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Giriş- Amaç:
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY); 7/5/1987 tarihli, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve eklenen hükümler uyarınca uzmanlığını tamamlayan hekimlerin, Sağlık
Bakanlığı tarafından atandıkları il veya ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerine göre değişen 300 ile 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur1,2. Mecburi veya
zorunlu hizmet olarak da bilinmektedir ve atamaları yılın 6 döneminde (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık) gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, son bir sene
içerisinde yapılmış DHY atama süreçlerinin, kuraya giren nöroşirürji uzmanları ile münhal kadroların gözden geçirilmesidir.
Gereç- Yöntem:
Ağustos 2020– Haziran 2021 tarihleri arası yapılan DHY’lerin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan ilan metinleri, kura takvimleri, uzman tabip listeleri,
münhal kadrolar ile yerleşenler listeleri incelenmiştir3,4.
Bulgular:
Atama döneminden önceki ayın son haftasına kadar evrakların Sağlık Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir. Diploma tescilinden 2 gün sonra mazeret başvuruları
başlayıp 5 gün sürmektedir. Mazeret başvuru sonuçları ile münhal kadrolar; 3 hafta sonra internet üzerinden yayınlanmaktadır. Tercihleri kesinleştirip sistem üzerinden
onaylamak için 6 gün verilir. Tercihlerin bitişinden 2 gün sonra noter eşliğinde kura çekilmektedir. Kuradan sonra tebligatlar yayınlanır ki bu süre son altı DHY’de ortalama
14 gün olmuştur.
95.(Ekim) ve 98.(Nisan) DHY’ler 19 nöroşirürji uzmanı ile kuraya giren
sayısının en yüksek olduğu dönemler olmuştur. 97.(Şubat) DHY ise 5
uzman ile en düşük sayılı kuradır. İllere göre bakıldığında; 17 uzmanın
Ankara ve 14 uzmanın da İstanbul kliniklerinden uzman olduğu
görülmektedir. Mezun olunan hastanelere göre 6 dönemlik süreçte en
yüksek sayıda uzman veren kurumlar; dörder uzman ile Prof. Dr. Cemil
Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma
Hastanesi olmuştur.
Her dönem DHY’de nöroşirürji uzmanları mazeret atamalarına
başvurmuş; eş ve sağlık mazeretine ilişkin bilgiler Tablo1’de detaylıca
verilmiştir. Mazereti kabul edilenler dışarıda bırakılarak; 6 dönemde
toplam 47 münhal kadro açıklanmıştır.

Sadece 9’unun eğitim ve araştırma hastanesi olduğu dikkat
çekmektedir. Adıyaman 4 kurada 5 kadro ile en sık kadro açılan il
olurken; Bayburt, Mardin ve Tokat illerinde üçer kadro açılmıştır. En sık
kadro açılan hastaneler; üçer kadro ile Adıyaman Eğitim Araştırma
Hastanesi, Bayburt ile Tokat Erbaa Devlet Hastaneleri olmuştur.

Sonuç:
DHY, ekonomik ve sosyo-kültürel imkanları
kısıtlı bölgelerde, genellikle hekimlerin talep
etmediği hastanelerin kadrolarını doldurmak
için yürürlüğe girmiş bir kanundur.
Uzmanlığını yeni almış meslektaşlarımız bazı
illerde alanının tek hekimi olarak büyük
sorumluluklar
üstlenmek
zorunda
kalmaktadır. Zaten zor ve hukuki açıdan riskli
olan
uzmanlık
dalımızda,
genç
meslektaşlarımızın bu sorunlarının farkına
varılmasının sağlanması, çalışma koşullarının
ve imkanlarının iyileştirilmesi için derneğimiz
desteği ile birlikte gerekli adımların atılması
gerekmektedir. Bu bildiride, önümüzdeki
dönemlerde DHY’ye başvuracak uzman
adaylarına süreç hakkında bilgi vermek ve
başvurulardaki uzmanların dağılımı ile açılan
kadroların genel görünümünü sunmak
amaçlanmıştır.

