
DEFİN NÖBETİ TUTAN MESLEKTAŞLARIMIZA
ACİL VE ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği gibi “defin ruhsatı”nın hangi hekim tarafından verileceği öteden beri
tartışma konusu. 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1593 sayılı Hıfzzısıhha
Kanununun 216. maddesi “Belediye Tabipleri olan yerlerde defin ruhsatları bu
tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet Tabipleri tarafından mevtanın
muayenesinden sonra verilir” düzenlemesini içerse de, Belediyelerde görev yapan az
sayıda hekimin tüm İstanbul’a hizmet vermesi mümkün görünmüyor.

Sağlık Bakanlığı “çözümü”; toplum sağlığı merkezi ve aile hekimlerine defin nöbeti
tutturmakta buldu. Bu durum da başka pek çok itiraza yol açtı.

Hekim eksikliğinin, var olan hekimleri daha çok, daha çok çalıştırılarak
çözülemeyeceği aşikar.

Madalyonun diğer yönünde, bu hizmeti yerine getiren hekimlerin adeta kaderlerine
terkedilmiş olması yatıyordu/yatıyor. Öyle ki hekimden saat kaç olursa olsun kendi
olanakları ile bildiren adrese ulaşması bekleniyor. Yanında güvenlik başta olmak
üzere, yardım alabileceği kimse bulunmuyor. Zaten bu nöbetler, tatmin edici
şekilde de ücretlendirilmiyor.

Bu nedenle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ölüm
Bildirim Sistemi (ÖBS)” konulu 26.12.2012 tarihli Genelge, sorunun en azından bu
kısmında iyileştirme yapılacağı yönünde bir beklentiye neden olmuştu.

Çünkü Genelge, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve belediyelere; “nöbet tutan kendi
personeli için nöbet süresince kullanılmak üzere internete her yerde bağlanabilen
bilgisayar, bundan gerekli belgelerin çıktısını alabilecek bir yazıcı ve şoförlü araç
bulundurma” görevi veriyordu.

Oysa uygulama da değişen bir şey olmadı.

İstanbul genelinde Belediyelerin pek çoğu, kendi personeline yani belediye
hekimlerine ulaşım, bilgisayar vs sağlıyor. Az sayıda Belediye ile İstanbul Halk
Sağlığı Müdürlüğü üzerine düşeni yerine getirmiyor. Zaten Müdürlük,  araç temin
edilmediği için, bildirilen adrese gidemeyen hekimlere disiplin soruşturması açmayı
“tercih” ediyor.

Sıkıntılar bunlarla da sınırlı değil. Nöbetçi hekimlerin telefonları, bir yakını
kaybetmenin acısını yaşayan ailelere veriliyor ve o esnada aracın gelmesini bekleyen
ve/veya kendi olanakları ile ulaşmaya çalışan hekim, öfkeli aile fertleri tarafından
defalarca aranıp taciz ediliyor.

Üstelik ilgili düzenlemelerde hiçbir şekilde yer almamasına rağmen, hekimi arayıp
haberdar edenin yani “görevi tebliğ edenin” emniyet mensupları olması da bir başka
sorun alanı.

Bu vesileyle ve konunun önemi nedeniyle, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne
Genelgeye uygun davranması gerektiğini, şiddetin geldiği boyut da dikkate alınarak,
hekim ile yakınını kaybetmiş vatandaşları karşı karşıya getirmekten özenle



kaçınılmasını ve bu nedenle ortaya çıkacak istenmeyen tüm sonuçlardan sorumlu
olacağını hatırlatıyoruz.

Meslektaşlarımıza ise, “nöbet süresince kullanılmak üzere internete her yerde
bağlanabilen bilgisayar, bundan gerekli belgelerin çıktısını alabilecek bir yazıcı ve
şoförlü araç” talep etme hakkı olduğunu, bu koşulların yerini getirilmesini talep
etmesine karşın, sonuç alamaması ve ulaşımın kendi olanakları ile karşılanmasını
istenmesi halinde görevden kaçınabileceğini hatırlatmak istiyoruz.

06.02.2013
İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu


