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Sağlık: Bedensel Varoluş

Sağlığı da eğitim gibi vatandaşlarımızın doğumundan 
hayatlarının sonu na kadar süren temel insan hakları bağlamında 
değerlendiriyoruz. Bütün diğer insan hakları sağlıklı ve iyi eğitim 
almış nesiller tarafından hayata geçirilebilir. 

Sağlık sadece vatandaşların kişisel iyiliği ile sınırlı bir konu değildir. 
Ak sine toplumun geleceğini şekillendiren en temel parametrelerden 
birisi dir. Bu anlamda sağlığı ulusal ölçekli gelecek projeksiyonlarında 
stratejik bir güvenlik meselesi olarak ele alıyoruz. Ülkemizin 
gelecekteki toplam verimlilik ve etkinlik performansı doğrudan 
toplumun sağlık ölçütleri ile ilgilidir ve onlar tarafından doğrudan 
belirlenir. 

Sağlıklı ve nitelikli bir hayat, her vatandaşın temel insan haklarından 
biri si sayılmalıdır. Nitelikli hastanelere erişim ve sağlık personelinin 
kent-kır ve bölgeler arası dengesiz dağılımı, sağlık hizmetlerinin 
finansmanının sürdürülebilirlik baskısının artması, ilaç ve tıbbi cihaz 
sektörlerinin gide rek azalan rekabet gücü sağlık sektörünün karşı 
karşıya kaldığı önemli sorun alanları arasındadır. 

Ülkemiz OECD’nin en genç ülkesi olmasına rağmen Türkiye’de 
her bir doktora düşen kişi başı muayene sayıları OECD ve AB 
ortalamalarının üstündedir. Benzer şekilde ülkemiz manyetik 
görüntüleme, bilgisayar lı tomografi ve başta antibiyotik olmak üzere 
gereksiz ilaç kullanımında OECD ve Avrupa ülkelerinin çok önündedir. 
Sevk zincirinin kurulamamış olması, performans sisteminin nitelik 
değil işlem odaklı bir anlayışla uy gulanması, akılcı ilaç uygulamasının 
yerleştirilememesi, çok fazla sağlık hizmeti tüketimine yol açmakta 
ve bu yanlış tüketim deseni Sosyal Gü venlik sistemindeki verimsizliği 
artırarak gereksiz finansal yük getirmek te, ayrıca sağlıklı ve kaliteli 
yaşama tehdit oluşturmaktadır. 

Şehir Hastaneleri, Sosyal Güvenlik finansmanında aktüeryal 
dengeleri bozabilecek boyutlara gelmiştir. Sağlıkta kalite konusu 
ikinci plana atıl mış, daha fazla sağlık hizmeti tüketiminin daha fazla 
sağlık getireceği gibi bir düşünce yerleşmiştir. 
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Sağlığın etkileşim içinde bulunduğu faktörlerin sürekli ve hızlı bir 
deği şim içinde ve bu değişimin hızının giderek artmakta olduğunu da 
öngö rerek Partimizce; 

Sağlıklı bir gelecek inşası için, önleyici sağlık hizmetlerini de öncele-
yerek yüksek kalitede üstleneceği faaliyetleri için yeterli kaynakları 
tahsis edebilen, 

Büyük veri analizleri ve yapay zekâ uygulamaları ile sağlığın maruz 
ka lacağı riskler ve fırsatları öngören, 

Etik değerler çerçevesinde yüksek bilgi ve teknolojiden faydalanan, 

İnsanın onuruna yakışır ve ulaşılabilir, 

Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık hizmet sunumunda görevli 
tüm kesimlerin şiddete maruz kalma başta olmak üzere çalışma şart-
larındaki ve özlük haklarındaki aksaklıkları gideren ve toplumda hak 
ettikleri itibarı tekrar kazandıran, 

Tıp fakültelerimiz başta olmak üzere sistemdeki tüm aktörlerin fonksi-
yonlarını tanımlayan ve birbirleri ile entegrasyonunu sağlayan yeni 
bir hizmet sunum modeline geçilecektir.

 




