
Saygıdeğer meslektaşlarım, Temmuz ayı içerisindeyiz ama küresel iklim 
değişiklikleri nedeniyle hala yağmurlu günler geçiriyoruz.Yavaş yavaş yurt-

dışından gelen gurbetçilerimizin etkisiyle kimilerimiz kendini işe vermişken,kimi-
lerimiz bugünleri tatil yaparak geçiriyor. Geçen zaman içerisinde meslek sorun-
larımız artarak devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde Ondokuzmayıs Üniversitesi 
diş hekimliği fakültesi mezuniyet törenindeydik. Mesleğimize yeni katılan mesl-
ektaşların diplomalarını verdik. Hem bizler,hem aileleri ,hem de hocalar için 
gurur verici bir tabloydu gerçekten. Ama şu da var ki 87 olan fakülte sayısı ile 
beraber yeni mezun arkadaşlarımızı gerçekten çok zor günler bekliyor.
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SAMSUN 
DİŞHEKİMLERİ ODASI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

13 Haziran 2019 tarihinde odamızda Dr.Uğur Ergin tarafından “Ölçü 
ve Simantasyon İçin İpuçları, Malzeme Bilgisi,  Klinik Tavsiyeler” ko-

nulu seminer verildi. Modern dişhekimliğinde ölçü ve simantasyonun bir 
takım çalışması olduğu dişhekimi ve yardımcısının kullandıkları sistemlerin 
her aşamasını bilerek birlikte hareket etmelerinin yapılan bir hatanın geri 
dönüşü çok zahmetli olduğu ile ilgili bilgiler vermiştir. Üyelerimizin yoğun 
ilgi gösterdiği programın organizasyonu için Mahya Diş Deposuna teşek-
kür ederiz. 

13 HAZİRAN SEMİNERİ
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ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ TEKİL 
TAKİP SÜREÇLERİ

DUYURU
! İlgide kayıtlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ait resmi yazı-

da; 12.06.2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün 
hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi(ÜTS) üzerinden takip 
edildiği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihazlar >Yönetmeliği kapsamındaki tıb-
bi cihazlarda tekil takip işlemlerinin zorunlu bir şekilde uygulanması gerektiği 
bildirilmekte olup; sağlık tesislerinin 31.10.2019 tarihinden önce satın aldıkları 
henüz tekil takip zorunluluğu başlatılmamış olan tıbbi cihazları SGK’ya fatura 
ederken ÜTS kullanım bildirim kontrolü bulunmayacağı, bu sebeple; sağlık te-
sislerinin henüz iş süreçlerini tamamlamamış firmalardan mal tedarik süreçler..
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SAMSUN ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU;
Sağlık Bakanlığınca sağlık kuruluşlarında oluşan tam dolu, yarı dolu ve boş 

flakon atıklarının yönetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş talep 
edilmiş olup ilaç ve flakon şişelerinin yönetiminin ne şekilde yapılması gerek-
tiğine ilişkin hususlar iletilmiştir. Bu kapsamda ilgi boş ilaç şişelerinden farklı 
olarak boş flakon şişelerinin 150110* atık kodu ile yarı dolu ve tam dolu flakon 
şişelerinden tehlikeli ilaç ihtiva edenlerinin “18 01 08*” atık kodu – Sitotoksik ve 
sitostatik ilaçlar (A)” atık kodu ile tehlikeli olmayan ilaç ihtiva edenlerinin ise 
“18 01 09- 18 01 08 dışındaki ilaçlar” atık kodu ile yönetilmesi gerekmektedir.
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KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında 
Yönetmelik, 21.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Konu ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Bürosunun değer-
lendirmesi aşağıda sunulmuştur.  Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 
21.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yönet-
melik, kişisel sağlık verisi işleyen özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu 
hukuku tüzel kişilerini kapsamakta ve bunların veri işlemeleri, verilerin Sağlık 
Bakanlığıyla paylaşılmasının usul ve esasları düzenlenmiştir.
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ÖĞRENCİ KOLU KONGRESİ

FLAKON ATIKLARININ YÖNETİMİ

Bu yazımda sizlerle 4-5 Mayısta gerçekleşen TDB 12. Ulusal Öğrenci 
Kongresini konuşacağız. Kongre duyuruları sosyal medya hesapların-

da yapıldıktan sonra , katılmak için arkadaşlarımızla konuşmuştuk. Gerekli 
planlamaları da yapıp kongre kayıtlarının açılmasını bekliyorduk. Sonrasında 
öğrenci kolumuzun sosyal medya hesabında bir afiş yarışması olduğunu ve 
kazanan afişi yapanların kongreye ücretsiz katılacağını öğrendik. Kongre sa-
bahına Antalya’da olup 2 gün sürecek eğlenceli ve bilgili serüvene başladık.
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15.KARADENİZ
BAHAR SEMPOZYUMU

Samsun Diş Hekimleri Odasınca geleneksel hale getirilen ”15. Karaden-
iz Bahar Sempozyumu”nu Samsun Sheraton Otel’de sizlerin  katılımıyla 

gerçekleştirdik .Her sene bir adım da olsa ileriye taşımak istediğimiz bu organ-
izasyonda; umuyorum sizlerde bizler kadar keyif alarak bilgi ve becerilerinizi 
en üst seviyeye taşıma imkanını  bulmuşsunuzdur. 20-21 Nisan 2019 tarihler-
inde iki gün süren Bahar Sempozyumumuzu 11 oturum iki hands-on kurs ile 
tamamladık. Sempozyumun  içeriğini  oluştururken bilimsel kurulumuzun (Prof.
Dr.Umur Sakallıoğlu,Doç.Dr.İlker Keskiner, Doç.Dr.Ayça Tuba Ulusoy Yam-
ak,Övgü Tunçdemir ve Başkanımız Alper Dilek)harcadıkları yoğun mesaiye-
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Dt. Can SEYHAN

Stj. Dt. Hüseyin Anıl CİVELEK

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 
7.ULUSAL KONGRESİ EKİM’DE YAPILACAK

Günümüzde sağlık çalışanları Sağlıkta Dönüşüm Programı ve taşeron-
laştırma (modern kölelik) uygulamaları ile birlikte mesleki risklerin çok 

ötesinde çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya kalmış durumdadır. 

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları giderek ağırlaşmakta, iş güvencesi ve 
özlük hakları yok edilirken demokratik mücadele hakları da antidemokratik uy-
gulamalarla engellenmektedir.
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Etkinlik Takvimi İçin Tıklayınız E-Bülten Arşiv
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