
TATD	  ACİL	  TIP	  UZMANLIĞI	  KOMİSYONU	  

Kısa	  Dönem	  Hedefler	  

� Acil	  Tıp	  ile	  ilgili	  Sağlık	  Bakanlığı	  ve	  varsa	  YÖK	  mevzuatının	  gözden	  geçirilmesi	  (nöbet,	  
vardiya,	  ek-‐ödeme,	  nöbet	  ücreti,	  işleyiş)	  

� TATD	  adına	  aktif	  çalışabilecek	  her	  coğrafi	  bölgede	  ‘Bölge	  temsilcisi’	  belirlemek	  

� Ülke	  genelindeki	  Kamu,	  üniversite,	  afiliye	  ve	  özel	  hastanelerin	  acil	  servislerine	  ‘bölge	  
temsilcileri’	  aracılığıyla	  ziyaretler	  düzenleyerek	  acil	  çalışanlarının	  sorunlarını	  yerinde	  
dinlemek	  ve	  örnek	  uygulamalar	  varsa	  bunları	  tespit	  edip	  yaygınlaştırmak	  	  

� Acil	  servis	  çalışanlarının	  yetki	  ve	  sorumluluklarını	  tanımlamak	  veya	  yeniden	  
belirlemek	  

� Acil	  servislerde	  şiddet	  ile	  ilgili	  yasal	  mevzuatı	  gözden	  geçirmek	  

� TTB-‐UDEK	  ve	  ilgili	  diğer	  kurum	  ve	  kuruluşlar	  nezdinde	  Acil	  Tıp	  Uzmanlığını	  temsilen	  
katılmak	  

Orta	  Dönem	  Hedefler	  

� TATD	  web	  sayfasında,	  acil	  servislerde	  çalışanların	  karşılaştıkları	  sorunları	  dile	  
getirebilecekleri	  bir	  forum	  oluşturmak	  veya	  bir	  telefon	  hattı	  belirlemek	  ve	  bu	  
sorunlara	  24	  saat	  içinde	  mevzuata	  uygun	  cevap	  verebilecek	  bir	  ‘’EKİP’’	  oluşturmak	  

� Sorun	  yaşayan	  acil	  çalışanlarına	  telefon,	  mail	  veya	  ‘bölge	  temsilcileri’	  aracılığıyla	  direk	  
ziyaret	  yoluyla	  ulaşmak	  ve	  çözüme	  yardımcı	  olmak	  

� Yılda	  2	  kez	  ‘bölge	  temsilcileri’	  olarak	  biraraya	  gelerek	  koordinasyon	  toplantıları	  
yapmak	  

� Acil	  servis	  çalışanlarına	  hukuksal	  danışmanlık	  vermek	  	  

Uzun	  Dönem	  Hedefler	  

� Bakanlık	  tarafından	  çıkarılacak	  Acil	  Sağlık	  Hizmetleri,	  döner	  sermaye,	  nöbetler,	  
çalışma	  şartları,	  yıpranma,	  triyaj,	  şiddet	  ve	  özlük	  hakları	  gibi	  konularda	  TATD	  olarak	  
görüşlerimizi	  bildirmek	  	  

� Hem	  acil	  servis	  çalışanlarının	  daha	  iyi	  şartlarda	  çalışabilmesi	  hem	  de	  hastaların	  daha	  
kaliteli	  acil	  servis	  hizmeti	  alabilmesi	  için,	  acil	  servis	  standartları	  (mimari,	  ortam,	  insan	  
gücü	  ve	  malzeme)	  konusunda	  yurt	  genelinde	  standartların	  belirlenmesi	  için	  bakanlığa	  
görüşlerimizi	  bildirmek	  	  

� Acil	  Tıp	  Uzmanlarının	  özel	  sektörde	  çalışabilmelerinin	  önünü	  açmak	  için	  Bakanlıkla	  
görüşmeler	  yapıp	  yasal	  mevzuatın	  çıkmasına	  önayak	  olmak	  



� Özel	  hastanelerde	  çalışan	  Acil	  Tıp	  Uzmanlarının	  yapacakları	  sözleşmeleri	  standardize	  
etmek	  

� Acil	  Servis	  çalışanlarına	  yıpranma	  payı	  verilmesi	  ve	  erken	  emekli	  olabilmesi	  için	  Sağlık	  
Bakanlığı,	  Çalışma	  Bakanlığı	  ve	  Maliye	  Bakanlığı	  düzeyinde	  girişimlerde	  bulunmak	  	  

� Acil	  Tıpta	  yan	  dallar	  oluşturmak	  (Hastane	  öncesi,	  Afet,	  Travma,	  Toksikoloji,	  
Görüntüleme,	  Girişimsel	  acil	  tıp	  gibi…)	  	  

	  


