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SAĞLIKLI YÖNETİM SAĞLIKLI GELECEK PANELİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Yönetim Topluluğu Tarafından 'Sağlıklı Yönetim Sağlıklı Gelecek' Konulu Panel
Düzenlendi
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Yönetim Topluluğu tarafından 'Sağlıklı Yönetim Sağlıklı Gelecek' konulu panel
düzenlendi. 18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü´nde düzenlenen panele, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcıları, Prof.
Dr. Suat Uğur ile Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Genel Sekreter Cihangir Boz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr.
Serap Altuntaş ile Doç. Dr. Diler Aydın, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tümen´in yanı sıra akademik
personel ve öğrenciler katıldı.
 Panelin moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aba yaparken, panelistleri ise Bandırma İlçe Sağlık Müdürü
Dr. Başak Şen Ilgaz, Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muzaffer Şenveli ve Özel Bandırma Royal Hastanesi Genel Müdürü
İsmet Karakaya oldu.
 Rektörlük Konferans Salonu´nda gerçekleşen panelin moderatörü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aba, ilk sözü
Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Şen Ilgaz´a verdi. Ilgaz, meslek hayatıyla ilgili küçük yaşlarda belirlemiş olduğu hedeflerini ve
bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir çalışma sergilediğini, Bandırma Sağlık İlçe Müdürlüğüne atanma sürecini ve sonrasında bir kamu
idarecisi olarak yaşadığı tecrübeleri dinleyicilerle paylaştı.
 Panelin ikinci konuşmacısı ise Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muzaffer Şenveli oldu. Şenveli sözlerine, öğrencilik
hayatı ve kamu sektöründe göreve başlaması hakkında bilgi paylaşımında bulunarak başladı. Konuşmasının devamında Şenveli, aldığı
görevleri ve görev yaptığı yerleri kısaca belirttikten sonra, memleketi olan Bandırma´ya dönüşünü, ilk idarecilik deneyimlerini,
karşılaştığı zorlukları, hatalarını ve bu hatalardan almış olduğu dersler ile yaşamış olduğu gelişim sürecini samimi bir şekilde
dinleyicilere aktardı. Bandırma Devlet Hastanesi´nin başarılı Başhekimi Uz. Dr. Muzaffer Şenveli, bölgemizin merhum kanaat
önderlerinden olan Ali Öztaylan´ın, kendisinin gelişim ve olgunlaşma sürecine olumlu etkisi ile kitap okumaya, öğrenmeye ve sosyal
çevreyle iletişiminin gelişmesindeki rolüne dikkat çekti. Vermiş olduğu örnekler üzerinden, özellikle öğrencilerimize tavsiyelerde
bulunan Şenveli, iş hayatında ilkeli durmanın ve etik değerlerin önemini belirterek, önemli olanın insanın kendisine olan saygısı
olduğunu 'belki işinizi kaybedersiniz ama değerinizi kaybetmezsiniz' sözleriyle aktararak konuşmasını tamamladı.
 Panelde son sözü alan Özel Bandırma Royal Hastanesi Genel Müdürü İsmet Karakaya ise özel sektördeki yöneticilik deneyimlerini
dinleyicilerle paylaştı. Ayrıca öğrencilerin akademik hayatlarında edindikleri teorik bilgilerin yanı sıra iş hayatına atılmadan önce staj
dönemi geçirmelerinin gelişimleri açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti ve bu bağlamda üniversite-özel sektör iş birliğinin
önemine vurgu yaptı. Özel sektörde yöneticiliğin avantajlarını ve dezavantajlarını da öğrencilerle paylaşan Karakaya, Özel Bandırma
Royal Hastanesi olarak üniversiteyle her anlamda iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyacağını ifade ederek konuşmasını
sonlandırdı.
 'Sağlıklı Yönetim Sağlıklı Gelecek' konulu panel, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in konuşmacılara plaket takdim etmesiyle son
buldu.
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Üniversitede panel 19/12/2018
Ilgaz, Şenveli ve Karakaya, ülkemizdeki sağlık sistemini anlattı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Sağlıklı yönetim, sağlıklı gelecek' konulu panel düzenlendi.
'Sağlık Yönetimi Günü' nedeniyle, üniversite öğrencilerinin kurduğu 'Sağlıklı Yönetim Topluluğu' tarafından düzenlenip, üniversitenin
öğretim üyesi Dr. Gökhan Aba´nın moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz,
Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli ve Bandırma Özel Royal Hastanesi Genel Müdürü İsmet
Karakaya katıldı.
ILGAZ KONUŞUYOR
Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz, hâlen Bandırma´da 80 personelle, 1. basamak koruyucu sağlık hizmetleri verdiklerini
belirterek şöyle konuştu:
'Bizim 15 ayrı birimde gerçekleştirdiğimiz görev alanımızda hedefimiz, kişiyi önce sağlıklı tutmaya çalışmaktır. Bunu sağlamak için
hastalıklarla ilgili çeşitli sağlık taramaları yapıyoruz. Bunlar arasında kanser taramaları da bulunuyor. Aşılama çalışmalarımızda % 90
oranında başarı sağlıyoruz. 19 Aile Sağlık Merkezi´mizde, 51 doktor görev yapıyor. Sigarayı bıraktırma birimizde vatandaşlarımıza salı
ve Perşembe günleri hizmet veriyoruz.'
Ilgaz, öğrencilere, 'Göreve geldiğinizde çözüm üretmeye çalışın. Egolarınıza yenilmeyin. Lider ve iyi insan olun' diye seslendi.
ŞENVELİ KONUŞUYOR
Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli, öğrencilere öncelikle bol kitap okumalarını önerirken, şu
değerlendirmede bulundu:
'Okulunuzu bitirmeniz yetmez. Kendinizi çok iyi yetiştirmeniz ve deneyim kazanmanız, insanları iyi tanımanız, işi ehline teslim etmeniz
gerekir. Başarılı olan çalışanlarınızı takdir edin, işini yapmayanları uyarın, gerekirse o görevden alın. Özellikle sağlık sektöründe çok
fazla hataya düşmemelisiniz. Çünkü insan yaşamı çok değerlidir. Yapacağınız işler sizi utandırmasın. Siz de utanacağınız işleri
yapmayın.'
Şenveli, 4,5 yıl önce başhekimliğine geldiği Bandırma Devlet Hastanesi´ni, ekip çalışmasıyla çok iyi bir düzeye getirdiklerini sözlerine
ekledi.
KARAKAYA KONUŞUYOR
Bandırma Özel Royal Hastanesi Genel Müdürü İsmet Karakaya, dünyada uygulanan dört sağlık sistemi olduğuna vurgu yaparken, şöyle
konuştu:
'Dünyada hâlen serbest piyasa sistemi, refah yönetimli sistem, kaplayıcı sağlık sistemi ve sosyalist sağlık sistemi uygulanmaktadır.
Serbest piyasa sağlık sisteminde arz-talep, özel sektörün elindedir. Refah yönetimli sistem, prim esasına dayanmaktadır. Bu sistem kamu
ağırlıklı olup özel sektör yok denecek kadar azdır. İngiltere´de uygulanan kaplayıcı sağlık sistemi, kamu vergilerinden karşılanmaktadır.
Tamamen kamu ağırlıklı olan sosyalist sistem ise sadece Küba´da uygulanmaktadır.'
Karakaya, hâlen ABD´de yaşam beklentisinin 78,9, Almanya´da 80 ve Küba´da 78 olduğunu vurgularken, 'Bugün Türkiye´de herkes
sosyal güvenlik şemsiyesi altındadır. Sağlık, hiçbir zaman ertelenemez. Sağlığın yerine başka hiçbir şey konulamaz. Hâlen ülkemizde
kendisini çok iyi yetiştiren sağlık yöneticilerine ihtiyaç var. Ülkemiz şu anda tedavici sağlık hizmetlerinde çok iyi durumdayız. Sağlık
hizmetlerinde kalitemiz de çok iyi durumda' dedi.
Panelistler, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladılar. Bir soru üzerine Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli,
'Sağlık hizmetlerine ulaşma açısından ülkemiz, dünya birincisidir', İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz ise 'Avrupa´da, hastanın bir
uzman doktora ulaşması en azından 3-4 saati bulurken bizde ise en hızlı ve etkili biçimde uzman doktora ulaşılabiliyor' diye konuştu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, etkinliğin ardından panelistlere plâketlerini verdi.
Önder BALIKÇI
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Üniversitede panel
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Sağlıklı yönetim, sağlıklı gelecek' konulu panel düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Sağlıklı yönetim, sağlıklı gelecek' konulu panel düzenlendi.
'Sağlık Yönetimi Günü' nedeniyle, üniversite öğrencilerinin kurduğu 'Sağlıklı Yönetim Topluluğu' tarafından düzenlenip, üniversitenin
öğretim üyesi Dr. Gökhan Aba´nın moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz,
Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli ve Bandırma Özel Royal Hastanesi Genel Müdürü İsmet
Karakaya katıldı.
ILGAZ KONUŞUYOR
Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz, hâlen Bandırma´da 80 personelle, 1. basamak koruyucu sağlık hizmetleri verdiklerini
belirterek şöyle konuştu:
'Bizim 15 ayrı birimde gerçekleştirdiğimiz görev alanımızda hedefimiz, kişiyi önce sağlıklı tutmaya çalışmaktır. Bunu sağlamak için
hastalıklarla ilgili çeşitli sağlık taramaları yapıyoruz. Bunlar arasında kanser taramaları da bulunuyor. Aşılama çalışmalarımızda % 90
oranında başarı sağlıyoruz. 19 Aile Sağlık Merkezi´mizde, 51 doktor görev yapıyor. Sigarayı bıraktırma birimizde vatandaşlarımıza salı
ve Perşembe günleri hizmet veriyoruz.'
Ilgaz, öğrencilere, 'Göreve geldiğinizde çözüm üretmeye çalışın. Egolarınıza yenilmeyin. Lider ve iyi insan olun' diye seslendi.
ŞENVELİ KONUŞUYOR
Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli, öğrencilere öncelikle bol kitap okumalarını önerirken, şu
değerlendirmede bulundu:
'Okulunuzu bitirmeniz yetmez. Kendinizi çok iyi yetiştirmeniz ve deneyim kazanmanız, insanları iyi tanımanız, işi ehline teslim etmeniz
gerekir. Başarılı olan çalışanlarınızı takdir edin, işini yapmayanları uyarın, gerekirse o görevden alın. Özellikle sağlık sektöründe çok
fazla hataya düşmemelisiniz. Çünkü insan yaşamı çok değerlidir. Yapacağınız işler sizi utandırmasın. Siz de utanacağınız işleri
yapmayın.'
Şenveli, 4,5 yıl önce başhekimliğine geldiği Bandırma Devlet Hastanesi´ni, ekip çalışmasıyla çok iyi bir düzeye getirdiklerini sözlerine
ekledi.
KARAKAYA KONUŞUYOR
Bandırma Özel Royal Hastanesi Genel Müdürü İsmet Karakaya, dünyada uygulanan dört sağlık sistemi olduğuna vurgu yaparken, şöyle
konuştu:
'Dünyada hâlen serbest piyasa sistemi, refah yönetimli sistem, kaplayıcı sağlık sistemi ve sosyalist sağlık sistemi uygulanmaktadır.
Serbest piyasa sağlık sisteminde arz-talep, özel sektörün elindedir. Refah yönetimli sistem, prim esasına dayanmaktadır. Bu sistem kamu
ağırlıklı olup özel sektör yok denecek kadar azdır. İngiltere´de uygulanan kaplayıcı sağlık sistemi, kamu vergilerinden karşılanmaktadır.
Tamamen kamu ağırlıklı olan sosyalist sistem ise sadece Küba´da uygulanmaktadır.'
Karakaya, hâlen ABD´de yaşam beklentisinin 78,9, Almanya´da 80 ve Küba´da 78 olduğunu vurgularken, 'Bugün Türkiye´de herkes
sosyal güvenlik şemsiyesi altındadır. Sağlık, hiçbir zaman ertelenemez. Sağlığın yerine başka hiçbir şey konulamaz. Hâlen ülkemizde
kendisini çok iyi yetiştiren sağlık yöneticilerine ihtiyaç var. Ülkemiz şu anda tedavici sağlık hizmetlerinde çok iyi durumdayız. Sağlık
hizmetlerinde kalitemiz de çok iyi durumda' dedi.
Panelistler, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladılar. Bir soru üzerine Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli,
'Sağlık hizmetlerine ulaşma açısından ülkemiz, dünya birincisidir', İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz ise 'Avrupa´da, hastanın bir
uzman doktora ulaşması en azından 3-4 saati bulurken bizde ise en hızlı ve etkili biçimde uzman doktora ulaşılabiliyor' diye konuştu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, etkinliğin ardından panelistlere plâketlerini verdi.
Haber : Önder Balıkçı
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