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SAĞLIK DAĞITAN KURUM ÇALIŞANLARINI HASTA EDEMEZ
Ramazan Kule arkadaşımız senelerdir taşeron şirket aracılığıyla hasta bakıcı olarak
çalışmaktadır . İç hastalıkları poliklinik binasında hastalara sayı numaraları verip hastane içine
yönlendirmeler yapmaktadır. 14.08.2014 tarihinde hastaların numaraları dağıtılması
sırasında sayı numarası alamayan bir hasta yakını kendisiyle tartışmış, küfürleşmeler
başlamış ve yumuklar atılmasıyla son bulmuş, arkadaşımız darp edilmiş ve kaşına 4 dikiş
atılmıştır. Hastanın kalp rahatsızlığı yüzünden yakından şikayetçi olmayan arkadaşımıza
geçmiş olsun diyoruz. Hasta ve hasta yakınlarından sözlü fiziki şiddet görmek istemiyoruz.
Hasta ve hastane personelinin bu tür sıkıntıları yaşamasının en büyük sebebi personel ve
doktor yetersizliği yüzünden uzayan hasta kuyrukları ve mesleki anlamda beklediği eğitim ve
ücreti olamayan doktor, personelin mutsuz ve bütün risklere rağmen çalışmaya devam
etmesidir. Yöneticiler koltuklarına sorunlara çözüm bulma için otururlar yalnızca önlerine
gelen evrakları imzalamak için değil. Talepler karşısında çözümsüzlük değil çözüm üretmektir.
Yönetimimizin personeline yaşanabilecek bir ücret vermesi, kesintileri kaldırması, eksik
eğitimlerin tamamlanması ve can güvenliğimizi sağlamasını bekliyoruz. Bu şiddet son
bulsun….
Sevgili Zafer bizim mesai arkadaşımızdı. İşe başladığı günden beri onu tanıyor ve yaşadığı tüm
süreçte yanında idik. Zafer bize mektubunda unutacaksınız demiş. Ama biz onu
unutmayacağız, unutturmayacağız! Bir daha canlar yanmasın, ölümler olmasın diye elimizden
gelen özveride bulunacağız. Ailesi başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına baş sağlığı
diliyoruz.
Zafer hastalandıktan sonra ağır işleyen devlet ve hastane işlemleriyle çok uğraştı, evraklar
için çok koşuşturdu. Karaciğer nakli olmasına rağmen sigorta prim gün sayısı eksikliği öne
sürülerek malulen emekli olmadı. Kusurlu kurumlar hakkında iş kazası ile ilgili savcılık
soruşturması başlatıldı ve ilgili davalar açıldı.
Hastane yönetimi tarafından dillendirilen, arkadaşımızın madde bağımlısı olduğu yönündeki
söylemleri kınıyoruz. Tıp etiğine uymayan testlerle ispat edilmemiş bir durum için konuşmak,
hastanın kişisel bilgilerini iki ve üçüncü kişilerle paylaşmak hasta haklarına ve tıp etiğine aykırı
bir durumdur. Bu tür söylemler yerine başka ölümler olmasın diye hatalarının kabulünü ve iş
güvenliği konusunda gerekli önlemleri ve altyapı çalışmalarını yapmalarını bekliyoruz.
Enjektör iğneleri uygun kutulara atılıp, başta temizlik personeli olmak üzere hiçbir personele
tehlike oluşturmamalıdır. Acil cerrahi binasının kanalizasyon sorunu çözülmeli, kırık dökük
yerleri yapılmalıdır. Tüm hastanedeki altyapı yetersizliğinden her şiddetli yağmurda
hastanenin her tarafı sular altında kalmakta bunları da temizlik başta olmak üzere tüm
personel temizlemektedir. Lütfen bu konulara çözüm üretin, İSKİ ve belediyelerden altyapı
konusunda destek alınsın.
Şimdi Zafer için tek talebimiz yaşanan iş kazalarının unutulmaması için hastanemizdeki bir
amfiye Zafer Açıkgözoğlu isminin verilmesidir.
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