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AÇILIŞ:
• SES Eş Genel Başkanı
• KESK Eş Genel Başkanı
PANEL-FORUM:
• Sağlık Sistemleri İçinde Birinci Basamak
Mehmet Zencir
ARA
PANEL:
• Türkiye’de Dünden Bugüne
Birinci Basamak ve SDP - Nilay Etiler
• Emek Gücündeki Dönüşüm - Cavit Işık Yavuz
• Birinci Basamakta Yaşanan Dönüşüm ve
Toplum Sağlığı - Zeliha Öcek
ÖĞLE YEMEĞİ
SUNUM:
• Dünden Bugüne Mücadele Hattımız
ATÖLYELER
• Emekçilerin Durumu
• Sağlık Hizmetlerinin Durumu
• Mevzuat ve Alt Yapı Sorunları
• Halk Sağlığı Uygulamalarının Durumu
AKŞAM YEMEĞİ
ATÖLYE SONUÇLARI
ARA
FORUM: MÜCADELE PROGRAMI
ÖĞLE YEMEĞİ
SONUÇ BİLDİRGESİ
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Yalnızca birinci basamak sağlık hizmetlerine bakarak o ülkenin sağlık
sistemi hakkında fikir sahibi olmak
mümkündür.

nulması ise şu an itibariyle mümkün

Sağlıkta dönüşüm politikalarına meşruluk kazandırmak için yıllarca;

gözükmemektedir

•

Birinci basamak sağlık hizmetlerine ve kurumlarına yatırım yapılmamış,

Türkiye’de her geçen gün toplumsal

•

Her geçen gün birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sayısı azaltılmış,

Birinci basamak temel sağlık hizmetleri 14 yıl önce başlatılan ve 8 yıldır da
tüm Türkiye’de uygulanmakta olan
aile hekimliği sistemi ile “dönüşüme”
uğratılmıştır.

sağlık anlayışından vazgeçilen bir po-

•

Çalışanların ekonomik ve özlük hakları sürekli olarak geriletilmiştir.

Bu dönüşüm yapılırken vaat edilen
unsurlar ;

sonuçlar üretmemektedir.

•

•

•

litika yürütülmektedir. Önleyici sağlık
politikası yerine “sağlık pazarından
pay kapma” önceliğiyle hareket edilmesi, toplum sağlığı açısından yararlı

•

Sürekli mevzuat değişiklikleri ile yapılacak hizmetler ve uygulamalarda belirsizlikler yaratılmış,

şehrin merkezindeki devlet hastane-

•

Görev tanımlamalarındaki belirsizlik çalışanlar üzerinde baskıya dönüşmüş,

lerinin kapatılıp özel şirketlere kur-

•

Birinci basamak kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk rekabete dönüşmüş, bu durum aynı zamanda çalışanları da karşı karşıya getirmiştir.

•

Her gün yenisi eklenen görev tanımlamaları ile çalışanlar üzerindeki iş yükü
artmıştır.

•

Çalışanların izin, ücret v.b. özlük ve ekonomik haklarındaki kayıplar artmıştır

Toplum tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerine duyulan güvenin artacağı,

Acil servislerde yaşanan yığılma,

Birinci basamak çalışanlarının
hak ettikleri itibara kavuşacakları,

durulmuş devasa şehir hastaneleri-

İkinci basamağa giden hasta
sayısının azalacağı ve hastanelerde yığılma olmayacağı idi

teknik yöntemlere başvuru, tedavi

Bu hedeflere ne derece
ulaşıldığı gün gibi ortadadır.
Toplumsal eşitsizliklerin fazlasıyla yaşandığı ülkemizde sağlık hizmet tüketimini teşvik eden piyasa temelli bir
sağlık sistemi kurulmuş, temel sağlık
hizmetleri de bu dizayndan nasibini
almıştır. Temel sağlık hizmetlerinin
özellikleri olması gereken ilk başvuru yeri olması, bölge tabanlı olması,
sağlık hizmet sunumunda eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, kapsayıcılık,
süreklilik içeren bir tarzda ve uygun
eğitime sahip bir ekip tarafından su-

Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık ocakları, AÇS/AP, verem savaş, sıtma
dispanserleri tasfiye edilmiş, Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri eliyle birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülmeye çalışılmıştır. “Kervan yolda düzülür” mantığının faturasını ise
toplum ve sağlık emekçileri ödemiştir.

ne halkın mecbur bırakılıyor olması,
gelişmiş ülkelerin çok üzerinde ileri
edici hizmetlerde olağanüstü artış,
bununla birlikte toplumsal sağlık
göstergelerinde gerileme, 14 yıl önce
yapılmış olan tercihin ortaya çıkardığı
sonuçlardır.
Sağlıkta dönüşüm programı başlatılırken birinci basamak alanındaki
mevcut yapılanmayı dağıtmanın gerekçesi gösterilen mükerrer işlemlerin önüne geçme durumu artarak
devam etmekte olduğu gibi, verilerin düzenli bir şekilde elde edileceği
vaadi de yıllardır sağlık istatistiklerini
yayınlamayan bakanlığın başarısızlığının itirafı olarak görülmelidir.

Bu tespitleri çoğaltmak mümkündür.
Sorunlarımızı konuşmak ve çözüme
dair önerilerimizi ortaklaştırmak için
SES olarak 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Birinci Basamak Sağlık Çalıştayı yapıyoruz.

Aynı zamanda illerde yapılacak ça-

Sağlık sisteminin en temel ve vazgeçilmez parçasında, birinci basamak
sağlık hizmetleri alanında yaşanmakta olan sorunları, eksiklikleri, aksayan
yanları hep birlikte tartışıp, düzeltilmesi için emek harcamak temel gayemizdir.

katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda yapmakta olduğumuz
ankete katılarak sorunların tespitine
katkınız önemlidir.

lıştay hazırlık toplantılarına katılarak
tartışmaları zenginleştirmeniz çalıştayımızın daha verimli geçmesine

Birlikte tartışmak, karar almak ve
haklarımız için mücadele etmek aynı
zamanda geleceğimize sahip çıkmaktır
İşimize, geleceğimize ve
iş güvencemize sahip çıkmak için
SES’te mücadeleye devam.

