CHP NE YAPACAK?
ULUSAL STRATEJİMİZ: TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ
SEKTÖRLERİNE YATIRIM
CHP, sağlık alanında ortaya koyacağı AR-GE
teşvik uygulamaları ve vereceği desteklerle
bu alanlarda firmalarımızın rekabet gücünü
artıracak ve ülkemizin sağlık teknolojilerinde
dışa bağımlılığını azaltacaktır. Aşı araştırma
ve üretimi için kapatılan kamu kurumları,
insan kaynakları ve altyapıları güçlendirilerek
yeniden açılacaktır. Üniversite, sanayi ve
devlet arasında iş birliği desteklenerek
etkin bir tıp teknoparkları sistemi
kurulacaktır. İlaç geliştirme faaliyetlerinde
yapay zeka kullanımı, çip organ çalışmaları
ve biyoyazdırma teknolojilerinin geliştirilmesi
için disiplinler arası iş birliği mekanizmaları
oluşturulacaktır.
NİTELİKLİ
ARAŞTIRMACI
İNSAN
KAYNAĞIMIZ GELİŞTİRİLECEK
Ulusal ilaç sektörünün geliştirilebilmesi
amacıyla, Eczacılık Fakülteleri’nde verilen
eğitim, AR-GE çalışmalarını ve üniversite
sanayi iş birliğini merkeze alacak şekilde,
yeniden yapılandırılacaktır.
SAĞLIKTA DAHA İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARI
VE DAHA İYİ HİZMET
Uygun bir planlama ve gerekli beşeri
sermayenin yetiştirilmesi ile hekimlerin her
hastaya en az 20 dakika zaman ayırması
sağlanacaktır. Niceliğe dayanan performans
sistemi, nitelik göstergelerinden yararlanacak
şekilde yeniden düzenlenecektir. Tüm sağlık
çalışanlarının adil bir temel ücret alması
sağlanacaktır.
KORUYUCU
SAĞLIK
HİZMETLERİ
GÜÇLENDİRİLECEK
CHP,
sağlık
sisteminin
merkezine
koruyucu sağlık hizmetlerini koyacaktır.
Vatandaşlarımızı müşteri olarak gören ve
hastalığı takiben bedeli karşılığı tedavi
seçeneği sunan anlayışa son verilecektir.
Vatandaşlara düzenli sağlık kontrolleri ve
erken tanı testleri yapılacaktır. Ücretsiz
periyodik aşılamada gerçekleşme oranı
%100’e çıkarılacaktır.
SEVK SİSTEMİ YENİDEN İŞLER HALE
GELECEK
CHP, kademeli sevk sistemini yeniden
hayata
geçirecektir.
Birinci
basamak
sağlık hizmetleri içerisinde teşhis ve tedavi
süreçlerinde tıbbi cihazların kullanımının
gerekliliği konusunda bilgi verilecektir. Bu

yolla hem ikinci basamak sağlık hizmetleri
üzerindeki yoğun baskı azaltılacak, hem de
maliyeti yüksek görüntüleme işlemlerinin
gerekli olmadığı durumlarda kullanımının
önüne geçilecektir.
İLACA SORUNSUZ ERİŞİM VE ETKİN
DENETLEME
CHP, sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve
hak temelli olarak sunulması ilkesini
benimsemektedir. Sağlık hizmetlerindeki
tüm katkı payı, ilave ücret gibi ödemeler
kaldırılacak, tüm yurttaşlarımızın ilaç ve
teşhis hizmetlerine eşit erişimi sağlanacaktır.
Eşdeğer ilaçların değerlendirmesini yapacak
laboratuvarlar kurulacak, halkın eşdeğer
ilaçlara dair çekinceleri ortadan kaldırılacaktır.
Cihazların ve ilaçların denetimleri artırılarak,
karaborsa ve sahte ilaçların ülkemize girişi
engellenecektir. CHP iktidarında maliyeti
ne olursa olsun çağdaş dünyada kabul
gören tüm ilaç ve tedavi yöntemleri sosyal
güvence kapsamında ve eşit biçimde
halkımıza sunulacaktır.
TIBBİ CİHAZ İSRAFINA VE RANTA SON
VERİLECEK
Cihazların kalitesinin denetimi için gerekli
sertifikasyon süreçleri hızla oluşturulacak,
ülkemizin kaynaklarının ihtiyaç dışı ve
niteliksiz cihazlara harcanmasına engel
olunacaktır. İhtiyaç duyulan nitelikte ve sayıda
bakım-onarım personelinin yetiştirilmesi ile
bu alanda büyük yabancı firmaların tekeli
kırılacaktır.
ŞEHİR HASTANELERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Birer rant yatırımı, verimsizlik ve israf
projesine
dönüşen
Şehir
Hastaneleri
uygulaması gözden geçirilecektir. Hastaların
sağlık hizmetlerine erişmek için saatlerini
yollarda geçirmesine son verilecek, gerekli
olan sağlık kurumları yeniden açılacaktır.
SAĞLIK POLİTİKALARI TÜM BİLEŞENLERLE
BİRLİKTE OLUŞTURULACAK
Sağlık politikalarında belirleyici ilke rant
değil, hak temelli hizmet olmalıdır. Sağlık
politikalarının belirli bir zümrenin çıkarları
doğrultusunda, keyfi, hesapsız ve plansız
biçimde oluşturulmasına son verilecektir. CHP,
sağlık politikalarını ilgili meslek örgütleri,
hasta ve hasta yakınlarının temsilcileri,
sağlık alanında faaliyet gösteren sendikalar
ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte,
katılımcı bir şekilde hazırlayacaktır.

