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hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü

Dr. Ersin Arslan Şiddet Özel Sayısı

Bir yıl oldu
Çıt yok!

Dr. Ersin Arslan’ın katlinin ardından sağlıkta şiddetin
önlenebilmesi için TTB Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a
7 acil talep iletmiş, Bakan bu talepleri makul bularak
üzerinde "çalışacağı" sözünü vermişti. Akdağ geçen 9
ayda sözlerinin çoğunu yerine getiremedi. Şimdi gözler
Bakan Müezzinoğlu’nda. O da Akdağ gibi sadece bakacak mı yoksa
çalışacak mı?

1. TBMM’de bir araştırma
komisyonu kurulması.
TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu
üyeleri, şiddetin önlenmesine yönelik önerilerini
konunun aciliyetinden dolayı raporlaştırma sürecini beklemeden Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a
yazdıkları bir mektupla sundular ancak değişen
bir şey olmadı.
Bir yıl dolarken, Sağlıkta Şiddet Raporu hala
açıklanmadı.

2. TTB’nin hazırladığı Sağlıkta
Şiddeti Önleme Yasal
Düzenlemesinin gündeme
alınması.
Bir yıl oldu. Çıt yok.

3. Şiddetten zarar görmüş
meslektaşlarımız ve ailelerinin
geleceklerinin güvence altına
alınması.
Bir yıl oldu. Çıt yok.

4. SABİM hattının bir şiddet
unsuru olarak kullanılmasına son
verilmesi.
Acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem, bu talepten
tam 7 ay sonra, 184 SABİM hattına yapılan bir
şikayetle ilgili savunmasını verip elinde savunma
evrakı ile hastanenin altıncı katından atlayarak
yaşamına son verdi.
ATO ve tüm hekim örgütünün SABİM yöneticileriyle görüşmeleri ve ısrarlı talepleri sonucu
merkezden tüm il sorumlularına “Hekimlerden
yazılı bilgi istenmemesi ve sözlü danışma yoluna
gidilmesi” yönünde bir yazı gönderildi.
BİMER ve hasta hakları birimleri yoluyla
yazılı savunma talepleri ise devam ediyor.

5. Tüm sağlık kuruluşlarının
şiddet açısından risk
değerlendirmelerinin yapılması
ve önlemlerin uygulamaya
geçirilmesi.
Risk değerlendirmesi yapılmıyor. Bu süreçte
Dr. Mustafa Bilgiç ağır çalışma koşulları altında

hastasından bulaşan KKKA hastalığından hayatını
kaybetti. Alınan resmi rakamlar ve tabip odaları
şiddet hatlarına yapılan başvurularla birlikte,
bir yıl boyunca 4573 şiddet vakası bildirildi.

6. Politikacıların ve üst düzey
yetkililerinin sağlıkçıları hedef
gösteren, değersizleştiren söylem
ve üsluplarını gözden geçirmeleri.
Hekimleri hedef gösteren sözlere “kürtaj cinayettir” gibi yenileri eklendi.
Gün geçmiyor ki SGK Başkanı hiçbir temeli
olmayan ve genellemeci bir dille hekimleri yolsuzlukla itham ediyor, Başbakan “Sıkıysa çevirsinler kapıdan” diyor. Bu dilin kendisi sağlık
alanında şiddeti körüklemektedir.

7.İzlenen sağlık politikasının
şiddete etkisine ilişkin Sağlık
Bakanı başkanlığında bir toplantı
gerçekleştirilmesi.
Bir yıl oldu. Çıt yok.
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Başta Türk Tabipleri Birliği olmak
üzere, sağlık meslek örgütlerinin
çağrısıyla 17 Nisan 2013 tarihinde
Türkiye’nin her yerinde hekimler
ve sağlık çalışanları artan
şiddeti ve alınmayan
önlemleri protesto etmek
üzere iş bırakacak.

İade Adresi: Ankara Tabip Odası

G(ö)REVDEYİZ

Türk Tabipleri Birliği Dr.
Ersin Arslan’ın görevi
başında bir hasta yakını
tarafından öldürüldüğü gün
olan 17 Nisan’ın “Dünya
Sağlık Çalışanlarına
Yönelik Şiddeti Önleme
Günü” olarak ilan edilmesi
için Dünya
Sağlık
Örgütü
nezdinde
girişimde
bulundu.

P.P. 44
Yenişehir Ankara

Dr. Ersin Arslan’ın
ölüm yıldönümünde

Dr. Ersin Arslan Şiddet Özel Sayısı
Valilik ile görüşme sonuç verdi

Ankara Tabip Odası’nın, MayısTemmuz 2012 tarihleri arasında
Ankara’da 784 hekimle yaptığı
“Hekime Yönelik Şiddetin
Yaygınlığı ve Nedenleri Anketi”
sonuçları:

Saldırıya uğramamış hekim yok!
Kamuda, özelde, ASM’de, tıp fakültesinde,
pratisyeniyle, asistanıyla, uzmanıyla Ankaralı 800
kadar hekimin;
%91’i çalışma yaşamı boyunca en az bir kez
SÖZLÜ ŞİDDETE,
%26’sı çalışma yaşamı boyunca en az bir kez
FİZİKSEL ŞİDDETE maruz kalmıştır.

Hekime şiddet
eğitim dinlemiyor!
Saldırganların %18’i üniversite mezunu.
Saldırganların %33’ü 20-29 yaş aralığında.

Sağlıkta şiddet neden artıyor?

Şiddete üst üste
ceza yağdı!

Hekimlerin %98’i, siyasilerin, hekimlerin
halkın gözündeki saygınlığını azaltan
beyanlarının hekime yönelik şiddeti arttırdığını
düşünüyor.
Hekimlerin %97’si, siyasilerin, sağlık
sistemindeki sorunların sebebi olarak
kamuoyuna hekim ve sağlık çalışanlarını işaret
ettiğini düşünüyor.
Hekimlerin %84’üne göre, performansa dayalı
ödeme sistemi hekime yönelik şiddeti arttırıyor.
Hekimlerin %96’sına göre, aşırı hasta yükü
hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti
arttırıyor.
Hekimlerin %92’si, hastaların yüksek
beklentisinin sağlık alanında şiddeti arttırdığını
düşünüyor.
Hekimlerin %94’ü, SABİM’in sağlıktaki
sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık
çalışanlarını işaret ederek, sağlık alanında
şiddeti arttırdığını düşünüyor.
Hekimlerin %79’u, katkı, katılım, reçete,
randevu, yeşil alan gibi uygulamaların sağlık
alanında şiddeti arttırdığını düşünüyor.
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Ankara Tabip Odası’nın Ankara Valiliği ile temaslarının ardından Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nihayet
24 saat polis temin edildi.
yaret etmiş ve Sami Ulus’ta
Hekim Postası
şiddetin önlenmesine yönelik
Hastane acil servisinde 12 çözüm yolları değerlendirilŞubat akşamı yaşanan son mişti.
olayda nöbetçi asistan hekimAnkara Tabip Odası ayrıca
ler hasta yakınlarının bıçaklı saldırının hemen ardından,
saldırısından güçlükle kurtul- hastanede 24 saat polis temin
muş ve ATO Hukuk Bürosu edilmesini sağlamak üzere Anhızla devreye girmişti. Sal- kara Valiliği’nden randevu tadırgan hasta yakınlarının has- lep etmişti. Talebe istinaden
taneye gelip gitmeye devam 02 Nisan 2013 tarihinde ATO
etmelerinden kaynaklı endi- Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Ankara Valisi
şelerini paylaşan Dr. Sami Özden Şener ve Genel Sekreter
Alaaddin Yüksel
Ulus Kadın Doğum Hastanesi Dr. Selçuk Atalay ile Ankara
hekimleri, diğer hastanelerde Valisi Alaaddin Yüksel 45 da- memuru görev yapmaya başolduğu gibi kendi hastanele- kikalık bir görüşme gerçek- ladı.
Hastane çalışanları ise
rinde de 24 saat polis bulun- leştirdiler. Şiddetin nedenlemasını istediklerini ancak bu riyle önleme yollarının çeşitli memnuniyetlerini ifade ederek
taleplerinin bir türlü karşı- boyutlarıyla konuşulduğu top- tek başına şiddeti önlemeye
lanmadığını dile getirmişlerdi. lantıda Vali Yüksel’in konuya yetmeyeceği düşünülse de, bu
Olayın hemen ardından ATO büyük hassasiyet gösterdiği, düzenlemenin önemli bir adım
Yönetim Kurulu, Hastane Yö- talebi yerinde bulduğu ve hızla olduğunu ve hastane yönetineticisi Dr. Nurullah Okumuş karşılanacağını ifade ettiği öğ- minin ve ATO’nun bu konuve 1. Bölge Genel Sekreteri renildi. Aynı gün hastanede daki duyarlılığının sürmesini
Dr. Şerif Serdar Mercan’ı zi- gece vardiyasında bir polis beklediklerini söylediler.

Farklı hastanelerde
farklı zamanlarda
yaşanan hekime yönelik
şiddet olaylarında bu
kez saldırganlara ceza
yağdı. Ankara ve
Adana’da ayrı ayrı
görülen davalarda
cezalar da ertelenmedi.
Adana Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Perihan Yasemen Canöz’e 14 Ekim 2011 tarihinde
döner bıçağıyla saldırıp, özel
güvenlik görevlilerini tehdit
eden İlhan Yüksel hakkında
9 yıl 6 ay 17 gün, kayınbiraderi
Ömer Argındoğan hakkında
ise 11 yıl 2 ay 17 gün hapis
cezası verildi. Dr. Perihan Yasemen Canöz, maruz kaldığı
şiddetin ardından Adana Tabip
Odası’nın hukuki desteğiyle
saldırganlardan şikayetçi olmuş, İlhan Yüksel ve Ömer
Argındoğan hakkında bıçaklı
saldırıda bulundukları gerek-

Haber, yorum ve yazılarınızı
ato@ato.org.tr
adresine gönderebilirsiniz.
Ankara Tabip Odası Basın Yayın
Komisyonu ürünüdür.
Ayda bir yayınlanır.
ATO üyelerine
ücretsiz gönderilir.

çesiyle dava açılmıştı.
Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada,
“Huzurda hakaret, nitelikli
tehdit, kamu görevlisine etkin
direnmede bulunmak, kamu
malına zarar vermek ve 6136
sayılı yasaya muhalefet” suçlarını işledikleri gerekçesiyle
sanıklar hakkında hapis cezasına karar verildi.

Erteleme yok!
Ankara’da görülen bir başka
davada ise, Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde görevli Uzman Dr. H.F.K’ya 01
Mayıs 2012 tarihinde bıçakla
saldıran hasta yakını M.U hakkında, hiçbir erteleme olmaksızın 2 yıl 6 ay hapis cezası
verildi. Sağlık alanında şiddet
konulu davaların çoğunda cezalar erteleniyor olsa da, bu
kez “erteleme” kararı çıkmadı.
Saldırıya maruz kalan hekimin
Ankara Tabip Odası Hukuk
Bürosu avukatları tarafından
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temsil edildiği davaya bakan
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2013 tarihli
karar duruşmasında sanığın
“silahlı tehdit” suçu işlediğine
hükmetti.
Yargılama sürecinde ATO
avukatları tarafından dile getirilen, “eylemin nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçu
oluşturduğu ve sanığın 20 yıla
kadar hapis cezası istemi ile
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması yolundaki talep ve
itirazlar ise kabul görmedi.
Baskı öncesi hazırlık:
GEO Tanıtım ve Reklam Hizmetleri
Turgut Reis Caddesi 47/6 06570
Maltepe /Ankara
Tel
:(0312) 229 09 85
Faks
:(0312) 230 82 76
geotanitim@gmail.com
Basım yeri ve tarihi: İhlas Gazetecilik AŞ. Turgut
Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1.Cadde No:68
Siteler Ankara TEL: 353 29 61 / 9 Nisan 2013
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Sağlıkta şiddet ve medyanın rolü

S

ağlık çalışanlarına yönelik
şiddetin artmasında pek çok
etkenden söz etmek mümkündür. Kitle iletişim araçlarında yer
alan haberlerde sağlık çalışanlarının
temsil biçiminden kaynaklanan olumsuz algıların da bu süreçte rolü olduğu
düşünülebilir. Özellikle haberlerde
giderek yaygınlaşan basitleştirme
yaklaşımı çerçevesinde olay ve olgular, her biri kendine özgü durumlar
olarak değil de genelleştirilmiş kalıpyargılar olarak temsil edilmeye
başlanmıştır.
Kalıpyargı; bir grubun üyelerine
yönelik sabit, aşırı basitleştirilmiş,
aşırı genelleştirilmiş, kişilerin bireysel
özelliklerini göz ardı eden ve hepsine
ortak özellikler yükleyen, çoğunlukla
önyargılı bir kanı, bir grubun tüm
üyelerinin paylaştığı düşünülen olumlu veya olumsuz özellikleri taşıyan
bilişsel bir şemadır.

‘

diklerine göre dayağı hak etmişler”
düşüncesinin uyandığını tahmin etmek zor değildir.

Meslek örgütlerinin sağlık
çalışanları hakkında
olumsuz kalıpyargılar
oluşmasına engel olacak
biçimde izleme ve
değerlendirme süreçlerini
başlatması ve özellikle
medyada bu tür içerikle
baş etme stratejileri
geliştirmesi gerekir.
Haber kuruluşları samimi bir
özeleştiri yapmalı
Haberciler, yaptıkları işin doğasını
gerekçe göstererek, haberlerinin içinde
alışkanlıkları çerçevesinde kullandıkları sözcüklerin toplam etkisinin ne
olabileceği konusunu dikkate almayabilirler. Pek çoğuna göre, haberler
olumsuzluklar üstüne kuruludur ve
bu iş başka türlü yapılamaz. Tam da
bu noktada, sağlık çalışanlarına dönük

şiddet olaylarının önüne geçebilmek,
çözüm sürecinin bir parçası olabilmek
için sağlık haberciliğinin yapılma biçimine ilişkin olarak, haber kuruluşları
ile gazetecilik alanındaki meslek örgütleri samimi bir özeleştiri süreci
geliştirmedir.

‘

Doç. Dr. Abdülrezak Altun
Muğla Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Sağlık çalışanlarının medyada
temsil biçimleri sorunlu
Sağlık alanı ile ilgili haberlerin arasında sağlık çalışanlarının hastalarına
kötü davrandığı, haksız biçimde maddi
çıkar talep ettiği, yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle hastalarını mağdur
ettiği vb. konular oldukça dikkat çekicidir. Bu tür haberler incelendiğinde,
sağlık çalışanlarının uygun teşhis ve
tedavi konusunda “bilgisiz”, hastalarına karşı “ilgisiz”, hasta ve yakınlarının durumunu anlamayacak kadar
“acımasız”, yüksek muayene ücreti,
bıçak parası ve haksız kazanç peşinde
“çıkarcı ve paragöz” ve hatta hastaları
taciz edecek kadar “ahlaksız” olduğuna
ilişkin kalıpyargılar içerdiği de rahatlıkla görülebilir.
Bütün bu yargılar, toplum gözünde
sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz
davranışları başlatma ve haklılaştırma
mekanizmasını harekete geçirmede
rol oynar. Haberde, “Hastalarına ilgi
gösterilmediği gerekçesiyle acil servis
çalışanlarını dövdüler” ifadesini okuyanların kafasında, “çalışanlar da ilgi
gösterselerdi o zaman, ilgi gösterme-

Cezalardan söz etmeli
Bu süreçte örneğin, sağlık çalışanlarını darp etmek gibi sıradan addedilen olaylara karışanların sonrasında
karşı karşıya kaldıkları cezalandırma
prosedürü gibi konulara da haberlerde
yer vermek, ya da habere konu olan
olayı açıklarken yukarıda da değindiğimiz biçimiyle sağlık çalışanına
yönelik şiddeti haklı gösterebilecek
ifadeleri gelişigüzel kullanmaktan kaçınmak önemli bir ilerleme sağlayacaktır. Sağlık alanındaki meslek örgütlerinin sağlık çalışanları hakkında
olumsuz kalıpyargılar oluşmasına engel olacak biçimde izleme ve değerlendirme süreçlerini başlatması ve
özellikle medyada bu tür içerikle baş
etme stratejileri geliştirmesi de düşünülmesi gereken bir husustur.

Taslak raporda sistem savunuluyor
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarını Araştırma Komisyonu’nun taslak raporunda sağlık politikaları, yöneticilerin
söylemleri ve SABİM şiddetin nedenleri arasında gösterilmedi. Taslağı eleştiren CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, ideolojik bir
rapor hazırlandığını söyledi.
Hekim Postası
Çalışmaları 15 Ocak’ta biten
komisyonda görevli 17 üye milletvekiline geçtiğimiz ay taslak
rapor gönderilerek görüş ve
önerileri alındı. Raporun son
aşamada olduğunu söyleyen
AKP grubundan komisyonda
görevli bir yetkili, üye milletvekillerinden son görüşlerin
alındığını ve raporun nisan ayı
içinde Meclis Başkanlığına teslim edilmesinin beklendiğini
söyledi.

Rapora “şiddette
genel bir artış
olduğu” söylemi
hakim
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise komisyon çalışmaları süresince dinlenilen kişilerin, sağlık sistemi ve yöneticilerin söylemleri üzerinde
durmalarına rağmen bunların
raporda gizlenmeye çalışıldığına
dikkat çekti. Şiddetin uluslar-

arası düzeyde arttığı ve Türkiye’de de buna bağlı olarak her
alanda şiddet görüldüğü ifadelerine yer verilen rapor için
Atıcı, “Bu çok tehlikeli bir söylem. Evet şiddet artıyor ama
sağlıkta şiddet diğer alanlara
göre 17 kat arttı.” dedi.

“Adları gibi eminler!”
Raporda “yöneticiler” yerine
“yetkililer” ifadesinin yer almasını eleştiren Atıcı, “Başbakan’ın, Sağlık Bakanı’nın söylemlerinin şiddetin nedeni olduğundan adları gibi eminler
ama bunu rapora yansıtmıyorlar.” diye konuştu. Raporda
doktorları şiddetin sorumlusu
gösteren bir yaklaşım olduğundan söz eden Atıcı şunları söyledi: “Şiddetin nedenleri arasında sağlık politikalarının adını
anmıyorlar. Sanki sağlıkta dönüşüm iyi bir şeymiş de yeterince anlatılamadığı için şiddet
artıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar.”

Gerçekler gizlenmeye
çalışılıyor
Şddetin sebeplerinden biri
olarak SABİM’in de dikkate
alınmadığını kaydeden Atıcı,

bunun ideolojik bir rapor olduğunu söyledi. Raporun birçok yerde referans olarak kullanılacağına dikkati çeken Atıcı, “Tüm gerçekleri gizlemeye
çalışıyorlar. Son şeklini ver-

meden önce bir kez daha uyardık. Muhalefet notunu da şimdiden hazırladık ki kaynak
olarak alacak olanlar muhalefet notunu da okusunlar”
dedi.

Dr. Ersin Arslan'ın katlinin ardından Mayıs-Aralık 2012 döneminde Sağlık
Bakanlığı'nın kendi verilerine göre sağlık çalışanlarına yönelik saldırı sayısı
21-04-2012 / Hürriyet
Meclise Hekime Yönelik
Şiddetle ilgili komisyon
kurulması için imza veren BDP Van milletvekili
Özdal Üçer, Dr. O.E.’ye fiziksel
şiddet uyguladı.

20-05-2012 / Zaman Karacabey Devlet Hastanesi’nde
randevusu bulunmadığı halde muayene olmak isteyen
H.G, diş doktoru G.Y’nin sırada bekleyen hastaların
rızası olmadan muayene olamayacağını söylemesi üzerine
hakarette bulunduğu doktoru darp etti.

4425

12-07-2012 / Bigazete
Çanakkale’de Gelibolu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. A.Z. bir hasta ve eşi tarafından saldırıya uğradı.
14-07-2012 / Vezirköprüajans
Vezirköprü Devlet
Hastanesi'nde kadın doğum uzmanına saldırı girişimini
güvenlik görevlileri son anda engelledi.

21-04-2012 / Gazetea24 Adana’da bir grup hasta yakını
Dr. S.P. ve Dr. F.S. ile görevli hemşirelere bıçakla saldırdı.

21-05-2012 / HaberTürk İstanbul’da ilköğretim öğrencisi
kızına 1 günlük rapor almak isteyen 45 yaşındaki Göksal
Uzun, talebi kabul etmeyen Fatih Devlet Hastanesi Doktoru D.D. ile tartıştı. Genç doktora hakaret eden baba
ardından yumruk attı.

22-04-2012 / Sabah İzmir’de Dr. İ.A. hasta yakınları tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu

05-06-2012 / İHA Mersin'in Mut ilçesinde Uzman Dr.
D.G., muayene odasında bir kadın hasta tarafından
darp edildi.

22-04-2012 / Sabah 19 Nisan’da Dr. Ersin Arslan için
tüm yurtta hekimlerin bir günlük iş bırakma eylemi
yaptığı sırada, Çapa Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. A.T'ye
darp girişiminde bulunuldu

06-06-2012 / HaberTürk
Çorlu Devlet Hastanesi'nde
tek kardiyolog olarak çalışan Dr. F.Ç’ye bir hasta yakını
poliklinikte bir hastasını muayene ettiği sırada içeri girerek hakaret etti ve fiziksel saldırıda bulundu.

26-04-2012 / Sabah İstanbul’da gözü dönmüş bir hasta
yakını mermisi namluya sürülmüş bir silahı Dr. G.B.’nin
kafasına dayadı. Başka bir hekim cinayeti kıl payı önlendi.

06-06-2012 / Medimagazin Tunceli'nin Nazımiye ilçesi
1 No’lu Aile Sağlık Merkezi'nde çalışan Dr. A.E. kendisini
korucu olarak tanıtan bir hasta yakını tarafından ölümle
tehdit edildi.

28-04-2012 / Mynet Erzurum’un Horasan İlçe Devlet
Hastanesi'nde görevli pratisyen Dr. C.K., kadın bir
hastaya iğne yaptığı için hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı.

20-06-2012 /Sabah İstanbul'da bir devlet hastanesinde
görevli sağlık memuru, hasta yakınının tekme tokat
saldırısına uğradı

16-08-2012 / Milliyet Hasta bir bebekten kan almaya
çalışırken bebeğin ağlaması ile içeri giren baba Behçet
Uz Çocuk Hastanesi Kan Alma Birimi’nde çalışan hemşire
R.Ş’ye saldırıda bulundu

20-06-2012 / Türkiye Ordu’da Bucak Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. T.S ile hasta yakını Cengiz K,
muayene sırası nedeniyle tartıştı ve Cengiz K, hekimi
başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp etti.

28-08-2012 / Medimagazin Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dursun Odabaş Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde psikiyatri servisinde haftasonu nöbeti
tutan bir doktor hasta yakını tarafından darp edildi.

22-06-2012 / Milliyet
Rize'nin Çayeli ilçesinde
İshakoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan
Dr. A.Y. hasta yakınlarının sopalı saldırısına uğradı.

03-09-2012 / İnternet Haber Akdeniz Üniversite Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı Araştırma Görevlisi Dr. O.C. gece acil servisteki
nöbeti sırasında hasta refakatçisi tarafından darp edildi.

28-04-2012 / Akşam İzmir’de aile hekimi F.M.K. hasta
yakınları tarafından tehdit edildi.
30-04-2012 / ManşetPort Ankara’da Dr. M.A.Ö.’a hasta yakını tarafından bıçakla saldırıldı.
30-04-2012 / Medimagazin Samsun’da İlkadım ilçesinde
vakaya giden 112 Acil Servis ekibi, acil tıp teknisyenleri
B.K, Y. Z. ve ambulans sürücüsü T.A. hasta yakınları tarafından darp edildi.
02-05-2012 / Sabah Ankara’da elinde bıçakla acil
servisi basan bir hasta yakını, acil serviste görevli
hekime ve sağlık personeline saldırdı.
03-05-2012 / Türkiye Samsun’da bir grup hasta yakını
Dr. A.Y., acil serviste görevli Dr. N.K., Dr. M.T.D ve Dr.
H.P.Ö’ye tekme ve yumruklarla saldırıldı.
07-05-2012 / AA Batman’da Dr. A.Ç. “niye beklettin
beni” gerekçesiyle iki hasta tarafından darp edildi.
09-05-2012 / Milliyet Tokat’ta beyin cerrahisi uzmanı
Dr. C.C. poliklinik yaparken hasta yakınları tarafından
darp edildi. Burun ve el bileğinde kırıklar oluştu.
10-05-2012 / Yeni Şafak
Adana'da 112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonunda acil tıp teknisyeni olarak
görevli E.Ö. sedyedeki hastanın şiddetine maruz kaldı.
10-05-2012 / Medimagazin İstanbul Sultanbeyli Devlet
Hastanesi Başhekimi Op. Dr. S.E., bir hasta yakının
bıçaklı saldırısına maruz kaldı.
12-05-2012 / Radikal
Kırşehir'de ismi gizli tutulan bir hekime Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından fiziksel şiddet uygulanırken, o esnada bulunan diğer
görevli sağlık personeli ise sözlü şiddete maruz kaldı.
14-05-2012 / Ntvmsnbc Van'ın Çaldıran ilçesinde, içinde
hasta bulunan ambulansı ''toz çıkardığı'' iddiasıyla durduran saldırganlar, 2 acil tıp teknisyenini darp etti.
20-05-2013 / Radikal Kartal'da Acil Yardım İstasyonu'nda
görevli 112 doktoru Dr. İ.B. ambulans önüne park eden
kişileri uyardığı için dövüldü
20-05-2012 / HürFikir
Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. A.K. ve Dr. H.A. bir grup hasta
yakını tarafından darp edildi.

22-06-2012 / Zaman Malatya'da 112 Acil Servis görevlileri, bir yaralı yakınının yumruklu saldırısına uğradı.

25-07-2012 / Ordu Gazete Ordu Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. D.A., acil servise
gelen kadın hasta ve çocuğunun saldırısına maruz kaldı.
06-08-2012 / Haberler.com Şırnak'ın Cizre ilçesi Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görev yapan Dr.
Ş.K.'nın iki hasta yakını tarafından darp edildiği iddia
edildi. Şikâyetçi olmaya giden Dr. Ş.K'ya görevli polislerin,
"Elinizi öpsün, affedin olay kapansın" dediği iddia edildi.
13-08-2012 / İnternet Haber Bayburt Devlet Hastanesi
Acil Servisi’nde hastası ile zamanında ilgilenilmediğini
gerekçe gösteren hasta yakını, tartıştığı acil servis
doktoru S.G’ye tekme tokat saldırdı.

26-06-2012 / HaberTürk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 yaşındaki çocuk hastanın annesi,
kan almada görevli 5 aylık hamile hemşireye tekme
attı.

15-09-2012 / DHA İzmir'in Torbalı ilçesinde, kalp krizi
geçiren Celal Baki’nin hayatını kaybetmesinin ardından
sinir krizi geçiren yakınları, doktor ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Yaşanan arbede sebebiyle hastane savaş
alanına döndü

30. 03-07-2012 / Evrensel Dr. V.Ç. 23 Haziran Cumartesi günü nöbette olduğu bir sırada hastası tarafından
bacağından bıçaklandı. Genç hekim, bıçak damarlarına
denk gelmediği için sakat kalmaktan kurtuldu.

13-09-2012 / Siirt Manşet Siirt Pervari’de aile hekimliği
yapan Dr. R.M. mesai saati dışında evine baskın yapılarak
hasta baktırılmak istendi ve darp edildi.

31. 30-07-2012 / Milliyet
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp doktorları hasta
yakını iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

21 Eylül 2012 / Evrensel
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde çalışan bir hemşire
hasta yakını tarafından darp edildi. Hemşire 10 gün iş
göremez raporu aldı

32. 05-07-2012 / Haberler.com
Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi’nde bir hasta yakını, tartıştığı hemşireyi
bıçaklamak isterken araya giren güvenlik görevlisini
bıçakla yaraladı.

27 Eylül 2012 / Star Diyarbakır Çocuk Hastalıkları
Hastanesi’nde görevli kadın doktor R.B., girdiği tuvalette
18 yaşındaki A.T. tarafından sıkıştırılarak cinsel tacize
maruz kaldı.

Tokat'ta eşini ameliyat et05-07-2012 / Samanyolu
mediğini ileri sürdüğü doktorla tartışan hasta yakını,
polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

28 Eylül 2012 / Sabah Samsun'un Terme İlçe Devlet
Hastanesi'nde kendisine iyi bakılmadığını iddia eden
hasta, 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

05-07-2012 / Vatan Ardahan Devlet Hastanesinde görevli
ortopedi uzmanı Dr. G.M., iki kişinin sopalı saldırısına
uğradı.

02 Ekim 2012 / İHA İzmir'de bol miktarda ilaç içerek
intihara teşebbüs eden kadının eşi, karısıyla ilgilenilmediği
iddiasıyla doktor ile tartıştıktan sonra hastane polisini
darp etti.

06-07-2012 / Sabah Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli Dr. S.Y. darp edildi. Balıklıgöl
Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapılan kadın doktora 5
günlük iş göremez raporu verildi.

05 Eki 2012 / İHA Kayseri’de yapılan bir ihbar sonrasında
olay yerine gelerek görevlerini yapmaya çalışan 112
ekiplerine 2 kişi bıçakla saldırdı.

07-07-2012 / Yüksekova Haber Van-Erciş Devlet Hastanesi acil servisinde Kardiyoloji Uzmanı Dr. A.K. hasta
yakınları tarafından saldırıya uğradı.
11-07-2012 / Sabah Kayseri'de sıra beklemeden muayene
olmak isteyen bir hasta, doktorlara bıçakla saldırdı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan doktorları, olay sırasında endoskopi yapılan hasta kurtardı.

09 Ekim 2012 / Mynet Adana Kozan Devlet Hastanesi
Nöroloji Polikliniğine gelen emniyetten emekli bekçi,
istediği ilacı yazmayan doktoru darp etti.
15 Ekim 2012 / AA Başkent’te Yıldırım Beyazıt Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil girişinde bir hemşire,
tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Ata Abi’yi yıldızlara uğurladık
Bu veda çok
erken oldu…

Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden
Dr. Ata Soyer hayatını kaybetti. Sağlık
emekçilerinin Ata Abisi, 21 Mart’ta TTB binası
önünde düzenlenen törenin ardından sevenlerinin
omzunda son yolculuğuna uğurlandı. 6 ))

hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü

Nisan 2013 Sayı: 51

Sigara, obezite,
Akdağ…
14 Mart Tıp Bayramı töreninde bu yıl da hekimlerin ve sağlık ortamının
sorunları tartışıldı. Hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin kaygıları teker
teker gündeme taşıyan ATO Başkanı Dr. Özden Şener, sözlerini "Yine de
umut hep var" diyerek bitirdi. 8 ))

İntörn ve stajyer
hekimler için
kanun teklifi
CHP’li milletvekilleri,
stajyer hekim ve stajyer
diş hekimlerine ücret
ödenmesi ve intörn
hekimlere ödenen
ücretin de asgari ücret
seviyesine artırılması
için bir kanun teklifi
verdi. 7 ))

Hükümet’ten
“farklı”
MÜJDE
Yeni Bakan’ın “sağlıkçılara müjde”
paketinden vatandaşa müjde(!) çıktı:
Hastalar hocaya muayene olmak isterse
fark verecek. Meslek örgütü, hekimler ve
sağlık çalışanları, sağlık alanındaki bunca
sorunun bir kez daha görmezden
gelinmesine isyan ettiler. 12 ))

TTB Genel Sekreteri İlhan, sağlık ortamını sadece öğretim üyeleri üzerinden
tartışmanın tüm sağlık çalışanlarını rahatsız ettiğini söyledi.
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güncel

14 Mart

14 Mart haftası
etkinlikleri

Birinci Bölge 14 Mart’ı
AVM’de kutladı

ATO’dan Klip: “Paran
Kadar Sağlık”

Meşaleli balonlar
uçuruldu

Ankara’da bu yıl 14 Mart Tıp
Haftası, Ankara Tabip Odası
Kültür Sanat Komisyonu’nun
özverili çalışmaları neticesinde
hazırlanan çok sayıda etkinlikle
kutlandı. Mart ayı boyunca
hekimler sergi, tiyatro, briç
turnuvası, şiir akşamı ve
panellerde buluştular. 10-11 ))

Türkiye Kamu Hastaneleri
Birliği Ankara Birinci Bölge
Genel Sekreterliği bir ilke imza
atarak hastanelerini görücüye
çıkardı. Ankamall Alışveriş
Merkezinde stant açan on iki
kamu hastanesi, sundukları
sağlık hizmetlerini halka
tanıttı. 7 ))

Üniversitelerde
yıldırma operasyonları
sürüyor

Hekimlerin ve hastaların
içinde bulunduğu koşulları
daha görünür kılmak için her
yolu deneyen Ankara Tabip
Odası 14 Mart haftasında
kamuoyuyla paylaşmak
üzere "Paran Kadar Sağlık"
adlı bir şarkı ve klip
hazırladı. 8 ))

“14 Mart’ta Sağlık Bakanı’ndan
taleplerimize olumlu yanıt
bekliyoruz” temalı etkinlikler
kapsamında, 13 Mart akşamı
Abdi İpekçi Parkı’nda bir araya
gelen hekimler ve sağlık
çalışanları 14 acil talep için
gökyüzüne 14 meşaleli balon
uçurdu. 8 ))

14 Mart

Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
İlker Belek, hakkında arka
arkaya soruşturma açılarak
öğretim üyeliği görevinden
uzaklaştırılmaya
çalışılıyor. 9 ))

Ata Abi’yi yıldızlara uğurladık
Hekimler ve sevenleri
Ata Abilerini
anlattı…
TTB Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Özdemir
Aktan:
Ata Soyer, TTB’yi böyle saygın bir okul ve kurum haline
getiren hocaların en başında
gelenlerdendi.

TTB Merkez Konseyi
Eski Başkanı Dr. Eriş
Bilaloğlu:
Ben onu bir rüzgar olarak
tanımlardım. Ata, girdiği ortamı
mutlaka değiştirirdi. Ya ısıtırdı,
ya soğuturdu ama hava mutlaka değişirdi…

KESK Genel Sekreteri
İsmail Hakkı Tombul:
Ata Abi özgürlük ve barış
mücadelesinde hem iyi bir yoldaş hem de iyi bir öğretmendi.

SES Genel Başkanı Dr.
Çetin Erdolu:
Bugünü dünden, yarını bugünden haber veren, eşitlik ve
özgürlük mücadelesinin her
aşamasında yer almış ve bedelini ödemiş bir mücadele arkadaşıydı.

Dev Sağlık-İş Genel
Başkanı Arzu
Çerkezoğlu:
Bir insana “abi” demek kolay
değildir. Ağzımız, yüreğimiz
dolu dolu “abi” dediğimiz, büyük bir insandı.

SDP adına Hüseyin
Taka:
Beraber yürüdüğü yoldaşlarına hep ışık verdi, ışıklar içinde
yatsın.

Sen varken baş edemedik
seninle Ata Abi, yokluğunla hiç
baş edilmez.

EMEP Genel Başkan
Yardımcısı Fevzi
Ayber:
TTB ve SES onun yerini dolduracak kadrolar, yeni Ata Soyer’ler çıkarmalıdır.

Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden Dr. Ata
Soyer hayatını kaybetti. Sağlık emekçilerinin Ata Abisi, 21
Mart’ta TTB binası önünde düzenlenen törenin ardından
sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkan
Yardımcısı Nihat
Matkap:
Emek dostu, barış yanlısı,
demokrasi ve özgürlük savaşçısıydı. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin özelleşmemesi adına
büyük mücadele vermiştir.

ATO Genel Sekreteri
Dr. Selçuk Atalay:
Herkes Ata Abi’yle arasında
geçen bir diyaloğu kaydetmiş
hafızasına. Ata Abi bunu kalplerde iz bırakarak yaptı. Tanıdığım en iyi örgütçüydü ve çok
iyi ders anlatırdı. Bir kez bile
bir şey için “bu kötüdür” demezdi fakat o ders bittiğinde
herkes neye karşı mücadele
vermek gerektiğini anlardı.

Öğrencisi Fuat Akgül:
Hocam, yoldaşım ama en
önemlisi arkadaşımdı. Öğretilerini yaşatmaya söz veriyorum.

Dr. Selim Ölçer:
Ata mağdurların, mazlumların, emekçilerin yanındaydı.
Nerede iktidar odağı varsa onu
rahatsız etti.

Dr. Sedat Abbasoğlu:
DTK Sağlık Meclisi
adına Sadık Çayan:

Bu veda
çok erken oldu…

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey
eski üyelerinden Dr. Ata Soyer, 19 Mart’ta,
58 yaşında hayata veda etti. Görev yapmakta olduğu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen
ilk törenin ardından naaşı Ankara’ya getirilen Soyer, 21 Mart Perşembe günü
TTB binası önünde gerçekleştirilen törenle
sevenleri tarafından son yolculuğuna
uğurlandı.
Bir dönem Ankara Tabip Odası Genel
Sekreterliği de yapan Dr. Ata Soyer’in
annesi, babası, kızı, kız kardeşi, ailesi,
dostları, öğrencileri ve mücadele arkadaşlarının hazır bulunduğu törene TTB,
SES ve ATO başta olmak üzere, meslek
odaları, kitle örgütleri, sendikalar, CHP,
EMEP, SDP ve Sosyalist Parti üye ve temsilcileri katıldı.
Saygı duruşunun ardından yapılan ko-

nuşmalarda, Ata Soyer’in demokratik hekim hareketine, sağlık hakkı ve sendikal
mücadeleye katkıları dile getirildi. Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası,
İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan
Hakları Vakfı ve Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hekimler Derneği üyeliği
de yapmış olan Soyer’in devrim ve sosyalizm mücadelesine olan inancı vurgulandı. Soyer, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, sağlık politikaları, insan
hakları, sağlık çalışanları ve sendikalaşma
gibi konularda 30 kadar kitabı yayımlanmıştı.
Karanfillerle donatılmış Ata Soyer’in
naaşı daha sonra omuzlar üzerinde Maltepe Camii’ne götürüldü. Ata Abi, cenaze
namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları içinde son yolculuğuna
uğurlandı.

Öğrencisi Dr. Fuat Akgül

ATO Genel Sekreteri Dr. Selçuk Atalay

Örgütçülüğü, yaratıcılığı hep
bize güç verdi. Daha yapacağımız çok işimiz vardı, onu çok
özleyeceğiz.

Dr. Hüseyin
Demirdizen:
Sevgili ihtiyar, sadece yazdıklarıyla değil duruşuyla, bakışıyla değiştirirdi. Bazen nereye değil, nasıl gittiğin önemlidir. Ata, nasıl yaşadığı ve nasıl
gittiğiyle kalacak hafızalarda.
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Birinci bölge 14 Mart’ı AVM’de kutladı
Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Ankara Birinci Bölge Genel Sekreterliği bir ilke
imza atarak hastanelerini görücüye çıkardı. 14 Mart Tıp Haftası kutlamaları
çerçevesinde Ankamall Alışveriş Merkezinde stant açan on iki kamu hastanesi,
sundukları sağlık hizmetlerini halka tanıttı.
Hekim Postası
Tıp Haftası boyunca 10-15
Mart tarihleri arasında Ankamall AVM’de 10:00-22:00 saatleri boyunca açılan stantlarda
hastaneler, uzman doktorlar eşliğinde sundukları sağlık hizmetleri hakkında ziyaretçileri
bilgilendirdiler. Genellikle özel
hastaneler tarafından tercih
edilen “tanıtım” yöntemine
kamu hastaneleri olarak neden
ihtiyaç duyulduğu yönündeki
sorumuz karşısında Ankara Birinci Bölge Genel Sekreterliği,
talebin hastanelerden geldiğini
belirtti. Ankara Birinci Bölge
Genel Sekreterliğine bağlı Nu-

mune, Yüksek İhtisas, Ulucanlar
Göz, Ankara, Dışkapı Yıldırım
Beyazıt, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Ulus Devlet, Ankara
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ile 75. Yıl Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezinin de aralarında
bulunduğu toplam on iki hastane tanıtım etkinliğine katıldı.
Ankamall sponsor oldu
Gerçekleştirilen etkinliğe Ankamall AVM’nin sponsor olduğu
öğrenildi. Ankara Birinci Bölge
Genel Sekreterliği’nden alınan
bilgiye göre etkinlik, bölge genel
sekreterlikleri arasındaki rekabetten ötürü değil, kendilerine

bağlı hastanelerin sundukları
sağlık hizmetlerini halka daha
iyi tanıtabilmek adına düzenlendi. Tanıtım etkinliğinin ardından hastanelere başvuran
hasta sayısında bir artış olup
olmadığı ise net olarak bilinmiyor.
Stantlarda “mini”
sağlık hizmeti
Günler öncesinden gerek Sağlık Bakanlığı gerekse hastanelerin internet sitelerinden yapılan tanıtımlarla duyurulan
etkinlikte, her hastane kendi
standında afiş, broşür, kitapçık
ve uzman hekimler aracılığıyla
sundukları hizmetleri tek tek
halka tanıttılar. Ulucanlar Göz
Hastanesi’nin standında ziyaretçilerin göz tansiyonu ölçümleri yapıldı, Zekai Tahir Burak
Kadın Sağlığı Hastanesi’nin
standında uzman doktorlar anneler ve anne adaylarının sorularını yanıtlarken, 75. Yıl Ağız
ve Diş Sağlığı tanıtım standında
da ağız ve diş sağlığı hakkında
bilgi verilerek, çocuklar arasında bir resim yarışması düzenlendi.

İntörn ve stajyer hekimler için kanun teklifi
CHP’li milletvekilleri, stajyer hekim
ve stajyer diş hekimlerine ücret
ödenmesi ve intörn hekimlere
ödenen ücretin de asgari ücret
seviyesine artırılması için bir kanun
teklifi verdi.
CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven
ve İstanbul Milletvekili Kadir
Gökmen Öğüt, TBMM Başkanlığına
sundukları bir kanun teklifi ile
stajyer hekim ve stajyer diş
hekimlerine, halihazırda intörn
hekimlere ödenen ücretin
ödenmesi ve intörn hekimlere
de asgari ücret ödenmesini istedi.
Çok sayıda CHP’li milletvekili
tarafından imzalanan kanun teklifi
26 Mart’ta Meclis’e sunuldu.

Stajyer hekimlere de
ücret talebi
Stajyer öğrencilerin, öğretim üyesi
ve yardımcılarının gözetim ve
denetimi altında hastaları takip
ettikleri ve rutin laboratuar
işlemlerine katılıp nöbet tuttukları
belirtilen kanun teklifinde, bu

çalışmalar karşılığında ücret
ödenmemesinin Anayasa’nın 2 inci,
10 uncu ve 55 inci maddelerine
aykırı olduğu vurgulandı. Öneride,
stajyer hekim ve stajyer diş
hekimlerine günümüzde intörn
hekimlere ödenen tutar oranında
aylık ücret ödenmesi teklif edildi.

İntörn hekimlerin maaşı
asgari ücret düzeyine
yükseltilsin
Verilen kanun teklifinde ayrıca,
meslek lisesi öğrencileri ile aday
çırağa verilen aylık ücretin üst
sınırının asgari ücret olabildiğinin
altı çizildi. İntörn hekimin yaptığı
çalışmalar başta insan hayatına
yönelik çalışmalar olup, Mesleki
Eğitim Kanunu kapsamındaki
stajyerlerin yaptıkları çalışmalarla
kıyaslanamayacak düzeyde bilgi,
beceri ve emek gerektirdiği
belirtilen teklifte, intörn hekimlere
ödenen ücretin asgari ücret
düzeyinde ücretlendirilmesi
istendi.

Milletvekillerine
Açık Mektup
Dr. Özden Şener ATO Yönetim Kurulu Başkanı
ozdensener@hotmail.com
Yumruk,
sopa,
demir çubuk,
bıçak,
satır,
tabanca,
linç girişimi,
arabayı acil servise sürme.
Hastanelerden söz ediyorum, sağlık kuruluşlarından.
Mayıs-Aralık 2012 arasındaki saldırı sayısı: 4425.
Bu, “Sağlık çalışanına fiske
vurdurmam” diyen Sağlık
Bakanı’nın verdiği sayı.
Derman dilediği doktoru
döven, öldüren insanlar;
ve… “Bakan”lar.
Sağlığı “dönüştürmek” isteyen sermayenin amacı, niyeti, yöntemi sır değil: Sağlık
pazarını büyütmek, karlı yatırım alanı haline getirmek.
Ellerinde nereye yatıracaklarını bilemedikleri kadar çok
parası olanların bu arayışları,
arzuları, karakterlerine, hayata bakışlarına uygun. Bu
uğurda insanların ödeyeceği
bedelin onlar için zerrece
kıymeti yok; biliyoruz.
Ama bu ülkede bir de Meclis var, değil mi?
TBMM için “hekimin
canı”nın kıymeti ne?
- Hekimlere günde 80, 100,
150, 200, 230 hasta baktırılıyor. Zorla! Evet, zorla! Bizi
gelir kaybı tehdidiyle, sürgün
tehdidiyle çalıştırıyorlar!
- Bizi aşağılayan, kötüleyen, halkın gözünde iki paralık eden sözleri sarf etmekten çekinmiyorlar.
- Bizi ölüm korkusuyla,
dayak yeme korkusuyla çalıştırıyorlar.
Canımızın kıymeti var mı
sizin için?

Ananızı, yavrunuzu 138.
sıradan muayene ettirir misiniz siz? Beş dakikalık muayeneye, ayda bir tomografi
çektirmeye, alıp filmlerinizi
koltuğunuzun altına hastane
hastane dolaşmaya, doğru
tedaviyi alıp almadığınız tedirginliğiyle yatağa girmeye,
eczaneye her gittiğinizde
avuç dolusu para ödemeye
razı mısınız? Türkiye’nin sağlık sistemi artık bu. Sizin
bundan haberiniz oldu mu?
Vekillik hayatınızın sadece
bir gününde Meclis Sağlık
Merkezi’nden çıkıp Türkiye’nin düzelen, dönüşen, güzelleşen sağlık sisteminden
siz de istifade ediniz. Bu nimetten bir kez de siz yararlanınız.
Hastalıktan, beklemekten,
kalabalıktan, açlıktan bunalmış hastaların ve çaresiz yakınlarının arasına karışıp siz
de 34 saattir gözünü kırpmadan hasta bakmış, aç, susuz, tuvalete gitmemiş, pantolonunu sıkarak hasta bakan
doktorların nasıl tekme tokat
dövüldüğünü, hamile doktorun karnının yerde nasıl tekmelendiğini, hemşirenin elmacık kemiğinin nasıl kırıldığını, bıçakla nasıl kovalandıklarını,
dövdükleri hastabakıcıdan
“kusura bakma gardaş, biz
seni doktor sandıydık” diye
özür dileyenleri,
korkudan önlük giyemeyen doktorları, çalışanların
nasıl komaya sokulup öldürüldüklerini izleyiniz.
Önünüzde bir görev var.
Vermeniz gereken bir karar
var.
TCK’ya eklenecek iki maddeyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bir gecede bitirebilmek sizin elinizde. Vicdanınızla baş başasınız.

14 mart

Sigara, obezite, Akdağ…
14 Mart Tıp Bayramı töreninde bu yıl da hekimlerin ve sağlık ortamının sorunları tartışıldı. Hekimlerin çalışma
koşullarına ilişkin kaygıları teker teker gündeme taşıyan ATO Başkanı Dr. Özden Şener sözlerini "Yine de umut hep var"
diyerek bitirdi.
Hekim Postası
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi törene bu yıl Başkent Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Yaptığı konuşmada son yıllarda sağlık sistemiyle
ilgili sorunların ve bezginliğin giderek
arttığı ve bunların daha yüksek sesle dile
getirilmeye başlandığını ifade eden Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Haldun Müderrisoğlu tıp eğitimine
ilişkin sorunları aktardı. Müderrisoğlu,
altyapı ve nitelik kıstası gözetilmeden sürekli yeni tıp fakülteleri açıldığını ve buralardaki temel tıp eğitiminin yetersiz
kaldığı, bu eğitimi verecek akademik kadronun yetişmesinin önünde ise art arda
engeller dizildiğini dile getirdi.
Daha sonra Ankara Tabip Odası adına
konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özden Şener,
salonda hazır bulunan Ankara’daki tüm
tıp fakülteleri dekanları, TTB temsilcileri
ve yıllarca bu alana hizmet etmiş hocalar
ve hekimleri selamlayarak, Bakanlık veya
YÖK’ten sorunlarını aktarabilecekleri bir
yetkilinin dahi resmi törene katılmamış
olmasını eleştirdi.

Üç olumlu gelişme
Bir yıl önceki 14 Mart konuşmasında,
meslek örgütü temsilcilerinden bir cümle
de olsa olumlu bir şey duymak istediğini
söyleyen Recep Akdağ’ı anarak konuşmasına başlayan Dr. Özden Şener’in, “Üç
olumlu gelişmeden bahsedeceğim: Bunlar,
sigarayla ve obezite ile mücadele, bir de
Sayın Akdağ’ın Bakanlık’tan ayrılmasıdır.”
sözleri üzerine salondan alkışlar yükseldi.
Birkaç Afrika ülkesi hariç, sağlık parametrelerinin tüm dünyada her yıl iyiye
gittiğini aktaran Şener, sağlıkta dönüşüm
programıyla Türkiye’nin sağlığında değil

tüketim kültüründe bir değişim gözlendiğini
belirtti. Övünülen “artışların”
doktora başvuru sayısı ve açılan özel hastane
sayısında yaşandığını dile
getiren
ATO
Başkanı, sağlıkta dönüşümün
birinci basamak
ve koruyucu hekimlik hizmetlerine etkilerinin en önemli göstergesi olarak “2013
yılı Türkiye’sinde yaşanan 1000 olguluk
kızamık salgını”nı işaret etti.

Emekli olmayan
kalmaz endişesi

Kişi başı doktora müracaat sayısı 10
yıl içerisinde yılda 3’ten 8’e çıktı.

Eski Bakan Akdağ’ın, bir yıl önceki konuşmasından “Hekimlerin emekli aylıkları
kabul edilemez ölçüde düşük. Ekonomi
yönetimiyle bunu çalışıyoruz” sözünü hatırlatan Şener, “Acaba insanca yaşamaya
yetecek maaş verilse, bu kötü sağlık sistemi
içinde kalmaktansa emekliliği gelmiş hekimlerin hepsi ayrılır diye mi endişe ediliyor?” diye sordu.
“Yine de, umut hep var.” diyen ATO
Başkanı konuşmasını tüm hekimlere daha
güzel bayramlar dileyerek bitirdi.

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastane
sayısı değişmezken özel hastane sayısı 2
katına çıktı.

ATO Başkanı
Dr. Özden Şener’in
Konuşmasından
Satırbaşları:
Doğumda beklenen yaşam süresi ve
bebek ölüm hızında, OECD üyesi 33 ülke
arasında 2002’de de 2010’da da son ikideyiz.

Bakanlığa “Beyaz Yürüyüş”

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla TTB ve çok sayıda sağlık meslek örgütünün
çağrısı üzerine yurt genelinde gerçekleştirilen beyaz yürüyüşler ve basın açıklamalarının Ankara ayağı için hekimler ve sağlıkçılar Numune Hastanesi bahçesinde toplanarak Sağlık Bakanlığı’na yürüdüler. Bakanlık önünde yaptığı konuşmada sağlıkçıların sorunlarının tartışıldığı 14 Mart haftasında konunun
Tam Gün meselesine indirgenmesine yönelik eleştirilerde bulunan TTB Genel
Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, nitelikli bir sağlık hizmeti için tüm alanları
kapsayıcı 14 acil talebi Bakan’a ilettiklerini ve bir an önce taleplerine bir yanıt
beklediklerini söyledi. İlhan’ın ardından tüm sağlık meslek örgütleri adına
ortak basın açıklaması metnini SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu okudu.

Taşeron çalışanı sayısı %4’ten %25’e
çıktı. Taşeron işçisine boş senet imzalatılıyor.
Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel
Ortaklığı ile güvencesiz çalışma kamuda
da yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.
Sağlık hizmet tüketiminde geldiğimiz
nokta: Fastfood restoranının promosyonu:
X chicken menü alana X Göz Hastanesi’nde
“full göz check-up”ta %50 indirim.
2013 Türkiye’sinde bir kızamık salgını
yaşanmaktadır.
Son bir yıl içinde sadece hekim olmayı
tercih ettikleri için üç hekim yaşamını yitirdi. Dr. Ersin Arslan, Dr. Mustafa Bilgiç,
Dr. Melike Erdem bireysel nedenlerle değil,
çalışma şartları yüzünden öldüler.

Acil tıp asistanları 12/24 çalışıyorlar.
Yani ayda 240 saat, haftada 60 saat. Üstelik
bir gün gündüz çalışıyorsunuz, diğerinde
gece. Gün değil, hafta değil, yıllarca.
Bir doktor 80, 100, 150, 200, 230 hasta
bakıyor. Bakanlık “Hastalar memnun!” diyor.
Emeklilik şartlarımız iyileştirilmeli.
Meslek örgütü bu konuda çok kararlı ve
çok yönlü çalışmalar yapıyor. Kamuda ve
özelde bütün hekimler ve sağlık çalışanları
için, emekli olduktan sonra insanca onurlu
bir hayat sürmeye yetecek emekli aylığı
talep ediyoruz.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrolarına atanacak
isimleri başvuru süresi dolmadan ATO’nun
notere tasdik ettirmesi üzerine, Mahkeme
atama şartlarını iptal etti. Bu isimler, hala
görevlerine devam ediyorlar. Bu hukuksuzluğa ilişkin dosya YÖK’te, ilgililerin
dikkatini bekliyor.

ATO’dan Klip: “Paran Kadar Sağlık”

Hekimlerin ve hastaların içinde bulunduğu koşulları daha görünür kılmak
için her yolu deneyen Ankara Tabip Odası
14 Mart haftasında kamuoyuyla paylaşmak üzere “Paran Kadar Sağlık” adlı bir
şarkı ve klip hazırladı.
Medyanın ve halkın yoğun ilgisini çe-

ken şarkılı klipte hekimler, sağlıkçılar
ve Ankara Tabip Odası çalışanları oynadı.
Sağlık sisteminin ve sağlıkta dönüşüm
programının eleştirildiği şarkının sözlerini
ise ATO Başkanı Dr. Özden Şener, ATO
Genel Sekreteri Dr. Selçuk Atalay ve Dr.
Esef Özfırıncı yazdı.

14 mart

Meşaleli
balonlar uçuruldu

14 Mart öncesi tüm illerde “14 Mart’ta Sağlık Bakanı’ndan taleplerimize olumlu
yanıt bekliyoruz” temalı etkinlikler ve basın açıklamaları gerçekleştirildi. 13 Mart
akşamı Abdi İpekçi Parkı’nda bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları 14 acil
talep için gökyüzüne 14 meşaleli balon uçurdu. Ankara Tabip Odası tarafından
hazırlanan “Paran Kadar Sağlık” klibinin sinevizyondan gösterildiği etkinlikte
ayrıca sağlık alanında şiddeti konu alan bir pandomim gösterisi de yer aldı.

Üniversitelerde
yıldırma
operasyonları
sürüyor
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. İlker Belek, hakkında
arka arkaya soruşturma açılarak öğretim üyeliği görevinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği’nden yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi’nde tüm
çalışanlar üzerinde oluşturulan baskı
ortamının artarak devam ettiği ve
hakkında açılan soruşturma ile Dr.
Belek için “Görevinden Çekilmiş Sayma” cezası istendiği belirtildi.
Açıklamada, Dr. İlker Belek’in Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi kimliği
ile okuduğu ve “ülkede ve üniversitelerde yaşanan olumsuz değişimlerin
yaratacağı sorunları dile getiren ve
yönetim kurulu tarafından hazırlanmış bir basın açıklaması” temel alınarak soruşturmaya hedef olduğu aktarıldı.
TTB ve ATO tarafından 11 Nisan
Perşembe günü Dr. Belek’i desteklemek
üzere basın açıklamaları yapılacak.

Dr. Arzu
Çerkezoğlu DİSK
yönetiminde
DİSK Olağanüstü Genel Kurulu’nda iki
adayın yarıştığı Genel Sekreterliğe, Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu
seçildi.
DİSK Olağanüstü Genel Kurulunda seçimlerin ardından Genel-İş Genel Sekreteri
Kani Beko genel başkanlığa Dr. Arzu Atabek
Çerkezoğlu ise genel sekreterliğe seçildi.
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel
Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, tarihinden bu
yana DİSK yönetimine giren ilk kadın oldu.

Nükleer santraller
26 Nisan’da protesto
edilecek
Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası
Hekimler Birliği’nin (IPPNW) Türkiye üyesi Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar
Derneği (NÜSED), yaklaşık 100 kadar demokratik
kitle örgütünün yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform
(NKP) içerisinde, nükleer santral ve silahlara
karşı mücadele veriyor. Dünya çapında nükleer
karşıtlarının ortak eylemleri çerçevesinde 26 Nisan 2013 Cuma günü Ankara’da da TBMM önünde
toplu basın açıklaması yapılacak. Açıklamada,
bütün dünyada pek çok kez kanıtlanan tehlikeleri
nedeniyle terk edilen nükleer santrallerin, Türkiye’de küresel egemen finans güçlerinin güdümündeki yönetimlerce inatla ve hukuk dışı yöntemlerle ihale ve yapımının dayatılması protesto
edilecek.

Gündelik Hayat ve
14 Mart
Dr. Selçuk Atalay
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri
a.selcukatalay@gmail.com
Sadece sağlık alanında değil,
hayatın hukukla karşılaştığı her
yerde, her noktada yasal değişiklikler yapılıyor. Her gün yeni
adımlarla kurgulanan hukuki
alan, gündelik hayatlarımızı da
forme ediyor. Yasalar tekrar yapılır başka meclis çoğunlukları
ile ama bu dönemin gündelik
hayatlarımızda yarattığı değişiklikler kolay silinmeyecek görünüyor. Aslında 80’den beri içine kapanan, giderek suskunlaşan
bu
toplum,
son
yediği
tarikat/dergah darbesiyle iyice
muhafazakar hayat kalıplarının
içine sıkıştı. İktidar bugün insanların rahmine, yatak odasına,
yediğine, içtiğine, okuduğuna,
konuştuğuna, yani hayatının milimetrekaresine müdahale eder
halde.
Evlerimize kapandığımız, ortak yaşamsal alanların AVM’lere
sıkıştığı bu dönemde, 14 Mart
Tıp Bayramı etkinliklerini bu
açıdan değerlendirmek gerek.
ATO’nun bu yıl 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde tiyatrosundan sergisine, konserinden paneline pek çok hekim bir araya
geldi. Bu bir araya gelişler hepimize iyi geliyor, birlikte gündelik hayatlarımıza çöken karanlığı biraz da olsa dağıtıyoruz.
Hekimlerin kentin sınırlı salonlarında, sınırlı meydanlarında
birlikte yapacağı işler gündelik
hayata sinen muhafazakarlığı
aşmaya katkı sağlayacaktır. Sadece bize iyi geldiği için değil,
bu topluma olan sorumluluğumuzdan dolayı sokakları, salonları şenlendirmeliyiz. Hele ki
Ankara’da, baskının ve zorun
en çok örgütlendiği kentlerden
birinde hekimlik yapan bizler,
hayatı hiç olmadığı kadar savunmak durumundayız.

Barışın Kör Dili
Ne sağlığı, ne eğitimi, ne demokrasiyi, ne de emekçilerin
halini konuşabiliyoruz. Muhalif
olanın takibe alındığı, içeriye
atıldığı; yoksul çocukların atölyelerde, fabrikalarda can verdiği,
tecavüze uğradığı, kadınların
dövüldüğü, öldürüldüğü; aklın
ve vicdanın Allah’a havale edildiği bu süreçte hepimizin susması gerekiyor, çünkü birileri
barışı konuşuyor.
Tüm televizyonlarda, basında
barış konuşuluyor. Garipsiyor
insan bazen… Olay bizim yaşadığımız ülkede geçiyor. Amorf

bir gücün yarattığı korku krallığı
altında bu ülkenin halkları sadece üreyecekler, çalışacaklar,
sömürülecekler, canlarını verecekler. Egemen vaaz açık: “akla
gerek yok”, “söze gerek yok”,
“vicdana gerek yok”. Şimdi sağlık, eğitim, demokrasi zamanı
değil. Barış konuşuluyor.
Şüphesiz hekimler, insan sağlığı ile dolaysız ilgili bir meslek
grubu olarak, herkesten önce,
herkesten yüksek sesle barışı
talep edecek, akan kanın durmasını isteyecektir. Ancak barışın bedeli olarak; insani ve
adil olmayan bir hayatın dayatıldığı bu süreçte; otoriter olanın
dışında bir barışın mümkün olduğunu dile getirmekten geri
durulmamalıdır.

“Bu Kervan Yürür” *
Ne kadar tekinsiz bir hayat…
Hastanelerde, tüm kamusal alanlarda… Hayatlarımızın üstüne
kameralar kuruldu. O yüzden
herkes suspus, o yüzden herkes
sessizce atalet kervanına katılıyor, büyük grupların içinde
görünmez olmaya çalışıyor. Çünkü “Yalanı, düzenbazlığı gördüm”
diyen aradan alınıyor. Hayata
çöken karanlık, kitlelerin aklında
kendinin çok ötesinde bir kuvvete sahip oluyor.
İnsanlar hizaya çekiliyor, herkese gözdağı veriliyor. Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
bir öğretim üyesi “derse türbanla
giren öğrencisine yürürlükte
olan kılık kıyafet yönetmeliğini
hatırlattığı için” cezalandırılmaya çalışılıyor. Numune Hastanesi’nde bir hekim idareye karşı
“mesleki bağımsızlığını” savunduğu için sürgün ediliyor.
Bu gidişe dur demenin yolu
bellidir. Bu kervan, başını kaldıracak, konuşacak, akla ve vicdana sahip çıkacaktır. İnsan
bilmediğinden korkar. Uzunca
zamandır makamları ve parayı
üleşen amorf grubun iç çekişmeleri her geçen gün artıyor,
kendinden menkul adalet duyguları bile sarsılıyor… Ve her
geçen gün biraz daha görünür,
biraz daha bilinir oluyorlar.
17 Nisan GöREVdeyiz! 17 Nisan vicdanımız, insana saygımız,
bu mesleğe sahip çıkmamız demek olacaktır. Bu Kervan yürüyecek!
*Dr Ata Soyer’in Beyaz Eylemler’den sonra yazdığı bir yazıdan.

14 mart etkinlikleri
Şiir ve musiki
dünyamızdaki
hekimlerle
buluştuk

14 Mart haftası sanatçı
hekimlerin eserleriyle
renklendi
Ankara’da bu yıl 14 Mart Tıp Haftası, Ankara
Tabip Odası Kültür Sanat Komisyonu’nun özverili
çalışmaları neticesinde hazırlanan çok sayıda
etkinle kutlandı. Mart ayına yayılan etkinliklerin
en yoğun bölümü 11-16 Mart haftası boyunca
“Hastalık Kokusu” adlı belgesel ile ATO tarafından
çekilen “Paran Kadar Sağlık” klibinin de devamlı
izlenebildiği Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sanatçı hekimlerin eserlerine yer verilen
“Hekimlerin Sergisi” de, ATO etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca ÇSM’de sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Dr. Zerrin
Ateş’in üstlendiği ve 66 hekimin fotoğraf, resim,
heykel ve seramik çalışmalarından oluşan serginin 12 Mart’taki açılışında yaptığı konuşmada
Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, “Hekimlerin, sağlık sisteminin insandan yana olması
için verdikleri mücadelelerinden ötürü bu ülkenin onlara teşekkür borçlu olduğunu düşünüyorum” dedi.
Açılışta ayrıca, sağlıkta dönüşüm programını
konu eden bir pandomim gösterisi de yer aldı.
Açılışın ardından, hekimler Ankara Tiyatro Fabrikası tarafından sahnelenen “Ay Carmela” adlı tiyatro oyununu izlediler.

14 Mart’ta Bertolt
Brecht konuştu
ATO 14 Mart Tıp Bayramı akşamı
Genco Erkal ve Tülay Günal tarafından
Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet
Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Ben Bertolt Brecht” adlı oyunda Ankaralı hekimleri bir araya getirdi. Genco Erkal’ın,
Bertolt Brecht’in şiir, şarkı ve öykülerinden uyarladığı ödül şampiyonu oyunun
ardından Genco Erkal geceye katılan hekimlerle tanıştı ve kitaplarını imzaladı.
Geceye, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla Nazım Hikmet
Kültür Kongre Merkezi salonunu hekimlere ücretsiz tahsis eden Yenimahalle Belediyesi
Başkanı Fethi Yaşar
da katıldı.

14 Mart
Tıp Haftası
çerçevesinde
gerçekleştirilen bir başka
etkinlik de
söyleşi ve
musiki dinletisi oldu. Hasan Oral Şen
tarafından
sunulan söyleşiyle birlikte solistler
tarafından
tambur, ney,
kemençe ve bendir eşliğinde seslendirilen birbirinden güzel eserler 16 Mart günü Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde dinleyicilerle
buluştu.

20. Geleneksel
Briç Turnuvası
yapıldı
Ankara Tabip Odası 14 Mart
Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında artık gelenekselleşen
“İkili Briç Turnuvası”, pek çok
hekim ve sağlık çalışanının
katılımıyla 24 Mart 2013 Pazar
günü Ankara Briç Spor Kulübü
Derneği’nde yapıldı. Briçsever
hekimlerin bir araya gelerek
hoş bir pazar günü paylaşmalarını sağlayan turnuvada
birinciliği Dr. Selçuk Çomoğlu-Dr. Rahmi Cihan, ikinciliği
ise Dr. Abdülkadir DökmeciDemircan Güngör kazandı.
Üçüncülüğünü Dr. Enver Cahit
Işılak-Ecz. Yalçın Balkıs’ın
elde ettiği turnuvanın dördüncüsü ise Dr. Bülent Demirbaş-Dr. Haluk Alagöl oldu.
Heyecanlı geçen günün sonunda dereceye giren çiftlere
plaketleri verildi.

Ayakta
alkışlandılar
Tıp Haftası kapsamında gerçekleştirilen
bir diğer etkinlik de
Devlet Halk Dansları
Topluluğu gösterisi
oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı
Tiyatro Salonu’nda 29
Mart’ta düzenlenen ve
yoğun ilgi çeken gösterinin sonunda topluluk, hekimler tarafından ayakta alkışlandı.

14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık hekimlerin çeşitli etkinlikleri için bir hafta boyunca Çağdaş Sanatlar Merkezinin kapıları ücretsiz olarak
Ankara Tabip Odası'na açtı. Yine 14 Mart gecesi sahneye konan Ben Bertolt Brecht oyununun gösterimi için Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi salonu, Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar tarafından ücretsiz olarak hekimlere tahsis edildi.

Medya, Hekimler ve Sağlık Paneli

Hekimliğin farklı alanları tartışıldı
14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında bu yıl farklı konularda
düzenlenen panellerden bir tanesi de “İşçi Sağlığında Taşeron Örgütlenmesi
Paneli” oldu. Sadece sağlık değil pek çok alanda Türkiye’nin en önemli
gündem maddelerinden biri olan taşeronlaşmanın iş sağlığı bağlamında ele
alındığı panel 16 Mart’ta Petrol-İş toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında
11 Mart’ta düzenlenen Medya, Hekimler ve Sağlık konulu bir panelle,
“Sağlık ve Medya Okuryazarlığı”,
“Medyada Sağlık ve Emek Haberciliği”, “Hak Temelli Sağlık Haberciliği”
ve “Hekimler Medyaya Nasıl Bakıyor,
Ne Bekliyor” başlıkları tartışıldı.
Kolaylaştırıcılığını Mutlu Sereli
Kaan’ın yaptığı panele, konunun çeşitli
boyutlarına değişik perspektiflerden
bakabilmek amacıyla farklı alanlardan
konuşmacılar katıldılar. Başkent Üniversite İletişim Fakültesi’nden Serpil
Aygün Cengiz, Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Sultan Özer, Bianet

yazarı Dr. Mustafa Sütlaş
ve Birgün Gazetesi yazarı Dr.Selçuk
Candansayar’la birlikte sağlık haberciliğinin masaya yatırıldığı panelde
karşılıklı görüş ve deneyimler de paylaşıldı.

İntörn Kurultayının ikincisi düzenlendi
Yine 16 Mart tarihinde gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise, hekimlik
mesleğinin çeşitli alanlarının masaya yatırıldığı 2. İntörn Kurultayı idi.
İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu’nda düzenlenen kurultaya çok
sayıda intörn hekim katılarak bugün ve yarının mesleki sorunlarını tartıştı.

Meslekte 40-50-60 yıl plaketleri verildi
Ankara Tabip Odası,
düzenlediği törenle
meslekte 40, 50 ve 60.
yılını dolduran
hekimleri bir araya
getirme ve plaket sunma
geleneğini sürdürdü.
Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde 16 Mart’ta
gerçekleştirilen
kokteylin ardından 145
hekime 40. yıl, 31
hekime 50. yıl ve 18
hekime de 60. yıl plaketi
takdim edildi.

Hekimler sinemaya değince…
Tıp Bayramı boyunca sinemasever hekimler de unutulmadı.
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın taşrada hekimliğe de dokunduğu son filmi “Bir Zamanlar Anadolu”nun senaristi ve
oyuncularından Dr. Ercan Kesal ile bir söyleşi gerçekleştirildi.
Kendisi de bir hekim olan Dr. Ercan Kesal, kendi deneyimleriyle sinemayı nasıl harmanladığını anlatırken, hekimlerden gelen
çok sayıda soruyu da yanıtladı.

Meslekte 40. yılını dolduran Dr. Şerife
Nilgün Kalaç Tığlı plaketini torununun
elinden almak istedi.

4. Behçet Aysan şiir akşamı
Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında artık geleneksel hale gelen
Behçet Aysan şiir akşamının dördüncüsü 15 Mart’ta ATO’da
düzenlendi. Kendisi de bir hekim olan ve Madımak’ta katledilen
Behçet Aysan’dan şiirlerin okunduğu gecede, ozan Barış Çelimli
tarafından seslendirilen türkülere katılımcılar da eşlik etti. Sivas
Etkinlikte, katliamda hayatını kaybeden tüm aydınlar anıldı.

güncel

Hükümet’ten “farklı” MÜJDE
Yeni Bakan’ın “sağlıkçılara müjde” paketinden vatandaşa müjde(!) çıktı: Hastalar hocaya muayene olmak isterse fark
verecek. Meslek örgütü, hekimler ve sağlık çalışanları, sağlık alanındaki bunca sorunun bir kez daha görmezden
gelinmesine isyan ettiler.
Hekim Postası
Yeni Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla hekim kamuoyunda yüksek bir
beklenti yaratmış, sağlık çalışanları önceki on yıl boyunca
çığ gibi büyüyen sorunların çözümü konusunda umutlanmışlardı.
TTB’nin 14 Mart’ta 14 Talep
çağrısına karşılık Sağlık Bakanı
14 Mart’ta sağlık çalışanlarına
müjdeleri olacağını ilan etmişti.
Tüm sağlıkçıların dört gözle
beklediği müjdeyi Başbakan
açıkladı. Buna göre, tıp fakültelerinde görevli hocalar mesai
sonrası SUT tarifesindeki kadar
bir fark karşılığında hasta görebilecekler, bu fark ücretinden
hastane için de bir kesinti yapılacak.

Türkiye’deki 700.000 sağlıkçının taleplerine verilen bu cevap önce şaşkınlık yarattı, ardından büyük öfkeye neden
oldu. Hekimler ve sağlık çalışanları, sağlık alanındaki bunca
sorunun bir kez daha görmezden gelinmesine isyan ettiler.

“Fitili bile
tutuşturamadan
sönen kibrit”
ATO Başkanı Dr. Özden Şener: “Hekimler yeni Sağlık Bakanı’na karşı samimi bir umut
beslediler. Bu çok haklı bir beklentiydi çünkü kamuda ve özelde iş, gelir, gelecek ve can güvencemiz, mesleki bağımsızlığımız ağır tehdit altında. Ne
yazık ki Bakan Müezzinoğlu
vadettiği müjdeyi veremedi.
Aslında önerdikleri düzenlemeyi kendilerinin dahi bir müjde olarak gördüklerini, buna

inandıklarını sanmıyorum. Çaktıkları kibrit mumun daha fitilini tutuşturamadan söndü.”

“Bizde yok, hastadan
alın”
TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan ise, her insan gibi
hekimlerin de günde 8 saat,
güvenceli çalışma
ortamlarında
emekliliklerine de yansıyacak, insanca yaşayabilecekleri
gelir

elde etmelerini istediklerini anlattı. TTB Genel Sekreteri, “Sağlık Bakanlığı öğretim üyelerine
‘Bizim size verecek paramız
yok. Sizin maaşınız insanca yaşamanıza yetmeyecek. Siz 5’ten
sonra da çalışın. Vatandaştan
para alın, hem siz kazanın hem
biz kazanalım’ diyor.” diye konuştu.

Sağlık ortamının
sorunları bu konuya
indirgenmemeli
Buradan sağlık ortamına bir
katkı değil ancak vatandaşa
yeni bir yük çıkacağını söyleyen
İlhan, sağlık ortamını sadece
öğretim üyeleri üzerinden, öğretim üyesi sorunlarını da sadece muayenehanesi olanlar
üzerinden tartışmanın hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını
rahatsız ettiğini vurguladı.

Yeni Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu
göreve gelir gelmez
yaptığı açıklamalarla
hekim kamuoyunda
yüksek bir beklenti
yaratmış, sağlık
çalışanları önceki on
yıl boyunca çığ gibi
büyüyen sorunların
çözümü konusunda
umutlanmışlardı.

Öğretim üyeleri hazırlıkları yapılan düzenlemenin çökertilen
kamu tıp fakültelerinin derdine derman olmayacağı konusunda hemfikir
Onur kırıcı bir şey
Üniversitelerde tam gün çalışan hekimler gibi
yöneticiler de düzenlemenin karşısında. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Sacit Turanlı yeni düzenlemenin hekimlere
veya hastaneye bir katkısı olmayacağını
düşünüyor.
Turanlı, “Döner
sermaye ve
maliye
kesintilerinden
sonra hekime 2530 TL gibi bir
rakamın
verilmesi söz
konusu ki bu
hekim adına onur
kırıcı bir şey. Ben
bu şartlarda özel
hasta bakmam.
Zaten biz özel
muayene değil,
emekliliğimize de
yansıyacak, kabul
edilebilir maaş
talep ediyoruz.”
diye konuştu.

Tam
günden
kaçış
yasası
Ankara
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Prof. Dr.
Semih
Baskan,
uygun şartlar
sağlandığında
öğretim
üyelerinin
hepsinin muayenehanesini kapatacağını
söyledi. Prof. Dr. Baskan, “Tam Gün
Yasasının amacı hekimlerin
muayenehanelerini kapatıp hastanede
çalışmalarını sağlamak iken tam tersi
oldu. Bugün isteyen profesör, doçent,
yardımcı doçent ve uzman muayenehane
açabiliyor. Bu uygulama tam günden
kaçış yasası oldu” diye konuştu.

Mesleki doyum
yaşayabildiğimiz tek
yer kaldı
Hekimler sadece ekonomik
gerekçelerle değil artan
hasta yoğunluğu karşısında
mesleki doyum
yaşayabildikleri yerler olduğu
için de muayenehaneleri
tercih ediyor. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tuncay Nas,
“Israrımızın temel nedeni
para değil. Hastaya yeterli
zaman ayırdığım, hekimlik
becerilerimi etkin
kullanabildiğim için
muayenehane şartlarında
ısrar ediyorum. Hastalar 5-10
dakikada sorunlarının
çözüldüğüne inanmadıkları
için hastane hastane gezmeye
başladılar.”
değerlendirmesinde bulundu.

Hekimler ve sağlık çalışanları, TTB'nin Meclis'e ulaştırdığı "Sağlıkta Şiddete Karşı
Türk Ceza Kanununa Ek Madde Önerisinin" bir an evvel gündeme alınmasını bekliyor.
16 Ekim 2012 / DHA Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum
Halk Sağlığı Merkezinde görevli bir aile hekimi, öğretmen
olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından darp edildi.
17 Ekim 2012 / AA Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde
Uzman Çocuk Doktoru M.B., kendisini darp eden hasta
yakınından şikâyetçi oldu.
31 Ekim 2012 / MediMagazin İstanbul Sultangazi İlçe
Sağlık Müdürü Dr. A.M. ve 2 sağlık çalışanı, müdürlükte
6 kişinin sopalı saldırısına uğradı
02 Kasım 2012 / İHA Malatya Arapgir İlçe Devlet Hastanesi acil servisi personellerinden sağlık memuru K.Ö.
ve 112 Acil Servis nöbetçi personeli acil tıp teknisyeni
H.C. bir grup hasta yakını tarafından darp edildi
07 Kasım 2012 / MediMagazin Sürmene Aile Sağlığı
Merkezi'nde bir doktora hakarette bulunulmasına tepki
gösteren Trabzon Aile Hekimleri Derneği ASM önünde
eylem düzenledi.
10 Kasım 2012 / İHA Adana’nın Kozan ilçesinde Devlet
Hastanesi Semt Polikliniğinde görevli Dişhekimi I.D.Y.,
bir hasta yakınının sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.
Dişhekiminin üzerine yürüyen hasta yakını kendisinin
dışarı çıkmayacağını belirterek hekimi kolundan tutarak
odadan dışarı atmaya çalıştı.
13 Aralık 2012 / Milliyet Çorum’un Osmancık ilçesinde
bir doktor şizofren olduğu iddia edilen kişi tarafından
bıçaklı saldırıya uğradı.
13 Aralık 2012 / Medya73.com Şırnak Devlet Hastanesi
Çocuk Cerrahi Polikliniğinde uzman doktor, stajyer bir
öğrencinin yakınları tarafından darp edildi.
07 Aralık 2012/ MEDİMAGAZİN Konya’da, rapor isteği
reddedilen bir kişi doktora hakaretlerle sözlü saldırıda
bulundu.
07 Aralık 2012/CİHAN Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil serviste Dr. N.A., bir hastanın
ablası ve eşinin saldırısına uğradı.
06 Aralık 2012/ HABERTÜRK
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, özel bir hastanede çalışan doktor ve erkek
hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradı. İş göremez
raporu alan doktor izne ayrılırken, olayla ilgili gözaltına
alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
01 Aralık 2012 /Milliyet
Sağlık çalışanını duvara
fırlattı. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde,
ölen bir hastanın yakınları tarafından hastane personelinin darp edilmesi, hastanenin güvenlik kamerasına
yansıdı

28-12-2012 / HaberTürk
Adana'da, özel bir hastanede 51 yaşındaki Münir Taşkın, kendisini beklettiği iddiasıyla doktor ile hemşireyi dövdü. Doktorun omuzu çıktı.
31-12-2012 / Sabah Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne tedavi için gelen emekli
polis, kendisiyle ilgilenilmediğini öne sürerek acil
serviste doktorlara silahlı tehditte bulundu.
02-01-2013 / Mynet Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Sur ilçesinde bulunan ek
binasında görevli Dr. Ş.Ö. ile hasta ve hasta yakınları arasında yaşanan tartışmada doktor ve
sekreteri yaralandı
03-01-2013 / Milliyet Adana'da yaklaşık 200
kişi, trafik kazasında ölen şahsın yaşadığını
ileri sürerek Adana Devlet Hastanesi morgundan
aldıkları ceset ile acil servisi bastı. Yaşadığını
ileri sürdükleri kişiye müdahale edilmesini isteyen grup, hastane görevlilerine de saldırdı
11-01-2013 / Van Hakkari Tabip Odası Erciş
Devlet Hastanesi’nde bir hekim hasta yakınlarının fiziksel saldırısına uğradı.
16-01-2013 / Medimagazin Adana Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Servisi’nde
Asistan Dr. F.C. hasta yakını tarafından darp edildi.
17-01-2013 / DHA Elazığ'da bir doktor ve bir hemşire,
hasta yakınlarının fiili şiddetine maruz kaldı.
19-01-2013 / Haber 7 Konya Meram Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde seyyar satıcılar bahçede satış yapılmasına
izin verilmediği iddiası ile hastane yöneticisi Prof. Dr.
D.O. ve güvenlik müdürü A.M.A'yı dövdü, hekimin
odasını dağıtıp kaçtı.
21-01-2013 / Hürriyet Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde ziyaret saati dışında servise girmelerine
izin verilmeyen hasta yakınları, tartıştıkları 4 hastane
çalışanı darp etti. Saçından çekilip, yerde sürüklenen
ve duvarlara vurulduğu bildirilen astım hastası hemşire
R.Ö., beyin cerrahi servisinde tedavi altına alındı.
22-01-2013 / Medihaber Konya'da hasta yakınları tarafından darp edilen 112 Acil Servis ekibinde görevli
acil tıp teknikeri suç duyurusunda bulundu.
27-01-2013 / Hürriyet Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer
Kadın Doğum Çocuk Hastanesi’nde akşam saatlerinde
çocuklarını muayene ettirmeye gelen aile fertleri doktor,
hemşire ve kayıt memuruna saldırdı.

28 Kasım 2012 /Medimagazin İstanbul Üniversitesi
Kardiyoloji Enstitüsü’ne saldırı. 28 Kasım 2012’de
Koroner Yoğun Bakım ünitesine yatırılan hasta Ü.T.’nin
yakınları (30-40 araçlık grup), hastalarının vefatından
sonra etrafa saldırarak hastanenin bilgi işlem, danışma,
numaratör, acil kapısı, koroner yoğun bakım kapıları
ve camlarını, hemşire odası camını kırarak zarar verdiler,
personeli darp ettiler.

01-02-2013 / Radikal Antalya'da hastayı tedavi etmeden
reçete yazamayacağını belirten aile hekimi Dr. T.K.,
hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Doktor, yüzüne
aldığı yumruk ve kafa darbesiyle yaralandı.

16 Kasım 2012/AA Artvin'in Borçka ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. E.B. Rize’nin Pazar ilçesinde
3 kişi tarafından darp edildi

02-02-2013 / Medimagazin Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. A.K.B ile tartışan
hasta yakınları doktorun boğazını sıkıp yere yatırdı.

17-12-2012 / İHA Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nin Kadın Doğum Servisi'nde görevli Asistan
Dr. M.B., 320 promil alkollü olduğu iddia edilen hasta
yakını tarafından darp edilerek parmağı kırıldı.

02-02-2013 / Mynet Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde
bulunan 11 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire
olarak çalışan A.Z, rutin gebelik kontrolü için gelen
S.A'nın saldırısına uğradı.

28-12-2012 / Medimagazin ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğinde görevli
doktor ile bir hasta yakını arasında çıkan tartışmada
yanında taşıdığı bıçakla doktora saldan şüpheliyi, poliklinikte görevli bir erkek sekreter önlemeye çalıştı.
Doktorun yüzünde kesiler oluşurken sekreter hafif
şekilde yaralandı.

05-02-2013 / Radikal Denizli'nin Çivril İlçesi'ne bağlı
Kıralan Beldesi'nde, Belediye Başkanı MHP'li Bayram
Gümüş'ün, Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli pratisyen
hekim S.E.'yi dövdüğü ileri sürüldü.

30-01-2013 / Sabah İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde Asistan Dr. D.G. bir hasta yakınının saldırısına uğradı.

07-02-2013 / CNN Türk Ağrı’da bir saldırgan hasta
yakını, hamile doktorun karnına tekme attı.

12-02-2013 / Hürriyet Sinop’ta Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine gelen hasta yakınları doktorun
uyarısına rağmen müdahale odasından dışarı çıkmadı
ve polise saldırdı.
14-02-2013 / DHA Başkentte Dr. Sami Ulus Kadın
Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde görevli bir doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi.
14-02-2013 /Medimagazin Güvenlik görevli hasta yakınları tarafından darp edildi.
23-02-2013 / AA Manisa'da doktora kızan hasta yakını,
otomobiliyle hastanenin acil servisine girdi.
05-03-2013 / Hürriyet
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi nöroloji bölümünde görevli sekreter
N.Ü, N.Y. adlı bir hasta yakınının saldırısına uğradı.
15-03-2013 / Medimagazin Bilecik Devlet Hastanesi'nde muayene ettiği hastanın saldırısına uğrayan
Bilecik 112 Acil Servis Başhekimi Dr. A.K’nın, boynuna
darbe alması nedeniyle beyin travması riskine karşı 24
saat müşahede altında kaldı.
17-03-2013 / Medimagazin Karapınar Devlet Hastanesi'nde hemşire S.A, hasta yakını tarafından darp edildi.
18-03-2013 / Radikal Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kimliği
belirlenemeyen 2 kişi, çalıştığı diyaliz merkezinden
çıkan 39 yaşındaki Dr. M.K'yi döverek burnunu kırdı.
26-03-2013 / CNN Türk Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, eşinin doğumu
için gelen hasta yakınının, 2 doktoru darp ettiği ileri
sürüldü. Şüphelinin gözaltına alındığı kavga, hastanenin
güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
28-03-2013 / Medimagazin Espiye Devlet Hastanesi'nde bir doktor ve hastane müdürü, hasta ve yakınları
tarafından darp edildi
28-03-2013/TTB İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde görevli iki asistan hekim 28
Mart günü bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Asistan
hekimlerin darp edilmesine ve saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren hekimler ve sağlık çalışanları
olayın yaşandığı gün hastane bahçesinde çadır kurarak
sabaha dek nöbet tuttu.
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Asistan hekimler isyan etti:

ARTIK YETER!

Ankara Tabip Odası
Asistan Hekim Komisyonu

İzmir’de
gerçekleşen
şiddet olayının
ardından tüm
Türkiye’de
asistan
hekimler arka
arkaya isyan
bayrağını
çekmeye
başladı. Takip
eden günlerde
İzmir, Aydın,
Ankara ve
Manisa’da eylemler gerçekleştiren asistan hekimler, yaptıkları
açıklamalarla 17 Nisan G(ö)revine katılacaklarını bildirdiler.
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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
Nöroloji Anabilim Dalında görevli iki asistan hekim 28 Mart
günü bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Asistan hekimlerin
darp edilmesine ve saldırganın
serbest bırakılmasına tepki gösteren hekimler ve sağlık çalışanları olayın yaşandığı gün hastane bahçesinde çadır kurarak
sabaha dek nöbet tuttu.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarının acil hastalar dışında
hiçbir hastaya bakmamaya karar
vermesi üzerine ise 29 Mart
günü iş bırakma eylemi yapıldı.
İş bırakma eylemine TTB Merkez Konsey Üyesi Fatih Sürenkök, İzmir Tabip Odası ile SES
üye ve yöneticileri de destek
verdi.
Türk Nöroloji Derneği tarafından şiddet olayının ertesi
günü yapılan açıklamada hukuki
sürecin takipçisi olunacağı belirtilerek, “Bu saldırılar hekimleri
hedef göstermenin bir sonucudur.” denildi. Açıklamada, bu
davranış biçiminin sağlıkta dönüşüm sürecinin neredeyse kuralı haline geldiği de ifade edildi.

Hacettepeli asistan
hekimlerden “Yaşama
Hakkımızı İstiyoruz”
çığlığı
Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi asistan hekimleri, sağlık alanında gün geçtikçe artan

şiddet olaylarını protesto etmek
ve “Artık Yeter” demek amacıyla
03 Nisan Çarşamba günü bir
basın açıklaması düzenledi. Ankara Tabip Odası’nın da destek
verdiği basın açıklamasına Başkan Dr. Özden Şener ve Yönetim
Kurulu üyeleri Dr. Selçuk Atalay
ve Dr. Ebru Basa’nın yanı sıra
CHP milletvekilleri Hülya Güven, Aytuğ Atıcı ve Nurettin Demir de katıldılar.
Açıklamayı okuyan Dr. Deniz
Ateş, “Bizler yazıldığı gibi ‘hastaların acılarına plastik eldiven
ya da mikroskop arkasından bakan’ duygusuz bireyler değiliz;
yıpranıyoruz! Bizler kolay yetişmiyoruz ancak kolaylıkla katlediliyoruz, tehdit ediliyoruz.”
diye konuştu.

“Yağmursuz ırmak,
topraksız başak olur
mu sandınız?”
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi asistan hekimleri
02 Nisan 2013 tarihinde yap-

5 Nisan Türkiye
Asistan Hekim Günü
ve 17 Nisan Grevi

tıkları basın açıklaması ile hekime yönelik şiddete tepki gösterdi. Asistan hekimler adına
basın açıklamasını okuyan Dr.
Güneri Kuruöz, “‘Sağlıkta Dönüşüm’ dediniz. ‘Hasta memnuniyeti’ dediniz. Ancak hekimleri, sağlık çalışanlarını hiç mi
hiç düşünmediniz. Siz rüzgarsız
bir dağ, yağmursuz ırmak, topraksız başak olur mu sandınız?
Hekimler ve sağlık çalışanları
olmadan bu hastanenin soğuk
duvarları size neyi anlatacaktır?”
diye konuştu.

Manisa’da süresiz
grev kararı
Öte yandan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde görevli asistan
hekimler, hekimlere yönelik şiddetin artması ve hastane yönetiminin asistan hekimlerin sorunlarına duyarsız kalması nedeniyle 10 Nisan tarihi itibari
ile süresiz greve gitme kararı
aldı.

M

art ayının sonu yine asistan hekim
hareketlenmelerine tanık oldu.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli iki asistan
hekim 28 Mart günü bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Asistan hekimlerin darp edilmesine ve saldırganın serbest bırakılmasına
tepki gösteren hekimler ve sağlık çalışanları
olayın yaşandığı gün hastane bahçesinde çadır
kurarak sabaha dek nöbet tuttu. İzmir Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
çalışanlarının acil hastalar dışında hiçbir hastaya bakmamaya karar vermesi üzerine ise
29 Mart günü iş bırakma eylemi yapıldı. Bu
eyleme destek amacıyla Aydın ve Ankara’da
asistan hekimler basın açıklaması yaparak
sağlıkta şiddeti kınadılar.
Yine aynı günlerde Manisa Adnan Menderes
Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları da hekimlere yönelik şiddetin artması ve hastane
yönetiminin asistan hekimlerin sorunlarına
duyarsız kalması nedeniyle süresiz iş bırakma
kararı aldılar.
İki yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi asistan
hekimleri yaptıkları grevle 5 Nisan’ı direniş
takvimine not düşmüşlerdi. 5 Nisan Türkiye
Asistan Hekim Gününü tarihe not ettiren
asistan hekim mücadelesi yeni dönemde de
kuvvetli bir ses çıkarmanın arifesinde.
Asistan hekimler Türkiye’deki sağlık ortamından rahatsızlar. Tepkilerini zaman zaman
ortaya koyuyorlar. Ama tekil örneklerde gerçekleştirilen bu eylemlilikler ancak kısmi kazanımlarla sonuçlanıyor. Bu eylemleri ortaklaştırabilmek, tüm Türkiye’deki asistan hekimlerin gündemine sokabilmek önemli bir
görev olarak ortada durmakta.
TTB’nin çağrısıyla 12 sağlık örgütü tarafından yapılacak olan Dr. Ersin Aslan’ın aramızdan ayrılışının yıldönümü 17 Nisan’daki
iş bırakma eylemi, belki de bu ortaklaşma
açısından iyi bir fırsat olabilir. Sağlıkta yükselecek ortak ve güçlü bir ses başka Ersinlerin
yitirilmesine engel olmak için yapabileceğimiz
en etkili iş olabilir. Ortak 5 talebimizi tekrardan
öne çıkaracağımız 17 Nisan’ı güçlü bir eylem
haline getirmeliyiz.
Nitelikli uzmanlık eğitimi
Şiddetsiz çalışma ortamı
Performans sisteminin kaldırılması
İnsanca mesai saati/nöbet ertesi izin hakkımız
Yaşanabilir maaş
2009 yılında kaybettiğimiz Kemal Özer’in
dizeleriyle bitirelim…
Yürüdüğün vakit seninle birlikte yürüsün
diye
kentlerdeki daracık sokaklar,
geniş alanlarına çıksın diye alınterinin,
yürüdüğün vakit değişsin diye dünya
ve yaşam mutlu bir türkü olsun diye
dağlarda tek tek yakılan bu ateşler
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Her iki hekimden biri
hekim olmaktan mutsuz
Türkiye’de sağlık alanında şiddet konulu çalışmalar yapan Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emin Baki Adaş, Sağlıkta Dönüşüm Programının nasıl şiddete yol açtığını
Hekim Postası’na anlattı. Dr. Osman Elbek ile birlikte “Sağlık Sektöründe Şiddet Raporu” ve
“Şiddetin Gölgesinde Hekimlik” adlı araştırmalar yapmış olan Adaş ile performans sisteminden
hasta memnuniyetinin kutsanmasına kadar, sağlık alanında şiddetin unsurlarını konuştuk.
güvenlerinin azalmasına ve kuşkunun ve kaygının derinleşmesine yol
Gaziantep ve Aydın Tabip Odalarıyla açıyor olması. Hastalar, performansın
birlikte yaptığınız araştırmalara da- var ettiği zeminde, kendilerine öneyanarak son on yıllık süreçte sağlık rilen tedavinin var olan hastalıklapolitikaları ve artan şiddet olayları rının mı, yoksa performans koşularasında ne gibi bir bağ olduğunu landırmasının mı bir sonucu olduğu
konusunda açmaza düşüyor. Artık,
söyleyebilirsiniz?
Sağlık çalışanlarının özlük hakları bir başka hekime danışmak, başvurmak bir norm haline geldi. Hiç
ve çalışma koşullarında görülen
kuşku yok ki, hastada arbazı negatif gelişmeler
tan bu güvensizlik
özellikle hekimleHastane
hem kamu ve birin statü ve
içinde hasta
reysel sağlık
mesleki özerkharcamalarınyakınlarının rolünü
liklerinde beda gereksiz
lirgin
bir
sınırlandıracak bir sağlık
bir
artışa,
aşınmaya
hizmeti örgütlenmesinin şiddet hem
de güveneden oldu.
düzeyini önemli oranda
nin aşınması
Sağlık örgütazaltacağı söylenebilir.
ve tedavi süreçlerinin hükülerinin zorlaşmametin sağlık posına sebep oldu.
litikalarına karşı direnç ve muhalefeti, hem hüŞiddet vakalarının görülmesinde
kümet ile sağlık çalışanları arasında,
özel ve kamu hastaneleri arasında
hem de siyasetçilerin destek ve meşbir fark var mı?
ruiyet arayışı sonucu, hekimler hakKamu hastanelerinde şiddet vakında kamuoyunda negatif bir algı
kaları özel hastanelere oranla belirgin
oluştuğu söylenebilir. Ayrıca, hebir biçimde yüksek düzeykimlerin bu süreçte iş
lerde görülüyor. Özel
yoğunluğundaki arsağlık kurumlarınTüketim
tış da göz ardı
da şiddet vakademokrasisi,
edilmemesi geları ile karşılareken önemli
hastaları memnun eder
şılsa da kamu
bir husus. Son
görünürken, çalışanlar
hastanelerinde
on yılda heüzerinde denetim ve
oran bunun üç
kim sayısındakatı.
baskıyı arttırıyor.
ki sınırlı artışa
karşılık, hastaların
Kamuda şiddetin
yıllık ortalama sağlık
daha fazla görülme nedenkurumlarına başvuru sayısı üç katına leri arasında neleri sayabiliriz?
çıktı.
Hem hasta yoğunluğu hem de
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Kamuoyunda bu negatif algının
oluşmasına yol açan temel etmenler
neler?
Özellikle, tam gün ve özel muayenehane konusunda Sağlık Bakanlığı’nın söylemi, toplumda hekimlerin
ideolojik tutum sergileyen bir çıkar
grubu olarak algılanmasına yol açtı.
Halkın sağlığından ziyade hekimlerin
kendi ekonomik çıkar ve statülerini
koruma refleksiyle davrandıkları kanısının, geçmişte sağlık sisteminde
yaşanan kimi olumsuz deneyimlerle
de örtüşmesinin bunda payı olduğu
söylenebilir.
Hekime duyulan güvensizliğin artmasında performans sisteminin rolü
oldu mu?
Performansa dayalı ücretlendirme
sisteminin şiddetle bağlantılı en
önemli etkisi, hastaların hekime olan

durum, bekleme salonu gibi ihtiyaçları alt sınıflar için daha öncellikli
kılıyor.
Özellikle ülkemizde hastane içinde
bürokratik ve diğer işlemleri yerine
getirmek için hasta yakınlarının
etkin bir biçimde rol alması, bu kişilerde gerilime neden oluyor. Dolayısıyla, hastane içinde hasta yakınlarının rolünü sınırlandıracak bir
sağlık hizmeti örgütlenmesinin şiddet
düzeyini önemli oranda azaltacağı
söylenebilir.
Hizmetin niteliğindense hasta memnuniyetinin öncelenmesi üzerine ne
söylenebilir?
Müşteri odaklı hizmet ve müşteri
memnuniyeti, tüketicilerin değer,
beğeni ve beklentilerini dikkate alan
tüketim kültürü ve tüketim demokrasisi piyasa kapitalizminin başat
özelliğidir. Bunun sağlık alanına
uyarlanması ise, sağlık hizmet sunumunda kantarın topuzunun hizmet verenden hizmet alana bükülmesi anlamına gelir. Hekim seçme
hakkı, hasta hakları, şikayet bildirme
hatları gibi düzenlemeler hasta/müşteri-odaklı yeni bir işletmecilik anlayışıyla sağlık hizmetlerinin yapılandırılmasıdır.

Hasta profilini değiştiren bir şey mi
bu?
Hasta memnuniyet ölçümleri, sağlık kurumlarının performansı ve çalışanların denetiminin bir aracına
dönüşüyor. Hasta sadece hastalığı
için tedavi hizmeti alan kimse olarak
değil, aynı zamanda hizmet üretim
sürecine ‘denetimci’ olarak aktif kapersonel ve fiziki/tıbbi altyapı ek- tılımı istenen kişidir. Hasta, işletme
sikliklerinin etkisi var. Örneğin, da- yönetimi için çalışanları denetlemeye
nışma ve yönlendirme serve “bilinçli bir tüketici”
visi, bekleme salonu
olarak sorunları şiHasta
gibi hizmetler en
kayet etmeye
çok alt sosyoteşvik edilir.
artık sadece hastalığı
ekonomik
Bu bağlamiçin tedavi hizmeti alan
gelir gruda hasta,
kimse olarak değil, aynı
bundan
beklentizamanda hizmet üretim sürecine
olan hasleri art‘denetimci’ olarak aktif katılımı
taların
mış, sortemel şiistenen kişidir. İşletme yönetimi için gulayıcı
kayet kove talepçalışanları denetlemeye ve “bilinçli
nularından
kar bir
bir tüketici” olarak sorunları
biri. Ulaşım
müşteri roşikayet etmeye teşvik
maliyetleri
lüne bürüedilir.
nedeniyle yoksul
nür. Yüzeysel
ve alt sınıflardan
dahi olsa tüketim
gelen hastalar, tetkik sodemokrasisi, hastaları
nuçlarını beklemek için günün önem- memnun eder görünürken, çalışanlar
li bir bölümünü hastane içinde ge- üzerinde denetim ve baskıyı arttırıçirmek durumunda kalıyorlar. Bu yor.

!

İki hekimden biri bu meslekte
olmaktan mutsuz

Şiddete maruz kalma kaygısı, hekimlerin
mesleki doyum ve tatminlerinde azalmaya
yol açıyor. Mesleki saygınlığın azaldığı
hissi hekimler arasında son yıllarda yaygın
bir biçimde görülüyor. Örneğin, İzmir
Tabip Odası’nın hekimler üzerine yaptığı
bir çalışmada, her iki hekimden birinin
hekim olmaktan mutlu olmadığı sonucu
ortaya çıktı. Mutsuzluğun nedenleri
arasında birinci sırada şiddet geliyor.

Hemen her servis ve klinikte
şiddet yaygınlaşıyor

Aslında tüm dünyada ve Türkiye’de
yapılan çalışmalar, en fazla şiddetin acil
servis, ambulans hizmetleri ve psikiyatri
kliniklerinde yaşandığını gösteriyor.
Ancak, son yıllarda geleneksel olarak
şiddetin daha az olduğu servis ve
kliniklerde de şiddet yaygınlaşıyor. Cerrahi
alanlar başta olmak üzere, hasta ve hasta
yakınları ile temasta bulunan tüm hekim
grupları arasında mesleki hayatı boyunca
başta sözel şiddet olmak üzere fiziksel
şiddete maruz kalma oldukça yüksek
düzeylerde görülmeye başlandı.

Erkekler fiziksel kadınlar sözlü
şiddete maruz kalıyor
Şiddetin, hekimin cinsiyeti ile anlamlı bir
ilişki içinde olduğunu söylemek pek
mümkün görünmemekle birlikte, erkek
hekimlerin hasta ve hasta yakınlarından
fiziksel şiddet görme oranı, kadınlara göre
daha yüksek. Diğer taraftan, özellikle
hemşirelerin ve kadın hekimlerin sözlü
taciz ve şiddeti daha fazla
deneyimledikleri söylenebilir.

Gerilimin tek bir nedeni
yok
Gaziantep-Kilis ve Aydın’da
hekimler ve hastalar üzerine
yaptığımız çalışmalar, hasta ve
hekim arasında yaşanan tartışma
ve gerilimin kaynağında, ilgisizlik,
tedaviden memnuniyetsizlik, aşırı
bekleme, hastaya yeterince zaman
ayıramama gibi nedenlerin olduğunu
gösterdi. Diğer taraftan, hastane
personelinin hastalara karşı azarlayıcı,
özensiz tutum ve davranışları da önemli
bir gerilim kaynağı olarak ortaya çıktı.

