HEKİM HAKLARI KURULU YÖNERGESİ

1. AMAÇ
a. Tüm Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının mesleki, sosyal, ekonomik, özlük ve demokratik
haklarını korumak ve arttırmaktır. Bu kapsamda;
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Yukarıdaki amaçlarla TTB, Sağlık Bakanlığı , SGK ve benzeri kamu kuruluşları ve de diğer
sivil toplum örgütleri ile TOTBİD yönetim kurulunun onayı ile görüşmeler ve işbirliği
yaparak projeler hazırlamak
Meslek uygulaması içinde olan radyasyona tabii olma, bulaşıcı hastalıklara maruziyet,
kesici aletle yaralanma, aşırı çalışmaya bağlı psikolojik ve fizyolojik bozukluklar gibi
risklerle çalışan hekimin sağlığı ve doğacak hakları ile ilgili konularda
meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve korunmak,
Çalışma koşullarının düzenlenmesi yönünde meslek grubumuz içinde çalışmalar
yapmak (anket gibi), önerilerde bulunmak , TOTBİD yönetim kurulu tarafindan uygun
gorulen calismalari uygulamak ve tanitmak , dernegimizin hekim haklari konusundaki
duyarliligini arttirmak,
Kamuoyunda tibbi evrensel bilimsel gercekler disindaki uygulamalarla hekimlik
alanimizi ihlal eden (alternatif tip ve tamamlayici tip vb) ya da haksiz rekabete sokan
(medyada dayanaksiz saglik
programlari, kamuoyunu bos umutlarla
yanlis yonlendiren sahis ve kuruluslar vb) konularda calismalar yapmak; kamuoyunu
ve ilgili kurumlari bilgilendirmek,
Hekimlik onurunu zedeleyen ve meslegimizi uygulamayi zorlastiran (hekime siddet ve
benzeri) konularda gerekli duzenlemelerin ve iyi hekimlik ortaminin saglanmasi icin
calismalar yapmaktir.
Emekli olmus Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarinin haklarini korumak ve onlari
sosyal olarak desteklemek konusunda calismalar yapmak

a. TOTBID Yonetim Kurulu gorevlendirmesi ile hekim haklari ile ilgili konularda TTB, SGK, Saglik
Bakanligi, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi, diger uzmanlik Dernekleri ve siyasetle
ugrasmayan tum sivil toplum kuruluslari iliskilerinde TOTBID i temsil etmek, gorus ve
onerilerde bulunmak ve TOTBID yonetim kuruluna bu konuda raporlama yapmak.
b. TOTBID adina ve TOTBID Yonetim Kurulu bilgisinde meslektaslarin sorunlari hakkinda anketler
duzenlemek, ulusal kongrelerimizde de paneller duzenlemek ve TOTBID ve subelerinin
duzenleyecegi bolgesel toplantilarda hekim haklari ile ilgili meslektaslarimizi bilgilendirmek.
c. Gerektiginde; TOTBID onayi ile, bahsi gecen konularda kamuoyu ve basina aciklamalar
yapmaktır.
2. YONTEM VE SORUMLULUKLAR
a. Kurul; devlet universitelerinden iki, vakif universitelerinden bir, affilliye universite
hastanelerinden bir, egitim ve arastirma hastanelerinden iki, 2. basamak devlet
hastaneleri temsilen iki, ozel hekimlerden bir, asistan hekimlerden bir ve emekli
hekimlerden bir olmak uzere toplam 11 kisiden olusur.
b. Kurul Baskani TOTBID yonetim kurulu tarafindan atanir. Kurul uyeligi icin istekli adaylar
arasindan gerekli kriterleri saglayanlar TOTBID yonetim kurulu tarafindan belirlenerek
secilirler.

c. Kararlarin alinmasi ve takip edilmesinden Kurul Baskani, uygulanmasi ve
yurutulmesinden kurul uyeleri sorumludur
d. Kurul uyeleri, kararlarin uygulama ve yurutulmesi gorevlerinin disinda, yilda iki kez
toplanir ve tum calismalarinin sonucunu TOTBID e
raporlar.
3. KURULA SECME KRITERLERI
a.
b.
c.
d.
e.
f.

TOTBID uyesi ve aday uyesi olmali
Hekim haklari konusunda duyarli olmali
Dernegi temsil edebilecek sunum becerisine sahip olmali
Iletisim kurma yetenegine sahip olmali
Insan iliskileri gelismis, takim calismasini benimsemis olmali
TOTBID Etik Kurulu cezasi almamis olmali

