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TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA 

  

İlgi:14.10.2021 tarih ve 3305/2021 sayılı yazımız. 

  

İlgi yazımız ile eylem, etkinlik takvimi açıklanmış, kamuoyu ve odalara iletilmiştir. 

Etkinliğin ilk hafta teması “5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz”. 

20 Ekim 2021 tarihinde saat 12.00’da her işyerinin öznel koşullarına göre belirleyeceği alanda 
tüm sağlık çalışanları ile birlikte işyerlerimizi alkışlarla, açıklamalar ile mücadele mekânlarına 
dönüştüreceğiz. Yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan basın açıklaması metni 
ektedir. 

Eylem, etkinliklere, hekim buluşmalarına, toplantılara, basın demeçlerine ilişkin bilgi, haber, 
video ve fotoğraflarınızı basin@ttb.org.tr  mail adresine ulaştırmanız halinde web sitemizden 
paylaşılacaktır. 

Başarılı bir etkinlik geçirmeniz dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Vedat Bulut 

TTB Merkez Konseyi 

Genel Sekreteri 

  

  

Not: Yapılan etkinliklerde COVID-19 
salgınına yönelik önlemlerin alınması 
ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 
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BASINA VE KAMUOYUNA; 

Yıllardır sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürütülen politikalar, hastaneleri 
ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdü. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde niteliği 
değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık 
sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok 
saymaktadır. 

Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika 
olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek 
hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin 
isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman 
ayırmasına; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere performans 
baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale 
edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte,  sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır. 

Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. 
Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek, ne de yeterli muayenesini 
yapabilmek mümkün değildir. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler 
tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz 
gelişmede hekimi zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri 
unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile 
hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir. 

Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; 
hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik 
bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, 
daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının 
sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. 

Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde 
ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu 
uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı 
yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim! 

5 DAKİKADA HEKİMLİK YAPILMAZ! 

SAĞLIK 5 DAKİKAYA SIĞMAZ! 

  

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

MERKEZ KONSEYİ 

 


