Özel Hastanede Çalışan Tıbbi Onkoloji Uzmanlarının
Sorunları
A-Özlük Hakları ile İlgili Sorunlar
1- Çalışma Koşulları

Tıbbi Onkoloji uzmanları özel hastanelerde temel olarak iki şekilde çalışmaktadırlar:
1-SGK anlaşması olmadan , 2-SGK anlaşmalı.

Birinci gruptaki doktorlar genellikle hastaları çok olan ve nereye gitse belirli bir hasta
grubunu peşinden sürükleyecek olan hekimlerdir ve genellikle özel anlaşmalar
yaparak çalışmaktadırlar. İkinci grupta bulunan onkoloji uzmanları ise, özel
hastanelerde çalışan onkoloji uzman grubunun çoğunluğunu oluşturmaktadır ve
belirli sözleşmeler dâhilinde çalışmaktadırlar. Bu sözleşmelerin içeriği hastaneden
hastaneye bazı farklar göstermekle birlikte, genel olarak haftalık 45 saat ve üstü
çalışma süresini kapsamaktadır. Bu süre kamu hastanelerinde belirlenen çalışma
süresinden fazladır. Bunun yanı sıra pek çok hekim resmi tatillerde de çalışmaya
mecbur bırakılmaktadır. İş kanunun belirlediği yasal yıllık izin süreleri pek çok özel
hastanede geçerli sayılmamakta ve hak edilmiş yılık izinler kısıtlanmaktadır. Bu
kişilerin sözleşmelerinde ücretlendirme ile ilgili standardizasyon olmaması (yapılan
kemoterapilerden elde edilen hak ediş oranları vb) nedeniyle hastane yönetimlerinin
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grupta yer alan hekimlerin bir taraftan,
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çıkmamasının ve altına inmemesi (bir bant içinde kalınması) istenmekte; bir taraftan
da sabit bir miktar garanti edilirken yine de performansın göz önüne alınmaya
çalışılması istenmektedir. Performans değerlendirilirken maalesef tıbbı nitelik kısa
dönemde ölçülememektedir. Bu durumlarda genellikle sözleşmelerde tıbbi onkoloji
uzmanlarını koruyacak maddeler bulunmamaktadır.

2- Tedavilerin Ücretlendirilmesi

SGK tıbbı onkoloji uzmanların temel işi ve yetisi olan ‘onkoloji hastası kemoterapi
değerlendirme (yeni şema ve her şema değişikliğinde ayrı ayrı uygulanır), onkoloji
hastası kemoterapi eğitim ve bilgilendirme ‘ yani ‘şema bedeli’ işlemlerini
ücretlendirmemektedir.
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belirleyicisi olan ve bir nevi medikal onkoloğun diplomasının anlamını belirten bu iki
maddeye SGK tarafından hiçbir maddi karşılık tanımlanmamıştır. Bu durum kamu
hastanelerindeki performans sisteminde de SGK tarafından ücretlendirilmemektedir.
Maalesef bu durum +3 yıllık yan dal eğitimin karşılıksız kalmasıdır.
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Crizotinib,vandetanib, vb) özel sağlık sigortaları tarafından ‘şema bedeli’ (onkoloji
hastası kemoterapi değerlendirme (yeni şema ve her şema değişikliğinde ayrı ayrı
uygulanır), onkoloji hastası kemoterapi eğitim ve bilgilendirme) ödenmemektedir.
Onkolojideki çığır açan gelişmeler çok yakın bir gelecekte, günümüzde kullandığımız
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infüzyonel tedavilerin yerini oral, hedefe yönelik ajanların alacağını göstermektedir.
Ancak bu tedavilerin bir önceki paragrafta belirtildiği şekilde gerek SGK, gerekse özel
sigortalarca ödenmemesi tıbbi onkoloji uzmanının hekimliğinin ücretlendirilmemesi
demektir. Özel sigortalarla yaşanan diğer bir problem ise, hastaya kemoterapi
etkinliği işlemi ile muayene işleminin aynı gün ödenmemesidir Bu konuların sağlık
bakanlığı ve özel sigortalar birliği ile görüşülmesi ve çözümler bulunması gerekli gibi
görünmektedir.

B-Klinik Araştırmalarla ilgili Sorunlar

Onkolojideki gelişmelere paralel olarak her yıl çok sayıda klinik çalışma
düzenlenmektedir. Genellikle çok uluslu olarak dizayn edilen bu çalışmalara son bir
yıla kadar nitelikli özel hastaneler de klinik çalışmanın yürütücü merkezi olarak hasta
alabilmekte ve bu çalışmalara katılmakta idi. Son 1 yılda maalesef yürütücü merkez
olma yetkisi özel hastanelerin elinden alınmıştır. Bu özel hastane hekimlerinin
çalışma yapmasını engellemekte ve akademik arenadan uzaklaştırmaktadır. Özel
hastanede çalışan onkoloji uzmanların yaşadığı bu probleme yapılacak görüşmelerle
daha önceden zaten var olan bu hakkın geri alınmasını sağlanabilir.
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