01.06.2018
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halkındır!
Nitelikli ve erişilebilir kamusal sağlık hizmeti haktır!
Şişli Etfal Hastanesi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya… 03.05.2018 tarihinde İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hastanemiz bölünerek, Sarıyer-Çayırbaşı ve
Seyrantepe’de yer alan 2 hastaneye taşınacak. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinin
tamamının, diğer bölümlerin de bir kısmının 11 Haziran 2018 tarihinden başlayarak, tekrar geri
dönmemek üzere Sarıyer Çayırbaşı’ndaki 350 yataklı hastaneye taşınması planlanıyor. Bu plan Şişli
Etfal Hastanesi’nin adeta yok edilmesinin ilanıdır.
Şişli Etfal 119 yıllık bir geleneğe sahip olan köklü bir eğitim ve araştırma hastanesidir. Şişli’nin en eski
sakinlerinden Füsun Hanım’ın, Ahmet Bey’in doğduğu, kontrollerini yaptırdığı, yakınlarını ziyaret ettiği
hastanedir.
600 yataklık kapasitesiyle, nitelikli, kamusal sağlık hizmeti veren bir kurumdur. Hacı Hüsrevli
Mehmet’in en kolay ve erişilebilir şekilde ulaştığı devlet hastanesidir.
Türkiye’ nin ilk çocuk hastanesi olduğu gibi, bölgede çocuk cerrahisi yataklı servisi bulunan tek devlet
hastanesidir. Berke’nin aşılarını yaptırdıktan sonra bahçesinde koşturmaktan ağlamayı unuttuğu
hastanedir.
Günde 1000 hastayı aşan acil servis başvurusu olmaktadır, binlerce hasta da her gün polikliniğe
başvurmaktadır. Selma ablanın kolunu kırdığında, Yağmur bebeğin ateşi çıktığında, Hüsnü amcanın
tansiyonu yükseldiğinde gelebildiği hastanedir Şişli Etfal. Şişli Etfal halkın hastanesidir. Tam da bu
nedenle alınan kararların, planlanan projelerin Selma ablaya, Berke’ye, Ahmet Bey’e yani bize
danışılmadan uygulanmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz.
Hastanemizin bölünmesi ve bölgeden taşınarak kapatılması durumunda;
Bölgede yaşayanlar ve çalışanlar olarak nitelikli kamusal sağlık hizmetine erişimimizin kısıtlanması,
büyük çoğunluğu dar gelirli insanlardan ve göçmenlerden oluşan bölge halkının özel sağlık
kurumlarına mecbur bırakılması, özellikle bölgemizde yoğunluğa sahip olan yaşlı nüfusun sağlık
hizmetlerine erişiminin kısıtlanması, yine acil servislere erişimde yaşanacak gecikmeler nedeniyle geri
döndürülemez kayıpların yaşanılması kaçınılmaz sonuçlardır. Şişli Etfal Hastanesi kapandığında, Şişli,
Beyoğlu, Beşiktaş bölgesinde aynı özelliklerde hizmet veren bir hastane kalmayacaktır.
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Binası’nın fiziki durumu depreme dayanıklı değildir ve bu
nedenle hastane ve hizmet binalarının yenilenmesi bir gerekliliktir, bunu biliyoruz. Ancak bu,
hastaneyi bölerek, bir daha dönmemek üzere taşıyarak, 119 yıllık gelenek yok sayılarak yapılmak
zorunda değildir. Hele de 24 Haziran seçimleri öncesi malzeme haline getirilebilecek bir gündem hiç
değildir.
Biz;
Füsun Hanım, Ahmet Bey, Berke ve Yağmur bebek olarak,
Bölgede yaşayan ve çalışan yurttaşlar, esnaflar, işyerleri olarak,
Erişilebilir, nitelikli sağlık hizmetini kamusal bir hak olarak gören meslek-kitle örgütleri, sendikalar,
dernekler, partiler, forumlar, hareket ve inisiyatifler olarak,
Hastanemize ve bizlere miras kalan geleneğe, hastalarımızın sağlık hakkına sahip çıkan hekimler ve
sağlık çalışanları olarak;
*Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yok edilmemesini,
*Sonradan geri dönmek üzere, bölünmeden, geçici bir süre ile taşınmasını veya yerinde dönüşümle
yeniden yapılandırılmasını,

*Hastanemizin şu anki yerinde, bölgenin ihtiyaçlarını daha iyi koşullarda karşılayacak biçimde,
güvenli ve yeni binalarda hizmet vermeye devam etmesini,
istiyor ve talep ediyoruz.
Taleplerimizle birlikte başlattığımız kampanya itibariyle sokak sokak dağıttığımız broşürlerle
birbirimizi bilgilendirdik. Mahallelerimizde, sokaklarımızda, pazarlarımızda, kahvelerimizde,
işyerlerimizde 10 bini aşkın imza topladık. Sesimizin ulaştığı, elimizin dokunduğu herkesi Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerinde yapılandırılması için mücadeleye çağırdık.
Bugün ise topladığımız bu imzaları İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Ancak bu mücadelemizin
bittiğinin açıklaması değil, aksine yeni başladığının ilanıdır.
Böylesine geniş kesimleri ilgilendiren ve nitelikli, erişilebilir kamusal sağlık hakkı gibi temel bir konuda
idarenin hak sahiplerine danışmadan kendi başına yaptığı tasarruflara tabi olmamız beklenmesin.
Taleplerimizin gerçekleşmesi ve Şişli Etfal’in yerinde yapılandırılması için sokaklarda broşür
dağıtmaya, imzalarımızı toplamaya, geniş halk toplantılarında bir araya gelmeye ve yetkililere
kamuoyunu bilgilendirme görevlerini yerine getirme çağrısında bulunmaya devam edeceğiz. Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yararlanan tüm yurttaşlarımızı hastanemizin
kapatılmaması için imza vermeye, bu kampanyayı desteklemeye ve sahiplenmeye çağırıyoruz.
Şişli Etfal Şişli’ye Gerekli, Bölünerek Taşınmasın ve Kapatılmasın.
Etfal Şişli’ye Yakışır. Etfal Şişli’de Güzel.
Şişli Etfal Dayanışması

