SOSYAL PEDİATRİ DERNEĞİ GENEL KURULU
KARARLARI
21 KASIM 2015, İZMİR
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dekanlık toplantı salonunda yapılan toplantıya 21 kişi katıldı. Toplantıdaki
kararlar ve ele alınan konular:








Yönetim kurulu adına Dernek Başkanı Prof. Dr. Gülbin GÖKÇAY 2013-2015 yılına ait faaliyet
raporunu sunmuştur.
Yönetim kurulu asil üyeliklerine:
o Gülbin Gökçay, Adem Aydın, Feyza Koç, Songül Yalçın, Sevtap Güney ,
Yedek üyeliklerine:
o Emel Gür, Serpil Uğur Baysal, Selda Polat, Özlem Bağ, Yasin Bulut.
Denetim kurulu asil üyeliklerine:
o Betül Ulukol, Ahmet Ergin, Meda Kondolot.
Yedek üyeliklerine:
o Nilgün Çöl, Tolga İnce, Dilek Haznedaroğlu seçilmişlerdir.
Sosyal Pediatri Derneği’ne katılan yeni üyeler: Doç. Dr. Nalan Karabayır (Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı) ve Yard.
Doç. Dr. Selçuk Yazıcı (Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı) tanıtılmışlardır.



ISSOP-International Society for Social Pediatrics (Uluslararası Sosyal Pediatri Derneği-USPD)
tarafından ele alınan ve kabul edilen “ISSOP Position Statement on sponsorship of
paediatricians paediatric societies by the Baby Feeding Industry: Çocuk Sağlığı Birliği’nin
Pediatristler ve Pediatri Birliklerinin, Bebek Maması Endüstrisince Desteklenmesi konusunda
USPD duruş bildirgesi ” değerlendirilmiştir. Bildirgenin Sosyal Pediatri Derneği tarafından
uzun yıllardır uygulanmakta olan ilkeleri içerdiği belirtilerek; bu bildirgenin orijinalinin ve
Türkçe çevirisinin derneğimizin elektronik sayfasına konulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Bildirgenin son şekli, Gülbin Gökçay ile birlikte Tijen Eren ve Melike Tuğrul Aksakal tarafından
başlanan Türkçe çeviriye, Nalan Karabayır tarafından son şekil verilecektir. Bildirgede eksik
olan noktanın araştırma ve hizmet-içi eğitim konusunda devletin daha fazla kaynak ayırması
gerekliliğinin vurgulanmamış olması olarak belirtilmiştir. Ayrıca derneğimizin bu konudaki
tutumunun ve uygulamasının yönetim kurulumuz tarafından bir yazı ile bakanlığa
bildirilmesine karar verilmiştir.



Anne sütü ile beslenme oranlarında ülkemizde görülen düşüş ele alınmış ve annelerin
emzirme konusundaki görüşlerini, reklamlardan etkilenmelerini irdeleyen çok merkezli bir
çalışmanın yürütülmesine karar verilmiştir.



Sosyal Pediatri Derneğinin “Bebek Dostu Dernek” olarak tanımlanması, kongremizin bebek
dostu kongre olarak tanımlanması için UNICEF nezdinde girişimde bulunulması konusunda
öneride bulunulmuştur. Bu konuda Songül Yalçın ve Emel Gür çalışmalarda bulunacaklardır.



Ülkemizde aşı uygulamaları konusunda son çıkan Anayasa Mahkemesinin Gerekçeli kararının
incelenmesi, ailelerin çocukların sakat kalmasına yol açan tasarrufları konusunda kanuni bazı
düzenlemelerin gerektiğine karar verilmiştir. Özlem Bağ bu amaçla dernek içinde bir çalışma
grubunun oluşturulması için çalışacaktır.



İlk 5 yaşta çocuk sağlığı izlemi konulu kitap yazımı konusundaki gelişmelerle ilgili olarak
Gülbin Gökçay bilgi vermiştir. Kitabın nasıl basılması ve dağıtılması gerektiği konusu
tartışılmıştır. Bu konuda basımevlerinden teklif alınmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Dilek
Haznedaroğlu ve Gülbin Gökçay Kitapevleri ile görüşeceklerdir.



Sevtap Velipaşaoğlu Güney tarafından Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak IV
Ulusal Sosyal Pediatri Kongre ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar ve öneriler konuşulmuştur:
o

Prof. Stuart Logan tarafından tezler ve araştırmalar konusunda danışmanlık
konusunda bir yuvarlak masa toplantısının yapılmasının yararlı olacağı ve bu konuda
Gülbin Gökçay’ın gerekli görüşmelerini yapmasının uygun olduğu belirtilmiştir.

o

Medya (özellikle reklamlar) ve çocuk sağlığı konulu bir oturumun olması istenmiştir.

o

Olağanüstü koşullardaki çocukların sağlığı konusunda bir oturumun olmasının gerekli
olduğu belirtilmiştir.

o

Ülkelere göre aşı uygulaması politikaları, zorunlu ve isteğe bağlı aşı, aşı uygulamaları,
aşı finansmanı konularında bir oturumun olması. Sadık Akşit ve Ahmet Ergün bu
konuda görev alabileceklerini belirtmişlerdir.

o

Çocuk sağlığı izlemlerinde sık görülen hareket bozuklukları konusunda çocuk
Nörolojisi ile ortak bir oturum yapılması önerilmiştir.

