Farmaktüel

Bir Konu Bir Konuk

Ç

orlu Fm’de Cumartesi günleri yayınlanan Aysel
Ergüney’in hazırlayıp sunduğu “bir konu ,bir konuk” adlı programın bu haftaki konukları Tekirdağ Tabip
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sayın Faruk Gökgöz ile
Tekirdağ Eczacı Odası Çorlu Temsilcisi Ecz. Sayın Özgür
Dolkay oldular.
Sağlık Sistemimizin ve buna ilişkin sorunların nedenleri ve çözüm önerileri ile birlikte değerlendirildiği programda konu; “ hasta -doktor ve hastane -ilaç-eczane” boyutları içinde bir bütün olarak ele alındı. Konuklar; Hükümet’in
uygulamaya koyduğu “sağlıkta dönüşüm projesi”nin “devletin sağlık sektöründe verdiği hizmetlerin hastaneler dahil
aşamalı şekilde özelleştirilmesi” olduğunu yasadaki düzenlemelerden örnekler vererek açıkladılar. Bu proje ile yurttaşların “katkı payı” adı altında muayene, ilaç ve tedavi giderleri için para ödemek durumunda kaldıkları belirtildi.
Proje kapsamında faaliyet gösteren eczanelerin bürokratik
ve ekonomik yönden yaşadıkları sıkıntıların da ortaya konduğu programda eczanelerin kamu adına tahsilat yapan işletmeler konumuna geldiği, bunun da hasta-eczane ilişkilerinde neden olduğu sıkıntılar Eczacı Özgür Dolkay tarafından dile getirildi. Bu bağlamda Hükümet’in 2009 yılında çıkardığı kararnamedeki olumsuzluklar ile geçen yıl Aralık ayındaki “kepenk kapatma” eyleminin nedenleri de ortaya kondu.Tam gün yasası ile doktorlara “çok hasta bak,
çok para kazan” dendiğini hatırlatan Dr. Faruk Gökgöz,
bunun tanı ve tedavi hizmetlerindeki kaliteyi düşüreceğini, risk oluşturduğunu hatırlatarak; “ Bir hekimin 100.cü
hastası olmak ister misiniz? sorusunu sordu.Türk Tabiple-

ri Birliği’nin tam güne karşı olmadığını belirten Dr. Faruk
Gökgöz kendilerinin Hükümet’in yaptığı düzenlemeye itiraz ettiklerini söyledi.
Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek
artmasının bu kesimi rahatsız ettiği, oysa sıkıntıların sistemden ve kötü yönetimden kaynaklandığına dikkat çekildi.Süper marketlerde ilaç satışına ilişkin düşüncenin eczacılık mesleğini yapanları küçümseyen, binlerce eczacı ve çalışanlarının mağduriyetine yol açacak bir yaklaşım olduğunu açıklayan Eczacı Özgür Dolkay bu sistemin uygulandığı ABD ve İngiltere’de olumsuz sonuçlarının görüldüğünü
açıklayarak bu yöntemle güçlü yabancı sermayenin Türkiye ilaç dağıtım ve satış pazarını ele geçireceğini de hatırlattı.
Dr. Faruk Gökgöz, Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ile yerli ve yabancı sigorta şirketlerine kazanç kapısı açıldığını , bunun hekim ve hasta açısından çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.Hastaların hekime başvurma, tedavi ve ilaç kullanma konularında yeterli bilinç ve özene sahip olmalarının gerektiği, başta
hastalar olmak üzere sektör çalışanlarının tümünün yararına olacağı vurgulandı. Programın kapanış bölümünde Aysel Ergüney; “Sağlığın insanın ana karnından ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu bir hizmet olduğunu, Sosyal Devlet’in
bu temel hizmeti tüm yurttaşlarını eşit olarak kucaklayan
bir yaklaşımla vermesi gerektiğini, Sosyal Güvenliğin devlet için bir “yük” değil “görev” olduğunu,sağlık sisteminin ;
ticari anlayışın öne çıktığı “gelir-gider dengesi” ile yönetilemeyeceğini hatırlattı.
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