İstanbul Tabip Odası tüm sağlık emek meslek örgütlerini 29 Mayıs’ta Ankara’da
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından düzenlenen beyaz mitingde
buluşmaya davet ediyor.
Sağlık sisteminin içinde bulunduğu durum hem hekimler, eczacılar, diş hekimleri ve diğer
sağlık çalışanlarının sağlıklarını hem de halkın sağlığını tehdit eder boyutlara varmıştır.
11-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ve 1674 hekimin katıldığı anket çalışması
sonuçlarına göre hekimlerin yaklaşık dörtte üçü çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle
hastalarıyla yeteri kadar ilgilenemediğini düşünüyor.
Aktif çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı, emekli hekimlerin yarıdan çoğu aylık ücretinin
tamamını harcasa da geçim zorluğu yaşıyor.
Neredeyse on hekimden sekiz dokuzu hasta veya yakını tarafından sözel veya fiziksel
şiddete uğramış durumda. Şiddet tehdidi karşısında yirmi hekimden sadece birisi
kendisini yeterince güvende hissediyor.
Hekimlerin yönetime güvenleri hiç olmadığı kadar sarsılmış durumda ve yalnızca yüzde
biri şiddet konusunda yapılan düzenlemenin sağlıkta şiddeti yeterince azaltabileceğini
düşünüyor.
Gerekli ve yeterli değer verilmeyen hekimlerin çoğunluğu işlerinde mutsuz ve umutsuz.
Yalnızca dörtte biri tekrar seçme şansı olsa yine hekimlik mesleğini seçeceğini söylüyor.
Tıp öğrencilerinin ve genç hekimlerin çoğu geleceğini yurt dışında görüyor.
Pandemi dönemi boyunca güçlerinin çok üzerinde çalışan, kayıplar veren, Covid-19
nedeniyle yaşanan kayıpları meslek hastalığı sayılmayan hekim ve sağlık çalışanları ciddi
bir tükenmişlik içindeler.
Hastalar ise haftalar, aylar sonrasına verilebilen beş dakikalık muayene için günlerce
telefon başında bekliyor. Ameliyat edilmesi gerekenler için beklemek dışındaki tek
seçenek ekonomik güçlerini aşan özel hastaneler oluyor.
Sağlık politikalarına yönelttiğimiz birçok eleştirinin doğru ve haklı olduğu ortaya çıktı.
Ama biz haklı çıkmak değil, hiçe sayılan meslek onurumuzun korunmasını, emeğimizin
ekonomik, sosyal karşılığının gecikmeksizin sağlanmasını istiyoruz.
Değişimin, dönüşümün mümkün ve elimizde olduğunun ve birlikteliğimizden doğacağının
da farkındayız. Bu ülkenin insanlarının sağlığını sırtında taşıyan emektar bir meslek grubu
olarak sorunlarımızı dile getirmek ve çözüm üretilmesini sağlamak için yılmadan
çalışacağız. Sesimizi duyurmak, hak ettiklerimize ulaşmak için tüm sağlık meslek örgütleri
ve emekçilerini 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin”
mitinginde buluşmaya çağırıyoruz.
İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

