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Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) yasasý ile saðlýk hizmeti için ayrýca
prim alýnmasýný
Hastalardan alýnan katký-katýlým-ilaç paralarýný
Saðlýk ocaklarýnýn kapatýlarak, Aile Hekimliðine geçilmesini ve
koruyucu saðlýk hizmetlerinin yok edilmesini
Hastanelerin, hastalardan alýnan paralarla yönetilen ticari iþletmeler
haline getirilmesini
Kamu hastaneleri yerine özel sektöre para aktarýlmasýný
Saðlýkta yaþatýlan tüm eþitsizlikleri
Parasý olanýn saðlýk hizmetlerine eriþtiði, parasý olmayanýn ölmeye
terk edildiði saðlýk sistemini

UZ

YETMÝÞ MÝLYONUN SAÐLIÐI VE GÜVENLÝ GELECEÐÝ ÝÇÝN
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Saðlýk emekçilerinin memur, sözleþmeli, taþeron iþçisi olarak ayrýþtýrýlmasýný,
Ayný iþi yapanlarýn güvenceli-güvencesiz ve farklý ücretlerle çalýþtýrýlmasýný
Temel ücretlerimizin düþük tutulmasýný
Ýþ saðlýðýmýz ve iþ güvenliðimiz ile can güvenliðimizin saðlanmamasýný
Personel açýðýnýn giderilmemesini, fazla çalýþtýrmayý
Ýþ ve meslek tanýmlarýmýzýn net yapýlmamasýný ve angaryayý
Sadece saðlýk emekçilerine özgü olan haftalýk 45 saat mesaiyi
TKY, performans adý altýnda yarýþtýrýlmayý, rekabeti
Baský, sürgün ve siyasi kadrolaþmayý
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 Herkese parasýz, kamusal saðlýk hizmeti
 Kadrolu ve iþgüvenceli istihdam ile personel açýðýnýn giderilmesini
 Ýnsanca yaþanacak temel ücret verilmesini
 Saðlýk çalýþanlarýnýn saðlýðý için iþyeri saðlýk birimleri kurulmasýný
 Grevli-toplusözleþmeli sendika hakkýmýzý
 Demokratik, katýlýmcý, bütçeden finanse edilen kamu hastaneleri

UZ

HERKESE SAÐLIK VE GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN;

SAÐLIK HAFTASINDA HALKIN VE
SAÐLIK EMEKÇÝLERÝNÝN HAKLARI ÝÇÝN EYLEMDEYÝZ
Ne zaman ki, siyasi iktidarlar saðlýk hizmetlerini, saðlýk hakkýný ve
saðlýk emekçilerini gözden çýkardýlar iþte o zaman 14 Mart bayram
olmaktan çýktý. O günden beri 14 Mart Saðlýk haftasý yüz binlerce
saðlýk emekçisinin, yetmiþ milyonun saðlýk sorunlarýný, saðlýk hakkýný
ve kendi özlük-ekonomik-demokratik haklarýný savunduðu bir mücadele
haftasý oldu.
Saðlýkta Dönüþüm Programý ile saðlýk
hizmetleri büyük ölçüde özelleþtirildi, saðlýk
harcamalarýmýz arttý ama saðlýk düzeyimiz iyileþmedi.
Ayný sürede saðlýk emekçilerinin çalýþma koþullarý
daha da kötüleþti, güvencesiz çalýþma dayatýldý.
Küresel þirketlerin, özel sektörün kasalarý dolduruldu,
kamudan özele sürekli kaynak aktarýldý.
Ödediðimiz vergiler yetmezmiþ gibi saðlýk hizmeti almak için saðlýk primi ödemeye mahkum edildik.
Katký payý, muayene ücreti ödüyoruz. Sürekli yönetmeliklerde deðiþiklik yapýlarak muayene ve
tedavi olanaklarýmýz kýsýtlanýyor, gerekli ilaçlarý alamýyoruz.

Kriz vuruyor, kriz yoksullaþtýrýyor, kriz iþimizden ediyor.
Saðlýk paralý, saðlýk pahalý, saðlýk ulaþýlmaz oluyor.
Saðlýk emekçilerine iþgüvencesiz çalýþma dayatýlýyor.
Bu yýlki 14 Mart saðlýk haftasýna küresel kapitalist kriz ortamýnda giriyoruz.
Henüz derinliði, süresi bilinmiyor. Ancak þimdiden 500 bine yakýn iþçi
iþten atýldý. Onbinlerce küçük iþletme kapandý. Ýþ Bulma Kurumu önünde
uzun kuyruklar oluþuyor. Sonuçta sosyal
güvencesizlik gittikçe yaygýnlaþýyor. Dolayýsýyla
gittikçe daha pahalý hale getirilen saðlýk
hizmetlerine ulaþmak da zorlaþýyor.

Baþta Saðlýk Bakaný Recep AKDAÐ olmak üzere
AKP hükümetini uyarýyoruz:

4 Martta
Maske ile
çalýþtýk
12 Mart
Perþembe
sabahý
iþe
2 saat
geç
baþlýyoruz.
14 Mart
Cumartesi
günü
alanlarda
olacaðýz

 Kriz, iþsizlik ve yoksulluk en önemli halk saðlýðý sorunudur, bu konuda

acil önlemler alýnmalýdýr
 Saðlýk ortamýndaki piyasalaþtýrma-dönüþüm programý derhal durdurulmalý ve eþit
ücretsiz, nitelikli kamusal bir saðlýk sistemi kurulmalýdýr
 Saðlýk emekçilerinin haklý talepleri örgütleri ile görüþülerek çözülmelidir.
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