Köfteci dükkanı

48.

www.medicolegalinstitute.com
erdalyuzbasioglu@gmail.com

Ulusal Oftalmoloji Kongresi’ni 6-10 Kasım -2013 tarihlerinde tamamladık. Gerek
bilimsel, gerek sosyal yönden dolu dolu geçen beş gündü. Buradan tüm emeği
geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bilimsel açıdan çıtanın her geçen gün daha
da yükseldiğini görmek çok güzel. Hele de 10 Kasım’da Ata’mızı anarken işte
yetiştirdiğin nesil; oftalmologlar olarak biz görevimizi yapıyoruz. Oftalmolojide
hedefimiz olan çağdaş uygarlık düzeyini yakaladık, aşmak için çabalıyoruz demenin haklı ve onurlu gururuyla onun
karşısına çıkıp saygı duruşunda bulunmak, belki de onu anlamanın ve sevmenin en doğru yoludur.
Bizler çalışıyoruz, çabalıyoruz ama bir yandan da sağlık politikalarındaki değişiklikler ile meslektaşlarımızın
mesleklerini layıkıyla yapamamaktan kaynaklanan kaygıları giderek artıyor. Bu kaygı, gerek mesleğin
itibarsızlaştırılması, gerekse mesleğin uygulanmasından kaynaklanan sorumluluklarının giderek artması, bunlarda
yetmezmiş gibi bir de ekonomik yönden standartlarını yakalayabilmek için her geçen gün daha çok çalışmak
zorunda kalmaktan kaynaklanıyor. Doktorlar çalışkandır. Hele göz doktorları daha da çalışkandır. Ama hep daha
çok çalışmak, daha çok hasta bakmak, daha çok ameliyat yapmak baskısı, hekimleri daha sık ve daha büyük
hatalar yapmaya zorlamaktadır. Bunu gören hekimlerin hem vicdani açıdan hem de karşılaşabilecekleri malpraktis
sorumluluğu açısından yaşadıkları kaygı maalesef daha da derinleşiyor

SUNUMDAN NOTLARIM
Bu kaygıyı gören ve çözüme yönelik arayışlar içinde olan TOD yönetimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Oftalmolojide
Malpraktis”,“Oftalmolojide Etik ve Haksız Rekabet”, “Hasta-Hekim-Medya İlişkileri” gibi konuları gündeme almış ve
bu konularda çok yararlı olduğunu düşündüğüm paneller ve etkileşimli oturumlar düzenlenmiştir. Bu toplantılardan
biri olan “Oftalmoloji Malpraktisinde Yaşananlar”, “Korunma ve Savunma Stratejileri” konulu etkileşimli panelde
“Malpraktisden Korunma ve Savunma Stratejileri” konu başlığında ben de bir sunum yaptım. Sabahın erken
saatlerinde olmasına karşın salonun oldukça kalabalık olması, meslektaşlarımızın bu konudaki duyarlılıklarının bir
ölçüsü idi. Bu duyarlılığın altında yatan etkenlerden birisinin, belki de en önemlisinin hiç kuşku yok ki son dönemde
hekimler ve hastaneler aleyhine açılan ceza ve tazminat davası sayılarında neredeyse logaritmik denecek
etkileşimli olduğundan katılımcılara, “Malpraktisden korunmak için ne
boyutlardaki artış olmasıdır. Oturum etki
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