Değerli Hacettepeliler,
14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, bizden, Hacettepe Hastanelerinden yola çıkarak tıp
ve sağlık alanıyla ilgili bazı konuları gündeminize getirmek istiyorum.
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görev yapan 444 tıp doktoru öğretim üyesi, 541
tıp doktoru araştırma görevlisi, bin 121 hemşire, 903 diğer sağlık çalışanı ve bin 187
idari personel, geçen yıl 1 milyon 120 bin hastanın tedavisini üstlenmiştir. Elli dört bin
hastanın tedavisi, hastanelerimize yatırılarak gerçekleştirilirken 49 bin 550 hastaya da
cerrahi müdahalede bulunulmuştur.
Benim de mezunu olduğum Tıp Fakültemiz, bugüne kadar 11 bin tıp doktorunu ülke
hizmetine sunmuştur. Bu bağlamda, 5 binin üzerinde uzman doktor uzmanlık
eğitimlerini, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin değişik bilim dallarında
tamamlamıştır.
Dönem 4, 5, 6 tıp öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra, eğitimleri sürecinde
doğrudan ve dolaylı masraflarına, Hastanemiz döner sermayesi 33 milyon TL
harcarken 2017 yılında ‘Araştırma Üniversitesi’ olarak ilan edilmemizde önemli
katkıları bulunan Bilimsel Araştırma Projeler Birimine de yılda 21 milyon TL kaynak
ayıran, yine sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları olmuştur. Topluma en nitelikli
hizmeti vermek için adanmış sağlık çalışanlarının nicelik sorununun çözümünde
başvurulan hizmet alımı için 27 milyon TL harcanmasına karşın, Üniversite
hastanemiz geçen yıl sadece 46 milyon TL zarar etmiştir. Üniversite Hastanelerimizi,
döner sermayesinden yapılan tüm bu harcamaların sonucunda ‘zararda’ ve ‘başarısız’
gibi göstermek, bu kadar özverili çalışan tüm sağlık personelimize yapılan bir
haksızlık olarak nitelendirilebilir.
Üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara karşın tüm sağlık
çalışanları, sorumluluk ve özveri isteyen, duygusal yükü ağır bir görevi, fevkalade
biçimde yerine getirmektedir. Burada ifade edilen ‘fevkaladelik’ gerçeğe dayalı bir
değerlendirmedir. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde ayaktan tedavi olanlarda
yüzde 85 olan memnuniyet oranı, yatan hastalarda yüzde 90’ın üzerindedir.
Hastanelerimiz, sağlık alanında yüksek seviyeli tanı ve tedavi hizmeti ile tedavisi güç
hastaların umudu, ayrıca sağlık bilimlerinde ülkemizin teminatıdır. Bu gerçeklik,
taburcu ettiğimiz her bir hastada, başarıyla tamamladığımız her projede ve
araştırmada kendini bir kez daha göstermektedir
Bu özet tablo bile, üniversite hastanelerinin mali sorunlarının kısa zamanda
çözülmesinin, sadece sağlık çalışanlarının değil, ülkemiz için de gerekli olduğunun en
önemli kanıtıdır. Son aylarda yürütülen yapıcı görüşmelerin, bir an önce
sonuçlandırılması tüm paydaşların ortak dileğidir.
Ben, mesleğine tutkuyla bağlı bir hekim olarak, mensubu olduğum Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri ve görevli tüm
Hacettepeli sağlık çalışanları ile her zaman gurur duydum. Biliyorum ki sizler de aynı
gururu benimle paylaşıyor ve yürekten hissediyorsunuz.

Hacettepeli tüm sağlık çalışanlarını saygıyla selamlıyor, aramızda olmayan
meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum.
14 Mart Tıp Bayramı hepimize kutlu olsun.
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