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Saðlýkta tahribat artarak sürüyor, sorunlar derinleþiyor

Gitmek istediğiniz sayfaya tıklayınız
Saðlýkta neoliberal dönüþüm
programý: Dünya Bankasý saðlýklý
günler diler

Üç yýl yeter!
Ya da “AKP” kaç yýldýr iktidarda
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2. sayfada...

Kamu saðlýk kurumlarýnda
taþeronlaþtýrma dönemi
6. sayfada...

Personel “reformu”
geliyor, Ýþ güvencesi kalkýyor
7. sayfada...

Amaç saðlýk hizmetlerini tek elde
toplamak deðil, SSK saðlýk
kurumlarýný tasfiye etmek
8. sayfada...

SSK devrinin dokuz aylýk serencâmý:
"Kazlarý bulduk, tüyleri yolalým"
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“..hekimlik mesleðinin itibarý geçtiðimiz yýllarda...zedelenmiþtir....
son 2-2.5 yýldýr hekimlerin itibarý büyük ölçüde artmýþtýr.” Dr. Recep Akdað
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aðlýk Bakaný’nýn
bu deðerlendirmesi
ýþýðýnda AKP iktidarý döneminin hekimler için
önceki yýllardaki kayýplarýn
telafisi ya da onun ifadesi
kullanýlacak olursa bir “iadei
itibar” dönemi olduðu anlaþýlýyor. Dolayýsýyla 3 yýl
AKP’ye bu açýdan yetmiþtir!
Ýþler hekimler için o kadar
memnuniyet verici bir seviyeye ulaþmýþtýr ki, Saðlýk Bakaný’nýn sözcüklerini kullanýrsak, hekimlere neredeyse
ayda 10 milyara yakýn para
verilmesine raðmen doðu-güneydoðuya gitmemektedirler!
Gerçi yine bu dönem içerisinde hekimleri de kapsayan
saðlýk çalýþanlarý için ihaleler

bile açýlýr olmuþtur.
Bu “baþarý” tablosu karþýsýnda soru þudur: AKP 3 yýldýr mý iktidardadýr yoksa geçmiþ üçer yýllar boyunca benzeri iktidarlarýn yapmaya çalýþtýklarýnýn hazýrlayýcýlýðýnda
seyri sefer mi etmiþtir/etmektedir?
Evet, üç yýldýr Türkiye’de
“vatandaþa hizmet bayrak
yarýþýnýn” koþucusu AKP
hükümetidir ve gözünü kapatmýþ elde bayrak koþuyor.
Elbette bu yarýþ yalnýzca bizde deðil, benzer ekonomi politikalarý uygulamakta olan
birçok ülkede devam ediyor.
Doðrusu sürecin baþýnda,
yani yaklaþýk dört yýl önce
AKP aday adayý olduðunu

Sunuþ
"Adalet(siz) ve Kalkýnma(sýz) Saðlýk
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oplumlarýn yaþamýnda 3 yýl uzun bir süre olmasa gerek.
Ancak bu zaman dilimi Dünya Bankasý ve ÝMF’nin önerileri doðrultusunda, AKP Hükümetinin ‘Saðlýkta Dönüþüm Programý’ný dolu dizgin sürdürdüðü bir süreyse eðer ; halkýn saðlýk hakký ve saðlýk çalýþanlarýnýn statülerinde, saðlýk hizmetleri yapýlanmasýnda önemli tahribatlara yol açýyorsa ,tam tersine yeterince uzundur.
Bin doksan beþ günlük icraata bakarak ayýrdýna varýlamasý gereken þudur: Bu günden yarýna saðlýk çalýþanlarý / hekimler ve halk
için kalýcý olacak hangi iyileþme adýmý atýlmýþtýr?
Ele avuca geçici olarak konulanlar deðil yarýna da kalacak adýmlar hangileri olmuþtur? Emekliliðe yansýmayan, 2007’de kaldýrýlacaðý ifade edilen döner sermaye uygulamasý mý yoksa kaldýrýlýp tekrar getirilen mecburi hizmet mi? Ya da hepsinin ötesinde
giderek artan cepten ödemeler , giderek artan Türkiye’nin ilaç
harcamasý ve teknolojide dýþa baðýmlýlýk ya da ortadan kaldýrýlmasý için gerekli hazýrlýklarýn hemen neredeyse tamamlandýðý iþ
güvencemiz mi?
Hangisi gerçek, hangisi sanal, kalýcý olmasý için çaba harcanan
hangileri?
TTB’nin bu yayýnýnýn öncelikli hedefi 3 yýl içinde yaratýlan tahribatý ve bunun hastalar ve hekimler, saðlýk çalýþanlarý üzerindeki
etkilerini, saðlýk kuruluþlarýmýzýn içine düþürüldüðü durumu hatýrlatmaktýr.
devamý sayfa 2’de

Ýyi” performansýn bedeli!
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Özel saðlýk kuruluþlarýna sevk
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“Hekimlere zorunlu hizmet:
Bir tutarlýlýk(!) örneði
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Mecburi hizmet yerine sözleþmeli
kölelik
Baþhekim deðil iþletme müdürü!
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Ýþçi saðlýðý / iþyeri hekimliði
politikalarý ya da AKP ve son 3 yýl
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Genel Saðlýk Sigortasý hekimlere
ve saðlýk çalýþanlarýna neler
getiriyor?
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G$$ Yasa Tasarýsý TBMM’de

ilan ettiðinde adaylarý belirleyen/yarýþý düzenleyen yerel
seçici kurul (siz bunu büyük
sermaye diye okuyun) durumu endiþe ile karþýlamýþtý: iþsize iþ, aþsýza aþ vermek,
IMF/DB vb.lerine ileri geri
laflar etmek bir aday adayý için uygun özellikler deðildi.
Ancak “seyirci” böyle istiyor
ve aksini yaptýðý için üçlü koalisyonu (DSP, MHP, ANAP)
tepeliyordu. Kýsa süre içerisinde yerel seçici kurulla parti kurmaylarýnýn görüþmeleri
bütün endiþeleri ortadan kaldýrýyor daha ötesi yerel seçici
kurul baþ seçicinin de ferahlamasý için ABD’ye bir ziyaret öneriyor/düzenliyordu.
Bayrak koþucusunun parkuru/yolu bellidir: Türkiye’de
üretilen
toplam
zenginliði ülke sýnýrlarý içerisindeki (ama ülkeye her

anlamda yabancý)
az sayýdaki sermaye
çevresinin kolaylaþtýrýcýlýðýnda merkeze aktarmak. Bunun için ücretler geriletilecek, mali (sanal) sermaye büyütülecek ve periferden merkeze kaynak aktarýlacak. Ýster inanýn ister inanmayýn ama bu koþullardaki yarýþýn parkuru bu iþte. Elbette
koþuda “tavþan” var; DB,
IMF size yol gösteriyor daha
ne olsun. Eðitim, saðlýk gibi
sosyal alanlarda dahil olmak
üzere koþarken hafifleyerek
hýz kazanmanýz için böylesi
sosyal yükleri üzerinizden atmanýza yardýmcý olacak yeniden yapýlanma reçetelerini
veriyorlar.
3 Kasým 2002 tarihinde,
Türkiye tarihinin en düþük
katýlýmlý (seçmenin %23.2’si
sandýða gitmedi) seçimlerinden birinde meclise iki parti
girdi.
Ýki partinin aldýðý oy toplamý
seçmenlerin devamý sayfa 2’de
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Birinci Basamakta özelleþtirmenin
adý: Aile Hekimliði
Aile Hekimi ( Aile Doktoru)
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Üç yýlýn hukuksal sürecine bakýþ
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2002 Kasým-2005 Kasým saðlýkta
hukuksal çerçeve deðiþiklikleri ve
TTB’nin sürece müdahalesi
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"Türk Ceza Kanunu
Deðiþiklikleri/Saðlýkla Ýliþkisi
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AKP kadrolaþmasý týpta
uzmanlýk eðitimini tahrip ediyor
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2.500 Uzman ve Baþasistana
sürgün tehdidi
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Hekimlere yönelik þiddet
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Patronlar Kulübü’de saðlýkta
“Neandertal Dönüþüm”den yana
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Son söz yerine
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