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Fatsa Devlet Hastanesi binası bölgenin en büyük ve en yeni binasına sahip... Eski parayla
Trilyonlarca parası harcandı devletin... 
Abartıyorum aynen öyle... 
Üstelik de yaklaşık üçyüz elli binlik bir nüfusun hinterlant olarak en orta yerinde... 
Gelin görün ki o dev asa bina, benim gözlemlerime göre hastalarına yeterince sağlıklı hizmet
veremiyor ... 
Yeterli branş doktor ve personel yok... 
Bir doktor günlük en az seksen ila yüz elli hastaya bakıyor...
Bu manzara karşısında hasta vatandaşlar düşünün bu hastaneden ne kadar yeterli sağlık
hizmeti alabiliyor ya da alabilir... 
Bence hiç... 
Aslında Türkiye genelinde de manzara bizim hastaneden farklı değil...
Binalar dev asa ama içlerinde vatandaşa gereği gibi hizmet edecek doktor yok... 
Hastanede ki doktor yetersizliğini hastane yönetimi yukarılara mutlaka iletiyordur... 
Bu isteklere cevap verecek ve istekleri yerine getirecek merciler ya da siyasetçiler olaya nasıl
yaklaşıyorlar , mesele burada... 
Ben geçenlerde bir rahatsızlığımdan dolayı Fatsa devlet hastanesinden bir randevu alayım
dedim... 
Önümde tam seksen hasta vardı ... 
Bir ikinci doktor yok mu bu branşta deyince yok cevabı aldım... 
Muayene olmaktan vazgeçtim...
Tedavim için mecburen en yakın özel bir hastaneye gittim ... 
Bir çok branşta da hastane tek doktorla çalışıyormuş... 
Bilenler bilir, biz 1991 yılında Fatsa Devlet Hastanesini bölgede bir numara yapmak için bir çok
alanda kampanyalar yapmış, hastanenin büyütülmesi ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi
için adeta seferberlik başlatmıştık...
Ve başarmıştık... 
Fatsa Devlet Hastanesini hasta turizmine açmıştık ... 
Sevgili doktorum Yener Yıldırım ve o dönemdeki ekibin buradan kulaklarını çınlatmak isterim ...
Hep birlikte güzel işler başarmıştık... Bugün imkanlar o günlerden çok daha elverişli ancak ,
hizmet o günkü günler gibi değil... 
Üzülüyoruz elbet ... 
Bu bağlamda ise; Yine uygar ülkeler geliyor insanın aklına...
Sosyal devlet anlayışını tam anlamıyla vatandaşına yansıtan gelişmiş devletler canlanıyor
insanın hafızasında , " ÖNCE İNSAN , ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI " diyen...
Bizde de " ÖNCE İNSAN , ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI " diyen yöneticiler, sosyal devlet anlayışını
tam anlamıyla insan odaklı uygulayan iktidarlar ve devlet anlayışı olsa ... 
Kötü mü olur... 
Benimkisi de bir isteyiş işte... !!!
 

 1 / 1


