SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU
FAALİYET RAPORU
(Eylem planı)
Sağlık politikaları görev grubu önümüzdeki iki yıllık çalışma döneminde İnsan Hakları ve
Sağlık ile Sağlıkta Eşitsizlik kavramının uzmanlık alanımızdaki ilişkilerini gündeme taşımak
ve bu alanlarda duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca içinde yaşadığımız sağlık
ortamı, uzmanlık alanımız ve derneğimizin yaşadığı sorun ve güncel olaylarda, dernek
gelenekleri, üye dağılımının hassasiyetleri doğrultusunda, paydaşların birikimlerini de ortaya
koyan görüşler oluşturup, derneğin yönetim organlarına sunmayı hedeflemektedir.
Kongrelerimiz ve dergilerimiz gibi bilimsel mecralarda üretilmiş ve sunulmuş veriler
üzerinden de, yukarıda belirtilen yeniden bir okumayı da yapmayı planmaktadır. Bu sayılan
amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıda bize verilen format içerisine yerleştirmeye
çalıştığımız planlarımız aşağıdadır.
Dönemi: 01 /05/2016

30/04 / 2017

1-ARAŞTIRMA-PROJE
1) Tamamlanan
2) Devam eden:
3) Planlanan: Türkiye’de Gögüs Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Pratiği
2-YAYIN (kitap/uzlaşı raporu/rehber/ makale)
1) Yayınlanan
2) Yazım aşamasında olan
4) Planlanan: İnsan Haklarından, Sağlıkta Eşitsizliğe Gögüs Hastalıkları:
(Kitap) ED: Ali Kocabaş ve Osman Elbek
3 - KONGRE FAALİYETLERİ
1) Gerçekleştirilen :TTD 20. Kongre faaliyetleri
Kurs :İnsan Hakları ve Sağlık
B tipi oturum-Konferans:Kadın ve Sağlık
B tipi oturum-Yuvarlak masa:Olağandışı Koşullarda Hekimlik
2) Planlanan Kongre: 21.Kongre önerileri organizasyon komitesine sunulmuştur. Seçilecek
başlıklar üzerinde çalışılacaktır.

4 - GENÇ ARAŞTIRMACI
Bu konuda çalışma gruplarına yazı yazılmasına karar verildi.
6 - ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR
1) Gerçekleştirilen:
Planlanan: Şube toplantılarında yapılmakta olan panel ve oturumlarda sağlık politikası
perspektifinin de yer almasını sağlamak için çaba sarf edilecektir.
2) Ayrıca
1. Sağlık ve İnsan hakları
2. Sağlığın sosyal belirleyicileri
3. Biyomedikal tıp ve Gögüs Hastalıkları Pratiği
4. Sağlıkta eşitsizlik ve Gögüs hastalıkları
başlıklı konferans/ panel formatındaki oturumların şube aylık toplantılarında yer alması için
çaba sarf edilecektir.
8- Yürütme Kurulu içi görev paylaşımı
1.Başkan: Genel koordinasyon
Haluk Çalışır
2.Sekreter: Grup üyeleri ile iletişim, organizasyon ve yazışmalar.
Birsen Ocaklı
3.Sosyal ağ sorumlusu: Web sayfası, facebook ve twitter sorumlusu
Levent Akyıldız
4.Etkinlik sorumlusu: Genel Merkez ve şubelerle yapılacak etkinliklerden sorumlu Osman
Elbek
5.Planlama, araştırma ve yayın sorumlusu: Bilimsel /sosyal gelişmeleri izlemek, araştırma
önerisi geliştirmek ve yayın etkinliklerini planlamak ve organize etmek Sedat Altın
6.Gündem sorumlusu: Gündemde gelişen olaylar ve durumlar ile ilgili olarak derneğin alacağı
tutum konusunda izleme ve gereken tepkinin hazırlanmasını koordine etmek .
Tekin Yıldız

7.Paydaşlarla ilişkiler sorumlusu: Diğer çalışma grupları ve dernek dışı konu ile ilgili
örgütlerle yakın temasta bulunmak
Ali Kocabaş
8- DİĞER
1. VERILER ÜZERINDEN GÖĞÜS HASTALILARINI YENIDEN OKUMAK, : Çalıştay
Derneğimiz çeşitli mecralarında üretilen araştırmalarda toplanan verilerin bir arada,
birbirlerinden bağımsız gibi duran verilerin birbirleri ile olan ilişkilerini de gözönüne alan
multidisipliner yaklaşımlı bir çalıştay yapmayı planlıyoruz.
Çalışma grubumuzun organize ettiği “Sağlık politikaları ve Gögüs Hastalıkları” başlıklı
arama toplantısı.
Çalışma grubumuz, sağlık politikaları konusunda dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyal,
politik ve bilimsel gelişmeleri ve derneğin bu alandaki temel sorunlarını (katılımcılık,
dayanışma gibi) başta çalışma grubu üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimizle tartışmak ve
buradan dernek politikaları ve derneğin gelecek planlamaları için öneriler
geliştirmek amacıyla her yıl “Sağlık politikaları ve Gögüs Hastalıkları” başlıklı bir
sempozyum yapmayı planlamaktadır. Bu etkinlikler, hem derneğin bugünkü ve gelecek
politikalarına ışık tutabileceği gibi, hem de çalışma grubuna katılımı ve grup etkinliğini
artıracaktır

