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Sayrn Bakan,

14 Mart Trp Haftasr etkinlikleri kapsamrnda 12-14 Mart 2023 tarihleri arasrndadepremde zarar gdten illilgeleri Ttirk Tabipleri Birli[i Merkez Konseyi ve tabip odalarrtemsilcileri ile bir arayageldik.

Tiirk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi olarak konugtu[umuz hekimlerin bannma vetemel ihtiyaglan ile ilgili sorunlanrun halen btiyiik olgtide giJerilememesi en <inemli sorunolarak dile getirildi. Arkadagl artmu; kendi inisiyatifleriyte ,araiyah gahgtrklanru ve dinlenmezamanlarmda da kendi.imkanlanyla bagka iliere konaklama{ arnacr'ii" gittin.rini veyabdlgede uygun olmayan kogullarda yagamak zorunda kaldrklarrnr sciylediler. '

. Ayrrca deprem sonrasl bir aydan uzun stire gegmig olmasrna rafimen halen ciddiderecede koordinasyon eksiklilinin yaqanmasr, gelec&tl itgiti bir gtivencenin yoklu[u vebelirsizlilin devam ettirilmesi sorunlarr got rayiaihekim tarafrndan tarafrmrzailetildi.

Bu sorunlarrn gdztimtinde Salhk.Bakanhlr tarafindan ciddi bir adrmrn atrlmadr[r datarannza iletilmiq ve gcizlenmigtir. Ustelik soru:riann griztilmesi igin bir temel olugturmadan
bcilgeye gok sayrda yeni atamanrn yaprlmasr da bahsediien srkrntrlan derinlegii....t tir.

Toplumu kdtti etkileyen' can kaybrna neden olan her tiirlii olagandrgr durum sonraslsalhk emekgilerinin konumu daha kriiik hale gelmekte ve olagandrfr durumun yaqandrlrbdlgede gdrev vaqa1. s1!hk emekgilerinin her trirlti ihtiyacrnrn kargrlanmasr, sa[1khizmetlerinin ytirtitiilebilirli[i agrsrndan da dncelikli olmahdrr.

Deprem sonrastnda birgok sa[hk kurumumuza yaptr[rmrz, bannma igin konteyner vegiylm deste[i baqta olmak tizere hikim ve saghk .rr.t9il.rinin her t,iri i l,tiyaglarrndayanlannda olduk. Ancak dzellikle bannma sorununun gdziilebilmesi igin btiytik gapta birdayanrqmaya ihtiyag bulunmaktadtr. Bannma sorunlannrn goziimtinde deprem b6lgesindekitiim sa[hk kurumlanndaki ttim gahganlardan talepler ahnarak krsa vadede hastane yakrnlarrna
konteynerlar vasttasryla, orta ve uzun vadede ise gahganlann aileleriyle birlikte ba,nabilmesiigin hastane yakrnlannda tahsis edilen alanlarda prefabrik konutlar, kregler, lojmanlar ve
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hekimevlerinin en yakrn zamanda olugturulmasr bir kamusar sorumluluktur. Ttim buplanlama, sa!, k emel-mesr.k ofiiilriyle- beraber kr* ui r.rek yapr rmarrdrr.

Sa[hk emek-meslek cirgritleriyle birlikte hareket ederek bahsedilen sorunlanngdziimiine karkrda bulunmanr n ie arand.kl h.Ii;r;;;;;; sorumlululumuz gere[i konuyrailgili yaptr[tntz gahqmalann tarufr^ralipaylagrlmaun, b"ti"r, saygrlar sunarz.
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