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SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET SONA ERSİN! 

ŞİDDET VE SAĞLIK BİRLİKTE OLAMAZ 

 

Değerli Basın Emekçileri, 
Değerli Halkımız, 

Sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Sağlık çalışanları işlemeyen 
sistemin faturasını ödemeye, sözlü ve fiziki şiddetin, hakaretin, horgörünün hedefi olmaya 
devam ediyor. Yeni bir şiddet olayı bu kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde yaşandı. 

29 Eylül2016 Perşembe günü saat 12.30 civarında meslektaşımız Uz. Dr Engin Hatipoğlu ve 
olayı engellemeye çalışan Hemşire Gülümser Polat serviste doktor odasında bir hasta yakınının 
saldırısına uğradılar ve darp edildiler. Bir aya yakın süreyle hastanemizde tedavi edilen ve 
birgün önce kendi istekleriyle hastaneden taburcu edilen hastanın yakını ertesi gün 
meslektaşımızın odasına gelip özel bir şey konuşmak istediğini söyleyip o an orada çalışan 
hemşire arkadaşımızın dışarı çıkmasını istemiş ve hemşire arkadaşımız dışarı çıkınca hiçbir şey 
söylemeden meslektaşımıza saldırıp darp etmiştir. Sesleri duyup içeri giren ve olaya müdahale 
eden hemşire arkadaşımızı da darp ettikten sonra servisteki insanların müdahalesinden sonra 
saldırgan hastaneden kaçmıştır. Meslektaşımızın tedavisi halen hastanede yatarak devam 
etmektedir.  

Bu dehşet verici olayla ilgili tek avuntumuz saldırıya maruz kalan sağlık çalışanlarının hayatını 
kaybetmemiş olmalarıdır. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Saldırıyı saldırganı lanetliyor ve 
kınıyoruz. 

Ancak bu saldırının sadece yaralanmayla sonlanmış olması yaşanan olayın şiddetini, dehşetini 
azaltmamaktadır. Sağlık ortamında şiddet artık tahammül edilemez bir noktaya varmış 
durumdadır. Son derece zor şartlarda ve insanüstü bir gayretle hizmet vermeye çalışan 
hekimler ve sağlık çalışanları, artık yaşanan bu şiddet gerilimiyle görevlerini yerine getiremez 
duruma gelmiştir, bıçak kemiğe dayanmıştır. 

Sağlık hizmeti sunulan alanlarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde siyasi iktidarın ve 
özellikle sağlık yöneticilerinin, sağlıkçılara karşı yürüttüğü, mesleği değersizleştirici, sağlık 
çalışanlarını aşağılayıcı ve hedef gösterici tavırlarının önemli rol oynadığını bir kez daha 
yineliyoruz. 

Sağlık çalışanlarının sistemdeki tüm eksiklik ve aksaklıklara karşın özveriyle sundukları sağlık 
hizmeti göz ardı edilerek verilen bu emek popülist söylemlere kurban edilmektedir. 

Tıbbi bir gerekliliği olsun ya da olmasın hasta yakınlarınca talep edilen her şeyi, istendiği 
anda ve istendiği şekilde gerçekleştirmeyen her hekimin, her sağlık çalışanının, her an 
saldırıya uğrayabileceği bir sağlık ortamı yaratılmıştır. 

Yıllardır dile getirdiğimiz bu gerçekliğe kulaklarını tıkayan, akılcı ve yerinde önlemler 
almaktan uzak duran yetkililere birkez daha Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 
haykırıyoruz: 

"Tükeniyoruz, saldırıya uğruyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz! Artık Yeter!" 



Sağlık yöneticileri isyanımıza kulak vermek yerine hasta ve sağlık çalışanını karşı karşıya 
getiren, dahası bizleri boy hedefi haline sokan uygulamaları devam ettiriyor. Ancak biz sağlık 
çalışanları şiddete alışmayı, horgörülmeyi, mesleğimizin itibarsızlaştırılmasını reddediyoruz. 
Sağlık alanında yaşanan şiddetin son bulması için dile getirdiğimiz taleplerimizin takipçisi 
olmayı sürdüreceğiz. 

Hiçbir hastanede tek bir şiddet ve saldırı olayının yaşanmadığı, sağlık çalışanlarının hastaların 
tedavilerini düzenlerken, tıbbi ihtiyaçları ve nitelikli sağlık hizmetinin gereklilikleri dışında bir 
baskı hissetmedikleri, hastaların, hasta yakınlarının ve hekimi ile birlikte ekip hizmetini sunan 
tüm sağlık çalışanlarının huzurlu bir biçimde hizmet sundukları bir sağlık ortamı istiyoruz. 

İstediğimiz çok şey değil. Sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde akıldan bile geçirilmemesi 
gereken saldırganlığın sağlık hizmetinin sunulduğu hastanelerden kökünün kazınmasını, 
bunu ortadan kaldıracak bir toplumsal iklimin yaratılmasını, sağlık çalışanlarına karşı öfke ve 
saldırganlığı arttıracak söylem ve tutumların terk edilmesini ve bu saldırganlığın tavizsiz bir 
biçimde ve ağır cezalarla hukuksal yaptırımlara tabi kılınmasını istiyoruz. Tüm hastanelerde 
sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasını bekliyoruz. Daha fazla geç kalmadan tüm 
sağlık yöneticilerini bu konuda tedbir almaya davet ediyoruz. 

 
İSTANBUL TABİP ODASI                SES AKSARAY ŞUBESİ 


