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itap, aralar›nda Londra Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri ve Davran›ﬂ Bilimleri Bölümü T›bbi Sosyoloji Bilim Birimi yöneticisi Scambler’›n
da bulundu¤u sekiz yazar taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂ.
‹ngiltere’de 1980’de "radikal bir de¤iﬂiklik yap›larak"
t›p fakültelerinin ço¤unda sosyoloji temel t›p müfredat›na dahil edilmiﬂ, bu kitap ta 1982’de yap›lan 1. bask›s›ndan baﬂlayarak ders kitab› olarak okutulmuﬂ.
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Dersin hangi konular› ele ald›¤›n›, bu konulara bizim
fakültelerimizde ne kadar de¤inildi¤ini ve bu konular›n
bizde nas›l ele al›nmas› gerekti¤ini düﬂünmemiz için kitab›n bölüm baﬂl›klar›na bakal›m:
Hastal›¤›n toplumsal yönleri
1) Toplum ve De¤iﬂen Hastal›k Kal›b›
2) Hastal›¤›n Sosyal Nedenleri
T›bbi Pratikte Rol Oynayan Toplumsal Faktörler
3) Sa¤l›k ve Hastal›k Davran›ﬂ›
4) Hasta-Hekim ‹liﬂkisi
5) Hastaneler, Doktorlar ve Hasta Bak›m›
6) Kronik Hastal›kla Yaﬂamak
7) Ölmek, Ölüm ve Yitirmek
Toplumsal yap› ve sa¤l›k
8) Eﬂitsizlik ve Toplumsal S›n›flar
9) Sa¤l›k Hizmetinin Al›c›s› ve Vericisi Olarak Kad›n
10) Etnik Az›nl›k Gruplar›n›n Sa¤l›¤› ve Sa¤l›k Bak›m›
11) Yaﬂl›lar, Sa¤l›k Bak›m› ve Toplum
Hastal›¤› tan›mlaman›n toplumsal süreci
12) T›bbi Bilginin S›n›rlar›
13) Sapma, Hasta Rolü ve Etiketleme
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20) Sa¤l›k Hizmetlerinin Organizasyonu ve Finansman›
Kitab›n her bölümü tek tek ele al›nabilecek ve üzerine ilginç ﬂeyler söylenebilecek konular, ancak bana
Türkiye ile farkl›l›¤› aç›s›ndan çok çarp›c› gelen ve san›r›m hepimizi de ilgilendirecek bölüm Birleﬂik Krall›k’ta genel pratisyenli¤in geliﬂiminin anlat›ld›¤› bölüm:
"19. yüzy›lda hastaneler öncelikle fakirler taraf›ndan
kullan›l›yordu; yüzy›l›n iyice sonlar›na do¤ru, anestezi
ve antiseptik cerrahi tedavi baﬂar› oranlar›n› yükseltene
kadar (hastaneler) tehlikeli yerler olma özelli¤ini korudular. Ödeyebilenler için nitelikli bir genel pratisyenden
(gp) muayene paras› ödeyerek hizmet almak sa¤l›k bak›m›na ulaﬂman›n baﬂl›ca yoluydu. Yavaﬂ yavaﬂ, Dostluk Dernekleri (kar amac› gütmeyen karﬂ›l›kl› yarar sa¤layan örgütlenmeler) ve sendikalar taraf›ndan oluﬂturulan ve baﬂta kalifiye iﬂçiler olmak üzere baﬂka gruplar›n
da gp hizmetinden yararlanmalar›n› sa¤layan çeﬂitli sigorta düzenlemeleri geliﬂtirildi. Özellikle yaln›zca vizite ücretlerinin uygun bir gelir sa¤lamad›¤› fakirce bölgelerde daha fazla say›da gp bu düzenlemelere kat›ld›.
Sigortay› düzenleyen listeye ald›¤› her kiﬂi için gp’e
ödeme yap›yordu. Gp’e mütevaz› ama makul ölçüde güvenli bir gelir ve niteliksiz pratisyenlerin rekabetine
karﬂ› koruma sa¤layan Dostluk Dernekleri ve sendikalar
sigortaya dahil olan iﬂçi s›n›f› mensuplar› lehine giderleri kontrol alt›na almak için (t›bbi) bak›m›n ev ziyaretleri gibi standartlar›n› belirleyecek ve gp’in klinik özgürlü¤ünü s›n›rlayacak sa¤lam bir konum elde ettiler.
Ne tuhaft›r ki hizmet alanlar›n kontrolünün derecesi t›p
mesle¤inin liderlerinin devlet müdahelesinin Dostluk
Derneklerinin kar›ﬂmas›ndan daha iyi olabilece¤i sonucuna varmalar›na neden oldu; bu da Ulusal Sa¤l›k Hizmetlerinin kuruluﬂuna giden yolu açt› (Honigsbaum
1989) (s.186).
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