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Merhaba,
Dosyalarımızdan biri daha elinizde. 1960'lardan bu yana sağlık
gündeminin en temel konusu olan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Yasası, bu sayımızın dosya konusu. Dönemin toplumsal koşullarına ilişkin
yazılarla zenginleştirilen dosya, sosyalleştirme konusunda 30 yıl sonrayı
tanımlıyor. Bu konuda sizlerden gelecek tartışma notlarının tartışmayı
boyutlandıracağını umuyoruz. Ve diliyoruz. Bu arada Tıp Eğitimi
dosyamızın olduğu 59. sayımızda abone + satış 1200'ü buldu. Abone
sayımız ise 900 civarında. Geçen yıla kıyasla artış olmasına karşın,
istediğimiz düzeyin altında bir sayı...

Dosya dışı yazılarımız bu sayıda ağırlıkta. Dosya yazıları dışında, 7
yeni imza söz konusu. Çevre ile ilgili yazı (Radyoaktivitenin Kirlettiği Bir
Politika), uzaklardan, ABD'den geldi. İki adet etik yazısı var. Biri ötenazi
ile ilgili, İzmir'den. Diğeri, etik kapsamına Ütopya boyutu ile yaklaşan bir
çalışma; Erdem Aydın'ın. Geçen sayıda duyurusunu yaptığımız eğitim ile
ilgili üç çalışma da var. İkiSi, İstanbul Tabip Odası'nın düzenlediği Tıp
Eğitimi Kurultayı sonuç raporları. Bu toplantıların üçüncüsü 5 Haziran'da
yapılıyor. Zorunlu hizmet, atama, hekim dağılımı ile ilgili bu toplantı
raporu önümüzdeki sayılarımızda yer alacaktır. Eğitim ile ilgili üçüncü
çalışma, geçen sayıya geciken, bu sayımızda da "Araştırma" bölümünde
yayınlanması gerekirken, yanlışlıkla "Gözlemler ve Görüşler" bölümünde
verdiğimiz Bilal Bakır'ın tıp öğrencileri ile ilgili araştırması. Yurt dışından
bir katkı da, hastane yönetimi ile ilgili; Joe Taylor ve Süheyl Pozantı'dan.
Mehtap Tatar da, dosya konumuzIa yakın ilişkili temel sağlık hizmetleri
kavramını oldukça kapsamlı biçimde irdeliyor. İlker Belek ve arkadaşları
ile Reha Alpar ise sağlık ölçütlerinin uluslararası kıyaslamasına iki değişik
çalışma ile yaklaşımda bulunuyorlar.
Bundan sonraki dosya konumuz; Sendikalaşma. Dünya sendikal yaşam
kamu çalışanlarının sendikalaşması ile ilgili
yasa taslağına, sağlık işkolunda sendikalaşma tartışmalarına kadar değişik
konuların yer aldığı dosyamıza katkılarınızı bekliyoruz.
alanındaki gelişmelerden,

Nisan ve Mayıs aylarında, sayıların 47'ye yükselen Tabip Odaları
genel kurullarını tamamladı. Geçmiş yıllara kıyasla katılımın çok yüksek
olduğu, artık sadece kişilerin değil programların yarıştığı, giderek birinci
basamakta çalışan ve emekçi hekimlerin ağırlığını koyduğu tabip odası
kongreleri, son dönem tabip odası etkinliklerinin yarattığı niteliksel
dönüşümün de yansıması oldu. Sıra TTB'nin 42. Kongresi'nde. Haziran
ayının son hafta sonu yapılacak Kongre ile, TTB'nin yeni yönetimi
seçilecek.
Tabip Odalarının yeni seçilen ekiplerine ve TTB'nin seçilecek
yönetimine şimdiden başarılar diliyoruz. Her Kongre'nin TTB'yi, hekim ve
sağlık personeli hareketini, demokratikleşmeyi daha da ilerletmesi
dileğiyle. Hoşçakalın.
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