Hemen her gün yazılı ve görsel basında Sağlık
Bakanlığının yeni düzenlemelerini allanmış, pullanmış,
sözcüklerle okuyoruz, dinliyoruz, izliyoruz.

Performans yönetmeliği değişiyor! Başta
Asistanlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının
döner sermayesi yükselecek! Senelik izinler döner
sermayeden kesilmeyecek!
Sizce; izinlerde döner sermayeden ücret kesintisi
kalktı mı? Alınan döner sermaye oranları arttı mı?

Tam Gün yasası ile mesai saatleri düşecek. Döner
sermaye emeklilik maaşına yansıtılacak! Fazla
çalışana ek gelir gelecek!
Sizce; mesai saatleri azaldı mı? Tüm sağlık meslek
gruplarında döner sermayeler emekliliğe yansıyor
mu? Şu an yansıyanlara hangi oranda yansıyor? Fazla
çalışma karşılığında alınan ücretlerin komik olduğunu
bütün sağlık emekçileri bilmiyor mu?

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete sıfır tolerans
geliyor. Çalışanlar şiddete maruz kalmayacak!
Sizce; sözlü-fiziksel şiddet ve mobingde azalma oldu
mu? Her hasta şikâyetinin sonucu size, savunmanızın
alınması olarak yansımıyor mu? Angaryaya dönüşen
kalite denetimleri yetmezmiş gibi bir de üzerine
getirilmek istenen ‘gönüllü ajan’ projesi ile sağlık
emekçileri hastalarla karşı karşıya bırakılmayacak mı?

Sağlık Bakanlığı Teşkilat yapısı değişiyor, Kamu
Hastane Birlikleri, sağlık kampüsleri geliyor:
Çalışanların var olan hakları korunacak!
Çalışan çalışmayan ayrımı kalkacak!
Çalışana ek gelir gelecek!
Herkes niteliğine, eğitimine, yetkinliğine göre
değerlendirilecek!
Konforlu ortamlarda
odaları olacak!

çalışılacak,

dinlenme

Sağlık çalışanları, hastalar hastanelerde ginger’la
dolaşacak!
Vatandaş lüks binalarda her dal hastanesinin
bir arada olduğu aradığı her şeyi bulabildiği
kampüslerde hizmet alacak!

Sağlık hizmetini alınansatılan bir mal olarak
gören hükümet; sağlık
emekçilerini, sağlık
fabrikalarında çalışan
taşeronlara dönüştürmek
istiyor.

SÖYLENENLER BUNLAR,
PEKİ YA GERÇEKLER BÖYLE Mİ?
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri
sürecinde, çalışanların haklarının korunmadığı
net bir şekilde görüldü. Emeklilik hakkımızın
elimizden alınıp, mezarda emekliliğin getirilmesi;
sağlık hakkının kullanımı için getirilen katkı
payları, prim ödemeleri ve ilave ücretlerle
tırpanlanması haklarımızın nasıl korunduğunu(!)
gözler önüne serdi.
Ne kadar çalışılırsa çalışılsın, döner sermaye
havuzundan dağıtılan paranın miktarı kadar para
alındığı, meslek grupları için belirlenen katsayı
puanı ile reva görülen tavanın aşılamayacağı
görüldü.
Çalışan-çalışmayan ayırımının çözümünü bugün
üretmemek, Kamu Hastane Birliklerine havale
etmek kaçıştır.
Bazı hekimlerin niteliğine, etkinliğine göre değil,
yandaşlığına göre kısa sürede profesör yapıldığını
gördük.
Yeterli ve konforlu dinlenme odalarının-konforlu
ortamların kamu eliyle bugün de yapılabileceği
bir gerçektir. Ancak bu bir tercih sorunudur.
GİZLENEN GERÇEK; SERMAYENİN UCUZ İŞ GÜCÜ
ve KÖLESİ OLMAMIZ İSTENİYOR!
Daha önce de birkaç şekilde karşımıza çıkarılan Kamu
Hastane Birlikleri Yasası, bu kez Kanun Hükmünde
Kararname ile gündeme getirildi. Üstelik sağlık
hizmeti sunan ve hizmet alanların örgütlerinin görüşü
alınmadan. Geçmişte hazırlanan taslakta birkaç
küçük değişiklik yapılarak karşımıza getirilen ancak

özü değiştirilmeyen bu düzenleme ile hedeflenen;
hastaneleri ticari işletmelere dönüştürmektir.
Hastaneler birleştirilerek Genel Sekreterin yönettiği
birlikler haline getirilmektedir. Başhekimliğinbaşhemşireliğin yerine hastane yöneticisi getirilen bu
sistemle; birlik personeline, yöneticilerine sözleşmeli
statüde istihdam getirilmektedir.
Birlikler; Bakanlıkta oluşturulan Devlet Hastaneleri
Kurumuna bağlanarak, hastaneler A, B, C, D, E olarak
sınıflandırılacaktır. Sınıflandırılan bu hastaneler
daha sonra kamu-özel ortaklığı ile inşa edilecek olan
entegre sağlık kentlerine devredilmek istenmektedir.
Merkezi yerlerde bulunan mevcut hastane binaları
ise ihaleyi alan şirket tarafından alış-veriş merkezi
(AVM), otel gibi ticaret merkezlerine dönüştürülmek
istenmektedir. Hastalara; çok büyük araziler
üzerine, büyük maliyetle açılacak olan bu sağlık
komplekslerinde, nitelikli-konforlu sağlık hizmetinden
yararlanacağı söylenmektedir. Sağlık hizmetinin
hak olduğu gerçeği unutturularak, paran kadar
sağlık anlayışı yerleştirilmek istenmektedir. Sağlık
kompleksleri projesi ile küçük taşeron şirketler yerine,
büyük taşeron şirketler getirilmek istenmektedir.
Bütün bu projelerde biz sağlık emekçilerini ise;
istenildiğinde işine son verilebilen, güvencesiz,
düşük ücretle, kölece çalışma beklemektedir. Bu
uygulamaların sonucunda mesleki bağımsızlık
ve saygınlık, ekip hizmeti anlayışı, ‘sağlık hakkı’
tamamen yok edilerek yerine, paranın saltanatı
inşa edilmek istenmektedir. Bizleri sermayenin ucuz
iş gücü yapacak bu projeler ile karanlık bir gelecek
beklemektedir.

Sağlık Çalışanları olarak;

ARTIK YALANLARA
KARNIMIZ TOK!
‘Sağlıkta Dönüşüm’ programı sonrası televizyon
ekranlarında süslü söylemlerle anlatılan hemen her
düzenleme; biz sağlık çalışanlarına yoğun çalışma,
görev tanımı muğlâklığı, angarya, şiddet, hak kayıpları
olarak yansıdı, yansıyor ve müdahale etmez isek
yansıyacak. Bakanlığın her yeni programı sonrası iş
yükümüz arttı ve artmaya devam edecek. Mesleki
saygınlığımız azaldı, azalacak. Mesleki bağımsızlığımız
yok olmak üzere. Ekip hizmeti anlayışı bozuldu.
Sağlık hizmetini alınan-satılan bir mal olarak gören
hükümet; sağlık emekçilerini, sağlık fabrikalarında
çalışan taşeronlara dönüştürmek istiyor.
Değerli sağlık emekçileri;
Hükümetin bugüne kadar sağlık alanında uyguladığı
politikaların eziyetini hep biz çektik. Halkla karşı
karşıya getirilen, hedef gösterilen, özveriyle ürettiği
hizmetin karşılığını alamayan, emeği değersizleştirilen
hep biz olduk.
Sağlık Bakanlığının bu güne kadar yaptıkları,
yapılacaklarının göstergesidir. Biz sağlık emekçileri bu
yalana kanmayacağız.
Biz biliyoruz ki işimiz, iş güvencemiz için tüm sağlık
çalışanları güçlerini birleştirdiğinde bu saldırıları
engelleyebilir.
Yarın çok geç olmadan;

TAŞERONLAŞTIRMAYA dur demek,
İŞİMİZE İŞ GÜVENCEMİZE,
MESLEKİ DEĞERLERİMİZE, SAĞLIK
HAKKINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN
MÜCADELEYE KATILALIM.
Gücümüzü

SES’te birleştirelim.
Hükümetin bugüne
kadar sağlık alanında
yaptıklarının eziyetini hep
biz çektik. Halkla karşı
karşıya getirilen, hedef
gösterilen, özveriyle
ürettiği hizmetin karşılığını
alamayan, emeği
değersizleştirilen hep biz
olduk.

SES’imize
SES ver!

SES’imizi çoğaltmak için;
Halktan toplanan vergilerle yapılan hastaneleri sermayeye veren,
Düşük ücretlerle, güvencesiz, belirsiz mesaiyle çalışmayı dayatan,
Paran kadar sağlık anlayışını yerleştirecek olan,
Sağlık emekçilerini işsizliğe ve birbiriyle rekabete zorlayan,
Sağlık hakkını ortadan kaldırıp, sağlık piyasasını besleyecek olan,

Kamu Hastane Birlikleri - Sağlık Kentleri düzenlemelerine karşı;
TÜM TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN
İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR,
EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!

hep birlikte
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