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ÖNSÖZ
Hekimlere ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet ne yaz›k ki artarak devam etmektedir. Sa¤l›ks›z ortamlarda hizmet veren sa¤l›k çal›ﬂanlar› için ﬂiddet de baﬂl› baﬂ›na bir meslek risk haline gelmiﬂtir.
Ankara Tabip Odas› hekimler ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddeti önlemek amac›yla, öncelikle ﬂiddetin nedenlerini saptamaya dönük bir dizi çal›ﬂma yürütmüﬂtür. Bu çal›ﬂmalar aras›nda;
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ﬂiddetin nedenlerine ve çözüm önerilerine yönelik görüﬂlerini almak için tüm hastanelerde bir dizi forum düzenlenmesi, hastane yöneticileriyle bir araya gelinerek görüﬂlerinin
al›nmas›, elde edilen verilerin raporlaﬂt›rarak kamuoyuyla paylaﬂ›lmas› ve meclis sa¤l›k komisyonuna sunulmas› vard›r.
Bu konuda son olarak Ankara Tabip Odas›, ﬂiddete maruz
kalan hekim ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ﬂiddete maruz kald›klar›nda an›nda baﬂvurabilecekleri ve bilgi verip gerekti¤inde yard›m
alabilecekleri “ﬁiddet Bildirim Hatt›” kurmuﬂtur.
Ankara Tabip Odas› “ﬁiddet Bildirim Hatt›’na” yap›lan baﬂvurular›n analiz edildi¤i bu çal›ﬂmay› takdirlerinize sunuyoruz.
Bu de¤erli çal›ﬂman›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layan Dr. Müge Yetener, Dr. Gönül Tan›r, Dr. Haluk Baﬂc›l, Dr. Kamil Göl, Dr.
Handan Kurtbaﬂ, Harun Balc›o¤lu ve Ankara Tabip Odas› Sa¤l›k
Politikalar› Komisyonumuza teﬂekkür ederiz.
Ankara Tabip Odas› olarak hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik her türlü ﬂiddetin karﬂ›s›nda oldu¤umuzu bir yineliyor,
ﬂiddetin önlenmesi için yetkilileri sorumluluklar›n› yerine getirmeye ça¤›r›yor, sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve halk›m›za ﬂiddetten uzak bir yaﬂam diliyoruz.
ANKARA TAB‹P ODASI
YÖNET‹M KURULU
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HEK‹ME YÖNEL‹K ﬁ‹DDET

1. ﬁiddetin Tan›m›
ﬁiddet; kendine, bir baﬂkas›na, grup ya da toplulu¤a yönelik
olarak, ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme, geliﬂimsel bozuklu¤a
yol açabilecek ya da neden olabilecek ﬂekilde fiziksel zorlama, güç
kullan›m› ya da tehdidinin amaçl› olarak uygulanmas›d›r. (ATO
ﬁiddet Raporu, 2008)
ﬁiddeti, güç kullan›m› ve zordan ay›rt edebilecek sa¤lam felsefi dayanaklar bulmak, üstesinden gelinmesi gereken temel zorluktur. Bu nedenle ﬂiddetin tan›m›n› yapmak güçleﬂmektedir. (Öztürk,
A. 2007)
1.1. Toplumsal ve Psikolojik Olarak ﬁiddet
W. Benjamin’e göre ﬂiddet; iktidar› kuran ve koruyan ﬂiddet
olarak ikiye ayr›l›r. ﬁiddetin bu iki biçimi birbiriyle iç içe geçmiﬂ durumdad›r. Her tür egemenlik kurucu bir ﬂiddete referans verir ve
her tür hukuk bu kurucu ﬂiddetin an›s›n› muhafaza eder, bu ﬂiddet
ad›na egemen olmaya devam eder. ‹ktidar modern anlam›yla kimin ölece¤ine, kimin kalaca¤›na karar verendir (Kardeﬂ, E. 2007).
Arendt’e göre bu yaklaﬂ›m s›n›rl›d›r. ‹ktidar›n ﬂiddetten ba¤›ms›z iﬂledi¤ini, ﬂiddetin iktidar›n anti-tezi oldu¤unu savunur. ﬁiddetin, iktidar›n tehlikeye girdi¤i anda ortaya ç›kt›¤›n›, iktidar›n kayboluﬂuna yol açt›¤›n› söyler. ‹ktidar›n kendisini tehdit alt›nda hissetti¤i,
süreklili¤i hedeflenen iktidar›n kesintiye u¤rad›¤› durumlarda ﬂiddet
ortaya ç›kmaktad›r (Delice, E. 2009/1, Altunok, G. 2007). Weber de iktidar bir bireyin ya da grubun kendi istek ve emellerini bir
di¤erine dayatma ve baﬂkalar› üzerinde uygulama gücü olarak kurgulamaktad›r. ‹ktidar bir tahakküm iliﬂkisi belirlemekte, son tahlilde ﬂiddetle özdeﬂleﬂmektedir. (Delice, E. 2009/1). Neyin ﬂiddet
olarak tan›mlanaca¤›, neyin “meﬂru”, neyin “gayrimeﬂru” say›laca¤›, kimlerin ne tür ﬂiddet uygulamas›n›n do¤al görünece¤i konu7

sunda tek belirleyici iktidar›n devlet olmas› ﬂiddet-iktidar iliﬂkisini,
iktidar›n kuruculu¤unu ve tasarrufunu iﬂaret etmektedir. (Özbudun,
S. 2008) Bu ﬂiddet, her zaman fiziksel de¤ildir. Olas› bir ﬂiddettir.
‹ktidar› muktedir yapan ﬂiddet uygulayabilir olmas›d›r (‹TO-TTB
Hekime Yönelik ﬁiddet Çal›ﬂtay›). Galtung bir eylem olarak düﬂünülen dar anlamda ﬂiddet kavram›n› da yetersiz bulmakta, bir de
“yap›sal ﬂiddetten” söz etmektedir. Ona göre tüberkülozdan ölümleri engelleyebilecek bilgi ve donan›ma sahip bir toplumda, hala
tüberkülozdan ölenler varsa bu, bir tür yap›sal ﬂiddettir. Galtung
ﬂiddeti; potansiyel olarak mümkün olan, yap›labilir olanla yap›lan
aras›nda uçurum aç›lmas›na neden olan ﬂey olarak tan›mlamaktad›r. Onun için buna durumdan kaynaklanan ﬂiddet anlam›nda “yap›sal ﬂiddet” demektedir (Tepe, H.2009/1).
ﬁiddeti ekonomik, siyasal ve toplumsal kaynaklar üzerinde denetim sa¤lama ile ba¤lant›land›rmak, bir genelleme olmakla birlikte yanl›ﬂ say›lmaz. ﬁiddetin cinsel, etnik, dinsel, siyasal s›n›rlar› çizmede/belirlemedeki rolü, kapitalizm koﬂullar›nda kaynaklara eriﬂimi azamileﬂtirme ile iliﬂkilidir. Yani ﬂiddet kullananlar kendileri için
kaynak kullan›m›n› ve kaynaklar üzerindeki denetimi artt›rmak
üzere s›n›rlar› da belirlemek arzusundad›rlar (Özbudun, S.2008).
ﬁiddet ve insan olma konusunda temel soru; ﬂiddetin insan do¤as›n›n bir sonucu olup olmad›¤›, yani insan için kaç›n›lmaz olup
olmad›¤›d›r. Hobbes’un “insan insan›n kurdudur” deyiﬂiyle sembolize edilen insan sald›rganl›¤›n› ve do¤as›n› sorgulayan E. Fromm,
sald›rganl›¤›n biyolojik olarak yaﬂama hizmet etti¤ini, insan›n bunu kimi di¤er hayvanlarla ortak bir biçimde taﬂ›d›¤›n› söyler. Güç
ve sald›rganl›¤›n ﬂiddetle do¤rudan iliﬂkisi bulunur. ‹nsanda do¤al
olarak varoldu¤u kabul edilen sald›rganl›k e¤iliminin bireysel ya da
toplumsal olarak di¤erine zarar verecek biçimde d›ﬂa vurulmas›,
ﬂiddeti oluﬂturur. ‹radesiyle hareket eden bir canl› oldu¤u için, insan›n ﬂiddeti di¤er canl›lar›n salt yaﬂama içgüdüsüne ba¤l› ortaya
ç›kan sald›rganl›¤›ndan ayr›l›r. ‹nsan sadece bencil olan, bunun sonucu sald›rganl›k taﬂ›yan bir varl›k de¤il, ayn› zamanda birlikte ya8

ﬂama ve bar›ﬂ isteklerinin de sahibidir ve bu olanaklardan hangisinin gerçekleﬂece¤i birçok toplumsal faktöre ba¤l›d›r (Tepe,
H.2009/1). ‹nsan› çat›ﬂman›n ve karﬂ›tl›¤›n olmad›¤› mutlak uyum
içinde bir varl›k olarak tan›mlamak, bir yan›lsamad›r. Bu çat›ﬂma
ve gerilimi çözebilme becerisi, ruhsal oldu¤u kadar toplumsal koﬂullarla da ba¤lant›l›d›r (Erﬂen, Ö.2007-08). ‹nsan, öznelli¤ini toplumsal alanda gerçekleﬂtirebildi¤inde, kendini kollektif eme¤in bir
parças› olarak ifade edebildi¤inde ruhsal gerilim ﬂiddet olmaks›z›n
aﬂ›labilecektir. Bu gerçekleﬂemedi¤inde ise tek ç›k›ﬂ yolu, tüketim
toplumu bireyi olarak tüketim nesnesinde doyum bulmakt›r. Liberal söylemin bireyler ve kurumlar aras›nda rekabet diye adland›rd›¤› ﬂey; kiﬂinin kendisini “öteki”nin sahip oldu¤u doyum nesnesinden d›ﬂlanm›ﬂ hissetti¤i bir süreçtir. Teknolojinin geliﬂimiyle birlikte tüketimi k›ﬂk›rt›lan nesne say›s› da artmakta, arzu sadece sahip
olunmas› gereken bir ihtiyaç nesnesi olarak var olmaktad›r (Erﬂen,
Ö.2007-08). Bireysel olarak arzu edilenle elde edilenin tatmin aç›s›ndan uyuﬂmamas›yla ortaya ç›kan hayal k›r›kl›¤›; erteleme, bast›rma, sabretme ve yüceltme mekanizmalar›n› harekete geçirerek
gerçeklikle ba¤ kurmam›z› sa¤lar. Kapitalist toplumlarda hayal k›r›kl›klar› sunulan tüketim nesneleriyle giderilir. Yaﬂan›lan hayal k›r›kl›¤›na çözüm yeni bir tüketim nesnesidir. Hayal k›r›kl›¤›na tahammül edemeyen bireyler için ﬂiddet bir ifade biçimi haline gelir.
Aﬂk›nl›k ideallerinin flulaﬂt›¤› kapitalizmin günümüzdeki aﬂamas›nda, hiçbir aﬂk›nl›¤a göndermede bulunamayan bireyler için ﬂimdiye hapsolmaktan, “an›” yaﬂama idealinden baﬂka seçenek kalmam›ﬂt›r (Erﬂen, Ö.2007-08). Yoksulluk ve yoksunluk temelinde ortaya ç›kan adaletsizli¤in k›ﬂk›rtt›¤› toplumsal ﬂiddet, yaﬂam›n her
alan›na yay›labilmekte, bir ifade biçimi olabilmektedir.
Empirik aç›dan bak›ld›¤›nda bir ﬂeyin ﬂiddet olabilmesi için sonucu ve y›k›c›l›¤› yeterlidir. Oysa sonuçlar› olanakl› k›lan›n irade ve
düﬂüncenin gerçekleﬂmesi oldu¤u varsay›ld›¤›nda ﬂiddetin ne tek
baﬂ›na gerçeklik, ne de bir kavram oldu¤u, her ikisini de kapsad›¤› görülecektir. ﬁiddet somut sonuçla birlikte bu sonucu tasarlayan
9

düﬂüncenin birli¤i olarak ele al›nmal›d›r. Böyle ele al›nd›¤›nda ﬂiddet; ötekinin bedeninde, psikolojisinde, bilincinde, özgürlü¤ünde,
kendini gerçekleﬂtirmesinde, k›saca insan olarak öne ç›kmas›n›n
koﬂullar›nda bir tahribat olarak görünüﬂ kazanan düﬂüncedir.
Bilgiye dayal› tarihsel bir gerçeklik olarak ﬂiddet eyleminin gerisinde iktidar›n ne oldu¤u ve neden ona sahip olunmas› gerekti¤i
bilgisi vard›r. Yasan›n, hapishanenin, iﬂkencenin tarihi ﬂiddetin bilgisinin tarihidir. Bu aç›dan ﬂiddetin bilgisi tarihseldir, birikerek artar. ﬁiddetin tarihsel bir bilgi olmas› ﬂiddetin ö¤renildi¤ini gösterir.
Birey ﬂiddeti gündelik hayat içinde kendili¤inden ö¤renir. ﬁiddetin
tarihsel bilgisi farkl› kültürlerde farkl› görünümler alarak aç›¤a ç›kabilir. Mülkiyet ve iktidar bilincinin arac› olarak tasarlanm›ﬂ ve örgütlenmiﬂ ﬂiddet, sald›rganl›¤› aﬂan bir eylemdir (Delice,
E.2009/1). ﬁiddet hakk›nda sa¤l›kl› verilere ulaﬂabilmeyi engelleyen en önemli iki sorun; neyin ﬂiddet oldu¤unun saptanmas›, kay›t ve istatistiklerin tutulmuﬂ olmas› gereklili¤i, bu raporun haz›rlanmas›n›n en önemli gerekçesidir.
Ço¤u kez ﬂiddetin;
•
•
•
•
•
•
•
•
ç›kt›da

koﬂullar› (uygun ortamlar›, risk faktörleri)
nedenleri
aktörleri (yapt›r›c›lar›)
provakatörleri
kolaylaﬂt›r›c›lar›
araçlar›
tetikçileri
kurbanlar› birbirine indirgenebiliyor, süreç gözard› edilip
tak›l›n›yor.

Oysa, ﬂiddeti irdelerken ona yol açan psiﬂik, kültürel, ekonomik, sosyal, politik, yap›sal nedenleri de analiz etmek zorunludur
(Gümüﬂ, A. 2006).
10

1.2. ﬁiddetin Sosyo-Ekonomik Nedenleri
“Genel olarak toplumda eﬂitsizlikler giderek art›yor.”

1

Hobsbaumm’a göre “aﬂ›r›l›klar ça¤›” 20. yüzy›la savaﬂ damgas›n› vurdu. Silahlar sustu¤unda ve bombalar art›k patlamad›¤›nda
bile dünya savaﬂ›n›n ﬂartlar› içinde yaﬂan›ld› ve düﬂünüldü.
Kapitalizmin günümüzdeki aﬂamas›nda adaletsizlikler, gelir da¤›l›m›ndaki eﬂitsizlikler, iﬂsizlik, yoksulluk, refah kayb›, sosyal devletin tavsiye olmas›, do¤al haklar›n ve kaynaklar›n gasp› ve özelleﬂtirmeler sömürü üzerinde yükseliyor. Sömürünün do¤as›nda ise
ﬂiddet bulunuyor. ﬁiddet, adaletin olmad›¤› bir dünyada sorun çözme yöntemi olarak kullan›l›yor. Neoliberal politikalar, yoksullu¤u
derinleﬂtirip, ﬂiddeti s›radanlaﬂt›rmas›yla karakterizedir. Sosyal
devletin görevlerinin ucuz ve esnek emek piyasas›nda özel sermayeye aç›lmas› ile sadaka ekonomisi kurallaﬂt›r›lm›ﬂ ve sosyal devletin dayan›ﬂma a¤› yerini cemaat iliﬂkilerine b›rakm›ﬂt›r. Yoksul bireylerin hayatta kalabilmeleri için bu hiyerarﬂik yap›lara olan ba¤›ml›l›klar›n› sürdürmekten baﬂka ç›kar yollar› yoktur. Sermayenin
içine girdi¤i ola¤anüstü merkezileﬂme ve yo¤unlaﬂma süreci, zora
dayal› yöntemlere devaml› baﬂvurulmas›n› gerektirmiﬂtir.
Ça¤›m›zda modern kölelik biçimleri geliﬂmiﬂtir. Bunlar aras›nda borç köleli¤i, sanayide istihdam amac›yla kad›n ve çocuk trafi¤i, organ ticareti gibi örnekler yer almaktad›r. Bugün dünyada
200 milyondan fazla insan çeﬂitli kölelik biçimlerine maruzdur.
Yoksulluk ve gelir adaletsizli¤i derinleﬂirken Dünya Bankas›’n›n
yoksulluk eﬂi¤i olarak “günde 1 dolar” gelir ölçütünü esas almas›
anlaml›d›r. Bu süreçte iﬂsiz ve yoksul kitlerin suça itilmesinin sonucu devletin cezaland›rma iktidar›n›n güçlenmesidir. Sosyal devlet
modelinin yerini evrensel düzeyde bir “ceza devleti” modeli almaktad›r. Sosyal devletin tavsiyesiyle birlikte ordu, polis, istihbarat ör-

1

ATO Hekimlere yönelik ﬂiddet konulu formlardan al›nt›lanm›ﬂ hekim görüﬂleridir.
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gütleri, paramiliter güçler ve hapishaneler gibi devletin bask› ve
güvenlik ayg›tlar› a¤›rl›¤›n› artt›rm›ﬂ, toplumsal yaﬂamdaki çözülmeye paralel, ﬂiddet gündelik bir olguya dönüﬂmüﬂtür (Özdek,
Y.2002). Böylece yoksullaﬂan ve yoksunlaﬂt›r›lan dünyam›zda
egemenlerin yeryüzü kaynaklar›n› azalan say›da elde yo¤unlaﬂt›rmalar›n›n en etkili yöntemi olarak ﬂiddet artarken yoksullar da
kendi paylar›na düﬂeni bir parça artt›rabilmek için birbirlerini bo¤azlamaktad›r (Özbudun, S.2008).

2. Hekime Ve Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›na Yönelik ﬁiddet
“Sistem sorunu unutulmamal›, uygulanan sa¤l›k politikalar›
ﬂiddeti do¤uruyor.”

2

‹ﬂyerinde ﬂiddet, “çal›ﬂan›n iﬂiyle ilgili durumlar s›ras›nda bir kiﬂi veya kiﬂiler taraf›ndan istismar edildi¤i veya sald›r›ya u¤rad›¤›
olaylar” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Sa¤l›k kurumlar›ndaki ﬂiddet de,
“hasta, hasta yak›nlar› ya da di¤er herhangi bir bireyden gelen,
sa¤l›k çal›ﬂan› için risk oluﬂturan; tehdit davran›ﬂ›, sözel tehdit, fiziksel sald›r› ve cinsel sald›r›dan oluﬂan durum” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. ﬁiddet, ana hatlar› ile sözel, fiziksel ve cinsel ﬂiddet olmak
üzere üç ana baﬂl›k alt›nda toplanmakta olup ruhsal ve fiziksel etkileriyle ortaya ç›kmaktad›r (ATO ﬁiddet Raporu, 2008 ).
Tehdit davran›ﬂlar›;
•
•
•

zarar verme niyetinin gösterilmesi
tehdit edici vücut dili
sözel veya yaz›l› tehditlerdir (ﬁiddetle Baﬂa Ç›kmak, TTB).

ﬁiddetin di¤er iﬂ yerlerine göre en çok sa¤l›k alan›nda ortaya
ç›kt›¤› ve di¤er çal›ﬂma ortamlar›na göre 16 kat fazla oldu¤u rapor
edilmiﬂtir. Sa¤l›k çal›ﬂan›na yönelik ﬂiddetin hemen tüm ülkelerde
görüldü¤ü, özellikle Kuzey Amerika ve geliﬂmekte olan yada geri
2

ATO Hekimlere yönelik ﬂiddet konulu formlardan al›nt›lanm›ﬂ hekim görüﬂleridir.

12

kalm›ﬂ ülkelerde daha fazla oldu¤u rapor edilmektedir (Camarino,
D; Estryn Behar, B.2008). Sa¤l›k kurumlar›ndaki ﬂiddetin, gerçekte yaﬂand›¤›ndan daha az oranda bildirildi¤i, bunun nedeni olarak
da sadece yaralanma gibi ciddi olaylar›n ﬂiddet olarak alg›land›¤›,
di¤erlerinin önemsenmedi¤i bildirilmiﬂtir. Bu konuda yap›lan bir
çal›ﬂmada ise, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yüzde 40’›n›n ﬂiddet olaylar›n›n
özel sorun oldu¤unu ileri sürerek bildirmekten kaç›nd›klar› ortaya
konmuﬂtur (ATO ﬁiddet Raporu, 2008). Isparta-Burdur Tabip
Odas›n›n sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet konusunda yapt›¤› ve
310 sa¤l›k çal›ﬂan›n›n kat›ld›¤› araﬂt›rma sonuçlar›na göre; hekimlerin yüzde 86’s› son bir y›l içinde toplumda ﬂiddetin artt›¤›n›, yüzde 91’i son y›llarda ülkede ﬂiddetin yayg›nlaﬂt›¤›n› dile getirdi.
Araﬂt›rmaya kat›lanlar›n yüzde 78’i taraf›ndan toplumda ﬂiddetin
yayg›nlaﬂmas›n›n en önemli ilk üç nedeni olarak ekonomik s›k›nt›lar, sosyo-kültürel problemler, e¤itim eksikli¤i dile getirilmiﬂ; kiﬂilerin devlet ve adalete güvensizli¤i, medyan›n yanl›ﬂ ve yanl› yay›nlar›, iﬂsizlik ve terör di¤er nedenler olarak s›ralanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma yaﬂamlar› boyunca en az bir defa ﬂiddet içeren olaya
tan›k oldu¤unu söyleyen sa¤l›k çal›ﬂan› oran› yüzde 96 iken, bunlar›n yüzde 64’ü en az bir defa ﬂiddete maruz kalm›ﬂt›r. ( ‹TO-TB Hekime Yönelik ﬁiddet Çal›ﬂtay›). ﬁiddet uygulayanlar›n yüzde 86’s›
hasta ve hasta yak›nlar›d›r, ama özellikle yüzde 92 oran›nda erkekler ﬂiddet uygulamaktad›r. (Beleyachi J, Berrechid K;2010). Sadece hastalar taraf›ndan uygulanan ﬂiddeti yüzde 6 ile hastalar, yüzde
54 ile hasta yak›nlar› oluﬂturmaktad›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›na uygulanan ﬂiddetin yüzde 14’ünü sa¤l›k idarecileri gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Hekimlerin en fazla ﬂiddete maruz kald›klar› yerlerin; acil servisler, adli t›p, kapal› psikiyatri servisleri oldu¤u görülmektedir (AlSahlawi KS, Zahid MA;1999). Bir y›l içinde çal›ﬂt›klar› kurumda
ﬂiddete maruz kalan sa¤l›k çal›ﬂan› oran› yüzde 45 iken; kad›nlar
aras›nda bu oran yüzde 58, erkekler aras›nda yüzde 26’d›r. Kamuda çal›ﬂan uzman hekimler aras›nda bu oran yüzde 45, özel sa¤l›k
hizmetlerinde çal›ﬂan uzman hekimler aras›nda yüzde 5’tir. Hem13

ﬂireler aras›nda yüzde 53, hekim ve hemﬂire d›ﬂ›ndaki sa¤l›k personeli aras›nda yüzde 33’tür. Her grupta kad›nlar erkeklere göre
daha fazla ﬂiddete maruz kalmaktad›r. En fazla ﬂiddete u¤rayan
grup yüzde 81 ile kad›n pratisyen hekimlerdir. Kad›nlar ve genç
hekimlerde ﬂiddete u¤rama s›kl›¤› yüksektir.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yüzde 67’sinin ﬂiddete u¤rad›¤› halde ﬂikayetçi olmad›¤›, sözleﬂmeli çal›ﬂanlar›n, iﬂ güvencesiz çal›ﬂt›klar›
için kadrolu çal›ﬂanlara göre daha az ﬂikayetçi olduklar› saptanm›ﬂt›r. ﬁiddetin, yüzde 14 oran›nda sa¤l›k yöneticileri ve idare taraf›ndan uyguland›¤›n›n saptanmas›, ﬂikayet oran›ndaki düﬂüklü¤ün bir
baﬂka nedeni olarak düﬂünülebilir.
‹stanbul’daki bir araﬂt›rma sonucuna göre sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n
sözlü sald›r›ya u¤rama oran› yüzde 100, fiziksel sald›r› oran› yüzde
88, bunlar›n polise bildirilme oran› yüzde 40, dava aç›lma oran›
yüzde 33 olarak bildirilmiﬂtir (Hekime Yönelik ﬁiddet Çal›ﬂtay›,
TTB-‹TO).
Ortamda polis ya da güvenlikçinin bulunmas› ﬂiddeti engellemede hiç bir anlam taﬂ›m›yor. ﬂiddet uygulamas› ile karﬂ›laﬂ›lan
yerlerin yüzde 85’inde polis yada güvenlik görevlisi var. Hatta zaman zaman bunlar hasta yak›n› taraf› olabiliyorlar ya da siyasi nedenlerle bask› unsuru olarak bulunuyorlar (Stark MM, Payne-James J;1996).
2.1. Ülkemizde ﬁiddetin Sosyo-Ekonomik Nedenleri
“E¤er komﬂunuz evine ekmek götüremiyorsa, çok çaba sarf
etmesine ra¤men, toplumsal bar›ﬂ bozuluyor. Yoksulluk ve olumsuz
yaﬂam koﬂullar› ﬂiddete katk›da bulunuyor.”
“ﬁiddet toplumun genelinde var. Sadece sa¤l›ktaki ﬂiddeti
3
konuﬂursak yol alamay›z”

Ülkemizde genel olarak ﬂiddet alg›s›n›n artt›¤›ndan söz etmek;
ﬂiddetin gündelik yaﬂam› belirledi¤ini söylemek mümkündür. Dev3
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let ﬂiddeti, etnik ﬂiddet, kad›nlara yönelik ﬂiddet, kiﬂisel ﬂiddet toplumun her kesimini etkisine alm›ﬂ görünmektedir. Türkiye’de 1.5
milyona yak›n çocuk güvencesiz, kötü koﬂullarda düﬂük ücret ve
kötü muameleyle çal›ﬂ›rken, 42 bin çocuk yoksulluk nedeniyle sokaklarda yaﬂ›yor, 132 bin çocuk zorla tar›m iﬂçili¤i yap›yor, y›lda
7 bin çocuk taciz ve tecavüze u¤ruyor. Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün verilerine göre her 4 saatte 1 kiﬂi öldürüldü, her yar›m saatte bir, kad›na yönelik ﬂiddet gerçekleﬂti. 2008’in sadece ilk üç
ay›nda 209 tecavüz, 2007 ve 2008 ilk üç ay›nda toplam 641 tecavüz yaﬂand› (Özbudun, S.2008). Medyadan derlenen verilere
göre, 2010 y›l›nda en az 217 kad›n erkekler taraf›ndan öldürüldü,
164 kad›n yaraland›. 381 kad›n ve çocuk tacize, 207 kad›n ve çocuk tecavüze u¤rad› (bianet.org). Türkiyede son 5 y›lda kiﬂiye karﬂ› iﬂlenen suçlarda iki kat art›ﬂ oldu. Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n iﬂkence ile ilgili raporuna göre; baﬂvuran ma¤durlar›n yüzde
91’inin siyasi nedenlerden iﬂkence gördü¤ü söylenmektedir. Emniyetteki, karakoldaki ölümlerin, her vesileyle orta yerde cereyan
eden polis daya¤›n›n, cezaevlerindeki mahkumlar›n maruz kald›¤›
fiziksel ﬂiddeti, taciz ve tecavüzler ise istatistik d›ﬂ›d›r. Ülke do¤usunda süren “düﬂük yo¤unluktaki çat›ﬂma” ise on binlerce cana
mal olmuﬂ ve tüm ülkeyi etkilemiﬂtir.
Tüm dünyada uygulanan neoliberal ekonomik politikalar, hukuk ve adalet kavramlar›n› gereksiz k›larken toplumda güçlünün
egemenli¤i yaﬂam biçimi olmakta, adaletsizlik duygusundan kaynaklanan ﬂiddet, kamusal alanda bir sorun çözme yöntemi olarak
benimsenmeye baﬂlanmaktad›r.
ﬁiddetin bu denli yayg›n oldu¤u bir iklimde, sa¤l›k sorunlar› nedeniyle baﬂvuran hastalar›n ilk karﬂ›laﬂt›klar› kiﬂilerin sa¤l›k çal›ﬂanlar› olmas› ve otoriter bask›n›n en az hissedildi¤i kurumlar olarak
hastanelerde ﬂiddetin belki de daha kolayl›kla dile getirilmesine neden olmaktad›r.
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2.2. Sa¤l›kta Dönüﬂüm Ve Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›na Yönelik ﬁiddet
“Baﬂta kendi Bakanl›¤›m›z taraf›ndan olmak üzere bize yöneltilen
ﬂiddet hastalar›n ﬂiddet davran›ﬂ›n› tetikliyor.”
4

“Hastaneler ticari iﬂletmelere döndü; kar etmek için çal›ﬂ›yorlar”

Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de kapitalizm refah devletinden piyasa devletine evrilmiﬂtir. Sa¤l›k hizmetleri kamusal olmaktan ç›km›ﬂ, piyasan›n hizmetine sunulmuﬂ, sa¤l›k hak olmaktan ç›kart›larak bireysel bir sorumlulu¤a dönüﬂtürülmüﬂ, sa¤l›k alan› ticarileﬂtirilmiﬂ ve özelleﬂtirilmiﬂtir. Bu süreçte hekimlerin s›n›fsal konumlar› ve kimlikleri de yap›sal bir de¤iﬂime u¤ram›ﬂ; hekimler ayn› zamanda ayr›cal›klar›n› ve sayg›nl›klar›n› kaybetmiﬂlerdir.
Sa¤l›¤›n metalaﬂmas›yla hasta-hekim iliﬂkisi müﬂteri-iﬂletme iliﬂkisine dönüﬂmüﬂtür. Nitelikli hizmet üretmek yerine sa¤l›ktan kar etmeyi amaçlayan sa¤l›kta dönüﬂüm program›, hekimlerin özlük
haklar›n› ve sayg›nl›klar›n› azaltm›ﬂ, kar amac› taﬂ›yan sistemin
tüm aksakl›klar›n› hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yüklemiﬂtir.
Piyasa iﬂleyiﬂinin gere¤i olarak artt›r›lan sa¤l›k arz› ve k›ﬂk›rt›lan hasta talebinin karﬂ›lanmas› sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n omuzlar›na
yüklenmiﬂ, hekimler on y›llarca günah keçisi olarak sunulmuﬂlard›r. Cihaz ve donan›m yetersizli¤i, az say›da personelle çok say›da
hasta talebini karﬂ›layabilmeyi, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ ve artt›r›lm›ﬂ sa¤l›k beklentisine cevap verebilmeyi zorlaﬂt›rm›ﬂ ve hekimleri ﬂiddete aç›k
hale getirmiﬂtir. Kapal›, kalabal›k, havas›z, ›ﬂ›kland›rmas› az mekanlarda uzun süreler beklemek, oturma alanlar›n›n azl›¤› da öfke
düzeyini artt›ran faktörlerdir.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n uzun ve yetersiz dinlenme süreleri ile çal›ﬂmalar›, hem harcad›klar› bedensel ve zihinsel emek, hem de insani etkileﬂimde gösterdikleri özen, ﬂevkat ve duygulan›msal eme4
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5

¤in sunumunu güçleﬂtirmekte, sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda tükenme yaﬂanmas›na neden olmaktad›r. Kurulan ﬂikayet hatlar›, ﬂiddet tehdidi alt›nda çal›ﬂan sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönetimce bir baﬂka tür “zor”
uygulanmas›d›r.
Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› ile getirilen performans sistemi,
niteliksiz fakat daha fazla hizmet üretimi sonucunu do¤urmuﬂ, bak›lan hasta ve yap›lan tetkik say›s› artt›¤› halde sa¤l›k hizmetinin
kalitesinde artma olmam›ﬂt›r. Performans bask›s›ndaki hekimlerin
hem meslektaﬂlar›yla hem de daha fazla hasta bakmak için hastalara ayr›lan süre k›sald›¤› için hastalarla olan iliﬂkileri bozulmuﬂtur.
Hastalar kendilerine ayr›lan süre azald›¤› için yeterli hizmet alamad›klar› hissi ile gerginlik yaﬂamakta ve bu hekime ﬂiddet olarak
yans›maktad›r. Her y›l artan katk› paylar› ve kamu-özel ay›r›m›,
özel sa¤l›k merkezlerinin s›n›fland›r›lmas›, kamu hastanelerinin ise
iﬂletmelere dönüﬂtürülüp s›n›flara ayr›lacak olmas›, eﬂit sa¤l›k hizmeti talep eden hastalarda kendilerinin de s›n›fland›r›ld›¤› ve sa¤l›¤›n gittikçe eriﬂilmesi zor bir hedef halini ald›¤› duygusunu güçlendirmekte ve adaletsizlik alg›s›n› pekiﬂtirmektedir.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› hem yoksulluk, yoksunluk koﬂullar›nda yaﬂayan, hem de kiﬂisel s›k›nt› ve ›zd›rab› olan kiﬂilerle do¤rudan ve ilk
kez karﬂ›laﬂan kiﬂiler olmakta, ço¤u kez bu karﬂ›laﬂmalar acil servislerde ve izole ortamlarda gerçekleﬂmektedir.
Aile hekimlerinin ço¤u kez personel yetersizli¤i nedeniyle hastay› tek baﬂlar›na karﬂ›lamalar›, tan› ve tedavilerini yaln›z yönlendirmek durumunda olmalar›ndan dolay› daha fazla ﬂiddete maruz
kalabileceklerini öngörmek yanl›ﬂ olmayacakt›r.

5

Negri ve Hardt’›n, maddi olmayan emek türü olarak tan›mlad›klar› duygulan›msal emek;
uçuﬂ görevlilerinin, ça¤r› merkezi çal›ﬂanlar›n›n, banka veznedarlar›n›n, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n
iﬂlerinde gözlenen ve beklenen esenlik, rahatl›k, tatmin ve heyecan gibi hisleri üreten bir
emektir. Çal›ﬂanlar›n hal, tav›r ve sosyal becerileri önem kazan›r. (Negri, A; Hardt M.,
2001)
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Öte yandan siyasi yetkililer ve sa¤l›k yöneticileri sa¤l›kta yaﬂanan aksakl›klar›n sorumlusu olarak hekimleri iﬂaret etmekte, uygulanan ﬂiddeti adeta yasallaﬂt›rmaktad›r. Siyasi irade, sa¤l›kta yaﬂanan çöküﬂü gizlemek, sorumluktan kaç›nmak için sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› halka karﬂ› bir meslek grubuymuﬂ gibi göstermekte, her türlü
sözel beyanatla hedef göstermektedir. Hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik de¤ersizleﬂtirici ve hürmetsiz tutumun medyadaki
yans›mas› ise karalay›c›, küçük düﬂürücü yanl› yay›nlar olmaktad›r.

3. ATO’nun Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›na Yönelik ﬁiddet Çal›ﬂmalar› Neler Yap›ld›?
“Bu gündemi tart›ﬂabildi¤imiz için ATO’ya çok teﬂekkür ederiz.”
“ﬁiddetin boyutunu yans›tan çal›ﬂmalar yap›l›p bilimsel verilerle bu
durum ortaya koyulmal›.”

6

Hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddetin artmakta oldu¤u gözleminden yola ç›karak ve bu konuda somut çaba gösterilmesi gere¤inden hareket ederek öncelikle alandaki hekimlerin ve
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n alg›lar›n›n, deneyimlerinin ve önerilerinin
önemli oldu¤u düﬂünüldü.
7 ﬁubat- 3 Mart 2008 tarihlerinde Ankara’da, Ankara Tabip
Odas› Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derne¤i Ankara ﬁubesince yap›lan 11 ayr› hastane (özel hastane, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve üniversite hastanesi) ile pratisyen hekim kat›l›ml›
forum toplant›lar›nda dile getirilen hekim-hemﬂire-sa¤l›kç›lar›n görüﬂlerine baﬂvuruldu. Bu toplant›larda hekimler kendileri dahil hemen her “gerekçe” üzerinde görüﬂ bildirdiler. Bu görüﬂler bir rapor haline getirilerek tüm hekimlerle paylaﬂ›ld›. Bu rapor, 12
Mart’ta Türkiye Büyük Millet Meclis Baﬂkan›’na, partilerin sa¤l›k
komisyonlar› baﬂkanlar›na iletildi. 12-14 Mart tarihleri aras›nda
6
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3 gün süreyle ﬂiddeti protesto amac›yla tüm hastanelerde hekimlere “siyah kurdele” da¤›t›ld› ve tak›ld›. 14 Mart 2007’de ana teman›n “Hekimlere ve Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›na Yönelik ﬁiddet” olmas›
kararlaﬂt›r›ld›. Bu amaçla haz›rlanan metinler hekimlerin mail adreslerine ve ayn› zamanda gazete köﬂe yazarlar›na da gönderildi.
3.1. ATO Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›na ve Hekimlere Yönelik
ﬁiddet Forumlar›
12 Mart’ta Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Morfoloji binas›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n da kat›l›m›yla bir panel düzenlendi. “Alo
ﬂiddet hatt›” kuruldu ve iﬂlerlik kazand›r›ld›. Sa¤l›k Bakanl›¤›na ve
tüm hekimlere hitaben bir aç›k mektup yaz›ld›. “ﬁiddet Bildirim
Formu” haz›rland›. “Alo ﬁiddet hatt› duyurusu için afiﬂ ve stikerler
haz›rland›. Tüm hastanelerin acil servisleri dolaﬂ›larak, afiﬂler da¤›t›ld›. Telefon numaras›n›n bildirimi yap›ld›. ﬁiddet hatt›na gelen
baﬂvurular de¤erlendirildi.
ATO ﬁiddet Raporunda çeﬂitli baﬂl›klar alt›nda s›ralanabilecek
forum kat›l›mc› görüﬂleri özetle aﬂa¤›daki gibidir:
Sosyo-Kültürel Düzey:
•

Halk›n e¤itimsiz olmas› önemli bir sorundur.

•

Ekonomik s›k›nt›lar toplumsal bar›ﬂ› bozdu¤u için ﬂiddeti artt›rmakta ve katk›da bulunmaktad›r.

•

Toplumda eﬂitsizliklerin artmas›, yoksulluk ve olumsuz yaﬂam
koﬂullar› ﬂiddeti artt›rmaktad›r.
Medyan›n Rolü:

•

Medyada sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› hedef alan, yanl› yay›nlar yap›lmaktad›r.

•

Medyan›n sorumlu oldu¤u dezenformasyon ve yarg›s›z infaz
ﬂiddeti artt›rmaktad›r.

•

Medyada t›bbi sorunlar›n bilimsellikten uzak sunulmas› halk›
hekimlere karﬂ› k›ﬂk›rtmakta, hekimlere karﬂ› önyarg›l› davranmaya itmektedir.
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•

Medya, hekim hatalar› karﬂ›s›nda halka ceza verebilece¤i duygusunu yaratmaktad›r.

•

Medyaya karﬂ› yapt›r›mlar yetersizdir.

•

Medya ﬂiddet içeren yay›nlarla ﬂiddeti k›ﬂk›rtmaktad›r.
Sa¤l›k Politikalar›na ve Hizmetlerine Yönelik Tepki:

•

Sa¤l›k sistemindeki aksakl›klar ilk karﬂ›laﬂ›lan hekim oldu¤u
için hekimleri hedef haline getirmektedir.

•

Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n halka vaat ettikleriyle uygulamadaki gerçekler aras›ndaki çeliﬂki hekimle hastay› karﬂ› karﬂ›ya getirmektedir.

•

Birinci basamak sa¤l›k hizmetinin iﬂletilememesi, bürokrasinin
yaratt›¤› s›k›nt›lar ﬂiddeti artt›rmaktad›r.

•

Uygulanan sa¤l›k politikalar›n›n yetersizli¤i hasta ve hasta yak›nlar›n› k›ﬂk›rtmaktad›r.

•

Hastaya ayr›lan sürenin azl›¤›, hasta say›s›n›n fazlal›¤› gerilim
yaratmakta, bu gerilim ﬂiddete neden olmaktad›r.
Politikac›-Yönetici Tutumu: Günah Keçisi HekimHemﬂireler:

•

Hekimli¤in sayg›nl›¤› azalm›ﬂt›r, bundaki en büyük pay Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›nd›r.

•

‹ktidar›n hekimler aleyhine yapt›¤› aç›klamalar, bakanl›k taraf›ndan sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yöneltilen ﬂiddet, hastalar›n ﬂiddet
davran›ﬂ›n› tetiklemekte, doktorlar az çal›ﬂ›p çok kazanan olarak iﬂaretlenmektedir.

•

Sa¤l›k hizmetlerine yönelik tepkiler hekimlere yönelmektedir.
Toplumsal ﬁiddet:

•

ﬁiddet okulda, yolda, trafikte, evde toplumun tüm alanlar›nda
artmaktad›r.

•

Sa¤l›k alan›ndaki ﬂiddeti toplumdaki ﬂiddetten ay›rmak mümkün de¤ildir.
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•

Uyuﬂturucu ve madde kullan›m›ndaki, bireysel silahlanmadaki
art›ﬂ toplumsal ﬂiddetteki art›ﬂa neden olmaktad›r.

•

‹nsanlar adalete olan güvenlerini yitirdikleri için herkes kendi
adaletini aramakta, sorunlar› kendi yöntemleriyle çözmeye çal›ﬂmaktad›r.

•

ﬁiddet bir suçtur. Ülkemizde hukuk mekanizmas› yavaﬂ iﬂledi¤i için suç cezas›z kalmakta, adalet duygusu zedelenmektedir.

•

‹nsanlar aras›nda güven ve de¤er kayb› geliﬂmiﬂtir.
Neo-liberal Politikalar›n Etkisi:

•

Hastanede koﬂullar de¤iﬂmeksizin iﬂletme modeli yerleﬂtikçe
müﬂteri konumuna geçen hastalar daha fazla ﬂiddete baﬂvurmaktad›r.

•

Özel güvenlik yeni bir rant kap›s› olmuﬂtur.

•

Performansla sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›ndaki iliﬂkiler bozulmuﬂtur.

•

“Müﬂteri hakl›d›r” anlay›ﬂ›, “sa¤l›kç›lar hak ediyor” anlay›ﬂ›n›
getirmiﬂtir.

•

Özelleﬂtirmeyle birlikte sa¤l›k çal›ﬂanlar› ücretli iﬂçiler haline
gelecek ve ba¤›ms›zl›klar›n› yitireceklerdir.

•

Özel hastanelerde kar etmek u¤runa gereksiz giriﬂimlerin artm›ﬂ olmas› komplikasyonlar› da artt›rm›ﬂt›r.

•

Hastanelerin ticari iﬂletmelere dönmesi, vaka baﬂ›na ödemenin baﬂlamas›, masraflar› azaltmak için baz› tetkiklerden imtina edilmesi hasta sa¤l›¤›n› riske atmaktad›r.

•

Performans uygulamas› ile ayn› iﬂi yapanlar aras›nda farkl› kazançlar sa¤lanmas›, farkl› ücretlendirmenin yaratt›¤› rekabet
sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve hekimler aras›nda çal›ﬂma bar›ﬂ›n› bozmuﬂ,
çat›ﬂmalara zemin haz›rlam›ﬂt›r.

•

Medyada özel hastaneler özendirilmekte, devlet hastaneleri
kötülenmektedir.
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ﬁiddetin En S›k Yaﬂand›¤› Yer: Aciller
•

Acil sa¤l›k çal›ﬂanlar›, özellikle acilde çal›ﬂan kad›n hekimler en
fazla ﬂiddete maruz kalmaktad›r.

•

Sevk zinciri iﬂlemedi¤i için acil hastalar ve acil olmayanlar birbirine kar›ﬂmakta, öfke ve ﬂiddeti do¤urmaktad›r.
Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹letiﬂim Merkezi (SAB‹M) ﬁiddeti:

•

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n çal›ﬂanlara yönelik uygulad›¤›n› psikolojik
bir ﬂiddet olarak adland›rabiliriz.

•

Sa¤l›k hakk›ndan çok hasta hakk›n›n öne ç›kmas›, konuyla ilgili yeterli e¤itim almam›ﬂ kiﬂilerin burada görev yapmas›, gerekli araﬂt›rma yap›lmadan ﬂikayetlerin dikkate al›nmas› hekimleri zor durumda b›rakmaktad›r.
Kavramlar›n ‹çini Boﬂaltma ve Modalaﬂt›rarak Sapt›rma Örne¤i: Hasta Haklar›?!

•

Bizlerin bir ekip olmas› istenmiyor, ayn› tarafta oldu¤umuzun
görülmesi istenmiyor.

•

Hasta haklar› birimiyle, tüm sorunlar›n çal›ﬂanlardan kaynakland›¤› duygusu oluﬂturulmak istenmektedir.

•

Hasta hakk›-hekim hakk› gibi ikilemler yerine sa¤l›k hakk› öne
ç›kar›lmal› ve savunulmal›d›r.

•

Hasta haklar› ön plana ç›kar›l›rken çal›ﬂanlar›n haklar›ndan hiç
bahsedilmiyor.
Çal›ﬂma Koﬂullar›m›z, Çal›ﬂma Ortam›m›z: Ne Kadar
Uygun?

•

Hastanelerin kalabal›k, bekleme sürelerinin uzun olmas›, hekimlerin hastalar›na yeterli süre ay›ramamalar›, hasta ve hasta
yak›nlar›n›n sald›rganl›¤›n› artt›rmaktad›r.

•

Hekimlerin iﬂ yükü, uzun çal›ﬂma süreleri tükenmiﬂli¤e neden
olmaktad›r.

•

Sa¤l›k çal›ﬂanlar› çok fazla ve beden diliyle oluﬂturulan ﬂiddete
maruz kalmaktad›r.
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•

Geçici görevlendirmeler idari ﬂiddettir.

•

Hastanelerde çal›ﬂanlar› koruyacak mekanizmalar yetersizdir
ve hastane idareleri sorunlar›n çözümünde çal›ﬂanlara destek
olmamaktad›r.

•

Sa¤l›k hizmeti verenler di¤er sektörlerde olmad›¤› kadar ﬂiddete maruz kalmaktad›r.

•

Di¤er sektörlerde iﬂler halledilmedi¤inde ﬂiddet yaﬂanmamakta, hastanede bekleme süresi biraz uzad›¤›nda ﬂiddet geliﬂebilmektedir.

•

Hasta ve hasta yak›n›n bilgilendirilmesi ve onay al›nmas›
önemlidir.

•

Hekim d›ﬂ› personel, hasta dan›ﬂmanlar›, veznede çal›ﬂanlar ve
hemﬂireler ve kad›n sa¤l›k personeli daha fazla sözel tacize
maruz kalmaktad›r.

•

Pratisyenler çal›ﬂma koﬂullar›ndan dolay› daha fazla ﬂiddete
maruz kalmaktad›r.

•

Deneyimle birlikte savunma mekanizmalar› ve ﬂiddeti önleme
becerileri artt›¤› için, deneyimsiz genç hekimler daha fazla ﬂiddete maruz kalmaktad›r.

•

Özel hastanelerde çal›ﬂanlar kamuya göre daha fazla ﬂiddete
maruz kalmaktad›r.

•

Kurum hekimliklerinde idari ﬂiddet söz konusu olmaktad›r.

•

Üniversite hastanelerinde, gereksiz sevkler nedeniyle iﬂ yükü
çok fazlad›r.

•

Hekimlerin yapmalar› gereken çok fazla k›rtasiye ve bürokratik iﬂ olmas› mesle¤i yapmay› zorlaﬂt›rmaktad›r.
Elbette Hiçbir ﬂey ﬁiddeti Mazur Göstermez: Kendimize Ayna Tutmak…

•

Önce kendimize dönüp, kendi aram›zda konuﬂmal›, kendimize eleﬂtirel bakabilmeliyiz.
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•

Hekimleraras› iliﬂkide dayan›ﬂman›n zay›flamas›, hekimlerin
birbirlerini kötüleyen yorumlar yapmalar›, hekimler aras› dildeki ﬂiddet, genel ﬂiddeti art›rmaktad›r.

•

Hekimler aras› hiyerarﬂik iliﬂkide de ﬂiddet göz ard› edilmemelidir. Asistan ﬂefinden, hekim baﬂhekimden ﬂiddet görebilmektedir.

•

Hekimlerin, sa¤l›k hizmetinin bir ekip iﬂi oldu¤unu göz ard› etmeleri, herkesin görüﬂlerini dikkate almamalar› da ﬂiddete zemin haz›rlamaktad›r.

•

Hekimlerin yeterli mesleki donan›ma sahip olmamalar›, hasta
ve hasta yak›nlar›na olumsuz tav›r içinde olmalar› ﬂiddeti körüklemektedir.

•

Hekimler aç›s›ndan yarat›lm›ﬂ olan; “çok para al›yorlar, paras›z çal›ﬂm›yorlar” imaj› ﬂiddeti artt›rmaktad›r.

•

Hem iyi hem kötü hekim oldu¤u, iyi hekimin de kötü zamanlar› olabildi¤i unutulmakta, hekimlere anlay›ﬂ gösterilmemektedir.

•

Toplumda yaﬂanan kirlenmeden hekimler de nasibini alm›ﬂt›r.

•

Tabip odalar›n›n hekimleri korumaya yönelik çabalar› yetersizdir. Bu konudaki çal›ﬂma hemﬂireler ve sa¤l›k memurlar›n›n da
kat›laca¤› bir ekip bütünselli¤inde yap›lmal›d›r.

•

Hekimlerin iletiﬂim konusunda özel bir e¤itimlerinin olmamas›, hastalara yaklaﬂ›mda yetersiz kal›nmas›na neden olabilmektedir.

•

ATO’nun kendimize bakmam›z› sa¤lamas›, bu gündemi tart›ﬂ›l›r k›lmas› çok önemlidir.
Forumlardan Çözüm Önerileri:

•

ﬁiddetin boyutunu yans›tan çal›ﬂmalar yap›l›p bilimsel verilerle
durum ortaya konulmal›d›r. Bu çal›ﬂmay› ATO yapabilir.

•

Tabip Odalar› e¤itimin kalitesinin artt›r›lmas› için üniversitelerle iﬂbirli¤i yapmal›d›r.
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•

Medya kuruluﬂlar› t›bbi dan›ﬂmanlar çal›ﬂt›rmal›, haber yapmadan önce bunlara sorulmal›d›r. Medyadaki sa¤l›k editörleriyle
iliﬂki kurulmal›d›r.

•

Hastayla iyi iletiﬂim kurmak, ikna edici ve güven verici olmak
önemlidir. Tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›na hastaya yaklaﬂ›m ve iletiﬂim dersleri verilmeli, riski öngörme ve yönetme becerileri aç›s›ndan hizmet içi e¤itimler düzenlenmelidir.

•

Hastanelerde güvenlik önlemleri artt›r›lmal›, özel güvenlik ﬂirketleri yerine güvenlik görevlileri bulunmal›, güvenlik görevlileri özel e¤itimden geçmelidir.

•

Hastanelerdeki personelin say› ve niteli¤i artt›r›lmal›, sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n fiziki ﬂartlar› düzeltilmelidir.

•

Bireysel deneyimlerin sosyal alanda paylaﬂ›m›, hastane yönetimlerine geri bildirimler verilmesi, süreçlerin ›srarla takip edilmesi önemlidir.

•

Mesleki etik de¤erlerin savunulmas›, iyi hekimlik uygulamalar›
için çal›ﬂmalar yap›lmas› aç›s›ndan meslek odalar›na ve uzmanl›k derneklerine önemli görevler düﬂmektedir.

•

Hekimler ATO’yu günün her saatinde arayabilmelidir.
ATO’da sa¤l›k çal›ﬂan› hakk› komisyonu oluﬂturulmal›d›r.

•

ﬁiddet konusunda düﬂünen yine hekimlerdir, ancak sadece bu
iﬂle u¤raﬂan psikolog, sosyolog ve hekimlerden oluﬂan profesyonel ekipler gerekmektedir.

•

Hekimler sald›r›ya u¤rad›¤›nda sa¤l›k kurumu ona sahip ç›kmal›, avukat tutmal›d›r.

•

Acile gelen hasta yak›nlar› gergindir bu nedenle acile al›nmamalar› gerekir.

•

Hekimler acile gelen her hastay› kendi yak›nlar›ym›ﬂ gibi karﬂ›lamal›d›r.

•

Hekimlerin kesintisiz çal›ﬂma zamanlar› içinde molalar bulunmal›, çal›ﬂma ortamlar›n›n fiziksel koﬂullar› iyileﬂtirilmelidir.
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•

Hekimlere yaﬂad›klar› stresle baﬂa ç›kma ve öfke kontrolüne
yönelik e¤itimler verilmelidir.

•

Sa¤l›k hizmeti sunumunda kimseye öncelik tan›nmamal›, eﬂit,
basamakl›, adil sa¤l›k hizmeti sunulmal›d›r (ATO ﬁiddet Raporu, 2008).

3.2. ATO Hekimler ve Di¤er Sa¤l›k Çal›ﬂanlar› ‹çin
“ﬁiddet Bildirim Hatt›” Kurdu…
Hekimlere ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet ne yaz›k
ki artarak devam etmektedir. Sa¤l›ks›z ortamlarda hizmet veren
sa¤l›k çal›ﬂanlar› için ﬂiddet de baﬂl› baﬂ›na bir meslek risk haline
gelmiﬂtir.
Ankara Tabip Odas› hekimler ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik
ﬂiddeti önlemek amac›yla, öncelikle ﬂiddetin nedenlerini saptamaya yönelik bir dizi çal›ﬂma yürütmüﬂtür. Bu çal›ﬂmalar aras›nda;
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ﬂiddetin nedenlerine ve çözüm önerilerine yönelik görüﬂlerini almak için tüm hastanelerde bir dizi forum düzenlenmesi, hastane yöneticileriyle biraraya gelinerek görüﬂlerinin
al›nmas›, elde edilen verilerin raporlaﬂt›rarak kamuoyuyla paylaﬂ›lmas› ve meclis sa¤l›k komisyonuna sunulmas› vard›r. ‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan 14 ﬁubat 2009 tarihinde düzenlenmiﬂ olan
çal›ﬂtayda da çal›ﬂmalar sunulmuﬂtur.
Bu konuda son olarak ATO, ﬂiddete maruz kalan hekim ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ﬂiddete maruz kald›klar›nda an›nda baﬂvurabilecekleri ve bilgi verip gerekti¤inde yard›m alabilecekleri “ﬁiddet Bildirim Hatt›” açm›ﬂt›r.
ﬁiddete maruz kalan sa¤l›k çal›ﬂan› 0-530-566 75 75 nolu bu
hatt› arad›¤›nda, hatt›n di¤er ucunda bulunan nöbetçi hekim taraf›ndan:
•

ﬁiddete u¤ram›ﬂ bulunan sa¤l›k çal›ﬂan›n›n ad›-soyad›

•

Olay›n nerede gerçekleﬂti¤i,
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•

Sa¤l›k çal›ﬂan›n›n sa¤l›k durumu,

•

Olay›n sonras›nda meydana gelen olumlu veya olumsuz
geliﬂmeler,

•

Hukuksal yard›m gerekip gerekmedi¤i ö¤renilecektir.

Bunlar›n yan› s›ra eﬂzamanl› olarak aﬂa¤›daki süreç s›ra ile takip edilecektir:
•

Durumla ilgili olarak bu konuda görevli Yönetim Kurulu
üyesi haberdar edilecek,

•

Sa¤l›k kuruluﬂunun yöneticileri ile görüﬂülerek bilgi al›nacak,

•

Gerekli tutana¤›n tutulmas› konusunda uyar›lacak,

•

ﬁiddet bildirim formu doldurulacak,

•

Gerekirse olay yerine gidilerek hekimle ve sa¤l›k kurumu
yönetimiyle görüﬂme

sa¤lanacakt›r.
Ankara Tabip Odas› çal›ﬂanlar› olarak hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik her türlü ﬂiddetin karﬂ›s›nda oldu¤umuzu bir kez
daha kamuoyuyla paylaﬂ›yor, ﬂiddetin önlenmesi için yetkilileri sorumluluklar›n› yerine getirmeye ça¤›r›yor, sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve halk›m›za ﬂiddetten uzak bir yaﬂam diliyoruz.
ATO Yönetim Kurulu

3.3. ATO ﬁiddet Hatt› Baﬂvurular›n›n De¤erlendirilmesi
ATO ﬁiddet Baﬂvuru Hatt›na bu güne dek hem Ankara’dan,
hem de il d›ﬂ›ndan yap›lan baﬂvurular›n de¤erlendirilmesi yap›lm›ﬂt›r.
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7 adet il d›ﬂ›, 46 adet Ankara’dan baﬂvuru mevcut olup, Ankara’dan yap›lan baﬂvurular de¤erlendirilmiﬂtir. Bu 46 baﬂvuru
aras›nda
•

Di¤er bir doktor ya da idari görevi olan doktorlar›n uygulad›¤› ﬂiddet nedeniyle baﬂvuru: 7

•

Hasta veya hasta yak›nlar›n›n uygulad›¤› ﬂiddet nedeniyle
baﬂvuru: 39
o

ﬁiddet olay› say›s›: 39

o

ﬁiddete u¤rayan sa¤l›k personeli say›s›: 37 (2 kiﬂi 2
kez baﬂvurdu)

•

ﬁiddet olgular›n›n 15’i fiziksel sald›r› (yüzde 32.5), 30’u
(yüzde 67.5) tehdit, hakaret, sözlü sald›r› ﬂeklinde gerçekleﬂmiﬂtir. Fiziksel sald›r›lar sözlü sald›r› olarak baﬂlam›ﬂt›r.

•

ﬁiddete u¤rad›¤› için baﬂvuranlar›n 42’si hekim, 4’ü hekim
d›ﬂ› sa¤l›k çal›ﬂan›d›r.

•

Baﬂvurular›n 20’si kad›n (yüzde 43.5), 26’s› erkektir. (yüzde 56.5)

ﬁiddete en çok maruz kalanlar›n kad›n hekimler, genç ve tecrübesiz hekimler oldu¤u bilinmektedir. Bu sonuçlar›n, literatür bulgular›yla uyumlu olmay›ﬂ›n›, deﬂifre olmama, yeniden ﬂiddete maruz kalmaktan çekinmeyle aç›klamak mümkündür. Baﬂvuranlar›n
hukuki yard›m taleplerini kabul etmemelerinde de benzer bir gerekçe söz konusu olmuﬂtur.
Branﬂlar› bilinen 19 hekimin 6’s› acil servis, 8’i cerrahi, 5’i dahili bölüm çal›ﬂan›d›r.
6 Eylül 2009 ile 1 Ocak 2011 tarihleri aras›nda ATO ﬁiddet
Hatt›na baﬂvuran sa¤l›k personelinin özellikleri, uygulanan ﬂiddetin cinsi, yeri, zaman›, ﬂiddet uygulayan›n özellikleri ve baﬂvuruya
verilen karﬂ›l›klar tabloda gösterildi (Hasta veya hasta yak›nlar›n›n
uygulad›¤› ﬂiddet nedeniyle 39 baﬂvuru gösterildi).
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Say›

Yüzde

Sözel

27

69.2

Fiziksel

12

30.8

ﬁiddetin Cinsi

ﬁiddetin Uyguland›¤› Yer
Acil

7

17.9

Poliklinik

7

17.9

Yatakl› servis

2

5.1

Muayenehane

2

5.1

Diyaliz merkezi

1

2.6

Belirtilmemiﬂ

20

51.3

Üniversite hastanesi

5

12.8

E¤itim hastanesi

23

59

‹lçe devlet hastanesi

6

15.4

‹l devlet hastanesi

-

-

ﬁiddetin Uyguland›¤› Yer

Özel hastane

-

-

Yataks›z kurum özel

1

2.6

ASM

1

2.6

Sa¤l›k oca¤›

1

2.6

Muayenehane

2

5.1

ﬁiddete U¤rayan
Asistan

7

18

Uzman

9

23

Pratisyen

5

12.8

Hemﬂire

3

7.7

15

38.5

Kad›n

16

41

Erkek

23

59

Belirtilmemiﬂ (Doktor)
ﬁiddete U¤rayan

ﬁiddeti Uygulayan
Anne

1

2.6

Baba

1

2.6
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Eﬂ
Kardeﬂ

Say›

Yüzde

1

2.6

-

-

Hastan›n kendisi

11

28.2

Hasta yak›nlar›

25

64

Kad›n

8

20.5

Erkek

13

33.3

Belirtilmemiﬂ

18

46.2

9

23

Nöbet

6

15.4

Belirtilmemiﬂ

24

61.5

4

10.2

ﬁiddeti Uygulayan

ﬁiddetin Uyguland›¤› Zaman
Mesai saati

Uygulanan ‹ﬂlem
Yönetim Kurulu’nun müdahil olmas›
Hukuksal destek önerisi

22

56.4

Dava aç›lmas›

6

15.4

Davan›n kazan›lmas›

3

7.7

ﬁiddet formu doldurma önerisi

4

10.2
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3.4 ATO BASIN AÇIKLAMALARI
Dr. Necati Yenice Bas›n Aç›klamas›
3 Ocak 2008
‹stanbul’da, Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 3. Dahiliye Klinik ﬁefi Doç.Dr. Necati Yenice 27 Aral›k tarihinde hastanede u¤rad›¤› silahl› sald›r› sonucu a¤›r yaralanm›ﬂt›r. Görevli oldu¤u s›rada, bir hasta yak›n›n›n üç el ateﬂ etmesi sonucu a¤›r yaralanan meslektaﬂ›m›z halen ölüm kal›m savaﬂ› vermektedir. A¤›r yaralanan ve halen ölüm kal›m savaﬂ› veren meslektaﬂ›m›za acil ﬂifalar diliyor ve bu sald›r›y› nefretle k›n›yoruz. Ankara’da daha geçen
ay yaﬂanan, bir ö¤retim üyesi meslektaﬂ›m›za yönelik olan sald›r›
baﬂta olmak üzere çeﬂitli sald›r›lar konusundaki hassasiyetimizi kamuoyuyla paylaﬂm›ﬂ ve çeﬂitli uyar›larda bulunmuﬂtuk. Ülkemizin
de¤iﬂik kentlerinde hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik irili
ufakl› onlarca sald›r› her gün yaﬂanmas›na karﬂ›n ve henüz Prof.
Dr. Göksel Kalayc›’ya yönelik menfur suikast bütün tazeli¤iyle haf›zam›zdayken, bu sald›r›lar›n yeni bir silahl› cinayet giriﬂimine kadar ulaﬂmas›nda, bu sald›r›lara hiçbir zaman gereken önemi vermeyen, gerekli hassasiyeti göstermeyen yetkililerin sorumlulu¤unu
da gözard› etmedi¤imizi belirtiyoruz. Yine s›k s›k hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik olarak söz konusu yetkililerin kamuoyuyla
paylaﬂt›¤› k›ﬂk›rt›c› ve özensiz söylemlerine bir kez daha dikkat çekiyoruz.
Bu tür sald›r›lar›n tekrarlanmamas› konusunda hekimlerin ve
sa¤l›k çal›ﬂanlar› örgütlerinin hem sistemin kendisine, hem de yetkililerin özensiz ve duyars›z tutumlar›na yönelik uyar›lar›n›n art›k
daha fazla gözard› edilmemesinin gerekti¤ini hat›rlat›r ve bu olay›n
art›k son sald›r› olmas›n› diledi¤imizi belirtiriz. Bugün biz hekimler
olarak mesle¤imizi uygularken karﬂ›laﬂt›¤›m›z ﬂiddete ve genel olarak toplumda yükselen ﬂiddete karﬂ› sesimizi duyurmak, toplumsal
duyarl›l›k yaratmak amac›yla önlüklerimize “siyah kurdeleler” tak31

t›k, kamuoyunu ve yetkilileri artan ﬂiddet olaylar› konusunda düﬂünmeye ve duyarl› olmaya davet ediyoruz.Bugün Türkiye sa¤l›k
ortam›nda bir çok problem vard›r. Türkiye sa¤l›k ortam› Bakanl›¤›n uygulad›¤› politikalar sonucunda can pazar›na dönüﬂmektedir.
Bu durumun sorumlusu hekimler de¤il, bu politikalar› ülkemize dayatanlard›r. Ankaral› hekimler ad›na meslektaﬂ›m›za bir kez daha
acil ﬂifalar diler, ‹stanbul hekim camias›n›n üzüntüsünü içtenlikle
paylaﬂ›r, konuyu hassasiyetle takip etmekte oldu¤umuzu kamuoyuna sayg›yla duyururuz.
ATO Yönetim Kurulu
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Hekimlere Yönelik ﬁiddetin Her Türlüsünü K›n›yoruz!
17 May›s 2008
‹zmir Tepecik E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi kulak burun bo¤az
servisinde görev yapan asistan doktor Deniz Yaz›c›, 15 May›s
2008 Perﬂembe akﬂam› evine dönerken Bornova’da bir polis grubu taraf›ndan kimlik kontrolü için durdurulmuﬂtur. Dr. Yaz›c› polislere hekim oldu¤unu beyan etti¤inde kendisine hakaret edilerek,
ﬂiddet uygulanm›ﬂ, zorla polis otosuna bindirilmiﬂtir. Polis otosunda ﬂiddet devam etmiﬂ, meslektaﬂ›m›z boﬂ bir arazide araçtan indirilerek yar›m saat süreyle dövülmüﬂ, daha sonra götürüldü¤ü karakolda onur k›r›c› muamelelere ve ﬂiddete maruz kalm›ﬂt›r. Meslektaﬂ›m›z›n sa¤l›k durumu ciddi olup, halen Tepecik E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde müﬂahede alt›nda tutulmaktad›r.
‹zmir Bornova’da meslektaﬂ›m›z Dr. Deniz Yaz›c›’n›n baﬂ›na
gelen olay› münferit kabul etmek do¤ru de¤ildir. Ülkemizde genel
olarak “ﬂiddet” ço¤al›rken, sa¤l›k ortam›nda yarat›lan kaosla hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet de çarp›c› bir biçimde artm›ﬂt›r. Üstelik ﬂiddetin polis taraf›ndan uygulanmas› kabul
edilebilir de¤ildir ve kayg› vericidir.
Ankara Tabip Odas›, sa¤l›k hizmeti sunan birimlerde hekim ve
hekim d›ﬂ› personelle toplant›lar yaparak; hekimlere yönelik artan
ﬂiddetin düzeyini, içeri¤ini, sebeplerini ve çözüm yollar›n› tart›ﬂarak konuyla ilgili raporlar› TBMM’de grubu olan partiler ve kamuoyu ile paylaﬂm›ﬂt›r. Ankara Tabip Odas› olarak sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet konusundaki duyarl›l›¤›m›z› en üst seviyede
sürdürece¤iz.
Meslektaﬂ›m›z Dr. Deniz Yaz›c›’ya ve tüm hekimlere geçmiﬂ
olsun diyor, hekimlere yönelen ﬂiddetin tüm gücümüzle karﬂ›s›nda
olaca¤›m›z› duyuruyoruz.
ATO Yönetim Kurulu
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Hekimlere Yönelik ﬁiddeti “Önlenemez” Olmaktan
Ç›karmak Gerekli!
21 Kas›m 2008
Hekimlere yönelik ﬂiddetin giderek artmakta oldu¤unu, hatta
ölümcül boyutlara ulaﬂt›¤›n› görmekteyiz. Hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet, toplumdaki ﬂiddet kültüründen ayr› düﬂünülemez.
Toplumda ﬂiddet olgusunun art›ﬂ›nda savaﬂ›n, yoksulluk ve
yoksunluklar›n, gelir adaletsizli¤inin rolü büyüktür (Bkz. Kaynakça
1). Yoksulluk ve yoksunlukla beslenen güven kayb›n›n yaratt›¤› ﬂiddet ikliminin en çok çocuklar› ve kad›nlar› hedef ald›¤› da bir gerçeklik olup bu konuda önceli¤in kad›nlara verilmesi gere¤i vurgulanmaktad›r (Bkz. Kaynakça 2).
Sa¤l›k alan›nda yaﬂanan kaos nedeniyle, mesleki yaﬂamlar› iletiﬂim üzerine kurulu olan hekimlerin de içinde yer ald›¤› sa¤l›k çal›ﬂanlar› bu süreçten en çok etkilenenler olmaktad›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›; kimi zaman dikkatsizce yay›n yapan medya arac›l›¤› ile hedef
tahtas› haline getirilmektedir. ‹ktidar ise çöken sa¤l›k sisteminin
sorumlusu olmaktan ve halk›n öfkesinden gizlenmiﬂ olmaktad›r.
Ankara Tabip Odas› (ATO) taraf›ndan daha önce Ankara ilinde özel ve kamu hastanelerinde yap›lan “Hekime ve Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›na ﬁiddet; Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu forumlarda hekimlerin bu konudaki görüﬂleri al›nm›ﬂ, kat›l›mc›lar sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddetin artt›¤› konusundaki düﬂüncelerini dile
getirmiﬂlerdir. Hem hekimlerin dile getirdi¤i gibi, hem de yap›lan
araﬂt›rmalara göre en fazla hemﬂireler ve hekimler ﬂiddete maruz
kalmaktad›r. (Bkz. Kaynakça 3). Kad›n hekimler, özellikle de genç
hekimler bu grup içinde daha çok risk alt›ndad›r, ﬂiddete daha fazla maruz kalmaktad›r. (Bkz. Kaynakça 4).
Yaﬂanan ﬂiddet olaylar›nda toplumda kad›nlara ve çocuklara
yönelik olarak artan ihmal, istismar, taciz, tecavüz gibi ﬂiddetin her
boyutunu besleyen süreçlerin etkisi oldu¤u düﬂünülmektedir. Ka34

d›nlar›n toplumsal statülerinin yükseltecek uygulamalar desteklenmedikçe, konumlar›n› gerileten yasal düzenlemelerin yanl›ﬂl›¤› ortaya konulmad›kça bu gibi olumsuz deneyimlerin artaca¤› kan›s›nday›z.
Hekimlere yönelik son iki ﬂiddet olay› ﬁanl›urfa’da gerçekleﬂmiﬂtir. Bu olaylardan ilki 14 Ekim 2008’de Suruç ilçesine ba¤l› 11
Nisan Sa¤l›k Oca¤›’nda görev yapmakta olan kad›n meslektaﬂ›m›z
Dr. S.K.’n›n bir erkek hasta taraf›ndan hakarete u¤ramas› ve dövülmesidir. Rastlant› olmad›¤›n› düﬂündü¤ümüz ikincisi ise Beykap›s› Sa¤l›k Oca¤›’nda görev yapmakta olan yine bir kad›n meslektaﬂ›m›z Dr. V.O.’nun bir hasta yak›n› taraf›ndan tekmelenerek dövülmesidir. Bu olay›n daha da üzücü boyutu ise sald›rgan›n ifadesi
al›nd›ktan sonra serbest b›rak›lmas› olmuﬂtur.
ATO Kad›n Komisyonu Görüﬂü
Biz kad›n hekimler, her iki olay› da k›n›yor; yarat›lan ve körüklenen ﬂiddet kültürünün toplumu yaﬂanmaz hale getirece¤inden
endiﬂe ediyoruz. Sa¤l›ktaki olumsuz sürecin sorumlular› olmad›¤›m›z›, ﬂiddeti sineye çekmeyece¤imizi, olaylar›n takipçisi olaca¤›m›z› ve birbirimize sahip ç›kaca¤›m›z› duyuruyor; sorumlular› hesap
vermeye davet ediyoruz.

35

Hekime Yönelik ﬁiddet “Baﬂhekim” Kaynakl› da
Olabiliyor!
Bu Durum Hastanelerde ﬁiddetin Yaﬂanmas›n› Kolaylaﬂt›r›yor!
19 Ocak 2009
Hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddettin her geçen
gün artt›¤› ve de¤iﬂik boyutlar kazand›¤› Ankara Tabip Odas› taraf›ndan da defalarca dile getirilmiﬂtir. Bu kapsamda, Kartal Lütfi
K›rdar E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi geçti¤imiz aylarda 50 kiﬂilik
bir grubun acil servisi “bas›p” önlerine gelen beyaz önlüklüye sald›rd›klar› bir olayla gündeme gelmiﬂti. Bas›ndan izleyebildi¤imiz
kadar›yla bu kez ayn› hastanede Baﬂhekim Dr. Yusuf Özertürk’ün
bir kad›n meslektaﬂ›m›za sözlü hakaretler ve fiili sald›r›da bulunmas› söz konusudur.
Bu olay›n ﬂaﬂk›nl›¤› ve derin üzüntüsü içindeyiz. ‹ddia edilen
olayda baﬂhekim beyin sorun çözme biçimi hekimlik mesle¤inin
hiçbir aﬂamas›nda kabul edilmez bir davran›ﬂt›r.
Hastanelerde yaﬂanan ﬂiddet olaylar› t›rmanmaktad›r. Hekimler ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet ak›l almaz boyutlara ulaﬂmakta, hastane bahçelerinde, koridorlar›nda, acil servislerde, otoparklarda sald›r›lar olmakta, cinayetler iﬂlenmektedir. Bu ﬂiddete
çözüm getirmesi beklenenlerin kendilerinin ﬂiddet uygular noktaya
gelmeleri düﬂündürücüdür. Böyle bir tabloyu kabul etmemiz mümkün de¤ildir.
Ankara Tabip Odas› hekime ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddeti konu alan çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir. Konu ile ilgili komisyonlar›m›z›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u raporlarda ﬂiddet meselesi birçok
kez kamuoyunun gündemine taﬂ›nm›ﬂt›r. Konunun de¤iﬂik boyutlar›na dikkat çekilmiﬂtir. Ancak kad›n meslektaﬂ›m›za bir baﬂka
meslektaﬂ›m›z, üstelik baﬂhekim, sald›r›da bulunarak hastanelerde
yaﬂanan ﬂiddete yepyeni bir boyut kazand›rm›ﬂt›r.
36

Yaﬂanan bu vahim olay ne yaz›k ki “geçiﬂtirilebilecek”, “zamana yay›labilecek” bir durum de¤ildir. Süreç AC‹LEN bütün aç›kl›¤›yla ortaya ç›kar›lmal›d›r. Ayr›ca; Sa¤l›k Bakanl›¤› olmak üzere ilgili tüm kurumlar hastanelerde t›rmanan ﬂiddet olgusunu ciddiye
al›p çözüm önerileri geliﬂtirmelidir. Hastaneler ve di¤er sa¤l›k kurumlar›n›n ﬁ‹DDETTEN EN UZAK B‹R‹MLER OLMASI GEREKL‹L‹⁄‹ ASLA UNUTULMAMALIDIR.
ATO Yönetim Kurulu
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Sa¤l›k Bakanl›¤›’na aç›k mektup…
19 ﬁubat 2009
Say›n Bakan,
Hekimler olarak kayg›l›y›z.
Hekimlere ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet, giderek ürkütücü boyutlarda artmakta, ruh ve beden sa¤l›¤›m›z› tehdit etmektedir.
Hepimiz biliyoruz ki, ﬂiddet haberlerinin medyaya yans›yan kadar›, buzda¤›n›n sadece görünen k›sm›d›r. Bunun yan›nda, yaﬂad›¤› ﬂiddeti kamuoyuyla paylaﬂmaktan çekindi¤i için medyada haber
olarak yer almayan pek çok ﬂiddet ma¤duru hekim ve sa¤l›k çal›ﬂan› oldu¤u da bilinmektedir.
Yaln›z son alt› ayda, dört meslektaﬂ›m›z›n ciddi ﬂekilde darp
edildi¤i haberini kayg› ve üzüntüyle ö¤rendik.
Meslektaﬂlar›m›z›n üç tanesinin kad›n olmas›, ülkemizde kad›nlara yönelik artan ﬂiddetin de bir yans›mas›d›r ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndan en çok genç ve kad›n hekimlerin ﬂiddete maruz kald›¤› yönündeki araﬂt›rma sonuçlar›n› da do¤rular niteliktedir.
Ülkemizde savaﬂ›n, yoksullu¤un, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in yaratt›¤› ﬂiddet sarmal› sa¤l›k alan›n› da kuﬂatm›ﬂ durumdad›r.
Belirleyicisi olmad›¤›m›z ve onaylamad›¤›m›z sa¤l›k politikalar›ndaki eﬂitsizliklerin ve sa¤l›¤a ulaﬂmadaki zorluklar›n faturas› biz
sa¤l›k çal›ﬂanlar›na ve hekimlere ç›kar›lmak istenmektedir.
Medya ve yöneticilerin, hekimleri sa¤l›k sistemindeki aksakl›klar›n sorumlusu ilan eden aç›klamalar›, hekimleri ayn› zamanda
ﬂiddetin hedef tahtas› konumuna yerleﬂtirmektedir.
Sa¤l›k alan›ndaki yöneticilerin artan ﬂiddet karﬂ›s›ndaki suskunluklar›n› korumalar› ve sorumluluklar›n› yerine getirmekten kaç›nmalar›, hekimlerin can güvenli¤inin hiçe say›ld›¤› anlam›na gelmektedir, bu durum kayg› ve üzüntümüzü derinleﬂtirmektedir.
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Kartal Devlet Hastanesi’nde y›llard›r aﬂ›r› hasta yükü alt›nda
özveriyle çal›ﬂmakta olan bir kad›n meslektaﬂ›m›za, bir baﬂhekim
taraf›ndan uygulanan ﬂiddetin taraf›n›zdan soruﬂturulmam›ﬂ olmas› ve baﬂhekimin hala görevine devam ediyor olmas› kayg›lar›m›z›
do¤rular niteliktedir.
Say›n Bakan,
Biz hekimler, sa¤l›k alan›nda yaﬂanan kaosun suçlusu olmad›¤›m›z› ve sorumlusu da olamayaca¤›m›z› bir kez daha hat›rlat›yor,
sizi sa¤l›k alan›ndaki ﬂiddete yönelik çözüm bulmaya ve görevinizi
yapmaya davet ediyoruz.
ATO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Prof. Dr. Gülriz Ersöz
24 A¤ustos 2009
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ATO Bas›n Aç›klamas›
28 May›s 2010
Bas›na ve kamuoyuna;
Bildi¤iniz gibi son dönemlerde sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda
baﬂta hekimler ve hemﬂireler olmak üzere sa¤l›k çal›ﬂanlar› yo¤un
olarak ﬂiddete maruz kalmaktad›r.
Son olarak 26 Haziran günü sabah saatlerinde Ulucanlar Göz
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde Baﬂhemﬂire olarak çal›ﬂan Özlem Hoﬂnam’a Baﬂhekim Yard›mc›s› Dr. Ömer Eyicil taraf›ndan fiziksel ve psikolojik ﬂiddet uygulanm›ﬂt›r.
Ulucanlar Göz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde çal›ﬂan
hemﬂirelerin görev tan›mlar› d›ﬂ›nda çal›ﬂt›r›lmalar› nedeni ile ﬂikayetlerini Baﬂhemﬂire Özlem Hoﬂnam’a iletmelerinin ard›ndan Özlem Hoﬂnam konu ile ilgili bilgi vermek ve sorunun çözüme kavuﬂmas› için personelden sorumlu Baﬂhekim Yard›mc›s› Dr. Ali Hac›imamo¤lu’nun odas›na girmiﬂ, odada bulunan Baﬂhekim Yard›mc›s› Dr. Ömer Eyicil ile Dr. Ali Hac›imamo¤lu’na sorunlar› aktarm›ﬂt›r.
Bu görüﬂme esnas›nda Baﬂhemﬂire Özlem Hoﬂnam’a ve hemﬂirelere Baﬂhekim Yard›mc›s› Dr. Ömer Eyicil’in hakaret etti¤i ve
hemﬂirelerin paspas dahil her türlü iﬂleri yapmas› gerekti¤ini söyledi¤i ileri sürülmektedir. Baﬂhekim Yard›mc›s› Dr. Ömer Eyicil’e
hakaret etmemesini söyleyip odadan ç›kan Baﬂhemﬂire Özlem
Hoﬂnam’›n daha sonra baﬂhekim yard›mc›s›n›n sald›r›s›na u¤rad›¤› ve Dr. Eyicil’in Özlem Hoﬂnam’›n bo¤az›n› s›kt›¤› ve yere f›rlatt›¤› ifade edilmektedir.
Olay›n ard›ndan Baﬂhemﬂire Özlem Hoﬂnam’a görmüﬂ oldu¤u
ﬂiddetten kaynakl› 10 gün iﬂ göremez raporu verilmiﬂtir. Ayr›ca
ﬂiddet uygulayan baﬂhekim yard›mc›s›n›n hastanede oluﬂturulan
Kad›na Yönelik ﬁiddeti Önleme Komisyonu’nun baﬂ›nda yer ald›¤› da ifade edilmektedir.
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Ankara Tabip Odas›’na yap›lan baﬂvuru sonucunda, Sa¤l›k
Bakanl›¤› Müsteﬂar Dan›ﬂmanl›¤› görevini de yürüttü¤ü belirtilen
Baﬂhekim Yard›mc›s› Dr. Ömer Eyicil’le ilgili suçlama dosyas› Ankara Tabip Odas› Onur Kurulu’na sevk edilmiﬂtir.
Sadece sa¤l›k camias›nda de¤il kamuoyunda da yank› bulan bu
olaydan dolay› Dr. Ömer Eyicil’in görevine devam etmesinin uygun olmad›¤› ortadad›r. Ankara Tabip Odas› olarak Dr. Ömer Eyicil’in hakk›nda yürütülecek soruﬂturma sonuçlan›ncaya kadar görevinden aç›¤a al›nmas› için Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne baﬂvurmuﬂ bulunmaktay›z.
Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.
ATO Yönetim Kurulu
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Yine Hekime ve Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›na Yönelik ﬁiddet!
Hekimlere Yönelik ﬁiddet Art›yor, Hastanelerde
Çal›ﬂanlar›n Can Güvenli¤i Kalm›yor!
11 Ocak 2010
Gerek Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) gerekse de¤iﬂik tabip odalar› olarak hekimlere ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddete
de¤iﬂik zamanlarda dikkat çekmeye çal›ﬂt›k. Hastanelerde forumlar düzenledik, konuyla ilgili raporlar haz›rlad›k, yetkililere ve bas›na sunduk. Ankara Tabip Odas› olarak “ﬁiddet Bildirim Hatt›”
kurduk, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yan›nda olmaya çal›ﬂt›k. Bu hatt›m›za
çok s›k baﬂvurular oldu, baz›lar›nda yasal süreç baﬂlat›ld›.
TTB konuyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu’na ek madde
önerisinde bulundu ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddete karﬂ› daha cayd›r›c› yasal yapt›r›mlar›n olmas› gerekti¤ini ortaya koydu. Bu
teklifin gerekçesinde baﬂta hekimler ve hemﬂireler olmak üzere
sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan sa¤l›k personeline yönelik
ﬂiddette ciddi art›ﬂ oldu¤u belirtildi.
Tüm bunlara ra¤men ne yaz›k ki yetkililer taraf›ndan konuya
iliﬂkin hiçbir önlem al›nmad›, sa¤l›k çal›ﬂanlar› hedef gösterildi ve
artan ﬂiddete karﬂ›n ﬂiddeti uygulayanlar karﬂ›s›nda yaln›z ve çaresiz b›rak›ld›. Hatta kimi zaman idareciler taraf›ndan ﬂiddeti uygulayanlar hakl› ya da mazur görüldü.
Son olarak 7 Ocak 2010 Perﬂembe günü Ankara’da Y›ld›r›m
Beyaz›t E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Dahiliye Klini¤i’nde hekim
arkadaﬂlar›m›z 10-15 kiﬂilik hasta yak›n› grubunun sald›r›s›na u¤rad›, klinik ﬂefi dahil 4 meslektaﬂ›m›z darp edildi. 1 saatten fazla
odalar›ndan d›ﬂar› ç›kamayan arkadaﬂlar›m›z saatlerce küfürlü sald›r›ya maruz kald›lar, ertesi gün dahi tehdit edildiler. Hastane idaresi tüm bunlar olurken meslektaﬂlar›m›z› koruyan hiçbir ciddi
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ad›m atmad› ya da atamad›. Bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› zamana kadar
da hastane idaresince sald›rganlar›n kimler olduklar› bilindi¤i halde hiçbir yasal giriﬂim baﬂlat›lmad›!
Hastanelerde t›rmanan ﬂiddetten kayg› duyuyoruz. Baﬂta Sa¤l›k Bakanl›¤› ve hastane idareleri olmak üzere tüm sorumlular› acil
göreve ça¤›r›yoruz! Daha vahim olaylar yaﬂanmadan bu ﬂiddeti
durduracak ad›mlar at›n›z! Baﬂta meslek örgütümüz olmak üzere ilgili kurumlarla iﬂbirli¤i içinde derhal harekete geçiniz! Aksi takdirde daha ac› olaylar›n yaﬂanmas›n›n kesin oldu¤unu bir kez daha
ifade ediyoruz. Bu alanda yaﬂanacak kötü olaylar›n sorumlusunun
önlem almayan yetkililer olaca¤› aç›kt›r.
Bar›ﬂ ve kardeﬂlik içinde, ﬂiddetten uzak bir sa¤l›k ve Türkiye
ortam› diliyoruz.
ATO Yönetim Kurulu

43

Hekime Uygulanan ﬁiddet Karﬂ›s›nda Hukuki Yaklaﬂ›mlar
Hekimler, sa¤l›k kuruluﬂlar›nda güvenli ve sa¤l›kl› koﬂullarda
çal›ﬂma hakk›na sahiptir. Hekime sa¤l›k hizmetinden dolay› yöneltilen ﬂiddet ise bu hakk› ihlal etmektedir. Bu hakk›n etkin bir biçimde kullan›lmas›n› sa¤lamak ve gerekli koﬂullar› yaratmak devlet ve
kurum yöneticilerinin görevidir.
Hekimlere yönelik öldürme, kasten ve bilinçli yaralama, hakaret, hayat›na, vücut ve cinsel dokunulmazl›¤›na yönelik tehdit, cebir kapsam›ndaki suçlar›n soruﬂturulmas› ﬂikayete tabi olmay›p,
kamu ad›na takip edilen suçlard›r.
Hekimden “bir ﬂey yapmas›n›” ya da “yapmamas›n›” veya
“kendisinin yapmas›na izin vermesini” sa¤lamak amac›yla zor kullan›lmas› cebir suçunu oluﬂturur.
Tehdit, hakaret veya fiziksel bir sald›r› ile karﬂ› karﬂ›ya kalan hekimin sa¤l›k kuruluﬂu yöneticisine, hastane polisine bilgi vermesi
suçun soruﬂturulmas› aç›s›ndan yeterlidir. Hekim kendisine yönelik
sald›r›lar›n faili hakk›nda baﬂlat›lan hukuki sürece dilerse müdahil
olabilir, ﬂikayetçi olarak yarg›lamaya kat›lmas› zorunlu de¤ildir.
Hastane yönetiminin kendisine iletilen ﬂiddet olaylar›n› ilgili birimlere bildirme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Yine ilgili hastane
polisi de suç iﬂlendi¤ine yönelik kendisine yap›lan ihbar hakk›nda
adli iﬂlem baﬂlatmakla yükümlüdür.
Hastane yönetimi, özel güvenlik veya polisin haberdar olmas›na ra¤men soruﬂturman›n yürütülmemesi, sald›rgan ya da sald›rganlar hakk›nda iﬂlem yap›lmamas› halinde her bir görevli yönünden görevin yerine getirilmemesi, kamu görevlileri yönünden ise
suçun bildirilmemesi ve görevin kötüye kullan›lmas› suçunun oluﬂmas› söz konusu olacakt›r.
Türk Ceza Kanununun 279. maddesi uyar›nca kamu ad›na soruﬂturma ve kovuﬂturmay› gerektiren bir suçun iﬂlendi¤ini göreviy44

le ba¤lant›l› olarak ö¤renip de yetkili makamlara bildirmeyi ihmal
eden veya gecikme gösteren kamu görevlilerine alt› aydan iki y›la
kadar hapis cezas› verilece¤i düzenlenmiﬂtir.
Hekim, ﬂiddet içeren eylemler nedeniyle u¤rad›¤› zarar›n tazminini, sald›rgan›n yan› s›ra güvenli ve sa¤l›kl› koﬂullarda çal›ﬂma
hakk›n› etkili bir biçimde kulland›rmayan idareden isteyebilir.
Hekimlere yönelen ve suç oluﬂturan eylemler, kamu hizmetinin sunumunda aksakl›¤a, bozuklu¤a neden oldu¤undan ve ayn›
zamanda kamu hizmetinin ifas› nedeniyle gerçekleﬂti¤inden ﬂiddetin hekimin yan› s›ra kamuya da yöneldi¤inin kabulü gerekir.
Hekim kendisine yönelen eylemler hakk›nda Tabip Odas›na
bilgi vererek yard›m istemelidir. Tabip Odalar› kamu kurum ve kuruluﬂlar›n amirleri, mülki idare amiri, il sa¤l›k müdürlü¤ü, Cumhuriyet baﬂsavc›l›¤› ile görüﬂerek hukuki sürecin baﬂlat›lmas›n› talep
edebilece¤i gibi ﬂikayetçi olarak da hukuki süreci baﬂlatabilir ve
müdahil olabilir. (ﬁiddetle Baﬂa Ç›kmak, TTB)
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