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الممخص
الخدمات الصحية مف ال ضرورات االنسانية األساسية لكؿ مواطف في دوؿ العالـ  ،ألنيا ترتبط
مباشر بصحتو وحياتو  ،وعميو فميا اىمية استراتيجية مختمفة مع الجوانب الحياتية االخرى ،
ًا
ارتباطًا
وجميع الحكومات في العالـ تقدـ ىذه الخدمة دوف النظر إلى التكمفة المادية والى الفوارؽ بيف افراد
المجتمع ،والخدمات الصحية المقدمة مف الدولة الى المواطنيف مؤشر بارز لمتقدـ االجتماعي
واالقتصادي في جميع أنحاء العالـ ومف بينيا تركيا ،سنحاوؿ في ىذه الدراسة اف نبيف التطور

التاريخي لإلصالحات التي طرأت في قطاع الصحة في تركيا والتي تـ تحقيقيا عمى ارض الواقع  ،اذ
نفذت تركيا سمسمة مف اإلصالحات داخؿ إطار برنامج التحوؿ الصحي واحدثت اختالفات كبيرة في
تمويؿ خدمات الرعاية الصحية ،كما تناولت الدراسة الخدمات الصحية في تركيا وتطورىا والقوانيف
واالنظمة التي وضعتيا الحكومات التركية المتعاقبة لمنيوض بالواقع الصحي وتقديـ أفضؿ الخدمات

لكافة أفراد المجتمع التركي.
الكممات المفتاحية :تركيا  ،الصحة ،مكافحة االمراض ،تطور وزيادة المؤسسات الصحية .
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The development of health institutions in Turkey (1923 – 1980)

Assistant Prof. Dr. Ameen Abbas Natheer
Iraqi University / College of Arts
Abstract
Health services are a basic human necessity for every citizen in the world,
because they are directly linked to his health and life, and therefore has a
different strategic importance with other aspects of life, and all governments
in the world provide this service without regard to the material cost and the
differences between members of society, and health services provided From
the State to the Citizens is a leading indicator of social and economic
progress throughout the world, including Turkey. In this study, we will try to
show the historical development of the reforms in the health sector in Turkey
that have been achieved on the ground. A basket of reforms within the
framework of the health transformation program and caused significant
differences in the financing of health care services. The study also dealt with
health services in Turkey and the development of laws and regulations that
successive Turkish governments developed to promote the health situation
and provide better services to all members of the Turkish community.
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المقدمة
تعد الخدمات الصحية ذات أىمية كبيرة في حياة اي مجتمع وذلؾ لما توفره مف خدمات تشكؿ

األساس في حياة اإلنساف واستم ارره ومف ثـ القدرة عمى مواصمة العطاء ضمف الفعاليات المختمفة التي
يسعى إلى تحقيقيا  ،وتمثؿ احدى معايير قياس مدى تقدـ الدولة في مجاؿ الرعاية الصحية مف خالؿ
تييئة مؤسسات صحية تضـ جميع متطمبات الخدمة الصحية الى افضؿ مستوياتيا ألنيا تشكؿ

الركيزة االساسية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية في اي مجتمع ومف ىنا تسعى اي دوؿ إلى التخطيط
إلنشاء وتنفيذ العديد مف المؤسسات الصحية بمراتبيا المختمفة أو تطورىا بالتقنيات الصحية المختمفة ،

بيدؼ رفع كفاءتيا لتحقيؽ افضؿ الخدمات  ،ولذلؾ نجد اف الحكومات التركية المتعاقبة اىتمت بيذا
الجانب فضال عف الجوانب االخرى وحاولت إيجاد الحموؿ الالزمة ووضع البرامج والخطط التنفيذية

لمنع انتشار األوبئة واالمراض المعدية والنيوض بالواقع الصحي لالمة التركية .ونظ ًار ألىمية القطاع

الصحي في تركيا ومتابعة تطوراتو والتغييرات التي طرأت عميو سواء في كوادره مف اطباء او صيادلة

او ممرضيف وغيرىـ واعداد المستشفيات والمراكز الصحية تـ اختيار موضوع الدراسة.
ارتأى الباحث اف يتناوؿ في بداية البحث تاريخ تأسيس اوؿ و ازرة صحة في تركيا عاـ 0291

التي عمؿ بيا قبؿ تأسيس الجميورية التركية في عاـ  ، 0291فقد اشار المحور االوؿ(- 0291
 ) 0291الى تطور األوضاع الصحية في تركيا منذ اعالف ت أسيس الجميورية وحتى نياية الحرب
العالمية الثانية وفسح مجاؿ تأسيس االحزاب االخرى غير الحزب الحاكـ ( حزب الشعب الجميوري )
اما المحور الثاني فقد تناوؿ مدة ميمة بعد نياية الحرب العالمية الثانية ومجيء حكومة الديمقراطييف

عاـ  0291التي حكمت ما يقارب عشرة سنوات والذي حدد بالمدة ( )1960 – 1946اما المحور
الثالث ( )1980 – 1960وىي مف احرج المراحؿ التي مرت بيا تركيا لقياـ االنقالبات العسكرية
الثالث االوؿ عاـ  0211و الثاني  0290واخي ار الثالث عاـ  0291والحقيقة ىي مدة اضطرابات
وعدـ استقرار سياسي و اقتصادي مما اثر بصورة مبا شرة او غير مباشرة عمى اوضاع تركيا الصحية

ومؤسساتيا االخرى .
كانت مسألة عدـ وجود دراسات أكاديمية بالمغة العربية تناولت الجانب الصحي في تركيا مف
أبرز المشكالت التي واجييا الباحث ولذلؾ لجأ الباحث الى المصادر االجنبية وترجمتيا و التي

غطت اغمب محتويات الدراسة ،اذ أفاد الباحث مف اعداد الجريدة الرسمية التركية ( Türkiye
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 )Gazetesiفي الحصوؿ عمى النصوص االصمية لمقوانيف الصحية ،واستفاد مف رسالة ماجستير
(  )SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN ARACI GENEL SAĞLIK SĠGORTASومف
البحوث المنشورة

بالمغة التركية

DÖNÜġÜMÜ

وكاف أبرزىا بحث ( TÜRKĠYE’DE SAĞLIK

)HĠZMETLERĠNĠN

وبحث

(

HEALTH

TURKEY

 )TRANSFORMATION PROGRAMالى جانب موقع و ازرة الصحة التركية الذي استخدمو
الباحث في الحصوؿ عمى أسماء وزراء الصحة بيف عامي ( )0291 – 0291وبعض االحصائيات

التي تخص الجانب الصحي.
أو ًال :األوضاع الصحية في تركيا (.)1946 – 1923
عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف اف تأ س ػػيس الجميوري ػػة التركي ػػة قػ ػػد ت ػػـ ف ػػي ع ػػاـ  0291عم ػػى ي ػػد مص ػػطفى كمػ ػػاؿ
()Mustafa Kemal

( )0

اال اف اوؿ و ازرة لم صػػحة قػػد تأس سػػت ف ػػي يػػار عػػاـ  0291حسػػب مق ػػررات

المجمػػس الػػوطني الكبيػػر وبعػػد افتتاحػػو بع ش ػرة أي ػػاـ وتمثمػػت ميػػاـ الػػو ازرة بػػالنيوض بػػالواقع الصػػحي ف ػػي

تركيػػا والق ض ػػاء عم ػػى االمػ ػراض الت ػػي ت ض ػػر ب ص ػػحة الن ػػاس (  ، )9وت ػػـ تعي ػػيف ال ػػدكتور ع ػػدناف أديف ػػار

( )1

( )Adnan Adivarب صػورة اوليػة وزيػ اًر ليػا حتػى تعيػيف الػدكتور رفيػؽ سػايداـ ( )Rafik Saydam( )9

مكانػو فػػي اذار عػاـ  0290وبقػػي فػي من صػػبو حتػػى كػانوف األوؿ مػػف العػاـ نف سػػو ،ثػـ ا سػػتبدؿ بالػػدكتور

الجػراح رضػا نػور (  )Riza Nur()5الػذي بقػى فػي من صػبو حتػى ت شػريف األوؿ عػاـ0291

( )1

وعمػؿ عمػى

تػػوفير المقاحػػات الالزم ػػة وأدويػػة االم ػراض المزمن ػػة ف ض ػالً ع ػػف تأ سػػيس أوؿ معيػػد ص ػػحي اىػػتـ بد ارس ػػة
وتطػػوير األبح ػػاث ف ػػي مج ػػاالت االمػ ػراض المعدي ػػة عوانتػػاج المقاح ػػات .وعم ػػى ال ػػرغـ وج ػػود ال ػػو ازرة اال اف

الم ػوائح واألنظمػػة الخا صػػة بتنظػػيـ عمػػؿ الػػو ازرة ق ػػد صػػيغت بعػػد عػػاـ  .)9 ( 0291ويبػػيف الجػػدوؿ الت ػػالي

عدد المستشفيات والمراكز الصحية والعامميف فييا خالؿ عاـ :)9 ( 0291
عدد المراكز ا لصحية

86

عدد االسرة المتاحة لممرضى

6437

عدد األطباء

554

عدد الموظفين في المجال الصحي

560

عدد الصيادلة

69

عدد القابالت

136
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عػػد المؤرخ ػػوف والمحممػػوف االتػ ػراؾ اف المػػدة الواقع ػػة بػػيف ع ػػامي ( )0291 – 0291مػػدة تأس ػػيس

وتطػ ػػوير الميػ ػػداف ال صػ ػػحي وفييػ ػػا وضػ ػػعت اس سػ ػػو العام ػ ػػة ،اذ تػ ػػـ اعػ ػػداد الك ػ ػوادر ال صػ ػػحية مػ ػػف أطب ػ ػػاء
وممرضػػيف وقػػابالت .ف ضػ ػالً عػػف افتت ػػاح م اركػػز صػػحية متنوع ػػة اىتمػػت باألمي ػػات والحوامػػؿ واألطف ػػاؿ
واىتمت بمكافحة امراض المالريا والزىري وافتتاح المدارس والمعاىد الطبية ( .)2

ركػز عمػؿ و ازرة ال صػحة والمؤس سػات ال صػحية فػي تركيػػا ب شػكؿ عػاـ عمػى الحػد مػف انتشػار األوبئػػة
واالمراض المعدية ،فضالً عف تركيزه عمى الوقاية مػف االمػراض أكثػر مػف التركيػز عمػى عالجيػا ،و ارفػؽ

تمؾ المدة تطػورات ميمػة عمػى ال صػعيد ال صػحي فػي المجتمػع التركػي مػف خػالؿ الحػد مػف انتشػ ار األوبئػة
واالم ػراض المعديػػة فػػي الق ػػرى واالريػػاؼ وتعزيػػز اإلجػ ػراءات الوقايػػة فييػػا وتح س ػػيف رواتػػب العػػامميف ف ػػي

ال عػػف تأ سػيس المعاىػػد الطبيػػة التػػي حرصػت عمػػى تخ ػريج األطبػػاء والممرضػػيف
المجػاؿ ال صػػحي  ،ف ض ػ ً
الدارسػيف وفػػؽ أنظمػة الغػػرب المتطػورة فػػي ذلػؾ المجػػاؿ ،وتػـ افتتػػاح حػوالي  091مركػػز صػحي فػػي 91

مقاطعة تركية حتى عاـ .)01 ( 0299

ش ػ ػػيدت مػ ػ ػػدة بق ػ ػػاء رفيػ ػ ػػؽ س ػ ػػايداـ فػ ػ ػػي من ص ػ ػػب وزيػ ػ ػػر ال ص ػ ػػحة بػ ػ ػػيف عػ ػ ػػامي ()0219 – 0299

إصالحات كثيرة في المجاؿ الصحي كانت تستند عمى أربعة مبادئ ( :)00


تخطيط وبرمجة الخدمات الصحية عوادارتيا مف جية واحدة.
تخويؿ السمطات المحمية في المدف التركية باإلجراءات الوقائية في تمؾ المدف.



افتتػاح الكميػػات والمعاىػػد الطبيػة لتمبيػػة احتياجػػات القطػاع ال صػػحي مػػف القػوى العاممػػة الصػػحية



وضػػع الخطػػط والب ػرامج الالزم ػػة لمكافحػػة األم ػراض المعديػػة مث ػػؿ المالريػػا والزىػػري والتراخوم ػػا



وشموؿ طمبة الطب بقانوف الخدمة اإللزامية قبؿ مزاولة المينة.

والسؿ والجذاـ وغيرىا مف االمراض المعدية.

خص صػ ػػت الحكومػ ػػة التركي ػ ػػة ن سػ ػػبة ال تتج ػ ػػاوز ( )% 1مػ ػػف الميزانيػ ػػة التركي ػ ػػة ،أي كػ ػػاف مبمػ ػ ػ ال

يتجاوز  1مميوف ليػرة تركيػة ،ولػذلؾ نجػد اف رفيػؽ سػايداـ ركػز عمػى تػدريب اعػداد أكبػر مػف األطبػاء ولػـ
يركػز عمػى تػػدريب الممرضػي ف والقػػابالت .وعمػؿ عمػػى زيػادة األجػور بطريػػؽ ت ضػمف التوزيػػع العػادؿ بػػيف

العامميف في المجاؿ الصحي.

( )09
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ص ػػدرت ف ػػي عيػ ػػد رفي ػػؽ سػ ػػايداـ خم س ػػة ق ػ ػوانيف ى ػػدفت بالدرج ػػة األ سػ ػػاس ال ػػى تنظػ ػػيـ العم ػػؿ فػ ػػي

الجانب الصحي والى النيوض بواقعو وىي:

القـــانون األول :الق ػػانوف رق ػػـ  229ف ػػي اذار ع ػػاـ  0299لتنظ ػػيـ عم ػػؿ المختبػ ػرات ال ص ػػحية الكيميائي ػػة،
تكػػوف الق ػػانوف م ػػف  09مػػادة قانوني ػػة أك ػػدت عمػػى خ ض ػػوع المختبػ ػرات الػػى رقاب ػػة وا شػ ػراؼ و ازرة الص ػػحة
التركيػة وعمػى ضػرورة اف المخػوؿ بافتتػاح المختبػر شػيادة ال تقػؿ عػف الػدبموـ فػي مجػاؿ الطػب واف يقػػدـ

كافة التفاصيؿ عف عمؿ المختبر ،وحدد القانوف أنواع التحاليؿ التي تجرى في المختبر ( .)01

القـانون الثــاني :القػػانوف رقػـ  0902فػػي ني سػاف عػػاـ  0299ب شػأف مزاولػػة الميػف الطبيػػة ،تكػوف القػػانوف

مػف  91مػػادة قانونيػة مق سػػمة عمػى سػػتة ف صػوؿ تػػنظـ العمػاؿ فػػي المجػاؿ ال صػػحي الػى جانػػب الض ػوابط
الخا صػػة بأطب ػػاء اال س ػػناف وال ص ػػيادلة وا لق ػػابالت والممرضػػيف ال ػػى جان ػػب ال ضػ ػوابط القانوني ػػة والخ ػػدمات

الطبية وأىـ ما جاء فيو ( :)09


ال عمػػى شػػيادة ال تقػػؿ
المــادة األولــى .ي شػػترط عمػى العامػػؿ فػػي مجػػاؿ الطػػب أف يكػوف حا ص ػ ً



المــادة الثانيــة .يخ ضػع األطبػػاء والعػػامموف فػػي المجػػاؿ ال صػحي لقػػانوف التجنيػػد االل ازمػػي قبػػؿ

عف الدبموـ في أحد المجاالت الصحية المختمفة.

العمؿ في المؤسسات الصحية.



المــادة الثالثــة .ال ي س ػػمح لمػػف ال يحمػػؿ شػػيادة طبيػػة مزاول ػػة العمػػؿ فػػي المجػػاؿ الطبػػي ب ػػأي
شكؿ مف االشكاؿ.



المـادة الرابعـة .ي سػمح لططبػاء المنت سػػبيف فػي الجػيش والػدوائر الع سػكرية بممارسػة ميػف الطػػب
بعد نجاحيـ في االختبارات والدورات التي تقيميا و ازرة الصحة.



المادة الخامسة .كؿ طبيب يرغب ب فتح عيادة خاصة عميو اف يحصؿ عمى ترخيص ف



المــادة الثانيــة عشــر .يمكػػف لططبػػاء والعػػامميف فػػي المؤس سػػات ال صػػحية الػػذيف لػػيس ل ػػدييـ

و ازرة الصحة تحمؿ اسمو ورقـ شيادتو وموقع المكتب الخاص.

واجبات إدارية العمؿ في مكػاف خػر خػارج مؤس سػتو بعػد إنيػاء سػاعات عمميػـ الرسػمية وبػذذف

مف مؤسساتيـ.



المادة الثامنة عشر .تشكيؿ دوائر ولجاف خا صػة مرتبطػة بػو ازرة ال صػحة تتػولى ميػاـ المراقبػة
واالشراؼ عمى عمؿ المؤسسات الصحية.
934

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة



المــادة الثامنــة والعشــرون .يمنػع الطبيػػب مػػف مزاولػة مينػػة الطػب وت سػػحب شػيادتو فػػي حػػاؿ
ثب ػػوت ممارس ػػتو االخ ػػتالس ،الف س ػػاد ،الرش ػػوة ،ال سػ ػرقة ،االحتي ػػاؿ ،االحتي ػػاؿ ،إس ػػاءة اسػ ػػتخداـ

المينة ،االحتياؿ.

القانون الثالـث :القػانوف رقػـ  0219فػي يػار عػاـ  0299ب شػأف االدويػة والمستح ضػرات العشػبية ونػص
عمى فحص تمؾ المستحضرات وتقديـ تقارير مفصمة عف استخداماتيا واضرارىا الجانبية ( .)09

القـــانون الرابـــع :الق ػػانوف رقػػـ  0921ال ص ػػادر ف ػػي ني سػػاف ع ػػاـ  0211ب ش ػػأف ال صػػحة والنظاف ػػة العام ػػة
والػذي أكػد عمػػى مبػادئ عمػػؿ رفيػؽ سػػايداـ وزيػر ال صػػحة ،تكػوف القػػانوف مػف  112مػػادة قانونيػة مقسػػمة
ال ػػى ع ػػدد م ػػف الف ص ػػوؿ ت ض ػػمنت تع ػػاليـ لمني ػػوض ب ػػالواقع ال ص ػػحي والحم ػػوؿ الالزم ػػة لمح ػػد م ػػف انتشػ ػػار

األوبئػة واالمػراض المعديػة واالىتمػاـ بالنظافػة العامػة ،ون صػػت المػادة األولػى عمػى العمػؿ عمػى النيػػوض
بالواقع الصحي لمبمد ومكافحػة ج ميػع األمػراض أو غيرىػا مػف العوامػؿ المؤذيػة التػي ت ضػر بصػحة األمػة.

وحددت المادة الثالثة مسؤوليات و ازرة الصحة التركية باتخاذ التػدابير الالزمػة لمحػد مػف انتشػار االمػراض

المعديػة ومواجيػػة األوبئػػة ،تػػوفير االدويػة والعالجػػات الوقائيػػة والمقػػاح الالزمػة ومراقبػػة عمػػؿ المؤسسػػات
الص حية ،االىتماـ بمسائؿ التعميـ الصحي ،توفير الرعاية لطميات واألطفػاؿ وكبػار ال سػف ،تػوفير الميػاه
الصالحة لمشرب ،انشاء المختبرات الصحية ،االىتماـ بقطػاع ال صػرؼ ال صػحي ،تػوفير الرعايػة الصػحية
لممي ػػاجريف وال س ػػجناء ،اع ػػداد االح ص ػػائيات الطبي ػػة .ون ص ػػت الم ػػادة الثامن ػػة عم ػػى خ ض ػػوع األطب ػػاء ف ػػي
المؤس سػ ػػات ال صػ ػػحية ف ػ ػػي المقاطعػ ػػات والم ػ ػػدف التركيػ ػػة ب شػ ػػكؿ مبا ش ػ ػػر الػ ػػى الم س ػ ػػؤوليف الصػ ػػحييف ف ػ ػػي

المقاطعة ( .)01

القــــانون الخــــامس :القػ ػػانوف رقػ ػػـ  1091وال صػ ػػادر فػ ػػي ني سػ ػػاف عػ ػػاـ  0219ب شػ ػػأف العػ ػػالج الطبيع ػ ػػي
واال شػعاعي ،تكػػوف مػػف  99مػادة قانونيػػة اكػػدت عمػى ضػػرورة الح صػػوؿ عمػى موافقػػة و ازرة الصػػحة قبػػؿ
افتتػاح الم اركػػز التػػي تقػدـ تمػػؾ الخػػدمات كػذلؾ أكػػد عمػػى ضػرورة كفػػاءة المعػػدات الالزمػة وتسػػجيؿ كافػػة

بيانات المرضى في سجالت خاصة تخضع لرقابة الو ازرة ( .)09

اتخ ػػذ وزيػ ػػر ال صػ ػػحة إج ػ ػراءات لزيػ ػػادة أجػ ػػور الع ػػامميف فػ ػػي المجػ ػػاؿ ال صػ ػػحي وبالمقابػ ػػؿ قيػ ػػد عمػ ػػؿ

األطب ػػاء ف ػػي المج ػػاؿ ا ل ص ػػحي الخ ػػاص لك ػػيال يػ ػػؤثر ذل ػػؾ عم ػػى عممي ػػـ األسا س ػػي ف ػػي القط ػػاع الصػ ػػحي
الحكومي .وبم عدد المستشفيات الكبرى في تركيػا  9مست شػفيات موزعػة بػيف مػدف إ سػطنبوؿ أنقػرة وديػار
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بك ػػر وس ػػيواس وط اربػ ػػزوف .وت ػػـ ف ػػي عػ ػػاـ  0211افتت ػػاح مست شػ ػػفى حي ػػدر با ش ػػا لمبحػ ػػوث والت ػػدريب فػ ػػي

إسطنبوؿ .ومستشفى اضنة في عاـ .)09 ( 0291

كانػػت ىن ػػاؾ زي ػػادة م س ػػتمرة ووا ض ػػحة ف ػػي اع ػػداد الك ػوادر العامم ػػة ف ػػي المج ػػاؿ ال ص ػػحي من ػػذ ع ػػاـ

 0211وحتى عاـ  0299وكما في الجدوؿ االتي ( :)02
الكادر

1930

1935

1940

1945

االطباء

0099

0199

9199

1991

الصيادلة

099

019

191

999

الممرضات

919

199

919

912

القابالت

911

990

101

911

ثانياً :األوضاع الصحية في تركيا (.)1960 – 1946
كانػػت الخط ػػة ال ص ػػحية األول ػػى التػػي وض ػػعت ف ػػي  09ك ػػانوف األوؿ عػػاـ  0291ف ػػي عي ػػد بيج ػػت
اوز ( )Bhagat Ozوزيػر ال صػحة الػػذي ا سػتمـ الػو ازرة فػي (اب  – 0291حزيػراف  )0299أبػرز سػػمات
القطاع الصحي في تركيػا فػي تمػؾ المػدة ،اذ ا سػتغرؽ اعػدادىا مػدة طويمػة الػى اف أقػرت مػف قبػؿ المػؤتمر
الػػوطني التا سػػع لمطػػب فػػي تركيػػا بعػػد اف عرضػػت عمػػى المجمػػس الػػوطف الكبيػػر ومجمػػس رئاسػػة ال ػػوزراء

(  .)91تضمنت الخطة عدد مف النقاط أبرزىا ( :)90


التركيز عمى اإلجراءات الوقائية والعالجية لمعالجة االمراض.



تخوي ػػؿ الحكوم ػػات المحمي ػػة ف ػػي الم ػػدف التركي ػػة بتق ػػديـ الخ ػػدمات ال ص ػػحية ل س ػػكاف تم ػػؾ الم ػػدف

وتوزيػع الم اركػز ال صػػحية ح سػب عمػػى  9رقػع الجغرافيػة بواقػػع  01م اركػز صػػحية تقػدـ خػػدماتيا
الى  91قرية في كؿ رقعة.


خ ضػوع الم اركػػز ال صػػحية فػػي القػػرى واالريػػاؼ الػى ا ش ػراؼ و ازرة ال صػػحة المبا شػػر ف ض ػالً عػػف

تواج ػػد طبيب ػػيف وص ػػيدلي وممرض ػػة وقابمػ ػػة ف ػػي ك ػػؿ مرك ػػز صػ ػػحي عم ػػى ات ص ػػاؿ مباش ػػر مػ ػػع

الو ازرة.
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حددت الخطة وجػود  01أ سػرة لممرضػى فػي كػؿ مؤس سػة صػحية مػع وجػود  01ممرضػات وطبيبػاف

و 00عامؿ خر بيف صيدلي وادارييف وغيرىـ.

( )99

لـ تحقؽ الخطػة ال صػحية غايتيػا المن شػودة ب سػبب الػنقص الكبيػر فػي اعػداد األطبػاء وبػاقي العػامميف
فػػي المجػػاؿ ال صػػحي بالن سػػبة لمتق سػػيـ اإلداري الػػذي ت ض ػػمنتو الخطػػة ،ف ض ػالً عػػف تػػرؾ عػػدد كبيػػر م ػػنيـ

العمػػؿ بالمجػػاؿ ال ص ػػحي الحكػػومي والتوج ػػو نحػػو العم ػػؿ الخػػاص ب س ػػبب سيا سػػة تخف ػػيض األجػػور الت ػػي
تضمنتو الخطة مف اجؿ تعزيػز اإلجػراءات الوقائيػة والعالجيػة .ورغػـ ذلػؾ اعتبػر المؤرخػوف اف مػدة بقػاء

بيجػت اوز عمػى رأس و ازرة ال صػػحة حتػى ت ش ػريف األوؿ عػاـ  0299ب سػػبب كثػرة الحمػػالت التػي أطمقتيػػا

ال ػػو ازرة لمكافحػ ػػة امػ ػراض ال سػ ػػؿ والمالري ػػا وغيرىػ ػػا (  .)91وت ػػـ ان شػ ػػاء  9م ارك ػػز صػ ػػحية جدي ػػدة فػ ػػي عػ ػػاـ

.0291

( )99

استمرت الزيادة في أعداد الكوادر الطبية ووصمت في عاـ  0291الى ما يأتي ( :)99
الكادر

عام 1950

األطباء

1929

الصيادلة

291

الممرضات

919

القابالت

0999

تميز عيد حكـ الحزب الديمقراطي التركي بيف عاـ ( )0211 – 0291بسمتيف أساسيتيف ىما ( :)91


افتتػاح المست شػػفيات والم اركػػز ال صػػحية فػػي جميػػع المػػدف التركيػػة ب شػػكؿ مت سػػاوي حسػػب حاجػػة
تمػؾ المػػدف واعػداد سػػكانيا لمنػػع تػراكـ المست شػػفيات فػي المػػدف الرئي سػػية الكبػرى مثػػؿ إسػػطنبوؿ

وأنقرة.


ت شػ ػػجيع عمػ ػػؿ القطػ ػػاع ال صػ ػػحي الخ ػ ػػاص وال سػ ػػماح بافتتػ ػػاح المست شػ ػػفيات والم اركػ ػػز الص ػ ػػحية

الخا صػػة الت ػػي تق ػػدـ خػػدماتيا مقاب ػػؿ أج ػػور ماليػػة عالي ػػة مقارن ػػة بالحكوميػػة .وكان ػػت مستش ػػفى

إسطنبوؿ الخاصة التي تأسست في عاـ  0290أبرز تمؾ المستشفيات.

931

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

أس س ػػت و ازرة ال ص ػػحة التركي ػػة فػ ػػي ع ػػاـ  0299فرعػ ػاً خا صػ ػاً فػ ػػي مست ش ػػفى أنقػ ػرة لتق ػػديـ الخػ ػػدمات

الطبيػػة لطميػػات وا ألطفػػاؿ ب سػػبب ارتفػػاع ن س ػػبة وفيػػات األطفػػاؿ (  ،)99وتػػـ تأ سػػيس صػػندوؽ المعاش ػػات
التقاعديػة عػاـ  0291الػػذي ركػز عمػى تقػػديـ الخػدمات ال صػحية الػػى العمػاؿ ومػوظفي الخدمػػة المدنيػة فػػي
سياؽ التأميف االجتماعي لمواطني االـ التركية ( .)99

سػػنت الجمعيػػة الطبيػػة التابعػػة لػػو ازرة ال صػػحة التركيػػة عػػدد مػػف الق ػوانيف فػػي المجػػاؿ الصػػحي ك ػػاف
أبرزىا:
 . 0ق ػػانوف الجمعيػ ػػة الطبيػ ػػة التركيػ ػػة رقػ ػػـ  1191فػ ػػي كػ ػػانوف الثػ ػػاني عػ ػػاـ  .0291تكػ ػػوف مػ ػػف  11مػ ػػادة
قانونية وحدد ضوابط العمؿ في المجاؿ الصحي ( .)92

 .9قػػانوف ال صػػيادلة االتػ ػراؾ رقػػـ  1029ال ص ػػادر فػػي ك ػػانوف األوؿ عػػاـ  .0291تك ػػوف مػػف  99م ػػادة
قانونية حددت عمؿ الصيادلة وضوابط العمؿ في القطاع الخاص ( .)11

 .1قانوف التمريض رقـ  1991والصادر في شباط عاـ  .0299تكوف مف  01مادة قانونية ( .)10
وضػع بيجػػت اوز وزيػػر ال صػػحة البرنػػامج الػػوطني لم صػػحة فػػي  9كػػانوف األوؿ عػػاـ  0299وجػػاء
مكمم ػػة لمخط ػػة ال ص ػػحية األولػ ػػى .ن ػػص الق ػػانوف عمػ ػػى تق س ػػيـ الم ارك ػػز ال صػ ػػحية وف ػػؽ  01رقع ػػة جغرافيػ ػػة
والتوسػع فػػي تأ سػػيس المعاىػػد الطبيػػة وزيػػادة اعػػداد األطبػاء ،وقامػػت الػػو ازرة فػػي العػػاـ نفسػػو ب ػربط عمػػؿ

المست شػػفيات الكب ػػرى ب ػػالمراكز ال ص ػػحية المنت ش ػرة ف ػػي الم ػػدف التركي ػػة عػػدا الع س ػػكرية مني ػػا التابع ػػة ل ػػو ازرة

الػػدفاع التركيػػة ،وىػػدفت مػػف خػػالؿ ذلػػؾ الػػى اال ش ػراؼ ب شػػكؿ مبا شػػر عمػػى تمػػؾ الم اركػػز والتسػػاوي فيم ػػا
بينيا بتقديـ الخدمات الصحية ( .)19

وصػؿ عػدد الم اركػػز ال صػحية المؤس سػة حػػديثاً فػي عػػاـ  0299الػى  090وفيمػا يمػػي اعػداد العػػامميف

في القطاع الصحي بيف عامي ()0211 – 0291

( )11
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الكادر

1950

1960

عدد األطباء

1191

9909

عدد القابالت

990

0199

عدد القابالت

0999

1902

المؤسسات الصحية

009

999

عدد االسرة

09990

19129

انخفػػض ع ػػدد الوفيػػات ال ػػى  99أل ػػؼ متػػوفي بم ػػرض ال سػػؿ بع ػػد اف ك ػػاف عػػدد الوفي ػػات  091أل ػػؼ

متػػوفي فػػي عػػاـ  ، 0219وانخف ضػػت ن سػػبة وفيػػات األطفػػاؿ الرضػػع الػػى  091ألػػؼ بعػػد اف كان ػػت 911

ألؼ في عاـ .)19 ( 0291

ثالثاً :الخدمات الصحية في تركيا (.)1980 – 1960
حرصػ ػػت الحكومػ ػػة االنقالبيػ ػػة الت ػ ػػي حكمػ ػػت تركيػ ػػا بع ػ ػػد االنقػ ػػالب الع سػ ػػكري ال ػ ػػذي وقػ ػػع فػ ػػي ع ػ ػػاـ

0211

( )19

عم ػػى االىتم ػػاـ بػ ػػالواقع التعميم ػػي وال صػ ػػحي نظػ ػ ًار ألثرىمػ ػػا الكبي ػػر عمػ ػػى الحي ػػاة االجتماعيػ ػػة،

ولػذلؾ حرصػت عمػػى النيػوض بػالواقع التعميمػػي وال صػحي مػف خػػالؿ منظمػة الدولػة لمتخطػػيط التػي كمفػػت

بميمة اعداد الخطط والبرامج الالزمة لذلؾ ( .)11

ت ضػمف الد سػتور التركػي ال صػادر فػي عػاـ  0210نقػاط تخػص القطػاع ال صػحي ،اذ جعمػت المػادتيف
 99و 92الصحة والضماف االجتماعي مػف واجبػات الدولػة الرئي سػية تجػاه االمػة التركيػة .ومػف أجػؿ ذلػؾ
تػـ تعيػيف الػدكتور ن صػرت كا ارسػو ( )Nasret Karsuالتدري سػي فػي جامعػة ىاجيػؾ تيػب وكػيالً لم صػحة
والػذي كػػاف أعػػداد الخػػدمات ال صػحية عػػاـ  0210أبػػرز أعمالػػو والػػذي تػـ تطبيقػػو منػػذ بدايػػة عػػاـ 0211
في مقاطعة موش شرؽ االناضوؿ ثـ باقي المدف والمقاطعات التركية ،وكانت أبرز سماتو ( :)19


ربػ ػػط م سػ ػػألة تقػ ػػديـ الخػ ػػدمات ال صػ ػػحية بتطبيػ ػػؽ البرنػ ػػامج وعػ ػػدـ تنفيػ ػػذ ه دوف تػ ػػوفير الظػ ػػروؼ
الالزمة.



المساواة بيف جميع أفراد االمة التركية في الحصوؿ عمى الخدمات الصحية لمجميع.
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عػػدـ التػ ػزاـ المؤس سػػة ال ص ػػحية بالتق سػػيـ اإلداري لمم ػػدف التركيػػة ،اذ س ػػيتـ العمػػؿ تح ػػت اشػ ػراؼ



تأ سػػيس الم ارك ػػز ال ص ػػحية وف ػػؽ اع ػػداد ال س ػػكاف ف ػػي الم ػػدف بواق ػػع  1111ش ػػخص لك ػػؿ مرك ػػز،



قيػاـ الم اركػػز ال صػحية ب صػػياغة ممفػػات وبطاقػات خا صػػة تحمميػا كػػؿ أ س ػرة مػف االسػػر التركيػػة



زيادة أجور العامميف في المجاؿ الصحي لمتقميؿ مف لجوئيـ الى العمؿ في القطاع الخاص.

و ازرة الصحة المباشر.

وليس بواقع الرقعة الجغرافية.

تتمقى بموجبيا الخدمات الصحية وتسجؿ فييا كافة التفاصيؿ.


يمك ػػف لط شػ ػػخاص ال ػػذيف يرغبػ ػػوف ف ػػي الح صػ ػػوؿ عمػ ػػى خ ػػدمات صػ ػػحية م ػػف القطػ ػػاع اخػ ػػاص

الػػذىاب إلػػى األطبػػاء العػػامميف لح سػػابيـ الخ ػػاص بػػدفع أتعػػابيـ ،ومػػف ال ضػػروري احت ػراـ حري ػػة

المريض في اختيار الطبيب الذي يراه مناسباً.


يجػػب الح صػػوؿ عم ػػى تفػػويض مػػف الحكوم ػػة المحميػػة لتأ سػػيس المؤس س ػػات ال صػػحية الخاص ػػة.
وتػػزود تمػػؾ المؤس سػػات الجيػػات الحكوميػػة المعني ػػة بتفا صػػيؿ عمميػػا لتفػػادي األخطػػاء ومراقب ػػة

التكاليؼ المادية.


تخ ضػع جميػػع المؤس سػػات ال صػػحية فػي تركيػػا العامػػة والخا صػػة والتابعػة لمػػوزرات األخػػرى الػػى

رقابة واشراؼ و ازرة الصحية التركية لممساواة في تقديـ الخدمات.


مجانػػا لمنػػع الي ػػدر
تتمتػػع و ازرة ال صػػحة ب س ػػمطة تحديػػد األدويػػة الت ػػي سػػيتـ إعطاؤىػػا لممرض ػػى ً



التعامػػؿ م ػػع منظم ػػات الخػػدمات الوقائي ػػة اعم ػػى أنيػػا مكمم ػػة لعم ػػؿ المؤس سػػات الص ػػحية ودع ػػـ



فػرض رس ػوـ ماليػػة عمػػى الوجبػػات الغذائيػػة واال سػرة التػػي يرقػػد عمييػػا الم ػريض فػػي المؤسسػػات

والحفاظ عمى التوازف في ميزانية الو ازرة.

عمميا كما ىو الحاؿ في البمداف الحديثة.

الصحية الى جانب الخدمات المجانية التي يحصؿ عمييا.

نػص البرنػامج عمػػى عػدـ اعتمػػاد الػو ازرة عمػػى الميزانيػة التػي تحػػددىا الدولػة لقػػديـ الخػدمات الصػػحية

فقػػط ،بػػؿ عمػػى الرسػػوـ الت ػػي تجبػػى مػػف المرضػػى مقابػػؿ بع ػػض الخػػدمات ال صػػحية ومػػف الض ػرائب الت ػػي
تفرض عمى عمؿ الكوادر الصحي في القطاع الخاص ( .)19

اعتمػد برنػػامج الخػدمات ال صػػحية عمػى ب ػرامج الواليػات المتحػػدة االمريكيػة ال صػػحي والتػي تقػػوـ عمػػى

مفي ػػوـ الط ػػب المجتمع ػػي الت ػػي يؤك ػػد عم ػػى ضػ ػػرورة تق ػػديـ الخ ػػدمات الوقائي ػػة والعالجي ػػة الش ػػاممة البدنيػ ػػة
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والعقميػة وتعتبػػر اف العمػػؿ ال صػحي ىػػو عمػػؿ جمػاعي ييػػدؼ الػػى خدمػة جميػػع اف ػراد المجتمػع كجػػزء مػػف
خطػػط الدول ػػة ف ػػي التنمي ػػة االجتماعي ػػة .والحقيق ػػة اف ذل ػػؾ البرن ػػامج ل ػػـ يحق ػػؽ غايت ػػو المن ش ػػودة لع ػػدد م ػػف

األسباب أىميا ( :)12


عػػدـ كفايػػة الميزانيػػة التػػي خص صػػتيا الحكومػػة التركيػػة لػػو ازرة ال صػػحة والتػػي ت سػػمح ليػػا بتنفيػػذ



صعوبة ربط المستشفيات الحكومية ال كبرى بالمؤس سػات ال صػحية ال صػغيرة ب سػبب قمػة الميزانيػة



لػػـ تك ػػف األج ػػور المالي ػػة الت ػػي ق ػػدمت ال ػػى األطب ػػاء كافي ػػة بال ش ػػكؿ ال ػػذي يقم ػػؿ اعتم ػػادىـ عم ػػى

البرنامج وفؽ ما يتطمب.

وبسبب عدـ كفاية األطباء والكوادر الصحية

ال عػف سػماح الػو ازرة ليػـ بفػتح العيػادات الخا صػة وعػدـ االلتػزاـ ب ض ػوابط
القطػاع الخػاص ،ف ضػ ً

البرن امج مما قمؿ فعاليتو.

تأس س ػػت فػ ػػي س ػػتينيات القػ ػػرف الع شػ ػريف مجموعػ ػػة مػ ػػف المنظم ػػات واالتحػ ػػادات الت ػػي نػ ػػادت بحقػ ػػوؽ
الع ػػامميف فػ ػػي المجػ ػػاؿ ال ص ػػحي كػ ػػاف أبرزىػ ػػا اتح ػػاد عمػ ػػاؿ ال صػ ػػحة االتػ ػراؾ عػ ػػاـ  0210ونقابػ ػػة عمػ ػػاؿ

ال صػػحة ع ػػاـ  0219ال ػػى جان ػػب نقابػػات المي ػػف ال ص ػػحية مث ػػؿ نقابػػات األطب ػػاء والممرض ػػيف والص ػػيادلة
والقػػابالت واألطب ػػاء البيطػ ػرييف وغيرى ػػا .لكػػف تم ػػؾ االتح ػػادات ل ػػـ تق ػػـ بػػدور فع ػػاؿ ف ػػي المطالب ػػة بحق ػػوؽ

العػػامميف فػػي مجػػاؿ ال صػػحة نظػ ػ ًار لمرقابػػة ال شػػديدة وعمميػػات الف صػػؿ واالبع ػػاد التػػي كػػانوا يتعرضػػوف لي ػػا
( .)91

بػػدأت و ازرة ال صػػحة التركي ػػة بذن شػػاء عػػدد م ػػف م اركػػز التثقي ػػؼ والتػػدريب ال صػػحي ف ػػي عػػدد م ػػف

المػدف التركيػة منػػذ عػاـ 0219

( ،)90

وسػنت فػػي عػاـ  0219قانونػاً لمحػػد مػف الزيػادة ال سػػكانية فػي القػػرى

واالريػػاؼ التركيػػة .وأع ػػدت عػػاـ  0219م ش ػػروع قػػانوف الت ػػأميف ال صػػحي ال ش ػػامؿ لكنػػو ل ػػـ يعػػرض عم ػػى

مجمػس الػوزراء التركػػي ،وتػـ اعػداد م شػػروع قػانوف الخطػة ال صػػح ية الثانيػة فػي أوائػػؿ عػاـ  0290لكنػو لػػـ
يعػػرض عم ػػى المجم ػػس ال ػػوطني الكبي ػػر ب س ػػبب وقػػوع انق ػػالب الم ػػذكرة ف ػػي اذار ع ػػاـ  0290ال ػػذي أط ػػاح

بالحكومة التركية ( .)99

واجيػػت الحكومػػات التركيػػة الت ػػي جػػاءت الػػى ال س ػػمطة بعػػد وقػػوع انق ػػالب المػػذكرة عػػاـ  0290حت ػػى
عاـ  0291مشاكؿ اقتصادية كبيػرة تمثمػت بكثػرة الػديوف الخارجيػة والت ضػخـ المػالي والعجػز فػي الميزانيػة
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وغيػػر ذلػػؾ ممػػا أثػػر عمػػى تقػػديـ الػػدعـ الكػػافي لعمػػؿ القطػػاع ال صػػحي وسػػوء األوضػػاع الصػػحية بش ػػكؿ

عاـ.

حرصػػت و ازرة ال صػػحة التركيػػة خ ػػالؿ ال سػػبعينيات عمػػى موا صػػمة االىتم ػػاـ بالقطػػاع الصػػحي رغ ػػـ
تػػدىور األوضػػاع االقت ص ػػادية نظ ػ ًار ،ول ػػذلؾ سػػنت عػػاـ  0290ق ػػانوف التػػأميف ال ص ػػحي ألف ػراد المجتم ػػع
التركػػي لكنػػو لػػـ يطبػػؽ ولػػـ يعػػرض فػػي المجمػػس الػػوطني الكبيػػر مػػف األ سػػاس ،وأعيػػد تقديمػػو م ػرة أخػػرى

عاـ  0299دوف جدوى.
وا صػمت و ازرة ال صػػحة التركيػة ان شػػاء م اركػز التػػدريب والثقيػؼ ال صػػحي فػي مػػدف إ سػطنبوؿ وأزميػػر

وأنقػرة وأرضػروـ وسػػيواس وديػار بكػر ،وا سػػتمرت فػي ذلػػؾ حتػى عػاـ  .)91 ( 0291كػػذلؾ واصػمت انشػػاء
الم اركػز والمؤس سػات ال صػحية ،اذ كػاف ىنػاؾ  991مؤس سػة صػحية فػي عػاـ  0291قبػؿ وقػوع االنقػػالب

الع سػػكري ووص ػػؿ الع ػػدد ال ػػى  929ف ػػي ع ػػاـ  0299وال ػػى  991مؤس س ػػة ص ػػحية ف ػػي ع ػػاـ 0291

( )99

وفيمػػا يمػػي جػػدوؿ بأعػػداد الك ػوادر الطبيػػة والن سػػبة المئويػػة المخص صػػة مػػف الميزانيػػة الحكوميػػة الػػى و ازرة

الصحة بيف عامي (:)99 ( )0291 – 0291
1970

1975

1980

األطباء

09991

90909

99991

الممرضات

9921

09911

91991

القابالت

00190

09299

09991

الميزانية

1019

1099

9091

فرضت و ازرة الصحة التركية عمى العػامميف فػي المجػاؿ ال صػحي العمػؿ ل سػاعات إ ضػافية فػي المؤسسػات
ال صػحية مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ قػػانوف الػػدواـ الكامػػؿ عػاـ  0299وبػػذلؾ قيػػدت عمميػػـ فػػي القطػػاع الخػػاص،
لكف ذلؾ لـ يستمر سوى عاميف اذ الغي القانوف في عاـ 0291
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خػ ػػالؿ المػ ػػدة الواقع ػ ػػة بػ ػػيف تأ س ػ ػػيس أوؿ و ازرة لم صػ ػػحة ف ػ ػػي تركيػ ػػا ع ػ ػػاـ  0291ووقػ ػػوع االنق ػ ػػالب

العسكري الثالث فػي تركيػا فػي عػاـ  0291تػـ تعيػيف عػدد مػف األطبػاء فػي من صػب و ازرة الصػحة التركيػة
وبعضيـ أصبح وزي اًر لمصحة ألكثر مف مرة وكما مبيف في الجدوؿ ادناه ( :)99
االسم

المدة

عدناف أديفار

أيار  – 0291اذار 0290

رفيؽ سايداـ

اذار  – 0290كانوف األوؿ 0290

رضا نور

كانوف األوؿ  – 0290تشريف األوؿ 0291

رفيؽ سايداـ

تشريف األوؿ  – 0291تشريف الثاني 0299

مظير جرماف

تشريف الثاني  – 0299اذار 0299

رفيؽ سايداـ

اذار  – 0299تشريف األوؿ 0219

ىولوسي التاس

تشريف األوؿ  – 0219كانوف الثاني 0299

سعدي كونوؾ

كانوف الثاني  – 0299اب 0291

بيجت اوز

اب  – 0291حزيراف 0299

كماؿ بايزيد

حزيراف  – 0299يار 0291

رشاد بيمغر

يار  – 0291أيموؿ 0291

أكرـ ىايري اوستونداغ

أيموؿ  – 0291يار 0299

بيجت اوز

يار  – 0299كانوف األوؿ 0299

نافذ كوريز

كانوف األوؿ  - 0299تشريف الثاني 0299

لطفي كردار

تشريف الثاني  – 0299يار 0211

نصرت كاراسو

أيار  – 0211اب 0211

رجب اونير

أيموؿ  – 0211تشريف الثاني 0210

سوات سيريف

تشريف الثاني  – 0210حزيراف 0219

يوسؼ اوزلو

حزيراف  – 0219تشريف األوؿ 0211

كريـ غوكاي

تشريف الثاني  – 0211كانوف األوؿ 0211

كماؿ ديمير

كانوف األوؿ  – 0211شباط 0219
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فاروؽ سوكاف

شباط  – 0219تشريف األوؿ 0219

أديب اوغمو

تشريف األوؿ  – 0219نيساف 0219

فيدات عمي

نيساف  – 0219اذار 0290

توركاف اكيوؿ

اذار  – 0290كانوف األوؿ 0290

سيفدت ايكاف

كانوف األوؿ  – 0290أيار 0299

كماؿ ديمير

أيار  – 0299نيساف 0291

فيفا تانير

نيساف  – 0291كانوف الثاني 0299

صالح الديف اوغمو

كانوف الثاني  – 0299تشريف الثاني 0299

كماؿ ديمير

تشريف الثاني  – 0299نيساف 0299

فيفا تانير

نيساف  – 0299حزيراف 0299

جالؿ ارتوغ

حزيراف  – 0299تموز 0299

جنكيز كوكسيؾ

تموز  – 0299كانوف الثاني 0299

ميت تاف

كانوف الثاني  – 0299تشريف الثاني 0292

منيؼ اسالـ اوغمو

تشريف الثاني  – 0292أيموؿ 0291
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الخاتمة
خرجت الدراسة بعدد من االستنتاجات:


لػـ تكػف اعػداد المؤس سػات والكػوادر ال صػحية كافيػة لتمبيػة حاجػات ال شػعب التركػي بالكامػؿ عمػػى
الػرغـ مػػف الزيػػادة الدائمػػة ،اذ انػو كػػاف ىنػػاؾ نقػػص فػي اعػػداد األطبػػاء والك ػوادر الصػػحية أدى

الى سوء األوضاع الصحية في القرى واالرياؼ التركية.



لػـ ت ضػػع الحكومػػات التركيػػة المتعاقبػػة حم ػوالً جذريػة منعػػت انت شػػار األوبئػػة واالم ػراض المعديػػة



لـ تكف و ازرة الصحة التركية صػارمة فػي تطبيػؽ البػرامج والقػوانيف ال صػحية ب شػكؿ فعػاؿ لتحقػؽ

لكنيا اتخذت بعض اإلجراءات التي ساىمت في تقميؿ انتشارىا.

النتائج المرجوة منيا.



لػـ تكػف و ازرة ال صػحة التركيػة شػديدة فػي م سػألة عمػؿ القطػاع ال صػحي الخػاص عمػى الػرغـ مػػف
سف القوانيف التي تقيد ذلؾ.



كانػت و ازرة ال صػػحة التركيػػة صػػارمة فػػي م سػػألة تطبيػؽ قػػانوف الخدمػػة اإللزاميػػة عمػػى األطبػػاء

وباقي الكوادر الطبية.



لػػـ ت شػػيد الم ػػدة بػػيف ع ػػامي ( )0291 – 0291حػػدوث ف ػراغ ف ػػي من صػػب و ازرة الص ػػحة اذ اف
الحكومات كانت حريصة عمى وجود وزير عمى رأس و ازرة الصحة حتى واف كاف وقتياً.

 أث ػ ػػرت األوض ػ ػػاع االقت صػ ػ ػػادية المت ػ ػػدىورة ب ػ ػػيف عػ ػ ػػامي ( )0291 – 0290عم ػ ػػى عمػ ػ ػػؿ و ازرة
ال صػػحة التركيػػة ،اذ لػػـ ت س ػػف الق ػوانيف ال ضػػرورية لتػػوفير الخ ػػدمات ال صػػحية بالشػػكؿ المطم ػػوب

ولـ توضع األنظمة الالزمة لتطور القطاع الصحي بشكؿ عاـ.
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الهوامش:

)(0

9مصػطفى كمػاؿ  :ولػد فػػي مدينػة سػالنيؾ عػاـ  0990ودرس فػي المدرسػػة الحربيػة فػي إسػطنبوؿ عػاـ  0922وتخػػرج

منيػػا عػػاـ  0209وبػػدأ يتعم ػػؽ فػػي الشػػؤوف السياس ػػية ويتػػابع تطوراتيػػا .شػػارؾ ف ػػي الحػػرب التركيػػة اإليطالي ػػة فػػي ليبيػػا ع ػػاـ
 0200وحػرب البمقػاف الثانيػة عػاـ  .0201قػاد حػرب االسػتقالؿ التركيػة بػيف عػامي  0291- 0209واسػتطاع إجػالء القػوات
األجنبيػة مػف تركيػا وخمصػيا مػف قيػود ىدنػة مونػدوروس  0209ومعاىػدة سػيفر عػاـ  0291ووقػع معاىػدة لػوزاف عػاـ ،0291
مػع الحمفػػاء .اسػػتمـ منصػػب رئاسػػة الجميوريػػة التركيػػة بػػيف عػػاـ  0291وأسػػس حػػزب الشػػعب الجميػػوري وأجػػرى إصػػالحات
شاممة في تركيا في الجوانب السياسية واالقتصػادية واالجتماعيػة وفػؽ األنظمػة الغربيػة العممانيػة وظػؿ فػي منصػبو حتػى وفاتػو
عاـ .0219
؛Encyclopedia Britannica Library (C.D), Chicago,2014
ġevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt.1, Istanbul, 1963, S.118; Turkiye Ansiklopedisi,
Cilt.1, Ankara, 1989, SS.840_901
(2 ) Ünal ER, SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN ARACI GENEL SAĞLIK SĠGORTAS, Yüksek
Lisans Tezi, ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ- SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ,2011, S. 65.
) )1الدكتور عبد الحؽ عدناف ديفار :ولد في إسطنبوؿ  ،0990سياسي تركي  ،كاتب  ،مؤرخ  ،أكاديمي وطبيب أمضى
الحياة المدرسية في اسطنبوؿ ،بدأ تعميمو الطبي في عاـ  ، 0922بعد تخرجو مف كمية الطب في عاـ  0219عمؿ
كمساعد في كمية الطب بجامعة برليف وحصؿ عمى دبموـ التخصص في قسـ الطب الباطني  ،بعد إعالف الممكية
الدستورية عاد إلى تركيا وفي عاـ  0201أصبح أستاذًا مساعدًا في كمية الطب  ،أوؿ مؤرخ لمعموـ في تاريخ الجميورية
وأوؿ وزير لمصحة في فترة الجمعية األولى ،شغؿ منصب عضو في البرلماف في الجمعية الوطنية الكبرى األولى وأصبح

الرئيس الثاني لمبرلماف ،مؤسس أوؿ حزب المعارضة التركية الحزب التقدمي الجميوري  ،توفي في  0تموز عاـ 0299
ودفف في بورصة .
Nuran Yıldırım: “Hekim Kimliği Ġle Abdülhak Adnan Adıvar ve Tıp Tarihi ve Deontoloji
Müderrisliği”, Osmanlı Bilimi AraĢtırmaları, C.VII, Nr.2 (2006),s, 55-86.

) (9رفيؽ سايداـ  :ولد باسطنبوؿ في ايموؿ  ، 0990دخؿ االعدادية العسكرية عاـ  ، 0921وفي عاـ  0211دخؿ
االكاديمية الطبية العسكرية  ،وتخرج منيا في  0219بصفة طبيب عسكري  ،سافر الى المانيا واكتسب الخبرات الطبية
مف جامعاتيا ومؤسساتيا العممية  ،شارؾ في حرب البمقاف والحرب العالمية االولى في وحدات الطبابة العسكرية ،اصبح

وزيرا لمصحة بعد اعالف الجميورية التركية  0291حتى  0219كمفو عصمت اينونو بتشكيؿ الحكومة في عاـ 0212
التي استمر رئيسا ليا حتى وفاتو في  9تموز  . 0299لممزيد ينظر  :اريؾ زوركر  ،تاريخ تركيا الحديث  ،ترجمة عبد
المطيؼ الحارس  ،بيروت  ،دار المدار االسالمي  ،9101،ص 999- 991؛
Dr. Refik Saydam 1881_1942, Ölümünün 40. Yılı Anısına, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı, Ankara, 1982
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 انتخب،0219  تخرج مف الكمية الطبية العسكرية سنة،0992  طبيب ومؤرخ ورجؿ سياسة تركي ولد في: ( رضا نور9)
 كتب مذكراتو، نائبا في مجمس الن واب بأنقرة وشغؿ منصب وزير الصحة ومنصب وزير الخارجية في عيد مصطفى كماؿ
 الرجؿ الصنـ،  ضابط تركي سابؽ:  لممزيد ينظر،0291  توفي عاـ،  صفحة9111 ( حياتي وذكرياتي ) فيما يقرب مف
ص،9101،  االىمية لمنشر والتوزيع،  بيروت،  ترجمة عبداهلل عبد الرحمف، مصطفى كماؿ اتاتورؾ حياة رجؿ و دولة
91
, https://www.saglik.gov.tr/TR,11490/bakanlarimiz.html , 22/8/2019.
(7) Aytül KASAPOĞLU, TÜRKĠYE’DE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN DÖNÜġÜM Ü,
Sosyoloji AraĢtırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayi 2, 2016, S.133.
(8) Recep Akdag, Turkey Health Transformation Program, Ankara, 2011, p.19.
(6) TC Sağlık Bakanlığı

(9) Aytül KASAPOĞLU, Ö.k, S.134.
(10) Aydın E. Türkiye'de Sağlık TeĢkilatlanması Tarihi. Ankara: Naturel Yayınları,
.2002,S,162.
(
11) Recep Akdag, Op. Cit, p.19.
(12)
Ünal ER, Ö.k, S.66.
(13) Türkiye Gazetesi, Türkiye, Sayi 580, 30/3/1927.
(14) Türkiye Gazetesi, Türkiye, Sayi 863, 14/4/1928.
(15
) Bilge ġener, Bitkisel Ġlaçlar ve Bitkisel Ġlaç Mevzuatı, BĠTKĠLERLE TEDAVĠ
SEMPOZYUMU, Ġstanbul, 2011, S.164.
(16) Türkiye Gazetesi, Türkiye, Sayi 143, 6/5/1930.
(
17) Türkiye Gazetesi, Türkiye, Sayi 3591, 19/4/1937.
(18) Recep Akdag, Op. Cit, p.20.
(19) Ünal ER, Ö.k, S.67.
(
20) Aytül KASAP OĞLU, Ö.k, S.134.
(21) Hüseyin ĠLERĠ ve Betül SEÇER ve Handan ERTAġ, SAĞLIK POLĠTĠKASI
KAVRAMI VE TÜRKĠYE’DE SAĞLIK POLĠTĠKALARININ ĠNCELENMESĠ, Selçuk
Üniversitesi, Sosyal ve Teknik AraĢtırmalar Dergisi, Sayi 12, S.180-181.
(

22) Ünal ER, Ö.k, S.70.
23)
Aytül KASAPOĞLU, Ö.k, S.136; Taner Onay, 1946-1960 Yılları Arası Sağlık
Politikaları, Sağlık Atölyesi, S.1.
(24) Recep Akdag, Op. Cit, p.21.
(25) Ünal ER , Ö.k, S.67.
(26) Aytül KASAPOĞLU, Ö.k, S.137.
(
27) Recep Akdag, Op. Cit, p.21; Taner Onay, Ö.k, S.2.
(28) Aytül KASAPOĞLU, Ö.k, S.138; Hüseyin ĠLERĠ ve Betül SEÇER ve Handan ERTAġ,
Ö.k, S.181.
(
29) Türkiye Gazetesi, Türkiye, Sayi 8323, 31/1/1953.
(
30) Türkiye Gazetesi, Türkiye, Sayi 8591, 24/12/1953.
(
31) Türkiye Gazetesi, Türkiye, Sayi 6283, 25/2/1954.
(
32) Recep Akdag, Op. Cit, p.22.
(33) Taner Onay, Ö.k, S.2.
(
34) Recep Akdag, Op. Cit, p.22.
(
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) ض ػ ػػد حكوم ػ ػػة ع ػ ػػدناف من ػ ػػدريس0211( ( انقػ ػػالب عس ػ ػػكري وق ػ ػػع ف ػ ػػي تركي ػ ػػا ف ػ ػػي الس ػ ػػابع والعش ػ ػريف م ػ ػػف اي ػ ػػار ع ػ ػػاـ35)
ج ػ ػ ػ ػراء ت ػ ػ ػ ػػدخؿ الحكومػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػػالحيات المؤسس ػ ػ ػ ػػة العسػ ػ ػ ػػكرية وجػ ػ ػ ػ ػراء تػ ػ ػ ػػدىور األوض ػ ػ ػ ػػاع السياسػ ػ ػ ػػة واالقتص ػ ػ ػ ػػادية
) ض ػ ػػابط عس ػ ػػكري حممػ ػػت اس ػ ػػـ لجن ػ ػػة الوح ػ ػػدة۸۳(  ق ػ ػػاد االنق ػ ػػالب لجنػ ػػة م ػ ػػف المؤسس ػ ػػة العس ػ ػػكرية ضػ ػػمت.واالجتماعيػ ػػة
 ونج ػ ػػح االنق ػ ػػالب ف ػ ػػي اس ػ ػػقاط حكوم ػ ػػة ع ػ ػػدناف من ػ ػػدريس وتنفي ػ ػػذ ق ػ ػ ػرارات.الوطني ػ ػػة التركي ػ ػػة بقي ػ ػػادة العقي ػ ػػد جم ػ ػػاؿ كورس ػ ػػؿ
 خم ػ ػػود عب ػ ػػد: لمتفاص ػ ػػيؿ ين ظ ػ ػػر.)0210( النف ػ ػػي والح ػ ػػبس المؤب ػ ػػد واالع ػ ػػداـ بح ػ ػػؽ افرادى ػ ػػا وص ػ ػػياغة دس ػ ػػتور جدي ػ ػػد ع ػ ػػاـ
 ونيايػ ػ ػ ػػة حكػ ػ ػ ػػـ الح ػ ػ ػ ػػزب0211  اي ػ ػ ػ ػػار عػ ػ ػ ػػاـ99  انقػ ػ ػ ػػالب،المطيػ ػ ػ ػػؼ عبػ ػ ػ ػػد الوىػ ػ ػ ػػاب وع طػ ػ ػ ػػارد عب ػ ػ ػ ػػد االميػ ػ ػ ػػر حوشػ ػ ػ ػػاف
.099 - 019  ص،9109 ،۷۱  العدد، جامعة البصرة-  مجمة دراسات تاريخية،الديمقراطي في تركيا
(36) Hüseyin ĠLERĠ ve Betül SEÇER ve Handan ERTAġ, Ö.k, S.181; Aytül KASAPOĞLU,
Ö.k, S. 138 – 139.
(37) A.K; Ünal ER , Ö.k, S.72-73.
(38) Akdur R. : Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Türkiye'de Sağlık Politikaları, Türkiye
Bilimler Akademisi,Türkiye, Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim"Bilanço 1923-1998' Ulusal
Toplantısı Ayrı Basım, Ankara 1999, S.73.
(39) Aytül KASAPOĞLU, Ö.k, S. 140.
(40 ) Türkiye Sağlık Reformu Sağlıkta Mega Proje, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara,1992., S. 115.
(
41) Öner KURT ve Tayyar ġAġMAZ, TÜRKĠYE’DE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN
SOSYALLEġTĠRĠLM ESĠ: 1961–2003, Lokman Hekim Journal, 2012, S.25.
(
42) Recep Akdag, Op.Cit, p.23.
(43) Öner KURT ve Tayyar ġAġMAZ Ö.k, S.
,
25.
(44) Ġbrahim Hüseyin, DEVLET ANLAYIġLARI EKSEN ĠNDE SAĞLIK P OLĠTĠKALARININ DEĞĠġĠMĠ VE ANALĠZĠ: TÜRKĠYE
ĠNCELEMESĠ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 31, 2018 , S.112.
(

45) Dokuzuncu Kalkınma Planı Sağlık Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, DPT MüsteĢarlığı
Ankara 2005,S,82.
(
46) Üyesi Recep FEDAĠ, SAĞLIKTA DÖNÜġÜM PROGRAMININ ÖNCESĠ
TÜRKĠYE’DE SAĞLIK: HĠZMETLERĠNĠN GELĠġĠM Ġ: 1923 – 2003, MANAS Sosyal
AraĢtırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2019, S. 2023.
(
47) T.C Sağlık Bakanlığı, https://www.saglik.gov.tr/TR,11490/bakanlarimiz.ht ml ,
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