SPÇG Yürütme Kurulu Adaylığı
Savaşa metreler uzağından SPÇG yürütme kurulu adaylığımı saygılarımla bilgilerinize
sunarım.
11.04.2011 tarihinde seçimle oluşan Sağlık Politikaları Çalışma Grubunun ilk
gününden şuana kadar birçok konuda çalışma yapılmış ve bir bölümü kamuoyu ile
paylaşılmıştır. Bu çalışmalar esnasında bazı yol kazaları yaşanmış olsa da; genelde nitelikli,
ses getiren ve sonuç alınan çalışmalar yapıldı. Bu ortamda asistan hekim olarak bulunmak
benim için gurur vericiydi.
Ve başım göğe ermese de artık bir Göğüs Hastalıkları uzmanıyım.
Nisan 2014 itibariyle artık yeni bir dönem başlıyor.
SPÇG yeni yapılan yönerge değişikliği ile (zaten olması gereken) GYK - MYK ve
diğer çalışma gruplarıyla uyum (şüphe götürmez bir şekilde) garanti altına alınmış
görünmektedir. Olması gereken bu uyumun toplum sağlığı öncelikli olmak üzere en ücra
noktadaki Toraks Derneği üyesinin hakları adına önem arz eder. Birey (üye) güçlü ise
dernekte güçlü olur. Dernek(ler) güçlü ise Sivil Toplum bilinci ülkemizi aydınlık geleceğe
taşıyacaktır.
Yaşadığımız dünyada dudak uçuklatan olayların aranır hale geldiği, zalimlerin
mazlum olarak sunulabildiği, zenginlerin daha zengin fakirlerin ise daha fakirleştiği bunun
daha ötesinde yaşananların kaderci anlayışa yorumlandığı günümüzde basit kazanımlar
peşinde olanların yanı sıra var olma mücadelesi verenlerin daha fazla olduğu
unutulmamalıdır.
SPÇG çalışma grubu bir danışma grubudur. Yapılan çalışmalar özelliği itibariyle
sadece bilimsel çalışmalar değildir. Bu yönüyle diğer subgruplardan ayrılmaktadır.
Dolayısıyla kendi başına buyruk hareket etmesi kabul görmeyeceği gibi dar alana mahkûm
edilmesi de kabul görmemelidir. Bu durum maraton koşusu beklenen bir grubun 100 metre
koşucuları kadar performans göstermesinin önünde bir engel olacaktır.
Farklı meslek gruplarının bir araya gelmekte zorlanması alışıla gelen bir durum haline
gelmişken, günümüzde aynı meslekten olan bireylerin birlikteliği tartışılır hale gelmiştir.
Tabela dernekler ülkesi durumundayız. Benimde bir derneğim olsun anlayışıyla yol almak,
“ben daha çok karşıtım” ya da “daha çok yandaşım” anlayışı günü kurtarmaktan öte kazanım
getirmeyecektir. Güzel günler için doğru çizgide kalabilmek ve mücadele etmek gerekir.
Bireyin hak kaybını engellemek ve toplumun yönetsel erk karşısında sesini
duyurabilmesi ancak üye merkezli bir iletişim ve bu iletişimin dernek dışına taşarak diğer
derneklere ulaşılmasıyla nitelikli bir Sivil Toplum oluşturulmuş olacaktır. Farklı sesler
zenginlik olarak algılanmalıdır. Çok ses tek yürek olmak mutluluktur – kazanımdır.
Sonuç olarak;



SPÇG iletişim kanallarını ( üye merkezli ) sürekli açık tutmalıdır. Derneğin
üyelerle iletişiminin geliştirilmesinde katkı sunabileceğimi,
Önceki dönem deneyimlerim çerçevesinde çalışmalara katkı sunabileceğimi,



Asistanlığımın bitmesiyle daha fazla zamanım olacağı düşüncesiyle,

yürütme kurulu adaylığımı bilginize sunarım…
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