FERDİ KAZA SİGORTASI
Sağlıklı Günler Dileklerimizle YENİLENDİ
Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve 32 Dişhekimleri Odasının
talebi üzerine bu Odalarımıza üye meslektaşlarımız, ‘Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası’ kapsamına alınmıştır. ‘Tetik
Parmak’ ve ‘Carpal Tunel Sendromu- Tenisci Dirseği’ tanısı konulan meslektaşlarımız, cerrahi müdahale dışında ‘istirahat’ yoluyla tedavi edilebileceklerinin raporla belgelenmesi halinde de yılda 30 günü geçmemek üzere geçici iş
göremezlik ödeneğini alabileceklerdir.

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM BURSU
Birliğimiz tarafından her yıl olduğu gibi 2020-2021 eğitim döneminde
de Dişhekimliği Fakültelerinin 1.sınıflarında okuyan toplam 20 öğrenciye
karşılıklı olarak Eğitim Bursu verilecektir. Burs başvurusunda bulunmak isteyen adayların, Başvuru Formunu doldurarak, e-mail yoluyla Birliğimize ulaştırmaları gerekmektedir. Burs başvurusunun kesin kabulünden sonra tüm
belgelerin asılları kargo ile Birlik adresine gönderilecektir.

YÖK; DİŞHEKİMLİĞİNİ YOK EDİYOR!
Daha önceden de defalarca gerekçeleri ile ülke sağlığına, mesleki
saygınlığa ve nitelikli dişhekimliği eğitimine darbe vurduğunu belirttiğimiz kontenjan fazlalığı hakkında YÖK yeni kontentanjanları açıkladı. YÖK
tarafından kontenjanlarda duyarsız ve popülist bir artış politikası belirlendi.
Özellikle fazla olan kontenjanlarla Covid -19 pandemisi ve sonrasında sağlık
çalışanlarının ve gelen hastaların tümünün enfeksiyondan korunmasına yönelik pratik eğitim çıkmazı ve fakültelerin içinde bulunduğu maddi sorunlar
gerçeği ortada olmasına ve sağduyulu bir kontenjan indirimi beklenmesine -

MBYS ‘SAĞLIK VERİLERİNİN
PAYLAŞILMA SINIRLARI`
Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının talebiyle, Sağlık Müdürlükleri
tarafından muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS)
entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıların temelinde yer
alan Sağlık Bakanlığı yazısının hukuka uygun olmadığı, meslektaşlarımızın
hastanın açık rızası olmadan bu yazıda belirtilen amaçla sağlık verisi paylaşmasının suç oluşturacağı da vurgulanarak ilgili yazının yeniden değerlendirilmesi tarafımızdan talep edilmiştir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN
SÜRESİ UZATILDI
Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle
30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek
2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020
tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar
çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra
başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE
ÖZEL MUAYENEHANELERDE DİŞHEKİMLİĞİ
UYGULAMALARINDA ALINAN ÖNLEMLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı tarafından, Türkiye’de dişhekimlerinin pandemi sürecindeki dental uygulamalarının devamlılığı için aldığı önlemler ve
dişhekimliği muayenehane koşullarının bu sürece hazırlık durumunu değerlendirmek üzere planlanmıştır. Anketteki sorulara samimi ve doğru cevap
vermeniz alınacak sonucun gerçekleri yansıtma gücünü arttıracaktır.

Odamızın 18.Olağan Genel Kurulu 25-26 Temmuz 2020 tarihinde
yapılmış olup,organlara seçilen üyeler ve görev dağılımları aşağıda
sunulmuştur.

