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HEKİMLERE, HEMŞİRELERE SAĞLIK EMEKÇİLERİNE
SALDIRILAR “VAKA-İ ADİYE” HALİNE GELDİ
BU ADİLİĞİ YAPANLARA, GÖZ YUMANLARA VE SESSİZ KALAN
YÖNETİCİLERE BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR!
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanları tehditsiz, küfürsüz,
saldırısız bir gün geçirmeyecek mi?
Ne yazık ki sağlık ortamında yaşanan şiddet konusunda yıllardır duvara konuşuyoruz.
Hekimler bıçaklanarak öldürülüyor, hamile kadın sağlık çalışanları tekmeleniyor. Hemşireler
yerlerde sürükleniyor, teknisyenlerin, laborantların, taşeron sağlık işçilerinin kolları bacakları
kırılıyor ama bu ülkeyi ve sağlık sistemini yönetenler tüm bunlar yaşanmıyormuş gibi
hayatlarına devam edebiliyor. Ne Sağlık Bakanı’ndan, ne sağlık müdürlerinden, ne hastane
yöneticilerinden bu konuda kararlı bir tutum göremiyoruz. Bu şiddeti engellemeye dönük
yasal düzenleme bir yana sağlık çalışanlarına sahip çıkan bir açıklama bile yapılmıyor. Sağlık
çalışanlarının korkuyla, öfkeyle, tepkiyle sunmak durumunda kaldığı sağlık hizmetinden nasıl
bir yarar umuluyor? Hasta hekim ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtmaya yönelik kapsamlı
adımların atılması için daha ne bekleniyor?
Ne yazık ki yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle bu konuda bizleri çok daha kötü
günlerin beklediğine inanmaya başladık. Çünkü hastanemizde bugün tepki gösterdiğimiz
saldırı ilk kez yaşanmıyor ve bu olay ciddiye alınmaz ise ne yazık ki son da olmayacak.
Son olarak 6 Nisan 2014 Pazar aksamı saat 17:45 sularında hastanemiz acil servis sarı
cerrahi odasında sağlık emekçileri bir kez daha saldırıya uğradı. Daha öncesinde eline sütur
atılmış olan hasta ve bir yakını, ağır hakaretler ve küfürler savurarak acil cerrahi odasına
girip, "elime iyi dikiş atmamışsınız elim enfeksiyon kaptı" diyerek sağlık çalışanlarını taciz
etmiş, ardından, kendisini uyaran doktor ve sağlık memuruna ağza alınmayacak küfürler ve
tehditler savurarak yumruk atmış ve odada bulunan cerrahi makası eline geçirip doktor ve
hemşirelere saldırmıştır. Saldırı sonrası bir arkadaşımızın elinde kırık oluşmuş, bir
arkadaşımız göğsünden yaralanmış ve diğer üç arkadaşımız sıyrıklar ve morluklarla saldırıyı
atlatmışlardır. Olaydan kısa bir zaman sonra özür dileme bahanesiyle tekrar hastaneye gelen
saldırgan yakınları arkadaşlarımızı bir kez daha, yumruklayarak darp etmişlerdir.
Yaşadığımız bu kaygı verici olay, sağlıkta yaşanan yüzlerce şiddet olayından sadece bir
tanesidir. Sağlık alanında bu kadar çok şiddet olayı yaşıyor olmamız yetkililerin gözünde, ne
yazık ki istatistiki bir bilgi olmaktan öteye geçmemiş olacak ki, bu sorunu, bugüne kadar
kafayı kuma gömerek, umursamayarak görmezden gelme yoluna gitmişlerdir. Her fırsatta
sağlıkta şiddetin bu kadar çok olmadığını, mevcut tabloyu abarttığımızı, hatta kimi zaman
şiddeti hak edenin sağlık çalışanları olduğunu ima eden, “beğenmiyorsanız istifa edin”
diyecek kadar basitleşen yetkililer daha ne kadar üç maymunu oynayacaklar merak ediyoruz?
Polikliniklerde, servislerde, acillerde hakaret işitmediğimiz, tehdit edilmediğimiz gün yok.

Gün geçtikçe bu saldırılara fiziki saldırılar da eklenmekte ve çalışma alanlarımız bizim için
psikolojik baskı odalarına dönüşmektedir.
Ülkenin her köşesinde her an saldırıya uğrama, hakaret işitme korkusuyla mesleğini icra
etmeye çalışan biz sağlık emekçileri buradan yetkililere ve sorumlulara soruyoruz:
- Hemen her gün sözlü ve fiziki saldırıya uğruyoruz, haberiniz var mı?
- Yaşadığımız şiddet münferit birkaç olay mıdır, yoksa sistematik bir hal mi almıştır?
- Bizler, sağlık emekçileri tedirginiz ve mutsuzuz, bu durum sizin için bir önem taşıyor
mu?
- Bizler hergün işyerlerimize gelirken saldırıya uğrama korkusu yaşıyorken, hastalar
mutsuzken, çalışanlar mutsuzken sağlık verileriniz neyi gösteriyor olabilir?
- Bizler her an ölümle tehdit ediliyorken, hakaret işitiyorken hiçbir önlem almayarak
bizleri bu şartlarda çalışmaya zorlayanlar bu şiddetin bir anlamda sorumlusu olduklarını
ne zaman anlayacak?
Buradan bu ülkeyi ve sağlık kurumlarını yönetenlere ve kamuoyuna seslenmek istiyoruz.
Sağlıkta yaratılan bu şiddet iklimi çok tehlikelidir. Biz sağlık çalışanları için can güvencesini
ortadan kaldırırken, sağlık hizmetinin niteliğini ve güven iklimini de yokederek hastalara da
büyük zarar vermektedir.
Bilinmelidir ki güvenin olmadığı yerde sağlık hizmetinden söz edilemez.
Ülkemizde ve hastanemizde bir an önce sağlık ortamında şiddeti ortadan kaldıracak
önlemlerin alınmasını istiyoruz.
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