný tedavi
etmek isterken öldürülmemenek. Uzun yýllardan beri saðlýkla ilgili sorunlarýn hedefi olarak gösterilen
hekimler, þiddetin de hedefi oldu. Özellikle acil birimlerde, genç hekimlerin yaþadýklarý ortam bir can pazarýdýr. Ayrýca Türkiye’de giderek yükselen þiddet ortamý öyle bir psikolojik
atmosfer yarattý ki, insanlar diyalogla, konuþarak deðil, þiddet gösterileriyle birbirleriyle iliþki kuruyorlar.
Elbette bu kültürel dönüþüm sorunudur, ama yapýlacak çok þey var. Örneðin sivil silahsýzlanma kampanyasýný buradan baþlatmak bizim görevlerimizden biri. Neþelendiði, öfkelendiði zaman da bizim insanýmýzýn sila-

li. Bizler saðlýk sisteminin düzeltilmesi için birçok öneride bulunduk ama
kimseye dinletemedik. Sistemin tüm
sorunu ve sorumluluðu hekimlere yöneltildi. Sonuçta þiddet kapýmýza dayandý” diye konuþtu.
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Ýskender Sayek, on
binlerce öðrenci yetiþtirmiþ, on binlerce
hastaya saðlýk hizmeti sunmuþ bir hekimin bu þekilde öldürülmesinin tehlikeli
ve vahim olduðunu vurguladý. Sayek,
bu olayýn örnek oluþturmasý ve herkesi
durup düþünmeye sevk etmesi gerektiðini kaydetti.
Türk Tabipleri Birliði Ýkinci Baþkaný
Dr. Metin Bakkalcý da, hükümetin vatandaþla hekimi karþý karþýya getirmek
istediðini belirtti. Bakkalcý þiddetten en
çok arýndýrýlmýþ olan bir mesleðin çalýþanlarýnýn bu þekilde öldürülmesinin kabullenilemez olduðunu söyledi. Bakkalcý “Artýk yeter, þiddete karþý bir insanlýk yürüyüþü baþlatýyoruz. Bizi vatandaþla karþý karþýya getiremeyecekler” dedi.

Ankara’da ki hekimler ve saðlýk çalýþanlarý Kalaycý’yý anmak üzere
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi kampüsünde buluþtular.

larý kapattýlar. Çýkabilecek bir
yangýnda hepimiz diri diri yanardýk. Bu insanlar devletten
daha mý güçlü? Baþkentin göbeðinde devletin tesisine saldýrýyorlar.
Nerede bu devlet” diye tepki gösterdi.

Sýdýk Baþ’ýn burnu
kýrýldý
Ankara’daki saldýrýnýn ardýndan, 8 Aralýk günü de Diyarbakýr’da bir hekime yönelik saldýrý
meydana geldi. Diyarbakýr Devlet Hastanesi’nde görev yapan
Nöroloji Uzmaný Dr. Sýdýk Baþ,
anlaþýlamayan bir nedenle görev
baþýnda, hasta yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda çeþitli
yerlerinden yaralanan ve burnu
kýrýlan Baþ, görev yaptýðý hastanede tedaviye alýndýktan sonra 1
haftalýk iþ göremez raporu ile taburcu edildi. Baþ’ýn uðradýðý
saldýrý Diyarbakýr Tabip Odasý
üyeleri ve Diyarbakýr Devlet
Hastanesi çalýþanlarýnca protesto edildi.
Diyarbakýr Tabip Odasý’nca
yapýlan açýklamada, saðlýk kuruluþlarýnda giderek artan bu saldýrýlarýn uygulanan saðlýk politikalarýyla yakýndan iliþkili olduðu ve “geçiþtirilmemesi” gerektiði vurgulandý. “Kamu hastaneleri kuyruktan geçilmiyor,
vatandaþ periþan oluyor” diyerek kamudan özele kaynak
aktarýldýðýna ve halkýn saðlýðýnýn piyasaya devredildiðine dikkat çekilen açýklamada, hekimlerin de performansa muhtaç hale getirildiði, “ne kadar performans o kadar para” anlayýþýyla hekimlere geceleri bile poliklinik yaptýrýlmaya baþlandýðý
kaydedildi.
Açýklamada þunlara yer
verildi:
“Dr. Sýdýk Baþ’a yapýlan
saldýrý, ne olduðu belirsiz saðlýkta dönüþüm programýnýn
bir sonucudur. Bir odada 10
hasta yatýrýlýrsa, hekim buna
mecbur býrakýlýrsa, bu tür saldýrýlar ne ilk, ne de son olacaktýr. Dr. Sýdýk Baþ’a ve meslektaþlarýmýza yönelik bu saldýrýlarý þiddetle kýnýyoruz. Halkýmýzý, iyi niyeti ve insalcýl yaklaþýmlarýyla hizmet sunmaya
çalýþan iyi hekimlere sahip
çýkmaya davet ediyoruz. Binlerce hastanýn biriktiði bu ortam için, “saðlýkta dönüþümle
birlikte polikliniklerde hasta
sayýmýz arttý” diyerek övünen
Saðlýk Bakaný’na bununla övünmemesi gerektiðini, tam
tersine bu politikayla insanlarý hasta ettiklerini hatýrlatmak istiyoruz.”
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“Saðlýkta
Dönüþüm
Çýkmaz
Sokakta”

Týp Dünyasý - ANKARA Ankara Tabip Odasý,
Düzce’deki aile hekimliði
pilot uygulamasý ve aile
hekimliði konusundaki
son geliþmeleri “Saðlýkta
Dönüþüm Çýkmaz Sokakta” baþlýklý broþürde
topladý. Aile hekimliði pilot uygulama modelini
deðiþik açýlardan incelemek ve hekimler için daha anlaþýlýr kýlmak amacýyla hazýrlanan broþür,
soru-yanýt biçiminde hazýrlandý. Aile hekimliði
konusunda en sýk olarak
yöneltilen 25 temel soruyu yanýtlayan ATO, broþürün sonunda “Nasýl Bir
Birinci Basamak Saðlýk
Hizmeti? Biz Ne Öneriyoruz? bölümüne de yer
verdi.

SSK’nin ilaç
harcamalarý
arttý
Týp Dünyasý - ANKARA SSK, Ocak-Eylül 2005
döneminde 2 milyar 591
milyon YTL ilaç ödemesi
yaptý. SSK’nin, geçen yýlýn ayný dönemine göre ilaç giderlerinde yüzde
43.9 artýþ oldu. Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakaný Murat Baþesgioðlu,
SSK’lilerin serbest eczanelerden ilaç almalarýna
olanak saðlayan protokolün ilaç harcamalarýnda artýþa neden olduðunu söyledi. SSK’nýn protokol öncesi 2005 yýlý ilaç
harcamasýnýn 2.724 milyar YTL olacaðýnýn öngörüldüðünü vurgulayan
Baþesgioðlu, bu yýl sonuna kadar toplam ilaç
harcamasýnýn 3.558 milyar YTL olarak gerçekleþeceðinin tahmin edildiðini kaydetti. Kurum ilaç
alýmlarýnda, sözleþmeli
eczaneler
tarafýndan
SSK’ya yüzde 3.5 oranýnda iskonto yapýldýðýna iþaret eden Baþesgioðlu,
“SSK’nýn 2004 yýlý ocakeylül dönemi dokuz aylýk
ilaç ödemeleri toplamý
1.800 milyar YTL, 2005
yýlý ocak-eylül dönemi
dokuz aylýk ilaç ödemeleri toplamý ise 2.591
milyar YTL olarak gerçekleþti. Geçen yýlýn ayný
dönemine göre kurumun
toplam ilaç giderlerinde
yüzde 43.9 artýþ olmuþtur” dedi. Ýlaç faturasýnýn
artmasýnda daha önce
SSK eczanelerinde kuyruða girmek istemeyip kendi paralarýyla alým yapanlarýn, eczanelerde
kurum indiriminden yararlanmaya baþlamalarýnýn da etkili olduðu, yetkililerin uygulama öncesi
böyle bir maliyet artýþý
bekledikleri ifade edildi.

Performans ödemeleri aksýyor
Çeþitli hastanelerin
performans
ödemelerinde 2-3 aydýr
yaþanan “aksamalar”,
“ödemeler duracak mý”
sorusunu gündeme
getirdi. SSK Saðlýk Ýþleri
Genel Müdürü Sami
Türkoðlu, devlet
hastanelerinin “geri
ödeme kurumlarý”
ödeme yapmadýðý için
performans
veremedikleri iddiasýnýn
doðru olmadýðýný
savundu: Saðlýk
Bakanlýðý ve Maliye
Bakanlýðý anlaþsýn. Bunun adresi biz deðiliz!
Týp Dünyasý - ANKARA - Çeþitli
hastanelerin performans ödemelerinde,
yaklaþýk 2-3 aydýr “aksamalar” yaþanýyor. Ödemelerin aksamasý ilgili olarak, devir sürecinden sonra “geri ödeme kurumu” olarak anýlmaya baþlanan
SSK’nin, devlet hastanelerine ödeme
yapmadýðý iddiasý da gündeme getirildi.
SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürü Sami
Türkoðlu, bu iddianýn doðru olmadýðýný savunarak, “Saðlýk Bakanlýðý ve
Maliye Bakanlýðý’nýn kendi aralarýnda anlaþmalarý gerekiyor. Bunun adresi biz deðiliz” diye konuþtu.
Çeþitli hastanelerin performans ödemelerinde, yaklaþýk 2-3 aydýr “aksamalar” yaþanýyor. Adana’da Karþýyaka
ve Numune Hastaneleri’nde Eylül ayýndan bu yana, Bursa’da Devlet Hastanesi’nde 1 aydýr, Ýstanbul Kartal Devlet
Hastanesi’nde 2 aydýr, Ankara’da Numune Hastanesi’nde yaklaþýk 3 aydýr
hekimlere performans ödemelerinin yapýlamadýðý öðrenildi. Aksamalar, “performans ödemeleri duracak mý” soru-

sunu gündeme getirdi.
Taþeron firmalara baðlý olarak asgari ücretin de altýnda, iþgüvencesiz ve çeþitli risklere açýk olarak çalýþan elemanlarýn da maaþlarýnda da aksamalar olduðu belirtiliyor.

Performans “pamuk ipliði”
mi?
Bilindiði gibi Türk Tabipleri Birliði
yýllardýr, hekim ücretlerinin insanca yaþanacak bir düzeye çýkarýlmasýný, özlük
haklarýnýn kalýcý olarak düzeltilmesini
ve ek ödemelerin emekliliðe de yansýyacak biçimde maaþlara dahil edilmesini istiyor.
Buna karþýn AKP Hükümeti, maaþlarda kalýcý ve emekliliðe yansýyan artýþlar yapmak yerine eþitsiz, adaletsiz
ve esnek bir yöntem olan “performansa göre ücretlendirme” yöntemini uygulamakta ýsrar ediyor. Ayrýca Saðlýk
Bakaný Recep Akdað, sadece “ödenme olasýlýðý bulunan” rakamlarý telaffuz ederek, “hekim ücretlerinin artýrýldýðýný”, “hekimlerin 9 milyar lira
maaþ aldýklarýný” (ve hatta buna karþýn Doðu ve Güneydoðu’ya gitmediklerini) belirten açýklamalarla kamuoyunu yanýltýyor.
Oysa, uygulamaya geçildiði bir buçuk yýldan bu yana performans ödemelerinde bir türlü istikrar tutturulamadý.
Bu süre içinde dönem dönem çeþitli
hastanelerde performans ödemelerinde
sýkýntýlar yaþandý; dönem dönem basýna “performans ödemelerinin zora
girdiði” yönünde haberler yansýdý. Halen çeþitli hastanelerden, 2-3 aydýr ödemelerin yapýlamadýðý bilgileri geliyor.
Bu durum da, “performans ödemeleri; yani Akdað’ýn meþhur 9 milyar’ý
pamuk ipliðine mi baðlý” kaygýsýný
yaratýyor.
“Geri ödeme kurumlarý” ödeme yapmýyor iddiasý
Performans ödemelerinin aksamasýyla ilgili olarak, devir sürecinden sonra “geri ödeme kurumu” olarak anýlmaya baþlanan SSK’nin devlet hastanelerine ödeme yapmadýðý iddiasý da gün-

deme getirildi.
SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürü Sami Türkoðlu, konuyla ilgili olarak Týp
Dünyasý’na bilgi verirken, performans
ödemelerinin aksadýðýna, hastanelerin
performansa yüklendiðine ve iþletmecilik açýsýndan sýkýntýda olduðuna dair
kendisine de çok duyum geldiðini ancak bu konunun SSK ile ilgisi olmadýðýný söyledi. Türkoðlu, SSK’nin topladýðý
primlerin emekli maaþlarýnýn yüzde
97’sini karþýladýðýný, geri kalan ödemeler için her ay SSK’nin de Hazine’den

yardým almak zorunda olduðunu bildirdi. Her ay, Saðlýk Bakanlýðý’na, üniversitelere, özel hastanelere yapmalarý gereken ödeme miktarlarýný Maliye Bakanlýðý’na bildirdiklerini ve Maliye Bakanlýðý’nýn izin verdiði miktarda ödeme
yapabildiklerini anlatan Türkoðlu,
“Dolayýsýyla bize toplu bir para geliyor
biz onu keyfi olarak daðýtýyoruz diye bir
þey yok” diye konuþtu. Türkoðlu, “Anlaþýlýyor ki, Saðlýk Bakanlýðý da hekimleri yanlýþ bilgilendiriyor. Çözümün adresi biz deðiliz. Bu sorunu
Saðlýk Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðý’nýn görüþerek çözmesi gerekiyor”
dedi.

Taþeron þirket elemanlarýnýn maaþlarý da
ödenmiyor
Dünyasý - ANKARA - Hekim ve
saðlýk çalýþanlarýnýn performans ödemelerinde aksamalar yaþanýrken,
Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde, taþeron firmalara
baðlý olarak çalýþan ve hastane hizmetlerinin büyük bölümünü yerine
getiren 700 kiþi de 3 aydýr asgari ücretten ibaret olan maaþlarýný alamý-

yor. Maaþlarý ödenmeyen taþeron
þirket çalýþanlarý, varolan baskýlar ve
çalýþma hukukuna aykýrý uygulamalar nedeniyle haklarýný da arayamýyorlar.
Ankara Tabip Odasý, SES Ankara Þube ve DÝSK’e baðlý Dev-Saðlýk
Ýþ Sendikasý, 700 çalýþanýn maaþlarýnýn ödenmemesiyle ilgili olarak 7 Aralýk günü Numune Hastanesi’nin
bahçesinde ortak bir basýn açýklamasý düzenlediler. Açýklamada, bütün
bu yaþanan olumsuzluklarýn saðlýðý
bütünüyle piyasaya açan “saðlýkta
dönüþüm”ün sonuçlarý olduðu be-

Düzce’de neler oluyor?
baþ tarafý sayfa 1’de

açýklamasý yaptýlar.
Düzce Kýzýlay Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirilen sempozyumda, açýþ konuþmalarýnýn ardýndan, moderatörlüðünü Manisa
Tabip Odasý Baþkaný Dr. Hamza Aðca’nýn
yaptýðý, “Aile Hekimliði ve GSS” baþlýklý
oturum gerçekleþtirildi. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nden Dr. Hüseyin Demirdizen’in “Dünden Bugüne Aile Hekimliði”, Ýstanbul Tabip Odasý’ndan Dr.
Osman Öztürk’ün “Genel Saðlýk Sigortasý” baþlýklý sunumlarý yaptýðý oturumda,
Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi
Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Prof.
Dr. Gazanfer Aksakoðlu ve TTB UDKK
Yürütme Kurulu üyesi Dr. Önder Okay
da, “Deneyimler Iþýðýnda Çaðdaþ Saðlýk
Anlayýþý”ný anlattýlar.
Oturumun ardýndan, Ata Park’a doðru
yürüyüþe geçen hekimler burada bir basýn
açýklamasý yaptýlar. Açýklamayý Pratisyen
Hekimlik Derneði Genel Sekreteri Dr. Erkan Kapaklý okudu. Aile hekimliði sistemini eleþtiren Kapaklý þunlarý söyledi:
“Hastalarýmýzla aramýza ‘para’ alýþveriþini sokan, etik deðerleri hiçe sayarak bizleri ‘tüccar’ durumuna düþüren,
yýllarca birlikte çalýþtýðýmýz ekip arkadaþlarýmýzý ‘eleman’ olarak niteleyen,
bizi onlarýn ‘patronu’ yapmaya çalýþan,
sözleþmeli personel olarak çalýþmamýzý

zorunlu hale getirerek, özlük haklarýmýzý elimizden alan, bizleri meslektaþlarýmýzla rekabete zorlayan, çalýþma barýþýmýzý bozan, yalnýzlaþtýran bu sistemi kabul etmiyoruz. Çünkü hekimiz. Ýþ güvencemizi elimizden alan, iþsizleþtiren,
emekli olduðumuzda bizi bir kenara atmak isteyen, uluslararasý kurallarý hiçe
sayarak, 7 gün, 24 saat çalýþmaya zorlayan bu sistemi kabul etmiyoruz. Çünkü
emekçiyiz. Saðlýðýmýzý bize satmaya çalýþan, bizi ‘müþteri’ olarak gören, paran
yoksa öl diyen, saðlýðýmýzý korumayan,
bizi ilaca baðýmlý hale getirmeye çalýþan,
saðlýklý yaþama hakkýmýzý elimizden alan, bu sistemi kabul etmiyoruz. Çünkü
insanýz. Aile hekimi olmayacaðýz.”
Basýn açýklamasýnýn ardýndan, sempozyumun öðleden sonraki oturumuna devam
edildi. “Düzce’de Neler Oluyor” baþlýðýnda gerçekleþtirilen forumda, Düzce’deki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, aile hekimliði sisteminin gündeme gelmesinden bu yana Düzce’de yaþananlarý aktardýlar. 12 Kasým 1999 yýlýnda aðýr bir deprem
yaþamýþ olan Düzce’de halen giderilemeyen fiziksel sorunlar, aile hekimliði konusundaki belirsizlikler, uygulamanýn baþlatýlmasýndan sonra yaþanan aksaklýklar, birinci aðýzdan dile getirildi.

lirtildi. “Saðlýkta dönüþüm”ün, insana hizmet edenleri insanlýk dýþý
koþullarda çalýþtýran büyük bir aldatmaca olduðu vurgulanýrken, bugün
taþeron þirketler aracýlýðýyla saðlýk
hizmeti üretenlerin emeklerinin karþýlýðýný alamamalarýna, iþ güvenceleri olmamasýna ve çalýþma hukukuna aykýrý pek çok düzenlemeye karþýn, iþlerinin sorumluluklarýný yerine
getirdikleri kaydedildi.
“Performansa göre döner sermaye” ücretlendirmesi, balonunun
da söndüðüne dikkat çekilen açýklamada, “Buna karþý insanca yaþamaya yetecek bir ücret talebi etrafýnda
örgütlenen saðlýk çalýþanlarý, saðlýk
hizmetinin bir ekip hizmeti olduðu
bilinciyle yaný baþlarýndaki çalýþma
arkadaþlarýnýn ücretlerinin öncelikle
ödenmesini istemektedir” denildi.
Açýklamada þunlara yer verildi:
“Bugün burada 3 aydýr ödenemeyen maaþlarýn ödenmesini talep etmiyoruz. Bu, çalýþanlar için
zaten talep edilemeyecek kadar
doðal bir haktýr. Bugün burada
taþeron þirketler aracýlýðý ile saðlýk hizmeti sunan çalýþanlarýn, iþ
güvencelerini ve örgütlenme özgürlüklerini talep ediyoruz.
Her reform siyasi sonuçlar yaratýr. Ama saðlýktaki sözde reformlar doðal olarak insani sonuçlar da yaratmaktadýr. Hükümet bu siyasi bedeli ödemeye
mahkumdur. Ama kaçýnýlamaz
insani sorumluluklar vardýr. Bu
hastanede halen klinik þefi unvaný
taþýyan Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarýný ve hatýrlý siyasi dostlarýný ziyaret için sýk sýk bu hastaneye gelip gittiðini bildiðimiz Saðlýk Bakaný’ný, asgari ücretle çalýþan ve
üç aydýr ücretlerini alamayan çalýþanlarýn gözlerinin içine bakmaya davet ediyoruz.”

TTB Pakistan’daydý

Tarihe not düþüyoruz!
Konuþmalarýn ardýndan sempozyumun
sonuç bildirgesi açýklanarak, toplantý sona
erdirildi. Sonuç bildirgesinde þunlara yer
verildi:
Bugün burada bir arada bulunan tüm
meslek örgütleri, iþçi memur sendikalarý,
dernekler ve Düzceliler ile birlikte tarihe
bir not düþüyoruz.
1. Davet edilmelerine karþýn bizlerle beraber olma, sorunlarý birlikte tartýþma cesaretini bulamayanlarý toplum saðlýðý ile bilgisizce oynamaktan vazgeçmeye çaðýrýyoruz.
2. Ülkemizdeki saðlýk sorunlarýnýn çözümü doðrultusunda elimizi taþýn altýna
sokmaya, her türlü sorumluluðu alma kararlýlýðýnda olduðumuzu bir kez daha duyuruyoruz.
3. Herkese eþit, ulaþýlabilir, ücretsiz ve
sürekli bir saðlýk hizmetinin mümkün olduðunu biliyor, bunu tüm gücümüzle talep
etmeyi sürdüreceðimizi ve bu doðrultuda
birlikte mücadele edeceðimizi tüm halkýmýza duyuruyoruz.
4. Dünya Bankasý programýný bizlere
özgü bir model olarak sunmak isteyenlerin
uydurduðu masallara kanmayacaðýmýzýn
bilinmesini istiyoruz.
5. Saðlýðýn satýlmasýna bu ülkenin onurlu bireyleri, sorumlu örgütleri olarak izin
vermeyeceðiz.
6. Saðlýk çalýþanlarý arasýnda rekabet
yaratýp, çalýþma bozulmasýna izin vermeyeceðiz.
7. Halkýmýzýn alýn teri vergilerinin, yaratmak istedikleri sistem için bizlere rüþvet
olarak sunulmasýna ortak olmayacaðýz.
8. Saðlýk çalýþanlarýnýn hak ettikleri ücretler için kaynaðýn vatandaþýn cebinde aranmasýný kabul etmeyeceðiz.
9. Genel Saðlýk Sigortasý adý altýnda vatandaþýmýzýn cebine el uzatýlmasýna ve saðlýk hakkýmýzýn elimizden alýnmasýna göz
yummayacaðýz.
10. Tüm siyasi partileri, iktidarý ve muhalefeti ile içine düþtükleri koltuk savaþýný
bir kenara býrakarak bir kez bile olsa sermayeden yana deðil, emekçiden yana tutum almaya devam ediyoruz.

Týp Dünyasý - ANKARA Pakistan’da 8 Ekim’de meydana gelen ve büyük bir yýkýma
neden olan 7.6 þiddetindeki
depremin ardýndan, Kýzýlay ile
imzalanan protokol gereði, durum deðerlendirmesi ve gereksinim belirlemesi yapmak amacýyla Pakistan’a giden Türk
Tabipleri Birliði heyeti döndü.
14 Kasým’da, Ýstanbul üzerinden Karaçi’ye, oradan Ýslamabad’a ve oradan da Muzafferabad’a geçen TTB heyeti,
Kýzýlay’ýn bu kentte bulunan
kampýna yerleþti. 16-21 Kasým
arasýnda Muzafferabad çevresinde incelemeler yapan heyet,
22 Kasým’da Ýstanbul’a döndü.

Heyet, deprem bölgesinde
bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle, Dünya Saðlýk Örgütü ile Birleþmiþ Milletler ve baðlý kuruluþlarýn temsilcileriyle, Pakistan Saðlýk
Bakanlýðý ve ordusu yetkilileriyle, Kýzýlay ve saðlýk çalýþanlarýyla görüþmeler yaptý. Bölgedeki saðlýk kuruluþlarý ile
çadýr kentlerde gözlemler yapan heyet, olaðandýþý saðlýk
hizmetleri konusundaki deneyimleri doðrultusunda bazý önerilerini aktardý.
Heyetin temas ve gözlemleri sonucu oluþturulacak rapor
önümüzdeki günlerde açýklanacak.
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Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...Dünyadan Haberler...
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Yýlda 6 milyon çocuk
açlýktan ölüyor

Hekimler ve
Anayasa Mahkemesi

Birleþmiþ Milletler’e baðlý Gýda ve Tarým Örgütü, açlýk ve yetersiz beslenmeden, her yýl altý milyon çocuðun öldüðünü
açýkladý. Örgüt, yayýnladýðý yeni raporda,
açlýkla ve hastalýkla mücadele için belirlenen hedeflere ulaþýlamayacaðý uyarýsýnda
da bulundu.
1996 yýlýnda düzenlenen bir gýda zirvesinde, dünya liderleri, 2015 yýlýna kadar,
açlýk çeken insanlarýn sayýsýný yarýya indirme planlarýný açýklamýþlardý. Ancak
Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü
Baþkaný Jacques Diouf, büyük olasýlýkla
bu hedefe ulaþamayacaklarýný ifade etti.
Bu yýl yayýnlanan açlýk raporu, aðýrlýklý olarak yeterli gýda bulunamamasýna odaklandý. Rapor, çocuklar arasýnda ölümlerin daha çok ishal, sýtma ve zatürree gibi
hastalýklardan kaynaklandýðýný ancak bu
hastalýklara yakalanan çocuklar iyi besleniyor olsalar ölümlerin büyük ölçüde azalacaðýný ifade ediyor.
Ýtalya’nýn baþkenti Roma’da raporun
tanýtýmýný yapan Birleþmiþ Milletler Gýda
ve Tarým Örgütü Baþkaný Diouf, “Eðer geliþmekte olan ülkeler açlýkla mücadelede
þu anda izledikleri hýzý sürdürürlerse, sadece Güney Amerika ve Karaipler Birleþmiþ Milletler Bin Yýl hedefleri’ne ulaþarak
açlýk oranýný yarýya indirmiþ olacaklar”
dedi. Diouf, açlýk oraný yarýya inse de hiçbir ülke ya da bölgenin, Dünya Gýda Zirvesi’nde belirlenen, daha hýrslý bir hedef
olan “aç insan sayýsýný yarýya indirme” amacýna ulaþamayacaklarýný söyledi.
Geçen yýl toplanan verilere dayanan rapor, 2000 ile 2002 yýllarý arasýnda, tahminen 852 milyon kiþinin yetersiz beslendiðini vurguluyor. Sahra Afrikasý’nda, yetersiz beslenen insanlarýn sayýsý 10 yýl önceki 170.4 milyondan, 203.5 milyona yükseldi. Açlýkla mücadelede belirlenen hedeflere ulaþýlamayacak olmasý, eðitim ve
saðlýk konularýndaki hedeflerin de gerisine düþüleceðinin göstergesi. (BBC Türkçe
- 22 Kasým 2005)

Avukat Ziynet Özçelik

B

u günlerde Anayasa Mahkemesinin gündemi,
hekimleri yakýndan ilgilendiriyor.

Ýlkinde gerekçeli karar henüz yayýmlanmadan, sözlü
olarak yapýlan açýklamaya iliþkin 29 Kasým 2005 günü
Anadolu Ajansý’nýn geçtiði haber þöyleydi; “Anayasa
Mahkemesi, 2005 Bütçe Yasasý’nýn bazý hükümlerini
iptal etti. Anayasa Mahkemesi Baþkanvekili Haþim
Kýlýç, CHP’nin yasanýn bazý maddelerini yönelik açtýðý davanýn esastan sonuçlandýðýný söyledi. Anayasa Mahkemesi yasanýn 37. maddesinin (d) bendini de
tamamýný iptal etti. Bu hüküm, saðlýk personeline verilecek döner sermaye payýna üst sýnýrlama getiriyor.”
Haberden üzerine hekimler, þimdi olacak döner sermaye ödemeleri yapýlmayacak mý sorularýný sormaya
baþladýlar. Bizde bu haberi esas alarak bazý açýklamalar
yaptýk. Ancak 9 Aralýk 2005 günü Anayasa Mahkemesinin Yürürlük Durdurma kararý Resmi Gazetede yayýmlandý. Yayýmlanan kararý okuduðumuzda gördük ki, Anadolu Ajansýnýn haberinin bu bölümü hatalýydý. Anayasa Mahkemesi 2005 Yýlý Bütçe Kanunun 37. maddesinin
(d) bendine iliþkin CHP’nin yürürlüðün durdurulmasý
istemini reddetmiþti.
Gerçi bütçe kanunlarý bir yýllýk olduðundan 2005 yýlý Bütçe Kanunu Aralýk ayýnýn sonunda yürürlükten kalkacaktý ve TBMM’nde görüþülmeye baþlanan 2006 yýlý bütçe kanunu tasarýsýnýn 35. maddesinin e) bendine
ayný hüküm yeniden konulduðundan, fiili olarak hekimlerin etkilenmesi söz konusu olmayacaktý.
Anayasa Mahkemesinin önündeki diðer dosya ise,
Cumhurbaþkaný’nýn daha önce veto ettiði ve 20 Kasýmda TBMM’de AKP oylarý ile aynen kabul ettiði kýsaca
“eðitim hastanelerine þef ve þef yardýmcýsý atamalarý” baþlýklý yasa maddesinin iptali ve yürürlüðünün durdurulmasýný içeriyor. Ýdari yargý önünde defalarca görülen ve iptal kararlarý verilen yönetmelik hükümleri bu
kez yasa maddesi haline getirildi ve Anayasa Mahkemesine CHP tarafýndan iptal davasý açýlarak götürüldü. 12
Aralýk 2005 yapýlan görüþme sonucu ayný gün açýklandý ve Yasa maddesinin Anayasaya aykýrý olmasý nedeniyle yürürlüðünün durdurulduðu bildirildi.
Aslýnda bu yazýyý ben Anayasa Mahkemesi kararý henüz açýklanmadan önce hazýrlamýþtým ve sonunu baðlarken demiþtim ki; týpta uzmanlýk eðitimi ile uzmanlýk
eðitiminin niteliðini, hakkaniyeti, adaleti önemseyen
hekimler yönünden büyük bir titizlikle izlenen ve sonuçlarý beklenen sürecin, altý yýldýr süren öyküsünün
geliþimini paylaþmaya devam edeceðiz. Beklentimiz
o ki kötü son olmasýn.” Kötü son olmadý ama Saðlýk
Bakanýndan derhal bir açýklama geldi; hukuka ve yargý
kararlarýna saygýlý olduklarýný ama Anayasa Mahkemesi kararýnýn açýklandýðý tarihe kadar yapýlan atamalarý
geri almayacaklarýný söyledi. Þimdi, daha önce defalarca yargý tarafýndan hukuka aykýrý bulunan iþlemleri yapmakta gösterilen ýsrar, sonra Cumhurbaþkaný’nýn vetosunu dikkate almamakta gösterilen ýsrar, Anayasa Mahkemesi kararý ile Anayasaya aykýrý bulunan Yasaya dayalý yapýlan iþlemleri geri almamada gösterilen ýsrar, nasýl bir hukuka saygýnýn ifadesidir? Öykü bitmedi, bu atamalar yargý önüne taþýnacak ve bir kez daha diyorum
ki kötü son olmasýn.

2005’te 500 bini
çocuk, 3 milyon kiþi
AIDS’ten öldü
Birleþmiþ Milletler (BM) 2005 yýlý
Dünya AIDS Raporu’na göre, 5 milyon
kiþi daha bu hastalýða yakalandý, aralarýnda 500 bin çocuðun da olduðu yaklaþýk 3
milyon insan AIDS’ten öldü. Dünyada
HIV virüsü taþýyanlarýn sayýsý 40.3 milyona ulaþtý.
BM AIDS’le Mücadele Programý’nýn
(UNAIDS), Dünya Saðlýk Örgütü’nün
(WHO) katkýlarýyla hazýrladýðý 2005 yýlý
Dünya AIDS Raporu’na göre, dünyada
HIV virüsü taþýyanlarýn sayýsý 40.3 milyona ulaþtý. HIV taþýyanlarýn yarýsýný kadýn-

lar oluþturuyor.
Birçok ülkede, HIV virüsünün yayýlmasýný önlemek için adýmlar atýlsa da AIDS’le mücadelede yetersiz kalýndýðý belirtilen raporda, 2005 yýlýnda 5 milyon kiþi daha bu hastalýða yakalanýrken, aralarýnda 500 bin çocuðun da olduðu yaklaþýk
3 milyon insan AIDS’ten öldü.
Her gün yaklaþýk 14 bin kiþinin AIDS’e yakalandýðý kaydedilen raporda, bu
kiþilerin yaklaþýk 2 bininin 15 yaþýn altýndaki çocuklar olduðuna dikkat çekildi.
UNAIDS programýnýn sorumlusu Dr.
Peter Piot, “AIDS salgýný, ulusal ve uluslararasý plandaki mücadeleyi yetersiz kýlýyor. Mücadelenin içeriði ve boyutlarýnýn
geniþletilmesi þart” dedi.

* Dünyadaki 40.3 milyon AIDS’linin
38 milyonunu 15 ile 49 yaþlarýndakiler oluþturuyor. Geri kalan 2.3 milyon kiþi 15
yaþýndan küçük çocuklar
* Hastalýklý yetiþkinlerin 17.5 milyonu
kadýn. Kadýnlarýn 13.5 milyonu Afrikalý.
* Büyük Sahra altýndaki Afrika ülkelerinde AIDS’li sayýsý 25 milyonu geçerken,
Kuzey Afrika ve Ortadoðu’da bu sayý yaklaþýk 510 bin.
* Latin Amerika’da 1.8 milyon, Kuzey
Amerika’da 1.2 milyon, Doðu Avrupa ve
Orta Asya’da 1.6 milyon, Güney ve Güneydoðu Asya’da ise 7.4 milyon AIDS’li
var. (BÝA Haber Merkezi - 22 Kasým
2005)

Ýki fincan kahve parasý
Birleþmiþ Milletler’in Afet Yardýmlarýndan Sorumlu Koordinatörü Jan Egeland
da yürütülen operasyonlarýn sayýca çokluðu ve kapsamca büyüklüðü dolayýsýyla bu
artýþýn kaçýnýlmaz olduðunu söylüyor.
“Üstelik istediðimiz tutar dünyada askeri
harcamaya sadece 48 saatte aktarýlan kadar ya da dünyadaki zenginlerin her biri için 2 fincan kahve parasý” diyor Egeland.
BM bu paranýn 1,5 milyarýný Sudan için istiyor. Yardýmlar, çatýþmalarýn sürdüðü Darfur bölgesi ile iç savaþ ardýndan yeniden yapýlandýrmaya geçilen güney yöreler arasýnda paylaþýlacak. Guatemala’daki
sel maðdurlarýna, Asya’da tsunamiden etkilenenlere, Batý Afrika, Malavi ve Pakistan’a yardýmlar da sürüyor.
BM her yýl istediði kaynaklarýn ortalama üçte birini alabiliyor. Yardým sözü veren ülkeler çoðu zaman ödemelerini son ana dek beklettiðinden maliyetler yükseliyor.
Genel Sekreter, uluslararasý toplumun
“istenen parayý saðlayacak gücü olduðunu
ama bunu yapacak iradeyi bulamadýðýný”
belirtiyor. (BBC Türkçe - 01 Aralýk 2005)

Yoksul AIDS’lilere özür

AIDS’in, teþhis edildiði 1981 yýlýndan
bu yana 25 milyondan fazla kiþinin ölümüne yol açtýðýný bildiren BM, AIDS hastalýðýnýn en fazla Doðu Avrupa ile Orta ve
Doðu Asya ülkelerinde arttýðýný, buna karþýn Afrika’nýn güneyindeki ülkelerin hastalýðýn en yaygýn olduðu ülkeler olmaya
devam ettiðini açýkladý.
Rapora göre, dünya ölçeðinde AIDS
riskiyle karþýlaþan insanlarýn beþte birinden daha azý, temel önleyici tedaviden yararlanabiliyor. Taþýyýcýlarýn da sadece onda biri test yaptýrýyor.
BM yetkilisi Michel Sidibe de AIDS ilaçlarýný edinebilme imkanýnýn iyileþtiðini, ancak buna raðmen ilaç bulabilen hasta oranýnýn, Afrika ülkelerinde ancak
10’da 1, Asya’da 7’de 1 olduðunu ifade etti.
Ayrýca bu yýl en az 250 bin kiþinin AIDS’ten ölümünün önüne geçildiði de
kaydedilen raporda yer alan veriler ise
þöyle:

Satranç...Satranç...Satranç...Satranç...Satranç
Hazýrlayan: Dr. Avni Dayýcan

BM’den rekor yardým
talebi
Birleþmiþ Milletler (BM), tarihinin en
yüklü insani yardým baðýþý çaðrýsýný yaptý.
Talep edilen 4 milyar 700 milyon dolarlýk
baðýþýn, Sudan’daki iç savaþtan Pakistan’daki depremin veya Asya’daki tsunaminin maðdurlarýna dek milyonlarca kiþiye yardým saðlamasý umuluyor.
BM’nin 30 milyonu aþkýn insan için
hayati önemi olan yardýmý saðlayabilmek
için istediði kaynak, þimdiye kadarki en
yüksek tutar. Bu para sadece savaþlara veya doðal afetlere maruz kalan 26 ülkedeki
yardým çalýþmalarýný gelecek yýl da sürdürebilmesi için isteniyor.
Genel Sekreter Kofi Annan, 20’yi aþkýn ülkede acil durum ve krizler nedeniyle
milyonlarca kiþinin yaþadýðý eziyetin sürmesinin “insanlýðýn vicdanýnda bir leke olduðunu” söyledi.

Dünya Saðlýk Örgütü’nün (WHO)
HIV/AIDS Programý Baþkaný, hastalýkla
mücadelede baþlýca hedeflerden birine ulaþamadýklarý için özür diledi.
“Beþe Kadar Üç” sloganýyla baþlatýlan
kampanya çerçevesinde, 2005 yýlýnýn sonuna dek yoksul ülkelerde yaþayan üç milyon HIV pozitif insana ilaç saðlanmasýný
öngörülüyordu.
Dünya Saðlýk Örgütü, artýk bu hedefe
ulaþmalarýnýn mümkün olmadýðýný söylüyor.
Ýki yýl önce baþlatýlan programýn hedefini yüksek tuttuðu, zaten baþýndan beri biliniyordu.
Örgüt geçen haziranda sadece bir milyon kiþiye anti-retroviral ilaçlar saðlandýðýný duyurarak bu kuþkularý doðruladý.
Program Baþkaný Dr. Jim Yong-Kim,
BBC’ye yaptýðý açýklamada üzgün olduðunu söyledi. “Elimizden gelen tek þey özür dilemek” diyen Yong-Kim, “Fazlasýyla geç baþladýðýmýzý ve yeterli çaba göstermediðimizi kabul etmemiz gerek” diye
konuþtu. Ancak Yong-Kim, programýn tamamen baþarýsýz olduðunu söylemenin de
yanlýþ olacaðýný belirtti. “Beþe Kadar Üç
kampanyasý baþlatýlana dek, hayat kurtarma konusuna yeterince eðilmiyorduk” diyen Yong-Kim, “Pek çok dünya lideri, halen HIV virüsünü kapmýþ olan kuþaktan
vazgeçmemiz gerektiðini, ancak gelecek
kuþaklar için birþey yapabileceðimizi söylüyordu. Dolayýsýyla bu konuya dikkat çekerek, yine de olaðanüstü birþey baþarmýþ
sayýlýrýz” görüþünü kaydetti.
Anti-retroviral ilaçlar olarak bilinen AIDS ilaçlarý, HIV virüsü kapan insanlarýn
ömrünü büyük ölçüde uzatýyor, ayrýca yaþam kalitesini artýrýyor. (BBC Türkçe - 28
Kasým 2005)

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...
Hazýrlayan: Sedat Yaþayan

Yeni oyunlar
Leko, P (2763) - Topalov, V (2788) 2005
1-e4
c5
2-Af3 d6
3-d4
cxd4
4-Axd4 Af6
5-Ac3 a6
6-f3
e6
7-Fe3 b5
8-Vd2 b4
9-Aa4 Ad7
10-0-0-0 d5
11-exd5 Axd5

12-Fc4 Af6
13-Fg5 Vc7
14-Fxd5 Axd5
15-Ke1 Fb7
16-Ve2 Vd6
17-Þb1 h6
18-Fh4 Af4
19-Vf2 Vc7
20-Af5 g5
21-Fg3 Kc8
22-Vd4 Kg8

23-c3 Kd8
24-Vxd8Vxd8
25-Kxd8Þxd8
26-Ae3 Fc6
27-Ab6 bxc3
28-bxc3 Fg7
29-Fxf4 gxf4
30-Ad1 Fb5
31-a4 Fd3
32-Þc1 Þc7
33-a5 Fh8

34-Þd2
35-Kg1
36-Þe2
37-c4
38-Af2
39-Ae4
40-c5
0

Fb5
Fc6
Fe5
Fd4
Fc3
Fxa5
f5
1

Ýki hamlede mat

Soldan Saða

Unutulmaz oyunlar
Glucksberg - Najdorf
1935
1-d4
f5
8-Ae2 Abd7
2-c4
Af6
9-Ag5 Fxh2+
3-Ac3 e6
10-Þh1 Ag4
4-Af3 d5
11-f4 Ve8
5-e3
c6
12-g3 Vh5
6-Fd3 Fd6
13-Þg2 Fg1
7-0-0 0-0
14-Axg1Vh2+

15-Þf3
16-dxe5
Adxe5+
17-fxe5
18-Þf4
19-Þf3
20-exf4

e5
Axe5+
Ag6+
f4
Fg4+

21-Þxg4 Ae5+
22-fxe5 h5#
0
1

1- Maden ve inþaat iþçilerinin
giydiði koruyucu baþlýk - Kan kanseri. 2- Parola - Anadolu halklarýnýn
en eski ana tanrýçasý - Orta Anadolu’da bir göl. 3- Ham ipekten yapýlmýþ astarlýk kumaþ - Osmanlý devletinin bir dönemine de adýný veren çiçek - Soyundan gelinen kimse. 4Kuzey Kafkasya’da yaþayan bir
Türk boyu - Eskiden giyilen düz yakalý ve önü ilikli bir tür ceket. 5-

Kýrmýzýmsý
mavi
renkte yerli bir erik
cinsi. 6- Parmak izine
dayanarak kimlik belirleme yöntemi. 7Kalbin zamansýz kasýlmasý. 8- Yunanistan
Radyo-Televizyon
Kurumu’nun simgesi
- Kolay duygulanýp
incinen, hassas. 9Baþkaldýrma - Ýstek,
dilek. 10- Birlikte iþ
yapan kimselerden
her biri - Satrançta bir
taþ. 11- Ýtalya’da bir
yanardað - Bir tür iskambil oyunu. 12- Bir cetvel türü Olaylarýn birbiri ardýnca sýrayla yazýldýðý tarih - Mezopotamya’da kurulmuþ en büyük sitelerden biri.
Yukarýdan Aþaðýya
1- Bir müzik parçasýnýn dinleyicilerin isteði üzerine bir kez daha
çalýnmasý - Yokluk. 2- Azot ve hidrojenin bileþimi olan, keskin kokulu
bir gaz - Tellür elementinin simgesi.

3- Ýþlev. 4- Hayat arkadaþý - Genel
Gümrük ve Ticaret Anlaþmasý’nýn
kýsa yazýlýþý - Pirinç ve þekerkamýþýndan elde edilen bir tür raký. 5- Çýkýþ yeri kolaylýkla bulunamayacak
kadar karýþýk koridorlarý olan yapý.
6- Orta Amerika’da büyük bir uygarlýk kurmuþ olan eski halk - Telefon sözü. 7- Parlak kýrmýzý renkte
bir süs taþý - Zarif, kibar, güzel giyinmiþ. 8- Baþlýca, asal - Çemberin
çevresinin çapýna oranýný gösteren
sayý. 9- Tavlada “üç” sayýsý - Kargaþa, anarþi. 10- Boyutlar - Bitkisel ilaçlarla hastalarý iyileþtirmeye çalýþan kimse. 11- Anakent - Ýskambilde
koz. 12- “Gösterme, iþaret etme”
anlamýnda eski sözcük - Süzgeç,
kevgir.

Çözüm:
1.Vh1
1……
1……
1……

tehdit Vh8
Þg7
2.Ade6
Þe5
2.Ac6
Kxh1
2.Ab3
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IV. Uluslararasý Ruhsal Travma Toplantýsý yapýldý

dýþarýdan
göz ...

“Ýnsan eliyle oluþturulan
Anlamýn saðlýðýna doðru
travmalar ve zorunlu göç” S

Prof. Dr. Ahmet Ýnam*

Týp Dünyasý - ANKARA IV. Uluslararasý Ruhsal Travma
Toplantýsý 1-4 Aralýk tarihleri arasýnda Ýstanbul’da yapýldý. Bu
yýlýn temasý “insan eliyle oluþturulan travmalar” ve “zorunlu göç” olarak belirlendi.
Toplantýnýn düzenlenmesi Türk
Tabipleri Birliði, Norveç Tabipleri Birliði, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý, Türkiye Psikiyatri
Derneði Afet Psikiyatrisi Birimi,
Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý
Psikososyal Travma Programý,
Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý
Ruhsal Travma Birimi’nin ortak
çalýþmalarý ile gerçekleþtirildi.
Aralarýnda Irak, Ýran, Filistin,
Ýsrail, Suriye’nin yaný sýra Bosna Hersek, Hýrvatistan gibi Balkan ülkeleri ve çeþitli Avrupa ülkelerinden yerli ve yabancý konuþmacýlarýn yer aldýðý yirmi sekiz ülkeden katýlýmcýlarýn varlýðý toplantýyý fazlasýyla zenginleþtirdi. Dört gün boyunca iki
ayrý toplantý salonunda eþ zamanlý olarak iþkence, tecavüz,
cezaevinde yalýtým ve þiddet, savaþ, zorunlu göç gibi insan eliyle oluþturulmuþ travmalara iliþkin deneyimler aktarýldý. Dünyanýn çok çeþitli bölgelerine iliþkin yansýmalar ruhsal travmanýn
insani etkilerinin ortaklýk ve
farklýlýklarýný saptamaya önemli

Týp Dünyasý - ANKARA Hakkari, Þemdinli, Van ve Yüksekova’da yaþanan olaylarýn ardýndan oluþturulan yurttaþ heyeti, bölgeye barýþ ziyaretinde bulundu. Yurttaþ heyetine, Türk Tabipleri Birliði adýna, Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy katýldý.
Ziyaretin ardýndan bir basýn
açýklamasý yapan heyet, amaçlarýnýn Þemdinli’de patlayan bombalardan ve 9 Kasým’daki son
bombalama olayýnda halkýn zanlýlarý suç kanýtlarýyla birlikte adli
mercilere teslim etmesinden
sonra bölgede zor koþullarda yaþayan yurttaþlarla dayanýþmak,
anlara yalnýz olmadýklarýný hissettirmek ve seslerini duyurmak
olduðunu bildirdi.
Heyet temsilcileri, Þemdinli’de uç veren ve kamu vicdanýný
uzun süredir rahatsýz eden iliþkilerin bundan önce olduðu gibi takipsiz kalmamasý için, gerçek
suçlularýn “ucu nereye kadar giderse gitsin” ortaya çýkartýlmasý-

Bu yýlki temasý “insan eliyle oluþturulan travmalar ve zorunlu göç”
olarak belirlenen IV. Uluslararasý Ruhsal Travma Toplantýsý
1-4 Aralýk tarihinde Ýstanbul’da gerçekleþtirildi.
bir zemin oluþturdu. Ýlk gün “insan elinden çýkan travmalarýn
tedavisine iliþkin konular”,
“Travmatoloji Çalýþmalarýnda Ruh Saðlýðý, Travmatik
Stres ve Etiðe Ýliþkin Görünümler”, “Ýþkenceye Baðlý
Ruhsal Sorunlar Ve Tedavisinde Türkiye Örneði”, “Ýnsan
Eliyle Oluþan Felaketlerin Epidemiyolojisi”, “Türkiye’de
yerinden edilme; Köye Dönüþ
ve Rehabilitasyon Projesi”,
“Þiddet ve Saldýrganlýðýn Moleküler Kaynaklarýndan Toplumsal Baðlamýna Uzanan
Deðerlendirmeleri”, “Zorunlu Ýç Göçe Maruz Kalmýþ Ýnsanlar ve Mültecilere Psikososyal Yaklaþým”, “Ruhsal
Travmanýn Nesiller Arasý
Aktarýmý Ve Ýyileþme Süreçleri” panellerde ele alýnan konular arasýnda yer aldý. Birinci günün sonunda
gazeteci-yazar
Murat
Belge “Travma ve Toplum” isimli bir konferans
verdi. Toplantýnýn ikinci günü
“Savaþýn Deðiþen Doðasý Ve
Toplumlar Üzerindeki Etkileri: Deneyimler, Yaklaþýmlar”,

temsilcileri
ve Tababet Uzmanlýk Tüzüðü’nde yer alan týpta uzmanlýk
ana dallarý ve yan dallarýndaki
dernek temsilcilerinden oluþmaktadýr. Anadal veya yandal
temsilcisi olmayan 18 gözlemci
üye dernekle birlikte toplam üye
dernek sayýsý 85’i bulmaktadýr.
Bu yýl yeni baskýsýný yaptýðýmýz
TTB-UDKK Uzmanlýk Dernekleri Tanýtým Kitabý’nda dernekler ve UDKK çalýþmalarý hakkýna ayrýntýlý bilgilere ulaþmak olanaklýdýr.
1994-2005 yýllarý arasýndaki
on yýllýk süreçte TTB-UDKK,
25 Genel Kurul, 11 Týpta Uzmanlýk Eðitimi Kurultayý, 1 Týpta Uzmanlýk Eðitimi Çalýþtayý, 1
Eðitim Hastaneleri Kurultayý ve
300’den fazla toplantý yaparak;
Dernek Harmonizasyon çalýþmalarý, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü
çalýþmalarý, Yeterlik (“Board”)
Kurulu çalýþmalarý, Týpta Uzmanlýk eðitimi programý geliþtirme ve deðerlendirme çalýþmalarý, Avrupa Týp Uzmanlarý Bir-

“Ýþkence
: ‘Terörizme Karþý Savaþ’ Sürecinde Ýþkencenin Yeniden
Meþrulaþtýrýlmasý Ve Psiko-

sosyal Sonuçlarý”, “Afet Bölgelerindeki Karmaþýk Ýnsani
Aciller: Güney Asya Deneyimi”, “Ýþkence; Sonuçlarý ve
Toplumlarýn
Yanýtlarý”,
“Farklý Yönleriyle Ýnsan Elinden Çýkan Travmalar Ve Ruh
Saðlýðýna Etkileri” tartýþýlan konular arasýndaydý.
Üçüncü gün “dünyada mülteci problemi”, “Balkan Savaþlarý Ve Yerinden Edilme
Sorunlarý”, “Ýnsan Eliyle Oluþturulan Travmalar Baðlamýnda Örselenen Çocuk ve Ailesi”, “Göç ve Mültecilik Sorunlarý: Türkiye - Almanya
Deneyimi”, “Travmatik Stres
Bozukluklarýndaki Yeni Tedavi Yaklaþýmlarý”, “Travmanýn
Farklý Bir Boyutu: Travma
Sonrasý Büyüme”, “Göç ve
Travma: Türkiye-Almanya
Olgusunun Çeþitli Boyutlarý”nýn ele alýnmasý ile sürdü. Üçüncü günün canlý toplantýlarýndan biri Ýsrailli konuþmacýnýn
konferansýnda izleyiciler arasýnda bulunan Filistinli bir uzmanýn içten ve insani deneyimlerini aktarmasý ile yaþandý. Son
gün “Ýnsan Eliyle Oluþturulan

barýþ içinde yaþamak istediklerini dile getiriyorlardý. ‘Bu
devletin Kürt yurttaþlarý olarak adalet istiyoruz, can güvenliði istiyoruz, barýþ ve huzur istiyoruz’ sözleri hemen
her konuþanýn dile getirdiði
ortak arzuydu. Bu arzu ve talepleri dile getirirken, Türkiye
toplumunun, sorunlarýný kendi dinamikleriyle çözmesinin
önemini de vurguladýlar. Biz;
onlarýn seslerini ve taleplerini
duyurmak, adalet, özgürlük ve
barýþ özlemlerini iletmek görevini üstlendik.”
Þemdinli’de tanýklarýn önemli þeyler anlattýklarýna inandýklarýný belirten heyet, Þemdinli ve

Yüksekova’da yaþanan olaylarýn
temelinde ülkenin demokratikleþmesi önündeki engellerin bulunduðunu; Kürt sorununun herkesin sorunu olduðunu; konunun
bir asayiþ ve güvenlik sorunu olarak ele alýnmasýnýn yetersizliðinin bir kez daha görüldüðünü
bildirdi. Açýklamada,
Þunlara yer verildi:
“Son bir yýl içinde yeniden
rutin haline gelen: kar maskeli
görevlilerin evlere gece baskýnlarý yapmalarýnýn, keyfi gözaltýlarýn, kamu görevlilerinin yerel esnafý boykot etmelerine
yönelik emirlerin, insanca yaþam alanýný daraltan benzer
baskýlarýn son bulmasý, günde-

lik yaþama iliþkin en önemli taleplerdi. Bu taleplerin doðruluðunu ve haklýlýðýný gördük.
Bölgenin bir sürgün bölgesi olmaktan çýkartýlmasý, tayin edilecek kamu görevlilerinin insan haklarýna saygýlý, bölgenin
özelliklerine vakýf, deneyimli
kadrolardan seçilmesi gereðini
biz de tespit ettik. Bölgede hemen her aileden bir gencin
daðda olmasýnýn yarattýðý kanamaya çözüm getirecek yasal
düzenlemelerin yapýlmasýný istiyorlardý. Bu insani talebin;
barýþ, güven ve huzur ortamýnýn gerçekleþmesinde ne kadar
önemli olduðunu, bölgede bir
kez daha gözledik.
Barýþ, adalet ve özgürlükten yana yurttaþlar olarak;
bölgeye hukuk düzeninin egemen kýlýnmasý, bölgedeki insanlarýn taleplerinin gerçekleþmesi, barýþ sürecinin geliþmesi için PKK’nýn silahlý eylemlere önkoþulsuz son vermesi talebimizi yineliyoruz.”

Týpta uzmanlýk eðitiminin “lisans” düzeyindeki sürecinin yapýsýný organize edecek tüzüðün
genel esaslarýnýn ekli çizelgeden
daha önemli olduðu nihayet anlaþýlmýþtýr.
Bu döneme özgül diðer bir
çaba, ‘yeterlik’ çalýþmalarýna
hýz vermek olmuþtur. TTBUDKK bünyesinde yeni bir çalýþma organý olarak, yeterlik kurullarýný kurmuþ olan dernekler
bir araya getiren Ulusal Yeterlik
Komitesi (UYEK) 9 Ekim
2004’te kurulmuþtur. Bilindiði
üzere bugüne dek 33 UD’ði yeterlik çalýþmasýný yapmýþ, 6 dernek yeterlik sýnavlarýn gerçekleþtirmiþtir. Bu sýnavlara ilgili alanýn uzmanlarý gönüllü olarak
katýlmaktadýr. Baþarýlý olanlara
yeterlik belgesi verilmektedir.
UYEK aracýlýðý ile bu sürecin
hýzlanmasýna ve diðer derneklerin de yeterlik çalýþmalarýný tamamlanmasýna çalýþýlmýþtýr.
Eðitim programý geliþtirme,
ölçme ve deðerlendirme vb. gibi
temel konularý kapsayan ve
2004 yýlýnda yapýlan 1. UYEK
çalýþtayý ile yeterlik kurullarýný
kurmuþ 33 derneðin temsilcilerine standart eðitim verilmiþtir.

Ýkinci çalýþtaya henüz yeterlik
kurullarýný kurmamýþ derneklerden temsilcilerin katýlmasý planlanmýþtýr. UYEK çalýþtaylarý aracýlýðý ile yeterlilik çalýþmalarýnda ortak bir dil ve yaklaþým
geliþtirilmesi olanaklý olacaktýr.
Ayrýca UYEK, derneklere
yeterlik çalýþmalarýnda yol gösterici olacak bir kitap (“compendium”- yeterlik kurullarý
çaliþma rehberi) hazýrlamýþtýr.
Bu kitap yakýn zamanda basýlarak derneklere ulaþtýrýlacaktýr.
TTB-UDKK’nýn ‘Yeterlik
yönergesi’ni ulusal ‘Týpta Uzmanlýk Eðitimi Eþyetkilendirmesi’ (akreditasyon) çalýþmalarýna öncelik edecek biçimde yenilemesi bir diðer çalýþmamýz
oldu. Yeni taslak tarafýmdan ara
genel kurulda sunuldu. Dernek
temsilcileri ile yani taslak üzerinde tam bir görüþ birliði saðlayamadýk. Umut verici geliþme,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
bilim alanýnda gönüllü eþyetkilendirme sürecinin baþlamýþ olmasýdýr. Bu günü dek 2 anabilim
dalý yeterlik kurulu tarafýndan
eþyetkilendirilmiþtir. UD’nin
belgelendirmenin (“sertifikasyon”) yanýsýra eðitim birimleri-

nin akreditasyonu/ eþyetkilendirilmesi bu alanýn geleceðini oluþturmaktadýr. Yeterlik kurulu
yönergelerinin eþyetkilendirme
çalýþmalarýný içermesi için TTBUDKK’nýn yeterlik yönerge deðiþikliði ile baþlattýðý çalýþma önümüzdeki dönemde öncelikli
olarak sürdürülmelidir. Orta vadeli bir süreçte ‘yeniden belgelendirme’
(“resertifikasyon”)’ye geçilerek uzman hekimlerin sürekli mesleki geliþiminin garanti altýna alýnmasýný
saðlanmalýdýr.
Tüm bu çalýþmalarýn temel amacý, uzmanlýk eðitimi programlarýnýn ülkemizin öncelikli
saðlýk sorunlarýný kapsamasý ve
toplumumuzun saðlýk sorunlarýný çözmeye yetkin ve istekli uzman hekimler yetiþtirilmesidir.
Yeni yüzyýlda geliþmiþ ya da
geri kalmýþ tüm ülkelerde temel
saðlýk sorunlarý sürmekte, her
geçen gün, toplumsal ölçekte etkili yeni saðlýk sorunlarý eklenmektedir. Ekonomik büyümenin
bir ülkenin geliþmiþliðine, geliþmiþ olmanýn da her zaman ‘insani’ geliþmiþliðe karþý gelmediði zaman içinde öðrenilmiþtir.
Eðitim kurumlarý, eðitim, a-

Yurttaþ Heyeti’nden barýþ ziyareti
Türk Tabipleri Birliði adýna Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un katýldýðý yurttaþ giriþimi, Hakkari, Þemdinli,
Van ve Yüksekova’yý ziyaret etti.
nýn takipçisi olmak; bölgedeki
yurttaþlarýn deyiþleriyle, “kuyruðundan yakaladýklarý canavarýn
gövdesinin de ortaya çýkartýlmasý”na destek vermek ve kamuoyunun duyarlýlýðýný arttýrmak istediklerini dile getirdiler.
Heyetin açýklamasýnda, Hakkari, Þemdinli, Yüksekova ve
Van’da yurttaþlarýn öncelikli olarak, boðulan seslerinin bütün
Türkiye’ye duyurulmasýný talep
ettikleri iletilirken, þöyle denildi:
“Hakkari, Þemdinli, Yüksekova ve Van’da yurttaþlar, bölücü, ayrýlýkçý ve terörist olmadýklarýný, Kürt kimlikleriyle
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eþit yurttaþlarý olarak

TTB-UDKK’da altý yýl
baþ tarafý sayfa 1’de

“Cezaevlerindeki Psikososyal
Sorunlar Ve Ruhsal Tedavi
Yaklaþýmlarý”, “Farklý Ortamlarda Kadýn Ve Tecavüz”,
“Savaþ Ve Halk Saðlýðý: Örnek Olgu Irak”,

liði temsiliyet çalýþmalarý gerçekleþtirmiþtir.
Bu alanlardan yeni bir týpta
uzmanlýk tüzüðü hazýrlanmasýna öncülük etme görevi bilindiði
gibi temel uðraþ alanlarýndan biri olmuþtur. Hazýrlanan yetkin
bir taslak SB’nýn üzerinde uzlaþýlmadan yaptýðý deðiþiklikler
nedeniyle yasal süreçlere tabii
olmuþ ve bir türlü yaþama geçememiþtir. Son dönemde bu konuda tüm UD’nin görüþ ve önerilerini yansýtan 2 rapor SB yetkililerine sunulmuþ ve kýsa bir
süre önce Danýþtay’a karþýlýklý
görüþerek bilgi verilmiþtir. Bu
raporlara
TTB-UDKK’ný
“web” sayfasýndan ulaþmak
mümkündür. Bunun dýþýnda þeffaf bir süreç yürütmek amacý ile
tüzük ile ilgili dernek yazýþmalarý da herkesin görmesini saðlamak üzere “web” e konmuþtur.
Bu yöntemin yararlarýný gördüðümüzü belirtmek isterim. Son
dönemde TTB-UDKK’nýn, UD
ile birlikte daha bütünlüklü bir
görüntü verdiðini söyleyebiliriz.

Travmalardan Sonra Barýþýn
Kurulmasý’nda Güney Afrika
Deneyimi”nin aktarýlmasý dinleyiciler arasýnda oldukça geniþ
bir etki yarattý, belki de bu panelin en çarpýcý anlarýndan biri beyaz bir Güney Afrikalý tarafýndan aktarýlan deneyimlerin Sudanlý bir izleyici tarafýndan kabulünün katýlýmcýlarla paylaþýlmasýydý.
Toplantý “Ýnsan eliyle oluþturulan travmalarda koruma
ve müdahale yöntemleri” konulu bir forumla noktalandý. Bu
forumda da pek çok kiþi tarafýndan dile getirildiði gibi iþkencenin þekil deðiþtirerek sürdüðü,
savaþlarýn sýnýr ve doðasýnda deðiþikliklerin yaþandýðý günümüzde þiddetin farklý yüzlerinin
meþrulaþtýrýlmasý yönündeki politikalarý tanýmak, etkisizleþtirmek ve önlemek tüm saðlýk çalýþanlarýnýn ilgi alaný haline gelmek durumundadýr. Savaþ, iþkence, tecavüz, cezaevlerinde
yalýtým, zorunlu göç gibi insan
eliyle oluþturulan travmalarýn
yarattýðý saðlýk sorunlarý karþýsýnda hekimlerin ve tüm diðer
saðlýk çalýþanlarýnýn konumunun yalnýzca tedavi ve rehabilitasyon deðil, etkin bir biçimde
korunma için mücadele ve müdahale olduðu bu uluslararasý
toplantý ile bir kez daha vurgulandý.
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aðlýk kavramý bedenle ilgili bir kavramdýr ama sonradan ruhun da saðlýðý olduðu düþünülmüþ, týp tarihinin
geliþimi içerisinde bedenin yaný sýra ruh da ele alýnmýþtýr. Bugün ben size baþka bir saðlýktan, anlam saðlýðýndan söz
etmeye çalýþacaðým. Bu saðlýðýn çoðumuz farkýnda deðiliz. Anlam saðlýðý sözü tam anlaþýlmýyor. Anlamý daha çok, bir sözcüðün anlamý olarak semantik açýdan ele alma eðilimi taþýyoruz.
Yaþamak, anlayarak yaþamak demektir. Her dem bir anlam
sürecindeyiz. Anlamsýz yaþam diye bir þey olamaz, yaþamak anlamayla devam eder. Anlam derken kastettiðim þu: Yaþarken
çevremizdeki insanlara veya eþyalara deðiþik anlamlar atfediyoruz; onlarý seviyor ya da sevmiyoruz; gerçeklikle olan iliþkimiz
hep belli anlamlarla yürüyor. Hiçbir þey bize anlamsýz gelmiyor.
Anlam saðlýðýmýzý belirleyen, anlam atfetmelerimiz, yaþadýklarýmýza anlam yüklemelerimizdir. Hayata verdiðimiz anlamlarýn
bizi ne denli saðlýklý kýldýðýdýr. Biz, anlamlarla bir þeyi algýlýyor,
kavrýyor ve öðreniyoruz. Anlam, hem semantik bir öðe taþýr hem
de deðer yüklüdür. Bir þeyin anlamlý oluþu ya da olmayýþý, deðerlerle ilgilidir.
Hayatýmýzý þöyle bir gözden geçirirsek, hep anlamlarla yürüdüðünü görebiliriz. Verdiðimiz anlamlardan kaynaklanan çok
büyük acýlar duyarýz, “hayat bana acý veriyor” deriz. Hayattaki
acýlar, sýkýntýlar, belâlar önemli ölçüde hep anlamlarla ilgilidir.
Bir sorunla karþýlaþýldýðýnda soruna iliþkin yüklenilen anlamlarla sorun içinden çýkýlmaz hale gelebiliyor. Anlam saðlýðý, bize
gerçeklerle baþ etmeye çalýþýrken, gerçeklerin bize çýkardýðý sorunlarý çözmemiz gerektiðini söylüyor. Hayatta karþýsýna çýkan
problemleri çözen insanlar, saðlýklý anlam hayatý sürerler.
Anlam bedeni diye bir deyim kullanmak istiyorum. Anlamlarla taþýdýðým bir bedenim var. Anlam bedenimle kendi bedenimi karýþtýrabilirim. Bazý insanlar gerçekleri öyle bir örterler ki,
çevrelerine anlam kozasý örerler. Hayattaki anlamlar uçar giderse biz neye benzeriz? Sanýrým yaþama dürtümüzü yitiririz. Hayatý bilinçle yaþayanlar anlamlarla yaþarlar. Anlam vermek bilinç
dýþýnda da olabilir. Belki beden de anlamlarla yaþýyor olabilir.
Beden yaþamaya hayýr diyebilir. Beden kendi yaþadýðý ortamýn
farkýna varabiliyor. Ýnsanýn canýnýn can olarak sürdürebilmesi,
yaþamý saygýn bulmasýyla olanaklýdýr. Bedenimde ve ruhumda
hiçbir sorunum yoksa anlam saðlýðýmý nasýl kontrol edeceðim?
Kültür içine doðduðumuz için büyürken anlamlarý da öðreniyoruz. Yorumlama da bir anlam vermedir. Anlam verme kimi zaman yoðun oluyor. Sözgelimi bir jinekoloðun hastasý olan kadýna bakýþý ile sevgilisi olan kadýna bakýþý farklýdýr. Aþk, baþtan baþa bir anlam yüklemedir. Verdiðimiz anlamlarý ne kadar kazýrsak
kazýyalým altýndan hep baþka anlamlar çýkar. Nihai anlamlar var
mýdýr? Hayatta bunu þöyle söyleriz “Benim için bitti”, “Buraya
kadarmýþ” deriz. Anlamlarýnda inat eden insanlar vardýr. Ben bunu felsefe sýnýflarýmda takýntýlý, obsesif bazý öðrencilerimde görüyorum. Anlamsýz yaþayamayýz ama, anlam travmalarýyla da
sarsýlabiliriz. Hayata verdiðimiz anlamlarý yitirdiðimizde anlam
göçmeleri yaþayabiliriz. Hayatýmýzda öyle insanlar vardýr ki o bu
dünyada yaþadýðý için hayat bizim için anlamlýdýr. Bu tür insanlar hayatýmýzdan çýktýðýnda anlam yitimlerine uðrayabilir ve göçebiliriz. Hayatý reddettiðini söyleyenler, hayattaki bütün anlamlarý yýktýðýný iddia edenler hayattaysa, bazý anlam tutunmalarý
var demektir. Hayata hayýr demek de bir tür anlam atfetmedir.
Noêsis, anlam verme, iatreia saðlýða kavuþturma anlamýnda.
Eski Yunanca’dan devþirme iki sözcük. Bir araya getirilince Noeziyatri gibi bir sözcük çýkýyor, Türkçe okunuþuyla. Bu sözcüðü
Anlam saðlýðý olarak kullanýyorum. Çaðýmýz insaný bir anlam aþýnmasý yaþamaktadýr. Yaþamýn, yaþamdaki yerinin anlamý konusunda, gerekli anlam yenilenmeleri, anlamlamalar, gerçekleþtiremediði için, anlam saðlýðý bozulmuþtur. Bu noeziyatrik sorunu,
týpsal ve psikolojik sorunlarýnýn içinde kaybolmasý yüzünden görememektedir.
Kimin hayatý daha anlamlý ya da anlamsýz bunu bilemeyiz.
Anlam hâkimleri, anlam danýþtaylarý yok ki þunun hayatý anlamlý bunun hayatý anlamsýz diye kararlar verelim. Anlam saðlýðý olan insan; kendi ayaklarý üzerinde durabilen insandýr. Baþkalarýna kendini taþýttýran insan, bana anlam saðlýðý yerinde deðil gibi
geliyor. Doðuþtan itibaren hayatýnýn anlamýný hiç sorgulamamýþ
insan, siyasi açýdan ileri olabilir,oysa neoziyatrik açýdan hastadýr
çünkü anlamlarý deðiþterecek gücü yoktur. Kafasýný anlamlar kumuna sokmuþ, deve kuþu misali insanlarýn sayýsý hiç de az deðil.
* ODTÜ Felsefe Bölümü Baþkaný

raþtýrma ve saðlýk hizmetlerini
hizmet vermekle sorumlu olduklarý toplumun öncelikli saðlýk sorunlarýna yönlendirmek
zorundadýr. Týpta uzmanlýk eðitimi veren kurumlar, topluma
sunulan saðlýk sisteminin; toplumun öncelikli saðlýk sorunlarýyla iliþkili, yüksek kalitede, etkin
maliyette, herkesin eriþebildiði
niteliklerde olmasýna katkýda
bulunmalýdýr. Bunu gerçekleþtirebilmek için saðlýk sisteminin
ilgili taraflarýyla iþbirliði geliþtirilmelidir. Ünlü bilim adamý, týp
eðitimcisi, Sir William Osler’in
bunda yaklaþýk 100 yýl önce Kanada Týp Birliði yýllýk toplantýsýnda yaptýðý konuþmadan bir alýntý ile UD’nin iþlevini anýmsatmak istiyorum: ...”Yeterlik çalýþmalarý, meslek kuruluþlarýnýn en önemli iþlevlerinden biridir. Baþvuran her adayýn uygun özellikler taþýyýp taþýmadýðý kamu adýna belgelendirilir. Bu anlamda yeterlik kurallarý, toplum ve týp mesleðinin
bekçiliðini üstlenmektedirler

ve büyük sorumluluk taþýrlar...” UD, týpta uzmanlýk eðitimi ve ulusal saðlýk sistemi alanlarýnda taraflar ile iþbirliðinde özel bir önem taþýrlar. TTBUDKK þimdiye kadar yaptýklarý
ile UD’ne bu iþlevi kazandýrmýþtýr.
Týpta uzmanlýk eðitiminde
tüm taraflarýn; SB, YÖK ve Týp
Fakülteleri, TTB, TTB-UDKK,
Uzmanlýk Dernekleri ve Yeterlik Kurullarý görüþ ve önerileri
doðrultusunda, üzerinde uzlaþýlmýþ ve günümüz gereksinimlerini karþýlayan bir Týpta Uzmanlýk
Tüzüðü’nü ivedilikle hazýrlamak ve yürürlüðe sokmak, yapýlmasý gereken ilk iþ olarak önümüzde durmaya devam etmektedir. Bunu izleyerek týpta
uzmanlýk eðitiminde ulusal eþyetkilendirme (akreditasyon)
sistemine geçilmesi ile pek çok
sorun giderilecek ve nitelikli uzman hekim yetiþtirme amacýna
yaklaþýlmýþ olacaktýr.
Hoþcakalýn.

Yazý Ýþleri Müdürü ve Sahibi

Türk Tabipleri Birliði adýna Dr. Füsun Sayek
Genel Yayýn Yönetmeni Mutlu Sereli
Katkýda bulunanlar: Dr. Eriþ Bilaloðlu, Dr. Harun Balcýoðlu,
Dr. Murat Civaner, Dr. Tufan Kaan, Dr. Volkan Kavas,
Dr. Cavit Iþýk Yavuz, Dr. Önder Ergönül, Dr. Erkan Kapaklý

“Saðlýk ocaklarýmýzý
söndürmeyeceðiz”
10. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne “GSS” ve “Aile Hekimliði” damgasýný vurdu…

TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve
Pratisyen Hekimlik Derneði’nce düzenlenen 10. Pratisyen Hekimlik
Kongresi 9-13 Kasým tarihlerinde Antalya’da gerçekleþtirildi.
Genel Saðlýk Sigortasý ve Aile Hekimliði ile ilgili düzenlemelerin
damgasýný vurduðu kongreden, “Aile hekimi olmayacaðýz,
saðlýk ocaklarýmýzý söndürmeyeceðiz” kararý çýktý.

Týp Dünyasý - ANTALYA - TTB
Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel
Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen
Hekimlik Derneði’nce düzenlenen 10.
Pratisyen Hekimlik Kongresi 9-13 Kasým tarihlerinde Antalya’da gerçekleþtirildi. Genel Saðlýk Sigortasý ve Aile
Hekimliði ile ilgili düzenlemelerin
damgasýný vurduðu kongreden, “Aile
hekimi olmayacaðýz, saðlýk ocaklarýmýzý söndürmeyeceðiz” kararý çýktý.
Kongrede “Aile doktoru olmayacaðým” imza kampanyasý baþlatýldý.
Bu yýl kongreye bin 500’ü aþkýn
hekim katýldý. Dört gün boyunca, bilimsel ve mesleki konularda 31 oturum
gerçekleþtirildi, 4 kurs düzenlendi, 16
bildiri ve 19 poster sunumu yapýldý.
Kongre’nin sonuç bildirgesinde,
“Hastalarýmýzla aramýzda para/çýkar iliþkisinin olmadýðý, herkese eþit
ulaþýlabilir, ücretsiz bir saðlýk hizmetinin sunulduðu, grevli toplu sözleþmeli iþ güvencemizin olduðu, sürekli mesleki geliþmemizin önünde
hiç bir engelin olmadýðý bir saðlýk
ortamý istiyoruz” denildi.

Sonuç bildirgesinde yer verilenler þöyle:
- Yetkililer son yýllarda bizlere danýþmadan tüm yaþamýmýzý etkileyecek kararlar vermemizi istiyorlar.
Mesleðimizi gerektiði gibi uygulayamamýzý engelleyen, iþ güvencemizi
yöneticilerin insafýna býrakan ve saðlýk ocaklarýmýzý kapatacak olan uygulamalarý kabul etmiyoruz
- Mevcut hükümetin Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn esasýný oluþturan
genel saðlýk sigortasý ve aile doktorluðu uygulamalarýnýn topluma neye mal
olacaðýný biliyor ve bu yanlýþ uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi için
yetkilileri uyarýyoruz.
- Bu doðrultuda düzce ilinde uygulanmaya baþlanan aile doktorluðu pilot uygulamasýnýn olumsuzluklarý daha þimdiden yaþanmaya baþlandý.
Düzce’li meslektaþlarýmýzýn anlattýklarýna hükümetin kulaklarýný, gözlerini kapamamasý gerektiðini düþünüyoruz.
- Hiç bir pilot uygulama sonuçlarý
alýnmadan ülke çapýnda yaygýnlaþtýrý-

lamaz. Toplum saðlýðýný bozacak olan
ve bedelini sadece hükümetin deðil
tüm ülkenin ödeyeceði aile doktorluðu uygulamasýna karþý halkýmýzý saðlýk çalýþanlarýyla birlikte mücadele
etmeye davet ediyoruz.
- Kongremizde yapýlan sunumlar
ve bildirilerle, genel pratisyenlik
mesleki eðitimi konusunda Türk Tabipleri Birliði Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün eðitici eðitimi ve geçiþ dönemi eðitimi programlarýnýn bugün
geldiði nokta dayatmanýn deðil gönüllülüðün, rekabetin deðil dayanýþmanýn önemini göstermektedir. Yetkilileri mesleki eðitim konusunda
TTB’nin sahip olduðu bu deneyime
saygý göstermeye davet ediyoruz.
- Yeni TCK’nin mesleðimizi uygulanamaz hale getiren ve meslektaþlarýmýzý etik dýþý davranýþlara zorlayan
maddelerinin derhal deðiþtirilmesini
istiyoruz.
- Adli hekimlik uygulamalarýnda
mesleki baðýmsýzlýðýmýzýn saðlanmasý ve bu hizmetlere angarya olarak
bakma anlayýþýna son verilmesini istiyoruz.
- Pratisyen hekimler olarak ekip
çalýþmamýzý bozan, iþ güvencemizi
yok eden, bizleri 7 gün 24 saat çalýþmaya mahkum eden aile doktorluðu
uygulamasýnýn ne saðlýk çalýþanlarýna
ne de halka hiç bir yararý olmayacaðýný biliyor ve bu uygulamayý kabul
etmeyeceðimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Týp Dünyasý, Türk Tabipleri Birliði tarafýndan on beþ günde bir yayýnlanýr. Ücretsizdir. Bir yýllýk posta ücreti 6.000.000TL.
dýr. 30.670 adet basýlmaktadýr.
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Türkiye Vakýflar Bankasý
Maltepe Þubesi
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XI. Týpta Uzmanlýk
Eðitimi Kurultayý yapýldý
300’den fazla kiþinin katýldýðý kurultayda, týpta uzmanlýk eðitiminde yaþanan
sorunlar, týpta uzmanlýk tüzüðü ve son dönemde eðitim hastanelerinin
þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna sýnavsýz olarak yapýlan atamalar konuþuldu.
Týp Dünyasý - ANKARA - Türk
Tabipleri Birliði ve TTB Uzmanlýk
Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nca (UDKK) düzenlenen Týpta
Uzmanlýk Eðitimi Kurultayý’nýn on
birincisi, Ankara Tabip Odasý’nýn ev
sahipliðinde, 25-27 Kasým tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi’nde gerçekleþtirildi.
Üniversite ve eðitim hastanelerinden 300’ü aþkýn katýlýmýn olduðu
kurultayda, týpta uzmanlýk eðitiminde yaþanan sorunlar, bir türlü çýkarýlamayan týpta uzmanlýk tüzüðü ve
son dönemde eðitim hastanelerinin
þef ve þef yardýmcýlýðý kadrolarýna
sýnavsýz olarak yapýlan atamalar konuþuldu. Tüm oturumlara davetli olmalarýna karþýn, Saðlýk Bakanlýðý’nýn hiçbir temsilcisi kurultaya katýlmadý. Saðlýk Bakanlýðý’nýn bu
yaklaþýmý kurultaya katýlanlar, konuþmacýlar ve düzenleyenler tarafýndan eleþtirildi.
25 Kasým tarihinde baþlayan kurultayda, ilk gün “Uzmanlýk Dernekleri ve Ýnsan Gücü Planlamasý”, “Araþtýrma Görevlisi Bakýþýyla Uzmanlýk Eðitiminde Geliþtirilebilecek Yeni Kavramlar”, “Asistan Örgütlenmesinde Tabip Odalarý ve Uzmanlýk Derneklerinin
Yeri” baþlýklarý konuþuldu.
TCK “defansif týp”ý gündeme getirdi
Ýkinci gün, TTB UDKK Yürütme
Kurulu üyesi Dr. Umut Akyol’un,
“Avrupa Týp Uzmanlarý Birliði
(ATUB) ile Ýlgili Geliþmeler”i aktardýðý sunumuyla baþladý. Ardýndan, 19 Mayýs Üniversitesi Rektörü
Dr. Ferit Bernay ve Diyarbakýr Tabip Odasý Yönetim Kurulu üyesi Dr.
Ayhan Þenol’un oturum baþkanlýðýný yaptýðý, TTB Hukuk Danýþmaný
Avukat Ziynet Özçelik, Hacettepe
Üniversitesi Týp Fakültesi Adli Týp
Anabilim Dalý öðretim üyesi Dr. Ali
Rýza Tümer, Ankara Tabip Odasý
Asistan Komisyonu üyesi Dr. Dursun Atakul ve TTB Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dr. Þebnem Korur Fincancý’nýn konuþmacý olarak
katýldýðý “Yeni TCK ve Uzmanlýk

Derneklerine Düþen Görevler ve
Ýþbirliði Olanaklarý” oturumu gerçekleþtirildi.
Oturumda, yeni TCK’den sonra
“defansif týp”ýn gündeme gelmeye
baþladýðýna dikkat çekilerek, hükümetin bu düzenlemeleri hiçbir kurumun görüþlerini almadan yapmasý eleþtirildi.

Saðlýkta dönüþüm ve
uzmanlýk eðitimi
Ardýndan, “Saðlýkta Dönüþüm
Programýnýn Uzmanlýk Eðitimine
Etkileri” baþlýklý oturuma geçildi.
Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Dr. Reyhan Eðilmez ve
Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Göz Kliniði asistaný Dr. Haldun
Yýlmaz’ýn baþkanlýðýný yaptýðý oturumun konuþmacýlarý Pratisyen Hekimlik Derneði Genel Sekreteri Dr.
Erkan Kapaklý, Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlý A-

nabilim Dalý öðretim üyesi Dr. Nasýr Nesanýr, ÝTO Asistan Komisyonu Üyesi Dr. Aysun Erbahçeci ve
TTB Merkez Yürütme Kurulu üyesi
Dr. Ata Soyer’di. Oturumda saðlýkta dönüþümün pratisyen hekimler ve
asistanlar üzerindeki gerek çalýþma
koþullarý, gerekse ücretler yönünden
son derece olumsuz etkilerinin olduðunun aktarýldýðý oturumda, saðlýkta
dönüþümün finans yönüyle ilgili bilgiler verildi.
Günün son oturumu “Eðitim
Kurumlarý ve Sektörel Ýliþkiler:
Hizmet Satýn Alma ve Ýlaç Sektörü” oldu. Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesi Dekaný Dr. Tümer Çorapçýoðlu ve Gazi Üniversitesi Týp
Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý öðretim üyesi Dr.
Mustafa Argan’ýn baþkanlýðýný
yaptýðý oturuma, Türk Radyoloji
Derneði’nden Dr. Bülent Sakman,
Türk Klinik Biyokimya Derneði’nden Dr. Özkan Alataþ, Ankara
Üniversitesi Týp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalý’ndan Dr. Murat
Civaner ve Dr. Volkan Kavas ile
Trakya Üniversitesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý’ndan Dr. Muzaffer
Eskiocak konuþmacý olarak katýldýlar.
Kurultayýn son günü, “Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Uzmanlýk Eðitiminde Mevcut Durum ve Öneriler” baþlýklý oturumda, halen çýkarýlamayan týpta uzmanlýk tüzüðüne iliþkin geliþmeler süreç aktarýldý.
“Uzmanlýk Eðitiminde Yeterlik
Kurullarý” ile “Ulusal Bilim Politikalarý ve Uzmanlýk Dernekleri”
baþlýklý oturumlarýn ardýndan kurultay sona erdi.

TTB-UDKK’da altý yýl
Doç. Dr. Cem
TERZÝ-DEÜTF
Genel Cerrahi ADÝzmir-Türk Tabipleri
Birliði (TTB), nitelikli hekim yetiþtirilmesi ve
toplumun daha iyi saðlýk
hizmeti almasý için týp
ortamýnýn bütün bileþenleri ile yakýn
iliþki kurmaktadýr. Bu baðlamda uzmanlýk dernekleri (UD) özel bir önem taþýmakta, baþta týpta uzmanlýk
eðitimi olmak üzere, uzmanlýk derneklerinin sosyal yükümlülüklerini
geliþtirmek ve uzmanlýk derneklerinin çalýþmalarýndan toplumun daha
çok yararlanmasýný saðlamak üzere
diðer çalýþma alanlarýný da kapsayan
önemli bir iþbirliðini, Türk Tabipleri
Birliði Uzmanlýk Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) aracýlýðý ile yürütmektedir. Son on yýlda
týpta uzmanlýk eðitimi alanýnda,
TTB çatýsý altýnda ciddi bir deneyim
birikimi oluþmuþtur. Bu önemli deneyimin son altý yýlýnda TTBUDDK yürütme kurulu üyesi olarak
ve son 2 yýlda yürütme kuruluna
baþkanlýk yaparak çalýþtým. Demok-

ratik ve iþlevsel bir çalýþma anlayýþýnýn ürünü olarak TTB-UDKK yönergesinde yürütme kurulu üyeliði 3
dönemle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Görev
süremin dolmasý nedeniyle kaleme
aldýðým bu yazýda TTB-UDKK’nýn

son dönemini sizlerle paylaþmak istedim. Bir ‘veda’ niteliðinde olan bu
yazýda bazý önemli çalýþmalara dikkatinizi çekmek istiyorum.
Bir Kasým 1994 tarihinde kurulan
devamý sayfa 5’te
TTB-UDKK, TTB

Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...

“Ýzmir Týpta Uzmanlýk Eðitimi Veren
Kurumlar Tanýtým Kitabý” çýktý
Týp Dünyasý - ANKARA - Ýzmir
Tabip Odasý Uzmanlýk Eðitimi
Çalýþma Grubu tarafýndan hazýrlanan “Ýzmir
Týpta Uzmanlýk Eðitimi
Veren Kurumlar Tanýtým
Kitabý-2
2005”, Ýzmir Tabip Odasý Araþtýrma
Yayýnlarý arasýndan çýktý.
Candan
Çiçek,
Cem Terzi, Ahmet Erkin Bozdemir, Nasýr
Nesanýr, Kevser Vatansever, Özgür Aslan, Güray Arsu, Ahmet Solak, Janserey Batu ve
Sema Ýlhan Akalýn’dan oluþan çalýþma grubu tarafýndan hazýrlanan kitap, TTB Merkez Konseyi
Baþkaný Dr. Füsun Sayek’e ithaf
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edildi. Ýzmir ölçekli olarak gerçekleþtirilen çalýþmada, uzmanlýk eðitimi alanýnýn toplumsal
saðlýk sorunlarý ile iliþkilendirilerek ele alýnmasý
amaçlandý. Uzmanlýk eðitiminde
üniversitelerle
Saðlýk Bakanlýðý
hastaneleri arasýnda önemli farklar
olduðu, her iki kurumun da avantaj
ve
dezavantajlarý
bulunduðu ortaya
konarken, bu kurumlarýn týpta uzmanlýk eðitimi amaçlý entegrasyonu için yapýsal bir
model oluþturulmasýnýn ülke gündemine alýnmasý önerildi.

