Ne Ýstiyoruz!
ç Bugün ve gelecek güvencesi olacak
þ e k i l d e Te m e l Ü c r e t l e r i m i z
Artýrýlmalýdýr!
ç Hekimlerin kamu ve özel farký olmaksýzýn
çalýþma süreleri haftalýk 40 saat olarak
belirlenmelidir.
ç Saðlýk hizmeti sýrasýnda zarar gören
hastalarýn zararýný derhal karþýlamak
için bir kamu fonu kurulmalýdýr. Zorunlu
mesleki mali sigorta primleri hekimlerin
üzerine yýkýlmamalýdýr.
ç Hekimlerin üst sýnýrý belirlenecek toplam
çalýþma süreleri içinde, mesleklerini bir
ya da birden fazla yerde yapmalarýna
iliþkin usuller, toplum saðlýðý, yaptýklarý
iþin niteliði esas alýnarak, Türk Tabipleri
Birliði ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
birlikte belirlenmelidir.

Haklý taleplerimizi
daha güçlü
ortaya koymak
için
12 Haziran Cuma Saat: 12
Milli Kütüphane / Ankara

Kamu Hastane Birlikleri
diyerek kamu saðlýk
hizmeti yok edilirken

tam gün efsanesi

Kamudaki düzenlemeler ile
özelde çalýþanlar önünü göremez
hale gelmiþtir

Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarýsý (KHB) ve Tam gün
çalýþma ve zorunlu mesleki sorumluluk sigortasýný düzenleyen
Yasa Tasarýsý Mecliste.
Saðlýkta Dönüþüm Programý hedeflerini hatýrlayalým:

ç saðlýk hizmetlerinin piyasalaþtýrýlmasý, ticarileþtirilmesi,

kiþilerin ceplerinden yapacaklarý katký-katýlým payý
uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý,

ç saðlýk hizmetlerinin genel bütçe yerine esas olarak prim
ödemeleri ile saðlanmasý,

ç Saðlýk hizmetlerinin tüm basamaklarý ile özelleþtirilmesi,
ç saðlýk çalýþanlarýnýn ise sözleþmeli, güvencesiz koþullarda,
iþsizlik baskýsý altýnda, düþük ücretlerle çalýþtýrýlmasý.

Hükümet, 2003den beri sürdürdüðü bu programýn son
perdesine geldi. Projesini yürütebilmek için bu süre içinde
hekimler ve vatandaþlar için sahte bir pembe tablo yarattý.
Ancak þimdi, programýn gerçek sonuçlarýnýn görünür olacaðý
dönemece geldik.
Kamuoyunda kýsaca tam gün yasasý olarak anýlan bu
düzenlemede tam süre çalýþma sözcüðü hiç geçmiyor. Yasa
tasarýsý:

ç halen kamu olarak tanýmlanan ve ancak iþletmelere dönüþen
Bakanlýk saðlýk kurumlarý,

ç týp fakülteleri ile
ç özel saðlýk kurumlarýnda
tek iþte çalýþmayý ve esas olarak bu kurumlarda hekim ve
diðer personelin hastane gelirinden nasýl pay alacaklarýný
düzenliyor.

ç Kamuda ücretlerin düþmesi, özeldeki ücretleri nasýl etkiler?

Tam Gün ve KHB ile;

ç Ekonomik krizin içindeyiz ve Sosyal Güvenlik Kurumunun

ç Hekimler 7 gün 24 saat çalýþarak bugün kazandýklarý ücreti
kazanmaya çalýþacaklar,

(SGK) açýklarý 30 milyar TLyi geçti. Tam Günün bu durumla
iliþkisi var mý?

Bugün hekimlere dayatýlan
tam gün:
kamuda, özelde hekim ücretlerini
düþürmek için bir oyundur!
Bakanlýðýn Tam Gün düzenlemesi özelde tam süre çalýþan
hekimlerinde geleceklerini belirlemektedir. SGKnun açýklarý,
son SUT düzenlemeleri ile düþürülen geri ödemeler ve
kesintilerle birlikte, bugün özelde çalýþanlarýn ücretleri
düþürülmekte, ücretlerin zamanýnda ödenmesinde sýkýntýlar
yaþanmaktadýr. Bakanlýk açýkça özelde tam süre çalýþan
hekimlerin aldýklarý ücretlerin yüksekliðinden söz etmekte,
bunun aþýlmasý gereken bir týkanýklýk olduðunu dile
getirmektedir. Özelde ücretleri belirleyen temel bileþen, kamu
da hekimlere verilen performans ücretleridir. Kamudaki
düzenlemeler ile özelde çalýþanlar önünü göremez hale
gelmiþtir. Tam Gün Yasasý, özelde çalýþan hekimlerin
emeklerinin karþýlýðýnýn daha da ucuzlayacaðýnýn, ücretlerinin
düþürüleceðinin ve uðrayacaklarý hak kayýplarýnýn iþaretidir.

Tasarýda saðlýk çalýþanlarý
açýsýndan özlük hakký
kazanýmý yok!

Hekimlere ödenecek ek ödeme tavanýnýn yükseltildiði ve
böylece 18 bin TLye ulaþabilecek ücret alabilecekleri
(hekimlerden çok halka!) müjdeleniyor. Böylece hekimlerin
artýk muayenehane ve özel hastanelerde ikinci iþte
çalýþmalarýna gerek kalmayacak! Kamu hastanelerinde
müþteri buldukça 7 gün 24 saat çalýþma mümkün hale
gelecek.

Hastanenin tüm giderleri ve saðlýk çalýþanlarýnýn ücretlerinin
kaynaðý olan döner sermaye havuzu nereden dolacak?

Tam Günde Israr Neden?

Bu yasalarla getirilmek istenen "esnek çalýþma sistemi"dir.
KHB yasasý ile kamu hastaneleri iþletme anlayýþýna göre
yönetilecek ve bu kurumlara yapýlan genel bütçe katkýsý
ortadan kaldýrýlacaktýr.

Uzman hekimlerde yüzde 10 civarýnda olan tam gün çalýþma
oraný, bugün yüzde 80lere yaklaþmýþtýr. Bunun yüksek
performans ödemeleri ile olduðunu biliyoruz. Performans,
niceliksel olarak saðlýk hizmetini artýrýp hekimleri hastanelerde
tam gün çalýþmaya çekti. Þimdi soralým:

ç Tam gün oyunundan sonra hekimlere bugünkü performans
ücretleri ödenir mi?

Adres þu anda Türkiyenin en büyük bütçeli kurumu olan
SGKdur.
SGK Türkiyede üretim ve istihdamda azalmanýn yarattýðý
tablo nedeniyle prim toplama güçlüðü içindedir.

Tam Gün yasasýyla ise, özelde büyük hastane zincirlerine,
kamuda özelleþtirilme yolundaki üniversite ve devlet
hastanelerine ucuz iþ gücü saðlanmasýnýn planlandýðý
anlaþýlmaktadýr.

ç Hekimlerin geliri belirsizleþecek, ay sonunda maaþ alýp
alamayacaðýný bilemeyecekler,

ç SGK ödeme yaptýðý sürece ve hastane döner sermayesi

giderleri çýktýktan sonra, eðer döner sermayelerde para kalýrsa
hekimler payýna düþeni alacaktýr.
Performans sistemi ile birbirinden uzaklaþan, yalnýzlaþan
hekimlerin birlikte davranmalarýnýn önünü tamamen kesecek
bir sistem kurulmaya çalýþýlmaktadýr.
SGK þimdiden önlemlerini almaktadýr. 2010 yýlýnda hastanelere
yapacaðý ödemeyi belirlemiþ bulunmaktadýr. Hekimler
performans paylarýný artýrmak için ne kadar çok çalýþýrlarsa
çalýþsýnlar bu iþlemlerden dolayý hastaneye gelecek gelirde
bir artýþ olamayacaktýr. Sadece puanýný artýrarak meslektaþýnýn
payýndan bir parça koparacaktýr.
Meslek olarak hekimlik sanatý, meslek ve sanat olmaktan
çýkarýlmaya, standart teknik iþler olarak tanýmlanmaya
çalýþýlmaktadýr. Hekimler de tanýmlanmýþ standart iþleri yapan
teknik personele çevrilmek istenmektedir. Ýþlem ve fiyat olarak
tanýmlanmýþ standart iþler ile güvencesiz sözleþmeli iþçi statüsü
arasýna sýkýþtýrýlan hekimler etik ve hukuki cendere ile de
terbiye edilmeye çalýþýlacaktýr.

Hekimler ile hastalarý karþý
karþýya getiren politikalardan
vazgeçilsin!
Býçak parasýnýn kaldýrýldýðý söylenirken özel kurumlarda fark
ücreti, kamu kurumlarýnda ise SGKnun SUTda yapacaðý
kýsýtlamalar ile vatandaþýn cebi adres olarak gösterilmektedir.
Ýþlem sayýsýnýn (müþteri sayýsýnýn) artýþýný, dolayýsýyla
hastalandýrmamayý deðil, daha çok hastayý hedef olarak ortaya
koyan bu ücret ve çalýþma rejimi toplum saðlýðýný tehdit
etmektedir.
Saðlýk çalýþanlarý birbirleriyle ve vatandaþlar ile karþý karþýya
getirilmektedir. Gerçekçi olmadýðý çok basit bir hesap ile
anlaþýlacak olan bu modelde hekimlerin ve diðer çalýþanlarýn
gelirinin artmasý söz konusu bile deðildir.
Hekim ve hasta arasýndaki legal/etik olmayan iliþkinin
muayenehaneler ile yaþandýðý dile getirilerek farklý etik ihlaller
ortamý oluþturulmaktadýr.

