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Türk Dermatoloji Derne¤i Asistan Temsilcili¤i Çal›ﬂmalar›
Mehmet Meliko¤lu
TDD Asistan Temsilcisi (Kas›m 2007-Ekim 2008) - Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Asistan Temsilcisi (Aral›k 2007)
Sayg›de¤er Hocalar›m ve Meslektaﬂlar›m,
Asistan hekimlik sürecinin 5 y›l oldu¤u günümüzde
beklenen ortalama yaﬂam süresinde ne kadar uzun bir
dilimi kapsad›¤›n›, gelip geçici bir dönem olarak düﬂünülmesinin do¤ru bir yaklaﬂ›m olmad›¤›n› görüyoruz. Hipokrat’›n “Ömür k›sa, sanat uzun, deneyim yan›lt›c›, karar zor” sözünü göz önüne ald›¤›m›zda e¤itimimiz için
ne kadar de¤erli bir süre oldu¤unu da bilmekteyiz.
Asistan hekimlerin e¤itimi ve yaﬂad›klar› sorunlar ad›na temsil edilmeleri, seslerini duyurmalar› daha sa¤l›kl› ve
güzel yar›nlar ad›na hepimiz için önem arz etmektedir.
Asistan hekimlerin temsili ad›na son y›llarda geliﬂmeler
olmaktad›r ancak derne¤imizde asistan temsilcisi olmas›
fikrinin; Ülkemizde bir ilki gerçekleﬂtirerek ortaya atan Say›n Baﬂkan›m›z, Hocam›z Can Baykal’a ait oldu¤unu ve
sayg›de¤er yönetim kurulu üyesi hocalar›m›z›n destekleriyle hayata geçti¤ini, demokratik bir seçimle temsil ﬂans›na sahip oldu¤umuzu belirtmek isterim.
Böylelikle sorunlar›m›z›, taleplerimizi kolayl›kla toplay›p ileterek daha güzel yar›nlar ad›na çal›ﬂmalar yapabilme ﬂans› yakalayabildik. Temsilci olduktan sonra öncelikle arkadaﬂlar›m›n istek ve taleplerini toplamaya çal›ﬂt›m. Özetle Asistan arkadaﬂlar›m›n talepleri ﬂunlard›:
2002’de yeni tüzükten sonra yönetmeli¤in halen ç›kmad›¤›n›, 2 y›l uzayan sürenin daha verimli olmas› için yeni
rotasyonlar (Plastik cerrahi, Patoloji, Lepra Hastanesi,
Zührevi hastal›klar hastanesi, Anestezi ve reanimasyon)
olabilece¤ini ifade ettiler. Yine bölgesel nedenler ve de-

¤iﬂik ﬂartlardan dolay› k›sa süreli yurt içi asistan de¤iﬂim
programlar›n›n uygulanabilmesini talep ettiler. Yurt d›ﬂ›
e¤itim ve Erasmus program›ndan faydalanabilmek istediklerini, her asistan›n yurt içi en az iki kongre ve e¤itim
program›na kat›labilmesini ve asistanlar için ücretsiz olmas›n› talep ettiler. Bu istek ve taleplerin tümü yönetim
kuruluna iletildi ve kendileri de¤erlendirildi¤ini ve görüﬂüldü¤ünü ifade ettiler.
Buna karﬂ›l›k derne¤imizin 4.-5. y›l asistanlar›na yönelik olarak k›ﬂ okulu-e¤itim kursu açma çabalar› devam
etmekte oldu¤unu, e¤itim ad›na bir rehber haz›rlanmaya
çal›ﬂ›ld›¤›n› ve e¤itimde standardizasyon için yetkili kurullar›n çal›ﬂt›¤› bilgisini de paylaﬂmak istiyorum. ‹lk K›ﬂ
Okulu’nun dernek üyesi asistanlara ücretsiz olarak aral›k
ay›nda Antalya’da yap›lmas› planlanmaktad›r.
Derne¤imizin deste¤i ile Haziran ay›nda Ankara’da
yap›lan Türk Tabipler Birli¤i (TTB) Asistan Hekim Kurultay›’na kat›ld›m ve arkadaﬂlar›m› temsil etmeye çal›ﬂt›m.
Özetle: Birkaç derne¤in asistan temsilcisi, çok say›da olmasa da t›p fakültelerinin asistan temsilcileri, TTB Asistan Hekim Eﬂgüdüm Kurulunu (TTB-AHEK) oluﬂturan
asistan arkadaﬂlar ve ço¤unlu¤u Ankara’dan asistan arkadaﬂlar›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleﬂen toplant›da; Uzmanl›k derneklerinin uzmanl›k e¤itimine bak›ﬂ› ile ilgili
Prof. Dr. Raﬂit Tükel’in yapt›¤› sunumda çok de¤erli çal›ﬂmalar yap›ld›¤› anlaﬂ›l›yordu. Bildi¤im kadar›yla Sa¤l›k
Bakanl›¤› ad›na kat›lan bir yetkili bulunmuyordu. Asistan
hekimlerin sorunlar› tüm gün boyunca konuﬂulmaya ve
tart›ﬂ›lmaya çal›ﬂ›ld›. Sonunda bildirge için öneriler sunuldu ve oylama ile kararlar al›nd›. Hat›rlayabildiklerim:
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- ‹vedilikle yeni yönetmeli¤in ç›kar›lmas› ve yeni rotasyonlar›n düzenlenmesi-e¤itimde standardizasyon sa¤lanmas›-asistan e¤itimine gereken önemin verilmesi.
- Asistan hekimlerin ve hekim maaﬂlar›n›n hekimlik
onuruna yaraﬂ›r ﬂekilde düzenlenmesi
- Nöbet saatlerinin 80 saati aﬂmamas› ve çal›ﬂma saatlerinin ve koﬂullar›n›n Avrupa Birli¤i standartlar›na göre düzenlenmesi.
- Temel bilimlerde bundan sonra asistan-araﬂt›rma görevlisi olarak sadece hekim ve diﬂ hekimlerinin istihdam edilmesi.
- Tüm kongre ve sempozyumlar›n asistanlar için ücretsiz olmas›.
- Kongrelerin Üniversitelerde- kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda düzenlenmesi
- Tüm uzman derneklerinde, t›p fakültelerinde ve tabip
odalar›nda yönetim kurulunda asistan temsilcisi olmas›
- Mevcut haliyle tam gün yasas›, ithal hekim, mecburi
hizmet konusunda TTB görüﬂünün benimsenmesiydi.
Paylaﬂt›klar›ma tam ve do¤ru bir ﬂekilde TTB-AHEK deklarasyonu sonucu ulaﬂabilece¤imizi ifade etmek isterim.

Asistan arkadaﬂlar›m›n en çok üzerinde durdu¤u konu
ise asistan›n da bir hekim ve meslektaﬂ oldu¤unun unutulmamas›yd›.
Çal›ﬂmalardan bahsetti¤im yaz›m› bitirirken; gelece¤imize dair bize yol gösterilecek bir asistan oturumu talebini
yönetim kurulumuza iletti¤imi ifade etmek istiyor ve gerçekleﬂebilece¤ini umuyorum. Asistan arkadaﬂlar›mdan sorun
ve taleplerini, fikirlerini iletmeye devam etmelerini ve bize
temsil ﬂans› vererek bu konuda t›p camias›na önderlik eden
derne¤imize çeﬂitli gerekçelerle bugüne kadar üye olmayan
arkadaﬂlar›m›z›n da üye olmalar›n› diliyorum. K›ﬂ okulu ve
Derne¤imiz taraf›ndan verilen yurtiçi ve yurtd›ﬂ› burs, kongre destekleri gibi tüm programlardan ücretsiz olarak faydalanabilmek için derne¤imiz üyeli¤inin gerekli ve yeterli oldu¤unu da hat›rlatmak istiyorum. Asistanl›¤›m›n bitmek
üzere oldu¤u bugünlerde bir y›l boyunca yürüttü¤üm görevimi devam ettirecek arkadaﬂ›ma baﬂar›lar diliyorum.
Sayg›lar›mla
Dr. Mehmet Meliko¤lu
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