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sıĞıır eıxeı.ı ı-ıĞı, Ne

sağllkta dönüşum programl ve performans sistemi ile sağlığın piyasalaşması ve bu

sistemin y-arattığı tahiibat've sorunlar Covid-19 salglnl ile birlikte sağllk alanındaki sağllk

"r"tçıı"11 
için devasa bir sorun alanına dönüşmüştür. Sağlık hizmeti sunan _.kamu

ı,rrrniı"1.,no, performans sisteminin yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlik ciddi ekonomik hak

kayıplarına neden olmuştur, olmaya devam etmektedir
Bilindiği Üzere 8 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığınlz Kamu HastaneIeri G_enel

Müdürlüğünüi " -,l9 pandemisi nedeni ile sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin

usul ve 
-esastar" konulu yazlsı ile sağlık emekçilerine 3 ay süre ile yapılacak. tavandan

oo"."i"- ilişkin bir düzenleme yapılmiştı. Söz konusu düzenlemenin kapsamındaki sorunlar

,e oaemeı"riiı performans sistemi'esaslan na göre yapılmasından kaynaklanan birçok sorun

ve adaletsizlik yaşanmlşttr. sağIık hizmetinin buttinlurıti görülmemesi, birinc.i_ basamak

hizmetlerini kapjamamaj,, işbirliği protokolü olmayan üniversite hastaneleri ve 4D Taşeron

iiiiıliı. o, kajsamın dışındj bırakıimış olması; aynı ışi yapan farklı meslek gruplan arasında

veaynlişiyapanaynlmeslekgrubundaçalışanlararaslndadahiödemelerkonusunda
on".ıi trr'tır, oluşması başta olmik üzere birçok sorun sağlık emekçilerini motive.etmek bir

vrn, 
"l(ip 

ruhuna ve sağlık emekçilerinin motivasyonu na zarar verecek bir etki oluşturmuştur.

ilıit"ı,ı. bu uygulamadaki tüm adaletsizlik, eşitsizlik ve sorunlara ilişkin sağlık emekçilerinin

i"pxiı"ri, hem işyerlerinde hem sosyal medyada yaptıklarl eylemlere de yanslmlş kamuoyuna

duyurulmuştur.--, - .,c ay tavan,, süresanin bitmeden bu sorunların hiç biri çözülmemiş; ancak 3 ayın

sonunda sağıık emekçilerine ekonomik haklar bakımından yeni sorunlar yüklenmiştir. 
.

1 H-aziran ,hormalleşme" süreci ile birlikte hastaneler normalleşme takvimine

girememişaksinePandemininyarattlğıdahaağırtabloylakarşlkarşıyakalınmıştır.Covid-19
İ"ıgi.i i"lbırl"rl kapsamında hastanğlerde elektif vakaların alınmaması, birçok hastanenin

p",."o"ri 
""o"niyle 

normal poliklinik yapılmaması gibi. gerekçeler Hastanelerin "gelirlerini"

[n"rıi tııçuoe düşurmüş; bu ise Haziran'ayı ve takip eden diğer aylarda sağlık emekçilerinin

,irrri gLi"k"n 'ek ödemeler sıfırlanmı§tır. Sonuç _olarak sağlık emekçileri, bırakalım

u"retıerin'in artlşını, açık bir gelir kaybl ile yüz yoze kalmışlardlr, yani, sağlık emekçiıerinin

naklann,n hastine geıirıerine bağlı'olduğü, siglık hizmetlerinin gelir anlamına geldiği bu

.roİ* .irt"rinln soiucu, salgın Ğauırıerinın hak kaybına dönmesi olmuştur, Hem hastane

Çiiıerinin,, düşmesi hem d-e normal zamanda dahi ek ödemelerin farklı gerekçelerle

ti""r"oıoi gozbnune alındığında sağlık emekçileri adeta hüsrana uğratllm lşlard lr. . . .--- 
srğı,i Emekçileri paioemı sğrecinin tüm yoğunluğunda aktif çalıştıkları halde ek

ödemeleriİ sıfırlandığı koşullarda, riskli birimlerin 3_0 - 40 lira gibi komik rakamlara düŞtüğü

nir- Ju,.rmo, fedak5rca çaıişmaları istenmiştir, Ülkenin içinde olduğu ekonomik krizin

v"n.,.ri"ri.roıiı< emerçiierine de yansım ış, 
- 

krizin etkilerini Ve ücret kayıplarınl kapatmak

Lt"v". 
- 

"roı,ı,- 
emekçileri tuttuklarl nöbetierin ücretini dahi alamamış, nöbetleri saat

xr..i,ı,b,nar" io",i izne 
'donuşitirtılmüş fakat personel eksikliğinden kaynaklı bu izinler dahi

kulIanİırılmamıştır. Yani karşılığı verilmeden çalıştın lm ışlard ır,

Tavan ödemesinden s"onra, covid servislerinin riskli birim olarak düzenlenmesi

talepıeri raiJııanmamıştır. Goitiştıığumtız b|rçok hastanelerde Covid hastanesi veya covid
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çallşanlar üzerinde tehdit unsuru olmaktan çlkarılmalıdlr
Gereğini bilgilerinize sunarlz.
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servisi olmadıkları halde covidli hasta yatürlldlğl yani fiilen Covid ile çallşlldlğl halde

ücretlerinde bir iyileşme olmamış, Covid servisleri ise riskli birim sayılmadlğından farklı farklı

problemlerle yuz yüze kallnmlştlr.
Bu sorunların hiç biri çözülmeden basına yanslyan haberlerde Eylül ayında sağlık

emekçilerine Ödenmek üzere tavandan ek ödemenin tekrar gündeme getirileceğini öğrenmiş

bulunmaktayız.
Niteiim sendikamızın bu konudaki görüşleri ve uyarıları çokça kez Bakanlığınızla da

paytaşlImlştlr. Bu düzenlemedeki sorunlar halen çözülmemiştir.' - performans sistemi ylllardlr sağlık alanlnı bir ticarethane gibi işletmeye çeviren
yaklaşımın sonucudur. sağllk hizmetini Ve sağllk .emekçilerinin ekonomik haklarını

hastanelerin sağlık hizmeti üzerinden "kazandıkları getire" endeksleyen, hem hastaneleri

hem hizmet alan halkı hem de sağllk emekçilerini cendereye alan sıstemin yansımasıdır.

sağlık hizmeti gelir kalemi değildir, sağllk emekçilerinin ekonomik hakları bu sistem

üzerinden yürütülemez.
kamu hastaneleri ve diğer tüm sağllk kurumları ,l.basamaktan itibaren tamamen

ücretsiz olmall, kamusal hizmet vermeli, giderleri de genel bütçeden karşılanmalıd lr.

Sağlık emekçilerinin talepleri nettir;
/ En-düşuk temel ücret yoksulluk s|nlrlnln üstünde olacak şekilde temel ücretler acilen

yü kse ltilmelid ir.
/ iemel ücretlerdeki bu düzenleme yapıIana kadar, Eylül ayında tekrar yapılacağı

duyurulan tavandan ek ödemeler ise bugüne kadarki tüm adaletsizlikleri ortadan

kaldıracak şekilde, çalıştığı kurum, istihdam biçimi, kadrosu, mesleğine
bakılmaksızın tüm sağlık emekçilerini ayrlm gözetmeksizin kapsayacak şekilde
kesintisiz olarak yapılmalıdır.

/ covid- 19 enfeksiyonu geçiren sağlık emekçilerinintedavi ve tedbir sürecinin önemli

bir parçası olan ve zorunlu olan karantina dönemi için yıllık izin veya rapor.almalan
gerektiği yönündeki tüm uygulama ve talepler ortadan kald ırılmalıd ır. Enfekte olan

İağhk emekçilerinin haklarının bir de bu yolla alınmasından vazgeçilmelidir,
Sağlık hizmeti bir bütün olarak sağlık emekçilerinin görev pay|aşımı ve iş birliğiy1e

yürütülmeitedir. Ekip Üyelerinin sorumlulukları birbirinden daha önemli sayılamayacağı gibi,

lıer biri ekibin olmazsa olmazlarl ve birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu nedenle daha önce ek
ödeme adaletsizliğine dair de belirttiğimiz gibi sağllk emekçilerinin talebi üç ay sürecek
adaletsiz ek odeme değil, güvenceli çalışma ve güvenli gelecek için, insanca yaşam için

temel ücret artışıdır.
Ek ödemeler maaşa yansıtılmalı, hiçbir kesinti yapllmamall, ek ödeme kesintisi
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