SATIÞA SUNULAN
SAÐLIÐIMIZDIR

Hatýrlayalým; "Bizim iktidarýmýzda saðlýk parasýz olacak. Saðlýk hizmeti almak için
nüfus cüzdaný yetecek, sosyal devlet olmanýn gereði budur" dediler.
Hatýrlayalým;"Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) yasasý ile herkes saðlýk sigortasý
þemsiyesi altýnda olacak" dediler
Hatýrlayalým;"Kimse hastanede rehin kalmayacak. Hastadan para isteyeni bana
bildirin" dediler.
Vaatler unutuldu.

ÞÝMDÝ NE YAPIYORLAR?
 Her muayeneden ücret alýyorlar,
 Hasta yataðýna "otelcilik hizmeti" parasý istiyorlar ve "ödemezsen seni otelime(!)
almam" diyorlar
 Kamunun olan saðlýk kurumlarý kendi yaðý ile kavrulmaya çalýþýrken, özel
hastanelere milyarlar aktarýyorlar,
 "GSS primi ödemeyene hizmet vermem" diyorlar,
 Eczaneleri tahsilatçý, vatandaþý yolunacak kaz sanýyorlar,
 Ödediðimiz yüksek vergileri þirketlere, rantiyecilere aktarýrlarken sýra bize gelince,
en doðal hak olan saðlýk hakkýný para ile satmak istiyorlar,
 Krizin, halkýn saðlýk hizmetlerine ulaþýmýný daha da zorlaþtýracaðý bilinmesine
karþýn özel önlemler almayý bile düþünmüyorlar.

YA PARAN YA CANIN" diyorlar,
"PARAN KADAR SAÐLIK" diyorlar.

SAÐLIK HAKKIMIZA
HASTANELERÝMÝZE

SAHÝP ÇIKALIM

HASTANELERÝN TEMELÝNE ÝNCÝR AÐACI DÝKÝYORLAR
 Her saðlýk hizmeti için ayrý katký
payý istiyorlar. Kendilerini 'tüccar',
vatandaþý 'müþteri' olarak
görüyorlar ve bunun için yasal
düzenleme yapýyorlar.
 Yeni bir yasa hazýrladýlar, adýný
"Kamu Hastane Birlikleri Pilot
Yasasý" koydular. Oysa bu yasa
ile devlet hastanelerini ticari
iþletmeye çevirecekler. Yasa çýkarsa; hastaneleri saðlýkçýlar deðil,
iþletme, ticaret, muhasebe
okuyanlar yönetecek.
Neden? Hastanelerin kar-zarar hesabý ile iþletme olarak çalýþmasý için.
Kar kimden elde edilecek; hastalardan
 Yasa çýkarsa; her hastane çalýþan ücreti dahil her türlü giderini kendi karþýlayacak.
Sonuç; telefon, doðalgaz, elektrik zammýnda ne oluyorsa hastanelerde de aynýsý
olacak. Katký payý, kan verme parasý, katýlým payý, film çekme parasý bu liste
böyle uzayacak.
 Yasa çýkarsa; devlet hastaneleri A-B-C-D-E olarak sýnýflandýrýlacak.
Yani, "Parasý çok olana lüks hizmet, parasý az olana ölme sürün, parasý
olmayana da ölüm" yasal hale gelecek.
Sendikamýz, hastaneleri ticarethane olarak gören anlayýþa karþý durmak, vatandaþýn
saðlýk hakkýna sahip çýkmak için "Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasa Tasarýsý"nýn
geri çekilmesi talebiyle mücadele etmektedir.
Hastanelerin gerçek sahiplerini, sizleri kamu hastanelerine sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.
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