Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi “Göğüs Hastanesinde Neler Oluyor?” konulu çalıştay ile ilgili
raporu
Çalıştaya TTD’mizi temsilen 23.09.2014’de İzmir Şube Başkanı Prof Dr Can Sevinç, Prof Dr Oya İtil ve
Prof Dr Oya İtil katılmıştır.
İzmir Tabip Odası Başkanı Dr Suat Kaptaner’in sunumu ile başlayan çalıştay’da ardından hastane
başhekimi hastanenin tarihçesi ve hastanede verilen hizmetler ile ilgili bilgi veren buruk bir sunum
yapmıştır.
TTD’ni temsilen İzmir Şube Başkanına söz verilmiştir. Derneğimizin görüşleri belirtilirken, 1 Ekim’de
Ankara’da yapılacak çalıştay için MYK üyelerine gönderilen ve görüş istenen yazı ve belgelerden
yararlanılmıştır. Ayrıca çalıştayın hemen öncesinde TTD SPÇG başkanı Dr. Levent Akyıldız ile
görüşülmüş ve çok değerli fikirleri özellikle dikkate alınmıştır. Konuşmamızda; ülkemizin nüfus
yapısının özellikleri, 15 yaş üzeri nüfusun ve dolayısı ile alanımızın hizmet verdiği kesimin büyüklüğü,
solunum sistemi hastalıklarının sıklığı, morbidite ve mortalitesinin yüksekliği konularına vurgu
yapılmış ve bu rakamların giderek artmakta olduğu belirtilmiştir. KOAH, astım, pnömoniler,
tüberküloz, akciğer kanseri ve solunum yetersizliğinin sağlık sistemi ve önemi vurgulanmıştır. Genel
olarak göğüs hastalıkları hastanelerinin verdiği hizmetin niteliği, niceliği, önemi ve vazgeçilmezliğine
değinilip, özellikle Dr Suat Seren Göğüs Hastanesindeki verilen sağlık hizmetinin yüksek kalitesi ve
buna temel katkıda bulunan maksimum çalışan motivasyonunun korunması ya da sürdürülmesinin
öneminin altı çizilmiştir. Ayrıca, yaptığımız ankette bazı sıkıntıların olduğu, ancak katılımcıların
%80’den fazlasının bazı iyileştirici düzenlemeler ile mevcut kurumsal yapının korunması eğiliminin
belirgin olduğu vurgulanmıştır. Yapılacak düzenlemelerde mutlaka demokratik yollarla tüm tarafların
görüş ve önerilerinin de alınmasının şart olduğu, oldu bittiye getirilerek yapılacak dayatma ve özellikle
birleştirme ya da sonuçlarının bölge insanının sağlığı açısından ciddi riskler oluşturacağı belirtilmiştir.
Sadece verimlilik ya da ekonomik kriterler yerine özellikle insani değerlerin de dikkate alınması
gerektiği vurgulanmıştır.
Ardından TUSAD temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Özhan, kişisel ve derneklerine ait genel olarak konuya
ilişkin olumsuz görüşlerini belirtmiş, meslek odaları, uzmanlık dernekleri ve sendikalar ile işbirliği
içinde konuya yaklaşımın gerekliliğine dikkat çekmiştir.
Göğüs Cerrahisi Uzmanlık derneği temsilcisi birleşmeye yönelik olumsuz görüşlerini aktarmıştır.
Ardından dört sağlık sektörü sendikasını temsilen hastane dahiliye uzmanı Dr. Adnan Coşkun söz
almıştır. Aynı zamanda birleşme ya da kapatılma sürecine karşı çok etkili bir direniş mücadelesi veren
“Göğsünü Siper Et” platformu kurucusu ve sözcüsü olan Dr Coşkun, net ve coşkulu biçimde,
hastanenin tarihsel kurum kimliğine vurgu yapmış, topraklarımızdan, bağımsızlığımızdan ve
hastanemizden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerini direniş sırasında elde edilen görüntülerden oluşan
sunum eşliğinde açıkça haykırmıştır. “Bizimle uğraşmayın, biz kendi kendimize çok mutlu ve
huzurluyuz, bu mutluluğu yakalamak için çok çalıştık” ifadelerini kullanmıştır.

Çalıştaya CHP İzmir Milletvekili Prof Dr Hülya Duman da katılmış ve destek vermiştir. Kısa
konuşmasında, kararların demokratik olarak alınması gerektiği, hükümetin sağlık politikalarındaki
yanlışlıklara değinmiştir.

Salona söz verildiğinde, genel olarak Göğüs Hastanesinin kurumsal kimliğinin korunması gerektiği,
süreç hakkında çalışanların yöneticiler tarafından hiç bilgilendirilmediği, dehşet verici düzeyde bir
belirsizlik ortamının hakim olduğu vurgulanmıştır.
İlginç bir nokta, çalıştaya idari olarak birleştirilen “Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ile “Dr Suat
Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ortak Hastane Yöneticisi “Prof.
Dr. Gökhan Köylüoğlu” da katılmış ve ilk kez Göğüs Hastanesi çalışanlarının karşısında kendisini ve
süreci tanımlayan bilgilendirme yapmıştır. Konuşmasında, kapatılmanın söz konusu olmadığını,
hizmetin kalitesini ve hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik düzenlemelerin planlandığını
belirtmiş, pembe bir tablo çizmeye çalışmıştır.. Arkasından söz alan hastane çalışanları,
hastanelerinin zaten hasta memnuniyeti ve ekonomik açıdan çok iyi yerde olduklarını, kendileri
açısından idari birleşmenin bile anlamsız ve mantıksız olacağı yönünde görüşler belirtmişlerdir.
Çalıştay, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Suat Kaptaner’in toparlayıcı özeti ile son bulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
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