Solunum Platformu Katılımcıları Tarafından Hazırlanan İnsan Gücü Raporuna Türk
Toraks Derneği Sağlık Politikaları ÇG’nun Katkı ve Önerileri-27.07.2012
Çok sayıda meslektaşımızın işbirliğiyle hazırlanan metin, son yıllarda sıkça tartışılan bir
konuyu ayrıntılı olarak raporlaması yönüyle çok önemlidir. Rapora katkı sunmak amacıyla,
SPÇG tarafından aşağıdaki noktalara dikkat çekilmesi önerilmektedir:
1. Eylül 2011 tarihli “Türk Toraks Derneği iş gücü anketi sonuçları: ilgili kişiler ve
kurumların değerlendirmeleri hangi yönde?” başlıklı ayrıntılı raporumuzda SPÇG’nun yaptığı
bir anket çalışmasının sonuçları tartışılmış ve yorumlanmıştır. Ankete katılan 128 asistan ve
348 uzman hekimin geri bildirimleri değerlendirilmiştir. 186 öğretim üyesi, şef veya şef
yardımcısının yorumları da ayrıca değerlendirilmiştir. “Solunum platformu” grubunda
tartışılan konu da yaklaşık 35 kişinin katkıları ile kaleme alınmıştır. Sonuç olarak konu
hakkında toplamda yaklaşık 700 kişinin görüşü alınmış durumdadır.
Anket sonuçlarımızı yeniden hatırlatmak gerekirse;
•

Asistan ve uzman hekim üyelerimiz meslek alanlarında ciddi asistan ve kısmen
uzman hekim eksikliği olduğuna işaret etmektedirler.

•

Anabilim dalları ve eğitim hastanesi klinik şefliklerinin görüşleri de ciddi asistan
eksikliği olduğu yönündedir. Kurumlarımız ayrıca uzman hekim ihtiyacı da
belirtmektedirler.

•

Yakın tarihlerdeki TUS sınav kadroları göğüs hastalıkları adına mutlaka
arttırılmalıdır.

•

Uzman hekimler konusunda yapılacak dolaylı bir değerlendirme, uzman hekimlerin
dağılımında sorun olduğunu reddetmemekle birlikte hem alan hem merkez
hastanelerden uzman hekim ihtiyacı vurgulandığı için, ülkemizde halen göğüs
hastalıkları uzman hekim eksikliği olduğu kanaatini doğurmaktadır.

•

Tıp fakülteleri anabilim dallarında asistan eğitimini iyileştirmek ve asistanın hizmet
fonksiyonundaki rolünü azaltmaya yönelik akademik kadronun dışında uzman
görevlendirilmesi yapıldığı takdirde hem asistan eğitiminin daha kaliteli verilmesi
sağlanmış olacaktır hem de hasta – hastane hizmet fonksiyonu artacaktır.

•

Performans sisteminin de artan uzman hekim ihtiyacını örtmediği açıktır.

•

Alanımızdaki iş gücü detaylı bir şekilde analiz edilerek, uzman hekim sayı ve
dağılımına yönelik bilimsel yöntemlerin kullanıldığı detaylı bir “ihtiyaç analizi - iş
gücü analizi” hızla yapılmalıdır.

•

Bu süreçte yakın, orta ve uzun vade dönemleri halinde çalışılmalı, çalışanlar bütün
yönleriyle ideolojik ve politik bakış açılarından arınmalı, sadece Türkiye akciğer
sağlığı hizmet beklentisi ve bu beklentinin olası gelişmeleri esas alınmalıdır.
Unutulmamalıdır ki asistan ve uzman üyeler ve onların iş alanlarında çok büyük ve
acil çözüm bekleyen sorunlar vardır.

•

İş Gücü Analizi sonuçlarıyla ilgili siyasi otorite gereğince yönlendirilmelidir.

Yukarıda sıralanan maddeler ile “solunum platformu” grubunun raporundaki maddelerin
hemen tümüyle örtüştüğü açıktır. Bu çalışmalar ilgili tarafların yer aldığı (Sağlık Bakanlığı,
YÖK, Üniversiteler ve Uzmanlık Dernekleri) bir komisyon tarafından birlikte tartışılmalı ve
çözüm üretilmelidir. Sorunu saptamak, ortak akıl ve dil oluşturarak tanımlamak önemlidir.
Ancak yasal zeminin oluşturulması açısından icra makamları ile işbirliği ve uzlaşma
yollarının bulunması daha da önemlidir.
2. Yine 2011’de Prof. Dr. Sedat Altın’ın yazdığı “Göğüs Hastalıkları Uzman Gücü” kitabı da
zengin bir veri havuzuna sahiptir. Elimizde bu denli birikmiş malzeme varken konuyu taraflar
ile görüşmek için girişimde bulunmanın tam zamanıdır.
3. İnsan gücü çalışmaları ile iç içe geçmiş olan bir diğer konu da performansa dayalı ek
ödeme konusudur. İletilen metinde performansa dayalı ek ödeme konusunda aynı platform
tarafından yakın zamanda kamuoyuna deklare edilen rapor referans olarak gösterilmektedir.
Aynı konuda TTD SPÇG tarafından Şubat 2012’de tamamlanan “göğüs hastalıklarında
performans puanları ve gerekçeleri” başlık çalışmamızı da kaynak göstermek gerektiği
görüşündeyiz. Bu rapor yakın dönemde ilgili makamlara iletilmiştir.
Uzmanlık alanımızı yakından ilgilendiren bu önemli konuda elde edilen tüm rapor ve sonuçlar
çok değerlidir, ısrarlı ve güçlü bir şekilde savunulmalıdır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
TTD SPÇG YK Üyeleri

