ÇAĞDAŞ HEKİM GRUBU
2016-2018 GENEL KURUL ADAY LİSTESİ
YÖNETİM KURULU
Metin Baştuğ (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Emel Bayrak (Medicana Ankara Hastanesi)
Vedat Bulut (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Zafer Çelik (İsmet Ayturan Aile Sağlığı Merkezi)
Onur N. Karahancı (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Benan Koyuncu (Atatürk EAH)
Mine Önal (Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)

ONUR KURULU
Engin Deniz Arslan (Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH)
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ÇAĞDAŞ HEKİMLER
Güvenceli çalışmayı...

Çalıştığımız kurumların kiralarının ve
elektrik, su, doğalgaz, iletişim giderlerinin
genel bütçeden ve ayrım gözetmeksizin
karşılanmasını...

DENETLEME KURULU

Birimlerin kayıtlı nüfuslarının ücret kaybı
olmadan 2000-2500’e düşürülmesini...

TTB BÜYÜK KONGRE DELEGE ADAYLARI

Kamusal hizmet üretiminde kullanılması
zorunlu olan tüm demirbaş ve ekipmanın,
zorunlu tüm sarf malzemelerinin bedelsiz
olarak teminini...

Atila Ilıman (İşyeri Hekimi)
Nilgün Kurucu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Ayşe Özdemir Uğurlu (Ankara EAH)

K. Çetin Atasoy (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Özlem Azap (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Z. Ebru Basa (Batıkent 4. Nolu Aile Sağlığı Merkezi)
Eriş Bilaloğlu (Dr. Sami Ulus Çocuk Kadındoğum
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH)
Nihat Bulut (Emekli Hekim)
Olgu Nur Dereci (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Pınar İçel Çepe (Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH)
Asuman Doğan (Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH)
Bayazıt İlhan (Ankara Ulucanlar Göz Hastalıkları EAH)
Mustafa Karakurt (Türkiye Yüksek İhtisas EAH)
Mustafa Karakuş (Ankara Yenimahalle EAH)
Bektaş Kaya (Ankara Onkoloji EAH)
Filiz Çağla Uyanusta Küçük (Özel Arte Hastanesi)
Arif Müezzinoğlu (İşyeri Hekimi)
Şevkat Bahar Özbarış (Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Ali Polat (Altındağ Feridun Çelik Aile Sağlığı Merkezi)
Figen Şahpaz (İşyeri Hekimi)
Hülya Uluğtürken (Kocatepe SGK)
Müslüm Yıldız (Ankara Numune EAH)

Acil ya da ASM nöbeti dahil bütün angarya
ve geçici görevlendirmelerin iptalini...

Esnek değil kurallı çalışmayı, günlük
azami 8 saatlik tanımlı işgününü...

SAVUNUR
Genel Kurul

Seçim

Saat: 11:00-17:00
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi
Poliklinikler Ek Binası Toplantı Salonu
(Yüksel Noras Konferans Salonu)

Saat: 09:00-17:00
AÜTF Morfoloji Binası Kafeteryası

16 Nisan 2016 Cumartesi

17 Nisan 2016 Pazar

ÇAĞDAŞ HEKİMLERİN
AİLE HEKİMLİĞİNE BAKIŞI
Birinci basamak sağlık hizmetleri iyileştirilmelidir
10 yılı aşkın bir süre önce başlatılan, 5 yıl önce de bütün Türkiye’ye yayılan aile hekimliği uygulaması gittikçe artan sorunlarla devam etmektedir.
Başlangıcından itibaren birinci basamak sağlık hizmetlerinde bütünlüğü
bozarak, ASM ve TSM çalışanları arasında hizmet karmaşası ve ücret
eşitsizliği yaratarak dayanışmayı kıran ve iş barışını yok eden bir noktaya
gelmiştir.
Aile hekimliği uygulaması devletin asli sorumlulukları içerisinde olan
sağlık hizmetlerinin sadece hekimlerin sırtına yüklenmesinin bir ön adımı
olmuştur. Aile Hekimliğinde hekimleri mali hesaplar içine ve gelir kaygısına
iten düzenlemeler vardır. Ücretlendirme kayıtlı nüfus üzerinden katsayı

Çalışanların iş yükünün çok arttığı böyle bir ortamda, Cumartesi nöbetleri
adı altında yapılan gereksiz ve anlamsız zorla fazla mesai/angarya uygulaması, aynı anda ASM, TSM, sağlık müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı’nda
yüzlerce insanın işgücü ve zaman kaybına yol açmakta, çalışanların
psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Hekimleri Cumartesi nöbetlerine
katılmaya zorlamak için sözleşme yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığının
tek taraflı olarak işe gelmeme ceza puanını 5’ten 20’ye çekmesi Sağlık
Bakanlığının sorunları tek taraflı ve dayatarak çözmesine bir örnektir.
Cumartesi nöbetleri adı altında zorla fazla mesai uygulaması da ASM
çalışanlarında hem psikolojik anlamda hem de dinlenme hakkı kaybı
anlamında moral yıkımına sebebiyet vermiştir. Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu, Halk Sağlığı Merkezi (HASAM) denilen TSM ye bağlı birimler
kurulacağına dair genelge yayınladı. Her yüz bin nüfusa bir tane olacağını
açıkladığı bu birimlerde, Aile Hekimleri ve TSM hekimlerinin hafta içi
17:00 - 21:00 ve Cumartesi günleri nöbet tutacağını belirtmiştir. Bu
nöbet adı altında fazla mesai uygulamasını da Çağdaş Hekimler olarak
kabul etmeyeceğiz. Biz Çağdaş Hekimler, günlük azami 8 saatlik ve haftalık azami 35 saatlik çalışma süresini savunuyoruz. Nöbetler kaldırılmalı,
nöbetlere gitmeyen hekimlere açılan soruşturmalar geçersiz sayılmalı ve
verilen ceza puanları iptal edilmelidir.
Hastalardan muayene ve tedavi farkı adı altında ücret alınmasına son
verilmesini savunuyor ve sağlık hizmetlerinin tamamen bedelsiz olmasını
hedefliyoruz.

çarpanı ile verilen ödeme ve cari hizmet ödeneği olarak negatif performans cezası varsa düşüldükten sonra verilmektedir. Ankara’da 6 yılını
dolduran uygulamada bir çok kalemde giderlerin artmasına ve enflasyona
rağmen cari giderler ödeneğinin sabit kalmasının yanında, kayıtlı nüfus
ödeneği çarpanı katsayısı da başlangıca göre düşürülmüştür. Bu alanda
mali yük giderek devletin halkın vergilerinden oluşturulan bütçesinden
değil, hekimlerin gelirlerini kısarak giderilmeye çalışılmaktadır.
Yenilenen TSM ve ASM Uygulama ve Sözleşme Yönetmeliği ile; TSM ve
ASM’lerde geçici görevlendirmeler, angaryalar, yeni uygulamalar ile her
geçen gün iş yükü artırılmakta, kanser taramaları, yenidoğan sağlık
taramaları, kışkırtılan poliklinik başvuruları yanında Suriye'li göçmenler
de belirgin bir iş yükü ve karmaşıklığa yol açmaktadır.
Yetersiz ve dengesiz beslenme, işsizlik, kötü çalışma koşulları, çevre
kirliliği, doğanın tahrip edilmesi, sürekli hale gelen çatışma ve şiddet
ortamı gibi sağlıksızlığa yol açan nedenlerin giderilmesi yerine, insanların
daha çok hekime başvurmalarının teşvik edildiği bir dönem yaşamaktayız.

Birinci basamakta güvencesiz ortamda uygunsuz hasta talepleri, aile
hekimliği tarafından verilmesi istenen sporcu sağlık raporları, sürücü
belgesi için sağlık raporları, işe giriş raporları ile ilgili tartışmalar şiddete
dönüşebilmektedir. Biz çağdaş hekimler hekimlere ve sağlık çalışanlarına
yönelik şiddete karşı çıkıyor, bu şiddetin ortadan kaldırılması için yapısal
önlemlerin alınmasını savunuyoruz.
Bölge tabanlı olmayan hizmet uygulamasının ortaya çıkardığı sorunlar,
performans cezasına dönüşmektedir. Farklı bölge ve illere hatta yurtdışına gittiği için hastaların, bebeklerin, gebelerin bulunamaması takipleri ve
performans değerlendirmelerini güvenilir olmaktan çıkarmakta ve bu aile
hekimlerini olumsuz etkilemektedir. Evde sağlık hizmeti, göçmenlerin
sağlık hizmeti, okul aşı uygulamaları, kanser taraması ve diğer sağlık
tarama hizmetlerinin ASM’de mi, TSM’de mi olacağı tartışmaları sonlandırılmalıdır. İş ve görev tanımlamaları doğru ve güvenilir yapılmalıdır. İş
yükü fazlalığı yanında kayıtlı nüfusun yıllık periyodik değerlendirme
taramalarının sorumululuğunun tamamen hekime bırakılması ve hekimlere hukuki sorumluluklar da yüklenmesi ASM çalışanlarında yılgınlık ve
yorgunluk yaratmaktadır.

