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DARENDE 

İlçe veya şehir merkezinde yıkılan ev yok ancak hafif hasarlı evler var. 

Sağlık Kurumları 

Birinci basamak sağlık kurumları: 

Dört aile sağlığı merkezi (ASM), bir toplum sağlığı merkezi (TSM) var.  

Hepsi kesintisiz olarak hizmet vermiş. TSM’de hafif hasar var o nedenle ASM içinde alt katta 
hizmet veriyor. Merkez ASM’de 5 doktor, 6 ebe/hemşire hizmet veriyor.  

Sağlık personeli depremzede olmaları ve psikososyal sıkıntıları nedeniyle geçici görev ve 
tayin işlemlerini düşünüyor. ASM’de konaklayan personel var. 

Aşılar düzenli yapılıyor.  

Devlet hastanesi:  

Sağlam, kayalık bir zeminde. Sadece acil hizmetleri veriyor, uzman hekimler acil üzerinden 
konsültasyon şeklinde dönüşümlü çalışıyor. Poliklinik hizmetleri durdurulmuş.  

Acil’de 12 kadrolu hekim var, 2 tanesi Malatya'da geçici görevde.  

 

KULUNCAK 

İlçe merkezinde yıkım yok. 

Sağlık Kurumları 

ASM ile entegre ilçe hastanesi şu an Hekimhan'a bağlı olarak çalışıyor.  

ASM’de 3 hekim, Acil’de 2 hekim, 1 başhekim ve 1 aile hekimi uzmanı mevcut.  



Nöbet sonrası izinleri yok, mesaiye devam ediyorlar. On sekiz civarında personel var. 
Personelin %90 kadarı Malatya merkezde ikamet ediyor çoğunun evi yıkılmış ya da ağır 
hasarlı olduğundan lojmanda kalıyor. Lojmanda barınma sorunu var.  

Aşılar yapılıyor.  

 

HEKİMHAN 

Az hasarlı bir ilçe, çevreden çok göç almış, 11.000 olan nüfusun 40-50.000'e çıktığı ifade 
ediliyor. 

Sağlık Kurumları 

Devlet hastanesi acil serviste on hekim var. Hekimlerin 4’ü Battalgazi’de geçici görevli, 1 
dahiliye uzmanı, 1 AH uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanı var.  

Personellerin %80 kadarı Malatya'da ikamet ediyor evlerinin çoğu hasarlı ya da yıkık olduğu 
için hemen hepsi hastanede kalıyor.  

Diyaliz merkezi çok düzenli çalışıyor tüm bölgeye hizmet veriyor ilk günler 5 olan diyaliz 
hasta yatağı sayısı 40'a kadar çıkmış. 

 

AKÇADAĞ 
(Hekimhan devlet hastanesinde görevli iken Akçadağ’a tayin olan personelin verdiği bilgiler) 

Köylerde yıkılan ev sayısı çok fazla.  

Sağlık kurumları: 

Bir aile sağlığı merkezi var, ilk günden itibaren çalıştığı ifade ediliyor. 

Hastanede hafif hasar var ancak çalışıyor. Acil serviste 8 hekim, 1 genel cerrah,2 dahiliye 
uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman, 1 
anestezi uzmanı, 2 aile hekimi uzmanı ve 3 diş hekimi bulunuyor.  

Personelin barınma sorunu var. Hastanede kalıyorlar ya da uçakla İstanbul'a gelip giden 
personel olduğu söyleniyor. 

 


