MAYIS 2016


Cumartesi nöbetleri ile ilgili alınan ceza puanlarının 200 puana ulaşması ile ilgili yapılacak
faaliyetlerin ve davaların yönetim kurulunda görüşülmesi bunla ilgili açılacak davaların
konuşulması.



Üyelerimiz adına defin nöbetinden çıkarma dilekçelerinin hazırlanıp yayınlanması



suahed.com.tr Dr. Kâmil Furtun ile ilgili anma haberinin yayınlanması
http://suahed.com.tr/Detay/207/Dr-Kamil-Furtun-u-Unutmadik.aspx



Eğitim komisyonu faaliyetlerinin ŞUA-AKADEMİ ismiyle sahaya duyurulması bununla ilgili
görsel ve rolup yapılması



ŞUA-AKADEMİ ile akut gastroenteritler üzerine eğitim toplantısı yapıldı



Gezici hizmete tabi nüfusa verilen hizmetlere karşılık verilen ücretlerin eksik ödenmesi ile
ilgili olarak Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde 2016/608 esas no ile; Adli Nöbetlere iştirak
edilen dönemde ödenmeyen ücretlerle ilgili olarak da Şanlıurfa 1. İdare mahkemesinde
2016/609 esas no ile davalar açılmıştır. http://suahed.com.tr/Detay/208/SonDavalarimiz.aspx



Ceylanpınar aile hekimlerini ŞUAHED başkan yardımcısı hacı Yusuf eryazgan tarafından
ziyareti ve sorunların dinlenmesi örgütlenme çalışmasının yapılması



ŞUAHED büronun adres değişikliği yapılması dernekler müdürlüğüne bildirilmesi



Defin iptal dilekçesi hazırlanması yayınlanması http://suahed.com.tr/Detay/194/Defin-veAdli-Nobet-Iptal-Talepli-Dilekce.aspx



Defin iptal dilekçesi http://suahed.com.tr/Detay/210/DEFIN-IPTAL-DILEKCESI.aspx

HAZİRAN 2016


Viranşehir’de Suriyeli aşıları muayeneleri ilgili açılan soruşturma için İL HSM ile görüşüldü
konudaki yanlışlıklar aktarıldı.



Gezici hizmet sunulan nüfusun aktarılması ile ilgili hukuk komisyonunda avukat aracılığıyla
itiraz hazırlanması



Şanlıurfa tabip odası, Şanlıurfa eczacı odası ziyaret edildi
http://suahed.com.tr/Detay/248/Sanliurfa-Tabip-Odasi-ve-Eczacilar-Odasi-Ziyaretleri.aspx



Şiddet konusunda üyelerimizin daha hızlı işlemeleri yapabilmesi için algoritma hazırlanması
http://suahed.com.tr/Detay/258/SIDDET-ALGORITMASI.aspx



Gezici nüfus aktarımı ile ilgili Ekinyazı,karabahçe ,yardımcı asmlerle görüşüp bu konuda hukuk
komisyonu ve avukatımızdan konuyla ilgili destek sunulması



Viranşehir’de vatandaşların aile hekimlerinin adli nöbet listesinden direk ulaşılıp aranması le
ilgili Şanlıurfa il hsm tsm şube sorumlusu ile ilgili görüşülmesi ve uyarılması.

TEMMUZ 2016


Ülkemizde yaşanan darbe girişim sonucu AHEF in aldığı karara uyacağımızı açıkladık
http://suahed.com.tr/Detay/270/KAMUOYUNA-DUYURU.aspx



Bazı ilçelerde Maaşlarla ilgili yaşanan sorunlar Şanlıurfa hsm ye bildirildi



Şanlıurfa tabip odası ve ,sendikaların demokrasimize sahip çıkalım Darbeye HAYIR basın
açıklamasına katıldık.



Web sitesinden DEMOKRASİ bildirisinin yayınlanması
http://suahed.com.tr/Detay/262/DEMOKRASI-BILDIRISI.aspx



15-49 ilgili açtığımız davaya Danıştay onayı alarak davamızın sonucunu kesinleştirdik
http://suahed.com.tr/Detay/265/Danistaydan-Davamiza-Onama-Karari.aspx



Cumartesi nöbetleri ilgili gelen cezalara yapılan itirazların iadeli taahhütlü gönderilmesi
bunların kabul edilmeyişi ilgili avukatımıza vasıtasıyla Şanlıurfa valiliğine itiraz ettik



ilimizde görev yapan aile hekimlerinin en çok kullandığı AHBS sistemi olan NBYS ye sistemde
yaşanan sorunlarla ilgili yazı yazıldı



İlimizde yürütülecek 15-49 çalışması ile ilgili Kurum başkanı Prof. Dr. irfan Şencan ,kurum
başkan yardımcısı Uzm. Dr. Bekir keskinkılıçla Urfa ziyarelerinde bir araya gelip yapılacak
çalışma ilgili fikir alışverişi yapılmıştır sahadaki sıkıntılar anlatılmıştır



http://suahed.com.tr/Detay/248/Sanliurfa-Tabip-Odasi-ve-Eczacilar-Odasi-Ziyaretleri.aspx
ŞUAHED yönetim kurulu Şanlıurfa tabip odası,Şanlıurfa eczacı odası nı ziyaret ederek
ilmizdeki saglık çalışanlarının sorunları konuşuldu her iki yönetimede çalışmalarında başarılar
dilendi

AĞUSTOS 2016


Bayraktar aile sağlıgı merkezine 15-49 çalışması nedeniyle maaş verildigi iddası nedeniyle
gelen vatandaşlarla ilgili bir belediye başkanının aile hekimine yaptıgı saygısızlıgı basına
taşıyıp bu konuda kınama yayınlayarak il saglık müdürlügüne il hsm ye konudan duyulan
rahatsızlık ilettik



Belediye başkanından aile hekimine "seni açığa aldırırım" tehdidi
https://www.cnnturk.com/turkiye/belediye-baskanindan-aile-hekimine-seni-aciga-aldiririmtehdidi



http://www.anadolugazete.com.tr/belediye-baskaninBelediye başkanından aile hekimine:
Seni açığa aldırırımdan-aile-hekimine-seni-aciga-aldiririm-25837h.htm



http://suahed.com.tr/Detay/290/SANLIURFA-AILE-HEKIMLERI-DERNEGINDEN-ILANENDUYURULUR.aspx



Ağustos ayına ilişkin yayımlanan adli ve defin nöbet listesinin yürütmeyi durudurma talepli
iptal davası ve Cumartesi nöbetlerine ilişkin Dr.Sedef Erdoğan'ın ihtar cezası iptal
davaları Şanlıurfa İdare Mahkemesinde 2016/816 ve 2016/691 dava numaraları ile açılmıştır.
http://suahed.com.tr/Detay/289/Suahedden-Iki-Dava-Daha.aspx



İlimizde 15-49 ile ilgili yapılan çalışmalar a destek olma adına yönetim kurulu kararı ile destek
yazısının yayınlanması kararlaştırıldı http://suahed.com.tr/Detay/291/Saglikli-Kadin-SaglikliAnne-Kampanyasi.aspx



Kararköprü Narlıdere asm de sabime haksız şikayetle ilgili dernek üyemize bilgi verilerek
avukatımızla görüşmesi ve şikayetci olması önerildi.



İlimizde kalibrasyon hzimetinin sunumuyla ilgili tekliflerin alınması degerlendirilmesi



Gezici Hizmete Tabi nüfusların Aile Hekminin onayı olmadan değiştirilmesine ilişkin
davalarımız 2016/701,2016/700, 2016/825, 2016/824 esas numaraları ile Şanlıurfa İdare
mahkemesinde açılmıştır. http://suahed.com.tr/Detay/292/Gezici-Hizmete-Tabi-NufusDavalari.aspx



Aile hekimlerine formla soru sorulmasına AHEF basın nezdinde haber yaptırılması
http://www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/saglik/586222/Aile_hekimlerine_formlu_sorgu_.ht
ml

EYLÜL 2016


2 yıldır süren cumartesi nöbetlerinin kaldırılması ile ilgili açıklma yapıldı
http://suahed.com.tr/Detay/316/BIRLIKTE-BASARDIK.aspx



Sakaryada darp edilen aile hekimi Fikret öztürk için açıklama yapılması



ŞUAFEST için ön çalışmalara başlandı



Harran ilçesinde ihtiyacı olan örgenciler için kitap yardımı için gerekli incelemeler başlatıldı



Dedeman ile üyelerimizin faydalanması için daha önce yaptıgımız indirim sözleşmesi
yenilendi



Yurt içi kargo ile üyelerimizin indirimli faydalanmasıyla ilgili görüşmeler yapıldı



Akçakale ilçesinde meb’e alınan şöförlerle ilglili İl milli egitim müdürülügü ile görşüldü



Viranşehirde defin nöbet listesine dava açmak için hazırlıklar başladı hukuk komisyoundan ve
avukatımızla görüşüldü

EKİM 2016


ŞUAHED Eğitim Komisyonu ve Endokrin dernegi işbirligi ile 08.10.2016 da Endokrin konulu bir
program düzenlenmiştir http://suahed.com.tr/Detay/331/SUAHED-EGITIMLERI.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/335/KALIBRASYON-ANLASMASI.asp dernek üyelerimizin
yararlanmasıyla için kalibrasyon antlaşması imzalandı



http://suahed.com.tr/Detay/339/MUDURUMUZ-SN-M-YASAR-SIMSEK-ILE-GORUSME.aspx
sayın müdürümüzle ilimzdeki sorunlar konuşuldu



--http://suahed.com.tr/Detay/349/AHEKON-2016ya-Katilim-Cekilisi.aspx ilimizde aile
hekimlerinin kanser taramaya önemini artırmak adına kanser taramayı en fazla aıle kımlerıne
kongre hedıyesı aıle saglıgı calısanlarına yarım altın vererek ödüllendirme yapıldı



-ŞUAHED ŞUAFEST hazırlıklarını tamamladı. http://suahed.com.tr/Detay/350/SUAFEST.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/336/Kadin-Sagligi-Kampanyasi-kapsaminda-yapilancalismalar.aspx

KASIM 2016


http://suahed.com.tr/Detay/355/Yonetim-Kurulu-Duyurusu.aspx
açıga alınanlarla ılgılı yönetim kurulu duyurusu



http://suahed.com.tr/Detay/359/10-Kasim.aspx



ŞUA-Akademi'nin, 3 Kasım Perşembe günü, saat 18.30'da, Cevahir Konukevi'nde
gerçekleşecen Ağrılı Kas Spazmlarına Yaklaşım konulu egitimle , yemekli toplantısı ile
üyelerimizin egitimine katkı verildi




https://www.facebook.com/groups/SUAHED/
Yeni çıkacak ödeme sözleşme Yönetmeliği ilgili üyelerimize anketle sorular soruldu -Gezici
nüfuslar için yazılan faliyet programıyla ilgili sıkıntılar Şanlıurfa hsm müdür yardımcısı ile
görüşüldü



ASM yaşam dergisine ilimizi dernegimizi analtan yazıların hazırlanması gönderilmesi

yapılan soru şturmalar

ARALIK 2016


ŞUAHED olarak sosyal sorumluluk projelerıne katkı sunduk
http://suahed.com.tr/Detay/375/HARRANDA-EGITIME-KATKI.aspx



ŞUA-AKADEMİ Egitimlerine bir yenisini ekledik
http://suahed.com.tr/Detay/376/Dermatoloji-Koprusu-Sanliurfadaydi.aspx



ECZACI ODASI ile işbirligi yapılarak majistralle ilgili egitim toplantısı yapıldı
http://suahed.com.tr/Detay/383/Birinci-Basamakta-Majistral-Ilaclar-Toplantisi.aspx

-



Viranşehirde üst üste gelen denetimler üzerine il hsm izlem degerlendirme il e görüşme
yapıldı



Cari gider ödeneklerin geç yatırılmasıyla ilgili Şanlıurfa hsm idari mali işler ve Halka saglıgı
kurumu strateji geliştime başaknı yavuz ateşle görüşülmesi



Üyelerimize hediye olarak dagıtmak için kalem yada bardak yapılması için ön çalışmaların
yapılması



-ŞUAHED Başkanının saglık bakanlıgının yaptıgı politka laboratuarına katılması

OCAK 2017


http://suahed.com.tr/Detay/394/KAN-BAGISI-KAMPANYASI.aspx üyelerimizle halk saglıgı
müdürlügü ile birlikta kan bagışı kampanyası yapıldı



http://suahed.com.tr/Detay/405/Siverekte-Siddeti-Protesto.aspx siverekte şiidete ugrayan
arkadaşımız Süleyman tekeşe destek olmak adına Siverek ilçemize gittik



http://suahed.com.tr/Detay/407/Siddet-Cezasiz-Kalmadi.aspx siverekte yaptımız basın
acıklmasının etkileri hemen yansıdı




Şiddet olayı AHEF vasıtasıyla ulusal basına yanısıtıldı
Şanlıurfa'da doktora şiddet - https://www.cnnturk.com/video/turkiye/sanliurfada-doktorasiddet via @cnnturk



Milli egitim müdürülügüne işe giriş raporları ile ilgili yazı yazılması



Üyelerimize dernek logolu bardak hedıyesı verılmesı için çalışma bşalatılması



THsk yıl içerisinde yaptıgı egitimler için görevlendirme verilmemesi il eilgili THSK egitim daire
başakanı ile konun görüşülmesi bu konu il hsm nın hatalarının aktarılması



Şanlıurfa eczacı odası ile ŞUAHED olarak ortaklık yaptıgımız majistral formüllerin AHEF
asmyaşamda yayınlanması http://www.asmyasam.com/majistral-formuller/



THS ÇEKÜS DAİRE BAŞKANLIGI anne bebek ölümleri ile ilgili bakanlıgın bir çalıştay yapılacagı
bunun öncesi bir geri bildirim formu hazırlanması bunun ŞUAHED sayfalarında duyrulması
http://www.thsk.gov.tr/geri-bildirim-formu.html



Şanlıurfa hsm sayfasında aile hekimlerinin bütün bilgilerinin görülmesi ile ilgili il halk sağlığı
müdürlüğü bilgi işlem uyarıldı



Şanlıurfa valiliğine sunulmak üzere Şanlıurfa ili aile hekimlerinin sorunları ile ilgili rapor
hazırlanması

ŞUBAT 2017


-Viranşehirde yaşanan terör olauı ilgili basın metinin yayınlanması
http://suahed.com.tr/Detay/421/Viransehir.aspx



-ŞUAHED olarak örgütlenme toplantıları yapmak üzere sahaya duyuruların yapılması
http://suahed.com.tr/Detay/411/Orgutlenme-Calismalari.aspx



--ŞUAHED oalrak kanser tarama ve antibiyotik az yazma ile ilgili üyeler arasında iki kişiye ödül
verilmesi http://suahed.com.tr/Detay/412/KONGRE-YOLCUSU-KALMASIN.aspx



-ŞUA-AKADEMİ Sık görülen göz hastalıklar ile ilgili egitim toplantısı yapılması
http://suahed.com.tr/Detay/413/SUA-Akademi-Kirmizi-Goze-Yaklasim.aspx



-THSK nın hazırladıgı Ödeme sözleşme yönetmeligi taslagı ile ilgili duyuru yayınlanması
http://suahed.com.tr/Detay/418/ODEME-SOZLESME-TASLAGI-GERI-CEKILSIN.aspx



-Bayraktar asm de yaşanan saglıkta şiddet vakası ile iligili arkadaşlarımzıla iletişim kurup
destek olacagmızı belirttik.



-İl genelinde denetimlerde yapılan hatalarla tam gün kesintiler üzerine hukuk komisyonu ve
avuktamızla konu görüşülürek üylerimize bu konuda hukuksal bilgi verildi.



-Okul saglıgı taramalrında yşaanan sıkıntılar Şanlıurfa milli rgitim müfürülügü yetkilerine
,Şanlıurfa hsm ye THSK Çeküs daire başkanlıgına yazılı ve sözel olarak iletildi ancak sorunu
çözüme kavuşturamayan il hsm ve il müllü egitim müdürlügü nedeniyle ŞUAHED olarak
üyelerin uyması için bu konuyla ilgili bir tesviye kararı alındı.



-Asm Kira sözleşmelerinde artış oranı yeni kira sözleşmleri ilgili hukuk komisyonu mali
muşavirden bilgi alınarak konu hakkında üyelere bilgi verilmesi saglandı.



-Akçakale devlet hastanesi başhekimin asm yi denetlemeye gitmesi ilgili Şanlıurfa hsm ve
Şanlıurfa kamu hastaneleri temsılcıelrı ıle görüşüp bunun kabul edılemez oldugunu ilettik
,Ayrıca konu AHEF tarafından THSK izleme degerlendirme başkanlıgına iletildi



-Siverek kaymakamlıgını ilçedeki memurlar için yayınladıgı yazının hukuk komısyonu ve
avukatımızla görüşülmesi



-Vali yardımcısı sayın Ufuk akıl ile ilmizde aile hekimlerinin sorunları özelikle Akçakalede
başhekımın usulsüz yaptıgı denetimler,siverekta kaymakamlıgın yayınladıgı yazı ,Birecikte
kaymakamlıgın Şanlıurfa hsmden aytı yaptıgı denetımlerdekı hukuksal idari hatalr görüşüldü.

MART 2017


http://suahed.com.tr/Detay/433/Egitimler-Devam-Ediyor.aspx ŞUA-AKADEMİ egitimleri
devam etti



http://suahed.com.tr/Detay/458/Dr-Emine-KIRKPINARa-iftira-atmaya-calisanlaraKINAMA.aspx Dernek üyemiz emine kırkpınara atılan iftirayı kınadık



http://suahed.com.tr/Detay/460/Yilin-Aile-Hekimi.aspx Üyemiz emine kırkpınarın saglık
bakanlıgı tarafından ilimizde yılın aile hekimi seçilmesini kutladık



Nüfus aktarımı konusunda yaşanan problemleri hukuk komisyonu ve yönetim kurulunda
konuşuldu bu konuda yaşanan sıkıntılar degerlendirildi



Birecik ilçesinde aile hekimleri ve aile saglıgı izinleri ilgili kaymakamlıgın imza yetkisi konusu
THSK iletildi



Bulaşıcı hastalıklar bidirimi ile ilgili üyelerin uyarılması ilgili yazı hazırlanması



http://suahed.com.tr/Detay/462/UZGUNUZ-KIZGINIZ-BASIMIZ-SAGOLSUN.aspx vefat eden dr
arkadaşımızı andık



Hüseyin agırın cenaze törenine ŞUAHED adına katılmak üzere ŞUAHED başkanı Hüseyin
güntürkün ,ŞUAHED Başkan yardımcısı H.Yusuf Eryazgan ,Yönetim kurulu üyesi Ali çeşmenin
katılması

NİSAN 2017


Hüseyin agır için basın açıklaması yapıldı http://suahed.com.tr/Detay/469/Dr-Huseyin-AGIRianma-ve-Saglikta-siddete-karsi-Basin-aciklamasi.aspx



15-49 İlgili saglık bakanlıgı kararı ile verile 20 ceza puanınıaçtıgımız dava ile iptal ettirdik
http://suahed.com.tr/Detay/478/Davalari-Kazanmaya-Son-Surat-Devam.aspx



Üyemize basın yoluyla atılan bir iftiraya tekzip yayınlattık
http://suahed.com.tr/Detay/485/SUAHED-Uyesine-Haksizliga-Mahkemeden-TekzipKarari.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/486/Sindirim-sistemi-hastaliklari-icin-bilgilendirmetoplantisi.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/471/Yolluk-Talebi-DIlekcesi.aspx
katılanlar için yolluk dilekçesi yayınlandı



Egitimlerimiz devam etti http://suahed.com.tr/Detay/477/KOAH-Egitimi.aspx



Hızır AHBS görüşme yapılarak aile hekimleri içn uygun aniaşma imkanı için çalışma yapıldı



Sınıf düşme sorunu için üylere bilgilendirme yapıldı

Egitimlere

MAYIS 2017


http://suahed.com.tr/Detay/516/SINIFTAN-DUSME-ITIRAZIMIZ-KABUL-EDILDI.aspx



Haksız bir uygulama sonucu açıga alınan iki hekim arkadaşımız için vali yardımcısı,suruç
kaymamakamı ,Şanlıurfa halk saglıgı müdürü yaşar şimşekle,THSK izleme degerlendirme daire
başkanı ile konuda yaşanan haksızlıklar konuşulmuştur.Bu durumun düzeltilemesi talep
edilmiştir.



Saye AHBS ile üyelerimize indirimli AHBS programının sunulması ıle ılgılı gorusmeler
yapılması



Daha kalıtelı uygun AHBS sıstemı ıcın erbul ,kardelen fırmalarından teklıf alındı



İlimizde aile hekimliginden ayrılanlar için duyuru hazırlanması
http://suahed.com.tr/Detay/512/Dernekten-Istifa-Hakkinda-Duyuru.aspx



ŞUAHED Başkanı Hüseyin güntürükün ve başkan yardımcısı AHEF saymanı H.yusuf eryazgan
ın rapor çalıştayına katılması http://suahed.com.tr/Detay/512/Dernekten-Istifa-HakkindaDuyuru.aspx

HAZİRAN 2017


Kısasda darp edilen aile hekimi arkadaşımıza hukuk komisyonu avukatımız aracılıgı ile
desteklerımızı sunduk



http://suahed.com.tr/Detay/530/Sosyal-Yardimlarda-Yasanan-Sorunlar-Valilige-Iletildi.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/531/Majistral-Recete-Calismasi.aspx eczacı odası ıle ortaklasa
majıstral projesı hayata gecırıldı



http://suahed.com.tr/Detay/537/Saglikta-Siddet-Devam-Ediyor.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/539/Yardimci-ASMde-yasanan-Olayla-Ilgili-Basin-AciklamasiYapildi.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/543/Yardimci-ASMde-yasanan-Olayla-Ilgili-Suc-DuyurusundaBulunuldu.aspx



Hızır ahbs ile yönetim kurulu ve komısyonlar tanıtım toplantısı yaparak üyeler için AHBS
programı incelendi

TEMMUZ 2017


THSK gezici hizmet ile ilgili son hesaplamalarına ve kayıplara itiraz etmek için üyelerimiz için
dilekçe hazırlandı http://suahed.com.tr/Detay/548/Gezici-Kilometre-Hesabi-Itirazi-DavaDilekcesi.aspx



Cumartesi nöbetleri ile ilimizde 1 yıl önce verilen ceza puanını ipatlini sagladık
http://suahed.com.tr/Detay/549/SUAHED-DAVA-KAZANMAYA-DEVAM-EDIYOR.aspx



İDARE MAHKEMESİNİN VERMİŞ OLDUĞU DEFİN NÖBET LİSTESİ İPTAL KARARINA KARŞI
BAKANLIĞIN İTİRAZINA RED! http://suahed.com.tr/Detay/553/SUAHED-HAKLILIGINAYARGIDA-DEVAM-EDIYOR-DANISTAYDAN-RED-CEVABI.aspx



ŞUA-AKADEMİ egitim faliyetleri devam ediyor http://suahed.com.tr/Detay/554/AHEFSUAHED-ve-Prima-Toplantisi-Gerceklestirildi.aspx



Anayasa mahkemesi ve danıştayın aile hekimligi yönetmeliklerinde izinle ilgili maddleri iptali
sonrası VEKALETSİZ İZİN le ilgili dilekçe yayınlayıp bu konuda hukuk komisyonumuzla bir
çalışma başlattık http://suahed.com.tr/Detay/555/VEKALETSIZ-IZINDE-SON-NOKTA.aspx



Özel hastanelerden gelen reçete çevirme ve labartuvar taleplerı içi il saglık müdürlügüne yazı
yazıldı



Şanlıurfa valiligine yeni başalayan Abdulalh erine çiçek göderildi dernek adına



Kardelen AHBS den teklif alınıp üyelerimiz için degerlendirme yapıldı



Saye firması ile aile hekımlerının kalıtelı indirimli AHBS kullanamsı acısından sözleşme yapıldı



Asmler zorunlu kamera şartı için 4 ayrı firmadan teklif alındı teklifler degerlendirildi

AĞUSTOS 2017


Son dönemde aile saglıgı çalışanları ile ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili kamuoyu acıklaması
yapıldı http://suahed.com.tr/Detay/572/KAMUOYUNA-DUYURULUR.aspx



Birecik ilçemizde halk saglıgı müdürülügünden ayrı kayamakamlıgın aıle hekımlıgı mevzuatına
uygun olmadan yapılan denetımlerle ilgili THSK izleme degerlendirme daire başkanlıgı ile
görüşüldü konu hakkında sıkıntılar dile getirildi
http://suahed.com.tr/Detay/572/KAMUOYUNA-DUYURULUR.aspx



Akçakalede üyemizle ve asm sıyle ilgili yapılan asılsız haberi avukatımız aracılıgıyla tekzip
edilmesi



Yeni dernek merkezi için çalışmalara başlandı dernek merkezi için uygun yerler bakıldı



Avukatımızla sözleşme yenilendi



İl milli egitim müdürülügüne yurt başvuruları için aile hekimlerine başvuru konusunda
yaşanan mevzuat boşlugu sıkıntılar için yazı yazıldı
-

EYLÜL 2017


ŞUA-AKADEMI Egitimleri ile aile hekımlerıni bir araya getirmeye devam ettti
http://suahed.com.tr/Detay/579/SUA-AKADEMI-Devam-Ediyor.aspx



ŞUAHED ve Şanlıurfa eczacı odası işbirligi türkiyenin bir çok yerinden katılımcılarla 2 gün
süren 144 katılımcı ile http://suahed.com.tr/Detay/592/1-Basamakta-Modern-veTamamlayici-Tip-Uygulamalari-Sempozyumu.aspx sempozyum yapıldı



Milli egitim bakanlıgının çalışma saglık gözetimi yazısına il milli egitim müdürlügüne işe giriş
raporları ile ilgili yazı yazılarak bu konud aıle hekımlerıne yönlendirme yapılmamsı yönünde
uyarıda bulunuldu



Bayraktar asm ye belediyeden Spor raporları için yönlendirmeyle belediye kültür hizmetleri
daire başkanlıgıyla görüşüldü



Servis şöförleri ile ilgili edessa tv ye basın açıklmasında bulunuldu
https://youtu.be/cxZNr6fLL1A



ŞUA-AKADEMİ Dermafitozlarla ilgili egitim toplantısı yapıldı

EKİM 2017


Birinci basamakta iyi hekimlgi destekleyeci projlere destek vermeye devam ettik
http://www.suahed.com.tr/Detay/597/KANSER-TARAMA-KONGREYE-GOTURUYOR.aspx



Son dönemde açılan ve açılması planlanan davalar http://suahed.com.tr/Detay/603/SonDonemdeki-Acilan-Dava-Bilgilendirmeleri.aspx



Servis raporlar ile ilgili yayınlanan yönetmelikle üyelerimize yol göstercek bir algorıtma
yayınladık http://suahed.com.tr/Detay/613/OGRENCI-SERVIS-RAPORLARI-ALGORITMASI.aspx



Siverek ilçesinde saye firması sponsorlugunda üyelerle yemek ve örgütlenme toplantısı
yapıldı



Viranşehir ilçemizde işkurdan rapor için yönlendirme ler kaşı Viranşehir işkur araranak
uyarıldı



Viranşehir ilçesinde saye firması sponsorlugunda üylerle yemek ve örgütlenme toplantısı
yapıldı

KASIM 2017


Tema akademi ile işyeri hekimligi egitimi almak isteyen üyelerimiz için dernek adına
sözleşme yapıldı



Sağlıkta şiddetle ilgili dava kazandık http://www.suahed.com.tr/Detay/622/SAGLIKTASIDDETE-BIR-CEZA-DAHA.aspx



http://www.suahed.com.tr/Detay/623/SEMPOZYUM-YOGUN-KATILIMLA-TAMAMLANDI.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/631/Dava-Duyuru-Guncellemeleri.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/634/Esnek-Mesai-ile-Ilgili-Duyuru.aspx



Ase yoklugunda sınıf düşme ile ilgili hukuk komisyonumuz avukatımızla çalışma yapılıp sınıf
düşen bir birim üzerinden emsal dava açıldı



http://www.suahed.com.tr/Detay/634/Esnek-Mesai-ile-Ilgili-Duyuru.aspx esnek mesai ile
ilgili duyuru yapılarak üyelere bilgi verildi



Suruç ilçesinde perfprmans itirazlarla ilgili bcg aşısı eksıklıgı ıle ılgılı tek lıste seklınde ıtıraz
edılmesı konusu izleme degerlendirme şube ile görüşüldü

ARALIK 2017


Derneğimizi yeni ofise taşıdık



Daha önce acıga alınmıs göreve ıaede edılmıs ıkı arkadasıma yapılan huksuz uygulamalar için
THSK izleme degerlendırme daıre baskanlıgına konu tutanakları ile iletildi.



http://suahed.com.tr/Detay/655/Mahkemeden-Ceza-Iptali.aspx Cumartesi nöbetleri ile ilgili
üyemize verilen cezayı dava ederek kazandık



ŞUA-AKADEMİ egitimleri devam etti http://www.suahed.com.tr/Detay/658/EMZIRME-veANNE-SUTU.aspx



Yeni il saglık müdürü mkamında ziyaret ederek hayırlı olsun dedık
http://www.suahed.com.tr/Detay/661/Il-Saglik-Mudurumuze-Hayirli-Olsun-Ziyareti.aspx



Çocuk enfeksıyon dernegı ıle ypaılacak toplantı projesı ulusal basında haber oldu
http://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/karatayin-asilarda-aluminyum-var-aciklamasi-tepkicekti-peki-asilarda-neden-aluminyum-kullaniliyor-2155672/

http://www.suahed.com.tr/Detay/651/YENI-OFISIMIZ.aspx

OCAK 2018


ŞUA-AKADEM faaliyetleri devam etti http://suahed.com.tr/Detay/666/GELECEGIMIZ-ICINASILAR.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/676/17-Subat-Ortak-Egitim-Toplantimizin-Bilimsel-ProgramiAciklandi.aspx Çocuk enfeksıyon dernegı yapılacak program acıklandı



Saglıkta şiddet le ilgili 1 yıldır siverekte takip ettıgmız davayı kazandık türkiyede ilk olarak
ertelemesiz paraya çevirmeksizin hapis cezası verildi
http://suahed.com.tr/Detay/677/Saglikta-Siddete-Ertelemesiz-Paraya-Cevrilmesiz-HapisCezasi.aspx




Bunla ılgılı medya haberlerı
http://www.urfanatik.com/m/sanliurfa/doktoru-doven-baba-ve-ogluna-hapis-cezasih77182.html
http://m.hurriyet.com.tr/doktoru-doven-baba-ve-ogluna-hapis-cezasi-40722839 Stajyerler
le ılgılı gelen yazılarla ilgili üyelerimize bilgilendirme yapıldı
http://suahed.com.tr/Detay/673/Stajerlerle-Ilgili-Mahkemeden-Yazi-Gelen-HekimlerimizeDuyurulur.aspx



Sgkdan usulune uygun olmayan bilgi istemleri ile igili sgk müfettisi ile görüşülerek bu
konudakı sıkıntılar dıle getırıldı konu hakkında halk saglıgı başkanlıgına da bilgi verildi
http://suahed.com.tr/Detay/680/SGK-Bilgi-Istemleri.aspx



Üyelerimizin çalıştırdıgı personelle ilgili mali muşavirin hazırladıgı ilerde yaşanacak sıkıntılara
dıle getıren bir yazı hazırlandı http://www.suahed.com.tr/Detay/668/Kidem-TazminatiNedir.aspx



Üyelerimizn faydalanması için BURSAHEDİN İngilizce egitim projesıne dahıl olduk
http://www.suahed.com.tr/Detay/672/TIBBI-INGILIZCE-EGITIM-FIRSATI.aspx



THSK izleme degerlendirme daire başkanına gebe izlemelerde sadece hekımlere ceza
verılmesı konusu iletildi bu uygulamanın hukuksuz oldugunun altı çizildi

ŞUBAT 2018


http://www.suahed.com.tr/Detay/681/18-YAS-ALTI-GEBELIKLER.aspx



-18 yş altı gebelık basvuruları ıcın yasanan sorunlarla ılgılı avukatımızın hazırladıgı
bılglendırme notu yayınlandı



ŞUA-AKADEMİ faliyetlerine devam edıyor http://www.suahed.com.tr/Detay/682/EMZIRMEVE-ANNE-SUTU-ICIN-ORTAK-IYILIK-SEMPOZYUMU-YOGUN-KATILIMLA-GERCEKLESTIRIL.aspx



ŞUAHED olarak saglık okur yazarlıgı projlerıne hep destek olduk
http://www.suahed.com.tr/Detay/686/Antibiyotikte-Degil-Sagliginizda-Israrci-Olun.aspx



http://suahed.com.tr/Detay/688/MAJISTRAL-RECETELER.aspx ŞUA-AKADEMİ Eczacı odası
işbirligi ile hazırlanan majıstıral formüller yayınlandı



ŞUAHED- Çocuk enfeksıyon dernegı ortak toplantısı yapıldı
http://suahed.com.tr/Detay/676/17-Subat-Ortak-Egitim-Toplantimizin-Bilimsel-ProgramiAciklandi.aspx



http://www.suahed.com.tr/Detay/692/EGITIM-TOPLANTILARIMIZ-DEVAM-EDIYOR.aspx ŞUAAKADEMİ faliyetleri devam etti



Bakanlıgın aıle hekımlıgınde yapacagı onemlı degısıkler ıcın AHEF başkanlar toplantısı ıcın
uyelerden gelen sorunlar çözüm önerileri istendi ve raporlandı



http://www.suahed.com.tr/Detay/693/Istanbulda-Meslektasimizin-BicaklanmasiniKiniyoruz.aspx SAGLIKTA ŞİDDETE KARŞIN BİRKEZ DAHA sesimizi yükselttik



http://suahed.com.tr/Detay/687/VEKALETSIZ-IZINDE-HAKLILIGIMIZI-MAHKEMEISPATLADI.aspx Vekaletsız ızınle ilgili yürütügümüz çalışmalara bir destekte eskişehirden geldi

MART 2018


http://suahed.com.tr/Detay/699/SGK-ILE-ILGILI-SORUNLAR-COZUME-KAVUSTURULDU.aspx
SGK ile yaşanan sorunlar urfa sgk il müdürlügüne ,ayrıca ankaradaki sgk yetkilerine iletildi



http://suahed.com.tr/Detay/711/Huseyin-Agirin-katledilisinin-Seneyi-Devriyesi.aspx hüseyin
agırı andık



Anne bebek ölümleri ile iligili ypılablecekleri kurullarımızda yönetim kurulunda tartışarak bu
konudaki raporumuzu il saglık müdürülügüne sunduk



ŞUA-AKADEMİ prediyabet toplantısını bilim şirketi ie beraber yapıldı



Şanlıurfa tabipodası seçimleri için aday olan iki grup dernegımızı zıyaretı sonucu istişarelerde
bulunulmuştur

NİSAN 2018


15-49 ile ilgili daha önce idari mahkemede kazandıgımız davayı istinaf mahkemesinde de
kazandık http://suahed.com.tr/Detay/714/Bir-Hukuk-Zaferi-Daha.aspx



ŞUAHED olagan genel kurul ile ilgili hazırlıklarımıza başladık
http://suahed.com.tr/Detay/713/SUAHED-OLAGAN-GENEL-KURULU-ILANI.aspx



ŞUAHED olarak son khk da yayınlanan asmlerın en alt sevıyedekı su tarıflerınden
yararlanamasını saglayan yazıya istanaeden ŞUSKİYE yazı yazıldı



Suruç AFAD tan işe giriş raporları ile ilgili AFAD yetkilileri ve Suruç kaymakamlıgı ile görüşüldü



ŞUAHED üyelerine birey okullarından idirimli avantaj saglamak için anlaşma saglandı



ŞUAHED olarak halk saglıgı başkanlıgının yaptıgı egitimlerde görevlendirilme verilememsini
Toplum saglgı merkezi egitim daire başkanlıgı ile görüşüldü konu ile ilgili yazı yazıldı



ŞUAHED olarak dış alım kadrosunda yaşanan sıkıntı hukuk komisyonumuz tarafından görüş
bildirilerek konun halk saglgıgı başkanlıgınca düzeltilmesi istenmişti

