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El�m�zde 10 günlük kaldı
TTB A�le Hek�mler� Kolu Başkanı F�l�z Ünal ve A�le
Hek�mler� Derneğ� Federasyonu (AHEF) Yönet�m Kurulu
üyes� Hüsey�n Köz, koronav�rüsle mücadelede
yurttaşların �lk başvuru noktası olan a�le sağlığı
merkezler�nde (ASM) yaşanan problemler� ve eks�kler�
Cumhur�yet’e anlattı.
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Türk Tab�pler� B�rl�ğ� A�le Hek�mler� Kolu Başkanı
F�l�z Ünal, “El�m�zde şu an �ç�n sadece 10 günlük
maskem�z var” ded�.

ASM’lerde tıbb� malzeme yeters�zl�ğ�
yaşandığına d�kkat çeken Ünal, “Maskeler daha
yen� gönder�ld�, eld�ven �se yok. Her b�r a�le
hek�ml�ğ� b�r�m�ne 40 tane gönder�ld�.
Hemş�relerle paylaşınca 20’şer maske el�m�zde
kalıyor. Maskeler�n 4 saatte b�r değ�şt�r�lmes�
gerek�yor. 10 gün kullanacak kadar bas�t
maskem�z var” ded�. A�le hek�mler�n�n yaş grubu
yüksek olan hek�mler olduğuna d�kkat çeken
Ünal, “Zaten s�stem eks�kle çalışıyor. Bu hek�mler
enfekte olup s�stemden çıktıklarında b�r�nc�
basamak sağlık h�zmetler�nde c�dd� sıkıntı
yaşanacak” �fadeler�n� kullandı.

REÇETELİ MASKE

Yaşlıların raporlu �laçlarını doğrudan eczaneden
almasının doğru karar olduğunu bel�rten Ünal,
“Fakat Sağlık Bakanlığı ‘Maskeler reçeteyle
yazdırılacak’ d�yerek bunu deld�. Madem bu
�nsanlar �laçlarını eczaneden alab�l�yor, neden
maske yazdırmak �ç�n a�le hek�ml�ğ�ne gel�ns�n”
d�ye konuştu.
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İlhan Selçuk'un Yazıları

21 Haz�ran 2010 tar�h�nde y�t�rd�ğ�m�z

Cumhur�yet Gazetes� Başyazarı İlhan

Selçuk'un yazılarından seçmeler�

okurlarımızla buluşturuyoruz. Bu köşede
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bulab�leceks�n�z.
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A�le Hek�mler� Derneğ� Federasyonu yönet�m
kurulu üyes� Hüsey�n Köz �se “Koronav�rüs r�sk�
yüksek olan hastaları muayene edeb�lmem�z
�ç�n öncel�kle hasta sayısının az olması gerek�yor.
Hâlâ a�le hek�ml�ğ�ne bas�t b�r �laç yazdırmaya
gelen var” ded�. 

“Bakanlığın öksüz çocuklarıyız” d�yen Köz şunları
anlattı: “Man�sa’da ben�m bulunduğum ASM’ye
malzeme dağıtılmadı. En azından muayene
ederken koruyucu maske, eld�ven ve özel
kıyafet�m�z olab�lmel�.”
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