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HALKIMIZA ÇAĞRIMIZDIR

MAHREM HASTA BİLGİLERİNİZİN 

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE PAYLAŞILMASINI  İSTER MİSİNİZ?

Hükümetin hazırladığı ve mecliste oylanmak üzere olan yasa tasarılarının YASALAŞMAMASI için milletvekillerinize başvurun ve hasta-doktor haklarının  elden gitmesini
ENGELLEYİN, Aksi halde bu yasalar geçerse:

1- En mahrem fiziksel, ailesel, sağlığa ait bilgilerinizi bakanlıkla paylaşmaya zorlayacaklar. TÜRK CEZA KANUNUʼna göre, özel hayatın gizliliğini ihlal etmenin 1 ile 3 yıl
hapis cezası mevcuttur.
2- Tam gün mesai sonrası serbest çalışma hakkımızı kısıtlayan geçmiş düzenlemeler anayasa mahkemesi ve danıştayda defalarca iptal edilmesine rağmen, yeniden 
elimizden alınmak istendiği için, birçok nitelikli uzman doktor, üniversite ve kamudan ayrılacak, özellik isteyen ameliyat ve tedavileri yapacak doktor bulamayacaksınız. Bazı
devlet büyüklerimizin, kamudan ayrılmış doktorları dışardan getirterek üniversitede tedavi yaptırdıkları doğrudur, ancak halkımızın büyük çoğunluğunun böyle bir 
ayrıcalığı olmayacak. 
3- Ayni şekilde, yetişmekte olan tıp öğrencileri ve asistanlar da, ayrılan hocalar nedeniyle, dünya standartlarında eğitim alamayacaklar, Türkiye'nin geleceğindeki sağlık 
hizmeti kalitesi düşecektir. Kimse kendi sağlığını, hocaları ile yetişmemiş, vaka görmemiş doktora emanet etmek istemez.
4- Meslek örgütlerimizin yetkisinde olan, "doktoru meslekten men cezası", bakanlıkta hekimlik ile ilgisi olmayan bir heyete verilecek, siyasi istismara açık hale gelecek.
5- Özel hastanelere, fazla fark alma durumu gibi hallerde uygulanan cezalar kaldırılacak. Vatandaşlar üniversite ve kamudan ayrılmak zorunda bırakılan doktorları,
muayenehaneleri de olmayacağı için, sadece bu özel hastanelerde ve özel hastane sahiplerinin belirlediği fark ücretlerini ödeyerek görebileceklerdir. Görüldüğü üzere, 
yasanın ruhu, "özel hastanelere ucuz işgücü sağlamak" seklinde algılanmaktadır.
6- Ayrıca üniversitede çalışan doktorların yüzde 5 kadarı, özel hastanelerde çalışabilecek. Bu imtiyazlı grup kimlerden oluşacak? Neden yüzde 5? Bu grubu kim seçecek?
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin  çok değerli hocaları yok sayılmaktadır. Neden bakanlığa bağlı devlet hastanelerine bu kural konulmadı? Ayrıcalıklar neden 
yapılmaktadır?
7- Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şekilde acil şartlarda bir hastaya müdahale eden hekime 3 yıl hapis ve inanılmaz bir para cezası getirilmektedir. Bu şartlarda
hekim gözü önünde hastalanan bir kişiye ruhsatsız olduğu için dokunamayacaktır. Uçakta birisi hastalandığı zaman bile ʻuçakta doktor var mıʼ anonsuna cevap bile 
veremeyecektir. Bundan zarar görecek vatandaştır. Hekimin ruhsatı ʻTIP DİPLOMASIʼ dır.
8-Sonuc olarak: TJOD ve temsil ettiğimiz binlerce hekim olarak, Türkiyeʼnin geleceğine, hekimlerine ve hastalarına büyük zararlar verecek bu yasa tasarılarının, ruhuna ve
birçok maddesine karşı olduğumuzu Türk kamuoyunun dikkatine sunarız. Siz değerli halkımızdan hasta ve doktor haklarının gasp edilmesinin önlenmesi için önce 
milletvekillerinden ve yasa geçerse inceleyecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan, yasaların bu hali ile çıkartılmasının durdurulmasını, yasanın ayrıntılarının TTB ve uzmanlık
derneklerimizin aktif katılımıyla yeniden ele alınmasını  talep etmenizi bekliyoruz.

Bu yasalar ve özünde yer alan “HEKİMLERİN HUZURLU ve SERBEST ÇALIŞMA HAKLARINI GASP EDEREK KÖŞEYE SIKIŞTIRMA” çabasına karşı, Anayasa 
Mahkemesi ve AİHM dahil olmak üzere mevcut tüm hukuksal zeminlerde ve kamuoyu önünde mücadele etme kararlılığımızı ve SERBEST ÇALIŞMA HAKKIMIZDAN ASLA

VAZGEÇMEYECEĞİMİZİ, HASTALARIMIZIN MAHREMİYETİNİ 3. KİŞİLERLE ASLA PAYLAŞMAYACAĞIMIZI, YENİ NESİL DOKTOR KARDEŞLERİMİZİN EĞİTİMSİZ,

HALKIMIZIN İSE “İYİ HEKİMSİZ” BIRAKILMASINA İZİN VERMEYECEĞİMİZİ buradan bir kez daha yüce Türk Halkı önünde önemle yinelemek isteriz.

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ

Jinekolojik Endoskopi Derneği
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği

Perinatoloji Uzmanları Derneği
Türk Perinatoloji Derneği

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
Üreme Tıbbı Derneği


