Ekim / Kasım 2020

TÜRK DİŞHEKİMLİĞİNİN 112.YILI
Türk Dişhekimliğinin Bilimselliğe Yönelişinin 112.Yıldönümü nedeniyle
Atatürk Anıtında Kutlama Töreni düzenlendi. Törene; 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Samsun Tabip Odası,Samsun Eczacı Odası ve
meslektaşlarımız katıldılar. Oda Başkanımız Alper Dilek’in basın açıklaması;
Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun yıldönümü olan 22 Kasımlar, 1996
yılından itibaren Sağlık, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının oluru ile “Dişhekimliği Günü” 22 Kasımı içine alan hafta da ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’
olarak bütün yurtta kutlanmaktadır.

NAKDİ YARDIM İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,
YAŞADIĞIMIZ DEPREM FELAKETİNİN ARDINDAN, DESTEĞİNİZLE
YARALARIMIZI SARMAYA BAŞLADIK.
ANCAK DEPREM SONUCUNDA BİRÇOK MESLEKTAŞARIMIZIN KLİNİĞİ ZARAR GÖRMÜŞTÜR.
BU AŞAMADA MESLEKTAŞLARIMIZIN ACİL İHTİYAÇLARININ
KARŞILANMASI İÇİN NAKDİ YARDIM BÜYÜM ÖNEM TAŞIMAKTADIR.
DESTEKLERİNİZİ İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI’NIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN
BANKA HESAP NUMARASINA İLETEBİLİRSİNİZ.
DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

HES KODU SAĞLIK
KURULUŞLARINDA DA İSTENEBİLİR
Hayat Eve Sığar (HES) olarak isimlendirilen ve Sağlık Bakanlığı
tarafından işletilen bilişim sisteminde üretilen bir kod, ilgilinin COVID-19
hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak kişi ve
kurumlarla paylaşımda bulunmasına olanak sağlamaktadır. Bu sayede, salgın
hastalığın yayılım hızının azaltılabilmesi için ilgililerin temaslarının azaltılması
amaçlanmaktadır. HES kodunun istenmesi veya sorgulanması, her ne kadar
bir kod olarak nitelense de, öz itibariyle kişinin sağlığına ilişkin bir bilginin
işlenmesidir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA; `İSTİFA, EMEKLİLİK
VE İZİN YASAĞI GETİRİLDİ`
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen 27.10.2020 tarih ve
3137 sayılı ‘Personel Hareketleri’ konulu genelge ile koronavirüs salgını
ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede
görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapıldığı ve uygulamaya
konulduğu belirtildi. Genelge kapsamında; sağlık çalışanlarının istifalarının
kabul edilmeyeceği, ayrıca yaş haddi ve malulen hariç emeklilik işleminin tesis
edilmeyeceği ve yıllık izinlerinin durdurulduğu ifade edildi.

EMEK HIRSIZLIĞINA
SON VERİLMELİDİR!
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), küresel COVID-19 salgını nedeniyle
yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye’de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere
yatay geçiş hakkı tanınması; bu kapsamda yükseköğretime girişte başarı
sıralaması şartı bulunan tıp, dişhekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik,
mühendislik ve mimarlık programları dışında tutmasına rağmen, usulsüz
olarak Tıp ve Dişhekimliği Fakültelerine de kayıt yaptırıldığı belirlenmiştir.
Bu etik ve kanuni olmayan durum, Sayın YÖK Başkanının mahkemeleri-

MUAYENEHANELERDE IŞIKLI
TABELA KULLANIMI
28-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar
Konseyinde varılan mutabakat üzerine; Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının “Muayenehaneler İçin” bölümünün 10.maddesinden sonra gelmek
üzere yeni bir madde eklenerek bundan sonra gelen maddelerin numaralarının
değiştirilmesine, “Poliklinik ve Merkezler İçin” bölümünün 4.maddesinde
değişiklik yapılmasına Merkez Yönetim Kurulumuzun 31.08.2020/01.09.2020
Tarihli toplantısında karar verilmiş, bu değişiklikle Muayenehanelerin, mavi-

FİLYASYONDA GÖREVLİ DİŞHEKİMLERİNİN
YETKİ SINIRI NEDİR?

Bütün sağlık çalışanlarının olduğu gibi dişhekimlerinin mesleki hak ve yetkileri de temel olarak 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanun’da belirlenmiştir. Buna göre ‘Diş tabibi, insan sağlığına
ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız
ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin
teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra
etmeye yetkilidir.’ Sağlık çalışanlarının mesleki yetki alanları dışında faaliyette
bulunmaları yasaktır. Ayrıca, yetki alanı dışında yapılan işlerden zarar doğması
halinde ilgililerin hukuki ve cezai sorumluluğu da doğabilir.

MNG KARGO VE YURTİÇİ KARGO İLE
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Birliğimiz tarafından 17.10.2020-17.10.2021 dönemi için MNG Kargo
ve YURTİÇİ Kargo ile ayrı ayrı taşıma sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu taşıma sözleşmeleri kapsamında;
MNG Kargo Firmasından; Türk Dişhekimleri Birliği’nin yanı sıra dileyen
Dişhekimleri Odaları ve üye Dişhekimleri de hizmet alabilecektir.
YURTİÇİ Kargo hizmetlerinden Türk Dihekimleri Birliği ve Dişhekimleri
Odaları yararlanabileceklerdir.

SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERINDEN
ORTAK AÇIKLAMA

Sağlık çalışanları olarak Corona virus ile en önde mücadele ediyoruz.
Sağlık açısından riskli grupta da olsak izinli sayılmıyoruz, bakıma muhtaç yakınlarımızın, çocuklarımızın yanında olamıyoruz, bakıcı tutmaya maddi gücümüz yetmiyor, izin alamıyoruz, emekli olamıyoruz, istifa edemiyoruz.
Dahası karşı karşıya bırakıldığımız bütün baskı ve zorluklarla birlikte Corona
mücadelesinde üstlendiğimiz rol, çocuğumuzun velayet hakkını kaybetmemize
gerekçe olarak gösteriliyor. Cemile Ebe sistem tarafından, tekrar tekrar mağdur
edilmiştir. Cemile Ebe görev tanımında olmayan bir çalışma alanında istihdam
edilerek mağdur edilmiştir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ORTAK ÇAĞRI:
“COVID-19 MESLEK HASTALIĞI OLMALIDIR”
Video Görüntüsü

SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN
ORTAK AÇIKLAMA
Başladığı ilk günden itibaren Covid-19 salgınının ilk karşılayıcıları,
doğaldır ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarıdır. Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne (18 Kasım) 165 sağlık
emekçisini kaybettik. Acımız sonsuzdur. Covid-19 hastalığında mesleki
maruziyet açısından, sağlık çalışanları en riskli gruptur. Sağlık Bakanı
tarafından 14 Ekim 2020’de açıklanan verilere göre Covid-19 hastası
sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçmiştir. Sayı giderek artmaktadır.

YEREL ÖĞRENCİ KOMİSYONU
Türk Dişhekimleri Birliği Yerel Öğrenci Kolu Başkanlar Kurulu Toplantısı 18
Ekim 2020 tarihinde webinar ortamında gerçekleştirildi. Toplantıya 24 Yerel Oda Başkanı, 7 Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu üyesi ve 3 Ulusal Sorumlu
katıldı. Toplantıda Azerbaycan’da hayatını kaybeden şehitler ve pandemide
hayatını kaybeden sağlık çalışanları saygıyla anıldı. Toplantıda TDB Öğrenci
Kolu 9. Dönem Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu’nun görevlerine geldiklerinden beri yaptıkları faaliyetler anlatıldı ve daha önceki olağan kurulda onaylanmış önergeler sunuldu. Onaylanan önergelerle ilgili yapılan çalışmalar ve
faaliyetlerin hangi aşamada oldukları anlatıldı.

HATIRLATIYORUZ `Dişhekimleri olarak
yüksek risk altında çalışıyoruz`
COVID-19 pandemisi ülkemizde ve tüm dünyada endişe verici bir
şekilde yayılmakta, buna bağlı olarak ölüm ve yeni vaka sayıları
da büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bu süreçte dişhekimlerimizin alınan
önlemlere en üst düzeyde uyarak çalıştığı hususunda şüphemiz yoktur.
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin aksamaması için büyük bir özveriyle hizmet vermeye devam etmektesiniz. Sizin, çalışanlarınızın ve hastalarınızın
dolaylı olarak da toplumun çapraz enfeksiyondan korunması açısından-

SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ
ODASI
ONLİNE
EĞİTİMLER

ZİYARETLER
12 Ekim 2020 tarihinde yeni yönetim kurulu olarak Sayın Samsun Valisi
Zülkif DAĞLI’yı makamında ziyaret ettik.
19 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı
Sayın Nazan GÜNEYSU ve Yönetim Kurulu üyeleri Dişhekimliği haftası
nedeniyle odamızı ziyaret ettiler.

