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AİLE HEKİMLERİ BODRUM KATLARINDA HEMŞİRESİZ AŞI YAPMAYA
ZORLANIYOR!
Değerli basın emekçileri,
Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM),
salgınının başından beri başta bina sorunları ve eksik insan gücüne rağmen sağlık hizmetleri,
sağlık çalışanlarının çabasıyla sürdürülmeye çalışılmaktadır.
Aile hekimleri, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği maddelerine aykırı
olarak(EK-1) aile sağlığı çalışanı eksik birimlerde tek başlarına çalışmakta, başta aşılama,
izlem ve salgın kontrol hizmetleri olmak üzere hizmetin bütününde aksamalar olmaktadır.
Aile hekimlerinin tümünün aile sağlığı çalışanları ile birlikte çalışacak şekilde yeterli insan
gücü sağlanmalıdır. Bebek-çocuk aşıları ile bebek-çocuk ve okul izlemleri, gebe ve 15-49 yaş
kadın izlemleri, okul aşıları, toplum tabanlı kanser taramaları, poliklinik hizmetleri, hastalara
gerekli eğitim ve bilgilendirmenin verilebilmesi açısından önem taşımaktadır.
Yıllardır uygun olmayan binalarda, salgın döneminde de yetersiz ve koruyucu özelliği
olmayan ekipmanla, aile sağlığı çalışanı eksikliğiyle poliklinik ve aşılama çalışmalarını
sürdüren aile hekimlerinden, Covid-19 aşılarını bu şartlarda yapmasının istenmesi büyük bir
yük ve sorun yaratacaktır.
Ülkemizde ve İstanbul’da bulunan aile sağlığı birimlerinin % 15’inde aile sağlığı çalışanı
yoktur. Avrupa’da birçok ülkenin nüfusuna denk gelen yaklaşık 16 milyon kişiye aile sağlığı
merkezlerinde hizmet verecek sağlık personelinin pandemi döneminde bile Sağlık Bakanlığı
tarafından ataması yapılmamıştır. Binlerce yeni mezun atama beklerken önünde
toplandığımız ASM de 5 aile hekimi, hemşiresi olmadan, sağlıksız bir binanın bodrum katında
penceresiz odalarda hizmet vermeye zorlanmaktadır.
Bulaşıcı hastalık ve salgınlar, toplumun sağlığını ölümcül düzeyde tehdit ettiğinden, Covid-19
pandemisi, parçalanmış hale getirilen birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar
değerli olduğunu bizlere göstermiş oldu. Ayrımsız, ulaşılabilir, bölge ve nüfus tabanlı, bulaşın
kaynağını sınırlandıracak deneyimli, birikimli ve yeterli sayıda sağlık çalışanı ekipleri eliyle,
bütüncül olarak birinci basamak sağlık kurumlarında sunulmasının gerekliliği böylece bir defa
daha anlaşıldı.
Toplumun ve sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlık hakları için mücadele etmeye, kamu
tarafından sağlanan binalarda, yeterli sayıda insan gücüyle hizmet veren güçlendirilmiş
birinci basamak sağlık hizmeti talebimizi yineliyor, bunun için mücadele etmeye devam
edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU
5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu : Personelin statüsü ve malî haklar

MADDE 3 : Aile sağlığı çalışanı; aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık
memuru gibi sağlık elemanıdır. Aile sağlığı çalışanları, aile hekimi tarafından belirlenen ve
Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen Bakanlık veya
diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından seçilir ve bunlar sözleşmeli olarak
çalıştırılır. Bu suretle eleman temin edilememesi halinde, Sağlık Bakanlığı, personelini bu
hizmetler için görevlendirebilir. İhtiyaç duyulması halinde, Türkiye'de mesleğini icra etmeye
yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve
(7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve
aile sağlığı çalışanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine
sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere hekimleri ve aile sağlığı
çalışanları altmış beş yaşına kadar çalıştırılabilir.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği:
Tanımlar : MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,
c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık
memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,
ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile
hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşu

