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Örgütlü hekim güçlü tabip odasý

Bir gece yarýsý
operasyonu!
ATO’dan dava

Hizmet
hastaneleri eðitim
hastaneleri ile
birleþtirildi
Saðlýk Bakarlýðý’nýn
Etlik Ýhtisas
Hastanesi’ni Dýþkapý
Yýldýrým Beyazýt
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’yle,
Zübeyde Haným
Doðumevi de Dr.
Sami Ulus Kadýn
Doðum, Çocuk
Saðlýðý ve
Hastalýklarý Eðitim
ve Araþtýrma
Hastanesi’yle
birleþtirmesinin
altýnda ne yatýyor?

Hastane birleþtirmeleri, hekimler ve saðlýk çalýþanlarý tarafýndan 25
Haziran 2008 tarihinde Etlik Ýhtisas Hastanesi önünde protesto edildi.

Yeni yönetim
çalýþmalarýna baþladý

Hastanelerin yönetici
ve çalýþanlarýnýn
bilgisi dýþýnda
gerçekleþtirilen bu
uygulama saðlýk
çalýþanlarý, hekimler
ve hastalarýn
tepkisiyle karþýlaþtý.
Hastanelerin
birleþtirilmesine
karþý Ankara Tabip
Odasý tarafýndan
yürütmenin
durdurulmasý ve
uygulamanýn iptali
istemi ile Ankara
Nöbetçi Ýdare
Mahkemesi’ne dava
11 ))
açýldý. 10-1

Hasta eder insaný
bu asistanlýk!

TTB Büyük Kongresi yapýldý
TTB-AHEK tarafýndan Ankara’da 3 asistan hekim ve
1 saðlýk personelinin KKKA hastalýðýna yakalanmalarýna
iliþkin yapýlan basýn açýklamasýnda, asistan hekimlerin
çoðu zaman dinlenme izni verilmeksizin günaþýrý nöbete
varan sýklýkta nöbet tutmakta ve bu yoðun iþ temposu
içinde çeþitli hastalýk riskleri ile iç içe yaþamakta
olduðuna dikkat çekildi. 6 ))

Güncel

Güncel

Dünya

Vadide
travmatik yýkým

Ankara’nýn su sorunu
ve çözüm önerileri

Sigarasýz tabip odasý

Polonyalý uçan
doktorlar

ATO desteðiyle hazýrlanan
“Yýkým Tehdidinin Dikmen
Vadisi Halký Üzerindeki Ruhsal
Etkileri” baþlýklý rapor
tamamlandý. Dikmen Vadisi
halký ruhsal travma ile
karþý karþýya…
14 ))

Aralarýnda Ankara Tabip
Odasý’nýn da yer aldýðý Ankaram
Platformu Su Hakký Giriþimi
Ankara halkýný bilgilendirmek
üzere “Ankara’nýn Su Sorunu ve
Çözüm Önerileri” baþlýklý
broþür hazýrladý.
3 ))

Kentten

!

Ankara Tabip Odasý: “Hekimler
emeklerinin karþýlýðý olan
insanca yaþayacaklarý,
emekliliklerine yansýyan,
güvenceli bir ücretlendirme
sistemi istiyorlar” 5 ))

49 bebeðin
faili
sistemdir
Bebek ölümleri ile
sarsýldýk
Ankara Zekai Tahir Burak
Hastanesi’nde yenidoðan
ünitesine yatýrýlan 49 bebek
geçtiðimiz Temmuz ayýnda
“hastane enfeksiyonu”
nedeniyle hayatýný kaybetti.
Hastane yönetimi ölümlerin
hastane enfeksiyonuna baðlý
olmadýðý iddiasýnda bulunsa
da Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan kurulan inceleme
komisyonunun raporu
ölümlerin hastane
enfeksiyonuna baðlý
gerçekleþtiðini doðruladý.

Bilimsel Kurula
engelleme

Ankara Tabip Odasý 3-4 Mayýs 2008
tarihinde gerçekleþen Genel Kurul’da
yeni yönetimini belirledi. Yönetim
Kurulu’na Çaðdaþ Hekimler Grubu
listesinden 4, Ankara Hekimler Platformu
listesinden 3 üye seçildi. ATO Yönetim Kurulu
Baþkanlýðý görevine Dr. Gülriz Ersöz getirildi. 4 ))

Türk Tabipleri Birliði (TTB) 57. Olaðan Genel
Kurulu gerçekleþtirildi. TTB yönetimi için yarýþan
gruplardan seçimi mevcut yönetimin desteklediði
“Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliði Grubu”
kazandý. 2008-2010 dönemi için seçilen TTB
Merkez Konseyi üyeleri 03 Temmuz 2008
tarihinde gerçekleþtirdiði toplantýda,
Dr. Gençay Gürsoy’u yeniden
baþkanlýk görevine getirdi. 4 ))

Hekim
ücretleri
yoksulluk
sýnýrýnýn
altýnda

ATO tarafýndan “31 Mayýs
Dünya Sigarasýz Günü”
nedeniyle yapýlan açýklamada en
önemli halk saðlýðý
sorunlarýndan biri olan tütün
kullanýmý karþýsýnda
hekimler birlikte hareket
5 ))
etmeye çaðýrýldý.

Dr. Robinski her hafta sonu
Aberdeen’de, Ýngiliz Ulusal
Saðlýk Sistemi NHS adýna
çalýþmak için Ýskoçya’ya uçuyor.
Robinski, “Ýskoçya’ya
gitmeseydim, Polonya’da
bir ek iþ bulurdum” diyor. 13 ))

Dr. Zekai Tahir Burak
Hastanesi’nde yaþanan
yenidoðan kayýplarýný
yerinde incelemek üzere
TTB ve ATO tarafýndan
oluþturulan Bilimsel
Kurul’un çalýþmalarý ise
hastane yönetimi tarafýndan
engellendi. TTB Genel
Sekreteri Dr. Eriþ Bilaloðlu,
ölümlerin “hastane
enfeksiyonu salgýný”ndan
kaynaklandýðýný ifade
ederken, yaþananlarýn
sistem sorunundan
baðýmsýz
düþünülemeyeceðini
vurguladý. 8-9
9 ))

9 KKKA hekimlere

bulaþtý 6 ))
9 KKKA
performanslarýný
düþürdü! 7 ))
hastalýðýna
9 KKKA
yakalanan Tarýk
Irmak: Görevimi
yapmanýn huzuru
içindeyim 11 ))
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kentten
Melih Gökçek: Herkesten sakladým ama Ankaralýlar Kýzýlýrmak suyunu içiyor.

Saman altýndan ”su” yürüttü
Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkaný Melih
Gökçek, Kesikköprü
Barajý’ndan gelen
Kýzýlýrmak suyunu 21
gün boyunca
Ankaralýlara gizlice
içirdi. Melih Gökçek’in
28 Mayýs’ta Kýzýlýrmak
suyunun Ankaralýlardan
habersiz þehir içme suyu
þebekesinde
kullanýldýðýný açýklamasý
birçok kesim tarafýndan
tepkiyle karþýlandý.
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Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, Kýzýlýrmak suyunun
þehir içme suyu þebekesinde kullanýldýðýný Ankaralýlardan 21 gün boyunca
sakladý.
Melih Gökçek, 28 Mayýs
2008 tarihinde Büyükþehir
Belediyesi Basýn Merkezi’nde düzenlediði basýn
toplantýsýnda, “Ankaralý 21
gündür Kesikköprü’den
gelen Kýzýlýrmak suyunu içiyor. Kimse de bunun farkýna varmadý. Ýshal vakalarý da artmadý” dedi.
Kýzýlýrmak’tan verilen
suyunun son derece kaliteli ve saðlýklý olduðunu öne süren Gökçek, bu durumu önceden duyurmalarý
halinde, bazý sivil toplum
örgütleri ile siyasi partilerin toplantýlar düzenleyerek, ishal vakalarý görüldüðü yönünde açýklamalarda bulunacaðýný iddia
etti.

‘Su’dan bahane…

Gökçek þöyle konuþtu:
Sivil toplum kuruluþlarýnýn ve odalarýn oyununu
bozduk. Ajitasyonlarýn önüne geçmek için Kýzýlýr-

belliydi. Daha önceki konuþmalarýmýzda da vatandaþlarýmýza bu tip ajitasyonlara karþý hazýrlýklý olmalarýný istemiþ, su Ankara’ya verilince bu tip ajitasyonlarý bekleyin demiþtik.”
Kesikköprü’den Ankara’ya 2 hattan su vererek
Baþkent’in 20 yýllýk su gereksinimini karþýladýklarýný öne süren Gökçek, 3.
hattýn da önümüzdeki ay
sonunda devreye gireceðini bildirdi.
Kýzýlýrmak suyunun ishal vakalarýna yol açmadýðýný savunan Gökçek, Kesikköprü’den verilen suyun çeþitli noktalardan alýnan analizlerinin yapýldýðýný ve herhangi bir saðlýk sorunu yaratacak bir

mak Suyu’nu 21 gündür
Ankara’ya verdiðimizi açýklamadýk. Kýzýlýrmak’tan getireceðimiz suyun
hemen ardýndan Ankara’da baþta ishal hadiseleri olmak üzere pek çok
hastalýðýn arttýðý istikametinde bir takým sivil
toplum örgütleriyle ve bazý siyasal partilerin ortak
toplantý yaptýðýný ve bunu
ifade ederek ýsrarlý bir þekilde kullanacaklarýný
söylemiþtim. Hatta geçen
Günlük Evrensel
yýl 1 Aðustos’ta yapmýþ
olduðumuz su kesintisi
üzerine 3 Aðustos tarihli
gazetede Ankara Tabipler
Odasý’nýn bir açýklamasý
yer aldý. Tabipler Odasý
Emin Çölaþan’ýn köþesinde 2 Aðust o s ’ t a
yapmýþ olduðu açýklamada ishal vakalarýnýn Ankara’da yüzde
yüz arttýðýný ifade etmiþ ve
Emin Çölaþan
da köþesine almýþtý. Biz ayýn
1’in de suyu kesiyoruz, ayýn ikisinde yüzde yüz artýyor. Ayýn üçünde de
Emin Çölaþan köþesinde yazýyor. Yani
bu tip ajitasyonlarýn
yapýlacaðý o günden
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Aksaray’da binlerce kiþinin ishal, kusma ve karýn aðrýsý þikayetleriyle hastanelere baþvurmasýnýn ardýndan, Ankara’nýn
Þereflikoçhisar ilçesinde de ayný
rahatsýzlýk ile yaklaþýk 400 kiþi
saðlýk kuruluþlarýna baþvurdu.
Þereflikoçhisar’daki salgýnla
ilgili olarak Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi’nden gelen ilk
sonuçlara göre “suda endiþe edecek durum olmadýðý” açýklanmýþtý. Saðlýk Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamada ise vakalarýn
“su kaynaklý bulaþma þeklinde
baþladýðý ve takiben hasta kiþi-

bulguya rastlanmadýðýný
söyledi.
Kesikköprü’den verilen
suyun sülfat oranýnýn, hiçbir zaman saðlýðý tehdit eder oranda olmadýðýný iddia eden Gökçek, “Bu oran
hiçbir zaman 250’yi geçmez. Suyu da harmanlayarak verdiðimiz için sülfat oraný çok aþaðýda kalýr.
Lezzetinde de bir fark ortaya çýkmaz” diye konuþtu.

Ankaralýlar
tepkili

Gökçek’in Kýzýlýrmak suyunun Ankaralýlardan habersiz þehir içme suyu þebekesinde kullanýldýðýný açýklamasý birçok kesim tarafýndan tepkiyle karþýlandý. Tüketici Haklarý

iyet
Hürr

Der neði (THD), Ankara
Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek ve ASKÝ Genel Müdürlüðü yetkilileri hakkýnda, “görevlerini kötüye kullandýklarý” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

ATO: Acil çalýþma
yapýlmalý

Ankara Tabip Odasý tarafýndan ise Kýzýlýr mak
suyunun kullanýmý konusunda bir açýklama yapýldý. Küresel iklim deðiþikliklerinin en önemli olumsuz yansýmalarýndan birisinin, su kaynaklarýný azaltmak olduðunun belirtildiði açýklamada, kamuoyunu da endiþe içinde sürekli meþgul eden bu konuya yönelik acil çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiði
vurgulandý. Açýklamada
þöyle denildi: “Ankara Tabip Odasý tarafýndan geçMill
miþiyet
ten
b u
yana
süreklilik içinde üzerinde
dur ulmuþ
olan su konusu birkaç
haftadan bu
yana yine öncelikli konular
arasýnda yer almýþtýr. Bu konuda
temel kabulün
‘Saðlýklý Su’ temini
olduðunu vurgulamak yerinde olur.
Saðlýklý su ise içlerinde hastalýk yapýcý mini
canlýlar ve vücutta toksik
etkiler yapabilecek kimyasal maddeleri içermeyen

ATO: Ýshal vakalarýna karþý önlem alýnmalý
Ýshal, kusma ve karýn
aðrýsý þikayetlerinin
Aksaray’ýn ardýndan
Ankara’nýn
Þereflikoçhisar
ilçesinde de
görülmesi üzerine
Ankara Tabip Odasý
(ATO) ishal vakalarýna
yönelik acil önlemler
alýnmasý
çaðrýsýnda
bulundu.
lerden saðlam kiþilere bulaþma
þeklinde devam ettiði” belirtildi.

toksikolojik kirlilige rastlanmadý. Hastalardan alýnan örneklerdeyse adenovirüs, rotavirüs, noravirüs gibi viral etkenler ve koliform bakteriler bulundu.

Acil önlem gerekli

Bakanlýðýn açýklamasýna göre ilk
incelemelerde suda kimyasal ve

Ankara Tabip Odasý (ATO) Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan
açýklamada ise ishal vakalarýna
yönelik acil önlemler alýnmasý
gerektiði vurgulandý.
Su kaynaklarýnýn kirli olup olmadýðýnýn ancak süreklilik içinde yapýlacak denetimlerle anlaþýlabileceðinin belirtildiði açýk-

Ankara Tabip Odasý
tarafýndan Kýzýlýrmak
suyunun kullanýmý
konusunda bir açýklama
yapýldý. Küresel iklim
deðiþikliklerinin en
önemli olumsuz
yansýmalarýndan
birisinin, su
kaynaklarýnýn
azaltýlmasý olduðunun
belirtildiði açýklamada,
kamuoyunu endiþe
içinde sürekli meþgul
eden bu konuya yönelik
acil çalýþmalarýn
yapýlmasý gerektiði
vurgulandý.
ve gerekli mineralleri de
dengeli bir biçimde bulunduran su anlamýna gelmektedir. Kullanýcýlarýn
veya daha basit bir ifadeyle halkýn kullandýðý suyun
temizliðini sorgulama kuþkusu içinde olmamalarý
gerekir. Aksine; çok temel
bir gereksimin olan suya
rahatlýkla, kuþku duymadan, kesintisiz ulaþmalarý
ön koþul olmalýdýr. Konu ile ilgili yetkililer tarafýndan kanýta dayalý, anlaþýlabilir, güncel, sürekli, önlem alma yöntemlerinin
ve risklerin de açýkça paylaþýldýðý bir þeklide bilgilendirilme haklarý vardýr.
Ancak bu þekilde kamuoyu konuya sahip çýkar; gerekli duyarlýlýðý gösterebilir. Ankara Tabip Odasý,
Kýzýlýrmak suyu ile ilgili
önceden önlemleri kamuoyu ve Ankara’da yaþayan
hekimlerle paylaþabilmek
için gerekli çalýþmalarý
yapmaktadýr. Odamýz bu
konuda halen Belediye ve
Saðlýk Müdürlüðü’ne konu
ile ilgili en güncel bilgilere
ulaþmak adýna yapmýþ olduðu yazýlý talebin yanýtlarýný beklemektedir.

lamada, saðlýklý içme suyuna eriþebilmek için yapýlmasý gerekli
en öncelikli iþin, þebeke suyunun yeterli klorlanmasý olduðu
kaydedildi.
Salgýn sürecinin ve sonrasýnýn
gerekli kurum ve kuruluþlarla,
kamuoyu ile yetkilendirilmiþ kiþiler tarafýndan paylaþýlmasýnýn
önemli olduðunun dile getirildiði açýklamada, “Þereflikoçhisar’da yaþanan salgýn doðrudan
saðlýðý tehdit eder bir durum olduðu için, Saðlýk Bakanlýðý ve
Saðlýk Müdürlüðü’nün, acilen
TTB ve ATO gibi uzman kuruluþlarla birlikte ortak bir çalýþmaya baþlamasý gerekmektedir”
denildi.
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Ankara’nýn su sorunu 4
ve çözüm önerileri
Aralarýnda Ankara Tabip
Odasý’nýn da yer aldýðý Ankaram
Platformu Su Hakký Giriþimi
tarafýndan hazýrlanan
“Ankara’nýn Su Sorunu ve
Çözüm Önerileri” baþlýklý
broþürde, su sorununun baþlýca
nedeninin Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkaný’nýn ifade ettiði
gibi “küresel ýsýnma” ve “2006
yýlýnýn son 41 yýlýn en kurak yýlý
olmasý” deðil; zamanýnda
yapýlmasý gereken yatýrýmlarýn
yapýlmamasý olduðu belirtiliyor.

“Suda özelleþtirme politikalarý Ankara’da yaþanan su
sorununa neden olmuþ olabilir mi?”

Hekim Postasý
Bir çok meslek odasý, kitle örgütü ve sendikanýn yanýsýra Ankara Tabip Odasý’nýn da bulunduðu Ankaram Platformu Su Hakký
Giriþimi tarafýndan “Ankara’nýn
Su Sorunu ve Çözüm Önerileri”
baþlýklý bir broþür hazýrlandý.
Broþür, 10 soru ve 10 yanýt ile
Ankara’da bir yýlý aþkýn bir süredir tartýþýlan su sorununa iliþkin
deðerlendirmeleri ve çözüm önerilerini içeriyor.
Ankara’da yaþanan su sorununun baþlýca nedeninin Büyükþehir Belediyesi’nin zamanýnda
yapmasý gereken yatýrýmlarý yapmamasý olduðunun ifade edildiði
broþürde çarpýcý gerçekler de yer
alýyor. Broþürde yer alan deðerlendirmelere göre su sorunun
baþlýca nedeni Büyükþehir Belediye Baþkaný’nýn ifade ettiði gibi
“küresel ýsýnma” ve “2006 yýlýnýn
son 41 yýlýn en kurak yýlý olmasý”
deðil; bu talebin karþýlanamamasý. Üstelik, son 41 yýlýn en kurak
yýlý 1994 yýlýnda yaþanmýþ.
2006 yýlýnda kuyu sularý ve atýk
su arýtma suyu kullanýlmasý gerekirken bir baraj büyüklüðünde
içme suyunun; park ve bahçe sulamasýnda kullanýldýðýnýn bildirildiði broþürde, þöyle deniliyor:
“Þehir içme suyu þebekesinde
yüzde 40’a yakýn kayýp vardýr.
2007 yazýna gelindiðinde yeterli
miktarda su bulunmamasý sebebiyle su krizi oluþmuþ, çözüm olarak Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Kýzýlýrmak suyu gündeme
getirilmiþtir. Bu gündemin de altýnda DSÝ tarafýndan yapýlmasý önerilen Iþýklý-Gerede sisteminin
yapýmýnýn en az 2 yýl sürmesi
yatmaktadýr. Bu nedenle 2007
yazýndan itibaren Ankara halký
susuzluða ve kalitesiz suya
mahkûm edilmiþtir.
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Sahibi
Ankara Tabip Odasý adýna
Prof. Dr. Gülriz Ersöz
Sorumlu Yazý iþleri
Müdürü:
Dr. Aytuð Balcýoðlu

Özelleþtirme politikalarý ve
su sorunu

Broþürde, “Suda özelleþtirme
politikalarý Ankara’da yaþanan
su sorununa neden olmuþ olabilir
mi?” sorusuna ise þu yanýt veriliyor: “Evet. Bugün Ankara’da yaþanýlan su sorunu genel anlamýyla Türkiye’de uygulanan yanlýþ
su politikalarýnýn bir yansýmasý
olabilir. Son dönemlerde uygulanan politikalar suda özelleþtirmenin önünü açmýþtýr. Önümüzdeki dönemlerde ise sudaki özelleþtirmelerin çok daha gözle görünür hale gelmesi beklenmektedir.”

Neler yapýlmalý?

“Ankara’nýn su sorununu çözmek için neler yapýlmalýdýr?”
Broþürde yanýt verilen sorulardan biri de bu: “Bilime ve planlamaya önem veren, sorumluluk
sahibi, kamu kaynaklarýný bilinçli kullanan, halkýn saðlýðýný ve
geleceðini düþünen yönetimlere
ihtiyaç vardýr. Su sorunu için öncelikle yapýlmasý gerekenler; Su
kaynaklarýnýn yönetiminin yerellerden alýnýp DSÝ gibi merkezi bir
kamu kurumunda toplanmasý.
Yýllardýr Iþýklý-Gerede Sistemi gibi yapýlmayan yatýrýmlarýn yapýlmasý. Kýzýlýrmak suyuna uygun ileri arýtma tesislerinin kurulmasý.
Peki, “Kýzýlýrmak suyunda insan saðlýðýný riske atacak maddeler var mý? Su Ývedik Arýtma Tesisinde arýtýlabilir mi?” Bu soruya verilen yanýtta ise Kýzýlýrmak
suyunda dünya ve Türkiye standartlarý sýnýr deðerlerini geçen ve
saðlýðý tehdit eden sodyum, sülfat, klorür ve arsenik olduðu belirtiliyor. Kýzýlýrmak suyu için ileri arýtma teknikleri gerektiðinin ifade edildiði broþürde, þu an
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kullanýlan Ývedik Arýtma Tesisi’nin Kýzýlýrmak suyuna uygun
olmadýðý kaydediliyor.

Halk yanlýþ bilgilendirildi
“Ankara Büyükþehir Belediye
Baþkaný’nýn ‘Ankaralýlara 21 gündür Kýzýlýrmak suyu içiriyorum’
sözleri nasýl deðerlendirilmelidir?
Ankaram Platformu Su Hakký Giriþimi’nin deðerlendirmesi þöyle:
“ ‘Kýzýlýrmak suyu þehre veriliyor
ve hiçbir hastalýk görülmüyor’ ifadesi halkýn yanlýþ bilgilendirilmesine neden olmuþtur. Ankara’nýn günlük su ihtiyacý ortalama 850 bin metre küptür. 2008
Mayýs ayý içerisinde kente verilen
Kýzýlýrmak suyu 150 bin metre
küp civarýndadýr. Bu miktar, Kýzýlýrmak suyu projesinde verilmesi
düþünülen suyun beþ kat altýndadýr. Bu nedenle, yapýlan testlerde
su deðerleri saðlýk sýnýrlarý içerisinde görünmektedir. Planlama
Raporu, Kesin ve Uygulama Projesi gibi gerekli hazýrlýklar olmadan 7 Mart 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu kararý aldýrýlarak
Kýzýlýrmak suyu boru hattý inþaatýna baþlanýlmýþtýr. Projesiz yapýlan hatta sorunlar yaþanmaktadýr. Planlandýðý gibi su transferi
saðlanamayan hattýn birleþim
yerlerinde þu ana kadar 3 boru
patlamasý meydana gelmiþtir. Kýzýlýrmak suyundan tam olarak
yaralanýldýðýnda 750 bin metre
küp su çekilecektir. Bu da Büyükþehir Belediye Baþkaný’nýn ‘Ankaralýlara 21 gündür Kýzýlýrmak suyu içiriyorum’ dediði dönemdeki
su deðerlerinin beþ kat artmasý
anlamýna gelmektedir. Bir baþka
ifadeyle Ankara’ya verilen suyun
beþte bir oraný Kýzýlýrmak suyundan karþýlanarak Kýzýlýrmak suyunu saðlýklý olduðu algýsý yaratýlmaya çalýþýlmaktadýr.”

Yayýn Kurulu:
Dr. Arzu Erbilici
Dr. Aytuð Balcýoðlu
Dr. Harun Balcýoðlu
Dr. Nadir Sevinç
Dr. A. Selçuk Atalay
Dr. Serdar Koç
Dr. Seyfi Durmaz

Kýsa dönem deðerlendirmesi ve çaðrý

Mayýs’ta mazbatalarýný alarak göreve baþlayan ATO Yönetim Kurulu, dönemin ilk basýn açýklamasýný Ýzmir’de bir
meslektaþýmýzýn polisin þiddetine maruz kalmasý ile yaptý.
Hekimlere ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet ne yazýk ki bu olayla da bitmedi. Saðlýk sistemindeki kaos ve saðlýk hizmetine ulaþmada yaþanan güçlüklerin saðlýk çalýþanlarýna yönelik fiziksel
saldýrýya dönüþtüðü görülmektedir. Halk-hasta haklarý savunucularý, hekimler ve yöneticilerle birlikte çözümün bulunmasý önemlidir. ATO’nun “hekime yönelik þiddet” ile ilgili gerçekleþtirdiði forum çalýþmasýnýn, çözüme yönelik önemli katkýlarda bulunacaðýný
düþünerek, raporumuzu en kýsa zamanda çalýþanlar ve yöneticilerle paylaþmak istiyoruz.
Yaz baþýnda genç hekimlerin mezuniyet mutluluðunu ve gururunu paylaþtýk. Ancak tüm fakültelerde ortak kaygý ve umutsuzluklar dile getirildi. Kadro ve kaynak sýkýntýlarý, fakültelerin eðitimin iþlevlerini arka plana itmek zorunda býrakýlmasý gibi olumsuzluklar mezuniyet törenlerine damgasýný vurdu. Bu sorunlarýn
ancak ortak çözüm arayýþlarý ve tavýr geliþtirme ile aþýlabileceði
anlaþýlýyor. Genç hekimlere meslek örgütümüzün bu ortak tavýr için uygun bir çatý olduðunu anlatarak onlarý çalýþmalarýmýza davet ettik. Önümüzdeki dönem Ankara’da uzmanlýk eðitimine baþlayacak hekimlere de ayný çaðrýyý yapýyoruz.
2-17 Haziran 2008 tarihleri arasýnda “Tam Gün Yasa Taslaðý”na
iliþkin etkinlikler sürdürüldü. Yapýlan toplantýlar ve oylama sonucu, hekimlerin, emeklerini ucuzlatacak ve çalýþma sürelerini uzatacak bu tasarýyý bu þekli ile onaylamadýðý ortaya çýktý. Ancak, hekimin hastasýna yüksek verimle hizmet verebileceði, öðretim üyesinin eðitimi önceleyebileceði süre, ortam ve emeðin karþýlýðý olan, niteliðin de dikkate alýndýðý bir ücretlendirme için çabalarýmýzý sürdürmeliyiz. Saðlýðýn farklý alanlarýndaki hekimler için genel çalýþma ve ücretlendirme ilkelerinin belirlenmesi konusundaki
çalýþmalarýn ortak zemini tabip odalarý olmalýdýr. ATO’da da bu
çalýþmalarýn ivme kazanmasýný saðlamaya çalýþýyoruz.
Haziran ayýnýn ilk günlerinde Numune Hastanesi’nde yaþanan
meslek kazalarý sonrasý saðlýk kuruluþlarýnda “Saðlýk Çalýþanlarýnýn Saðlýðý Birimi” kurulmasý talebimizi bir kez daha dile getirdik
ve isteyen kurumlarda risk deðerlendirme için eðitim verebileceðimizi duyurduk. Bu olay, baþka bir boyutu ile tekrar gündeme
geldi. KKKA hastalýðý nedeni ile iþinden uzak kalan saðlýk çalýþanlarýnýn performans ödemeleri kesildi. Hekimlerin iyi ücret aldýðý
öne sürülerek benimsenen bu sistem de sadece çalýþabildiðiniz dönemde ücret aldýðýnýz, hastanýza müdahale ederken hastalansanýz
dahi ücretinizin kesildiði bu olayla somutlandý. Emekliliðe yansýmayan bu ödemeler gerekçe gösterilerek saðlýk çalýþanlarý ek ödemelerden de yararlandýrýlmadý. Bu örnekler, güvenceli bir ücretlendirme sistemi için mücadelenin önemini bir kez daha gösterdi.
24 Haziran’da hizmet hastanesinin bir gecede eðitim hastanesine baðlandýðýna tanýk olduk. Uygulanýþ biçimi ile çalýþanlarý rahatsýz eden süreç, eðitim-hizmet tanýmý ve organizasyonu konusundaki kaygýlarý artýrdý. Yoðun hizmet veren hastanelerin alt yapý ve yeterlik dikkate alýnmadan eðitim hastanesine dönüþtürülmesi, uzmanlýk eðitiminde niteliðin göz ardý edildiði kanýsýný oluþturdu. Benzer kaygýlar þef ve þef yardýmcýsý atanmalarý sürecinde
de yaþanýyor. Seçici kurullarýnýn oluþturulmasýnda bilimsel kriterler dikkate alýnmadýðý gibi bu kurullarýn yapacaklarý seçimle ilgili
kriterlerde de belirsizlik sürüyor.
2 Aðustos’ta SES’in Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde bebek
ölümlerinin yaþandýðýný duyurmasý ile konu Ankara’nýn ve Türkiye’nin gündemine oturdu. Sürece ait ayrýntýlarý Hekim Postasý’nýn
sayfalarýnda bulabilirsiniz. Bilim Kurulumuz konu ile ilgili çalýþmasýný tamamladý, Hekim Postasý’nýn elinize geçtiði günlerde kamuoyu ile paylaþýlmýþ olacak.
Sevgili hekimler, bu kýsa dönemde Ankara Tabip Odasý’nýn gündemini belirleyen olaylar, niceliðe dayalý hizmet ve ücretlendirme
anlayýþý, eðitim-hizmet tanýmýnda ve organizasyondaki yetersizliklerle ile saðlýðýn neye “dönüþtüðünü” çarpýcý bir þekilde gösteriyor. Sorunlarýn akýlcý, gerçekçi deðerlendirilmesi ve çözümü için
bilgiye-kanýta dayalý çalýþmalara daha yoðun emek akýtmaya gereksinim var. Komisyonlar, çalýþma gruplarý, toplantýlar, forumlar
ve anketlerle odamýzda birlikte üretmek için uygun ortamý oluþturmaya çalýþýyoruz. Katkýlarýnýz çok deðerli.
Prof. Dr. Gülriz Ersöz
ATO Yönetim Kurulu Baþkaný
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ATO’nun yeni yönetimi belirlendi

Ankara Tabip Odasý 3-4 Mayýs 2008 tarihinde
gerçekleþen Genel Kurul’da yeni yönetimini
belirledi. Yönetim Kurulu’na Çaðdaþ
Hekimler Grubu listesinden 4, Ankara
Hekimler Platformu listesinden 3 üye seçildi.
ATO Yönetim Kur ulu
dýþýnda seçili kurullarda
görev alan hekimlerin
adlarý:

Hekim Postasý
Ankara Tabip Odasý
(ATO) yeni yönetimini belirledi. ATO Yönetim Kurulu’na Çaðdaþ Hekimler
Grubu listesinden 4, Ankara Hekim Platformu listesinden ise 3 üye seçildi.
Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesi Morfoloji Binasý’nda 3-4 Mayýs 2008 tarihinde gerçekleþen ve
Ulusal Hekim Birliði, Çaðdaþ Hekimler Gr ubu ve
Ankara Hekim Platformu
gruplarýnýn yarýþtýðý seçimlerde 5 bin 68 üye oy
kullandý.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu’nu Çaðdaþ Hekimler Grubu’ndan
Aytuð Balcýoðlu, Bayazýt
Ýlhan, Dilek Aslan ve Gülriz Ersöz, Ankara Hekim
Platfor mu’ndan Serdar

Onur Kurulu:
Aytül Çakcý, Erol Göka,
Murat Yurdagök, Nihal
Kundakçý ve Bülent Erdoðan

Denetleme Kurulu
Gülriz Ersöz, “ATO Yönetim Kurulu Baþkaný” seçilirken,
Aytuð Balcýoðlu “Genel Sekreter”, Bayazýt Ýlhan
“Sayman”, Dilek Aslan ise “Veznedar” olarak belirlendi.
Serdar Öztürk, Abdülkadir Özbek ve Zehra Aycan da
yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.
Öztürk, Abdulkadir Özbek
ve Zehra Aycan oluþturdu.
Genel Kurul sonrasý toplanan ATO Yönetim Kurulu
üyeleri 13 Mayýs’da görev
daðýlýmýný yaptý. Gülriz
Ersöz, “Yönetim Kurulu

Baþkaný” seçilirken, Aytuð
Balcýoðlu “Genel Sekreter”,
Bayazýt Ýlhan “Sayman”,
Dilek Aslan ise “Veznedar”
olarak belirlendi. Serdar
Öztürk, Abdülkadir Özbek
ve Zehra Aycan da yönetim kurulu üyesi olarak

görev yapacak.
Öte yandan ATO Denetim Kur ulu, Çaðdaþ Hekimler Grubu’ndan oluþurken, Onur Kurulu’nda Ankara Hekim Platformu 3
hekim, Çaðdaþ Hekimler
Grubu ise 2 hekim ile yer

aldý.
Türk Tabipleri Birliði
Büyük Kongresi’nde delegelik yapan 20 hekimden
14’ü Çaðdaþ Hekimler
Grubu’ndan, 6’sý ise Ankara Hekim Platformu’ndan
seçildi.

TTB’nin 2008-2010 dönemi yönetimi belli oldu
Hekim Postasý
Türk Tabipleri Birliði
(TTB) 57. Olaðan Genel
Kur ulu gerçekleþtirildi.
TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý’nda 28-29
Haziran 2008 tarihinde
gerçekleþtirilen Genel Kurul’da TTB yönetimi için
“Ulusal Hekim Birliði”, Etkin Demokratik TTB” ile
“Hekim Platformu” adýyla
3 grup yarýþtý.
TTB yönetimi için yarýþan gr uplardan seçimi,
mevcut yönetimin desteklediði “Etkin Demokratik
Türk Tabipleri Birliði
(EDTTB) Grubu” kazandý.
2008-2010 dönemi için seçilen TTB Merkez Konseyi

EDTTB Grubu
yeniden görevde
üyeleri 03 Temmuz 2008
günü gerçekleþtirdiði toplantýda, görev paylaþýmý
þöyle belirledi: Baþkan:
Dr. Gençay Gürsoy, Ýkinci
Baþkan: Dr. Feride Aksu,
Genel Sekreter: Dr. Eriþ
Bilaloðlu, Muhasip Üye:
Dr. Hülya Biriken, Veznedar Üye: Dr. Ýlhan Diken,
Üyeler: Dr. Ali Çerkezoðlu, Dr. Demet Özbabalýk,
Dr. Zeki Gül, Dr. Altan Ayaz, Dr. Ýskender Sayek ve

Dr. Elif Kýrteke.
Görev daðýlýmýnýn ardýndan TTB Merkez Konseyi
tarafýndan yapýlan açýklamada ise þöyle denildi:
“Büyük Kongre bir kez
daha göstermiþtir ki
hekimler saðlýðýn doðuþtan kazanýlmýþ ve
kamu güvencesinde bir
hak olduðunun bilinciyle
davranmaktadýr. Özlük
haklarý ile ilgili mücadelenin saðlýk hakký mücade-

lesinin bir bileþeni olduðunun farkýndadýrlar. Saðlýklý bir
yaþam süre-

TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Gençay Gürsoy

Murat Akova, Süha Koparal ve Þehsuvar Ertürk

TTB Büyük Kongre
Delegeleri
Alpay Azap, Ahmet Sarýtaþ, Filiz Avþar, A. Banu
Sancak, Sezai Berber, Civan Tiryaki,Hakan Korkmaz, Eriþ Bilaloðlu, Asaf
Gültekin, Önder Okay, Rýza
Özbek, Müge Yetener, Salim Erkaya, Selçuk Atalay,
Ercan Yavuz, Serdar Koç,
Fatma Neþe Onat, Figen
Þahpaz, Osman Latifoðlu
ve Ali Nihat Tokgönül

bilmenin temel unsurlarýnýn ise demokratik, laik,
baðýmsýz, özgür bir ülkede
barýþ içerisinde yaþamak
olduðu dile getirilmiþtir.
Kuþku yok ki Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi
bu çizginin savunucusu olacaktýr. Önümüzdeki iki
yýllýk çalýþma döneminde
Türk Tabipleri Birliði toplumun saðlýk hakký perspektifiyle bir yandan hekimliðin meslek alanýndaki deðer erozyonu, hak kayýplarý gibi konularda içten ve tutarlý bir özlük
haklarý mücadelesi yürütecek, öte yandan var olan
iletiþim ve üretim kanallarýný geniþleterek hekimlerin meslek örgütümüzün
çalýþmalarýna doðr udan
katýlmalarý ve katkýda bulunmalarý için çaba harcamayý önceleyecektir.”

Hekim Postasý

Eylül 2008

5

güncel
Hekim ücretleri yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda
Hükümetle memur sendikalarý
arasýnda yürütülen “Toplu
Görüþme” adý altýndaki pazarlýklar
Ocak 2009 için yüzde 4, Temmuz
2009 için ise yüzde 4,5 maaþ artýþý
olarak sonuçlandý. Ankara Tabip
Odasý tarafýndan yapýlan
açýklamada, yoksulluk sýnýrýnýn çok
altýndaki bu ücretlerin hekimler ve
saðlýk çalýþanlarý tarafýndan kabul
edilmesinin mümkün olmadýðý ifade
edilerek, “Hekimler emeklerinin
karþýlýðý olan insanca yaþayacaklarý,
emekliliklerine yansýyan, güvenceli
bir ücretlendirme sistemi istiyorlar”
denildi.

denildi.
Aðustos 2008’de aile yardýmý dahil
8. derecenin 3. kademesindeki göreve yeni baþlayan bir pratisyen hekimin bin 304 YTL, en yüksek aþama
olan 1. derecenin 4. kademesindeki
bir uzman hekimin ise bin 561 YTL
maaþ aldýðýna dikkat çekilen açýklamada, TÜRK-ÝÞ’in araþtýrmasýna göre 4 kiþilik bir aile için açlýk sýnýrýnýn 729 YTL, yoksulluk sýnýrýnýn ise
2 bin 377 YTL olduðu hatýrlatýlarak,
hekimlere uygun görülen ücretlerin
yoksulluk sýnýrýnýn çok altýnda olduðuna vurgu yapýldý.

Hekim Postasý

Performans sistemi maðdur
ediyor

Hükümet ile memur sendikalarý arasýnda sürdürülen “Toplu Görüþme” adý altýndaki pazarlýklar sonuçlandý. Buna göre, memur maaþlarýna
gelecek yýlýn birinci altý ayýnda yüzde 4, ikinci altý ayýnda yüzde 4,5
zam yapýlacak.
Ankara Tabip Odasý tarafýndan yapýlan açýklamada, hekimler ve saðlýk çalýþanlarýnýn bu rakamlarý kabul etmesinin mümkün olmadýðý belirtilerek, “Hekimler emeklerinin
karþýlýðý olan insanca yaþayacaklarý,
emekliliklerine yansýyan, güvenceli
bir ücretlendirme sistemi istiyorlar”

Açýklamada, þöyle denildi: “Bunu
hekim örgütü olarak defalarca ifade
etmemize raðmen, hekimlerin “performansa dayalý” döner sermaye uygulamasý sayesinde iyi ücret aldýðý
öne sürüldü. Oysa bu sistemin esas
ücretlendirme sistemi olmasý, iþ barýþýný tehdit etmesi ve adaletsizlikler barýndýrmasý yanýnda emekliliklerine yansýmamasý, hastalýk halleri
ve yasal izin dönemlerinde dahi kesilmesi gibi birçok biçimde hekimleri maðdur etmektedir. Bugün emekli
bir uzman hekim bin 160 YTL emekli maaþý almaktadýr. Hekimlerin

emeklerinin karþýlýðý olan, insanca
yaþayacaklarý, emekliliklerine yansýyan, güvenceli bir ücretlendirme
sistemi istediklerini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bunu saðlamak amacýyla, bu alandaki tüm yetkilileri meslek örgütümüz olan tabip
odalarý ve Türk Tabipleri Birliði ile
müzakere etmeye çaðýrýyoruz. Hükümetle yürütülen “Toplu Görüþme”
adý altýndaki pazarlýklar Ocak 2009
için yüzde 4, Temmuz 2009 için
yüzde 4,5 maaþ artýþý olarak sonuçlanmýþtýr. Üstelik saðlýk çalýþanlarý
daha önce açýklanan ek ödemelerden de yararlandýrýlmamýþlardýr. Bu
rakamlarýn memurlarýn yaþam þartlarýna bir katkýsý olmasý bir yana,
daha da yoksullaþtýracaðý açýktýr.
Bir gün önce yüzde 3,5 + yüzde 4,0
olarak açýklanan rakamlara þiddetle
karþý çýkýp ertesi gün artýþlar yüzde
0,5 yükseltilince memnuniyetle karþýlayan sendikalarýn tavrýnýn çalýþanlar tarafýndan hayretle karþýlandýðýný, ‘Toplu Görüþme’ sürecinin
samimiyetten uzak bulunduðunu
vurgulamak isteriz. Söz konusu
‘Toplu Görüþme’lerin grev hakkýný içeren ‘Toplu Sözleþme’ye dönüþtürülmesi gerekmektedir ve Ankara
Tabip Odasý bu mücadelenin arkasýndadýr.”

ATO hekimlerle ‘Tam Gün’ü tartýþtý
Hekim Postasý
Ankara Tabip Odasý (ATO) Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan,
105 bin hekimin çalýþma ve yaþam
koþullarýný doðrudan etkileyen ‘Tam
Gün Çalýþma Yasa Tasarýsý’ný tartýþmaya açtý. ATO tarafýndan çeþitli
hastanelerde gerçekleþtirilen forumlarda Ankaralý hekimler söz konusu
yasa tasarýsýnýn hekimlik ve saðlýk
ortamýnda yaratacaðý deðiþiklikler
konusunda deðerlendirmelerde ve
önerilerde bulundu.
ATO Genel Sekreteri Dr. Aytuð
Balcýoðlu forumlarda yaptýðý konuþmada, Ankaralý hekimlerin tasarýya
iliþkin hem bilgilendirilmesini saðlamak hem de hekimler arasýnda
gerçek anlamda bir tam süre için
tartýþma yürütmenin zeminini yaratmak adýna bu forumlarý düzenlediklerini belirtti.

Forumlarda yapýlan
ettiðinin dile getirildiði
sunumlarda, Tam Gün
forumlarda, tasarýyla,
Yasa Tasarýsý’nýn SaðSaðlýk Bakanlýðý, ünilýkta Dönüþüm Prograversiteler ve diðer kamý’ný tamamlar nitemu saðlýk kuruluþlarýnlikte olduðu ifade edida çalýþan hekimlerin
lerek, yeni bir çalýþma
kamu saðlýk kuruluþladüzeni ve ücretlendirrý dýþýnda çalýþmalarýme modelini içeren tanýn yasaklandýðý, ünisarýnýn esnek çalýþmaversitelerde öðretim üyý da beraberinde geyelerinin özel hasta
tirdiðine vurgu yapýlmuayenesinin ortadan
ATO Genel Sekreteri kaldýrýldýðý, Türk Silahdý.
Dr. Aytuð Balcýoðlu
Tasarýda hak kayýplý Kuvvetleri’ne menlarýný gideren hiçbir
sup tabiplerin kamu
önlemin olmadýðýna dikkat çekilen görevi dýþýnda serbest çalýþmalarýna
forumlarda, tasarýnýn daha az ücre- ise engelleme getirilmediði anlatýldý.
te daha çok çalýþmayý dayattýðý ifaÖzlük haklarýna saldýrý
de edildi.
Forumlarda, hekimlerin ücretleriTasarýnýn görünür haliyle hekim emeðinin deðerini azalttýðýnýn, ba- nin iyileþtirilmesinde, sadece döner
ðýmsýzlýðý zedelediðinin, hekimi ö- sermaye gelirlerinin kaynak olarak
zelde saðlýk tekellerine, kamuda þir- gösterildiði ve emekliliðe yansýyan
ketleþen týp fakültelerine mahkum bir düzenlemeye gidilmediði de bildirdi.
Tasarýnýn kadrolaþmanýn da önünü açtýðýna deðinilen forumlarda,
konu ile ilgili görüþlerini dile getiren
hekimler ise ‘Tam Gün’e karþý deðil,
ancak öngörülen yasa tasarýsýnýn
özlük haklarýna bir saldýrý niteliði
taþýdýðý konusunda hemfikirdi. Yasaya neden karþý çýktýklarýný gerekATO, hekimlerin çalýþma koþullarýný
çelendirerek kamuoyuyla paylaþmadoðrudan etkileyen ‘Tam Gün Çalýþma
nýn gerekliliði üzerinde duran heYasa Tasarýsý’ný Ankaralý hekimlerle
tartýþtý. ATO tarafýndan çeþitli
kimlerin bazýlarý ise özlük haklarýhastanelerde düzenlenen forumlarda,
nýn korunabilmesi sendikalaþma haAnkaralý hekimler tasarýya iliþkin
reketi baþlatýlmasý gerektiði üzerinbilgilendirildi.
de durdu.

Sigarasýz tabip odasý
ATO tarafýndan “31 Mayýs Dünya Sigarasýz Günü”
nedeniyle yapýlan açýklamada en önemli halk saðlýðý
sorunlarýndan biri olan tütün kullanýmý karþýsýnda
hekimler birlikte hareket etmeye çaðýrýldý. ATO’nun 19
Mayýs 2008 tarihinden itibaren bütün kapalý alanlarda
sigara içiminin yasaklanmasýyla “sigarasýz tabip odasý”
haline geldiðinin bildirildiði açýklamada, tüm tabip
odalarý da “sigarasýz” olmaya davet edildi.

Hekim Postasý
Ankara Tabip Odasý (ATO) Yönetim Kurulu, en önemli halk saðlýðý sorunlarýndan biri olan tütün kullanýmý karþýsýnda hekimleri birlikte hareket etmeye davet etti. ATO tarafýndan “31 Mayýs Dünya Sigarasýz Günü” nedeniyle
yapýlan açýklamada, dünyada yaklaþýk 1,5 milyar;
Türkiye’de ise 17 milyon
kiþinin sigara kullandýðý
ve dünyada beþ milyon,
Türkiye’de ise 100 bin kiþinin yýlda yaþamýný sigaraya baðlý bir nedenden
dolayý kaybettiði ifade edildi.
Hekimler ve saðlýk çalýþanlarýnýn sigara mücadelesinde en öncelikli sorumluða sahip olduðunun
vurgulandýðý açýklamada,
“Sigara, ya da daha genel
bir baþlýkta tütün ile mücadele hekimlerin pek çok
açýdan öncelikleri arasýnda olmasý gerekli bir konudur.” denildi.
Hekimlerin toplumda bireyler için en önemli rol
modeli olduðu, bu nedenle
kendilerinin sigara ya da
diðer bir tütün ürünü kullanmamasý gerektiðinin
belirtildiði açýklamada, þu
ifadelere yer verildi: “Hekimler saðlýðýn korunmasý
yaklaþýmýnda bireylerin
sigaraya hiç baþlamamasý
için çaba göstermelidirler.
Sigara içen bireylerin sigarayý býrakmalarýný saðlamalýdýrlar. Saðlýðýn her
birey için bir insan hakký
olduðu yaklaþýmýný önceleyerek sigara içmeyen bireylerin haklarýný da savunmak durumundadýrlar.
Dolayýsýyla sigara dumanýndan pasif etkilenimi
engelleyici çalýþmalar yapmalýdýrlar. Sürekli týp eðitimi ve sürekli mesleki geliþim kapsamýnda en çok
öldüren, en çok sakat býrakan, en çok iþgücü kaybýna neden olan ve en çok
maliyeti olan sigara ile ilgili bilgilerini güncelleme-

li, yeni yaklaþým ve stratejileri bilmelidirler. Sigara
ve tütün mamulleri konusunda ulusal ve uluslararasý politikalarý yakýndan
izlemelidirler. Sigara konusunda ulusal durumu
bilmeli; yýllar içindeki deðiþim takip etmelidirler.
Geliþtirilen ve geliþtirilecek olan ulusal politikalara katký verebilmelidirler.”
ATO’nun 19 Mayýs 2008
tarihinden itibaren bütün
kapalý alanlarda sigara içiminin yasaklanmasýyla
“sigarasýz tabip odasý” haline geldiðinin bildirildiði
açýklamada, tüm tabip odalarý da “sigarasýz” olmaya davet edildi.

ATO SSUK
açýklamasýna destek
veriyor

Açýklamada, mevcut sigara karþýtý yasanýn ertelenmesi taleplerine karþý
çýkan Sigara ve Saðlýk Ulusal Komitesi (SSUK) açýklamasýna da destek verildiði belirtildi.
Türk Tabipleri Birliði’nin de içinde yer aldýðý
Sigara ve Saðlýk Ulusal
Komitesi’nin (SSUK) öteden beri bünyesinde yer alan pek çok sivil toplum
örgütü ile birlikte sigara
karþýtý mücadelesini sürdürdüðünün dile getirildiði açýklamada, “Son günlerde sigara yasaðýnýn ertelenmesine iliþkin talepler kamuoyunu meþgul etmiþtir. Ancak; SSUK yazýlý
bir açýklamayla bu tür taleplerin kesinlikle doðru
olmadýðýný vurgulamýþtýr.
Toplumun saðlýklý olmasý
için çalýþan kurum ve kur uluþlarýn bu konudaki
yanlýþ beklenti ve bilgilerin düzeltilmesi açýsýndan
önemli sorumluluklarý bulunmaktadýr. ATO çalýþanlarý olarak yasanýn ertelenmesine iliþkin taleplerin çok kesin olarak geri
çevrilmesi gerektiðini belirten SSUK tarafýndan yapýlmýþ olan basýn açýklamasýný desteklediðimizi
kamuoyu ile paylaþmaktayýz.” denildi.

6

Hekim Postasý Eylül 2008

güncel

KKKA hekimlere bulaþtý
Hekim Postasý
Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde 3’ü doktor 4 saðlýk görevlisine ölmek üzere olan bir hastaya müdahale
sýrasýnda yakýn temas yoluyla
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi
(KKKA) hastalýðý bulaþtý.
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi
Hastalýðý’na yakalanan doktorlarýn, bir KKKA hastasýnýn solunum yolunu açmak için burun
kanamasýna tampon yaptýklarý
sýrada enfeksiyon kaptýklarý belirtildi. Hastalýðýn doktorlara
bulaþmasý Saðlýk Bakanlýðý ve
hastane yönetimini alarma geçirdi.
Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi
Doç. Dr. Mahmut Koç, düzenlediði basýn toplantýsýnda hastalarýn saðlýk durumlarýnýn çok iyi
olduðunu, kanamalarýnýn olmadýðýný, kan deðerlerinin düþmediðini, ateþlerinin yükselmediðini, hayati tehlikelerinin bulunmadýðýný ve bu personelin göz-

Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde 3’ü
doktor 4 saðlýk görevlisine KKKA hastalýðý bulaþtý.
Görevleri baþýnda hastalýða yakalanan doktorlar Altan Kaya,
Onur Uysal, Tarýk Irmak ile saðlýk memuru Ahmet Tepecik
saðlýklarýna kavuþmalarýnýn ardýndan taburcu edildi.
ATO Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Ersöz, saðlýk çalýþanlarýnýn
çalýþma ortamlarý ve iþ yükleri nedeni ile en riskli meslek
gruplarýnýn baþýnda geldiðini ifade ederek, riski en aza
indirebilmek için bütün saðlýk kuruluþlarýnda ‘Saðlýk
Çalýþanlarýnýn Saðlýðý Birimleri’ kurulmasý
gerektiðini belirtti.
lem altýnda tutulduðunu bildirdi.
Ankara Tabip Odasý (ATO) yönetim kur ulu üyelerinin de
“geçmiþ olsun” ziyaretinde bulunduðu KKKA hastalýðýný kapan
doktorlar Altan Kaya, Onur Uysal, Tarýk Irmak ile saðlýk memuru Ahmet Tepecik saðlýklarýna kavuþmalarýnýn ardýndan taburcu edildi.

‘Saðlýk Çalýþanlarýnýn
Saðlýðý Birimleri’ kurulmalý

ATO Baþkaný Prof. Dr. Gülriz
Ersöz tarafýndan saðlýk çalýþanlarýnda saptanan KKKA ile ilgili
yapýlan yazýlý açýklamada, has-

talýktan korunmada saðlýk hizmeti verilirken eldiven, uzun
önlük, maske ve gözlük kullanma gibi bariyer önlemleri mutlaka kullanýlmasý gerektiði vurgulandý. Enfeksiyon kontrol önlemlerine raðmen KKKA hasta
yükü yoðunluðunun saðlýk personelinin hastalanmasý olasýlýðýný artýrdýðýna dikkat çekilen açýklamada þöyle denildi:
“Saðlýk çalýþanlarý, çalýþma
ortamlarý ve iþ yükleri nedeni ile en riskli meslek gruplarýnýn
baþýnda gelmektedir. Söz konusu
riskler þiddete maruz kalmaktan
enfeksiyonlara kadar çok geniþ
bir yelpazededir. Hastalarý için

ATO Yönetim Kurulu
Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Ersöz
fedakarca çaba harcarken meslektaþlarýmýzýn kendi saðlýklarý
için de azami bir özen içinde olmalarý çok önemlidir. Bu konuda eðitimin önemi tartýþýlmaz.

Asistanlarýn yoðun iþ temposu
hastalýk riskini artýrýyor
TTB-AHEK tarafýndan Ankara’da 3
asistan hekim ve 1 saðlýk
personelinin KKKA hastalýðýna
yakalanmalarýna iliþkin yapýlan
basýn açýklamasýnda, asistan
hekimlerin çoðu zaman dinlenme
izni verilmeksizin günaþýrý nöbete
varan sýklýkta nöbet tutmakta ve
bu yoðun iþ temposu içinde
çeþitli hastalýk riskleri ile
iç içe yaþamakta
olduðuna dikkat çekildi.
Hekim Postasý
Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’nde Kulak Burun Boðaz ve
Enfeksiyon kliniklerinde çalýþmakta olan 3 asistan hekim ve 1 saðlýk personeline, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi

(KKKA) hastalýðýnýn bulaþmasý ile ilgili
olarak, Türk Tabipleri Birliði (TTB) Asistan Hekimler Eþgüdüm Kurulu (AHEK) tarafýndan 14 Haziran 2008 tarihinde Numune Hastanesi önünde basýn
açýklamasý düzenledi.
Asistan hekimler tarafýndan yapýlan
açýklamada, “Hekim ve diðer saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma ortamýnýn düzenlenmesi, çalýþma or tamýndan kaynaklý
riskleri en aza indirecek önlemlerin alýnmasý için daha kaç meslektaþýmýzýn
ölümcül hastalýklara yakalanmasý gerekiyor?” diye soruldu.
Asistan hekimlerin çoðu zaman dinlenme izni verilmeksizin günaþýrý nöbete varan sýklýkta nöbet tutmakta ve bu
yoðun iþ temposu içinde çeþitli hastalýk
riskleri ile iç içe yaþamakta olduðuna
dikkat çekilen açýklamada þöyle denildi:
“Yoðun iþ yükü altýnda kimi zaman ha-

talar yapýlabilmekte, dikkat daðýlabilmekte ve bulaþýn önlenmesini saðlayacak tedbirlerin alýnmasýnda aksaklýklar
oluþabilmektedir. Asistan hekimlerin
çalýþma koþullarý ile ilgili düzenlemeler
her türlü tutarlýlýktan yoksundur. Bu
denli çalýþmanýn ‘eðitimin gereði’ olduðu iddia edilse de, yoðun iþ yükünün
mesleki ve bireysel geliþime olanak tanýmayacaðý ve zaten hastalýk riski taþýyan çalýþma ortamýnýn riskini daha da
arttýracaðý açýktýr.” Açýklamada, asistan
hekimlerin hastalýðý kapmasýna yol açan nedenlerin araþtýrýlarak, benzer olaylarýn yaþanmamasý için önlemlerin
alýnmasý, asistanlarýn daha insani koþullarda çalýþmalarýný saðlayacak yasal
düzenlemelerin yapýlmasý ve çalýþma
ortamýnýn risklerine denk bir maaþ ve
ek mesai ücreti için gereken adýmlarýn
atýlmasý talep edildi.

Ancak çalýþma koþullarý da en
az kiþisel önlemler kadar önem
taþýmaktadýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn, meslektaþlarýmýzýn çok yoðun çalýþýyor olmalarý bu tür
‘kazalarýn’ ortaya çýkmasýný tetikleyebilmektedir. Dolayýsýyla
kiþisel farkýndalýk kadar çalýþma
koþullarýmýzýn düzeltilmesi de
gerekmektedir. Bu konu saðlýk
çalýþanlarýnýn saðlýðý ve risk deðerlendirmesi alanýnda yapýlacaklarla iyileþtirilebilir. Ankara
Tabip Odasý olarak geçtiðimiz
yýl içerisinde organize ettiðimiz
risk deðerlendirmesi eðitimi çalýþmasý 2008 sonbaharýnda talep
eden saðlýk kuruluþlarýnda baþlatýlacaktýr. Ancak vakit geçirmeksizin bütün saðlýk kuruluþlarýnda Saðlýk Çalýþanlarýnýn
Saðlýðý Birimleri kurulmasý gerekmektedir. ATO bu konuyla ilgili bir yönetmelik taslaðýný ilgililere iletecektir. Çünkü konu
sorun çýktýkça üzerine eðilmek
yerine ciddi, sistemli bir birimin
çalýþanlarýn saðlýðý alanýnda yapacaðý çalýþmalarla düzeltilebilir ya da en aza indirilebilir.”

Týpta Uzmanlýk
Eðitim Kurultayý
Kasým ayýnda
Ankara’da yapýlacak
Hekim Postasý
Ýlk kez 24 Þubat
1994 tarihinde gerçekleþtirilen Týpta
Uzmanlýk Eðitimi
Kurultayý’nýn 14’üncüsü, TTB-Uzmanlýk Dernekleri Eþgüdüm Kurulu tarafýndan, Ankara Tabip
Odasý’nýn ev sahipliðinde, Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Morfoloji Binasý’nda, 28-30 Kasým
2008 tarihleri arasýnda düzenlenecek.
Kurultayýn birinci
gününde, Ýnsan Gücü Planlamasý, Toplum Saðlýðýný Geliþtirme, Etik, Sürekli Týp Eðitimi/Sürekli Mesleki Geliþim, Bilimsel Araþtýrma ve Saðlýk Hizmetlerinin Ýyileþtirilmesi
baþlýklarý altýnda VI. Çalýþma Gruplarý Genel
Kurulu da yapýlacak.
Yine ayný gün derneklerin ATUB temsilcileriyle ortak bir toplantý düzenlenecek.
Kurultayýn ikinci ve üçüncü günlerindeki ana program içinde ise, Týpta Uzmanlýk Eðitimi
Yönetmeliði, E-Saðlýk, Uzaktan Eðitim, Hekimin Saðlýðý, Yeterlik Kurullarýnýn Etkinlikleri,
Akreditasyon ve Uzmanlýk Alanlarýnda Kesiþen Alanlar ve Çok Disiplinli Yaklaþým konularý ele alýnacak. Kurultaya, eðiticiler, eðitilenler, uzmanlýk dernekleri ve tabip odalarý yöneticileri ve uzmanlýk eðitimi alanýna ilgi duyan tüm hekimler davetli.

Hekim Postasý
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Performans sistemi saðlýk çalýþanlarýný cezalandýrýyor

KKKA performanslarýný düþürdü!
Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde görevleri
sýrasýnda Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna
yakalanan ve tedavi altýna alýnan üç hekim bir saðlýk
çalýþanýn çalýþmadýklarý süredeki maaþlarý kesintiye uðradý.
ATO Yönetim Kurulu, çalýþanlarýn performansa dayalý döner
sermaye ödemelerinin kesilmesine tepki göstererek, bu yanlýþ
uygulamanýn derhal düzeltilmesini istedi.

Hekim Postasý
Meslekleri baþýnda Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna yakalanarak ölümden dönen Ankara’daki üç doktor ve
bir saðlýk çalýþanýnýn performansa dayalý döner sermaye ödemeleri kesildi.
Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde üç he-

kim bir saðlýk çalýþaný, hastanedeki görevleri sýrasýnda, hastalarýný tedavi etmeye çalýþýrken
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi
(KKKA) hastalýðýna yakalanmýþ
ve tedavi altýna alýnmýþtý. AKP
hükümetinin “Saðlýkta Dönüþüm
Projesi” çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý’nýn uyguladýðý “performans” sistemiyle saðlýk çalýþanlarý ölmedikleri için adeta cezalandýrýldý. Saðlýk çalýþanlarýnýn

tedavi gördükleri çalýþmadýklarý
süredeki maaþlarý kesintiye uðradý.

ATO’dan tepki

Ankara Tabip Odasý Yönetim
Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada, performansa dayalý döner sermaye ödemelerinin “kamu” hastanelerinde esas ödeme
biçimi haline geldiðine iþaret edilerek, “Ankara’da 3 hekim ve 1
saðlýk çalýþaný, hastanedeki görevleri sýrasýnda, hastalarýný tedavi etmeye çalýþýrken Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýna yakalanýp ölümden döndüler.
Bu saðlýk çalýþanlarýna Saðlýk
Bakanlýðý’nýn uyguladýðý ‘performans’ sisteminin hediyesi ça-

lýþamadýklarý döneme ait döner
sermayelerini kesmek oldu!” denildi.
Hekimlerin geçimlerinin tümüyle bu ödemelere baðýmlý hale geldiðinin belirtildiði açýklamada þu ifadelere yer verildi:
“Ankara Tabip Odasý olarak bu
ücretlendirme politikasýnýn sakýncalarýný her platformda anlatmaya çalýþtýk. Hekimlerin insanca yaþayabilecekleri, hak ettikleri ücreti alabildikleri, güvenceli ve emekliliklerine yansýyan bir ücretlendirme sistemini
istediðimizi vurguladýk. Saðlýk
Bakanlýðý ise ‘performansa dayalý’ döner sermaye uygulamasýnýn ne kadar adaletli olduðunu
iddia ederek uygulamanýn ayný

biçimiyle sürüp yaygýnlaþmasýnda ýsrarýný sürdürüyor. Bildiðiniz gibi bu sistemde sadece çalýþabildiðiniz dönemlerde ücretinizi alabiliyorsunuz. Hastalanmaya görün, saðlýðýnýzdan olduðunuz gibi gelirinizden de oluyorsunuz! Yasal izin dönemlerinizde bile bu geliriniz kesiliyor.
Hekimler geçinemedikleri için izin almaya bile çekinir oldular!”
KKKA hastalýðýna yakalanan
saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermayelerinin kesilmesinin “performansa dayalý” döner sermaye
uygulamasýnýn iç yüzünü göstermesi bakýmýndan ibret verici
olduðunun belirtildiði açýklamada, bu yanlýþ uygulamalarýn
derhal düzeltilmesi istendi.

Þef atamalarýnda
KKKA nedeniyle bir
hemþire hayatýný kaybetti bu ýsrar neden?
Hekim Postasý
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý saðlýk çalýþanlarýnýn hayatýný da tehdit etmeyi sürdürüyor. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi’nden dolayý Arzu Öðren isimli
bir hemþire hayatýný kaybetti.
Bolu Devlet Hastanesi’nde görev yapan
27 yaþýndaki Arzu Öðren 18 Temmuz’da
nöbet esnasýnda baygýnlýk geçirerek çalýþtýðý hastanede tedavi altýna alýndý ve
KKKA þüphesiyle Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Öðren, 23 Temmuz’da
yaþamýný kaybetti.
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) tarafýndan yapýlan yazýlý
açýklamada, diðer salgýn hastalýklarda olduðu gibi Kýrým
Kongo salgýnýnda da saðlýk
çalýþanlarýnýn risk altýnda
olduðu ifade edilerek, saðlýk çalýþanlarýnýn önleyici
ve koruyucu ekipmanlardan ya da bunlarý takýp çýkaracak zamandan yoksun
olarak çalýþtýklarýna dikkat
çekildi. SES açýklamasýnda, “Saðlýk Bakanlýðý’ný bu konuda defalarca uyarmamýza raðmen saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarýnda herhangi bir düzenleme
olmamýþ, sistemde var olan çarpýklýklar
saðlýk çalýþanlarýnýn sýrtýna yüklenmiþtir.
Saðlýk sisteminde çarpýklýklarýn en önemli
nedeni koruyucu saðlýk hizmetlerinin yani
birinci basamaðýn iþlevsizleþtirilmesi ve
bunun sonucu olarak hastanelerdeki yýðýlmalardýr” denildi.

Virüs hastadan bulaþtý

Arzu Öðen’in KKKA’ya nasýl yakalandýðýnýn araþtýrýlmasý için Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan bir heyet oluþturulmuþtu. Heyetin raporuna göre, hemþireye virüs keneden deðil, hastaneye tedaviye gelen hastadan bulaþtý.
25 Temmuz’da hemþirenin görevli oldu-

Bolu Devlet
Hastanesi’nde
görev yapan 27
yaþýndaki Arzu
Öðren, hastaneye
tedaviye gelen
hastadan kaptýðý
KKKA virüsü
nedeniyle
yaþamýný yitirdi.
ðu Bolu Ýzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne
giderek incelemelerde bulunan heyetin raporunda, Arzu hemþirenin görev yaptýðý
serviste, yatarak tedavi gören ve daha
sonra yapýlan tetkiklerde KKKA tanýsý
konulan bir hastayý 9-13 Temmuz tarihlerinde tedavi ettiði
ve kayýtlar incelendiðinde ise bu hastanýn aktif kanamasýnýn olmadýðý; ancak
kusmasýnýn olduðunun
tespit edildiði belirtildi.

TTB’den KKKA uyarýsý

Türk Tabipleri Birliði (TTB)
Genel Sekteri Eriþ Bilaloðlu ise
yaptýðý açýklamada, KKKA hastalýðýnýn,
Türkiye açýsýndan çok iyi yönetilmesi gereken bir saðlýk sorunu haline geldiðine
dikkat çekerek, hükümetin bu konudaki aþý, serum çalýþmalarý ile yapýlan araþtýrmalarý desteklemesi gerektiðini söyledi.
Bilaloðlu, uzun nöbetler, uzun çalýþma
saatleri ve uygun olmayan çalýþma ortamlarýnýn hekim ve hemþirelerin alýnacak önlemler konusunda dikkatlerinin daðýlmasýna yol açtýðýný ifade ederek, “Bu konuda
TTB’nin somut bir önerisi var. Saðlýk kuruluþlarýnda iþyeri saðlýk birimleri kurulmalý. Böylece doðrudan iþi bu olan, iþyerindeki çalýþma koþullarý ve ortamýn saðlýklý olmasýný gözeten bir birim sorunlarýn
çözümünde etkili olacaktýr. Bu amaçla bir
yönetmelik taslaðý hazýrlýyoruz. Bunu da
Saðlýk Bakanlýðý’na ileteceðiz” dedi.

Hekim Postasý
Saðlýk Bakanlýðý, 10 Haziran 2008 tarihinde internet sitesinde yayýmladýðý
bir duyuru ile eðitim ve araþtýrma hastanelerine klinik þefi ve klinik þef yardýmcýsý atanacaðýný bildirdi. Ankara Tabip Odasý (ATO) Baþkaný Prof. Dr. Gülriz
Ersöz bu geliþme üzerine yaptýðý yazýlý
açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý’nýn yaklaþýk 10 yýldýr eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki boþ bulunan eðitici kadrolarýný ilan etmeden, nesnel, bilimsel ve aleni bir deðerlendirme yapýlmadan atama iþlemleri gerçekleþtirdiðine dikkat
çekti.
Ersöz açýklamasýnda, siyasi kadrolaþma kaygýlarý ile eðitici atamanýn kýsa ve
uzun vadede olasý sonuçlarýnýn doðrudan halkýn saðlýðýný tehdit edeceðini belirterek, TTB’nin Saðlýk Bakanlýðý’ndan
eðitim ve araþtýrma hastaneleri klinik
þef ve þef yardýmcýsý kadrosuna iliþkin

sorularýna bugüne kadar
yanýt alýnamadýðýný bildirdi.
“Þu an görev yapan eðiticilerin nasýl bir deðerlendirme sonucu atandýklarý belirsizliðini korumaktadýr. Ankara’da bulunan hizmet hastanelerinin eðitim ve araþtýrma hastaneleri ile ihtiyaçla iliþkisi kurulmaksýzýn birleþtirilerek yeni klinikler ve þeflikler oluþturulacaðý duyumlarýnýn gündeme gelmesi,
kadrolaþma endiþelerimizi artýrmaktadýr. Kaldý ki Türkiye’nin ihtiyacý, Saðlýk
Bakanlýðý’nýn bazý raporlarýnda da belirtildiði gibi uzman hekimlerden çok
pratisyen hekimlerdir.” diyen Ersöz, uzmanlýk eðitiminin konunun tüm taraflarýnýn katýlýmýyla oluþturulacak yasal
altyapý ile bir program çerçevesinde insan odaklý toplum gereksinimlerini karþýlayacak bir þekilde yapýlandýrýlmasý
gerektiðinin altýný çizdi.

Týp fakültelerinde mezuniyet
sevinci
ATO Baþkaný
Gülriz Ersöz
dereceye giren
öðrencileri tek
tek kutladý.

Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Týp Fakülteleri 2007-2008 eðitim öðretim yýlý mezunlarýný verdi. Düzenlenen mezuniyet törenlerinde genç he-

kimleri aileleri ve öðretmenleri yalnýz
býrakmadý. Fakültelerini dereceyle bitiren öðrenciler Ankara Tabip Odasý
tarafýndan ödüllendirildi.
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Ankara bebek ölümleriyle sarsýldý
Zekai Tahir Burak
Hastanesi’nde
Temmuz ayýnda
yeni doðan
49 bebek hastane
enfeksiyonu
nedeni ile
yaþamýný yitirdi.
SES, Temmuz ayýnda
sadece bir hafta
içinde 28 bebeðin
enfeksiyon
nedeniyle öldüðü
iddiasýnda bulundu.
ATO tarafýndan
baþlangýcýndan
bugüne çok
yakýndan izlenen ve
müdahil olunan
süreçte Saðlýk
Bakanlýðý’nca
ölümlerin hastane
enfeksiyonuna
baðlý gerçekleþtiði
doðrulandý.
Hekim Postasý
Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde Temmuz ayý içerisinde ardý ardýna gelen
bebek ölümleri, Ankara’yý
sarstý. Saðlýk Emekçileri
Sendikasý (SES) Temmuz
ayýnda bir hafta içinde Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde 28 bebeðin enfeksiyon nedeniyle yaþamýný
yitirdiðini açýkladý.
Zekai Tahir Burak Kadýn
Saðlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yeni Doðan
Ünitesi’nde meydana gelen bebek ölümleri tartýþmalarý da beraberinde getirdi.

ATO hastane yetkilileri
ile görüþtü

1 Aðustos 2008 tarihinde
Zekai Tahir Burak Kadýn
Saðlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde hastane
enfeksiyonuna baðlý çok
sayýda yenidoðan ölümü
olduðu yönündeki haber
üzerine hemen harekete
geçen Ankara Tabip Odasý
(ATO) Yönetim Kur ulu
Baþkaný Gülriz Ersöz, ATO
Genel Sekreteri Aytuð Balcýoðlu ile Türk Tabipleri
Birliði (TTB) Genel Sekreteri Eriþ Bilaloðlu, hastane
baþhekimi ve ilgili klinik
þefi ile görüþmelerde bulundu. Hastane yetkilileri
ATO yöneticilerine ilk olarak 1000gr’ýn altýnda bebek ölümleri olduðunu ancak sayýnýn bu bebeklerde
rastlanan ölüm oranýnýn
üstünde olmadýðýný, has-

tanelerine ait oranlarda
da bir artýþ yaþanmadýðýný
ve hastane enfeksiyonuna
dair bir veri olmadýðýný ifade ettiler.
ATO yöneticilerine, hastanelerinde tadilat olmasý
nedeni ile sýkýntýlar yaþandýðýný, personel, özellikle hemþire, sayýsýnda
yetersizlik olduðunu anlatan hastane yetkilileri, bu
konularda Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nden destek istendiðini, Ankara çevresinden hastanelerine sevk
edilen prematüre bebek
sayýsýnýn fazla olduðu,
bunlarýn Ankara’daki alt
yapýsý uygun diðer hastanelere yönlendirilmesi gerektiðini belirttiler.

Kapasitenin üstünde
hasta alýmý riski
artýrdý

ATO tarafýndan görüþmelerin ardýndan yapýlan
açýklamada ise þöyle denildi: “Yenidoðan ölümleri, birimlerin fiziksel olanaklarý ile iliþkidir. Kapasitenin üstünde hasta nedeni ile bir küvöze 2-3 bebeðin alýnmasý, ventilatuvarýn dönüþümlü kullanýlmasý gibi durumlar riski
ar týr maktadýr. Ankara
çevresinden hastaneye
sevk edilen bebeklerin
mortalitesi yüksek, düþük
doðum aðýrlýklý ya da prematüre bebekler olmasý da
önemli bir faktördür. Yenidoðan bakým birimlerinde personel sayýsý ve niteliði de hizmetin yeterliði

bakýmýndan önemlidir.
Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin yenidoðan biriminde hemþire sayýsýnda
azalma olduðu ve hizmet
sunmayý zorlaþtýrdýðý anlaþýlmaktadýr. SES Merkez
Yönetim Kurulu’nun 02 Aðustos 2008 tarihli açýklamasýnda yer alan Saðlýk
Bakanlýðý Dr. Zekai Tahir
Burak Kadýn Saðlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde bir haftada
20’nin üzerinde bebeðin
öldüðü ve hastane enfeksiyonu olduðuna dair deðerlendirmeler önemlidir.
ATO ve TTB genel sekreterleri kamuoyunun bilgilendirilmesi açýsýndan konu ile ilgili bilimsel bir heyetle Dr. Zekai Tahir Burak Kadýn Saðlýðý Eðitim
ve Araþtýr ma Hastanesi’nde inceleme ve deðerlendirme yaparak katkýda
bulunabileceklerini, bu amaçla önümüzdeki günler
içerisinde ziyaret taleplerini iletebileceklerini ilgililere sözlü olarak ifade
etmiþlerdir.”

ATO tarafýndan bilim
kurulu oluþturuldu

Baþlangýcýndan bugüne
süreci çok yakýndan izleyen ve müdahil olan ATO
tarafýndan daha sonra,
meydana gelen bebek ölümlerini ile ilgili inceleme ve deðerlendirme yapmak amacýyla bilim kurulu oluþturuldu. Konunun
uzmaný bilim insanlarýndan oluþan kurul 06 Aðus-

Bakanlýk hastane
enfeksiyonu
salgýnýný kabul etti
Yenidoðan kayýplarýnýn ardýndan Dr. Zekai Tahir
Burak Hastanesi Baþhekimi Dr. Leyla Mollamahmutoðlu, bebek ölümlerinin hastane enfeksiyonundan kaynaklý olmadýðýný savunmuþtu ancak
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan kurulan inceleme komisyonunun raporu ölümlerin hastane enfeksiyonuna baðlý gerçekleþtiðini doðruladý.
Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde bir ayda 49 bebeðin yaþamýný yitirmesi üzerine Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan kurulan inceleme komisyonu 15 Aðustos 2008 tarihinde yaptýðý açýklamada 1-5 Aðustos
2008 tarihleri arasýnda salgýn görüldüðünü doðruladý ve enfeksiyonlarýn kontrol altýna alýnýncaya
kadar ölümlerin yaþandýðý üniteye yeni hasta alýmýnýn durdurulmasýný istedi.
Ýnceleme komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporda, “Aðustos ayýnýn ilk 5 gününde kan kültürlerinde saptanan üremelerin çoðunluðunun klebsiella ve enterobakter gibi enterik gram-negatif basiller olmasý ve bu iki bakterinin toplam üreme oranýnýn tüm pozitif kan kültürlerinin yüzde
94.6’sýna ulaþmasýnýn dikkat çekici olduðu” bildirildi. Raporda, klebsiella ve enterobakter türlerinin ayný türden olma olasýlýðýnýn yüksek olacaðý
anýmsatýlarak, “Bu þekilde düþünüldüðü takdirde
1-5 Aðustos 2008 tarihleri itibarýyla ilgili ünitede
bir klebsiella bakteriyemisi salgýnýnýn olduðu sonucuna varýlabilir” denildi. Raporda, temmuz ayýnda ölen 49 bebeðin 21 ‘inin 27. gebelik haftasýnýn altýnda, 16’sýnýn 28-31, 5’inin ise 32-36. haftalar arasýnda, 7’sinin de 37. hafta ve üzerinde olduðu belirtildi. Özellikle son 2 ay içinde klebsiella
türlerinde bir artýþ gözlendiði bildirilen raporda,
aðustos ayýnýn ilk 5 günü içindeki ölümlerin yüzde 32’sinin klebsiella, yüzde 24’ü enterobakter
sepsisi nedeniyle gerçekleþtiði bilgisi verildi.

tos 2008 tarihinde Ankara
Tabip Odasý’nda ilk toplantýsýný yaptý.
Hastane yönetimi bebek
ölümlerinin “hastane enfeksiyonu”na baðlý gerçekleþmediðini savunurken,
Saðlýk Bakanlýðý konu ile
ilgili inceleme baþlattý. Bebek ölümlerini inceleyen
heyette görevli Prof. Dr.
Fahri Ovalý ilk gözlemlerinin ardýndan yaptýklarý açýklamada, “Yapýlan tüm
incelemeler sonucunda,
bebeklerde farklý cinslerde
ve farklý tiplerde mikroplarýn üremiþ olduðu tespit
edildi. Temmuz’da bebeklerin yaklaþýk dörtte birinin enfeksiyon nedeniyle
öldüðü görüldü” dedi.
Ýnceleme heyeti üyesi
Hacettepe Üniversitesi Týp
Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Murat
Akova da incelemeler sonucunda “Ocak ve Temmuz aylarýnda hastanedeki enfeksiyon oranlarýnda
bir artýþýn söz konusu olduðunun” belirlendiðini ifade etti.

49 bebek hayatýný
kaybetti

Öte yandan, Zekai Tahir
Burak Hastanesi’nde Temmuz ayýnda 1840 doðumun gerçekleþtiði, 504 bebeðin yenidoðan ünitesine
yatýrýldýðý ve bu bebeklerden 49’unun hayatýný kaybettiði ortaya çýktý. Ankara Cumhuriyet Baþ Savcýlýðý da bebek ölümlerine iliþkin soruþturma baþlattý.

Hastane yönetimi
iddialarý kabul
etmemiþti

Dr. Zekai Tahir Burak
Kadýn Saðlýðý Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Opr. Dr. Leyla Mollamahmutoðlu ise yaptýðý açýklamada bebeklerden hiç
birinin hastane enfeksiyon
yüzünden ölmediðini savunmuþ, Yenidoðan Ünitesi Klinik Þefi Prof. Dr. Uður Dilmen de
“Hayatýný kaybeden bebekler, çoðul gebelik, baðýrsak sorunlarý, erken doðum, doðumsal sakatlýk,
doðumsal kalp sor unu,
kroner hipertansiyon ve
doðum sýrasýnda oksijen
yetersizliði gibi nedenlerden kaybedildi. Yenidoðan
ünitemiz enfeksiyon olmayacak þekilde dizayn edilmiþtir. Bebeklerde yapýlan
taramalara göre anormal
bir durum söz konusu deðildir” açýklamasýný yapmýþtý.

Hekim Postasý
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Bilimsel
Kurul’un
bebek ölümlerini
inceleme giriþimi
engellendi

ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Bayazýt Ýlhan (solda), ATO Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Ersöz
(ortada), TTB Genel Sekreteri Dr. Eriþ Bilaloðlu (saðda)

Dr. Zekai Tahir Burak
Hastanesi’nde yaþanan
yenidoðan kayýplarýný
yerinde incelemek
üzere TTB ve ATO
tarafýndan oluþturulan
Bilimsel Kurul’un
çalýþmalarý hastane
yönetimi tarafýndan
engellendi. ATO ve TTB
tarafýndan yapýlan
ortak basýn
açýklamasýnda konuþan
TTB Genel Sekreteri Dr.
Eriþ Bilaloðlu, ölümlerin
“hastane enfeksiyonu
salgýný”ndan
kaynaklandýðýný ifade
ederken, yaþananlarýn
sistem sorunundan
baðýmsýz
düþünülemeyeceðini
vurguladý.

Hekim Postasý
Türk Tabipleri Birliði
(TTB) ve Ankara Tabip Odasý’nýn (ATO) Dr. Zekai
Tahir Burak Hastanesi’nde
yaþanan bebek ölümlerini
incelemek üzere oluþturduðu heyetin çalýþmalarý
hastane yönetimi tarafýndan engellendi. TTB ve ATO tarafýndan 13 Aðustos
2008 tarihinde TTB binasýnda Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde yaþanan yenidoðan kayýplarýna
iliþkin basýn toplantýsý düzenlendi. TTB ve ATO ta-

rafýndan oluþturulan Bilimsel Kurul’un çalýþma
yapmasýnýn engellendiðine
dikkat çekilen basýn toplantýsýnda, yaþanan sorunun “hastane enfeksiyonu
salgýný” olduðu belirtildi.
TTB Genel Sekreteri Dr.
Eriþ Bilaloðlu yaptýðý açýklamada, TTB ve Ankara
Tabip Odasý (ATO) olarak
Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde yaþanan bebek
ölümlerini incelemek istediklerini, ancak hastane
yönetiminin incelemeye izin vermediðini söyledi.
Bilaloðlu, baþhekim imzasýyla kendilerine gelen
resmi yazýda Saðlýk Bakanlýðý’nýn konuyu incelemek için bilimsel bir kurul oluþturduðu ve yeni
bir incelemeye mahal olmadýðýnýn belir tildiðini
bildirdi.
TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu’nun da
TTB’den acil olarak rapor
istediðini hatýrlatan Bilaloðlu, TTB’nin yaný sýra
TBMM tarafýndan da yapýlan bir talebe direnç
gösterilmesinin düþündürücü olduðunu kaydetti.

Bebek ölümlerine
hastane enfeksiyonu
neden oldu

Baðýmsýz bir kurul tarafýndan yapýlacak incelemenin engellenmiþ olmasý
ve Saðlýk Bakanlýðý’nýn o-

luþturduðu kurulun yazýlý
raporunun henüz açýklanmamýþ olmasýnýn endiþe
verici olduðunu ifade eden
Bilaloðlu, doðrudan veri
sahibi olmamakla beraber
Aðustos ayýnýn ilk beþ gününde mortalitede temmuz ayýna göre yüzde 100
artýþ olduðunun anlaþýldýðýný bir hastane enfeksiyonu salgýný yaþandýðýný bildirdi.
Bilaloðlu þunlarý söyledi:

“Olay sonrasý kimi yetkililerin açýklamalarý, basýnda yer alan kimi yazýlar
doðrudan saðlýk çalýþanlarýný, hekim-hemþireleri
sorumlu tutar nitelikte olmuþtur. ATO 6023 sayýlý
TTB yasasýnýn kendine
verdiði yetki ve görevler
çerçevesinde hekimlere
yönelik bir inceleme ve
soruþturma sürecini yapacaktýr. Ancak bu süreci
tek tek hekim, hemþire

kusuru ile açýklamak olsa
olsa durumun ciddiyetinin
farkýnda olmamak olabilir.
TTB’nin 3 yýl kadar önce
yine ayný konu ile ilgili
hazýrladýðý rapor ve uyarýlarýn dikkate alýnmamýþ
olmasý da bunu teyit etmektedir. Dolayýsýyla sorun bir politika sorunu,
sor unlara gerçekçi, sistemli ve köklü çözümler
üretme anlayýþýndan uzaklýk, bilimsel yöntem ve

planlamadan yoksunluk,
gündelik ifadeyle ‘hesapsýz-kitapsýz’ iþ yapma olarak adlandýrýlabilir. Kýsacasý sistem sor unudur.
Saðlýkta dönüþüm programýnýn niceliðe endeksli
saðlýk hizmet sunma anlayýþý, hizmet-eðitim-araþtýrma arasýndaki süreçlerde yapýlan bütünlüklü hatalý tercihler ister istemez
sonuçlarýný doðurmaktadýr.”

ATO tarafýndan oluþturulan Bilimsel Kurul’da Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Ýnfeksiyon Hastalýklarý
Ana Bilim Dalý’ndan Prof. Dr. Murat Akova, Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalý’ndan
Prof. Dr. Saadet Arsan, Türk Hemþireler Derneði ve Hacettepe Üniversitesi’nden Çaðrý Barýn ve Hicran
Çavuþoðlu, Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Çocuk Ýnfeksiyon Hastalýklarý Bilim Dalý’ndan
Doç. Dr. Ergin Çiftçi, Türk Neonataloji Derneði ve Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ebru Ergenekon ile
Ankara Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Ersöz yer alýyordu.

Tuzla’da ölümler sürüyor

Ölümlerin Sýradanlaþmadýðý, Ýnsanlarýn Kum Çuvalý Yerine
Kullanýlmadýðý Bir Ülkede Hekimlik Yapmak Ýstiyoruz!
Ülkemizin her yerinden sürekli ölüm haberleri geliyor. Sokaklarda birbirinin peþi sýra
bombalar patlýyor, insanlarýmýz
ölüyor.
“Kaçak” Kuran kursu binasý
yýkýlýyor, körpecik kýz çocuklarýmýz beton bloklarýn, tuðlalarýn
altýnda ezilip can veriyor. Böyle
kurslardan, binalardan çok var

deniyor. Ne kadar var? Ne kadar
çocuðumuz bunun gibi tehlikeler altýnda hangi kurslardalar?
Bu kurslarý kimler açar, kimler
denetler? Bu kurslar gerçekten
kaçak mýdýr? Kýz çocuklarýnýn
yaþamý bu kadar ucuz mudur?
Mayýnlar patlýyor, askerlerimiz ölüyor. Bu ölümlerin sakat
kalmalarýn sonu hiç gelmiyor.

Hep analarýn yüreðine kor düþüyor! Bu yangýný kim söndürür? Kim durdurur akan kaný?
Tuzla tersanelerinde ölümler
durmuyor. “Kazalar” bitmiyor.
Ýnsanlarý kum torbasý yerine filikaya doldurup boþluða sallamak kaza mýdýr? Daha iki hafta
önce meclis tarafýndan görevlendirilen bir komisyon Tuzla’yý

incelemiþ ve bir rapor açýklamýþtý, denetimler artacaktý, tedbirler artacaktý, ölümler duracaktý. Bu son olaydan sonra yüzü kýzaran var mýdýr?
Biz ölüme karþý yaþamý savunan, insanlarý yaþatmaya çalýþan bir mesleðin mensuplarý olarak bu ülkede ölümün “sýradanlaþmasýný” kabul etmiyoruz!

Tüm bu ölümlerin durmasýný,
barýþ ve kardeþlik içinde, hakça
paylaþýmýn olduðu, insanlarýn
güvenle yaþadýðý bir ülkede hekimlik yapmayý özlüyoruz. Bu
ölümlerin sorumlularý, çýðlýðýmýzý duyuyor musunuz? Gerçekten bir þeyler yapmayý düþünüyor musunuz?
Ankara Tabip Odasý
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Saðlýk Bakanlýðý’ndan bir gece yarýsý operasyonu!

Hizmet hastaneleri
eðitim hastaneleri
ile birleþtirildi
Etlik Ýhtisas Hastanesi Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’yle,
Zübeyde Haným Doðumevi de Dr. Sami Ulus Kadýn Doðum, Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’yle birleþtirildi. Saðlýk Bakarlýðý’nýn
hastane çalýþanlarýnýn bilgisi dýþýnda gerçekleþtirdiði bu birleþtirme saðlýk
çalýþanlarý ve hekimlerin tepkisine neden oldu. ATO Yönetim Kurulu Baþkaný
Gülriz Ersöz, bu birleþtirmeyi kadrolaþmaya yönelik bir adým olarak
deðerlendirerek, hekimler ve tüm saðlýk çalýþanlarýný maðdur eden uygulamanýn
durdurulmasýný istedi.

Hekim Postasý
Saðlýk Bakanlýðý bir gece
yarýsý operasyonu ile Ankara’daki Etlik Ýhtisas
Hastanesi’ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’yle,
Zübeyde Haným Doðumevi’ni de Dr. Sami Ulus Kadýn Doðum, Çocuk Saðlýðý
ve Hastalýklarý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’yle
birleþtirdi.
Hastane çalýþanlarýnýn
bilgisi dýþýnda gerçekleþtirilen bu birleþtirme saðlýk
çalýþanlarý ve hekimlerin
tepkisine neden oldu.
Etlik Ýhtisas Hastanesi’nin Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’yle, Zübeyde
Haným Doðumevi’nin de
Dr. Sami Ulus Kadýn Doðum, Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýr ma Hastanesi’yle
birleþtirilmesi, SES Ankara Þubesi tarafýndan
25 Haziran 2008 tarihinde Etlik Ýhtisas Hastanesi
önünde yapýlan kitlesel
basýn açýklamasýyla protesto edildi. Basýn açýklamasýna ATO da destek
verdi. Eyleme, hastalar ve
yakýnlarý da alkýþ ve sloganlarla katýldý.

“Saðlýk
piyasalaþtýrýlýyor”
“Biz yerimizden memnunuz. Saðlýðý piyasalaþtýranlar, emekçileri güvencesiz çalýþtýranlar, ücretleri düþürenler ve kadrolaþanlar, siz yer beðenin”
pankartýnýn açýldýðý eylemde konuþan ATO Genel
Sekreteri Aytuð Balcýoðlu
hizmet hastanelerinin eðitim hastanesine dönüþtürülmesinin yanlýþlýðýna
dikkat çekti. Balcýoðlu,
uygulamanýn saðlýðý piyasalaþtýrma ve çalýþanlarýn
özlük haklarýný ellerinden
alma sürecinin bir parçasý
olduðunu ifade etti.
SES Ankara Þube Baþkaný Ýbrahim Kara ise açýklamasýnda, görevlerini

yapmak için sabahýn erken saatlerinde hastaneye
gelen saðlýk çalýþanlarýnýn
ve hastalarýn savaþ sonrasýný andýran bir manzara
ile karþý karþýya kaldýklarýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü
ve baðlanan hastanelerin
idarecilerinin, yönetici ve
çalýþanlara bilgi vermeden
adeta iþgal kuvvetleri gibi
davranýp tüm tabelalarý
söktüklerini ve oda beðenme yarýþýna girdiklerini
anlattý. Kara, evlerinin nerede olduðunun, çocuklarýnýn okuduðu okulun yerinin, hastanede ne kadar
süreyle hizmet verdiklerinin hiçbir önemi bulunmadýðýný ve kendilerine
“yer beðenin” denildiðini
belirtti.

“Süreç kaygý verici”
ATO Baþkaný Gülriz Ersöz ise 28 Haziran 2008
tarihinde yaptýðý yazýlý açýklama ile Saðlýk Bakanlýðý’nýn 24 Haziran 2008 tarihinde ani bir kararla Zübeyde Haným Doðumevi’ni
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’ne; Etlik Ýhtisas
Hastanesi’ni de Dýþkapý
Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve
Araþtýr ma Hastanesi’ne
baðlamasýna tepki gösterdi. Sürecin hastane çalýþanlarý ile paylaþýlmadýðýna, çalýþanlarýn görüþlerinin alýnmadýðýna ve çalýþanlara yönelik hürmetsiz
bir tarz izlendiðine dikkat
çeken Ersöz, hastalarýn ve
çalýþanlarýn maðdur edildiðini ifade etti. Ersöz, açýklamasýnda þöyle dedi:
“Saðlýk Bakanlýðý raporlarýnda da belirtildiði gibi
mevcut veriler Türkiye’de
uzman hekim sayýsýnýn
pratisyen hekim sayýsýndan çok daha yüksek ol-

duðunu göstermektedir.
Eðitim ve hizmet hastanelerinin konum ve sayýlarý
gereksinimler üzerinden
tanýmlanmalýdýr. Olasý deðiþiklikler gerekçeleri ile
açýklanmalý ve alt yapý
uygun hale getirildikten
sonra yapýlandýrýlmalýdýr.
Ankara için önemli hizmet
veren bu hastanelerin bir
gecede eðitim ve araþtýrma hastanelerine dönüþtürülmesi kuþku uyandýrmaktadýr.
Alýnacak uzmanlýk öðrenci sayýsýnýn eðitim alt
yapýsý dikkate alýnmadan
yalnýzca yatak sayýsý üzerinden belirlendiði de dikkate alýnacak olursa uzmanlýk eðitimi niteliðinin
bir kez daha göz ardý edildiði sonucuna varýlmaktadýr. Tam da þef-þef yardýmcýlýklarý ile ilgili yeterliðin dikkate alýnmadýðý
düzenlemelerin gündemde
olduðu sýrada yapýlan bu
deðiþiklik kadrolaþmaya
yönelik yeni atamalarýn
söz konusu olacaðýný düþündürmektedir.
Ankara Tabip Odasý olarak, hastane birleþtirmelerindeki amacýn ne/neler
olduðunun açýklanmasýný
talep ediyor, söz konusu
hastanelerin çalýþanlarý olan meslektaþlarýmýzla ilgili düzenlemeleri kaygý ile izliyoruz. Ankara’daki
hekimlerin temsilcisi/sorunun doðrudan tarafý olarak, yasal giriþimde bulunma hakkýmýzý saklý tutarak hepimizi yakýndan
ilgilendiren bu düzenlemeler hakkýnda hekimler
ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn maðdur edilmemesi
talebiyle yetkilileri uygulamanýn durdurulmasýna
davet ediyoruz.”

Hastane
birleþtirmelerinin
altýnda ne var?
Dr. A. Selçuk Atalay

S

aðlýk Bakanlýðý’nýn (SB) 17 Haziran’da
verdiði makam onayýyla Etlik Ýhtisas
Hastanesi Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt
Hastanesi ile, Zübeyde Haným Doðumevi
Hastanesi ise Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalýklarý Hastanesi ile birleþtirildi. 24 Haziran gecesi Dýþkapý Hastanesi’nden gelen yöneticiler ve bazý klinik þefleri Etlik Ýhtisas Hastanesi’nin içinde doktor odalarýný tek tek açtýrýp kendilerine odalar beðendiler. O gece yaþananlara þahit olanlar, geceyi bir iþgal gibi
anlatýyorlar.
Bu iki hastane 2005 yýlýnda SSK’dan SB’na
aktarýlmýþtý. Biri eðitim hastanesi diðeri ise
ikinci basamak hizmet hastanesi. Yapýlan
yönetsel operasyonla aslýnda bu iki hastane
birleþmiyor. Etlik Ýhtisas Hastanesi, yani ikinci basamak saðlýk hizmeti üreten bir hastane ortadan kaldýrýlýyor ve bir eðitim hastanesi (Dýþkapý) geniþletiliyor.
2005 yýlýnda SSK hastanelerinin SB’lýðýna
devrinden itibaren iki devlet hastanesi olan;
Bolu, Akhisar, Çorum, Erzincan gibi yerlerde
Bakanlýk, hastaneleri birleþtirme yoluna gitti. Ancak bu birleþtirilen hastanelerin hepsi
hizmet hastanesiydi. Ankara’da birleþmelerin içinde eðitim hastaneleri olmasý sebebiyle bir ilk gerçekleþtirilmiþ olmaktadýr.
Apar topar, taraflarla konuþmadan (þüphesiz Bakanlýk kendisine göre taraf olanlarla
görüþmüþ olabilir)gerçekleþtirilen bu operasyon sonrasýnda Ankara Tabip Odasý, Ýl Saðlýk
Müdürlüðü’ne birleþme kararýnýn sebebini
soran bir yazý yazmýþ, ancak henüz bir cevap verilmediðini öðreniyoruz. Nedir gerçekten bu birleþmelerin sebebi?
Birleþmelerin sebepleri konusunda hastane yönetimlerinde olanlar, çalýþanlar, pek
çok yorumda bulunuyor. Yorumlar þöyle sýralanabilir:
Kadrolaþma. Þef-þef yrd. atamalarýnda
Bakanlýðýn gösterdiði kadrolaþma ýsrarýný biliyoruz. Hele tam da konuyla ilgili yeni bir
yönetmelik çýkmýþken birleþmelerin sebebi
olarak ortada duruyor. Örneðin Etlik Ýhtisas
Hastanesi’nde 11 yeni þef konumu oluþturulabilir görünüyor.
Yönetememe. Bakanlýk ikinci basamak
hizmet hastanelerini yönetmek konusunda
sýkýntý yaþýyor deniliyor. Eðitim hastanesi
yapýsý altýnda bu sorunun çözüleceði söyleniyor. Ama öte yandan diðer birleþtirilen
hastaneler zaten eðitim hastanesi.
Para ve arsa. Etlik Ýhtisas Hastanesi’nin
þu an bankada 1.252.802 bin YTL’si mevcut.
4.210.675 bin YTL de alacaklarý var. Bunun
yanýnda Etlik Hastanesi’nin yýllardýr üzerinde konuþulan geniþ bir arazisi var.
Hastane Birlikleri Yasasý. Bu yasa ile ilgili tasarý henüz meclis komisyonlarýnda.
Yasa ile hastaneler birleþiyor, yönetsel olarak yerel düzeye aktarýlýyor, eðer yönetilemezse de kapatýlýyor ya da özele devrediliyor. Giderek bir tarz olarak kanýksamaya
baþladýðýmýz, yasadan önce yasanýn getireceði uygulamanýn hayata geçmesinin bir örneðini yaþýyoruz Ankara’da. Dýþkapý Baþhekim’i Dr. Ýrfan Þencan da düzenlemenin bu
yasa tasarýsý ile ilgili olduðunu söylüyor.
Ankara Tabip Odasý’nda birleþmenin olasý
sonuçlarýnýn tartýþýldýðý toplantýda; Etlik
Hastanesi’nde hizmetin yavaþlayacaðý, hastalarýn uzman hekime ulaþamayacaðý, Bakanlýðýn bir propaganda malzemesi olarak
kullandýðý “hekim seçme özgürlüðünün”orta-

dan kalkacaðý, idari, eðitim ve hizmet olarak birleþtirilmiþ bu hastanelerin birbirine
olan fiziksel uzaklýklarýnýn hastalar ve çalýþanlar için birçok zorluk yaratacaðý gibi konular üzerinde duruldu.
Öte yandan üzerinde durulmasý gereken önemli bir konu da “uzmanlýk eðitimi” konusu olarak görünüyor. Ankara’da yeni bir eðitim hastanesine gereksinim var mý? Böyle
bir düzenleme için gereken uzmanlýk eðitim
planlamasý yapýldý mý? Etlik Ýhtisas Hastanesi hizmet hastanesi yapýsý ile uzmanlýk eðitiminde gereken niteliði oluþturacak koþullara sahip mi? Uzun yýllardan beri hizmet
hastanesi olarak çalýþan bir hastanede (hizmet alanlarýn alýþkanlýklarýný da hesaba kattýðýmýzda) uzmanlýk eðitimi için gereken ortam saðlanabilecek mi?
Etlik Ýhtisas Hastanesi üzerinden baktýðýmýzda hekimler açýsýndan da durum iç açýcý
görünmüyor. Eðitim kadrosu olmadýðý halde
(bir defaya mahsus deniyor), mevcut uzmanlar eðitim kadrosunda gösteriliyor. Bu durum hastanenin uzman doktorlarýnýn tercihi
deðil.
Bu uzmanlara her an, “eðitim kadrosunda
deðilsin” denip hastaneyle baðlantýlarý kesilebilir.
Hastanedeki pratisyen hekimlerin ne olacaðý ise tamamen belirsizdir. Hekimlerin odalarý, çalýþma düzeni v.b. aniden deðiþtirilmiþ, personelde kaygý ve huzursuzluk oluþturulmuþtur.
Bu süre içinde ATO ile görüþmeyen Ýl Saðlýk Müdürü’müz Dr. Mustafa Aksoy, Altýndað bölgesindeki mahalle muhtarlarý, Ankara Zübeyde Haným Doðumevi Hastanesi çevresindeki eczaneler ve Ýl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte Ankara Ýl Saðlýk Müdürlüðü
Eðitim Merkezi’nde bir toplantý düzenlemiþtir. Demek ki Ýl Saðlýk Müdürü’müze göre
yapýlan idari tasarrufla ilgili taraflar bunlardýr. Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nün web sayfasýnda bu toplantýyla ilgili yapýlmýþ haberden
anlaþýlan, toplantýda sadece Dr. Mustafa Aksoy’un konuþtuðu diðerlerinin de teþekkür
ederek ayrýldýðýdýr. Þu sýralar kamuoyunda
yoðun olan bazý gündemler üzerinden hükümetin sergilemeye çalýþtýðý “demokrat tavrýn” saðlýk alanýnda göstermelik de olsa ortaya çýkmadýðýný yýllardýr hep birlikte yaþýyoruz.
Ankara’da özel sektörün giderek daha fazla ikinci basamak saðlýk hizmeti veren saðlýk iþletmeleri açtýðý hepimizin malumudur.
Böyle bir ortamda “idare” ikinci basamak
saðlýk hizmetini yoðun olarak veren deneyimli bir hastanesini saðlýk ortamýndan çekmiþtir. Etlik Ýhtisas Hastanesi’nin hasta kitlesi artýk özele gitmeye adaydýr. Dolayýsýyla
Bakanlýk bu düzenleme ile saðlýk hizmeti üreten bir birimi kapatarak, alaný özele açmýþtýr. Bu nedir? Bu bir hizmet alanýnýn “özelleþtirilmesidir”.
Bakanlýk “sevk zinciri” düzenlemesini ortadan kaldýrarak halka mavi boncuk daðýtmaya devam etti. Bugün hastalar Bakanlýðýn
(saðlýkta dönüþüm programýnýn) koruyucu
saðlýk hizmetleri yerine, tedavi edici saðlýk
hizmetlerine doðru yönelimi dorultusunda
hareket ediyor. Saðlýk hizmeti beklentisi, sunumu; nitelik tartýþmasý, uzun dönemde
toplum saðlýðýmýza etkileri göz ardý edilerek
kýþkýrtýlýyor. Büyük kentlerde hizmet hastaneleri ortadan kaldýrýlarak, tüm saðlýk hizmeti (tedavi edici) eðitim hastanelerine ve oradaki çalýþma süreleri belirsiz, KKKA gibi
hastalýklarla yataklara düþen neferlere, asistanlara býrakýlýyor.
Etlik’teki hastanenin bahçesine bir helikopter pisti yapýldý þimdi. 1996’dan beri bu
hastanenin hastalarý büyük çoðunlukla
minübüsle geliyorlar hastaneye. Bakalým
hastaneye ilk inen helikopterden kim/kimler
çýkacak?
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Hastane birleþtirmelerine
ATO’dan dava
Etlik Ýhtisas Hastanesi’nin
Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi ile
birleþtirilmesine karþý
Ankara Tabip Odasý
tarafýndan yürütmenin
durdurulmasý ve
uygulamanýn iptali istemi ile
Ankara Nöbetçi Ýdare
Mahkemesi’ne
dava açýldý.
Hekim Postasý
Ankara Tabip Odasý (ATO) Etlik
Ýhtisas Hastanesi’nin Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile birleþtirilmesine
karþý dava açtý. Ankara Nöbetçi
Ýdare Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde yürütmenin durdurulmasý ve uygulamanýn iptal
edilmesi talep edildi.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi’nin mevcut idari,
fiziki ve mali yapýsýný ortadan
kaldýrmasýyla hekimler, saðlýk
çalýþanlarý ile vatandaþýn ciddi
hak kayýplarý ile karþý karþýya
kaldýðýnýn belirtildiði dava dilekçesinde, birleþtirmenin baþta “kamu yararý” ve “hizmet gerekleri”
amacýna aykýrý olduðu ayrýca
“yetki” ve “þekil” unsurlarý yö-

Etlik Ýhtisas Hastanesi’nin Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile birleþtirilmesi
kararýna iliþkin Ankara Tabip Odasý tarafýndan
gerçekleþtirilen ve birleþtirilen hastanelerde görev
yapan hekimlerin katýldýðý toplantýda Saðlýk
Bakanlýðý’nýn hastaneleri birleþtirmesiyle saðlýk
çalýþanlarý ile vatandaþý maðdur ettiði ifade edildi.

KKKA hastalýðýna yakalanan Tarýk Irmak:

Görevimi yapmanýn
huzuru içindeyim
KKKA hastalýðýna yakalanan
hekimlerden biri olan Tarýk
Irmak, yaþadýðý süreci
gazetemize anlattý.
Asistan hekimlerin çok aðýr
koþullarda çalýþtýðýný bildiren
Irmak, aðýr bir hastalýk
geçirmesine karþýn bir hekim
olarak sorumluluðunu yerine
getirmenin huzurunu
yaþadýðýný ifade ediyor.

Hekim Postasý
Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde bir hastaya müdahale ederken Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna yakalanan hekimlerden biri
olan Tarýk Irmak, KKKA virüsünün nasýl bulaþtýðýný ve nasýl bir
tedavi gördüklerini Hekim Posta-

sý’na anlattý.
Bir KKKA hastasýnýn solunum
yolunu açmak için burun kanamasýna tampon yaptýklarý sýrada
enfeksiyon kaptýklarýný belirten
Tarýk Irmak, müdahale sýrasýnda
gereken tüm tedbirlerini aldýklarýný söylüyor.
Tarýk Irmak, tedavisinin ardýndan diðer arkadaþlarý gibi eski
saðlýðýna kavuþtu ve görevinin
baþýna geri döndü. Mesleki anlamda elinden geleni yapmanýn
huzuru içinde olduðunu söyleyen
Dr. Irmak, hastaya müdahaleden
üç gün sonra hastalýk belirtilerinin baþladýðýný belirterek yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: “Hastanýn durumu aðýrdý. Tüm meslektaþlarým ile birlikte hastayý kurtarmaya çalýþýyorduk. Üç kez kalbi durdu ve hayata döndürmeye
çalýþtýk ancak maalesef hastayý
kaybettik. Biz asistan hekimler o-

larak çok yoðun bir tempoda çalýþýyoruz. KKKA nedeniyle hasta
yoðunluðumuz daha da arttý. Serviste asistan sayýsýnýn yeterli olmamasý çalýþma koþullarýmýzý aðýrlaþtýrdý.”
Müdahaleden üç gün sonra yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerin
baþ gösterdiðini ancak bu durumu yoðun iþ temposundan kaynaklý yorgunluða baðladýðýný anlatan Irmak, ateþinin iyice yükselmesiyle þüpheye düþerek hastaneye gittiðini ve hemen tedavi
altýna alýndýðýný belirtiyor.
KKKA hastalýðýna yakalandýðýnýn tespit edilmesinin ardýndan 7
gün yatarak tedavi gördüðünü ve
saðlýðýna kavuþmasýndan sonra
taburcu edildiðini dile getiren Irmak, aðýr bir hastalýk geçirmesine karþýn bir hekim olarak sorumluluðunu yerine getirmenin
huzurunu yaþadýðýný ifade ediyor.

nünden de ciddi hukuki sakatlýklar barýndýrdýðý ifade edildi. Dava dilekçesinde þöyle denildi:
“Ankara’da uzun yýllardýr faaliyet yürüten ve saðlýk hizmetleri sunumu alanýnda
son derece önemli bir kamusal ihtiyacý karþýlayan
bir yataklý tedavi kurumunun
varlýðýna bir anda son verilmiþtir. Yüzlerce hastanýn süre gelen
teþhis ve tedavisi kesintiye uðradýðý gibi, halen bir saðlýk yardýmýna ihtiyaç duyan çok sayýda
vatandaþ da çaresizlik içinde bulunmaktadýr. Ýþlem, davalý Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan uygulamaya
konmuþ olup, þu an Etlik Ýhtisas
Hastanesi’nin idari, fiziki ve mali
yapýsý süreç içinde giderek yok edilmektedir. Birleþtirme henüz
tam olarak tamamlanmamýþ olup, ancak yakýn zamanda sonuçlandýrýlacaktýr. Bu nedenle eðer
ki iþlem hakkýnda derhal bir yürütmenin durdurulmasý kararý
tesis edilmez ise, kamu açýsýndan
telafisi imkânsýz ve geriye dönülmez kayýplar söz konusu olacaktýr. Dava konusu iþlem nedeniyle
kelimenin tam anlamýyla ortada
býrakýlmýþ yüzlerce insan, her sabah çaresizlik içinde, gerçekte ar-

‘Performans kesintisi kabul
edilemez’
Þu an çalýþma tempolarýnýn ayný yoðunlukta devam ettiðini bildiren Irmak, asistan hekimlerin
yaþadýðý sýkýntýlarýn bir an önce
giderilmesini istiyor. Irmak, hastalýk nedeniyle raporlu olduklarý
süre boyunca performans sistemi
nedeniyle ücretlerinin kesintiye
uðramasýna da tepki gösteriyor.
“Ben bir iþ kazasý geçirdim. Ölebilirdim de… Performans sistemi
nedeniyle ücretlerimizde kesintiye gidilmesi kabul edilir gibi deðil. Bu durumun düzeltilmesi gerektiðini düþünüyorum. Baþhekimliðe müracaat ettim ancak,
mevzuat nedeniyle onlarýn da
elleri kollarý baðlý. Bu problemin düzeltileceðine de inanýyorum.”
Hastalýðý boyunca gerek hastane yetkililerinden gerekse meslektaþlarýndan çok
büyük destek aldýðýný belir ten
Irmak, Ankara Tabip Odasý yöne-

týk var olmayan hastanelerinin
kapýsýnda toplanmakta ve gün
boyu hiçbir saðlýk hizmeti alamadan evlerine dönmektedirler. Öte
yandan her iki hastanede görev
yapan saðlýk personeli, ciddi bir
belirsizliðin ve kaosun içine sürüklenmiþ, çalýþma barýþý ve motivasyonlarý zarar görmüþ durumdadýr. Bütün bu nedenlerle,
dava konusu iþlemin uygulanmasýna baþlandýðý, sonuçlandýðýnda
geriye dönülmez bir tablonun doðacaðý, öte yandan özellikle kamunun hak kayýplarý ve aðýr
maðduriyeti de dikkate alýnarak,
davalý idarenin ilk savunmasý dahi beklenmeksizin, iþlemle ilgili
öncelikle yürütmenin durdurulmasý kararý verilmesini ve Saðlýk
Bakanlýðý’nýn birleþtirme iþleminin iptalini talep etmekteyiz.”

ticilerine de bu süreçte hastalýða
yakalanan çalýþanlarý yalnýz býrakmadýklarý için özellikle teþekkür ediyor.
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komisyonlardan

Þarkýlarla geçti aramýzdan…
Dr. Ferda Topal
Müzisyen Kazým Koyuncu’yu
bundan tam üç yýl önce, 25 Haziran 2005 tarihinde kaybettik.
Üretkenliðinin ve direngenliðinin en güzel çaðýnda testis kanseri nedeni ile aramýzdan ayrýlan þair ceketli çocuðun anýsý
yaraladý bizi. Ve anýlar düþtüðü
için peþimize onu anmak istedik.
Ankara Tabip Odasý (ATO) Asistan Hekim Komisyonu olarak
15 Temmuz 2008 tarihinde ATO
Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirdiðimiz Kazým Koyuncu film
gösterimi ile Karadeniz’in asi
çocuðunu bir kez daha andýk.
O, kendini þöyle tanýmlýyordu:
“Müzisyenim, ondan sonra Karadenizliyim, ama hepsinden
önce bir devrimciyim.” Yani hayata deðen, müdahale eden, söyleyen, eyleyen biriydi o. Ýzlediðimiz belgesel bir ömrü anlatý-

“Müzisyenim, ondan sonra
Karadenizliyim, ama
hepsinden önce bir
devrimciyim.” diyen Kazým
Koyuncu’nun aramýzdan
ayrýlmasýnýn üzerinden 3 yýl
geçti. Ankara Tabip Odasý
(ATO) Asistan Hekim
Komisyonu olarak 15
Temmuz 2008 tarihinde ATO
Toplantý Salonu’nda
gerçekleþtirdiðimiz Kazým
Koyuncu film gösterimi ile
Karadeniz’in asi çocuðunu
bir kez daha andýk.
yordu, Karadeniz’in asi çocuklarýndan sadece birini anlatýyordu. Hepsini andýk biz onunla.
Devrime, insana inanan tüm güzellikleri hatýrladýk.
Ülkesinde konuþulan tüm dillerdeki türküleri sevmekle birlikte, Lazca, Hemþince, Gürcüce
türküler söylemeyi çok sevdi
Kazým. Türkiye’deki ilk Laz rock
grubunu kurdular yol arkadaþ-

larýyla. Düþü; müziði, evrensel
bir sahnede yapmaktý, sanatçý ile dinleyenin birbirine karýþtýðý
ve kaynaþtýðý bir sahnede…
Müziði ve þarkýlarý çok önemsediðini þu cümlelerle ifade ediyordu Kazým: “Þarkýlar politikadan, kurumlardan, sistemden
daha güçlüdür. Hayatýn sonuna
kadar kalabilirler, temizdirler ve
birçok güzel þeye sebep olabilirler. Ýktidarlar, sistemler yýkýlabilir, devirler deðiþebilir, þimdi

dünyayý yönetenler
kýsa bir süre sonra
üstelik bütün kötülüklerine raðmen unutulabilirler.”
Kazým belgeselde
“Çernobil’den sonra
çay içen bu politikacýlar, ya aptal ya da
kötü niyetli” diyordu. Bu ülkede insanlarýn, doðanýn, yaþamýn neden bu kadar
ucuz olduðunu sorguladýk biz de…
Çernobil faciasýnýn ardýndan süre gelen sorumsuzluðu gördük.
Karadeniz sahillerinin deniz
dolgusuyla yol yapýlarak harap
edilmesini anlatan “Son Kumsal”
belgeselinin gösterilmesini engelleyenlerin niyetinin ne olduðunu gördük. Ýnsanýn önüne geçen bu niyetin adýný hepimiz biliyoruz galiba…
Belgeseli izlerken arkalardan
bir ses “Bu bizim köyümüzün

yolu” dedi. O yollarda daha kaç
deðerimizi vereceðiz bu niyetler
uðruna bilmiyorum ama o yollara ve Karadeniz’in yaramaz çocuklarýna sahip çýkmamýz gerektiðini biliyorum. Bunu sahillerimize, Karadeniz kültürüne,
dillerimize ve türkülerimize sahip çýkarak yapabiliriz.
Kazým þöyle diyordu bir de:
“Anýlar düþtü peþime uyumaz
oldum
Düþlerim vardý yamacýna varamaz oldum
Rüzgarla yarýþýrken koþamaz
oldum
Düze çýkmaz yollarým inemez
oldum
Geçmiþ günler düðüm düðüm
çözemez oldum
Sevda yüklü bulutlardan geçemez oldum”
Evet, düþleri, sevgileri, sevdikleri ve umutlarý olan bu deðeri denize ve özgürlüðe uðurladýk. Bize býraktýklarýný çoðaltmak umuduyla…

Temmuz ayazýný unutmadýk!
Tarih, 2 Temmuz 1993. Sivas, yangýn yeri… Bundan tam 15
yýl önce Sivas’ta, Pir Sultan Abdal’ý Anma Etkinlikleri’nde,
Madýmak Oteli ateþe verildi. Katliamýn 15’inci yýlýnda siyasi
partiler, kitle örgütleri ve meslek odalarý tarafýndan
Ankara’da düzenlenen miting ile katliam bir kez daha
protesto edildi. Ankara Tabip Odasý üyesi hekimler,
üzerlerine giydikleri “Temmuz ayazýný unutma” yazýlý
siyah tiþörtlerle kitlesel olarak
mitinge katýldý.
Hekim Postasý
Tarih, 2 Temmuz 1993. Sivas,
yangýn yeri… Bundan tam 15 yýl
önce Sivas’ta, Pir Sultan Abdal’ý
Anma Etkinlikleri’nde, Madýmak Oteli ateþe verildi.
Metin Altýok, Asým Bezirci, Asaf Koçak, Behçet Aysan, Muhlis
Akarsu, Nesimi Çimen, Hasret
Gültekin ve daha niceleri…
Yaratýlan provokasyonla
Madýmak Oteli’ni abluka altýna alanlar,
ikisi otel görevlisi 35 güzel
insaný;
aydýný,
sa-

natçýyý yakarak öldürdü. Tarihe
kara bir leke olarak geçen o gün,
daha dün gibi…
Katliamýn 15’inci yýlýnda
siyasi partiler, kitle
örgütleri
ve
meslek odalarý

Sivas’ta yitirdiklerimiz
Asým Bezirci, Metin Altýok,
Behçet Aysan, Uður Kaynar,
Erdal Ayrancý, Asaf Koçak,
Nesimi Çimen, Muhlis
Akarsu, Muhibe Akarsu, Ýnci
Türk, Hasret Gültekin,
Nurcan Þahin,

Muammer Çiçek,
Özlem Þahin, Sait Metin,
Yeþim Özkan, Nuriye Özkan,
Carina Thuijs, Yasemin Sivri,
Asuman Sivri, Belkýs Çakýr,
Menekþe Kaya, Koray Kaya,
Edibe Sulari, Sehergül Ateþ,
tarafýndan Ankara’da düzenlenen miting ile katliam bir kez daha protesto edildi. Ankara Tabip
Odasý (ATO) üyesi hekimlerin kitlesel olarak katýldýðý mitingde sýk sýk “Sivas’ýn
ýþýðý sönmeyecek”, “Sivas’ýn
hesabý sorulacak” sloganlarý atýldý. Toros Sokak’ta toplanýlmasýnýn ardýndan Kolej Kavþaðý’na
doðru yürüyüþe geçen binlerce
kiþi katliamýn sorumlularýnýn
bir an önce ortaya çýkarýlmasýný
istedi.
Ankara Tabip Odasý (ATO) üyesi hekimler, üzerlerine giydikleri

Murat Gündüz, Serpil Canik,
Ahmet Özyurt, Serkan
Doðan, Mehmet Atay,
Gülsün Karababa,
Handan Metin,
Gülender Akça, Kenan
Yýlmaz, Ahmet Öztürk.
“Temmuz ayazýný unutma” yazýlý siyah tiþörtlerle kitlesel olarak
mitingdeki yerlerini aldýlar. Aralarýnda ATO’nun da bulunduðu
tüm katýlýmcý örgütler adýna konuþma yapan Pir Sultan Abdal
Kültür Derneði (PSAKD) Genel
Sekreteri Kemal Bülbül, katliamýn, halklarýn kardeþliði ve emeðin özgürleþmesi mücadelesini engellemek ve ‘þeriatçý-laik’
ikilemi yaratmak amacý taþýdýðýný belirterek, “Devlet kendi tarihi ile yüzleþecek, yaðma yok.
Sorumluluðu üstlenecek, halka
hesap verecek” diye konuþtu.
Bülbül, bu utancýn ancak Madýmak’ýn müze yapýlmasýyla ortadan kalkacaðýný söyledi.
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Polonyalý uçan
doktorlar
Polonya gibi eski Doðu Bloku
ülkelerindeki doktorlar, 600
dolar seviyesindeki ortalama
ücretlerden az para alýyor.
Dr. Robinski ise
Ýngiltere’deki tek bir
mesaisinde bu parayý
kazanýyor. Dr. Robinski her
hafta sonu Aberdeen’de,
Ýngiliz Ulusal Saðlýk Sistemi
NHS adýna çalýþmak için
Ýskoçya’ya uçuyor. Robinski,
“Ýngiltere’deki doktorlar
genelde tek iþte çalýþýyorlar.
Polonya’daki doktorlarsa
birden fazla iþte…
Dolayýsýyla benim için baþka
bir yerde ek iþ yapmak çok
normal. Ýskoçya’ya
gitmeseydim, Polonya’da bir
ek iþ bulurdum” diyor.
BBC Türkçe Servisi
Soðuk bir Cuma günü, sabahýn
çok erken saatleri. Dr. Piotr Robinski’nin alarmý onu rahatsýz
uykusundan uyandýrýyor. Alarmý kapatýyor. Saat sabahýn dördü ve önünde çok uzun bir gün
var. Polonya’daki muayenehanesinde Pazartesi’den Perþembe
gününe kadar çalýþmaktan zaten
yorgun düþmüþ.
Havaalanýna uzun bir otomobil yolculuðu ve altý saat sonra
Dr.Robinski sonunda havalanýyor.
“Ucuz uçuþlar olmasaydý, Ýskoçya’ya uçmaya param yetmezdi. Ama þimdi benim için iþe
otobüsle gitmek gibi bir þey” diyor ve gülüyor.
Dr. Robinski her hafta sonu Aberdeen’de, Ýngiliz Ulusal Saðlýk
Sistemi NHS adýna çalýþmak için
Ýskoçya’ya uçuyor. Çoðu arkadaþýnýn da ayný þeyi yaptýðýný söylüyor ve ekliyor; “Ýngiltere’deki
doktorlar genelde tek iþte çalýþýyorlar. Polonya’daki doktorlarsa

birden fazla iþte… Dolayýsýyla
benim için baþka bir yerde ek iþ
yapmak çok normal. Ýskoçya’ya
gitmeseydim, Polonya’da bir ek
iþ bulurdum.”

Ortalama kazanç 600 dolar

Polonya gibi eski Doðu Bloku
ülkelerindeki doktorlar, 600 dolar seviyesindeki ortalama ücretlerden az para alýyor. Dr. Robinski ise Ýngiltere’deki tek bir
mesaisinde bu parayý kazanýyor.
Dahasý, Ýngiltere’de gece ve hafta sonu mesailerinde doktor açýðý var.
2004’ta Ýngiltere’deki aile hekimlerinin yüzde 90’ý mesai saatleri dýþýnda ve hafta sonunda
hizmet vermemeyi seçmiþti.
Dr.Robinski, Polonya’nýn orta
kesimlerindeki memleketi Poznan’da faaliyet gösteren Cherry
Tree Medical adlý bir ajans tarafýndan iþe alýnmýþ. Ýskoçya’nýn
kuzeyinde mesai saatleri dýþýnda
ve hafta sonunda çalýþan doktorlarýn çoðunu bu ajans saðlýyor.
Aberdeen’e 15.10’da varýyoruz. Robinski’nin mesaisi baþlayana dek sadece bir hamburger
yiyip, duþ alacak vakti var.
18.00’de iþine baþlýyor. Bu kez
evleri ziyaret ediyor.

Yolculuk 12 saat sürüyor

Mesaisinin sonunda 19 saattir
uyumamýþ olacak, ama yorgun
olmadýðýný söylüyor. “Yolculuðum 12 saat, bazen de daha az
sürüyor. Aberdeen’de de sadece
birkaç saat çalýþýyorum. Sonra
yatýyorum, sabah da kalkýyorum ve yorgun olmuyorum” diyor.
Dr.Rosinski’nin mesaisinin sonunda çekilmiþ fotoðraflarýný,
hasta haklarýný gözeten bir kurum olan Hasta Haklarý Birliði’nin baþkaný Dr. Anthony Halperin’e gösteriyoruz.
“Çok yorgun olmalý ve bu ka-

Dr.Robinski’ye göre Polonyalý
doktorlarýn iki iþte çalýþmasý
normal.
dar seyahatten sonra hastalarýna nasýl tam bir ilgi gösterebildiðini anlayamýyorum” diyor.
Peki Dr.Robinski’nin çalýþmak
için çok yorgun olmadýðýna emin olmak kimin sorumluluðu?
Alistiar Stevenson Cherry Tree
Medical’i yönetiyor. Kayýtlarýnda aralarýnda Dr.Robinski’nin de
bulunduðu 40 doktor var. “Polonya’da az çalýþmalarýný, böylece de dinlenmeleri talimatý veriyoruz. Ama pratikte durumu
denetlemek zor” diyor. Ýngiltere’deki yetkililer de doktorun
durumundan mesaisinin baþladýðý andan itibaren sorumlu olduklarýný söylüyor.
Robinski ise hala gençken ailesi için elinden geleni yapmak istediðini belirtiyor. Ýþin ironik
yaný da, Ýngiliz doktorlarýn mesai saatleri dýþýnda ve hafta sonu çalýþmaktan çok yorulduklarý gerekçesiyle vazgeçmeleri.

IMF verem etti
Hekim Postasý
IMF’den borç alan doðu Avrupa ülkeleri ve eski Sovyet ülkelerinde tüberküloz (verem) hastalýðýnda hýzlý bir artýþ yaþandýðý ortaya çýktý.
Doðu Avrupa ve eski SSCB ülkelerinde yapýlan bir araþtýrmaya göre, IMF’den borç alan ülkelerde verem hastalýðýnýn
görülme sýklýðý ve yol açtýðý
ölümlerde artýþ gözleniyor.
Ülkelerin bu iliþkinden çýkmýþ olma durumu ise verem hastalýðýna baðlý ölüm
sýklýðýnýn yüzde
30.7 oranýnda azalmasýna neden
oluyor. Araþtýrmaya göre, IMF
ile borç iliþkisi içinde olma durumunun, yeni ortaya çýkan verem
hastasý sýklýðýnda
yüzde 13.9, toplam
verem hastasý sýklýðýnda yüzde 13.2
ve veremden ölüm

sýklýðýnda ise yüzde 16.6’lýk artýþa neden olduðu görülüyor.
Araþtýrma, tüberküloz ölümlerinin her yüzde birlik borç artýþýný takiben yüzde 0,9 artýþ gösterdiðini ve bir ülke IMF programýný terkettiðinde ölüm oranlarýnýn yüzde 31 oranýnda düþtüðünü gözler önüne seriyor.

Doktor ve hemþire
eþekle dünya turunda
Hekim Postasý
Ýsviçre’den 12 Mayýs 2007 tarihinde yaya olarak yola çýkmalarýnýn ardýndan eþek ve köpekle yollarýna devam eden Ýtalyan
Alternatif Týp Doktoru Mathais
Berovalis ile Ýsviçreli Hemþire
Celine Overney Türkiye’de…
Mathais Berovalis ile Celine
Over ney, Türkiye’deki uðrak
yerlerinde sevgi ile karþýlanýyor.
Gezgin çiftin amacý ise çocukluklarýndan beri gitmeyi hayal
ettikleri Himalaya’ya ulaþmak…
Çift, sýrasýyla Ýsviçre, Ýtalya,

Slovenya, Bosna, Arnavutluk,
Makedonya ve Yunanistan’dan
sonra Türkiye’ye ulaþtý. Çevre
kirliliðine dikkat çekmek ve
dünya barýþýna katkýda bulunmanýn yaný sýra farklý ülkeleri
gezip görmeyi ve kültürleri tanýmayý hedefleyen Overney ve
Berovalis çifti, Türkiye’den ayrýldýktan sonra Ýran, Pakistan,
Hindistan, Nepal, Tibet (Himalaya) ve Çin yoluyla Moðolistan’a ulaþmayý hedefliyor. Türkiye sýnýrla içinde yaklaþýk 2 ay
geçirecek olan gezgin çiftin toplam 20 bin kilometrelik gezileri
3 yýl sürecek.
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Vadide travmatik yýkým
Ankara Tabip Odasý
desteðiyle Doç. Dr. Ýnci Özgür
Ýlhan ve Yard. Doç. Dr. Fatma
Yýldýrým tarafýndan
hazýrlanan “Yýkým
Tehdidinin Dikmen Vadisi
Halký Üzerindeki Ruhsal
Etkileri” baþlýklý rapor
tamamlandý. Rapora göre
Dikmen Vadisi’nde yaþayan
insanlar hem ani hem de
sürekliliði olan bir ruhsal
travma ile karþý karþýya.

rak ayný yöntemle Mamak Saimekadýn Mahallesi’nden toplam
102 hane alýnmýþtýr. Hane halkýndan karþýlaþýlan tüm bireylerle görüþülmüþ, böylece Dikmen Vadisi’nden 220 ve Saimekadýn’dan 184 kiþi çalýþmaya katýlmýþtýr. Çalýþmanýn alanda veri
toplama aþamasý Dikmen Vadisi’nde Ekim 2007 ve Saimekadýn’da Aralýk 2007 tarihlerinde
tamamlanmýþtýr.”

Ruh saðlýðýný korumak
devletin görevi

Hekim Postasý
Ankara Büyükþehir Belediye
Baþkaný Melih Gökçek tarafýndan “Kentsel Dönüþüm Projesi”
adý altýnda yýkým tehdidi ile karþý karþýya býrakýlan “Dikmen Vadisi” ile ilgili Ankara Tabip Odasý’nýn (ATO) desteðiyle yürütülen “Yýkým Tehdidinin Dikmen
Vadisi Halký Üzerindeki Ruhsal
Etkileri” baþlýklý çalýþma raporu
tamamlandý.
Araþtýrmayý yürüten Doç. Dr.
Ýnci Özgür Ýlhan (psikiyatr) ve
Yard. Doç. Dr. Fatma Yýldýrým
(Sosyal Psikolog)14 Temmuz
2008 tarihinde ATO’da düzenledikleri basýn toplantýsýyla çalýþmanýn sonuçlarýný kamuoyu ile
paylaþtý.
ATO Baþkaný Gülriz Ersöz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Bayazýt Ýlhan ve TTB Genel Sekreteri
Eriþ Bilaloðlu’nun katýlýmý ile
gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda, Dikmen Vadisi’nde yaþayan insanlarýn hem ani hem de
sürekli bir ruhsal travma yaþadýklarý, yýkým tehdidinin Dikmen’de yaþayanlarda depresif
belirtilere ve kaygýya neden olduðu belirtildi.
Doç. Dr. Ýnci Özgür Ýlhan yaptýðý açýklamada, 1 Þubat 2007’de
Dikmen Vadisi’nde belediye ile
sözleþme yapmamýþ evlerin yýkýmý için bir giriþim olduðunu
hatýrlatarak bölgedeki yýkým
tehdidinin1 Þubat’tan sonra da
sürekli yaþanýr hale geldiðine
dikkat çekti.

Yýkým depresif belirtileri
artýrdý

Araþtýrma için Dikmen Vadisi’nde bulunan 106 hanede 220
kiþiyle birebir görüþme gerçekleþtirdiklerini ve benzer sosyoekonomik koþullara sahip, ancak
yýkým tehlikesi yaþamamýþ Mamak Saimekadýn bölgesinde yaþayanlarýn ise kontrol grubunu
oluþturduðunu anlatan Ýlhan,
yýkým tehdidinin Dikmen Vadisi’nde yaþayanlarda depresif belirtileri ve kaygý düzeyini artýrmýþ olduðuna vurgu yaptý.
Ýlhan þunlarý söyledi: “Sözü edilen travma, mülkiyetin elden
gitmesi tehdidi olarak deðil, yakýn çevre ile kurulmuþ olan fi-

Yard. Doç. Dr. Fatma Yýldýrým (solda),
Ankara Tabip Odasý Baþkaný Gülriz Ersöz (ortada),
Doç. Dr. Ýnci Özgür Ýlhan (saðda)

ziksel ve toplumsal ve hatta
ruhsal bütünlüðe karþý bir tehdit olarak ele alýnmalýdýr. Dikmen Vadisi dördüncü ve beþinci
etap bölgeleri çalýþma grubunu,
bu bölge ile benzer sosyoekonomik koþullara sahip olan Mamak Saimekadýn’da yaþayanlar
ise kontrol grubunu oluþturmuþtur. Böylelikle gelir, eðitim
düzeyi gibi sosyoekonomik deðiþkenlerin kontrol edilmesi
planlanmýþtýr. Dikmen Vadisi’ndeki yaklaþýk 1000 haneden
toplam 106 hane sistematik seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiþ, kontrol örnekleri ola-

Dikmen Vadisi Barýnma Hakký Bürosu yakýldý
Dikmen Vadisi’nde verilen
barýnma hakký mücadelesinin
bir parçasý olan ve vadi halkýnýn bir çok toplantýsýna, tartýþmasýna ve alýnan
kararlara ev sahipliði yapan Dikmen Vadisi Barýnma Hakký Bürosu
25 Aðustos gecesi
kimliði belirsiz
kiþilerce kundaklandý.
Barýnma bürosu
kullanýlmaz hale
gelirken, vadi halký kundaklama olayýný gerçekleþtirdikleri eylemle
protesto etti. Dik-

men Vadisi Barýnma Bürosu adýna açýklama yapan Tarýk Çalýþkan, söz konusu olayýn Me-

lih Gökçek’in belediyecilik anlayýþýný gözler önüne serdiðini
belirterek, Gökçek’i “çeteci ve
mafyacý” bir anlayýþa sahip olmakla suçladý.
Vadi halký Yýldýz Polis Karakolu’nda verdikleri
ifadede de kundaklamayla ilgili
olarak Melih
Gökçek’in yönlendirme ya da
talimatýndan
þüphelendiklerini belir terek
Gökçek hakkýnda suç duyurusunda bulundular.

Ýnci Özgür Ýlhan, yýkým tehdidine maruz kalanlarýn yaþadýðý
kaygýnýn en temel nedeninin belirsizlik olduðunu ifade ederek
þöyle konuþtu: “Süreðen bir yýkým tehdidinin Dikmen Vadisi
halkýna belirsizlik ve güvensizlik yaþatmýþ olduðu ve yaþatmaya devam ettiði çok açýktýr; Vadi’de yaþayanlar araþtýrmacýlarýn görüþmelerinde bu duygularýný zaten sýk sýk dile getirmiþtir. Kayýp yaþantýsý ise bölgedeki
yýkým planlarý ile baðlantýlý olarak komþularýn, arkadaþlarýn
Vadi’yi terk etmiþ olmalarýný akla getirmektedir. Vadi’deki yýkýlmýþ evlerin arasýnda, yýkýntýlar
arasýnda tek baþýna kalmýþ evlerle ilgili gözlemlerimiz bu tür
kayýp yaþantýlarýný düþündürmüþtür. Korkuya ya da kaygýya
insanýn verebileceði iki olasý
tepki kaçmak ya da savaþmaktýr. Dikmen’de yaþayanlarýn da
evlerinin yýkýmý korkusuna verebileceði ancak bu iki tepkiden
biridir. Aylýk ortalama geliri açlýk sýnýrýnýn altýnda sayýlabilecek vadi insanýnýn kaçabileceði
bir evi yoksa olan bitenle olduðu yerde baþ etmek zorundadýr.
Bu çalýþmada ele alýnan özyeterlilik kavramý insanýn herhangi
bir sorunla baþ etmede kendi
kaynaklarýna olan güveni, yaþamýnda olup bitenlere yön verebildiðine olan inancý anlamýna
gelmektedir. Bu çalýþmanýn en
çarpýcý bulgusu, yýkým tehdidinin Dikmen’de yaþayanlarda
depresif belirtiler ve kaygý düzeyini yükseltmiþ olmasýna karþýn burada yaþayanlarýn özyeterliliði bir biçimde korunmuþtur. Dikmen Vadisi halkýnýn þimdiye kadarki yýkým tehdidi ile ilgili olarak çeþitli baþ etme yollarý ile ayakta kalabilmiþ olmasý
özyeterliliklerini de beslemiþtir.”
Saðlýk hizmetlerinde öncelikli
olanýn henüz hastalýk ortaya
çýkmadan insan saðlýðýnýn korunmasý olduðunu belirten Ýlhan, hem bireysel olarak ruh
saðlýðýnýn korunmasý, hem de
Dikmen Vadisi kültürünün þimdiki hali ile yaþatýlmasý için
devletin tüm kurumlarýna önemli görevler düþtüðünü söyledi.
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kültür sanat
Dr. Orhan Erdinç
Sanatýn tanýmý eskiden beri ve
bugün için tartýþmalýdýr ve sanatýn ve sanat eserinin ne olduðu konusunda, sanatçý ve düþünürler arasýnda bir fikir birliði
henüz kurulamadýðý için kýsaca
sanata, en genel anlamýyla, “Yaratýcýlýðýn ya da düþ gücünün açýklanmasýdýr” diyebiliriz.
Bilirsiniz; “Týp fakültesinden
her þey çýkar, arada sýrada da,
hekim çýkar” anlamýnda bir söz
vardýr. Hekimler arasýnda baþka
iþlerle ilgilenenler o denli çoktur
ki, bu durum neredeyse, bu sözü

Dr. Behçet
Aysan

doðrular
niteliktedir. Özellikle de
bu uðraþlar arasýnda sanat alanlarý hekimlerin en çok uðraþtýklarý alanlardýr. Gerçekten de geçmiþte ve
günümüzde sanatla uðraþan hekim sayýsý oldukça fazladýr. Sanýrým, gelecekte de böyle olacaktýr desem, yanýlmýþ olmayacaðým. Pek çoðumuza göre, hekimlik de aslýnda bir sanattýr.
Yaþamýmdan biliyorum. Bir sanat alanýnda uðraþýsý olan insanlarýn öteki sanat alanlarýnda
da yeteneði vardýr ve o alanda
da baþarýlý çalýþmalarý olmaktadýr. Örneðin, bir halk türküleri
sanatçýsý ayný zamanda çok güzel þiirler yazan bir ozan olabiliyor. Bu nedenle de hekimlerin
sanat alanlarýnda uðraþýlarý olmasý ve bu alanlarda da mesleki
baþarýlarýnýn yanýnda baþarýlý
olmalarýný, aslýnda kendi mesleklerinin de bir sanat alaný olmasýna borçludurlar diye kabul
edebiliriz.
Sanatçý yaratýcý demektir. Yaratýcýlýk Tanrý’ya özgü bir nitelik olduðuna göre, yaratýcýlýðýn
bir çeþit kutsallýk özelliði vardýr.

Hekimlik ve sanat
Hekimler, hekimlikleriyle elde etmiþ olduklarý ayrýcalýklý konumlarýný yitirmeye
baþlamalarýnýn yanýnda, uygulanmaya baþlanan saðlýk politikalarýnýn, saðlýk hizmetinin bir
kamu hizmeti olmaktan çýkarýlýp küresel sermaye güçlerinin hükümete ve biz hekimlere
dayattýklarý serbest piyasa ekonomisi yoluyla, saðlýðýn, mal gibi alýnýp satýlan bir düzeninin
kurulmak istendiði ülkelerdeki gibi ülkemizde de proleterleþmeye hatta köleleþmeye
baþlamýþlardýr. Ayrýcalýklý konumlarýný yitirmeye baþlamýþ olan hekimler, bu ayrýcalýklarýný
belki de ve ancak sanatçýlýklarýyla koruyabileceklerdir.
Ayrýca, hepimiz biliyoruz ki, sanatçý olabilmek için doðuþtan
bir yeteneðin de olmasý gerekir.
Bu doðuþtan yeteneðin de Tanrý’dan geldiðine inanýldýðýndan
bir baþka kutsallýk özelliði de
doðuþtan var
olduðu sanýlan yetenekten gelir.
Bu kutsallýk
özellikleri nedeniyle hekimlik ve hekimler,
hekimlik tarihinin baþlangýcýndan beri kutsal
sayýlmýþ, hekimlerin doðaüstü
varlýklar ve doðaüstü güçleri olduðuna inanýlmýþtýr. O nedenle de,
geçmiþten günümüze dek hekimler, hemen hemen
her toplumda hep ayrýcalýklý bir konumda
bulunmuþlardýr. Sayýlarýnýn azlýðýnýn yaný
sýra, insanlarýn en önemli deðeri olan yaþamlarýnýn sürdürülmesinde ve yaþam niteliklerini düþüren hastalýklarýnýn iyileþtirilerek yaþam
niteliklerinin yükseltilmesinde
aldýklarýn roller ve profesyonellikleri dolayýsýyla da elde ettikleri gelir ve parasal güçleri ile
de toplum içindeki ayrýcalýklý
konumlarýný pekiþtirmiþlerdir.

Sanatýn ve sanatçýnýn gücü

Ama artýk ne yazýk ki hekimler, hekimlikleriyle elde etmiþ
olduklarý ayrýcalýklý konumlarýný yitirmeye baþlamalarýnýn yanýnda, uygulanmaya baþlanan
saðlýk politikalarýnýn, saðlýk hizmetinin bir kamu hizmeti olmaktan çýkarýlýp küresel sermaye güçlerinin hükümete ve biz
hekimlere dayattýklarý serbest

piyasa ekonomisi yoluyla, saðlýðýn, mal gibi alýnýp satýlan bir
düzeninin kurulmak istendiði
ülkelerdeki gibi ülkemizde de
proleterleþmeye hatta köleleþmeye baþlamýþlardýr. Çok yakýnda toplumdaki o ayrýcalýklý konumlarýný yitirmeye baþlamýþ olan hekimler, bu ayrýcalýklarýný
belki de ve ancak sanatçýlýklarýyla koruyabileceklerdir.
Ýþte, hekimlerin aslýnda gerçekten doðuþtan birer sanatçý
olmalarýnýn yanýnda, günümüzde mesleklerinin ve profesyonelliklerinin gerektirdiði zorluklarýn üstesinden gelebilmeleri,
yorgunluklarýnýn mesleklerini
ve profesyonelliklerini bir biçimde olumsuz yönde etkilememesi ve ruhlarýný arýndýrabilmek ve bedenlerini dinlendirebilmek amacýyla da bilinçli olarak sanatýn bir ya da birkaç dalý
ile ilgilenmek gereksinimini
duymaktadýrlar.
Bu ve bunun gibi yukarýda hekimler için sýraladýðým öteki nedenlerle, 32 yýllýk bir hekim arkadaþýnýz olarak ben de þiir ve
bunun yanýnda resim sanatýyla
amatörce ilgilenmekteyim. Ýlk
kez 2004 yýlý ekim ayýnda Balýkesir’de, ressam Sayýn Semra
Baykal’dan resim dersleri aldým.
Onun atölyesinde neredeyse iki
yýl süre ile çalýþtýktan sonra
þimdi, ilimiz Ýl Gençlik ve Spor
Müdürlüðü’ne baðlý Gençlik
Merkezi’nde Resim Öðretmeni
Gökhan Bilgili’nin gözetiminde
resim çalýþmalarýmý sürdürmekteyim. Ýnanýn, resim yaparken
zamanýn nasýl geçtiðini anlayamýyorum. San ki, geçen zaman
geçmemiþ gibi, siz o zamaný yaþamamýþ gibisiniz. Ama ortada
daha önce hiç olmayan bir þey
var, resim var. Ýþte, yaratma bu,
bir þey yokken onu ortaya çýkarma, onu yoktan var etme. Yaratýcýlýk bu. Yaratýcýlýðýn yorgunluðu sizi etkilemiyor gibi. O zaman da sizi, beyninizi, ruhunu-

zu olumsuz etkilemiþ olan sorunlar ortadan kalkýyor. Belki,
ortadan kalkmýyor ama size olan olumsuz etkisi ortadan kalkýyor diyebilirim. Bedenimden
çok ruhum dinleniyor, arýnýyor.
Huzur duyuyorum, yaþamaktan
haz alýyorum ve bir anlamda
yaþam daha da bir anlam kazanýyor. Yaptýðým resimler güzel
ya da çok güzel olmasa da, ben
yaptýðým ve emek harcadýðým için onlarý çok seviyor ve satýn
almak isteyenlere o denli çok
yüksek ücretler söylüyorum ki,

çok beðendikleri resmi almaktan cayýyorlar. Özellikle “Filistinli Çocuk” tablosunu almak isteyenler çok. Ancak, benim bu
tutumum yüzünden tablo bende
kaldý. Çünkü, ben resmi satmak
için deðil, resim yapmak için
yapýyorum. Hepsi olmasa da bazýlarý bir mesaj vermeyi amaçlýyor. Veriyor mu vermiyor mu?
Bu sorunun yanýtýný ancak, resme bakanlar verebilir. Ben salt
resim yapmak ve bazýlarýný da,
bir mesaj vermesi amacýyla yapýyorum.
Hekimliklerinin yanýnda bir
sanat alanýnda da kendini gösteren hekimlerimizden ilk anda
aklýma gelenler; Dr. Erdal Atabek yazar, Dr. Çaðatay Güler yazar, Dr. Ferhat Göçer popüler
müzik sanatçýsýdýr ve Dr. Behçet
Aysan ozan ve Dr. Alaaddin Yavaþça Türk Sanat Müziði besteci
ve ses sanatçýsýydý.
Hepinizi sevgi, saygý ve dostlukla selamlýyorum.

2 Temmuz 1923 doðumlu Polonyalý þair Wislawa
Szymborska, Leh dilinin kuþkusuz en büyük
isimlerinden birisidir. 1996 Nobel ödülünü alan þair,
Nobel ödülü alan ilk ve tek kadýn þair unvanýna da
sahiptir. 1901’den beri verilen Nobel ödüllerinin bugüne
dek 11’ini kadýn yazarlar almýþtýr.
Hastaneden rapor

Kura çekmek için kibrit kullandýk:
Kim ziyaret edecek onu diye.
Ben kaybettim. Kalktým masamýzdan.
Baþlamak üzereydi ziyaret saatleri.
Merhaba dediðimde tek kelime etmedi.
Tutmaya çalýþtým elini - çekti
Kemiðini býrakmayan aç bir köpek gibi.
Utanýyordu sanki ölmekten.
Böyle birine ne dersin ki?
Hiç göz göze gelmedik, sahte bir fotoðraftaki gibi.
Kalmýþým veya gitmiþim hiç umursamadý.
Masamýzdaki kimseyi sormadý bile.
Ne seni, Barry. Ne seni, Larr. Ne seni, Harry.
Aðrýmaya baþladý baþým. Kim kimin için ölüyor?
Modern týptan konuþtum, kavanozdaki üç menekþeden.
Güneþten söz ettim, sývýþýp gittim sonra.
Ýyi ki aþaðýya koþacak merdivenler var.
Ýyi ki seni çýkaracak kapýlarý var.
Ýyi ki hepiniz bekliyorsunuz masada.
Hastane kokusu hasta ediyor beni.

Dr. Alaaddin Yavaþça

Wislawa Szymborska
Çeviren: Cem Tamer
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Savaþ en büyük halk saðlýðý sorunudur

Prof. Dr. Þükrü Hatun
Kocaeli Üniversitesi Týp
Fakültesi
Öðretim Üyesi

Hekimler barýþtan yanadýr

Fotoðraf: Mehmet Özer

Benim için son yýllarýn en
sevindirici haberi Türkiye Nüfus
ve Saðlýk Araþtýrmasý 2003
sonuçlarýna göre 1993-1
1998
döneminde binde 60’dan 62’ye
yükselen bebek ölüm hýzýnýn,
1998-2
2003 döneminde binde 41’e
düþmesiydi. Çünkü bu veriler barýþýn
doðudaki binlerce bebek ve çocuðun
yaþamýnýn kurtulmasýnda en önemli
rolü oynadýðýný gösteriyordu.
12 Kasým 2004 günü Mardinli Uður,
toplam 13 mermiyle öldürüldüðünde ve
daha sonra iki yüzlü açýklamalar ile
ölümünün üstü örtülmek istendiðinde
sevincim gölgelense de, gelecek yýllarda
doðu bölgesindeki binlerce çocuðun
yaþamýný kurtaracak olan çatýþmalardan
uzak bir ortam saðlanmasýný en çok
çocuklar adýna talep etmeye devam
etmeliyiz diye düþündüm hep.

