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BASIN AÇIKLAMASI 

 

AİLE HEKİMLERİNİN NÖBETE ENERJİSİ KALMADI 

 

Aile hekimliği gündeminin yoğun olduğu günler yaşıyoruz. Aile hekimliği sisteminin 

başladığı 2005 yılından bu yana değirmenin altın çok sular geçti, sistemin gelişmesi ve 

sağlıklı olması adına birçok değişiklik gerçekleştirildi. Tüm ülkeye yayılmış durumda olan 

sistem kurgulanırken, bugün gelinen noktada yapılmak istenenlerin tüm toplumun katkı ve 

sorumluluğu ile uygulanabilir hale getirilmesi gerekirken, tamamen Aile hekimleri, ebe ve 

hemşireler üzerinden yürütülmeye çalışılmakta ve sağlık çalışanlarının aleyhlerine çıkartılan 

yönetmelik ve genelgelerle sistemin tam başarıya ulaşması her geçen gün baltalanmaktadır. 

Gittikçe artan iş yükümüz görmezden gelinerek aile hekimliği ile ilgisi olmayan, sistemin 

ruhuna aykırı uygulamalar gündeme getirilmektedir. Ayda 1200 kişiye sadece poliklinik 

hizmeti veren aile hekimlerinin, başka hiçbir iş yapmamaları, mola vermemeleri halinde bile 

bir kişiye ayırabilecekleri zaman sadece 8 dakikadır. Bebek izlemi, gebe izlemi, çocuk izlemi, 

15-49 yaş izlemi, tüm nüfusun yıllık izlemi, belli yaş gruplarının izlemi, kanser izlemi, 

obezite izlemi, evde sağlık vb. de hesaba kattığımızda iş yükünün ne kadar ağır olduğu 

görülmektedir. Üstelik aile hekimi ve ebe hemşire arkadaşlarım gebeliğini bildirmeyen 

gebeden, hastanelerin hepatit-1 aşısını yapıp sağlık nete göndermemelerinden, vatandaşın 

bebeğini aşıya getirmemesinden sorumlu tutulmaktadır. Bunlar yetmiyormuş gibi 8 saat 

mesaiden sonra adli nöbet, defin nöbeti gibi ek işleri de hiçbir karşılığı olmadan yapmak 

zorunda kalan aile hekimleri artık moral olarakta iyice yıpranmış ve tükenmişlik sendromu ile 

karşı karşıyadır. Üstelik buna şimdi birde acil servislerde nöbet eklenmeye çalışılmaktadır. 

Aile hekimleri bu kadar iş yükü altında ezilirken vatandaşa sorumluluk vermeden, onları 

eğitmeden, onlara doğru mesajlar verip çözüm arayışına girmeden palyatif çözümler üretmek 

her zaman başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur.  

Ancak bunun sorumlusunun Aile hekimleriymiş gibi gösterilmesi ve çözüm için onları acil 

servislerde çalışmaya zorlamak sorunu çözmeyecektir. Acil servislere acil olmayanların 

başvurmasının en önemli nedeni ücretsiz olmasıdır. Acil servis hizmetlerinin ücretli olup, aile 

hekimliğinde de ücretin minimuma çekilmesi sorunu büyük oranda çözecektir. Vatandaşa 

boğaz ağrısının acil olmadığının anlatılması ve hangi durumlarda acile başvurması gerektiği 

kamu spotları ve üst düzey yetkililer ağzından duyurulduğunda sorunun bir kısmı daha 

çözülecektir. Hastaların bu konularda bilinçlendirilmesi çalışmaları ASM lerde de 

sürdürülmelidir. Hele ki acil nöbeti altında ASM lerin normal mesai sonrasında da açık 

tutulmaya çalışılması birçok sorunu da beraberinde getirecektir. 

Zaten gereksiz olan bir çok acil başvurusunu hastane dışında başka bir yere kaydırmak çözüm 

olmayacak, populist bir yaklaşımdan öteye geçmeyecektir.  

Amacın gereksiz acil başvurularını azaltmak mı yoksa vatandaşa her istediği zamanda 7/24 

sağlık hizmeti vermek midir buna karar verilmesi gerekmektedir. Asıl olan gereksiz acil  
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başvurularını azaltmak ise atılacak adımlar bu amaca hizmet eder mahiyette olmalıdır.  

Aksi uygulamalar sistemde gelinen noktadan geri gidişlere sebep olacaktır.  

Zorunlu nöbet uygulaması zaten bunalmış olan aile hekimi ve ebe-hemşire arkadaşlarımızın 

sistemden ayrılma düşüncelerinin yoğunlaşmasına neden olacaktır. 

Birkaç yıl önce mutsuz ama umutluyuz diyen biz Aile Hekimleri artık  MUTSUZ , 

UMUTSUZ ve KAYGILIYIZ.  

Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyururuz. 


