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Týp fakültesi dekanlarý TTB’de buluþtu
TTB’nin daveti üzerine bir
araya gelen týp fakültesi dekanlarý, saðlýk ve týp ortamýnda
son dönemde yaþanan geliþmeleri deðerlendirdiler. Dekanlar, týp fakültesi hastanelerinin
durumunu ve yaþanan sýkýntýlarý dile getirdiler.  Sayfa 4’te

TTB’den Cumhurbaþkaný Sezer’e ziyaret
Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi ile Türk Diþhekimleri Birliði ve Türk Radyoloji
Derneði temsilcileri, “Torba Yasa” ile ilgili olarak Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer’i
Çankaya Köþkü’nde ziyaret ettiler.  Sayfa 4’te

aradabir...
“...çocuk bedenlerini tüketim aygýtý gibi
gören yani yalnýzca ABD’de 4 milyar dolar
civarýndaki reklam bütçelerinin yüzde 97’sini
saðlýklý olmayan ürünlerin “promosyonu” için harcayan ve böylece çocuklardaki þiþmanlýk sorunundan doðrudan sorumlu tutulan besin endüstrisinin çok bilinen bir tutumu
ile karþý karþýyayýz...”

1 Mart 2007 Sayý 151

Prof. Dr. Þükrü Hatun yazdý. 

Sayfa 2’de

GöREV eyleminde
dikkat edilecek
kurallar
Tüm hekimler, eylemlilik
sürecinde her yaþtaki acil
hastalar ve çocuklarýn zarar
görmemesi için özel çaba
gösterecekler. Bunun için
dikkat edilecek olan kurallar
þöyle belirlendi:

Birinci basamak saðlýk hizme9
ti sunan birimler dahil olmak ü-

zere, acil taný ve tedavi endikasyonu olan hastalarýn bakýmý aksatýlmayacak. Acil servisler, eylem süresince polikliniklerde görevli hekimler tarafýndan takviye
edilecek.
Çocuklarýn, hamilelerin, diyaliz hastalarýnýn, yoðun bakým
hastalarýnýn ve kanser hastalarýnýn acil olmasa bile her türlü týbbi tedavisi aksatýlmadan sürdürülecek.
Servislerde yatarak tedavi
görmekte olan hastalarýn her
türlü týbbi iþleminin aksatýlmadan yürütülmesini saðlayacak
sayýda saðlýk personeli, mesai
dýþý sürelerde (gece, hafta sonu
nöbetleri vb.) olduðu gibi servislerde hazýr bulunacak.
Bütün hekimler, eylem boyunca hastalar ve yakýnlarýný eylemin amacý konusunda bilgilendirecekler.
Hastane bahçesi ve binasýnda hastalarýn üzüntülerine hürmet etmeyen (davul, zurna, halay gibi) davranýþlarda bulunulmayacak.
Bu hususlar, Tabip Odasý Yönetim Kurul üyeleri ve her birimdeki Tabip Odasý temsilcileri tarafýndan denetlenecek ve eylemlerin belirtilen çerçevede
geçmesi saðlanacak.
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Týp Dünyasý - ANKARA - AKP Hükümeti’nce 4 yýldýr uygulanmakta olan “Saðlýkta
Dönüþüm Programý”yla “yaz-boz tahtasý”na dönen saðlýk ortamýnda yine önemli geliþmeler yaþanýyor. 100-150 dolara çalýþacak
ithal ucuz hekim yoluyla hekim emeðinin ucuzlatýlmasý, tüm hekimler için zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasýyla çalýþma ortamlarýndan kaynaklanan sorunlarýn faturasýnýn hekimlere çýkarýlmasý, þef ve þef yardýmcýlarýný “sadakat”e göre atanmasýyla büyük
bir siyasi kadrolaþmanýn gerçekleþtirilmesi
gibi unsurlarý içinde barýndýran “Torba Yasa” 22 Þubat 2007 günü TBMM’de kabul edildi.
10 Þubat 2007 günü Ankara’da gerçekleþtirdiði toplantýsýnda bütün bu geliþmeleri gündemine alan TTB Genel Yönetim Kurulu
(GYK), Türkiye saðlýk ortamý, Saðlýkta “Dönüþüm” Programý’nýn geldiði aþama ve
TTB’nin önümüzdeki dönem önceliklerini
deðerlendirdi. TTB Merkez Konsey üyeleri,
Tabip Odalarýnýn yöneticileri ve temsilcileri ile TTB kollarý, komisyonlarý ve çalýþma gruplarýnýn katýldýðý toplantýda Türkiye saðlýk ve
hekimlik ortamýný tahrip eden bu politikalara
karþý hekimlerin sesini duyurmak ve “Artýk
Yeter” demek amacýyla bir dizi eylem-etkindevamý sayfa 4’te
lik yapýlmasý kararlaþtýrýldý.
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14 Mart “Týp Haftasý”ný ve “Beyaz
Eylemler”i TTB Genel Sekreteri
Dr. Altan Ayaz ile konuþtuk

11 Mart’ta Beyaz Miting

gündem ...
Prof. Dr. Gençay Gürsoy

“Gözde damping
kör eder”

T

orba Yasa’nýn
TBMM’de görüþüldüðü oturumlarý TRT-3’den izleyenler, bu ülkede 70 milyon yurttaþýn saðlýðýný ve
binlerce
devamý sayfa 3’te

11 Mart 2007 Pazar günü Ankara’da Sýhhiye’de Saðlýk Bakanlýðý önünde bütün illerden gelecek hekimlerle merkezi mitingde buluþacaðýz.
Türk Tabipleri Birliði’nin ülke saðlýk ortamýna yönelik görüþlerini kamuoyuna duyuracaðýmýz miting,
baþta saðlýk emekçileri olmak üzere tüm sendikalar, meslek örgütleri ve saðlýk hakkýna sahip çýkan
bütün kurum ve kiþilerin katýlýmýna açýk olacak.

14 Mart’ta Beyaz GöREV
Türkiye’de modern týp eðitiminin baþladýðý ve
“Týp Bayramý” olarak kutlanan 14 Mart 2007 Çarþamba günü bütün saðlýk birimlerinde GöREV’de
olacaðýz. GöREV etkinliðimiz sýrasýnda saðlýk hizmetlerinin ticarileþtirilmesi politikalarýna yönelik itirazlarýmýzýn yaný sýra TTB’nin yýllar içerisinde biriktirdiði deðerlerden oluþan pozitif çözüm önerilerimizi kamuoyuna açýklayacaðýz.

Saðlýðýn piyasalaþtýrýlmasý sürecinde sýra hastaneler de...

Satýlýk ameliyathane

Hastane deðil iþletme

Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi’nin ameliyathane,
yoðun bakým ve reanimasyon hizmetleri ihaleyle
satýþa çýkarýldý. Özel bir firmanýn ihaleyi aldýðý, ancak henüz firma ve hastane arasýnda sözleþmenin imzalanmadýðý bildirildi.  Sayfa 5’te

Saðlýk Bakanlýðý, kamu saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi yönünde bir adým daha attý. “Kamu
Saðlýk Ýþletmeleri Pilot Uygulamasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý”ný hazýrlayan Bakanlýk, hastanelerin
“iþletme” mantýðýyla çalýþmasýnýn zeminini hazýrlýyor.  Sayfa 4’te

14 Mart: “Bayram”dan
“g(ö)rev”e...
2.

Sayfada

Adana Ekrem Tok Ruh Saðlýðý
Hastanesi’ndeki geliþmeler...

“Rezaletin sorumlusu
Saðlýk Bakanlýðý”
3.

Sayfada

Batman’da altý bölgede
kuþ gribi saptandý
3.

Sayfada

Atamalarda "liyakat" yerine
"sadakat"
5.

Sayfada

8 Mart; herþeye raðmen…
8.

Sayfada
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1 Mart 2007

aradabir...

14 Mart “Týp Haftasý”ný ve “Beyaz Eylemler”i, TTB Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz ile konuþtuk

14 Mart: “Bayram”dan
“g(ö)rev”e...
Týp Dünyasý - ANKARA - Ülkemizde
çaðdaþ anlamda ilk týp eðitimin baþlangýcý
olarak kabul edilen, “Týbhane-i Amire ve
Cerrahane-i Amire”nin Ýstanbul’da kurulduðu tarih olan 14 Mart 1827’den bu yana
tam 180 yýl geçti. Bu tarih, uzun yýllar Türkiye’de “Týp Bayramý” olarak kutlandý.
Ancak, son yýllarda saðlýk ortamýnda yaþanan olumsuzluklar, saðlýk alanýnýn piyasalaþtýrýlma süreci, hekim emeðinin ucuzlatýlmasý ve özlük haklarýnýn giderek týrpanlanmasý, hekimlerin “bayram” sevincini
törpüler oldu. Bu tarihi, “Týp Bayramý”ndan “Týp Haftasý”na dönüþtüren süreci, Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel
Sekreteri Dr. Altan Ayaz ile konuþtuk. Ayaz, saðlýk alanýnda yaþanan bu olumsuz
sürece karþý, TTB olarak 14 Mart haftasýný
yoðun bir eylem/etkinlik programý ile karþýlayacaklarýný bildirdi.
Ayaz’ýn Týp Dünyasý’nýn sorularýna
verdiði yanýtlar þöyle:

“Temel sorunumuz saðlýk
alanýnýn ticarileþtirilmesi çabalarý.
En önemli deðer olan insan
yaþamýnýn üzerinden kar elde
edilmek istenmesi sorunlarýmýzýn
temel nedeni. Bu uygulamalar
1980 sonrasý dönemde
saðlýk reformlarý olarak
bir çok ülkenin gündeminde ve
görülen o ki saðlýk hizmetlerinin
piyasa koþullarýna
terk edilmesinin sonu
bir felaket.”
- Yeni bir 14 Mart Týp Haftasý’na
giderken, Türkiye saðlýk ortamýnýn
genel durumundan bahseder misiniz?
14 mart ülkemizde modern anlamda týp
eðitiminin baþlangýcý olan tarihtir. Aralýklarla olsa da uzun süredir týp bayramý olarak kutlanmaktadýr. TTB olarak her yýl 14
Mart Týp Bayramý dolayýsýyla saðlýðýn tomografisini çekiyor ve bu alanda gerek hizmeti sunan biz hekimlerin gerekse hastalarýmýzýn sorunlarýný ve çözüm önerilerini
kamuoyunun gündemine getirmeye çalýþýyoruz. Ne yazýk ki 14 Mart’ý uzun süredir
bir bayram havasýnda yaþamýyoruz. Bunun
en önemli nedeni saðlýk alanýnda gittikçe
büyüyen sorunlar ve bu sorunlarýn sorumlusu olarak biz hekimlerin hastalarýmýza
hedef olarak gösterilmeye çalýþýlmasý.

- “Hekimlerin hedef gösterilmesi”
ifadesini biraz açar mýsýnýz? Kim\ler
ve neden yapýyor bunu?
Ýlginçtir; hekimleri topluma hedef olarak gösterenler, tam da saðlýk alanýnda yaþanan sorunlarýn nedeni olanlar ya da çözüm üretmesi gereken yetkililer. Temel sorunumuz saðlýk alanýnýn ticarileþtirilmesi
çabalarý. En önemli deðer olan insan yaþamýnýn üzerinden kar elde edilmek istenmesi sorunlarýmýzýn temel nedeni. Bu uygulamalar 1980 sonrasý dönemde saðlýk reformlarý olarak bir çok ülkenin gündeminde ve görülen o ki saðlýk hizmetlerinin piyasa koþullarýna terk edilmesinin sonu bir
felaket. Bugün AKP Hükümeti’nin uygulamaya çalýþtýðý ve aslýnda bizlerin (kuþkusuz bir çok toplum kesimi ile birlikte) direnci ile artýk iflas etmiþ olan “Saðlýkta
Dönüþüm Programý” saðlýk hizmetlerinin
özelleþtirilmesinin temel amaç olduðu bir
programdýr. Saðlýk hizmet sunumu ile finansmanýný bütünüyle ayýran bu programa
göre hizmet sunumu özel sektöre, finansmaný ise vatandaþýn ödeyeceði primlerle oluþturulan Genel Saðlýk Sigortasý’na devrediliyor. Kamu hastaneleri iþletme yani ticarethane haline dönüþtürülürken, birinci basamakta ise aile hekimliði iþletmeleri saðlýk ocaklarýnýn yerini alýyor. Bütünüyle ticaretin konusu haline gelen saðlýk sektörünün çalýþanlarý ise oyunun kuralýna uygun
olarak iþ güvencesiz sözleþmeli çalýþmaya
zorlanýyorlar. Saðlýk Bakanlýðý ise sözde
denetleyen ve politika üreten bir konuma
çekilip saðlýk hizmet sunumundan ve planlamadan bütünüyle çekilmek istiyor. Kuþkusuz bir süre sonra piyasanýn kutsal(!)
güçleri Bakanlýðýn piyasaya müdahale etmesine de olanak tanýmayacaklar. Ýþte reform diye 4 yýldýr halkýn önüne koymaya
çalýþtýklarý, deðiþik soslarla süsledikleri bu
soðuk, tarifi IMF ve Dünya Bankasý’ndan
alýnma yemeðin özü bu.

Türk Tabipler Birliði Genel
Sekreteri Dr. Altan Ayaz,
yeni bir 14 Mart Týp
Haftasý'na girerken,
Türkiye týp ve saðlýk
ortamýný deðerlendirdi.
Ayaz, saðlýk
alanýnda yaþanan
olumsuzluklara
karþý, TTB olarak
14 Mart haftasýný
yoðun bir eylem/
etkinlik
programý ile
karþýlayacaklarýný
bildirdi.
rinin tüzük ile deðil Bakanlýkça çýkarýlacak
bir yönetmelikle düzenlenmesi ve meslek
örgütlerinin, YÖK’ün bu alandan silinmek
istenmesi gibi uygulamalar varolan sorunlarýn üzerine eklendi denebilir. Bir süredir
devam eden aile hekimliði pilot uygulamasýndan kaynaklý sorunlar, Genel Saðlýk(sýzlýk) Sigortasý’nýn henüz bütünüyle rafa
kalkmýþ olmamasý, taþeronlaþma, kadrolaþma, ilaç tekellerine ve özel saðlýk sermayesine kamu kaynaklarýnýn sýnýrsýzca akýtýlmasý zaten mevcut idi. Biz sorunlarýn nedeni olan yetkililerden çözümü beklemiyoruz. Bu durumu deðiþtirebilecek olan tek
gücün saðlýk alanýnýn asli sahibi olan saðlýk
hizmeti sunanlar ve hizmetten yararlanan
halkýmýz olduðunun bilincindeyiz.

“Özlük haklarýna yansýyan,
kalýcý, emekliliðe yansýyan
bir ücret rejimini öneriyoruz.”

- Saðlýk ortamýnda son dönemde
uygulanmaya baþlayan politikalarla
beraber ortaya çýkan sorunlar nelerdir? Bu sorunlar hekimler/saðlýk çalýþanlarý ve vatandaþlar üzerindeki
etkileri nedir?
Bugünlerde sýcak olarak yaþadýðýmýz
“ithal hekim”, kadrolaþma, yeni eðitim
hastanelerinin açýlmasý, þef ve þef yardýmcýlarýnýn atanma iþlemlerinin bütünüyle
Bakanlýðýn uhdesine býrakýlmasý, Tababet
Uzmanlýk Kurulu’nun kuruluþ ve görevle-

- Hekimlerin -son 10 yýlda örneðin- sosyoekonomik düzeylerindeki
deðiþim nedir? Geçmiþ yýllarla bugün arasýnda bir kýyaslama yapabilir misiniz?
Hekimlere biraz yakýndan bakacak olursanýz gelecek kaygýsý, yabancýlaþma ve
tükenme sendromunun bulgularýný görebilirsiniz. Saðlýk Bakanlýðý performans uygulamasý ile birlikte hekimlerin kazançlarýnýn
arttýðýný söylüyor ama bu tam olarak gerçeði yansýtmýyor. Geleceði belirsiz, düzensiz

14 Mart Týp Bayramý’nýn tarihçesi…
Batýlý anlamda ilk týp mektebi olan,
Týphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire,
Sultan II. Mahmut’un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaþý Mustafa Behçet
Efendi’nin de katkýlarýyla 14 Mart 1827
Çarþamba günü Þehzadebaþý’ndaki Tulumbacýbaþý Konaðý’nda kurulmuþ. 14
Mart, týp tarihindeki yerini böylece almýþ. Ayný bina içinde Týphane ve Cerrahhane eðitimlerini ayrý ayrý yapýyormuþ. Týp eðitimi o yýllar batýda olduðu
gibi dört yýlmýþ. Son sýnýfta hocalar tarafýndan usta ve yetenekli olanlar tesbit edilerek sýnava alýný ve baþarýlý olanlar
askeri hastanelere veya ordunun tabur alaylarýna muavin
tabip unvaný ile tayin ediliyorlarmýþ. Orada bir hekimin gözetiminde birkaç sene çalýþýp
deneyim kazandýktan sonra da
serbest hekim oluyorlarmýþ.
Týphane-i Amire 1827’den
1836’ya kadar Þehzadebaþý’ndaki Tulumbacýbaþý Konaðýnda gündüz eðitimi yapýyormuþ. 1836 yýlýnda Sarayburnu’ndaki Askeri Kýþla’ya (Otlukçu Kýþlasý’na) taþýnmýþ.
Ayrý binada eðitim gören Cerrahhane de burada týp eðitimi
ile birleþip, eðitim yatýlý hale
getirilmiþ. Bu binanýn yetersiz
hale gelmesi ile Galatasaray’daki Enderun aðalarý okulu tekrar elden geçirilip duzenlenmiþ
ve
Týbbiye

1839’da Galatasaray’ya taþýnmýþ. Bu okula Mekteb-i Týbbiye-i Adliye-i Þahane
adý verilmiþ.
Bu okulun 17 Þubat 1839’da açýlýþý
Sultan II. Mahmut tarafýndan yapýlmýþ
ve eðitiminde yeni düzenlemeler getirilmiþ. Eðitim dili Fransýzca olmuþ ve öðrenci alýnmaya baþlanmýþ. Eðitim dilinin
Fransýzca olmasý zamanla hekim sayýsýnda azalmaya yol açmýþ. Nitekim 1867 yýlýnda Türkçe týp eðitimi yapan Mekteb-i

Týbbiye-i Mülkiye (Sivil Týp Mektebi) açýlmýþ. 1870 yýlýnda da askeri týp okulunda dersler Türkçeleþmiþ. 1878 yýlýnda
þimdiki Sirkeci Tren Ýstasyonu yanýndaki
Demirkapý Askeri Kýþlasý’na taþýnmýþ.
1894 yýlýnda Sultan II. Abdülhamit’in
emriyle Haydarpaþa’daki Týbbiye Binasý
inþa edilmeye baþlanmýþ. Bu görkemli
binaya 6 Kasým 1903’te taþýnýlmýþ. Önce
Askeri Týbbiye sonra, Sivil Týbbiye taþýnmýþ ve 1909 yýlýnda iki mektep birleþtirerek Darülfünun Týp Fakültesi olmuþ.

Ýlk kutlama 1919'da

Mekteb-i Týbbiye-i Adliye-i Þahane

Týphane-i Amire’nin ilk binasý

Ýlk týp bayramý 14 Mart
1919’da, iþgal altýndaki Ýstanbul’da, týp öðrencileri tarafýndan kutlanmýþ. Tepkilerini bu þekilde dile getirmeye
çalýþan öðrencilerin bu törenine Dr.Fevzi Paþa, Dr.Besim Ömer Paþa, Dr.Akil
Muhtar (Özden) gibi dönemin ünlü hocalarý da katýlmýþ.
1933’de “Mekteb-i Týbbiye-i Adliye-i Þahane” Ýstanbul Üniversitesi’ne dahil olmuþ. Peþinden de 1945’te Ankara Týp Fakültesi, 1954’te Ege Týp Fakültesi kurulmuþ.
(Kaynak: ntvmsnbc’de 15
Mart 2006 tarihinde yayýnlanan
“14 Mart Týp Bayramý’nýn Geçmiþi” baþlýklý yazýdan kýsaltarak
alýnmýþtýr.)

ve en önemlisi çalýþma barýþýný bozuyor.
Biz bunun yerine özlük haklarýna yansýyan,
kalýcý, emekliliðe yansýyan bir ücret rejimini öneriyoruz.

- Hekimlerin tepkilerine karþýn,
AKP hükümeti “Torba Yasa”yý kabul etti. “Kabul edilirse alanlardayýz” diyerek zaten uyarýlarýnýzý yapmýþtýnýz. Ve þimdi de 14 Mart sürecine yoðun bir eylem programýyla giriyorsunuz. Biraz bu eylem sürecinden söz edebilir misiniz?
AKP Hükümeti “Torba yasa”yý kimler
için çýkardý diye bir bakalým. Ülkemizde
týp alanýnda nitelik ve standardizasyon sorununu atlayarak yeni eðitim hastanelerinin
kurulmasý, buralardan hýzla yeni uzman hekimlerin yetiþtirilmek istenmesinin amacý
kuþkusuz vatandaþa saðlýk hizmeti sunmak
deðil. Modern týp koruyucu saðlýk hizmetlerinin öncelenmesini gerektiriyor, hastalanýnca baþvurulan uzman hekimlerin sayýsýnýn arttýrýlmak istenmesi bize;
1. Hastalanan sayýsýnýn arttýrýlmasýnýn
amaçlandýðýný
2. Uzman hekim sayýsýnýn arttýrýlarak
kurgulanan özelleþtirilmiþ bir saðlýk sisteminde hekim emeðinin ucuzlatýlmak istendiðini
gösteriyor. Ayrýca bu hastanelere atanacak olan 1500 civarý þef ve þef yardýmcýsýnýn Bakanlýkça belirlenecek olmasý yönüyle de “kadrolaþma” iþin cabasý oluyor.
Mali sorumluluk sigortasý böyle bir sistemin fazla hasta bak, hata yaparsan sigorta
ödesin ayaðýný oluþturuyor. Yani “hasta
güvenliði” kavramýna yönelik olarak pozitif bir yaklaþým sunmuyor. Ýthal hekim tartýþmasý ise denklik, dil bilme gibi koþullarý
bir yana iterek süratle hekim sayýsýnýn arttýrýlmasý yoluyla hekim ücretlerinin aþaðýya çekilmesini saðlayacak bir düzenlemedir.
- Eylem sürecine iliþkin olarak
hekimlere ve vatandaþlara özel bir
mesajýnýz var mý?
Yaptýðýmýz “Beyaz Çaðrý” tüm toplum
kesimlerinedir. Yani saðlýk hakkýna sahip
çýkan tüm örgütleri, kiþi ve kurumlarý yanýmýzda görmek istiyoruz. Bu nedenle 1 Mart
2007’de kapatýlmak istenen saðlýk ocaklarýmýza “sahip çýkacaðýz”. 5-9 Mart 2007
arasýnda “Nabýz sayacaðýz” referandum
bu amaçla konuldu. 11 Mart 2007 tarihinde
Ankara’da gerçekleþtireceðimiz “Saðlýk
hakký Ýçin-Beyaz Miting” tüm toplum kesimlerine bir platform sunmayý amaçlýyor.
Neoliberal saldýrýlara karþý saðlýk hakkýna
sahip çýkan herkesin kullanabileceði bir
platform olacak bu. 14 Mart günü ise tüm
ülke genelinde hekimler saðlýk çalýþanlarý
olarak “GöREV” de olacaðýz. Sonrasýnda
24-25 Mart 2007 tarihlerinde unutulmaz
genel baþkanýmýz Dr. Füsun Sayek adýna
Ýstanbul’da düzenleyeceðimiz bir kurultay
ile eðitim hastanelerinin durumunu ve buralara yönelik oynanmak istenen oyunlarý
masaya yatýracaðýz. Baþlattýðýmýz “Beyaz
Eylemler” itiraz noktalarýmýz giderilene
ve taleplerimiz karþýlanana kadar devam edecektir. Açýkladýðýmýz etkinlik takvimi
“Beyaz Eylemler” mart takvimidir.
Somut taleplerimiz saðlýk alanýnda tam
bir tahribata yol açan “Saðlýkta Dönüþüm
Programý”nýn tüm bileþenleri ile birlikte
durdurulmasýdýr. Bunun yerine yapýlmasý
gereken ise nitelikli, parasýz, eþit saðlýk
hizmetinin sunulmasý yönünde adýmlarýn atýlmasýdýr. Ayrýntýlý taleplerimizi kamuoyu
ile paylaþtýðýmýz broþürlerimizden görmeniz mümkün.

Çocukluðu ve çocuklarý “kullanmak”
Prof. Dr. Þükrü Hatun*
eçen haftalarda niçin davet edildiðimi anlamadýðým ama telefonla verilen bilgilerden
piyasa sürülecek bir “gýda”yla ilgili olduðunu öðrendiðim bir toplantýya biraz da meraktan katýldým. Toplantý tahmin edileceði gibi lüks bir otelde yapýlýyordu ve toplantý öncesindeki kokteylde içlerinde
beslenme uzmaný, çocuk hekimi, çocuk ruh saðlýðý uzmaný da olan birçok arkadaþýmý gördüm. Toplantý bugünlerde “Aklýn gýdasý” sloganý ile piyasaya verilen
bir ürünle ilgiliydi; programda yabancý bir konuþmacý,
Sunay Akýn ve Flamenko gösterisi vardý. Orada olmaktan biraz huzursuzdum ama herkes gibi bir masaya oturup dinlemeye baþladým. Yabancý konuþmacý ve firma
yetkilileri çocuklarda zihinsel geliþimin önemi ve zihinsel geliþim ile mikro besin ögeleri arasýndaki iliþki
üzerinde durdular, son yýllarýn “popüler” besin ögesi
Omega-3 yað asitlerine vurgu yaparak kendi laboratuvarlarýnda geliþtirilen özel bir formülü içeren yeni bir
“gýda”yý “aklýn gýdasý” sloganýyla piyasaya süreceklerini anlattýlar. Tam böyle söylemeseler de hem konuþmalar hem de konuþmalarýn arkasýndan gösterilen reklam fragmanýndan bu ürünü tüketen çocuklarýn daha
zeki olacaklarý ima ediliyordu ve bu mesaj parmaðýný
heyecanla en yukarýlara kaldýran cin gibi bir çocuk resmiyle güçlendiriliyordu. Yani aslýnda anne ve babalara
ama ayný zamanda çocuklara resimdeki çocuk gibi olunmasý isteniyorsa “aklýn gýda”sýný tüketmeleri öneriliyordu.
Buraya kadar çocuk bedenlerini tüketim aygýtý gibi
gören yani yalnýzca ABD’de 4 milyar dolar civarýndaki
reklam bütçelerinin yüzde 97’sini saðlýklý olmayan ürünlerin “promosyonu” için harcayan ve böylece çocuklardaki þiþmanlýk sorunundan doðrudan sorumlu tutulan besin endüstrisinin çok bilinen bir tutumu ile karþý karþýyayýz. Yeni olan ise bu kez anne ve babalarýn
“zeki çocuk” özleminin “kullanýlmasý”. Ben de iþin
doðrusu toplantýnýn bu aþamasýna kadar söylenenler
konusunda yalnýzca birkaç söz söylemeyi, normal beslenen bir çocuðun reklamý yapýlan üründeki besin ögelerini zaten alacaðýný, bu nedenle bu ürünü yemesinin
ve sözü edilen mikro besin ögelerini tüketmenin ek bir
yararý olmayacaðýný, bu ürünün “zeka geliþtici” mucizemsi ve gizemli bir ürün olarak tanýtýlmasýnýn sakýncalý olduðunu belirtmeyi planlýyordum ama gösterilen
reklam fragmanýnýn sonunda “Pediatri Birliði Aklýn
gýdasýný öneriyor” anlamýnda bir vurgulama ile karþýlaþýnca, yani sanki çocuk hekimleri de bu ürünü öneriyor izlenimi verilmeye çalýþýlýnca baþka bir þeyle karþý
karþýya olduðumuzu düþündüm ve sakin kalmaya çalýþarak ayaða kalkýp bazý sorular sordum. Sonra da salonda bulunan firma yetkilisine düþüncelerimi açýk bir þekilde söyledim. Firma yetkilisi belirttiðim sakýncalarý
dikkate alacaklarýný söyledi. Ama þimdi bu ürün piyasaya çýktý ve TV ve gazete reklamlarýnda ayný tutumun
sürdürüldüðünü görüyorum. Bu nedenle ben de o toplantýda sorduðum sorularý ve verilen bazý cevaplarý sizlerle paylaþmak ve bir çaðrýda bulunmak istiyorum.

G

Sorular..
Bu reklam kampanyasýnda içerik güçlendirici olarak
adý geçen “Pediatri Birliði”ne kaç tane çocuk hekimi
üyedir? Yani bu dernek ülkemizdeki 3 bin 500 dolayýndaki çocuk hekiminin yüzde kaçýný temsil etmektedir?
Bu soruya cevap olarak salonda bulunan Pediatri Birliði Derneði’nin genel sekreteri 15 civarýnda çocuk hekiminin derneklerine üye olduðunu söylemiþtir. Amerikan Çocuk Hekimleri Akademisi gibi herkesin saygýsýný kazanmýþ bir kuruluþ Aralýk 2006’da yayýmladýðý raporda 8 yaþýn (bazý görüþlere göre 12 yaþýn) altýndaki
çocuklarýn reklamlara karþý savunmasýz olduðunu, yani
reklamlarda verilen bilgileri “gerçekler” olarak algýladýklarýný, baþta besin endüstrisi olmak üzere alkol ve sigara þirketlerinin çocuklarý hedef alan ve çocuklarýn aklýný çelen onlarca “hile” içeren devasa reklam kampanyalarý yürüttüklerini, bu nedenle de çocuk hekimlerinin
çocuklarý reklamlarýn zararlý etkilerinden korumak için
aktif çaba göstermeleri gerektiðini önemle belirtirken
ülkemizde adýnda “Pediatri” (çocuk hekimliði) olan
bir derneðin tamamen ticari bir ürünün reklam kampanyasýnda “güven” unsuru olarak kullanýlmasý etik olarak
çok büyük sakýncalar taþýmýyor mu? Hem adý geçen
reklamýn içeriði hem de bu reklamda yer alan “Pediatri Birliði Derneði” çocukluk kavramýný ve çocuklarý
“kullanmýþ” olmuyor mu? Ve son olarak bu dernek ilgili reklamda isminin yer almasý için ne kadar ekonomik yardým almýþtýr?
Bir çaðrý
Hepimiz “Þiþir Beni” belgeseli ve “Hamburger
Cumhuriyeti” kitaplarýndan sonra uluslararasý besin
endüstrisinin çocukluðu ve çocuklarý kar amacýyla
“kullandýklarýný” çok iyi biliyoruz. Bence yazýda anlatýlmaya çalýþýlan reklam kampanyasý da bu açýdan önemli sakýncalar içermekte ve daha önemlisi bir derneðin ismi kullanýlarak/kullandýrýlarak çocuk hekimleri
de zan altýnda býrakýlmaktadýr. On yedi yýllýk çocuk hekimi ve öðrenci/asistan yetiþtiren bir öðretim üyesi olarak kendisi de çocuk hekimi olan Saðlýk Bakaný Prof.
Dr. Recep Akdað’dan olaya el koymasýný diliyor ve ilgili kurumlarýn bu yazýyý bir baþvuru olarak kabul etmelerini istirham ediyorum.
* Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý
ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
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Diyarbakýr’da
Çocuk Ürolojisi
Paneli
yapýldý
Týp Dünyasý - DÝYARBAKIR - Diyarbakýr Tabip Odasý tarafýndan, 24 Þubat
2007 tarihinde mezuniyet
sonrasý týp eðitimi etkinlikleri kapsamýnda “Çocuk Ürolojisi” konulu panel düzenlendi. Dedeman Otel’de gerçekleþtirilen panele çok sayýda hekim katýldý. Oturum baþkanlýðýný
Prof. Dr. Kamuran Bircan’ýn
yaptýðý panelde, Doç. Dr.
Ferruh Akay “Hidronefrozlu
Çocuða Yaklaþým”, Yrd.
Doç. Dr. Abdullah Gedik
“Enürezis Nokturna”, Yrd.
Doç. Dr. Fatih Atuð “Ýnmemiþ Testis ve Hipospadias”,
Prof. Dr. Hayrettin Þahin
“Ürolojik Aciller” konulu
sunumlarýný yaptýlar.

ATO’ya “salon”
engeli
Týp Dünyasý - ANKARA Ankara Tabip Odasý (ATO)
Baþkaný Dr. Önder Okay,
periyodik olarak düzenledikleri hastane buluþmalarý
toplantýsý için, ilk kez Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Hastanesi’nde “salon” engeli ile karþýlaþtýklarýný bildirdi.
ATO olarak, sýk sýk Ankara’daki hastanelerde hekimlerle buluþma toplantýlarý düzenlediklerini ve bu
toplantýlarda gerek saðlýk
alanýndaki geliþmeleri, gerekse ATO’nun çalýþmalarýný meslektaþlarýyla paylaþtýklarýný anlatan Okay, engellemeyi “trajikomik” olarak niteledi. Okay, “Biz kamu kurumu statüsündeyiz.
Üyelerimize karþý bir sorumluluðumuz var. Hastanedeki çalýþmalarý aksatmadan bunu yapacakken,
ilk kez böyle bir engel çýkardýlar ve mesai saatleri içinde toplantý salonunun
verilemeyeceðini bildirdiler” diye konuþtu. Okay, bu
durumu meslektaþlarýyla
buluþmalarýný engellemek
yönünde bir tavýr olarak algýladýklarýný belirtirken,
“Çünkü biz biliyoruz ki, bu
salon mesai saatleri içinde
ilaç firmalarýna, medikal
firmalara açýlýyor. Hal böyleyken, burada ATO’nun
toplantý yapmasýný engellemek skandaldýr” dedi.

“Aklýn gýdasý”
reklamýna
durdurma
Týp Dünyasý - ANKARA Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Anabilim Dalý
öðretim üyesi Prof. Dr. Þükrü Hatun’un, Týp Dünyasý’nýn bu sayýsýnda “Arada
Bir” köþesinde yer alan,
“Çocukluðu ve Çocuklarý
Kullanmak” baþlýklý yazýsýna konu olan “aklýn gýdasý” sloganlý ürünün reklamlarýný tedbiren durdurdu.
Reklam Kurulu’nda Türk
Tabipleri Birliði’ni temsilen
bulunan Dr. Hakan Giritlioðlu’nun TTB adýna yaptýðý
baþvuru sonucunda, kurul
söz konusu reklamýn tedbiren durdurulmasýna oybirliði ile karar verdi. Halen televizyonlarda gösterilmekte
olan reklamýn, kararýn firmaya teblið edilmesinin ardýndan durdurulacaðý bildirildi.

Adana Ekrem Tok Ruh Saðlýðý Hastanesi’ndeki geliþmeler…

“Rezaletin sorumlusu Saðlýk Bakanlýðý”
Týp Dünyasý - ADANA - Adana Tabip Odasý, Adana Dr. Ekrem
Tok Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi’nde yaþandýðý belirtilen ve basýna yansýyan iþkence
görüntüleriyle ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada, bu
skandalýn sorumlusunun “özelleþtirme” politikalarýyla saðlýðý piyasaya teslim eden Saðlýk Bakanlýðý olduðu belirtildi ve Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn istifa etmesi
istendi.
Adana Tabip Odasý ile SES Adana Þubesi’nce düzenlenen 21
Þubat’ta düzenlenen basýn toplantýsýnda, açýklamayý SES Adana
Þube Baþkaný Mehmet Antmen
yaptý. Antmen, olayýn yaþandýðý
19 Þubat’ýn, SSK Hastaneleri’nin
Saðlýk Bakanlýðý’na devrinin 2.
yýldönümü olduðunu anýmsatarak,
“Hastanelerin iþletmeye dönüþtürülmesi amacýyla SSK’leri
Saðlýk Bakanlýðý’na devreden
hükümet, þimdi de özelleþtirme
politikalarý nedeniyle ortaya çýkan sorunlarý hastane personeline yüklemeye ve Ruh Saðlýðý
Hastanesi’ni çökertmeye çalýþýyor” diye konuþtu.
Basýna yansýyan görüntülerin
en basit anlamýyla “iþkence” görüntüleri olduðunu belirten Antmen, bu görüntülere neden olanlarýn soruþturulmasý ve haklarýnda
yasal iþlem yapýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ancak, bunu yaparken bazý rakamlarýn ve gerçeklerin de göz önüne alýnmasý gerektiðini vurguladý. Antmen’in aktardýðý rakamlar þöyle:
- Ruh Saðlýðý Hastanesi’nin yatak kapasitesi 500’dür. 20 Þubat
2007 günü yapýlan sayýmda yatan
hasta sayýsý 650’dir. Bu kesinlikle
bir tesadüf deðildir ve son bir yýlýn

Ýþkence görüntüleriyle kamuoyunun gündemine gelen
Dr. Ekrem Tok Ruh Saðlýðý Hastanesi’nde, 500 yatak
kapasitesine karþýn 650 hasta yatýyor. 6 psikiyatri
uzmaný kadrosu, 15 psikolog ve sosyal hizmet uzmaný
kadrosu ve 165 hemþire kadrosu boþ bulunuyor.
Var olan 85 hemþireden bazýlarý geçici görevle,
bazýlarý da sözleþmeli olarak çalýþýyor.
istatistik bilgileri çýkarýlýrsa 2006
yýlýnda ortalama günlük 650 hastanýn yattýðý görülecektir.
- Hastanede bulunmasý gereken
Psikiyatri Uzmaný sayýsý 25, bulunan uzman 19; Bulunmasý gereken Psikolog ve Sosyal Hizmet
Uzmaný sayýsý 19, bulunan 4; Bulunmasý gereken Hemþire 250, bulunan Hemþire 85’tir (bu hemþirelerden 5 tanesi geçici görevle baþka bir saðlýk biriminde çalýþýyor, 7
tanesi de sözleþmeli olarak çalýþýyor). Hemþire yetersizliði nedeniyle geceleri 80 hastaya bir hemþire düþmektedir.
- Doðan açýðý kapatmak amacýyla temizlik ve yemek iþleri için
hastaneye alýnan taþeron firmaya
baðlý niteliksiz iþçiler hastabakýcý
ve özlük görevlisi olarak kullanýl-

maktadýr. Hiçbir týbbi nosyonu almayan, eðitimsiz ve niteliksiz bu
personele ruh saðlýðý bozuk olan
hastalarý emanet edip bu insanlardan kusursuz bir saðlýk hizmeti
beklemek býrakýn Saðlýk Bakanlýðý’ný, sýradan bir insanýn bile yapmayacaðý bir hatadýr.

Saðlýk Bakanlýðý kasýtlý
Antmen, Adana Tabip Odasý ve
Adana SES olarak bu hatanýn kasýtlý yapýldýðýný düþündüklerini,
saðlýk hizmetlerini tasfiye etmek,
hükümetin saðlýk alanýndan tamamen çekilip, özel sigorta þirketlerine saðlýk alanýný peþkeþ çekmek
için getirilmek istenen Aile Hekimliði, SSGSS ve Hastanelerin
Ýþletmeye Dönüþtürülmesi yasalarýnýn bir parçasý olduðunu iddia

ettiklerini belirtti. Antmen, “Ýþletmeye dönüþtürülen bir hastanede taþeron iþçi aracýlýðý ile esrar
satýlmasý da normaldir, hastayý
bir meta olarak görüp onu dövmek, cinsel tacizde bulunmak ve
basýnçlý su ile iþkence yapmak
da normaldir.”

Sorumlular yargý önüne
çýkarýlsýn
Antmen, Ruh Saðlýðý Hastanesi içerisinde yaþanan bu skandal
görüntüler ile ilgili gerekli soruþturmanýn bir an önce baþlatýlmasý
ve sorumlularýn yargý önüne çýkarýlmasý gerektiðini belirtirken, diðer taraftan da hastanenin alt yapý
ve kadro açýðýnýn da giderilmesi
gerektiðine vurgu yaptý, “Saðlýkta
Yýkým” politikalarýna bir an önce
son verilmesi gerektiðini kaydeden Mehmet Antmen, bütçeden
saðlýða yeterli ödenek ayrýlmasýný
da istedi. Antmen, Saðlýk Bakaný’nýn bir an önce istifa etmesi gerektiðini belirterek, bu yaþananlara karþý tüm saðlýk çalýþanlarýný,
hasta sahiplerini, saðlýk hizmeti alan tüm yurttaþlarý duyarlý olmaya
ve seslerini yükseltmeye çaðýrdý.

Belediye hastanelerine döner sermaye
Týp Dünyasý - ANKARA Saðlýk Bakanlýðý, büyükþehir belediyelerine baðlý hastanelerde döner sermaye iþletmesi kurulabilmesi yönünde yeni bir düzenlemeye gidiyor.
2004 yýlýnda yürürlüðe giren
bir kanunla saðlýkla ilgili her türlü
tesis açma ve iþletebilme görevi
verilen büyükþehir belediyelerine,
açtýklarý hastanelerde döner sermaye iþletmesi de kurabilmelerine
olanak saðlamak için yeni bir yasal düzenleme yapýlýyor. TBMM
Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda
görüþülen tasarýya göre, döner
sermaye iþletmeleri için konula-

Saðlýk Bakanlýðý, 2004 yýlýnda yürürlüðe giren bir
kanunla saðlýkla ilgili her türlü tesis açma ve
iþletebilme görevi verilen büyükþehir belediyelerinde
þimdi de döner sermaye iþletmesi kurulabilmesi
yönünde yeni bir düzenlemeye gidiyor.
cak ilk sermayenin tutarý büyükþehir belediyesinin bütçesinde gösterilecek. Sermaye miktarý, belediye meclisi kararýyla artýrýlabilecek. Döner sermaye, iþletmelerin
karlarý, baðýþ ve yardýmlar ile büyükþehir belediyelerinin bütçelerinden aktarýlan tutarlardan oluþacak.
Büyükþehir
belediyelerine

baðlý hastanelerde verilen saðlýk
hizmetlerinden alýnan bedeller ile
döner sermaye faaliyetlerinden
saðlanan diðer gelirler döner sermaye iþletmelerinin gelirlerini,
burada fiilen çalýþtýrýlan personele
ödenecek ücretler, ek ödeme ve
diðer giderler ile mal ve hizmet alýmlarý için yapýlacak harcamalar
döner sermaye iþletmelerinin gi-

derlerinden oluþturulacak.

Döner sermayeden
ödeme
Personelin katkýsýyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden,
hastanelerde görev yapan memurlar, özleþmeli olarak istihdam edilen saðlýk personeline; hizmet sunum þartlarý, unvaný, görevi, çalýþma koþullarý ve süresi, performansý, serbest çalýþýp çalýþmadýðý dikkate alýnarak ek ödeme yapýlacak.
Ancak ödenecek tutar, Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý saðlýk kurumlarýnda ödenen tavan ödeme miktarýný aþmayacak.

Batman’da altý bölgede kuþ gribi saptandý
Batman’da merkez ve baðlý ilçe ile köylerde
toplam altý bölgede kuþ gribi saptandý. Tarým
Müdürlüðü ekiplerince yapýlan çalýþmalarda
bugüne kadar altý bin kanatlý hayvan itlaf edildi.
Týp Dünyasý - ANKARA - Batman’ýn Gercüþ Ýlçesi Boðak Köyü, merkeze baðlý Doluca Köyü Esentepe Mezrasý ve Batman merkez Yavuz Selim
Mahallesi’nden sonra Beþiri ilçesi Çakýllý Köyü, Merkez Hilal Mahallesi ve Oymataþ
Köyü Soðuksu Mezrasýnda da kuþ gribi
virüsü ortaya çýktý.
Üç yeni bölgede hayvanlarýnýn
ölmesi üzerine Elazýð Veteriner
Kontrol ve Araþtýrma Merkezi’ne
gönderilen numuneler pozitif çýktý.
Numune sonuçlarýnýn pozitif çýkmasý üzerine Tarým Ýl Müdürlüðü,
40 kiþilik bir ekiple Yavuz Selim
Mahallesi, Çakýllý ve Soðuksu mezrasýnda itlaf çalýþmalarý baþlattý.
Virüs tespit edilen köy ve mezralarda 3 kilometrelik alandaki tüm kanatlý hayvanlarýn itlaf edileceði açýklanýrken, söz konusu altý bölgede bugüne kadar itlaf etilen kanatlý hayvan sayýsýnýn 6 bine ulaþtýðý bildirildi. Ýtlaf çalýþmalarýnýn ardýndan bölgeye
giden saðlýk ekipleri saðlýk taramasý gerçekleþtirip
vatandaþlarý kuþ gribi konusunda bilgilendirirken,
Belediye ve tarým ekipleri de mahallelerde dezenfekte ve ilaçlama çalýþmalarýna baþladý.
Kuþ gribinin tespit edilmesi ile itlaf çalýþmalarýnýn baþladýðý ve köylülerin gönüllü olarak kanatlý
hayvanlarýný görevlilere teslim ettikleri ileri sürüldü.

DSÖ: Kuþ gribi tüm dünyaya yayýldý
Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), en son Mýsýr’da bir kadýnýn ölümüne neden olan kuþ
gribinin tüm dünyaya yayýldýðýný bildirdi. Kuþ gribinin H5N1 tipi virüsünün Mýsýr’da
bir kadýnýn ölümüne neden olmanýn dýþýnda, yakýn zamanda Ýngiltere’de görüldüðü ve
2 bin 500 hindinin telef olmasýna yol açtýðý belirtildi. Kuþ gribinin ortaya çýkmasý ve
yayýlmasýyla ilgili bazý bilgiler þöyle:
Asya’da 2003’te yeniden ortaya çýkmasýndan bu yana 50 kadar ülke ve bölgede kuþ
gribine rastlandý, 2003’ten bu yana virüs toplam 273 kiþiye bulaþtý. DSÖ’ye göre,
2003’ten bu yana tüm dünyada Türkiye dahil kuþ gribinden 167 insan öldü.

gündem...

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

“Gözde damping kör eder”
saðlýk çalýþanýnýn mesleki kaderini belirleyen yasalarýn, nasýl ciddiyetten uzak, nasýl isteksiz, nasýl bilgisiz,
nasýl heyecansýz, nasýl üstünkörü bir þekilde tartýþýlýp karara baðlandýðýna bir kez daha tanýk oldular.
Oturumlarý yöneten yorgun ve bezgin
baþkan vekillerinin kalýplaþmýþ cümleleri
tekrarlayýp durmalarý... Birkaç muhalif milletvekilinin, belki son anda bir mucize vaki
olur da, otomatiðe baðlanmýþ AKP’lilerin
kollarý yanlýþlýkla “kabul” yerine “red”
yönünde kalkar mý acaba diye gösterdikleri nafile çabalar... Komisyon Baþkaný’nýn
2-3 sözcükten ibaret monoton ifadeleri...
Bakan’ýn (ya da dublör bakanýn) yasak savarcasýna verdiði yanýtlar... Ve nihai oylama “ ...sayýlý kanunun ... maddeleri kabul edilmiþtir!”. Vatana, millete hayýrlý olsun...
Bu “müsamere”nin böyle biteceðini,
AKP’nin mutlak çoðunluðu ile TBMM’de
artýk “müzakere”den çok “müsamere”
sahnelendiðini bile bile bunca çabayý niye
gösterdik? diye düþünebiliriz. Nitekim
Saðlýk Bakaný da aynen böyle düþünüyor
olmalý ki, geçenlerde “TTB Saðlýk Bakanlýðý’nýn bütün çalýþmalarýna karþý çýkýyor. Tabii ki eleþtiri haklarý var ama onlar yanlýþ yapýyor. Parti kursunlar, Kasým’da seçim var. Gelsinler TBMM’de
birlikte mücadele edelim!...” deyiverdi.
“Yüzde 10 seçim barajýnýn arkasýnda
mevzilenip efelenmek kolay” demek
mümkün ama itiraf edelim ki, mevcut koþullar altýnda, demokratik, laik ve özgürlükçü solun siyaset sahnesine çýkmasýnýn
neredeyse olanaksýz göründüðü bu ortamda, AKP’nin kurduðu siyaset oyunu en az
bir dönem daha sahnede kalacaða benzer.
Cumhurbaþkaný krizi kazasýz belasýz atlatýlýp, istikrar içinde genel seçimler yapýlsa
bile, ufukta çalýþanlardan, yoksullardan yana demokratik bir iktidar alternatifi görünmüyor.
Öte yandan, meslek odalarý ve emek örgütleri olarak, AKP iktidarý ile bugüne kadar sürdürülen iliþkiler açýkça ortaya koyuyor ki, bu iktidarýn demokrasi ve yönetim
anlayýþý çoðulcu bir esnekliðe de sahip deðil. Parlamenter mutlak çoðunluða dayanan
güç iktidarýný sonuna kadar kullanmaya kararlý bu yönetim tarzýnýn yargýyý da (etrafýndan dolaþarak) bertaraf etme konusunda
olaðanüstü bir yeteneði var. Ýdari yargýdan
ya da Anayasa Mahkemesi’nden çevirseniz
bile, aradaki boþluklardan yararlanarak fiili uygulama adým adým gerçekleþtirilebiliyor. Siyasi kadrolaþma doludizgin sürdürülebiliyor. Bütün bu becerilere, iktidarýn
yandaþ medya ve özel iliþkiler aðý aracýlýðýyla, çarpýtýlmýþ popülist mesajlarý halka iletme konusundaki geleneksel becerilerini
de eklemek gerekiyor.
Ama gelin görün ki, bütün bu avantajlara, becerilere ve bunca çabaya karþýn Saðlýkta Dönüþüm Programý, aradan geçen 4
yýl içinde, kötü yollarla hor kullanýlmýþ binek araba misali, daha þimdiden saðý solu
paslanmýþ, eðilip bükülmüþ ve hurdaya
dönmüþ durumda. Direksiyondakiler hala
gaz verip ileri geri sürüyorlar ama her parçasýndan acayip sesler gelen bu “neoliberal toplama”nýn artýk fazla ömrü kalmadý.
TTB, daha piyasaya sürüldüðü günlerde
bu aracýn bu yollara göre olmadýðýný söylemiþ, akýbetini baþtan görünür kýlmýþtý. Bugün de yapmamýz gereken ayný þeydir. Yollara, meydanlara çýkýp bu hurdayý teþhir etmeliyiz. Bu bizim tercih ettiðimiz bir mücadele yolu deðildir. Hekimler ve saðlýk çalýþanlarý olarak, öznesi ve uygulayýcýsý olacaðýmýz saðlýk sisteminin seçimi konusunda söz sahibi olmak ve uygulamada yönetimle iþbirliði içinde katkýda bulunmak istedik. Bu olanaðý bulamadýk.
Sistemin koþullarýmýza uymadýðýný, patentinin uluslarüstü global sermayeye ait
olduðunu defalarca tekrarladýk. Dinleyen
olmadý. Reform adý altýnda saðlýðý piyasaya
teslim eden, çalýþanlarý liyakata deðil, sadakate göre ödüllendiren uygulamalarý demokratik ve yasal yollarla engellemeye çalýþtýk. Sonuç alamadýk.
Bir kez daha itirazlarýmýzý daha yüksek
bir sesle ve toplu olarak dile getirmeye çalýþacaðýz. Bu satýrlarýn kaleme alýndýðý gün
bir gazetede, özel göz hastaneleri arasýndaki rekabetin, otobüs firmalarý arasýndaki rekabeti aratmayacak düzeye geldiðini ve bir
hastanenin ameliyat fiyatlarýnýn 200 Euro’ya düþürdüðünü yazýyordu. Haberin
manþeti ise ibret vericiydi: “Gözde damping kör eder.” Saðlýk alanýnda bu olup bitenleri anlatmakta güçlük çekmeyeceðimize inanýyorum. Yanlýþ kendini yeterli açýklýkta teþhir ediyor zaten.
baþ tarafý sayfa 1’de
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Ýzmir’de saðlýk
ocaklarý
dayanýþma
yemeði

Týp Dünyasý - ANKARA Ýzmir’de aile hekimliðine
karþý yürütülen mücadele
kapsamýnda 22 Þubat
2007 akþamý “Saðlýk Ocaklarý Dayanýþma Yemeði” gerçekleþtirildi. 520 kiþinin katýldýðý dayanýþma
yemeðinin öncesinde, “10
Pilot Ýlde Mevcut Durum”,
“Aile Hekimliði Mevzuatýndaki Hukuki Açmazlar”
baþlýklý sunumlar gerçekleþtirildi. Kýsa süre önce, yaptýklarý ortak bir basýn açýklamasýyla saðlýk ocaklarýnýn
aile hekimliði projesi için
kullanýlmasýna izin vermeyeceklerini kamuoyuna duyuran “saðlýk ocaðý baðýþçýlarý” da yemeðe katýlanlar
arasýnda yer aldýlar. Dayanýþma yemeðinde, “Güzel
Ýzmir baþaracak, saðlýk ocaklarý yaþayacak” sloganýyla beraber, bir kez daha
tüm vatandaþlar saðlýk ocaklarýna sahip çýkmaya
çaðrýldýlar.

Týp Dünyasý Ýzmir
Özel Eki çýktý
Týp Dünyasý - ÝZMÝR - Aile hekimliði pilot uygulamasýnýn baþlatýlacaðý Ýzmir’de, saðlýk ocaklarýna
sahip çýkmak amacýyla Ýzmir Tabip Odasý’nca yürütülen faaliyetler, Týp Dünyasý’nýn özel eki olarak hazýrlanan “Ýzmir Özel Eki”nde
duyuruldu. Ýzmir Özel Eki,
Týp Dünyasý’nýn bu sayýsýyla
birlikte Ýzmir’de daðýtýlacak.

STED’in yeni
sayýsý çýktý

1 Mart 2007

Artýk yeter! Beyaz eylemleri baþlatýyoruz
11 Mart 2007 Pazar günü
Ankara’da Sýhhiye’de Saðlýk
Bakanlýðý önünde bütün
illerden gelecek hekimlerle
merkezi mitingde buluþacaðýz.
Türk Tabipleri Birliði’nin ülke
saðlýk ortamýna
yönelik görüþlerini kamuoyuna
duyuracaðýmýz miting, baþta
saðlýk emekçileri olmak üzere
tüm sendikalar, meslek
örgütleri ve saðlýk hakkýna
sahip çýkan
bütün kurum ve kiþilerin
katýlýmýna açýk olacak.
baþ tarafý sayfa 1’de

Saðlýk Bakanlýðý önünde
açýklama
TTB GYK üyeleri, eylem-etkinlik kararýný açýklamak üzere toplantýnýn yapýldýðý Ýçkale Otel’in önünden
Saðlýk Bakanlýðý’na doðru yürüyüþe
geçtiler. Ellerinde “Kendi ‘adamýn’
iyi hekim olmaz”, “Kadrolaþma
saðlýðý tahrip eder”, “Kadrolaþma
akýnýný durduracaðýz” yazýlý dövizler taþýyan hekimler, Saðlýk Bakanlýðý önüne geldiklerinde “AKP saðlýða zararlýdýr”, “Saðlýk haktýr, parayla satýlamaz” sloganlarý attýlar.
Burada basýna bir açýklama yapan
TTB Merkez Konseyi Baþkaný Prof.
Dr. Gençay Gürsoy, hekimlerin bütün itirazlarýna karþýn, “Torba Yasa”nýn
TBMM’de 15-20 milletvekilinin
katýlýmýyla, yeterince tartýþýlmadan
görüþüldüðünü söyledi. Hükümetin
“yabancý doktor” konusunda neden
bu kadar ýsrarcý olduðunun bir türlü
anlaþýlamadýðýný belirten Gürsoy,
“Ya Dubai sermayesi ya da ucuz iþ
gücü için bu yasayý geçirmek istiyorlar. Her ne nedenle olursa olsun, bu yasa Türkiye’nin saðlýðýna
yararlý deðil” diye konuþtu.
Torba Yasa’da yer alan þef ve þef
yardýmcýlýðý atamalarýyla ilgili düzenlemeye de deðinen Gürsoy, Hükümetin kadrolaþma konusunda da
“gemi azýya aldýðýný” belirterek,
“Liyakat yerine sadakatin geçerli
olduðu bir dönem yaþanýyor” dedi.
Gürsoy, 14 Mart haftasýnda bu itirazlarýn eylem ve etkinliklerle ortaya
konacaðýný burada yaptýðý açýklamada ilk kez duyurdu.

“Beyaz Eylemler” programý
Saðlýk hakký, özlük
haklarýmýz,
iþ güvencemiz,
mesleki onurumuz için
Beyaz eylemleri
baþlatýyoruz
Týp Dünyasý - ANKARA - Týp
ve saðlýk ortamýnda yaþanan olumsuzluklar, saðlýk alanýnýn piyasalaþtýrýlmasý, hekim emeðinin ucuzlatýlmasý ve özlük haklarýnýn týrpanlanmasýna karþý Türk Tabipleri Birliði
tarafýndan baþlatýlan eylemler kapsamýnda, 1 Mart 2007 Perþembe günü
Beyaz Çaðrý (Saðlýk Ocaklarýmýza Sahip Çýkýyoruz), 5-9 Mart 2007
Pazartesi-Cuma günleri
Beyaz Referandum (Nabýz sayýmý), 11 Mart 2007 Pazar Beyaz Miting, 14 Mart 2007 Çarþamba günü
Beyaz GöREV, 23-24 Mart 2007 tarihlerinde de Dr. Füsun Sayek 2. Eðitim Hastaneleri Kurultayý gerçekleþtirilecek.
Eylem programýnýn ayrýntýlarý
þöyle:

Beyaz Çaðrý (Saðlýk
Ocaklarýmýza Sahip
Çýkýyoruz):
1 Mart 2007 Perþembe günü Tabip Odalarý kendi tespit edecekleri
bir saðlýk ocaðýnýn önünde hekimler
ve saðlýk çalýþanlarýyla birlikte kitlesel basýn açýklamasý yapacaklar ve
taleplerimiz ile mart ayý içerisinde
gerçekleþtirecekleri etkinlikleri kamuoyuna ilan edecekler. “Saðlýk ocaðý nöbeti” gibi birçok etkinliðin
yapýlacaðý gün boyunca tüm halkýmýz saðlýk hakkýna, kamu saðlýk kurumlarýna, saðlýk ocaklarýna sahip
çýkarak hekimleri ve saðlýk çalýþanlarýný desteklemeye davet edilecek.
Beyaz Referandum
(Nabýz sayýmý):
5-9 Mart 2007 Pazartesi-Cuma
günleri boyunca tüm saðlýk kurumlarýnda gerçekleþtirilecek “Beyaz
Referandum” ile dört yýldýr uygulanmakta olan saðlýk politikalarý konusunda hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn yükselen nabzý sayýlacak.
Hafta boyunca TTB tarafýndan hazýrlanacak afiþlerin ve bildirilerin
daðýtýmý, saðlýk birimleri ziyaretleri,

toplantýlar, toplu nöbetler ve benzeri
etkinlikler gerçekleþtirilecek, miting
ve GöREV etkinliðine çaðrý yapýlacak.

Beyaz Miting:
11 Mart 2007 Pazar günü Ankara
Sýhhiye’de Saðlýk Bakanlýðý önünde
bütün illerden gelecek hekimlerle
gerçekleþtirilecek mitingde Beyaz
Referandum’dan çýkan “nabýz sayýmýnýn” sonuçlarý açýklanacak ve
Türkiye saðlýk ortamýna yönelik görüþlerimiz kamuoyuna duyurulacak.
Beyaz Miting, baþta saðlýk emekçileri olmak üzere tüm sendikalar,
meslek örgütleri ve saðlýk hakkýna
sahip çýkan bütün kurum ve kiþilerin
katýlýmýna açýk olarak gerçekleþtirilecek.
Beyaz GöREV :
Türkiye’de modern týp eðitiminin baþladýðý ve uzun yýllardýr Týp
Bayramý olarak kutlanan 14 Mart
2007 Çarþamba günü bütün saðlýk
birimlerinde GöREV’de olacaðýz.
GöREV etkinliðimiz sýrasýnda saðlýk hizmetlerinin ticarileþtirilmesi
politikalarýna yönelik itirazlarýmýzýn

Dr. Füsun Sayek
2. Eðitim Hastaneleri
Kurultayý:
Saðlýk Bakanlýðý’nýn eðitim hastanelerini arka bahçesine çevirme
giriþimlerine karþý ülkemizde uzmanlýk eðitiminde eðitim hastanelerinin yeri, önemi ve sorunlarý bu alanýn gerçek sahipleri ile birlikte tartýþýlacak. Kurultay, 23-24 Mart 2007
tarihlerinde gerçekleþtirilecek.

TTB’den Cumhurbaþkaný Sezer’e ziyaret

Hastane deðil iþletme

Türk Tabipleri Birliði
Týp Dünyasý - ANKARA Türk Tabipleri Birliði (TTB) Mer- Merkez Konseyi ile Türk
kez Konseyi ile Türk DiþhekimleDiþhekimleri Birliði ve
ri Birliði (TDB) ve Türk RadyoloTürk Radyoloji Derneði
ji Derneði (TRD) temsilcileri,
temsilcileri,
“Torba Yasa”
“Torba Yasa” ile ilgili olarak
ile ilgili olarak
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Cumhurbaþkaný Ahmet
Sezer’i Çankaya Köþkü’nde ziyaret ettiler.
Necdet Sezer’i Çankaya
12 Þubat 2007 günü gerçekleþ- Köþkü’nde ziyaret ettiler.
tirilen ziyarette, TTB, TDB ve
saðlýk hizmetlerinin ticarileþtirilmesine
TRD temsilcileri “Torba Yasa” ve
yönelik olduðu ve kamusal saðlýk anlamaddeleri hakkýnda Sezer’e bilgi aktardýlar. Görüþmede Sezer’e, tasarýnýn
yýþýna hizmet etmediði dile getirildi.

Týp Dünyasý - ANKARA “Saðlýkta Dönüþüm Projesi” ile
saðlýk alanýný piyasaya ve özel
sektöre açan Saðlýk Bakanlýðý,
þimdi de kamu hastanelerinin “iþletme” haline getirilmesini öngören bir yasa tasarýsý hazýrladý. Tasarý, Saðlýk Bakanlýðý’nýn saðlýk
hizmeti sunumundan çekilmesini
ve hastanelerin þimdiki yönetim
yapýsýndan farklý olarak “finansal
yeterliliði de göz önünde bulundurulan” kiþiler tarafýndan yönetilen, özerk bütçeli, “otelcilik hizmeti” veren iþletmeler haline getirilmesini öngörüyor.
Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda
“Kamu Saðlýk Ýþletmeleri Pilot
Uygulamasý Hakkýnda Kanun
Tasarýsý”
hazýrlayarak,
TBMM’ye sunulmak üzere Baþbakanlýk’a gönderdi. 7 maddeden
oluþan tasarý, Saðlýk Bakanlýðý’nýn “pilot” olarak belirleyeceði illerde, ikinci ve üçüncü basamak saðlýk hizmetlerinin yani
devlet ve üniversite hastanelerinin “iþletme” haline getirilebilmesi için gerekli idari ve finansal
düzenlemeleri belirliyor. Tasarýda, hastanelerden “iþletme” olarak söz edilmesi dikkat çekiyor.
Tasarýda yer alan düzenlemelere göre, Saðlýk Bakanlýðý’na
baðlý ikinci ve üçüncü basamak
saðlýk kurumlarý, yapýlacak deðerlendirme sonuçlarýna göre Bakanlýðýn teklifi ve Bakanlar Kurulu kararý ile kamu tüzel kiþiliðine
haiz, özel bütçeli, Bakanlýðýn ilgili kuruluþu statüsünde iþletmeye
dönüþtürülecek. Sunulan hizmet
büyüklüðüne göre, ayný ilde birden fazla iþletme kurulabilecek.
Yine Bakanlýðýn belirleyeceði bir-

Ayrýca, tasarýnýn siyasi kadrolaþmayý sýnýrsýzlaþtýrdýðý ve hekimlerin
özlük haklarýný gerilettiði de aktarýldý.
Tasarýnýn maddeleri hakkýnda
ayrýntýlý bilgi sahibi olduðu dikkat
çeken Cumhurbaþkaný Sezer, þef ve
þef yardýmcýlýklarý konusundaki bir
yasayý daha önce kendisinin Anayasa Mahkemesi’ne taþýdýðýný anýmsattý. Sezer, kendisini ziyaret eden
heyete yasa onayýna sunulmak üzere
kendisine gönderildikten sonra ayrýntýlý biçimde inceleyeceðini bildirdi.

Týp fakültesi dekanlarý TTB’de buluþtu
Týp Dünyasý - ANKARA Sürekli Týp Eðitimi Dergisi’nin (STED) yeni sayýsý çýktý. Derginin bu sayýsýnda,
Dr. Nasýr Nesanýr’ýn “Türkiye’de Henüz Çözülemeyen
Bir Sorun: Kuduz Riskli Temas Olgularý”, Dr. Pembe
Keskinoðlu, Dr.Hatice Giray, Dr. Recim eseri, Dr.
Yonca Sönmez ve Dr. Nuriye Karakuþ’un “Ýzmir Ýli Üzerinde Saðlýk Ocaðý Bölgesindeki Gebelerdeki Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Sýklýðý
ve Taný Yöntemlerinin Ýrdelenmesi”, Dr. Meltem Kürtüncü Tanýr ve Dr. Sema Kuðuoðlu’nun “Teknolojiye
Baðýmlý Çocuðun Evde Bakýmý” baþlýklý çalýþmalarýnýn
yaný sýra, Dr. Nazmi Bilir ile
Dr. Dilek Aslan’ýn “Tütün
Kontrolü Konusunda Uzmanlýk Dernekleri Ne Yapabilir” konulu yazýsý yer alýyor.

yaný sýra TTB’nin yýllar içerisinde
biriktirdiði deðerlerden oluþacak pozitif çözüm önerileri kamuoyuna açýklanacak. Geçmiþ yýllarda olduðu
gibi bu GöREV etkinliðimiz sýrasýnda da hastalarýmýzýn maðdur olmamasý için dikkat edilecek ve uyulacak kurallar eylem öncesinde kamuoyuna ilan edilecek.

Týp Dünyasý - ANKARA - Çeþitli
týp fakültelerinin dekan ve dekan yardýmcýlarý, Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi’nin daveti üzerine, saðlýk
ve týp ortamýnda yaþanan geliþmeleri
deðerlendirmek üzere, Türk Tabipleri
Birliði’nde bir araya geldiler. Toplantýda, “Saðlýkta Dönüþüm Programý”nýn týp fakülteleri üzerindeki etkisi
deðerlendirildi.
20 Þubat 2007 Salý günü TTB Mer-

kez Konseyi binasýnda
gerçekleþtirilen toplantýya, TTB adýna Merkez
Konseyi Baþkaný Prof.
Dr. Gençay Gürsoy ile
Merkez Konseyi üyesi
Prof. Dr. Ýskender Sayek katýldýlar.
Saðlýkta Dönüþüm
Programý’nýn týp ve saðlýk ortamýna etkilerinin
tartýþýldýðý toplantýda,
dekanlar týp fakültesi
hastanelerinin ekonomik yönden yaþadýðý
sýkýntýlara dikkat çektiler. Toplantýya katýlan
dekan ve dekan yardýmcýlarý þöyle:
Ankara Üniversitesi
Týp Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Mehmet Gürel, Baþken Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Faik Sarýalioðlu, Dicle

Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Ramazan Çiçek, Dicle Üniversitesi Dekan Yardýmcýsý ve Üniversite Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr.
Bilsel Baç, GATA Týp Fakültesi Komutaný Prof. Tb. Tümgn. Tahir Ünal,
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dekan
Yardýmcýsý Prof. Dr. Sabri Uslu, Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Sevim Orkun, Ondokuz
Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þaban Sarýkaya ve Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Semiha
Gülsüm Kurt.

den fazla iþletme bir araya gelerek “iþletmeler birliði” oluþturabilecekler. Ýþletmeler birliðinin
baþkan ve baþkan yardýmcýsý da
yine Bakanlýk tarafýndan görevlendirilecek. Ýþletme yönetiminde
yer alacak pozisyonlar için toplam 6 bin 850 serbest kadro belirlendi.
“Ýþletme”lerde istihdam edilecek memur ve sözleþmeli personel sayýsý “iþletme” yönetim kurulunun görüþleri alýnarak her yýl
yine Bakanlýkça tespit edilecek.
Böyle bir düzenlemeye neden
gerek duyulduðuyla ilgili olarak,
tasarýnýn genel gerekçesinde, özellikle yataklý tedavi kurumlarýnýn saðlýk hizmetlerinin yanýnda
“otelcilik hizmeti” de sunan yapýlar olduðu için bunlarýn sevk ve
idaresinin de “iþletmecilik” esaslarýna göre düzenlenmesi gerektiði ileri sürülüyor.
Gerekçede ayrýca, her türlü
yetkinin Saðlýk Bakanlýðý elinde
toplanmasýnýn ve kararlarýn merkezden alýnmasýnýn, kararlarýn
yürütülmesini ve uygulanmasýný
geciktirdiði, bunun da hizmeti aksattýðý savunuluyor. Saðlýk alanýnda son dönemde yapýlan düzenlemelerle, “hizmet sunumu”
ile “finansman”ýn birbirinden
ayrýlmaya çalýþýldýðýnýn anýmsatýldýðý genel gerekçede, tasarýnýn
bu sürecin tamamlayýcýsý olduðu
ifade ediliyor. Tasarýnýn hastaneleri tümüyle özel iþletme mantýðýyla düzenlemesine karþýn, genel
gerekçede “kar amacý gütmeyen
özerk kamu kuruluþlarý oluþturulmak istendiði” savunuluyor.
Tasarý için TTB’den deðil,
Ankara Ticaret Odasý’ndan görüþ
istendi.
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“Þiddet”e
karþý ortak
açýklama
Týp Dünyasý - ANKARA
- Türk Tabipleri Birliði,
Türkiye Psikiyatri Derneði, Türk Nöropsikiyatri
Derneði, Türk Psikologlar
Derneði, Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Derneði ile Türkiye Sinir ve Ruh
Saðlýðý Derneði ortak bir
yazýlý açýklama yaparak,
þiddet özendirici tutumlarý içeren yapýmlarýn televizyonlarda yaygýnlaþmasýnýn çocuk ve gençleri olumsuz etkilediðini bildirdiler. Þiddet dozu yüksek
film ve dizilerin en sadýk
izleyicileri arasýnda çocuk
ve gençlerin geldiðine
dikkat çekilen açýklamada, “Bireylerin aidiyet
duygusunu dar grupçu ve
farklý olaný dýþlayýcý modellerde biçimlendirmek
yerine, ortak insanlýk deðerlerini çok daha evrensel bir düzeye taþýmak, olumsuz duygular yerine
olumlu duygularý öne çýkarmakla þiddetin salgýn
haline gelmesi önlenebilir” denildi. “Kurtlar Vadisi” dizisine de deðinilen
açýklamada, bu tür dizilerin iletiþim ve sorun çözme aracý olarak þiddeti
yücelttiðine dikkat çekilerek, “Toplumun ruh saðlýðýný korumak ve þiddetin
yaygýnlaþmasýný önlemek
adýna bu tür yaklaþýmlarla mücadelenin ve ilgili
yasal düzenlemelerin ivedilikle ele alýnmasý gerektiðini, düþünüyor ve bunun için her türlü desteði
vermeye hazýr olduðumuzu ilgili kurumlara ve
kamuoyuna bildiriyoruz”
denildi.

Mesleki Saðlýk
ve Güvenlik
Dergisi’nin
yeni sayýsý
çýktý

Týp Dünyasý - ANKARA
- Mesleki Saðlýk ve Güvenlik Dergisi’nin yeni sayýsý çýktý. Derginin bu sayýsýnda, Nilgün Toker Kýlýnç’ýn “Disiplin ve Güvenlik Düzeni Militarizm
ve Milliyetçilik”, Ýzzettin
Önder’in “2007 Bütçesi
Üzerine”, Celal Emiroðlu’nun “Yeni Saðlýk ve
Sosyal Güvenlik Anlayýþýnýn Yansýmalarý”, Onur
Bakýr’ýn “Buzdaðýný Görünür Kýlmak Ýçin Ne
Yapmalý” baþlýklý yazýlarýnýn yaný sýra “Yetmezlik
Olasýlýklarý ve Sonuçlarýnýn Ýrdelenmesi (YOSÝ)
Metodu ile Makinelerde
Risk Deðerlendirme Uygulamasý”, “Fýrýn Ýþçilerinde Çalýþma Ortamýnýn
Solunum yolu Yakýnmalarý ve Solunum Ýþlevine Etkileri” ve “Ýþ Güvensizliði
ve Saðlýk Araþtýrmalarý”
baþlýklý araþtýrmalar yer
alýyor.

"Torba Yasa"da þef ve þef yardýmcýlýðý atamalarý yeniden düzenleniyor

Atamalarda "liyakat" yerine "sadakat"
Týp Dünyasý - ANKARA TBMM’de 15 Þubat 2007 günü kabul
edilen “Torba Yasa”nýn ikinci maddesi, eðitim hastanelerine þef ve þef
yardýmcýsý atamalarýnda kadrolaþmanýn boyutunu büyütecek yeni bir düzenleme içeriyor. Yeni açýlacaðý yönünde duyumlar alýnan 25 eðitim ve
araþtýrma hastanesi de dahil olmak üzere, atanacak 1500 þef ve þef yardýmcýsý bu düzenlemeye göre belirlenecek.
Ýstanbul Tabip Odasý üyesi Dr.
Güray Kýlýç, Torba Yasa’daki þef ve
þef yardýmcýlýðý atamalarýyla ilgili düzenlemeyi 10 Þubat’taki TTB Genel
Yönetim Kurulu (GYK) toplantýsýnda
yaptýðý bir sunumla deðerlendirdi.
AKP Hükümeti’nin eðitim hastanelerinde kadrolaþma niyetinden bir türlü
vazgeçmediðini
belirten
Kýlýç,
AKP’nin yaptýðý düzenlemelerle uzmanlýk eðitimine darbe indirmeye devam ettiðini söyledi. Kýlýç, Torba yasa’da yeni açýlacaðý belirtilen 25 eðitim ve araþtýrma hastanesi de dahil olmak üzere 1500 yeni klinik þef ve þef
yardýmcýsýnýn keyfi olarak atanmasýnýn yasal altyapýsýnýn hazýrlandýðýný
bildirdi.
Artýk yarýþmalý sýnav ile þef ve þef
yardýmcýsý olma olanaðýnýn ortadan
kalktýðýný belirten Güray Kýlýç,
“Cumhuriyet tarihinin bu en geniþ
kapsamlý ve etkileri uzun süreli hissedilecek kadrolaþma ataðýna karþý
çýkýyoruz. Uzmanlýk eðitimi ve he-

sý olanlar, kalkýnmada öncelikli illerde bulunan eðitim ve araþtýrma hastanelerinin þef kadrolarýna sýnav koþulu
aranmadan atanabilecekler.

Torba Yasa’daki þef ve þef yardýmcýlýðý atamalarýna iliþkin düzenleme, AKP Hükümeti’nin siyasi kadrolaþma giriþimi olarak önümüze çýkýyor. Yeni açýlacaðý yönünde duyumlar alýnan 25
eðitim ve araþtýrma hastanesi de dahil olmak üzere, atanacak 1500 þef ve þef yardýmcýsý bu
yeni düzenlemeye göre belirlenecek.
kimlik ortamýndaki nitelik bozulmasýna dur diyoruz” diye konuþtu.

Torba Yasa’nýn ilgili
maddesi
Torba Yasa’nýn ikinci maddesinin
son anda yapýlan bir deðiþiklikle komisyondaki halinden farklý olarak çýktýðýna dikkat çeken Kýlýç, maddenin
ilk halinde sadece profesör ve doçentlerin sýnavsýz atanmasýna iliþkin biçimsel düzenlemeler bulunduðunu,
TBMM Genel Kurulu’nda verilen bir
deðiþiklik önergesi ile yýlda bir kez
yapýlacak “þef ve þef yardýmcýlýðý sýnavý”ndan baþarý belgesi alan uzmanlarýn da atanabilmesine olanak saðlandýðýný bildirdi.
Nasýl bir sýnav?
Güray Kýlýç’ýn verdiði bilgiye göre, uzman olan ve Üniversitelerarasý
Kurul’ca merkezi sistemle hazýrlanan
bir yabancý dil sýnavýný baþarmýþ olan
herkesin, süre kýsýtlamasý olmadan
katýlabileceði sýnav Saðlýk Bakanlýðý’nca yýlda bir kez yapýlacak. Adayýn
sunduðu bilimsel yayýn ve çalýþmalar
inceleyecek olan jüri adayý sözlü sýnava alacak, gerekirse uygulamalý sýnava tabi tutacak. Jüri üyesi olmanýn

herhangi bir önkoþulu bulunmuyor.
Þu anda, uzmanlýk alanýna göre jürinin 3 ya da 5 kiþiden oluþmasý öngörülüyor. Jüri üyelerini Saðlýk Bakanlýðý belirleyecek. Týpta Uzmanlýk Kurulu’nun herhangi bir rolü yok.

Ayrýntýlar yönetmelikle
belirlenecek
Sýnavda baþarýlý olanlara þef ve þef
yardýmcýlýðý baþarý belgesi verilecek.
Sýnav sonucunda herhangi bir kadroya atanmak söz konusu deðil; sadece
bir unvan elde edilmiþ olunuyor. Bu
konunun ayrýntýlarý, 3 ay içinde hazýrlanacaðý belirtilen bir yönetmeliðe býrakýlýyor. Baþvuru için, Saðlýk Bakanlýðý’nýn herhangi bir periyoda baðlý
kalmadan yapacaðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki açýk kadrolarý ilanýný beklemek gerekiyor. Kadro ilanýndan sonra, sýnavda þef ve þef yardýmcýlýðý baþarý belgesi almýþ olan uzmanlar ile profesör ve doçentler baþvuruda bulunabilecekler.
Atamalar nasýl gerçekleþtirilecek?
Saðlýk Bakanlýðý’nýn belirleyeceði
3 profesör ya da þef, baþvuran adaylar
hakkýndaki mütalaalarýný ayrý ayrý

Dr. Güray Kýlýç
Saðlýk Bakanlýðý’na bildirecekler.
Saðlýk Bakaný, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý, Saðlýk Eðitimi Genel Müdürü,
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ve
Personel Genel Müdürü’nün bu mütalaalarý beraberce deðerlendirmesinden sonra atama iþlemi gerçekleþtirilecek. Fiilen en az 5 yýl þef yardýmcý-

Uzmanlýk eðitiminin niteliðinde bozulma
Dr. Güray Kýlýç, þef ve þef yardýmcýlýðý baþarý belgesi sýnavýnýn doðrudan atama için belirleyici olmadýðýný,
sadece atanma baþvurusu için bir ön
koþul olduðunu ve atamalarda son sözü Saðlýk Bakaný ile yakýn çevresinin
söylediðini vurguladý. Bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiðinden daha geri ve tahripkar olduðunu belirten Kýlýç, pek çok belirsizlik
bulunduðuna dikkat çekti.
Kýlýç, yeni açýlacaðý belirtilen 25
eðitim hastanesinin “yandaþ” kiþilerle hýzla doldurulabileceðini, “liyakat” yerine “sadakat”in öne çýkacaðýný belirtirken, þöyle konuþtu:
“Eðitim ve araþtýrma hastanelerine deneyim, bilgi ve eðitim verme
becerileri nesnel olarak ölçülmeden
uzmanlarýn eðitici olarak atanmasý
bu kurumlardan yetiþecek uzmanlarýn niteliðinde ciddi bozulmalara
yol açacaktýr. Bu uzmanlarýn ülkenin saðlýk ortamýna vereceði tahribatý tahmin etmek güç deðildir. Siyasi kadrolaþma uðruna halkýn nitelikli saðlýk hizmeti alma hakkýna
bu darbe indirilemez. Cumhuriyet
tarihinin en yaygýn kadrolaþma giriþimini durduracaðýz.”

Satýlýk ameliyathane Þiddet Sempozyumu
Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi’nin
ameliyathane, yoðun bakým ve reanimasyon hizmetleri ihaleyle satýþa çýkarýldý.
Özel bir firmanýn ihaleyi aldýðý, ancak henüz sözleþmenin
imzalanmadýðý bildirildi.
Týp Dünyasý - ANKARA Gün geçmiyor ki, Saðlýk Bakanlýðý’nýn IMF ve Dünya Bankasý dayatmalý özelleþtirme politikalarý, yeni bir hukuksuz giriþimle karþýmýza çýkmasýn.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn saðlýk hizmetlerini piyasalaþtýrma giriþimleri kapsamýnda son olarak,
Adana’da Numune Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Seyhan
Uygulama Merkezi’nin ameliyathane, yoðun bakým ve reanimasyon hizmetleri ihaleyle satýþa çýkarýldý.
Ýhaleye tek bir firmanýn katýldýðý, “Güçlü Medikal” adlý
Adana merkezli bu firmanýn ameliyathane iþlerini üstlendiði
bildirildi. Ýþin teknik þartnamesi
hazýrlandý ancak edinilen bilgilere göre henüz firma ve hastane arasýnda sözleþme imzalanmadý.
Adana Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Osman Küçükosmanoðlu,
Adana Numune Hastanesi’nde
ameliyathane hizmetlerinin taþeron firmalara verilmek üzere
iki yýldan beri çeþitli giriþimlerde bulunulduðunu, ancak gösterilen tepkiler nedeniyle bu giriþimlerin bir türlü sonuçlandýrýlamadýðýný söyledi. Ýhalenin sonuçlandýðýný öðrendiklerini belirten Küçükosmanoðlu, ancak
yine doðacak tepkilerden çekindikleri için sözleþmenin imzalanmasýnýn geciktirildiðini düþündüklerini aktardý. Küçükosmanoðlu, 2003 yýlýnda Denizli
Devlet Hastanesi’nde saðlýk
hizmetlerinin dýþarýdan satýn alýnmasýna iliþkin olarak yapýlan
ihalenin, Danýþtay tarafýndan
iptal edildiðini anýmsatarak iþlemin hukuksuz olduðunu kaydetti. Küçükosmanoðlu, hukukçularýn konuyu incelemeye aldýklarýný bildirdi.

Þartnameden…
Ýhalenin þartnamesinde hizmetin tanýmý ve amacý, “Hastanemiz merkezinin yoðun bakým ünitesi, reanimasyon ve
ameliyathane hizmetlerinin;

kan gazý cihazý, sarf malzeme
(Bütçe Uygulama Talimatý’nda belirtilen Ek 5/b cetvelinde belirtilen ekteki listede
dahil edilmiþ olan sarf malzemeler), ekli listede ayrýntýlarý
belirtilen ameliyathane cerrahi set ve aletlerinin temini,
bunlar; beyin cerrahi seti, ortopedi seti, KBB seti, genel
cerrahi seti ve kadýn doðum
setinden oluþmaktadýr. Yoðun
bakým, ameliyathanenin ve
sterilizasyon ünitesinin genel
temizliði için gerekli malzemeler ve kan gazý için gerekli
sarf malzemeler dahil olmak
üzere, anestezi, yoðun bakým
ve ameliyat konusunda teknik
bilgi donanýmýna sahip tecrübeli ekipmanla yürütülecek
saðlýk hizmetinin yüksek kali-

tede sunumu için, nitelikleri
ve asgari sayýlarý belirtilmiþ
olan elemanlar ve anýlan alanlarýn temizliði yükleniciye ait
olmak üzere hizmetin 7 gün
24 saat aralýksýz verilmesi
prensibine uygun olarak ve
belirlenmiþ kriterler dahilinde gördürülmesi” olarak ifade
ediliyor.
Þartnamede, yoðun bakým
ve reanimasyon servis hemþirelerinin nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarýndan, ameliyathane ve sterilizasyon ünitelerinde istihdam edilecek personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarýna kadar olan bir
dizi düzenleme, hastane bütününden ayrý olarak tanýmlanýyor.

TTB, günlük yaþamýmýzda giderek yaygýnlaþan "þiddet" olgusunu,
þiddeti yaratan ve besleyen nedenleri, þiddetin önlenmesi için neler
yapýlabileceðini tartýþmak ve bu konudaki birikimleri paylaþmak üzere
3 Mart'ta "Þiddet Sempozyumu" düzenliyor.
Týp Dünyasý - ANKARA - Türk Tabipleri Birliði, günlük yaþantýmýzda giderek yaygýnlaþan þiddet olgusunu yaratan ve besleyen nedenleri tartýþmak,
þiddetin önlenmesi için neler yapýlabileceðini deðerlendirmek üzere 3 Mart
2007 Cumartesi günü bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyum,
Ankara’da Ýbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek.
TTB’den konuyla ilgili olarak
yapýlan açýklamada, þiddetin her
geçen gün yaþamýmýzda daha çok
yer almaya baþladýðýna ve bunun
da “kanýksanma” tehlikesini beraber
getirdiðine dikkat çekildi. Çoðu þiddet olayýnýn toplumdaki eþitsizlikle baðlantýsý bulunduðuna yer verilen açýklamada, þiddetin yaygýn olduðu yerlerde, saðlýk konusunda sýkýntýlar yaþandýðý, toplumsal ve ekonomik geliþmelerin ciddi biçimde gerilediði belirtildi.

Þiddet bir halk saðlýðý sorunu
Dünya Saðlýk Örgütünün (DSÖ) saðlýk tanýmýna göre, þiddetin günümüzün önemli
halk saðlýðý sorunlarýndan biri olduðuna yer
verilen açýklamada, þiddetin önlenebileceði,
þiddet kültürünün tersine çevrilebileceði, hükümetlerin, topluluklarýn ve bireylerin bu
farklýlýðý yaratabileceði ifade edildi.
Açýklamada, DSÖ kaynaklý olarak þu bilgilere yer verildi:
- Her yýl dünya üzerinde 1,6 milyon insan
þiddet sonucu ölmektedir.
- Þiddet 15-44 yaþ grubundaki insanlar için önde gelen ölüm nedenleri arasýndadýr.
- Þiddet içeren davranýþlarýn kurbanlarý,
yakýnlarý veya tanýklarý olduklarý için sakatlanan, ruhsal problemlerden sýkýntý çeken veya diðer saðlýk sorunlarýna maruz kalan insan
sayýsý ise ölüm sayýsýndan çok daha fazladýr.
Saðlýk çalýþanlarýna düþen rol
Saðlýk çalýþanlarýnýn, þiddet sorununun
belirlenmesinde önemli rol oynayabileceðine
iþaret edilen açýklamada, þiddet önleme programlarýnýn geliþtirilmesi için bilimsel temelli
halk saðlýðý yaklaþýmlarý uygulayarak þiddetin deðiþik þekilleri hakkýnda bilgilerin açýða
çýkarýlabileceði, kökeninin incelenebileceði,
korunma yollarýnýn araþtýrýlabileceði ve sonuçlarý ile ilgili önerilerde bulunabileceði belirtildi.
Saðlýk sisteminden kaynaklanan sorunlar
ve kimi yöneticilerin saðlýk çalýþanlarýný
doðrudan hedef göstermesi nedeniyle saðlýk
çalýþanlarýnýn da, çalýþma ortamlarýnda sýk

sýk þiddet ile karþýlaþabildikleri anýmsatýlýrken, saðlýk açýsýndan yapýlacak bir deðerlendirmenin yýllardýr þiddetin hukuki yollardan ilgilenilmesi gereken kriminal bir sorun
olduðuna dair inançlarý
da sarsabileceði kaydedildi.
PROGRAM
09.00: Açýlýþ
09.30- 12.00
Toplumsal Þiddet
Oturum Bþk.: Doç. Dr. Burhanettin Kaya
(Gazi Üni. Týp Fak. Psikiyatri AD.)
Þiddete Felsefeyle Bakýnca
Prof. Dr. Ýoanna Kuçuradi
(Türkiye Felsefe Kurumu Baþkaný)
Milliyetçilik ve Þiddet
Tanýl Bora
(Toplum&Bilim Dergisi Yayýn Yönetmeni)
10.30-11.00
ARA
11.00-12.00
Psikanalitik Açýdan Siyaset ve Þiddet
Prof. Dr. Cem Kaptanoðlu
(Osmangazi Üni. Týp Fak. Psikiyatri AD.)
Medya ve Þiddet
Ragýp Duran
(Gazeteci)
12.00-13.00
YEMEK
13.00-15.00
Þiddet ve Saðlýk
Oturum Baþkaný:
Dr. Mustafa Vatansever
(TTB Merkez Konseyi Üyesi)
Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik Þiddet
Dr. Selim Matkap
(Hatay TO. Genel Sek.)
Dr. Remzi Azizoðlu
(Diyarbakýr TO. Ýnsan Haklarý Komisyonu)
Þiddet Karþýsýnda Saðlýk
Çalýþanlarýnýn Tutumu
Prof. Dr. Ümit Biçer
(Kocaeli Üni. Týp Fak. Adli Týp AD.)
Dr. Metin Bakkalcý
(TÝHV Genel Sekreteri )
15.00-15.30 ARA
15.30-17.00
Forum
Oturum Baþkaný: Dr. Necdet Ýpekyüz
(TTB Merkez Konseyi Üyesi )
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haberler...Dünyadan haberler...Dünyadan
Maden þirketleri yeni
Bergamalar yaratýyor

Atina’da özel üniversite
protestosunda þiddetli
çatýþmalar

27 Þubat 2007 Kanadalý bir maden þirketinin Honduras’ta neden olduðu kirlilik zehir saçýyor.
Honduraslý köylülerin kanýnda tespit edilen
yüksek miktarda kurþun ve arsenik tozu, durumun ciddiyetini gösteriyor.
Dünyanýn en büyük üçüncü altýn madeni
þirketi olan Kanadalý Goldcrop Inc., Honduras’ýn San Martin kasabasýnda altýn ve gümüþ çýkarýyor. Madenin bulunduðu Siria Vadisi’ndeki yerleþim yerlerinden biri olan San
Martin’de yaþayan köylü halk üzerinde yapýlan bir araþtýrma, kanlarýnda normal deðerin
çok üzerinde arsenik olduðunu tespit etti. Ekolojistlerin çalýþmanýn sonuçlarýný duyurmasý ile bölgede yaþayan halkýn uzun süredir
verdiði madenin kapatýlmasý mücadelesinin
haklýlýðý ispatlanmýþ oldu.
1999 yýlýnda açýldýðý günden itibaren yerel ve uluslararasý protestolarýn hedefi olan
madenin kapatýlmasý konusunda bir geliþme
kaydedilemedi. Siria Vadisi Çevresel Komite
üyesi Ýtalyan aktivisti Flaviano Bianchini tarafýndan yürütülen çalýþma, vadi halkýnýn
kaygýlarýný doðrular nitelikte. Arsenik maddesinin mide ve baðýrsak, kardiyovasküler ve
sinir sistemine etkisi olacaðýný belirten çalýþma sonuçlarý Honduras hükümeti tarafýndan
da deðerlendirilecek. Honduras Çevre Bakaný, sonuçlarý Kolombiya’ya gönderip kontrol
ettireceklerini açýkladý.
Kanadalý þirketin Meksika’da da bir maden projesi yürüttüðü biliniyor. Geçen ayýn
baþlarýnda tüm izinleri aldýklarýný açýklayan
þirket, Meksika’nýn Zatatecas eyaletinde ülkenin en büyük maden iþletmesini kuracaðýný ilan etti. Þirketin Guatemala’da da küçük
bir altýn ve gümüþ maden iþletmesi bulunuyor. Sikapaka bölgesinde bulunan bu iþletme
de yoðun protestolara neden olmuþ, protestoculardan iki kiþi hayatýný kaybetmiþ ve birçoðu da yaralanmýþtý.
Çevre aktivistleri, konunun aslýnda her
þeyden çok yerel hükümetleri ilgilendirdiðini ancak bunlarýn hiçbir adým atmadýðýna
dikkat çekti. Hükümetlerin yabancý yatýrýmcýlarý desteklemek uðruna insan haklarýna ve
çevre standartlarýna aykýrý olan maden iþletme tesislerine lisans hakký vermesinin engellenmesi gerektiði vurgulandý.
Kaynak: sol.org.tr

23 Þubat 2007 Yunanistan’da özel üniversitelerin açýlmasýný öngören yasa tasarýsý, Atina caddelerini savaþ alanýna çevirdi. Tasarýyý protesto
eden yedi bine yakýn kiþi, parlamento binasýnýn önünde polisle çatýþtý. Olayda üç polis
yaralandý. Eylemlere ülke çapýnda 25 bin öðrencinin katýldýðý bildiriliyor.
Söz konusu tasarý Yunanistan Parlamentosu’nda önümüzdeki haftalarda oylanacak.
Tasarýya karþý çýkanlar, oylama öncesinde
Atina’da parlamento önünde toplandý. Çoðunluðu öðrenci ve öðretim görevlilerinden
oluþan yedi bin kiþi polise taþlarla, molotofkokteylleriyle saldýrdý.
Saatlerce süren çatýþma sýrasýnda Yunan
polisi göstericilere gözyaþartýcý gazla müdahele etti. Çatýþmalardan önce bir gösterici tutuklandý, olaylarda üç polis de yaralandý.
Özel üniversitelere imkan veren yasa tasarýsý yüzünden Yunanistan’ýn pek çok üniversitesinde de oturma eylemi de yapýlýyor.
Muhalefet de tasarý konusunda Yunan hükümetine destek veriyor. Yunan siyasetçiler,
özel üniversitelerin açýlmasýyla eðitimde rekabet ortamý olacaðýný bunun da eðitim düzeyini yükselteceðini savunuyor. Öðrenciler
ise piyasalaþtýrmaya karþý kararlýlýklarýný polis barikatlarýnýn karþýsýnda gösteriyorlar.
Kaynak: cnnturk

Her 24 saatte 18 bin
çocuk ölüyor
17 Þubat 2007 Birleþmiþ Milletler, her gün açlýk ve yetersiz beslenme nedeniyle 18 bin çocuðun öldüðünü açýkladý
BM Gýda Programý Baþkaný James Morris, açlýk ve yetersiz beslenmeden ötürü her
gün 18 bin çocuðun hayatýný kaybettiðini

söyledi.
BM Gýda Programý Baþkaný James Morris, “Bugün 850 milyon insan aç ve kötü besleniyor. Bunlarýn yarýsýndan fazlasý çocuk.
Her gün 18 bin çocuk açlýk ve kötü beslenme
nedeniyle ölüyor” dedi.
Bu durumu “utanç verici” olarak nitelendiren Morris, en zor durumdaki çocuklarýn
Çin ve Hindistan’da olduðunu belirtti.
Birleþmiþ Milletler yetkilisine göre, dünyada kaygý yaratan iki önemli sorun var:
Bunlardan birincisi yoksullarýn sayýsýnýn artmasý. Dünya nüfusunun çoðalmasýyla her yýl
açlýk sýnýrýnda yaþamaya çalýþanlara 5 milyon kiþi daha ekleniyor. Ýkinci sorunsa dünyada doðal afetler artmasý. Dünya Bankasý
verilerine göre, son 30 yýlda doðal afetler 4
kat artmýþ.
Kaynak: sendika.org

Ýngiltere: Ücretsiz saðlýk
hakký elden gidiyor
12 Þubat 2007 Ýngiltere’de saðlýk alanýnda özelleþtirmenin önünü açmak için bütçe ve personel konusunda yapýlmak istenen kesintiler büyük
tepki görüyor.
Ýngiltere’de saðlýk alanýnda özelleþtirmenin önünü açmak için bütçe ve personel konusunda yapýlmak istenen kesintiler büyük
tepki görüyor. Ücretsiz saðlýk hizmeti hakkýna sahip çýkmak için 3 Mart Cumartesi günü
doktorlar, saðlýk çalýþanlarý, milletvekilleri
ve halk el ele verecek.

“NHS Ulusal Eylem Günü” adý verilen
eylem için hazýrlýk yapýlan bölgelerden biri
de, ülkenin en yoksul ve hastalýk oranýnýn en
yüksek olduðu Hackney. Türkiye kökenli
göçmenlerin de yoðun yaþadýðý bölgedeki
North Middlesex, Whipps Cross ve Homerton hastanelerinin kesintilerden en fazla etkileneceði bildiriliyor.
Hackney bölgesinde oluþturulan “NHS
Bizimdir Koruyalým Komitesi” ve Homerton
Hastanesi çalýþanlarýnýn oluþturduðu “Kesintilere Karþý Homerton Komitesi”nin Millet-

Satranç...Satranç...Satranç...Satranç...Satranç

vekili Dianna Abbott, Hackney Belediye
Sendikasý, Öðretmenler Birliði, Emekliler
Birliði ve ulusal medyanýn desteðini aldýðý açýklandý. Komite önümüzdeki günlerde Türkiyeli derneklerle de görüþerek, destek talebinde bulunacak.
Geçen yýl kasým ayýnda kurulan Komite,
3 Þubat’ta 800 kiþinin katýldýðý bir eylem düzenlemiþ, ayrýca imza kampanyasý ve Saðlýk
Bakanlýðý önünde çeþitli eylemler gerçekleþtirmiþti.

Hükümet yalan söylüyor
Hastane çalýþanlarý, NHS bütçesinde büyük açýklar olduðu iddialarýnýn yalan olduðuna dikkat çekerek, açýðýn sadece bütçenin
yüzde 1’i kadar olduðunu dile getiriyorlar.
Saðlýk çalýþanlarý, hükümetin önceliklerinin
Irak Savaþý, özelleþtirme ve büyük iþadamlarýna kolaylýk saðlama olduðunu belirterek,
saðlýk hakkýný savunmak için sonuna kadar
mücadele edeceklerini belirtiyorlar.
Geçtiðimiz günlerde yapýlan bir toplantýda konuyla ilgili konuþan bir saðlýk çalýþanýnýn þu sözleri dikkat çekiyor: “NHS ücretsiz
saðlýk hizmeti saðlýyor, yapýlan kesintiler bu
hizmetin de kesilmesi demek. Ve buna modernizasyon deniyor. Ýnsanlar bunun farkýnda ve bu nedenle ülkenin deðiþik þehirlerinde eylemler yapýlýyor. Bu bizim kazanabileceðimiz bir mücadeledir” dedi.
Kaynak: Ayþegül Altýn / Evrensel Gazetesi

Çocuk felcine karþý hamle
28 Þubat, 2007
Dünyanýn dört bir yanýndan saðlýk uzmanlarý, hükümet yetkilileri ve Dünya Saðlýk
Örgütü’ne
baðlý yardým kurumlarýnýn temsilcileri,
bugün Cenevre’de çocuk felciyle mücadelede yeni adýmlar atýlmasýnýn yollarýný tartýþýyor.
1990’lý yýllarda yürütülen etkin küresel
kampanyalar sýrasýnda Dünya Saðlýk Örgütü
2005 yýlýna kadar tüm dünyada çocuk felcinin yok edileceði tahmininde bulunmuþtu.
Ancak bu hedefe ulaþýlamadý.
Þimdi örgüt, bu hastalýðýn yok edilmesi için yeni adýmlar atýlmasýný istiyor.
Çocuk felcini yok etme amacýyla 1988 yýlýnda baþlatýlan kampanya sýrasýnda tüm
dünyada 350 bin çocuk felci vakasý vardý.
Geçen yýl bu sayý iki bine düþtü. Ancak
baþarý gibi görünen bu istatistikî bilginin ardýnda bazý baþarýsýzlýklar yatýyor.
Harcanan beþ milyar dolara raðmen, belirlenen hedef tarihler geldi geçti ancak hastalýk Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Nijerya gibi ülkelerde görülmeye devam ediyor.
Bunun ardýnda pekçok sebep var. Hastalýkla mücadele için yüz milyonlarca çocuðun
aþýlanmasý gerekiyor.
Yapýlmasý son derece pratik olan aþýnýn
serin bir ortamda saklanmasý gerekiyor.
Ancak bu, sýcak iklimlerde, ulaþýmý zor,
ücra bölgelerde çok ciddi bir sorun.
Aþý düþmaný söylentiler
Bir diðer sorun ise, Dünya Saðlýk Örgütü’nün (WHO) hiç beklemediði dinî ve kültürel engeller.
Hastalýk, 2005 yýlýnda, virüsten arýndýrýldýðý düþünülen Afrika’ya geri döndü. Bunun

sebebi, Nijerya’nýn kuzeyindeki Müslüman
din adamlarýnýn aþýlama çalýþmalarýna karþý
çýkmasýydý.
Geçen ay, Pakistan’da yaklaþýk 160 bin
çocuðun aþýlanmasý, aþýnýn iktidarsýzlýða neden olduðu yolundaki mesnetsiz söylentiler
ardýndan engellendi.
Düzenlenen yeni kampanyanýn koordinatörü Bruce Aylward, hastalýkla mücadelede
geçmiþ tecrübeleri ýþýðýnda yeni bir tarih vermekten kaçýnýyor.
“Hastalýðýn ne zaman ortadan kaldýracaðýný kestiremiyoruz” diyen Aylward, “Emin
olduðumuz þey, hastalýða açýk tüm bölgeler
aþýlama kapsamýna alýnýrsa virüsün zaman içinde yok olacaðýdýr” diye konuþuyor.
Cenevre’deki toplantýnýn amacý, hastalýða
karþý baðýþýklýk kazandýrýlmasý çabalarýnda
bir adým ileriye gidebilmek.
Uzmanlar, hastalýkla mücadelede yardýmcý olabilecek tüm kesimleri bu kampanyaya
davet etti. Eðitim bakanlarýndan, ulaþým sektörüne, dinî liderlere kadar herkes bu kampanyaya destek vermeye çaðýrýlýyor.
Çocuk felci Bazý Afrika ve Asya ülkelerinde devam ederken Birleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Fonu UNICEF, 2002 yýlýnýn
Haziran ayýnda Avrupa’nýn çocuk felcinden
arýndýrýldýðýný duyurmuþtu.
Avrupa’da son çocuk felci vakasý, Türkiye’de aþý olmayan iki buçuk yaþýndaki bir
çocukta 1998 yýlýnda görülmüþtü.
BBC Muhabiri, Cenevre, Ýsviçre

Küresel ýsýnma
yüz milyonlarý aç,
milyarlarý ise susuz
býrakacak
30 Ocak 2007 Küresel ýsýnma nedeniyle 2080’e kadar
200 ila 600 milyon insan açlýk çekecek, 1,1
ila 3,2 milyar insan da susuzluktan etkilenecek.
130 ülkeden 2 bin 500 bilim adamýnýn katýlýmýyla BM tarafýndan oluþturulan “Hükümetlerarasý Ýklim Deðiþimi Uzmanlar Grubu”nun hazýrladýðý rapora göre, küresel ýsýnma nedeniyle 2030’a kadar 7 milyon insan
su baskýnlarýyla karþý karþýya kalacak ve
dünyanýn en büyük organizmasý Büyük Resif
de tamamen kaybolacak.
Paris’te devam eden toplantýda Cuma günü açýklanmasý beklenen ve Avustralya’da
yayýmlanan The Age gazetesinin ele geçirdiði rapora göre, 1900’den bu yana 0,7’den 0,8
dereceye ulaþan yeryüzünün sýcaklýðý iki ila
üç dereceye ulaþýrsa, tüm Amazon ormanlarý
da tehdit altýnda kalacak.
Ülkenin sýkýntýsýný çektiði kronik su yokluðundan ötürü hassas bir durumda bulunan
Avustralya Alpleri’nin tamamen kaybolacaðý
uyarýsý yapýlan raporda, yeryüzündeki biyoçeþitliliðin büyük kayba uðrayacaðýna dikkat
çekiliyor.
Raporda, küresel ýsýnmanýn insani ve ekonomik bedelinin özellikle Afrika gibi en yoksul ülkelerde ve su kenarýndaki Bangladeþ ve
Büyük Okyanus’taki adalar gibi yerlerde büyük olacaðýna iþaret ediliyor.
Kaynak: sendika.org

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

Hazýrlayan: Dr. Avni Dayýcan

Yeni oyunlar
Leko, P (2763) - Polgar, J (2735)
1-e4
2-Af3
3-d4
4-Axd4
5-Ac3
6-Fe3
7-Vd2

Ýki hamlede mat

c5
e6
cxd4
Ac6
Vc7
a6
Af6

8-0-0-0
9-f3
10-Ae2
11-g4
12-Kg1
13-a3
14-f4

Fb4
Ae7
b5
h6
Ag6
Fe7
b4

2005
15-axb4 Fxb4
16-Vd4 Va5
17-Þb1 Kb8
18-g5 Ah5
19-gxh6 Kxh6
20-Kg5 Vc7
21-Ab5 Kxb5

22-Kxb5axb5
23-Vxb4Axf4
24-Ac3 Kh2
25-Fg1
1
0

Unutulmaz oyunlar
Viakhirev, A - Alekhine, A
1-e4
2-Ac3
3-Fc4
4-d3
5-Ae2
6-exd5
7-Fxd5
8-0-0
9-Ag3
10-f4

e5
Af6
Ac6
Fb4
d5
Axd5
Vxd5
Vd8
0-0
f5

11-Ace2
12-Þh1
13-d4
14-c4
15-c5
16-h3
17-Vb3+
18-Vc3
19-Fe3
20-Ff2

1907
Vh4
Fd6
e4
Af6
Ah6
Ff8
Þh8
Ae7
Fe6
Vf6

21-a3
22-Fe3
23-b4
24-Þg1
25-Þf2

Fd5
Ag6
Ah4
Af3+
Vh4

26-b5 Kg6
27-Kfc1 Fe7
28-Þf1 Kxg3
29-Axg3Vxg3

30-Ff2 Vh2
31-gxf3 exf3
32-Kc2 Ke8
33-Fe3 Vh1+
34-Fg1 Fh4
35-Kh2 Vg2+
36-Kxg2fxg2#
0
1

Soldan Saða
1- Tiroit bezinin enfeksiyon dýþý bir
nedenle iltihaplanmasý hastalýðý - Bir iþi
yerine getirme. 2- Bitkilerden elde edilen
ilaçlarla bir hastalýðý iyileþtirmek - “Bir
kez gönül yýktýn ise/Bu kýldýðýn …… deðil” (Yunus emre). 3- Bahçelerin yeþillendirilmesinde kullanýlan bitki - Orta Afrika’da büyükbaþ hayvanlarda görülen uyku hastalýðý. 4- Süreyya Duru’nun bir filmi - Bir renk. 5- Sarma, kuþatma - Anlaþmazlýk, uyuþmazlýk. 6- Kitap getirmemiþ

peygamber - Bir iþyerinde iþçilere saðlanan hukuksal, sosyal
ya da parasal her türlü hak. 7Bir Afrika ülkesinin baþkenti Týpta en geliþmiþ görüntüleme
tekniðinin kýsa yazýlýþý - Bir
soru sözü. 8- Çemberin çevresinin çapýna oranýný gösteren
sayý - Zihin ve bedence ortaya
konan çaba - Kekeme ya da
dilsiz kimse. 9- Ýpliklerin boyanmak istenmeyen bölümlerinin sarýlarak boyaya batýrýlmasý yoluyla uygulanan bir tür
boyama tekniði - Kýrmýzý renkte çiçekler açan bir süs bitkisi.
10- Meksika’ya özgü sert bir
içki. 11- Eski Yunan kentlerinde pazaryeri - Kadýn savaþçý. 12- Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iþaret - Buyruk - Bir nota.
Yukarýdan Aþaðýya
1- En sýk görülen lenf dokusu kanseri
- Frengiye benzer bulaþýcý bir sýcak bölge
hastalýðý. 2- Gelecek - Bebek ilk diþ çýkardýðýnda kaynatýlýp yakýnlara daðýtýlan
buðday - Çin ve Japonya’dan tüm dünyaya yayýlmýþ bir strateji oyunu. 3- Bir cins
hamur tatlýsý - Bir elektroliz aygýtýndaki

artý kutup. 4- Parola - Bir malýn cinsini ve
fiyatýný gösteren küçük kaðýt - Eski Mýsýr’da güneþ tanrýsý. 5- Susýðýrý - Baðýþlama - Uzaklýk iþareti. 6- Telli balýkçýl kuþu
- Boksta vurulan bir yumruk çeþidi. 7- Afrika’da bir ülke - Sayýlarý göstermek için
kullanýlan iþaretlerden her biri . 8- Kendi
kendine cinsel doyum saðlama - Erzurum
yöresinde, gövdesi yenilen ya da turþusu
yapýlan otsu bir bitki. 9- Çanakkale Savaþlarý’nýn sonunu getiren çarpýþmalarýn
adý. 10- Üstü kapalý olarak anlatma - En
kýsa zaman süresi - Kuru soðuk. 11- Bir
nota - Hastalýk nedeniyle vücudun bir yerinden bir sývýnýn dýþarý sýzmasý - Ateþ.
10- Yiyecek, nevale - Kuzu sesi - Dar, uzun ve hafif bir yarýþ kayýðý.

Çözüm:
1.Axg6
1……
Þxh5
1……
Þf5
1……
Þf3

2.Af4
2.Axe7
2.Ae5
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50 yýllýk birikimimiz saðlýk ocaklarý kapatýlmak isteniyor

Saðlýk ocaklarýmýza sahip çýkalým
Toplum saðlýðýnýn temel taþlarý, 50 yýllýk birikimimiz saðlýk ocaklarý yok ediliyor. Aile hekimliði pilot uygulamasýnýn baþladýðý pek çok yerde saðlýk ocaklarý tek tek kapatýlýyor. Saðlýk ocaklarýmýza sahip çýkalým.
Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda çeþitli illerde aile
hekimliði pilot uygulamasýný baþlatan hükümet, bu illerdeki pek çok saðlýk ocaðýný kapattý. Ülkenin 50 yýllýk birikimi, henüz pilot
uygulamasýnýn sonuçlarý bile deðerlendirilmeyen, IMF ve Dünya Bankasý dayatmalý bir
özelleþtirme projesine feda ediliyor.
Kapatýlan saðlýk ocaklarýný yerine konulmak istenen “Aile Hekimliði” sisteminin birinci basamak saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi anlamýna geldiði Dünya Bankasý raporlarýnda bütün açýklýðýyla belirtiliyor. Bu
sistemle, hastalýktan kazanç elde etmek, daha çok hasta yaratarak ilaç ve teknoloji satan
tekellerin gelirlerinin artýrýlmasý hedefleniyor. “Koruyucu Saðlýk Hizmetleri” ortadan kaldýrýlmak isteniyor.
“Her aileye bir doktor”, “istediðiniz saatte bir telefonla evinize gelecek” , “Aile
albümünde ayný fotoðrafý paylaþacaðýnýz
doktor” söylemleri ile halk kandýrýlýyor. Bu
söylemin gerçek dýþý olduðu, Düzce’de baþlatýldýktan sonra 10 ile daha yayýlan pilot uygulamalarda bütün açýklýðýyla görülüyor.
Aile hekimliði pilot uygulamasýnýn baþlatýldýðý illerin (Bolu, Denizli, Eskiþehir, Edir-

ne, Samsun) saðlýk ocaklarýnýn en etkin çalýþtýðý iller arasýndan seçilmesi rastlantý olarak görülmüyor. Aile hekimliði gerçekten
“kurtarýcý” bir model olarak görülseydi,
224 sayýlý “Saðlýk Hizmetlerinin Sosyalleþtirilmesi Hakkýnda Kanun”un Muþ’dan
baþlamasý gibi birinci basamak saðlýk hizmetlerinin sorunlu olduðu yerlerde baþlamasý gerekirdi.

Saðlýkta dönüþüm çöktü
Birinci basamak saðlýk hizmetlerinin vazgeçilmez ön koþulu olan ve hastane önlerinde yýðýlmalarý önleyecek olan birinci basamaktan sevk zorunluluðunun kaldýrýlmýþ olmasý, aile hekimliðinin finans modeli olarak
önümüze sürülen Genel Saðlýk Sigortasý’nýn

ertelenmiþ olmasý, saðlýkta dönüþüm programýnýn çöktüðünün açýk kanýtý olarak görülüyor. Buna karþýn pilot uygulamanýn yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlmasý bir seçim yatýrýmý olarak dikkat çekiyor.
Saðlýk ocaklarý yýlda 115 milyon poliklinik, 18 milyon kiþiye üreme saðlýðý hizmeti
sunuyor. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, bizzat
kendi aðzýndan saðlýk ocaklarýnda yürütülen
aþýlama oranlarý yüzde 78’den yüzde 93’e
çýktýðý bilgisini veriyor. Tüm bu veriler, saðlýk ocaklarýnýn kapatýlmasýný deðil, ihtiyaç olan bölgelerde yenilerinin kurulmasýný gerektiyor.
Halen tüm ülke çapýnda 6 bin 200 saðlýk
ocaðý bulunuyor. En az 10 bin saðlýk ocaðýna
ise gereksinim olduðu belirtiliyor.

Aile hekimliði 11 ile daha yayýlýyor
Týp Dünyasý - ANKARA - Saðlýk Bakanlýðý, Düzce’de 2005 yýlýnda baþlatýlan
ve 9 ile daha yayýlan aile hekimliði pilot
uygulamasýna 11 ili daha eklemeye hazýrlanýyor.
Saðlýk Bakaný Recep Akdað, düzenlediði bir basýn toplantýsýyla aile hekimliði
pilot uygulamasýna geçecek yeni 11 ili açýladý. Akdað, bugüne kadar Düzce, Elazýð,

Eskiþehir, Gümüþhane, Adýyaman, Denizli, Isparta, Edirne ve Bolu’da aile hekimliði uygulamasýnýn devam ettiðini, Ýzmir ve
Samsun’da hazýrlýklarýn sürdüðünü kaydetti. Akdað’ýn pilot uygulamanýn baþlatýlacaðýný açýkladýðý yeni 11 il þöyle: Adana,
Amasya, Bartýn, Karabük, Bayburt, Burdur, Manisa, Karaman, Uþak, Yalova ve
Erzurum.

Aile hekimliði uygulamasý, saðlýk ocaklarý yýkýlarak, ama saðlýk ocaklarýnýn birikimi üzerine inþa ediliyor!

“Aile Hekimliði pilot illerinin bazý özellikleri”
Ata Soyer (Halk Saðlýðý Uzmaný), Zeliha Öcek (Ege Ü.T.F. Halk
Saðlýðý A.D. Öðretim Üyesi,
Yrd.Doç.Dr.)-Aile hekimliði, saðlýk
reformunun en temel bileþenlerinden
biri. Hükümet, aile hekimliði uygulamasýný tüm ülkede uygulamak yerine, pilot seçtiði bazý illerde uygulamaya baþladý. Ýlk pilot il Düzce’den
sonra 10 il daha pilot il olarak ilan edilmiþti. Geçtiðimiz hafta yeni pilot
iller de ilan edildi. Bu pilot uygulamasýnýn sonuçlarý bir yana, hangi il
neden pilot seçildi sorusunu da önemli buluyoruz. Bu çerçevede, bu
illerin saðlýkla ilgili bazý özelliklerine baktýk. Daha doðrusu, özellikle
bu illerdeki birinci basamak saðlýk
hizmetlerini ele aldýk.
Kendimizce saptadýðýmýz bazý
belirlemeleri aktarmak istiyoruz:
1. Pilot seçilen illerin hiçbiri,
Türkiye’nin birinci basamak hizmetleri sýralamasýnda en kötüler arasýnda yer almýyor. Daha doðrusu, aile
hekimliði pilot illeri, saðlýk ocaklarý-

nýn nispeten daha olumsuz özelliklere sahip olduðu iller arasýndan seçilmemiþ. Erzurum hariç, bu sýralamada en kötü 30’a giren hiçbir il yok.
2. Saðlýk ocaklarýnýn çalýþmasý en
iyi olan ilk 30 ilden ise 12 il pilot il
olarak belirlenmiþ. Baþka deyiþle,
pilot il seçilen illerin %54’ü, itiraz edilen saðlýk ocaðý sisteminin en iyi
örneklerini yama geçirmiþ olanlar.
3. Ýlk 30 en iyi birinci basamak illeri kapsamýnda olmayan iki il ise,
kendi bölgelerinin en iyi birinci ve ikinci birinci basamak performansýna
sahip iller: Adýyaman, Güneydoðu
Anadolu birincisi, Elazýð, Doðu Anadolu ikincisi.
4. Pilot iller arasýnda, Türkiye’nin büyük illeri arasýndan sadece
ikisi var: Ýzmir ve Adana. Ýzmir, birinci basamak hizmetleri açýsýndan
Türkiye 9.su olmanýn yaný sýra, üç
büyük il arasýnda tartýþmasýz saðlýk
ocaklarý faaliyeti en iyisi olaný. Adana, bu sýralamada Türkiye 33. görünüyor. Ýyilerin bir arkasýnda.

5. Ýlk 30 il kapsamýnda olmayýp
da, pilot il kapsamýna alýnan ülkelerin hemen hepsi, birinci basamak
saðlýk hizmetleri sýralamasýnda ilk
50’de yer almakta (Gümüþane ve
Bartýn hariç). Bu illerin ortak özelliÝL

DÜZCE
ADIYAMAN
BOLU
DENÝZLÝ
EDÝRNE
ELAZIÐ
ESKÝÞEHÝR
GÜMÜÞANE
ISPARTA
ÝZMÝR
SAMSUN

Ülke birinci
basamak
sýralamasýndaki
yeri
10
39
11
1
26
42
6
52
15
9
44

ði, yüzölçümü yönünden nispeten
küçük iller olmalarý. Bu özelliði açýsýndan bakýldýðýnda, söz konusu iki
ili de ayný torbaya atabiliriz. Üstelik
bu iller, saðlýk ocaðý-nüfus iliþkisi ve
hekim doluluk oraný açýsýndan iyi
Kendi
bölgesindeki
sýralamadaki
yeri
1
1
2
1
9
2
1
10
3
4
8

ÝL-2

ADANA
AMASYA
BARTIN
BAYBURT
BURDUR
ERZURUM
KARABÜK
KARAMAN
MANÝSA
SÝNOP
YALOVA

durumdadýrlar.
6. Bu belirlemelerden ne çýkarabiliriz? Aile hekimliði pilot illeri olarak seçilen iller, bu sistemin çok eleþtirdiði-ve de bizim sahip çýktýðýmýz-saðlýk ocaklarý sisteminin iyi iþÜlke birinc
basamak
sýralamasýndaki
yeri
33
36
54
45
4
61
28
25
24
34
14

Kendi
bölgesindeki
sýralamadaki
yeri
8
7
11
9
1
4
4
3
6
6
3

lediði iller. Yani, aile hekimliði, saðlýk ocaklarýnýn mirasý üzerinde, onu
yok etme çabasýný gerçekleþtirmeye
çalýþmakta! Örneðin, Denizli, ülkemizin en iyi birinci basamak hizmetlerine sahip ili. Ve aile hekimliði
“meydan savaþlarýnýn” da merkezi.
Bu partide eklenen illerden olan
Burdur ise, birinci basamak hizmetler yönünden Türkiye 4. ve Akdeniz
bölgesinin en iyisi. Eskiþehir, Ýç Anadolu bölgesinin en iyisi olarak pilot iller sýralamasýnda yer alýrken,
Türkiye’de 6.sýrada. Düzce ve Bolu,
birinci basamak hizmetleri açýsýndan, Karadeniz bölgesinin ilk iki ili.
7. Hükümet, yýllarýn birikimini
bir “geriye” dönüþüm amacý ile istismar ederken, bu deðiþimi kendince kurnazlýkla yapmaya çalýþýyor.
Yýllarýn emeði temelinde, ama o emeði hiçe sayarak…
8. Geriye, Erzurum kalýyor. O da,
sayýn bakanýn iddiasýný kendi kentinde yaþama geçirme giriþimi baðlamýnda deðerlendirilebilir.

20-21 OCAK 2007 TARÝHLÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YÜKSEK ONUR KURULU TOPLANTISI
Türk Tabipleri Birliði Yüksek
Onur Kurulu, verilen
“meslekten men” cezalarýnýn
Türk Tabipleri Birliði web
sayfasýndan ve Týp Dünyasý
Gazetesi’nden, ceza alan
hekimin adlarý saklý kalmak
kaydýyla yayýnlanmasýna karar
vermiþtir. Bu karar gereði,
Türk Tabipleri Birliði Yüksek
Onur Kurulu’nun 20-21 Ocak
2007 tarihli toplantýsýnda
aldýðý meslekten men
cezalarýnýn özetlerini
yayýnlýyoruz.
Toplantýda, toplam 36 hekim hakkýnda, 29 adet Onur Kurulu kararý
incelenmiþ olup;
- 2 hekime iliþkin olarak, belge
eksiklikleri giderildikten sonra dosyanýn deðerlendirilerek karara baðlanmasýna,
- 1 hekime iliþkin olarak ise süresinde itiraz edilmeyen karar hakkýnda incelemeye yer olmadýðýna
karar verilmiþtir.
- 8 kararýn bozulduðu toplantýda;

- 2 hekim hakkýnda ceza verilmesine yer olmadýðýna,
- 3 hekimin uyarý cezasý,
- 9 hekimin para cezasý,
- 7 hekimin ise geçici süre ile
meslekten men cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir.
Toplantýda onaylanarak kesinleþen geçici süre ile meslekten men
cezalarý þöyledir:
- Özel bir saðlýk kuruluþunda çalýþan ayný zamanda kamu görevlisi
olan RD. M.A. Ö ile ayný özel saðlýk
kuruluþunda çalýþan ve bir baþka özel saðlýk kuruluþunun sahibi ve sorumlu müdürü olan Dr. A.A, baþka
bir hekimin isim ve kaþesini bilgisi
dýþýnda kullanarak hasta muayene
etmiþ,
-Emekli Sandýðý’na fatura edilerek kamu zararý doðmasýna neden olacaðýný bildiði halde yine baþka bir
hekimin isim ve imzasýyla sahte tahlil istem kaðýtlarý, epikriz kaðýtlarý
ve reçeteler düzenlemiþtir.
Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü’nün þikayeti üzerine Adana Tabip
Odasý tarafýndan soruþturma baþla-

týlmýþtýr.
Dr. M.A. Ö’nün ve A.A’nýn ayrý
ayrý TTB Disiplin Yönetmeliði’nin
5/f ve 5/g maddesine istinaden 3 ay
süre ile geçici olarak meslekten men
cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar
verilmiþtir.
- Adana’da özel bir saðlýk kuruluþunun ortaðý ve sorumlu müdürü olan Dr.E. Þ, bu merkezde hiç görev
yapmadýðý ve hasta muayene etmediði halde baþka hekimlerin isim ve
kaþelerini merkezdeki hekimlere
kullandýrarak hasta muayene ettirmiþ,
-Tahlil istem kaðýtlarý ve reçeteler düzenlettirmiþ,
-Merkezde çalýþmýþ baþka hekimlerin isim ve kaþelerini bilgileri
dýþýnda kullandýrtarak hasta muayene ettirmiþ,
-Gayrisahih tahlil istem kaðýtlarý ve reçeteler düzenlemiþ,
-Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý saðlýk kuruluþlarýnda görevli olduðu
halde, baþvuran hastalarýn bu kuruluþlarda tam zamanlý çalýþan hekimler tarafýndan muayene edilmesine i-

liþkin protokol hükümlerine aykýrý
olarak hasta muayene etmiþ, tahlil
istem kaðýtlarý ve reçete düzenlemiþ,
-Baþka hekimlerin tedavi ve
muayene ettiði hastalarýn faturalarýna, yapýlmayan tahlil ve tetkik bedellerini ilave etmiþ,
-Bu iþlemler ile kamu zararýna
sebep olmuþtur.
Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü’nün þikayeti üzerine Adana Tabip Odasý tarafýndan soruþturma baþlatýlmýþtýr.
Dr. E.Þ’nin TTB Disiplin Yönetmeliði’nin 5/f, 5/g ve 5/h maddesine istinaden 6 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir.
- Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü’nün, ayný özel týp merkezinin
yüzde 50 ortaðý olan Dr.M.Ü’nün,
merkezin diðer ortaðý olan
Dr.E.Þ’nin tüm eylem ve iþlemlerinden sorumlu olduðu iddiasý ile yaptýðý þikayet üzerine Adana Tabip Odasý tarafýndan baþlatýlan soruþturma
sonucunda, Dr.M.Ü’nün TTB Disiplin Yönetmeliði’nin 5/f, 5/g ve 5/h

maddesine istinaden 6 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezasý ile
cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir.
- Özel bir saðlýk kuruluþunun eski sorumlu müdürü olan Dr.L.Y ile
bir baþka özel týp merkezinin sahibi
ve sorumlu müdürü olan Dr.E.Þ.,
baþka hekime ait kaþe ile þeklen sahte reçete düzenlemiþ ve bunlarý sorumlu müdür olarak onaylamýþ,
-Yine baþka hekimlerin kaþelerinin izinsiz olarak kullanýlmasý suretiyle bir baþka hekim tarafýndan düzenlenen çok sayýda þeklen sahte reçeteyi, sorumlu müdür olarak onaylamýþtýr.
Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü’nün þikayeti üzerine Adana Tabip
Odasý tarafýndan soruþturma baþlatýlmýþtýr.
Dr. L.Y’nin TTB Disiplin Yönetmeliði’nin 5/f ve 5/g maddesine istinaden 1 ay süre ile geçici olarak
meslekten men cezasý ile; Dr.
E.Þ’nin TTB Disiplin Yönetmeliði’nin 5/e, 5/f ve 5/g maddesine istinaden 6 ay süre ile geçici olarak
meslekten men cezasý ile cezalandý-

rýlmasýna karar verilmiþtir.
- Özel bir saðlýk kuruluþunun sahibi ve sorumlu müdürü olan
Dr.A.A’nýn, burada ve nöbet tuttuðu
bir baþka özel saðlýk kurumunda,
baþka hekimlerin isim ve kaþesini
kullanarak Emekli Sandýðý emeklileri adýna çok sayýda reçete düzenlemiþ,
-bunlarýn bir kýsmýný sorumlu
müdür olarak onaylamýþ, þeklen sahte olarak düzenlediði bu reçetelerden
34 adedi ile devlet memuru olarak
görev yaptýðý saðlýk ocaðýnda düzenlediði 7 adet reçeteye akne tedavisinde kullanýlmasý mümkün olmayan
majistral ilaç yazmýþ, bu eylemleri
sonucu düzenlediði reçete bedelleri
ile Sandýk zararýna neden olmuþtur.
Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü’nün þikayeti üzerine Adana Tabip
Odasý tarafýndan soruþturma baþlatýlmýþtýr.
Dr. A.A’nýn TTB Disiplin Yönetmeliði’nin 5/e, 5/f ve 5/g maddesine
istinaden 6 ay süre ile geçici olarak
meslekten men cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir.
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8 Mart; herþeye raðmen…
Geçmiþten
bugüne kadýn
hekimler
Dr. Didem Gediz Gelegen
TTB Kadýn Hekim ve Kadýn
Saðlýðý Kolu Aranýzda uçmak isteyen var
mý? Bu fikir sizi her þeyden çok mu
çekiyor? O halde arzunuza birkaç
bin yýl sýký sýký tutunun, göreceksiniz kanatlarýnýz çýkacaktýr.
(Blixen 1924)
Týp tarihinde kadýnlarýn hikayesi birkaç bin yýllýk bir arzunun
hikayesidir. Antik çaðlardaki ilaç
yapýmý ve iyileþtirme etkinliklerini
týp mesleðinin temelleri olarak kabul edersek, mesleðin yaratýcýlarýnýn kadýnlar olduðunu görürüz.
Kadýnlar, asýrlar boyunca iyileþtirme ve bakým iþlerinin gündelik yaþamdaki sorumlularýydýlar; halâ da
öyleler. Ancak, mesleðin ve mesleki eðitimin kurumsallaþmasýyla
birlikte dýþlandýlar ve yasaklandýlar. Geri dönebilmeleri için birkaç
bin yýl beklemeleri gerekti. Sýnýflý
toplumlarýn ve özel mülkiyetin geliþmesiyle baþlayan yasaklar 19.
yüzyýla kadar sürdü.
Her þey olsun bir doktor
olmasýn yeter
Týbbiyeye girmeye heves
ederse bir kýz
Bizi taklid edeyim derken
gülünç oluyor
Ýnanmazsan ey Vatan
týbbiyelilere sor
Nail Nihal Atsýz (1924)
Þiirde belirtildiði gibi ülkemizde kadýnlarýn hekimlik mesleðine
girmeleri pek çok çevrede hoþ karþýlanmadý. Dünyada da durum
farklý deðildi. Baþvurduðu pek çok
týp okulunca reddedilmesine raðmen yýlmadan arayýþýna devam eden Elizabeth Blackwell 1849 yýlýnda New York’da týp eðitimini
tamamlayan ilk kadýn oldu. Mezuniyetinden sonra da güçlüklerle
karþýlaþan Blackwell kadýnlarýn týp
alanýnda varolmasý için büyük bir
mücadele yürüttü ve öncü bir rol
üstlendi.
Bizde kadýnlarýn týbbiyeye ilk
baþvurusu 1921 yýlýndadýr. Kendi
kýzlarý ilk hemþirelerden olan Ýstanbul Dârülfünunu Emini (rektörü) Dr. Besim Ömer Paþa’nýn
da desteðiyle Müfide Küley, Sabiha Sayýn ve Ýffet Çaðlar týp fakültesine kayýt yaptýrmak isterler.
Bu baþvuru dönemin dekaný Âkil
Muhtar Özden tarafýndan reddedilir. Ayný yýl konu Millet Meclisinde gündeme gelir. Sert tartýþmalarýn ardýndan kadýnlarýn týp fakültesine girmesi oy çokluðuyla reddedilir. Bunun üzerine ilk baþvuruyu yapan kadýnlar bir tür lobi faaliyetine baþlar. Dönemin önemli
pozisyonlarda bulunan saygýn isimlerine sayýsýz ziyaretler yapýlýr.
Mücadeleye destek veren kiþiler arasýnda Besim Ömer Paþa ve gazetedeki köþe yazýlarýyla Cenap Þehabettin baþý çeker. Amaca 1922
yýlýnda ulaþýlýr. Ulusal kurtuluþ savaþýnda elde edilen baþarýlarýn yarattýðý özgürlük havasýnýn da etkisiyle týp fakültesine kayýt yaptýrmayý baþaran isimler þunlardýr:
Müfide Kazým, Sabiha Süleyman, Ýffet Naim, Melahat Haným, Dürriye Haným, Suat Rasim, Fitnat Celal, Ýffet Naim,
Hamdiye Abdurrahman. Ayný
yýl, Dr. Safiye Ali ve Dr. Semiramis (Tezel) yurtdýþýnda aldýklarý
týp eðitimlerini tamamlayarak yur-

da dönüp hekimlik yapmaya baþlarlar.
Dr. Müfide Küley, anýlarýnda
kendisini niyetinden vazgeçirmek
için kullanýlan gerekçeleri þöyle
sýralamaktadýr: “Týp tahsili yorucudur, verem olursun”; “Bir kýz
için çok okumak zararlýdýr, sonra seni kimse anlayamaz”; “Ben
kürsüde konuþurken sizler arkada konuþur, dersi ihlal edersiniz”. Yapýlan araþtýrmalar, zorlu
mücadeleler sonucu elde edilmesine karþýn, kadýnlarýn týp mesleðini
yüksek yaþam standartlarý veya
sosyal statü gibi maddi deðil, insani gerekçelerle seçtiðini gösteriyor. Müfide haným da þu sözleriyle bu durumu çok güzel ifade ediyor: “Her ne kadar ben ve benim
zamanýmda yetiþen genç kýz arkadaþlarým için týp tahsili kolay
olmamýþsa da yeniden hayata
gelsem ve tahsile baþlasam ancak doktor olarak mes’ut olacaðýma inanýrým. Çünkü günlük
çeþitli olaylar içinde sabýrla, güleryüzle, metanetle çevresinde
tanýdýðý tanýmadýðý kimselere
yardýmcý olan “dost” ancak doktordur”.
Kadýnlarýn týp mesleðinin kurumsallaþmasýyla birlikte uðradýklarý ayrýmcýlýk ve dýþlanmýþlýklar
bugüne gelen yolun ne kadar zorlu
olduðunu anlatýyor. Bizler belki bu
kadar büyük zorluklarla karþýlaþmadýk, ancak týp mesleði içinde
cinsiyet ayrýmcýlýðý günümüzde de
sürüyor. Her türlü ayrýmcýlýða karþý olan biz, kadýn hekimler, bugün
TTB çatýsý altýnda kadýn hekimlerin sorunlarý ve kadýn saðlýðý ile ilgili çalýþmalar için bir araya geliyoruz. 54. Büyük Kongre öncesinde baþladýðýmýz örgütlenme, eðitim ve araþtýrma etkinliklerimiz
sürüyor. Kadýn Hekimlik ve Kadýn
Saðlýðý Kolu olarak sürdüreceðimiz etkinliklerle 2007 yýlýnýn 8
Martýnda geçmiþe oranla daha
güçlüyüz. Bu gücü tarih boyunca
týp etkinlikleriyle uðraþtýklarý için
yaþamlarýný kaybetmiþ ve ayrýmcýlýða uðramýþ kadýnlardan alacak,
geleceðe de aktaracaðýz. Artýk kadýnlar kanatlarýnýn çýkmasý için bin
yýllarca beklemesin diye...
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Týp Dünyasý - ANKARA - Amerika’nýn New York kentinde tekstil sektöründe çalýþan yüzlerce kadýnýn, düþük ücretlerini, uzun çalýþma
saatlerini ve insanlýk dýþý çalýþma
koþullarýný protesto etmek için grevler yaptýðý 8 Mart 1857 tarihinden bu
yana 150; Danimarka’nýn Kophenhag þehrinde düzenlenen Kadýn Sosyalist Enternasyonel toplantýsýnda
her yýl bir “Kadýn Günü” kutlanmasýnýn kararlaþtýrýldýðý 1909’dan bu
yana 98; Birleþmiþ Milletler’in 8
Mart’ý Dünya Kadýnlar Günü olarak
kabul ettiði 1977’den bu yana ise
tam 30 yýl geçti. Verilen mücadelenin büyük anlamýna, elde edilmiþ
bütün kazanýmlara karþýn, kadýnlar
bugün hala aile içinden çalýþma ortamýna kadar bütün alanlarda namus
cinayetleri, intiharlar, cinsel istismar, taciz ve tecavüz, yoksulluk, açlýk, eþitsizlik gibi sorunlara karþýlaþmaya devam ediyorlar.
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr.
Hülya Biriken, yeni bir 8 Mart’a
hazýrlanýrken, kadýnlarýn hala içinde
bulunduðu eþitsizlikleri ve Türk Tabipleri Birliði’nin kadýn çalýþmalarýný anlattý. Kadýna yönelik þiddetin
toplumsal cinsiyet ayrýmcýlýðýnda
çok önemli bir sorun alaný olduðunu
belirten Biriken, çeþitli araþtýrmalarýn kadýnlarýn yüzde 25-50’sinin erkeklerin fiziksel þiddetine maruz
kaldýðýný ortaya koyduðunu söyledi.
Namus cinayetleri, intiharlar, cinsel
istismar, taciz ve tecavüzün önemli
kadýn saðlýðý sorunlarý olduðunun altýný çizen Biriken, tecavüz ve ev içi
þiddetin geliþmiþ ve geliþmekte olan
ülkelerde kadýnlarýn hastalýk yükünün önemli bir bölümünü oluþturduðunu kaydetti.
Biriken, çeþitli araþtýrmalarda kadýnlarla ilgili olarak ortaya konan
bazý verileri aktardý. Biriken’in aktardýðý verilere göre; dünyada her
gün gebeliðe baðlý nedenlerle 1 ka-

Bitkilerden
ilaç elde
edilir mi?
Týp Dünyasý - ANKARA - TTB
Ýlaç Danýþma Kurulu üyesi, Türk
Farmakoloji Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný ve Ankara Üniversitesi
Týp Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Melli, “bitkilerden elde edilen
ilaçlarýn yan etkisi yoktur” görüþünün kesinlikle gerçekleri yansýtmadýðýný belirtti.
Prof. Dr. Mehmet Melli’nin TTB
adýna hazýrladýðý “Bitkilerden Ýlaç
Elde Edilmesi ve Bitkilerin Ýlaç Olarak Kullanýlmasý” baþlýklý çalýþmasý broþür haline getirildi. Prof.
Dr. Öner Süzer, Prof. Dr. Ersin Yarýþ, Prof. Dr. Yeþim Tunçok ve
Prof. Dr. Sibel Gürün’ün katkýlarýyla hazýrlanan çalýþmada, ülkemizde gittikçe artan bir þekilde çeþitli
bitkilerin çiçeklerinden, yapraklarýn-

Amerika’nýn New York kentinde tekstil sektöründe çalýþan
yüzlerce kadýnýn, düþük ücretlerini, uzun çalýþma
saatlerini ve insanlýk dýþý çalýþma koþullarýný protesto etmek
için grevler yaptýðý 8 Mart 1857 tarihinden bu yana 150;
Birleþmiþ Milletler’in bu tarihi Dünya Kadýnlar Günü olarak kabul
ettiði 1977’den bu yana ise 30 yýl geçti.
Verilen mücadelenin büyük anlamýna, elde edilmiþ
bütün kazanýmlara karþýn, bugün kadýnlar hala aile içinden
çalýþma yaþamýna kadar bütün alanlarda kadýn olmaktan
kaynaklý sorunlarla karþýlaþmaya devam ediyor.

Dr. Hülya Biriken

TTB Kadýn Hekim ve Kadýn Saðlýðý Kolu kuruldu.

dýn ölüyor.
Her yýl yaklaþýk 20 milyon kadýn
doðurganlýkla ilgili olaylar sonucu
kronik bir hastalýða yakalanýyor ya
da sakat kalýyor. Yýlda yaklaþýk 600
bin kadýn gebelik, doðum ya da lohusalýk döneminde doðrudan veya
dolaylý olarak doðurganlýða baðlý
nedenlerle hayatýný kaybediyor.
Biriken, bu saðlýk sorunlarýnýn
yaný sýra statü ve çalýþma koþullarý açýsýndan da hala kadýnlarýn erkeklere
göre büyük eþitsizlikler içinde oldu-

ðunu vurguladý. Dünyadaki 3.1 milyar yoksul insanýn yüzde 70’ini kadýnlarýn oluþturduðunu bildiren Biriken, ayný tür iþte çalýþan kadýna, erkeðe kýyasla yüzde 30-40 oranýnda
daha az ücret ödendiðini, en son iþe
alýnan ama en önce iþten atýlanlarýn
da yine kadýnlar olduðunu aktardý.
Biriken, bunun nedenini “Çünkü,
kadýnlar genellikle eðitim eðitim
ve uzmanlaþma gerektirmeyen,
makinalarca yapýlabilecek iþlerde
çalýþýyorlar, sendikal güvenceden

yoksunlar, geçici ya da yarý zamanlý iþlerde çalýþmaktalar ve doðum nedeniyle iþlerini býrakmak
zorunda kaldýklarýnda yeniden iþ
bulamamaktalar” diye konuþtu.

dan, kabuklarýndan veya diðer kýsýmlarýndan deðiþik yöntemlerle elde
edilen ve kanserden diyabete
kadar, neredeyse her türlü
hastalýðýn tedavisinde kullanýlan formlarýn etkisi deðerlendiriliyor.
Genellike
“aktarlar”ýn sergilediði bu tutuma zaman zaman týp
mensuplarýnýn da -eðitimleriyle kazanmýþ olmasý gereken kavramlarý bir yana býrakarakortak olduklarýnýn görüldüðüne dikkat çekilen
çalýþmada,
medyanýn da zaman
zaman bu uygulamalarý özendirici
yayýnlar yaptýðý belirtiliyor. Bu çalýþma, özellikle görsel medyanýn kiþiler üzerindeki etkileri göz önüne alýnarak, bu
konudaki kavramlarý tartýþmak ve özellikle saðlýk mensuplarý dýþýndaki
toplum kesimleri ile saðlýk medyasýna aydýnlatýcý bilgi vermek amacýyla

hazýrlandý.
Halen, tedavide kullanýlan bitkisel ilaçlar olduðuna deðinilen çalýþmada, altý çizilen bazý
noktalar þöyle:
- Bitkilerden
ilaç hammaddesi
elde
etmeden,
bitkisel ilaç haline
getirilmeden, etkililiði, güvenliliði,
kalitesi ve standartizasyonuyla ilgili
hiçbir çalýþma yapmadan ilaç yerine
kullanýlmasý toplumumuzda çok önemli
sorunlar yaratmaktadýr. Zakkum olayýnda
insanlarýn planlanan tedavilerini býrakýp, zakkum ekstresiyle tedavi
olmaya çalýþtýklarýný biliyoruz. Bunun ötesinde, bu
tür maddeler fahiþ fiyatlarla vatandaþlarýmýza satýlabilmektedir. Bu baðlamda “bitkilerden ilaç
elde edilmesi”, “bitkisel ilaç yapýlmasý” kavramlarý ile “bitkilerin ilaç

olarak kullanýlmasý” kavramlarýný
çok net olarak birbirinden ayýrmak
gerekir.
- Bitkilerden elde edilen çeþitli ürünlerin kullanýlýþýyla ilgili olarak
“bu ürünler doðal maddeler olduðu için hiç zararlý etkileri yoktur”
gibi bilimsel olmayan bir görüþ ileri
sürülmektedir. Bu görüþ kesinlikle
doðru deðildir. “Dietary supplement” baþlýðý altýnda eczanelerin dýþýnda çeþitli marketlerde ve satýþ maðazalarýnda satýlan, bazýlarý bitkisel
olabilen gýda katký maddelerinin bir
kýsmýnýn ciddi yan etkiler yaptýðý,
hatta ölümlere neden olduðu bildirilmiþtir.
- Yine son zamanlarda zayýflama
çaylarýyla ilgili ortaya çýkan istenmeyen etkilerden bahsedilmektedir.
Ülkemizde bu konuda veri olmamasýna karþýn, saðlýk kayýtlarýnýn düzenli olduðu ülkelerde, bu konuda
bildirimler bulunmaktadýr. Bu nedenle, bu ürünler için kullanýlan
“çok faydasý olmasa dahi, en azýndan zararý olmaz” deðerlendirmesinin doðru bir yaklaþým olmadýðýný
vurgulamak gerekir.
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TTB çalýþmalarý
Türk Tabipleri Birliði olarak bir
süredir “Kadýn Hekim ve Kadýn
Saðlýðý” alanýnda çalýþmalar yürüttüðünü bildiren Dr. Hülya Biriken,
bu çalýþmalarýn yeni kurulan “Kadýn Hekim ve Kadýn Saðlýðý Kolu”
tarafýndan sürdürüleceðini kaydetti.
Biriken, çalýþmalar kapsamýnda 22
Þubat 2007’de Kadýnýn Statüsü ve
Sorunlarý Genel Müdürlüðü’nün
UNFPA ile ortaklaþa düzenlediði
“Kadýna yönelik Aile Ýçi Þiddetle
Mücadele Projesi” ve 24 Þubat
2007’de Bilgi Üniversitesi tarafýndan düzenlenen “Kadýn Emeði ve
Ýstihdamý Giriþimi” toplantýlarýna
katýldýklarýný bildirdi. TTB’nin bundan sonraki çalýþmalarý arasýnda ise
“Kadýna Yönelik Þiddette Hekim
Tutumu Araþtýrmasý”, kadýna yönelik þiddet konusunda bir kitap çýkarýlmasý ve Kasým ayýnda “Kadýn
Saðlýðý Kongresi” düzenlenmesi
planlanýyor. Biriken, 8 Mart’ta ise,
tabip odalarýnca yerel düzeyde çeþitli etkinlikler düzenleneceðini bildirdi.

