TOPLUM ve

HEKİM'DEN

HABERLER

TRABZON TEMSİLCİLER MECLİsİ TOPLANTISI
Türk Tabipler; Birliği Merkez Konseyi'nin Temsilciler Meclisi
Toplantısı 7-8 Mayıs tarihleri arasında Trabzon'da yapıldı.
şitli

Organizasyonu,nu Trabzon Tabip Odamızın
odalarımızdan 53 temsilci katıldı.

yaptığı toplantıya

çe-

7.Mayıs.1979

Pazartesi günü saba,h saat 10'da Trabzon'da çalı
şan hekim ve dişhekimi meslekdaşlarımızın da katıldığı açılış yapıl
dı. Açılış toplantısında Trabzon Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Enver
Özmen ve Genel Başkan Dr. Erdal Atabek birerkonuşma yaptılar.
Öğleden sonraki oturumda Merkez Konseyi'nin Adana Temsilciler

Meclisi
anlatan

Toplantısından
çalışma

bu yana geçen 4
raporu okundu.

aylık

devrede

çalışmalarını

Çalışma raporunda, örgüt içi gelişmeler, tam süre yasasıyla ilg,ili çalışmalar, SSYB ile ilişkiler, Yüksek Hekimler Kurulu, 6023 ve
5434 sayılı Yasalarda değişiklik yapan Yasa Tekliflerimiz, Sağlık Kurultayı 79, kurulması düşünülen Yardımlaşma Sandığı çalışmaları, mezuniyet sonrası eğitim seminerleri, tıp uzmanlıkları tüzüğü konusunda
tekliflerimiz, yeni tıp fakülteleri sorunu, uluslararası çocuk yııı çalış
maları, TRT ile ilişkiler, ilaç sorunu , hekim başına düşen hasta yoğun
luğu , benzin sorunu gibi konular gündeme geldi. Tabip Odası Temsilcileri, Merkez Konseyi gündemindeki bu konular üzerine görüşle-
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rini ve kendi bölgelerinde yaptıkları oda çalışmalarından özet,ler ver.. .
diler.
Temsilci,l er Meclisi Toplantısına katılan dişhekimleri sorunları içere~ bir ortak metni Temsilci,ler Meclisi Başkanlık Divanına ' sunmuş'"
lardır. Dt. Çetin Özülkü, Dt. Mustafa Kocabey, Dt. Avyni Aydemir, Dt. '
Şevki Tan, Dt. Levent Özses, Dt. Orhan Topaloğlu, D,t. Taner Tayanç,
Ot. Sinan Yıldız, Dt. Faruk Deıwiş, D~. Ayşe Kunt, Dt. Halıil Aky<Üz, Dt.
Sevinç Özgüner, ortak ıimzasıyla sorunl' arı içeren orta'k metin şöy,ledir:
1------ ~ «Tülik TabiRieri Birliği Merkez Konseyi Başlsanlığı'na,
6023 sayııı yasaya bağlı olarak aynı çatı altında buluşan hekim
ve diş hekim,leri, ,bug.üne de'k ıkardeş ,mesl'ek gurubları olarak aynı ortak. amaçJara yönelik, omuz- omuza ortak savaşım ver:miştir.
Özelde tüm hekimlerin özlük sorunlarından, giderek Türıkiye sağ
lık sorunlarına ve TıOrkiye'de demoı kratik hak ve 'öz,grÜrlüklerin sağlan
ma ça:b-asına kadar birnkte uyum iıçinde uğraş' veren bü-meslek gurupları arasındaki beraberlik ve dayanışma, bu.g üne kadar en üst düzeyde
süregelmiştir. Oysa Sağlık- ve Sosyat Yardım Bakanlığı-'-nın hekim ve
diş hekiımine bakış açısı, diş hekimıleri aleyhine ve tam bir hekim şö
venizmi. güdercesine sürdürülmek,tedir. Diş Hekimleri, 3017 sayılı yasayla hekimlerin dışında eczacı ve diğer sağlık personeli ile birlikte
değerılendirilrpiş, yasanın 46 ve 47. ci. maddeleriyle, ayrıca Tedavi
kurum.ıarı işletme yönetmeliğinin 117 nci ımaddesiyle diş hekimlerinin
Sağlık Bakanlığı bünye,si içindeki kurumlarda etkin idareci görev alf

maları engellenmiştir.

/

Sağll'k hiz:metlerinin yürümesinde ele,le hizmet veren, aynı birlik
içinde, iç-içe savaşım veren bu meslek gurublarına bakanılığın b~ baıklŞ biçimini kınarız. Diş hekimlerinin- özlük ha,k savaşımında birliği
mizin tüm g.ücüyle yanımızda o.lmasınl bekleri~. Bu ba.kımdan,
1 - 1219 sayılı yasanın günün koşullarına göre yenilenmesi,
2 - Sağlık Bakanlığı iç,inde ağız ve diş sağlığı Genel Müdürlüğü kurulıması ve hir diş hekimince yürütülecek bu görevin
. diş hekiı mlerinin özlük ve teknik sorunlarının' çözümüyle gö,revlend i ri Imesi.
3 - Sağlık kurumlarının her kademesinde diş hekimlerinin idari
görevalmalarını yasak,ıayan tüm yasa ve yönetmeliık maddelerinin değiştirilmesi, temsilciler meclisine delege olarak
katılan diş hekimlerinin kişiliğinde tüm diş hekim,l erinin dileğidir.

Bu kıonuda Türk Tabipler Birl'iği'nin etkin ve s'o nuç a.lıcı girişim
lerini beklemekteyiz. Bu öneriı mfzin temsi,lciler meclisi üyelerinin desteğine ve oylarına da sunularak temsilciler meclisi tavsiye kararı olarak nitelendirilmesini sayg. ılarımızla arz ederiz.»
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Çalışmalara 8.Mayıs

1979 Salı g.ünü de devam edildi. Merkez
raporu üzerine görüşmeler tamamlandıktan sonra
'kişisel konuşmalara geçildi. Konumuzu ilgilendiren çeşitli sorunlar
üzerinde duruldu.
Merkez Konseyi 9_ündeme getirilen tüm konular üzerindeki görüşleri not aldarak tespit eUi.
Kapanış konuşmasını üyelerin istemlerini, önerilerini de cevaplayan bir biçimde Dr. Erdal Atabek yaptı.
Temsilciler Meclisi Toplantısının sonunda temsilcilerin büyük desteği ile karşılanan ve 18 tabip odası temsilcisi tarafından verilen ortak bir metin benimsendi ve kamu oyuna duyurulması öneriidi.
Temsilciler Meclisince kabul edilen bu metni aynen veriyoruz.
çalışma

Konseyi

«Aşağıdaki

Temsilciler Meclisinin onayına suTemsilciler Meclisi Kararı olarak kamuoyuna duyurulmasını öneririz.
1. Tüm 1 Mayıs tutukluları serbest bırakıl,malıdır. Temsilciler Meclisimiz, insana ve insan sağlığına aykırı işkence uygulamalarını
kınar. Bu konudaki açılan soruşturmaları olumlu karşılamaktadır.
2. Tüm dünya emekçilerinin birlik-mücadele-dayanışma gunu
olan 1 Mayıs eme1kçi halkımızın bir kazanımıdır ve yasallaşmaııdır .
nulmasını

ve

karar

tasarılarının

onaylanırsa

3. 1 ~ayıs nedeniyle başlatılan gerekçesiz olarak bazı demokratik derneklerin kapatılması uy, gulamalarına son veri,lmeli ve kapatılan dernekler açılmalıdır.»
•

SSK ilaç Fabrikası Açıldı: Sosyal Sigortalar Kurumu Ilaç FabPazartesi günü yapılan bir törenle açıldı. Töre-

rikası 21.Mayıs.1979
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ne Merkez Konseyi ve Istanbul Tabip Odası TemsHcileri de katl,ldı.
Ana.ljezi,k, antibiotik, sirop, pomad ve çeşitli serumlı arın üretimine baş
landığı fabri'ka gezisi sırasında tespit edildi. Açılış Törenine katılan
ıkonuklara iımal edilen ilaçlardan örnekler de verildi.
Türık Tahipleri Birliği öteden 'beri kamu kuruluşlarının iılaç fabrikası açması ilkesini savunmuştur. Sosyal Siıgortalar Kurumu Yasası
SSK'nın iıla'ç fabriKası kurıması yetkisini verdiğinden özellikle bu öneriler SSK üzerinde yoğunlaşmıştı.
Türk-Tatpip~eri birliği, Kamunun ilaç üretiminegeç,mesinde il,k-ad~
mı atan başta Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hilmi işgüzar olmak üzere Sıosyal Sigortalar Kurumunun ilaç fabri,kası açılmasında katkısı olan
tüm yetkililerini ku,tlar.
Hiç şüphe yok ki, kamu ila,ç üretiminin sorunları bundan sonra
baş!ayacaktır. Bu güne kadar .:üretimi elin~lııduran özeLsektörün
konuya yaklaşımı beııi olımuştur. 14 Mayısta 1. Bölg,e Eczacılar Odası
tarafından düzenlenen «Eczacılık Eğitimi ve Ilaç Sorunları» panel'inde konuşmacı olarak gelen ila,ç-Iş.verenleri Sendikası Temsilcisi, «Ka- .
'munun Ilaç Üretiıminde başarılı olamayacağı» kehanetinde (!) şimdi
den bulunmuştur. Bunun anlamı açıktır. Özel Sektör kamunun bu girişimini hiç de olumlu karşılamamıştır. SSK bu tutumun ·karşısında
özel·likle hazırlıklı ol,ması gerekir.· Ilaç üretiminde temel gereksiniım
olan ve her zaman sorunlar çı·kartabilece'k düzeyde. görünen hammadde konusu üzerine g~erekl.i önlemleri a.lmalıdır. Öneri'miz SSK, hammadde dışallmmı kendisi yapmalıdır. Va'kit kay:betmeden yapılacak bu
girişimin yanı sı·ra aynı zamanda hammadde üretimine" geçi·lmel,idi,r.
ÜlkemiZ!de önemli ölçüde ilaç ha,mmadde kaynağı mevcut,tur. Bu kay'
naklar en kısa zamanda değerlendiırilımelidir.
SSK'nın ilaç üretimine başlaması bu konuda atılmış ilk adımdır.
Bu adımın başarıya ulaşması için elimizden gelen tüm yardımı yapmaya kararlıyız. Giderek bu tür atılımların g.enişleHlmesi yolunda çalışmaları da önereceğiz ve destekleyeceğiz.

MERKEZ KONSEViMlzCE HAZıRLANAN
TEK Tip KiMLiK KARTLARıNı ALMAK OZERE
TABİp ODAMIZA , BAŞVURUNUZ.

ESKİ KİMLİK KARTLARİNızı
DEGİşTİRMENİzİ
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BEKLiYORUZ.

