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bulunmaktad ır.
Bu nedenle, sağlık kurumlarında sağlık emekçilerinin ve

salgınla ilgili gelinen aşama; Bakanlığınız tarafından açıklanan tablolarda dahi

günlük vala say,sİnın sınırlandırılamad ığının ve vakaların arttığını göstermesi;

ğendikamıza şube/temsilciliklerimizden ulaşan bilgiler, dünyada salgının gidişatı ve

yapı|an bilimsll değerlendirmeler bir bütün olarak salgın vakalarının ciddi.oranlarda
arttığlnı ve tekrar yeni tedbirler alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. sağlık
kurtİnüarı salgının bİşından beri en riskli alanlar olagelmiştir; sağlık emekçileri için de

salgının hiç ğir aşamisında bu risk azalmamış olsa da bugün risk vaka|a1a birlikte

datİa da arthış duİumdadır. Nitekim sağlık emekçileri hayatlannı kaybetmekte; enfekte

olan sağlık emekçisi sayısı ise sendikamıza ulaşan bilgilere göre kat be kat artmış
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hizmet almaya
gelenlerin sağlıklarının korunabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin hayata geç irilmesi

gerekmektedir;
1- Covid '19 pandemis i başladığından beri sağlık ve sosyal hizmetin ne kadar yaşamsal

olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Türkiye'de görev yapan kırk bini aşan

saylda sağlık emekçisi Covid 19 hastalığına yakalanmış ve en az 131 sağlık emekçisi

yaşamınl yitirmiştir. Üstelik bütün bu olağanüstü çalışmalar OECD rakamlarına göre

çok yetersiz say ıda sağlık emekçisi ile verilmeye çalışılma ktadlr. pandemi dönemi,

sağlık emekçisi ihtiyacını daha da artırmış durumdadır. Türki ye'deki sağlık emekçileri

insanüstü çaba ile hizmet vermeye çalışmakta ancak pandeminin de getirdiği

sorunlar|a birlikte yoru lmakta, yıpranmakta, tükenmişliğe sürüklenmektedi r. Sağlık

emekçileri arasında önemli say ıda kendi yaşamına son verenler bulunmaktadır, bu da

dikkatlerden kaçırılmaması gereken ve çözüm bulunması gereken bir olgu olarak
kadrolu o lacak seki lde. en az OECD o lamaların ı vakalava cak

d u rmaktad ır. Tümü
ekcisi ist ihdam| Vap ılmalıdır. Güvenlik soru Sturma larl nedeniv le Isesavıd a sağlık em

latılm nSa mek erhal b lat KH dai lne n verilmilı

ölık emekçile ri. sahad tecrübeli ölık emekçlisine vö ih rtadaolan sa
olduğundan qörevleri ne iade edil elidir

2- Bakanlığınız tarafından yayınlanan 14 Eylül 2020 tarihinde güncellenen rehbere

gore CoViD_19 pozitif saptanan sağlık çalışanları; "asemptomatikse ilk pozitif

iestinden 7 gün sonra, 24 saat arayla yapılacak iki pcR testi negatif olduğu takdirde

veya pCR tJsti yapı|maksızın semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonunda,

sehptomatik iso pCR pozitif vakalarda pCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda
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semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonunda COVlD-19 hastalarının
izolasyonunun sonlandırması algoritmasına göre işe dönebili/' denilmektedir.

Bu algoritma uyarınca Covid testi pozitif çıkan sağlık emekçisi enfeksiyonun '10.

gününde işe başlatılmaktadır. Oysaki birçok çalışanda '1O. günden sonra da hastalığa
ait semptomlar, başta nefes alma güçlüğü olmak üzere devam etmektedir. Tam
iyi|eşme sağlanmadan, semptomlar tam gerilemeden ve göğüs hastalıkları
muayeneleri yapılmadan işe başlamak zorunda bırakılan sağ|ık emekçileri koruyucu
giysiler ve maskeyle çalışırken çeşitli güçlükler yaşamaktadır. Bütün bunların yanında
Covid'e bağlı geç komplikasyonlar sakatlıklara hatta ölümlere neden olabilmektedir;
10.günde işe başlatılan Beyin ve Sinir Gerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş'ın vefatı
da Bakanlığınızca yaynlanan algoritmanın tekrar gözden geçirilmesini zorunlu
kılmaktadır. covid enfeksivonu tespit edilen sağ lık emekcilerinin '14 qünün sonunda
vapılacak iki pcR testi neoatif olduktan. tüm semptomlar qerile ikten sonra ve oööüs
hastalıkları bölümünde muavene oıup hekimin uvoun qörmesi halinde ise
haclal maq lna nelik düzenleme ılmas ı 11 rakrnckfarlir

3-Sağlık çalışanları Covid-19'a maruz kalımı için en yüksek riskli meslek grubu kabul
edilmektedir. Buna rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nün 07.05.2020larih2020112 sayılı genelgesinde "Covid-'19'un bulaşıcı bir
hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağhk hizmet
sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması
gerekmektedir" denilerek, COV|D-19 için iş kazası ya da meslek hastalığı bildirimi
yapılamayacağı söylenmiştir. Oysa ki Sağlık çalışanları, COV|D-19 pandemi sürecinde
sağlık hizmeti sunmaları nedeniyle hastahğa maruz kaldıklarından, sağlık hizmeti ve
COV|D-"|9 hastalığı arasındaki nedensellik bağı açıkça ortadadır. Pandemi nedeniyle
yaşamını kaybeden çok sayıda sağlık emekçisinin işvereninin bakanlığınız
olduğundan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, kamu sağlık
kurumlarında görev yaparken COV|D-l9'a maruz kalan sağlık emekçilerine ilişkin iş
kazası veya meslek hastalığı bildirimlerinin yapılmaması hali açık bir hizmet kusurudur.
Covid-19 ivedilikle is kazası ve meslek hastalığı kaps m ına alınmalıdır.
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