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Bilindiği üzere 8 Nisan 2020 tarihinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün
"Covid -19 pandemisi nedeni ile sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul
ve esaslar" konulu yazısı ile sağlık emekçilerine 3 ay süre ile yapılacak tavandan
ödemelere ilişkin bir düzenleme yapılmıştı.
Söz konusu düzen|emenin kapsamındaki sorunlar ve ödemelerin performans
sistemi esaslarına göre yapılmasından kaynaklı olarak sağlık alanında birçok sorun ve
adaletsizlik yaşanmıştır. Sağlık hizmetinin bütünlüklü görülmemesi, birinci basamak
hizmetlerini kapsamaması, işbirliği protokolü olmayan üniversite hastaneleri ve 4D
Taşeron işçilerin bu kapsamın dışında bırakılmış olması; aynı işi yapan farklı mes|ek
gruplan arasında ve aynı işi yapan aynı meslek grubunda çalışanlar arasında dahi
ödemeler konusunda önemli farklar oluşması başta olmak üzere birçok sorun sağlık
emekçilerini motive etmek bir yana ekip ruhuna ve sağlık emekçilerinin motivasyonuna
zarar verecek bir etki oluşturmuştur. Nitekim sendikamızın bu konudaki görüşleri ve
uyarıları çokça kez Bakanlığınızla da paylaşılmıştır.
Bu düzenlemedeki sorunlar halen çözülmemiş olmakia birlikte, başka bir sorun
da doğrudan Covid hastalarına özel hizmet veren servislerin özelliklerine ilişkin bir
düzenleme yapılmamış olmasıdır. 1 Haziran tarihinden itibaren hastanelerin kademeli
olarak eski çalışma düzenlerine geçmesine ilişkin programlar yapılsa da pandeminin
sonlanmadığı, vakaların ve tedavilerin henüz sürdüğü ve süreceği, dolayısıyla riskin
de sürdüğü bilinmektedir, Covid servislerinin özelliklerine, riskli birimler arasında

sayılmalarına ilişkin bir düzenleme yapılmadığından 1 Hazirandan itibaren bu
servislerde çalışan sağlık emekçileri riskli birim ödemesi alamayacakları kurumiarı
tarafından da bildirilmektedir. Oysa tUm sağlık kurumları bu dönemde risk|i hizmet
yürütmekle birlikte Covid servisleri doğrudan Covid vakalarının tedavisinde
çalışmaktadır.
Bu nedenle, bu birimlerin riskli birim kapsamına alınması için bir düzenleme
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Covid servislerinin riskli birim sayılması için gerekli
düzenlemenin Bakanlığınız tarafından yapılmasını;
Sağlık emekçilerinin ücretlerinin ödenmesinde, en düşük temel ücret yoksulluk
sınırının üzerinde olacak şekilde temel ücretlere yapılacak artışla sağlık emekçilerinin
haklarının verilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.
Gereğini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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