
Hekimlik ve Uygulama 
Sistemleri



Tanrısal Hekimlik Dönemi

• İnsanoğlu ilk varlığından beri doğal olaylarla, 
hastalıklarla ve kazalarla mücadele 
etmektedir. 

• Bu mücadele sırasında hafif olaylarda kendi 
kendine yetebilirken, yaşama bilgisi ve süresi 
arttıkça ve toplu yaşam çoğaldıkça insanların 
tedavi edici olarak birbirine yardım etmesi 
gündeme gelmiştir.

• İnsanlık bilgisinin az olduğu ilkel çağlarda bir 
insan diğerine şifa vermeye başladığında 
diğerleri o şifacıya ULU KİŞİ, UHREVİ KİŞİ 
olarak bakmakta ve TANRISAL SIFATLAT 
vermekteydiler.

• Bu döneme tarihte TANRISAL HEKİMLİK 
DÖNEMİ denilmiştir.



Otoriter Hekimlik

• Giderek insan bilincinin artması ve semavi 
dinlerin etkileri ile insanlar bu tanrısal 
hekimlerin de kendileri gibi doğup öldüğünü 
ve tanrı sıfatları olmadığını görmüşlerdir. 

• Ancak bu yüce şifa mekanizması yine de 
şifacılara bir üstün ırk veya KAST yetkisi 
vermiştir. 

• İnsanlar bu şifacıları, hekimleri bir üst sınıf 
olarak görmüşler, obalarının, kabilelerinin, 
göçlerinin veya küçük yerleşim yerlerinin 
yetkilerini bu kişilere vermişlerdir. 

• Bu hekimler veya şifacıların yönetimsel ve üst 
akıl olarak otorite sayılmaları dönemi 
başlamıştır. 

• Böylece tarihte OTORİTER HEKİMLİK olarak 
anılan hizmet şekli doğmuştur.



Paternalistik Hekimlik

• İlerleyen dönemlerde yönetimlere, 
krallıklar, padişahlıklar, derebeylikler, 
reislik ve kağanlıklar dönemi gelmiştir.

• Üst yönetim otoritesi, hekimlerin ve 
şifacıların kendi otoritelerine ortak 
olmasını istememiş5tir.

• Ancak yine de yüce bilginler olarak 
anılmasını sağlamış ve PATERNALİSTİK 
HEKİMLİK doğmuştur. 

• Paternalistik hekimlik, buyurgan, 
bildiklerini emir buyuran ve hekimin baba 
hükmünde olmuştur.

• Bu dönemde bilge hekimlik olarak 
sözünden ve emrinden sual olunmaz 
hekimlik dönemi yaşanmıştır.



Danışman Hekimlik

• Ancak zaman içinde iletişim ve bilimin 
yayılması ve insanların sağlık bilgisi düzeyinin 
artması, sağlığa ve sağlıkçıya ulaşmanın 
kolaylaşması dönemi yaşanmıştır. 

• Bu arada hukuk ve ceza biliminin de teşviki 
ile buyurgan hekimliğe, tanılarına ve 
tedavilerine karşı yoğun bir sorgulama, 
eleştirme, farklı görüş veya yaklaşımlar ileri 
sürme başlamıştır. 

• Bu sorgulama ve eleştirme sonucunda bir 
zamanlar tanrısallık dönemini yaşayan 
sorgulanamayan hekimler, yeryüzünde küçük 
bir gölgeye doğru dönüşmek zorunda 
kalmışlardır. 

• Hekimlik mesleği bu geri çekilmelerle 
tanısından ve tedavisinden, dolayısı ile de 
hastasından ve yakınından korkan bir 
DANIŞMAN HEKİMLİK dönemine girmek 
zorunda kalmıştır. 



Danışman Hekimlik

• Elbette burada hekimlik mesleğinin yanlış 
uygulamalarının veya mesleği yanlış ve çıkarcı 
uygulayanların da payı büyüktür. 

• Bu danışman hekimlik döneminde hekimler 
sorumluluk almayan, tetkik ve cihaz ağırlıklı teknik 
yöntemlerle kendi etkinliğini ve sorumluluğunu daha 
da azaltan bir tavır içine girmişlerdir. 

• Malpraktis ve hukuk davalarının artması ile daha da 
çekilen hekimlik uygulamaları neredeyse bazı 
ülkelerde DEFANSİF TIP GELİŞİMİNE kadar evrilmiştir.



Danışman Hekimlik
• Ancak bu dönemde hastalıkların da şekli ve 

etkileri değişmeye başlamıştır. 
• Akut ve kolay tedavi edilen hastalıklar giderek 

azalmış, uzun süren, kronik ve tedavisi zor 
olan hastalıklar hızla artmaya başlamıştır. 

• Hastanın hekime sadece bir danışman olarak 
gidebilmesi uygulaması yaygınlaşmıştır. 

• Hekimin de «benim bilgi ve etkim bu  kadardır, 
seçersen şu var, yaparsan bu seçenek var» 
yaklaşımları gelişmiştir.

• Hastayı evrende sorunu ile bire bir mücadele 
etmesi gereken, sorgulaması, araştırması, 
eleştirmesi ve beklentilerinin artması gereken 
bir duruma itmiştir. 

• Buradan yola çıkarak hizmet ve beklenti 
çatışmaları zamanlar tarafların çatışmalarını 
artırarak görünür şiddet eylemleri çıkmaya 
başlamıştır.



YOLDAŞ HEKİMLİK

• Günümüzde ise hastalıkların seyri ve tedavisi 
değişmiştir.

• Artık eskisi gibi akut, bulaşıcı, kısa sürede, bir 
seferde ve kolay tedavi edilen hastalıklar 
azalmaktadır. 

• Uzun sürede gelişen, kronikleşen, uzun süren, 
zor tedavi edilen, ekip çalışması gerektiren, 
tedavisi çoklu yöntemlerle farklı zaman ve 
yerlerde uygulanabilen hastalıklar artmaktadır.

• Bazen tedavi bile edilemeyen bir çok hastalıkla 
baş başa kalan hasta ve yakınları başka bir 
hekimlik beklentisi içine girmektedirler. 

• Bu beklenti hastaları ve yakınlarını daha da 
sorgulamaya ve daha da kafalarının karışmasına 
sebep olmaktadır.



YOLDAŞ HEKİMLİK

• Bu işleri iyi bilen, iyi eğitilmiş, zamanı ve bilgisi 
hastanın ihtiyaçlarına göre planlanmış ve yeterli 
hale getirilmiş bir hekimlik hizmeti talep 
edilmektedir.

• Bu hastalık ve tedavi yolunu onunla beraber 
yürüyecek, yoğun hizmet ve ilgi içinde 360 
derece tedaviyi yönlendirecek YOLDAŞ 
HEKİMLİK beklentisi gelişmiştir.

• Bu YOLDAŞ HEKİMLİK hizmeti bir hizmet 
innovasyonudur.

• Elbette her zaman ve sürekli bir hekimin tek 
başına vermesi mümkün değildir.

• Dijital sistemlerle, bilgi havuzları ile, iletişim 
imkanları ile, hekim dışı sağlık personelinin özel 
ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi ve eğitilmesi 
ile verilebilmektedir. 



Obezit Sistemi ve Yükünü At Hafifle 
Yaklaşımı
• OBEZİT SİSTEMİ VE Yükünü At Hafifle Yaklaşımı, 
• obez danışanlarımızı ve hastalarımızı 360 

derece ele alacak, 
• bu zayıflama serüveninde kişileri yalnız 

bırakmadan, 
• her ne sorunları olursa olsun gözlerini 

açtıklarında sistem çalışanlarını yanlarında 
görecekleri, 

• bilişim sistemlerini 7/24 ellerinde ve yanlarında 
bulacakları ve hedefe ulaştıktan sonrada 
dostluğun ve beraberliğin devam edeceği bir 
YOLDAŞ HEKİMLİK sistemidir.
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