Değerli büyüklerim, kıymetli hocalarım, saygıdeğer anne ve babalarımız, sevgili dönem
arkadaşlarım. 6 yıl süren yorucu ve yıpratıcı eğitim-öğretim sürecimizin , ömür boyu büyük bir gururla
taşıyacğımız tıp doktorluğu mesleğine adım atmamız ile taçlandığı mezuniyet törenimize hepiniz
hoşgeldiniz.
Konuşmamı detaylandırmadan önce izninizle birkaç teşekkür söylemim olacak. Beni bu yılın acil
servis intern doktoru olarak öneren Sn.Dr.Türkan PARLAR’a, Sn.Dr Ali BUCAK’a,Sn.Dr.Hasan EKMEN’e,
Sn.Dr.Burak CİLLİ’ye, Sn.Dr.Rebi DURAN’a ve bu öneriyi onaylayan Sn.Doç.Dr.Güven KUVANDIK
hocama, Sn.Doç.Dr.Ali Karakuş hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Bunu takiben ; desteklerini daima
yanımda hissettiğim ve bana her zaman güvenen , yaşamlarını bana ve kardeşlerime adayan anne ve
babama teşekkür ediyorum.
Tıp doktorluğu mesleği okumakla beraber, görerek ve uygulayarak öğrenilen, usta çırak ilişkisine
dayanan bir meslektir. Binlerce saat teorik dersi dinleyip, onlarca sınavı aşarak intern doktor olmaya
hak kazandık. İntern doktor olduğumuzda bir hekim gibi çalışacağımızı, saygı göreceğimizi, bizlere
hasta verileceğini ve hastaların tanı-tedavi sürecine dahil olabileceğimizi sanıyorduk.Yanıldık... Şimdi
hastanemizin bazı kliniklerine göre intern doktorun tanımını yapmak ve son kısımda hekim olarak
değer gördüğümüz acil servisimize değinmek istiyorum.
Genel cerrahi için intern doktor:onlarca pansuman yapan ve saatlerce ekartör tutturulan kişi.
Kadın hastalıkları ve doğum için intern doktor: nst çeken, kan aldırılan, dosyalara sonuç işlettirilen,
poliklinik kapısında hasta çağıran kişi.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları için intern doktor: kapalı cezaevi işlevselliğindeki servisin mahkum
kişisidir. Aynı zamanda asistanların yolunu dahi bilmediği çocuk acil servisinde bir başına bırakılan
kişidir.
Soruyorum! 2 ay sonra hekimlik mesleğini icra etmeye başlayacak ve hasta bakacak olan bizlerin ,
sekreterlerin ve personellerin yapması gereken bu işler yerine; hasta takibi, reçete yazma ve tedavi
düzenleme konusunda eğitilmemiz gerekmez miydi? 6 yıllık emeğimizin sonunda tıp doktorluğu
diploması kadar, hastane personelliği ve tıbbi sekreterlik diploması almaya hak kazandığımızı
düşünüyorum. Unutulmasın ki ; hastanemizi devlet hastanelerinden farklı kılan temel özellik, tıp
doktoru yetiştirme yükümlülüğüdür.
Son olarak ; hekimlik mesleğini icra etme fırsatı bulduğumuz yegane yer olan acil servis birimimiz
ile ilgili sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Rutine dönüşen hastane kargaşası ile oluşan sözlü ve
fiziksel tacizlere alışmak zorunda bırakıldığımız şu günlerde , görüyorum ki artık olay farklı bir boyuta
evrilmiştir. Geçtiğimiz ay hastanemiz acil servisinde çalışmakta iken, bıçaklı bir saldırıya uğradık. Konu
ile ilgili olarak çözüm odaklı hiçbir şey yapılmamış olup, bir başımıza bırakıldık. Görevleri bizleri
korumak olan kıymetli güvenlik güçlerimizin saldırgana karşı olan tavrı ve uzun bir süre olayı izlemesi
bizleri derinden üzmüştür. Mevcut durumda herkesin elini kolunu sallayarak girebildiği, triyajın
işletilmesinin mümkün olmadığı , hasta yakınlarının rahatlıkla ortamda gerginlik ve kalabalık
oluşturabildiği bir acil servise sahibiz ve bu konuda önlemler alınması yerine olaylar örtbas ediliyor ve
kıymetli büyüklerimiz tarafından güvenlik görevlilerine hasta yakınlarını içeriye almamak gibi bir
durum olmayacağı söylenmiş olup, mevcut problem devam etmektedir. Bizler gerekli makamlara
gerekli dilekçeleri vermiş olup, üzülerek görmüş bulunmaktayız ki durum aynı seyrinde devam
etmektedir. Hayatımın geri kalanında güzel anılar olarak ifade edebileceğim ve hekimlik adına çok
güzel öğretiler edindiğim acil servis biriminin tüm çalışanlarına minnettarım. Bana verilmiş olan bu
ödül için ayrıca ATUDER’e teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi günler diliyorum.

