SAĞLIK MASASI RAPORU
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet-i cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Kanuni Sultan Süleyman
Sağlık Masası 5 oturum boyunca dünyada ağırlıklı sağlık problemleri, yüksek ölüm oranının neden
olduğu hastalıklar, sağlık hizmetinden halkın ne şekilde yararlandığı, uygulanan sağlık politikaları,
ücretsiz psikolojik destek, alternatif tıp, ülkeler arası sağlık alanındaki etik sınırlamalar, organ bağışı ve
aile hekimliği sistemi gibi 12 alt başlık üzerinden inceleyip tartışılan konular sonucunda çözüm önerisi
olabilecek bir takım çıkarımlar ortaya çıkarmıştır.
Bu çıkarımlar sonucunda ülkelerin sosyal, coğrafi ya da ekonomik özelliklerine bağlı olarak yaşanan
sağlık problemlerinin değişiklik gösterdiği fark edilmiştir. Gelişmiş ülkelerde daha çok kanser, obezite
gibi hastalıklar görünürken gelişmemiş ülkelerde daha çok hijyen eksikliğinden enfeksiyon hastalıkları
olduğu ortaya çıkmıştır.
Çözüm önerisi olarak; halkı bilinçlendirmeye yönelik eğitim programlarının oluşturulması, halkın zararlı
olan günlük alışkanlıklarını değiştirmeye teşvik edilmesi, halka koruyucu sağlık önlemlerinin öneminin
anlatılması, doğru bilinen yanlışların profesyoneller tarafından düzeltilmesi, görsel medyanın bu alanda
etkin bir şekilde kullanılması, afiş ve poster gibi bilgilendirme araçlarının oluşturulması sunulmuştur.
Önlem noktasında gelişmiş ülkelerin bilinçlendirmesi ele alınırken, gelişmemiş ülkeler için çok daha
majör politikalara ve değişikliklere ihtiyaç vardır. Bu çözüm önerileri hayata geçirilebilmesi için gerekli
sivil toplum kurum ve kuruluşlarından yardım alınması önerilmektedir.
Sağlık sisteminin düzene sokulması, ihtiyacı olan hastaya ihtiyacı olanı verebilmek ve vatandaşların
mevcut sağlık sisteminden eşit bir şekilde yararlanabilmesi adına sağlık sistemi bir basamaklandırmaya
gitmelidir. Bu noktada aile hekimliği sistemi devreye girmektedir. Mevcut ülkelerde aile hekimliği
sistemi yaygınlaştırılmalı, aile hekimliğinin toplum sağlığı üzerindeki etkinliği arttırılmalıdır. Ayrıca insan
psiko-sosyal bir varlıktır. Bu nedenle halka psikolojik destek ciddi devlet politikaları ile desteklenmeli ve
bu hizmet tıpkı diğer sağlık hizmetleri gibi devlet eliyle ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
Günümüzde Afrika kıtası gibi tıbbi destek ihtiyacı duyan bölgelere hizmet etmeye giden doktor sayısını
arttırılabilmek amacıyla doktorlara devlet teşviki gibi uygulamaların yürürlüğe girmesi düşünülmüştür.
Sağlığın bir ticaret malzemesi olarak görülmesini önlemek adına sağlıktaki sigorta gelir eşitsizliğinden
kaynaklanan sağlık imkanlarına ulaşım sorunlarını çözeceği öngörülmüştür.
Birçok hastalığın bitkisel yolla tedavi edilebileceğini savunan ve bunu bilimsel şekilde kanıtlayan
‘Alternatif Tıp’ın bilinçli bir şekilde yapılabilmesi ve olası zararlarından insanların korunabilmesi için tıp

fakültelerinde mevcut olan eğitim müfredatına alternatif tıbbın entegre edilmesi gerektiği sonucuna
varılmıştır.

