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Konu: Sağllk EmekçiIerinin lzinleri Hk

14.04,2021

seĞııx eereHı-ıĞı,Hn

Ilgİ a' 14,03.2020larih ve 186 saylIl yazlmlz
b) 18,03.2020 tarih ve 201 sayılı yazımız
c) ?9.04.2020 tarih Ve 319 say||l yazlmız
d) 01,06.2020 tarih Ve 371 saylIı yazlmlz

13 Nisan tarih ve 202118 saylll Cumhurbaşkanlığl Genelgesine göre "Sağllk Bakanllğl, Milli istihbarat
TeŞkiıatl BaŞkanllğl harjç; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş Ve üzerinde olanlar (yönetici
kadro Ve pozisyonunda bulunanlar hariç), Sağllk Bakanllğlnln belirlediği kronik hastal]ğl bulunanlar ile
10 yaŞ Ve altl çocuğu bulunan kadın çallşanİar idari izinli sayllacaklard lr. " denilmektedir. Bu
kapsamda, salgln süresince sağlık emekçilerinan salglnln her aşamaslnda daha taz|a risk altlnda
olmalarlna rağmen diğer kamu kurumlarlnda olduğu gibi izinli sayllmamalarl durumunun sürdürüleceği
anlaŞülmaktadır. Bu ise, bu süre boyunca sağllk emekçilerinjn sağllklarlnı Ve hayatlarını tehlikeye
atmak demektir.

SağlIk emekçilerinin izjnlerindeki düzenlemelerin önemine ilişkin bazı hatırlatmalarda bulunmak jsteriz.
llgi (a), (b) Ve (c) yazllarlmüzla ve ilk günden itibaren yaptlğlmız tüm değerlendirmelerimizdeki
uyarılarla; covid-19 salglnl süresince sağllk emekçilerinden 60 yaş Ve üzerinde olanların, bağlşlkllk
sorunu olanlarln, kanSer hastalarlnın, kronik solunum yolu hastallğl olan]arln, obezite Ve dayabet
hastalüğl olanlarln, kalp damar hastalıklarl o|an|arın, organ nakli olan kronik hastaların 18 Mart tarihli
genelgeye göre izinli say|lmadüğlnl beıirterek bunun yaratacağl risklerin ne kadar önemli olduğunu
Vurgulamlştlk. (a), (b) Ve (c\ yazü|anmüzda ifade ettiğjmiz talepIeramizin karşılanmamasl yani sayllan
gruplardaki sağllk emekçilerinjn idari izin Verilmemesi halande yaşanacak sağllk risk|erinin ne kadar
büYük olduğuna maalesef tanıklık ettik. Bu süre boyunca kronik rahatsızlıkları olan ve engelli olan
ancak idari izin kullanamayan, aktif çallşan sağllk emekçilerinin yaşamlarlnı kaybetmelerine tanlklık
ettik,

Bu nedenle, daha önce de defalarca kez ifade ettiğimiz gibj, sağllk emekçilerinden kronik hasta
olanlar, 60 yaş Ve üzerinde olanlar, gebe olanlar gebeliğin tespitinden itibaren, ,l0 yaş Ve altl çocuğu
bulunan ebeveynIerden birine, tek ebeveyn olduğu durumda kişanin kendisjne herhangi jyn bir
değerlendirmeye ya da amirlerjn inisiyatifine blrakmadan koşulsuz idari izinli sayılmalıdıi, Bu grup
iÇinde bulunan sağlık emekçilerj risk altlndadIr Ve izinli olmaları hem kendi sağllkları hem de Virüsle
ilgili önlem kapsamında zorunludur.

Bu nedenle sağllk emekçalerinin Ve hizmet alanlarln korunmasl baklmlndan kritik bjr önemde bulunan
sağılk emekçilerlnjn idari izinleriyle ilgili yukanda belirttiğjmiz kapsamda bir düzenlemenin Bakanllğlnlz
taraflndan ACILEN yapllmaslnl bekler, çallşmalarln ızda başarllar dileraz.
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