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Ülkemizde sağllk emekçileri sağllk sisteminin kronikleşen sorunlarının etkisini bedenen, ruhen,
meslek|, ailevi ve sosyal o|arak yaşamaktadırlar. Kadın sağlık emekçileri, hangi görevi yerine
getirdikleri fark etmeksizin (hemşire ebe, asistan doktor, ATT, aile hekimleri vb.) gebelik ve
emzirme dönemlerinde bir ebeveyn olmanın korumacılığı ve sorumluluğunda meslekleri ve
meslekierini yerine getirdikleri işyerlerinin çalışan sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz
olması durumunda stres altında iş görmekte ve ikilem arasında kalmaktadırlar. Kurum yönetici
ve amirlerinin sorunlara duyarsız kalması sonucunda çalışan sağlığının yanı sıra hamilelikte
ve sonrasında da istenmeyen durumlar oluşmaKadır. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde
ve diğer kurumlarda pandemi bahanesiyle kurum yöneticilerinin yasal mevzuatlar yerine keyfi
uygulamalar içerisinde bulundukları, aynı şartlardaki aynı mes|ek ya da farklı meslek
gruplanndaki gebe ve emzirenlere farklı çalışma koşulları dayatıldığı sendikamız üyelerince
Genel Merkezimize iletilmektedir.

Bu sorunların başlnda çalışan sağlığl ve güvenliği tedbirlerinin allnmamasl, süt izninin
kullandırllmasında güçlük çıkarılmasl, gebe ve emzirenlerin Covid-19 hasta ledavi Ve

bakımının yapıldığı alanlarda çalıştırılmaları gelmektedir.

oysa bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı'nın temel amacı toplumun sağllğını korumaktır ve aile bu
toplumun en temel birimi, bebeklerimiz ve çocuklanmızda bu toplumun en değerli, en
korumasız ve de en çok desteklenmesi gereken bireyleridir. Anayasamızın 41. maddesinde;

"Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, aitenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
(Ek fıkra: 7/5/201ü5982/4 md,) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek
yaranna açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla k§lse/ ve doğrudan ilişki kurma ve
sürdtj rme h akkı n a sahiptir.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, hertijdü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu
tedbirleri alıf' denilerek devletin bu konuya yaklaşımının ilkeleini ortaya koymaktadır.

Bu ilkelerin uygu|amada nasıl yerine getirileceğine dair hazırlanmış olan yönetmelik Ve
genelgeler Anayasal ilkelere uygun ve ters düşmeyecek bir şekilde hazırlanmıştır. Bu
yönetmeliklerden biri de sağlık emekçilerinin sağlığı ve güVenlaği için temel belge niteliği
iaşıyan lş sağllğı Ve GüVenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanllarak haz]rlanan'Gebe
veyİ Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım
Yurtlarına Dair Yönetmelik"tir. Amacı, gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın
işyerterindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştiilmesini destekleyecek önlemlerin
aiınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak
olduğunu, çalıştınlabileceği işlerde hangi şaıt ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının
veya çocuk bakım yuıtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şaıtları taşıyacağını belirlemek olan
yönetmeliğin 6. maddesinde;
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(1) Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir.
(2) lşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal,
fiziksel, biyolojik etkenlein ve çalışma süreçleinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendiir.
Bu değerlendirme sonucuna göre EK-l'de beliılilen genel ve özel önlemleri alır.
(3) lşveren, işyeindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve sijresini EK-ll ve EK-lllteki etkenler,
süreçler, çalışma koşullan veya özel bir iske
maruz kalma olasılığı bulunan işleri de;
a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalışanlar üzerindeki etkileini belirlemek
b) alınacak önlemleri kararlaştırmak
üzere değerlendirir. Bu değeılendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi
fa6örlei de dikkate alır.
(4) Gebe veya emziren çalışan, işyeinde yapılan değelendirmenin sonuçları ile sağlık ve
güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında
bilgilendirilir denilerek işverenlerin bilgilendirme ve değerlendirmeyi nasıl yapmasl
gerektiğinin yasal çeıçevesi belirlonmiş ve bu kapsamda değerlendirme ve
bilgilendirme yapllması emredilmıştir.

TTB, TJOD ve HASUDER'in gebelikte Covid-19 aşılamasıyla ilgili güncel durum
değerlendirmesi raporunda konunun önemine Vurgu yapan açıklamalarda; "Tüm dünyada
covlD-19 nedeniyle artan anne ö|ümleri tartışllmakta Ve gebelikte aşılamanın sonuçlarının
değerlendirildiği; aşısız ya da tam aşılı olmayan gebe ölümlerinin son dönemde fazlalaştığı;
gebelerin COV|D-I9'a yakalanma ihtimali genel toplumdan daha fazla olmamakla birlikte,
araştırmaların COV|D-19'un gebelikte ölümcül sonuçları olan ciddi bir risk etmeni olduğunu
ortaya koyduğunu; gebe kadlnlarln hastallğl ağır geçirme riskinin gebe olmayan|ara göre daha
fazla olduğu; gebeliğe bağlı şeker hastalığı, KoAH, yüksek tansiyon, hipotirodi gibi hastallkları
olan kadınlarda yaşam kaybı riski daha yüksek olduğu raporlanmıştır. Gebe sağlık emekçileri
için bu risklerin daha iazla olduğu öngörülmektedir.

Ayrıca raporda; "Sağlık kurumlarında gebelikte aşı uygulamasıyla ilgili sistematik bilgilerin ve
bakanlık politikasının aktarıldığı bir hizmet içi eğitim yapılmamış; çalışanlar, iş yoğunluğu
içinde edindikleri bilgi|erle gebelere danışmanlık yapmak zorunda kalmışlar; böyle bir
politikanın olmamasl, hem aksi bulgu olmamasına rağmen aşlya güVensizliği artırmaKa hem
de kadınların yalnlz blrakllmaslna Ve olasl ölümcül sonuçların yükünü tek başına
ustlenmelerine neden olmaktadır" denilerek gebe sağllk emekçilerinin de içinde bırakıldığı
durumu aktarmışlardır.

Sağlık emekçisi gebe Ve emzirenlerde de aşılanmaya yönelik tereddütler giderilmediği gibi
Covid-'19 polikliniklerinde, kliniklerinde, yoğun bakımlarda, acil servislerde ve ambulans|arda
kurum yönetici ve amirlerinin keyfi tutumlarıyla çalıştırıldıkları bilinmektedir. Sağlık Bakanlığına
bağlı kurum ve kuruluşlarda yukarıdaki belirtilen raporların, DSÖ'nün gebe ve emziren sağlık
emekçileri çalışma koşullarına yönelik rehberlerin, Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu
Sağlık Kuruluşları Programı hedef Ve amaçların|n dikkate alınmaslnl, konu hakkındaki yasal
mevzuaüın uygulanması noktaslnda kurum yöneticilerinin uyarllmasını talep eder
çalışmalarınızda kolaylıklar di|eriz.
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