
Sayın Cumhurbaşkanımız, Ülkemizde Corona virüs salgınının başlamasından aylar önce yapmış
olduğumuz uyarılar ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bürokratları tarafından dikkate alınmamış,
tavsiyelerimiz göz ardı edilmiştir. Salgınla savaşta en ön safta mücadele eden aile hekimleri ve aile
sağlığı çalışanları mevcut iş yüklerinin üzerinde sorumluluğu hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak yerine
getirmiş ve 17 aylık dönemde pandeminin kahramanları olarak Ülkemizi Dünyada örnek gösterilecek
seviyeye taşımıştır. Bebeklik dönemi aşılama oranını son yıllarda %98 seviyelerine taşıyarak tüm
dünyada gıpta ile izlenen aile hekimliği çalışanları , salgın döneminde covid 19 aşılama ile yine tarih
yazmaktadır. Giderek artan sağlıkta siddet olayları, "Yurtta barış Dünyada barış "mottosunu tüm
dünyaya kabul ettirmiş bir Liderin Ülkesine yakışmamaktadır. Sizden , sağlıkta şiddetin önlenmesine
yönelik caydırıcı ve etkin bir yasal düzenleme talep ediyoruz. Bebek, çocuk, gebe izlem , bebeklik
dönemi aşılama, laboratuvar hizmetleri ve poliklinik hizmeti dahil olmak üzere salgın döneminde
hiçbir sağlık hizmetini aksatmayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları; mevcut iş yüklerinin
üzerine semptomatik ve asemptomatik bireylerle yüksek oranda karşılaşmış , covid 19 nedeniyle
hayatını en çok kaybeden meslek gruplarının başında yer almıştır. Ülkemiz tüm dünyada en yüksek
oranda aşılama sayılarına ulaşırken %80 aşılama oranı ile hastanelerin çok üzerinde bir sorumluluk
üstlenmiş ve hiçbir beklenti de olmaksızın salgının sonlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Hakkı
ödenmez denilen aile hekimliği çalışanlarına hakları ödenmemiş , pandemi ek ödemesi telefonla
arama şartına bağlanarak benzeri görülmemiş bir adaletsizlik yaşanmıştır. 16 ayda yalnızca 3 ay
verilen şartlı ek ödeme bir ulufe haline getirilmiş , aile hekimliği çalışanları dışındaki diğer sağlık
çalışanlarına şarta bağlı olmaksızın verilerek ayrımcılık gözler önüne serilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı,
tüm bu gerçekler salgın döneminde yaşanırken , son on yılda gelir erimesi %60 seviyelerinde iken ,
her geçen gün enflasyon karşısında eriyen maaşları ile artık sistemin içinde kalma konusunda
tereddütleri artan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, 30.06.2021 tarihinde resmi gazetede
yayımlanan yönetmelik ile adeta cezalandırılmış ve gelecekleri elinden alınmıştır. Dayatma, tehdit ve
baskı içeren, gelir kaybını derinleştiren , insan haklarına , Anayasamıza ve Uluslararası sözleşmelere
aykırı olan Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği şüphesiz ki salgın döneminde sağlık
çalışanlarına yapılabilecek en büyük haksızlık ve saldırıdır. Salgınla savaşanlara savaş açılmış , tüm
motivasyonları yerle bir edilmiştir. Samimiyetsiz bürokratların bu düşmanca tavrı, kin ve öfkesi
yalnızca biz sağlık çalışanlarını değil, halkımızın geleceği ve sağlığını da tehdit altında bırakmıştır.
Röportaj ve demeç veren aile hekimlerini sistemden atma , entegrede çalışan aile hekimlerinin
mazereti olsa dahi nöbete gitmemesini durumunda sistemden atma tehdidi içeren, süt izni olan sağlık
çalışanlarına güvence sağlamayıp , hastalarına süt izni döneminde sağlık hizmetinin sürekliliğini
sağlamayacağını belirten , cezaevlerinde çalışan aile hekimlerinin gelirlerini düşüren, yetki devrini
kanun düzenlemesi olmadan meşrulaştıran, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ödemesinde yapılan
değişiklikler ile aylık 1750 TL ye kadar gelir erimesinin önünü açan , kronik hastalıklar takibi için asgari
hedef nüfus belirleyerek bu hedefe ulaşamayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının cebine el
uzatan , salgın döneminde ayda 1500 TL yi bulacak gelir erimesini reva gören bu "ceza " yönetmeliği
Dünyanın hiçbir Ülkesinde görülmemiş bir cezalandırmanın yazılı belgesi olmuştur. Pandeminin
kahramanlarını cezalandırmak ; halkımıza, ülkemize ve de sağlık çalışanlarına yapılan büyük bir
haksızlıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin geri
çekilmesini , 16 aydır aile hekimliği çalışanlarına verilmeyen haklarının ödenmesini, son on yılda
gelirlerimizde yaşanan %60 erimenin yerine konmasını, etkin şiddet yasasının en kısa sürede hayata
geçirilmesini, Ülkemiz geleceğine kasteden, halkımızın sağlığını hiçe sayan ve salgında bizlere savaş
açan bürokratların görevden alınmasını talep ediyoruz. Saygılarımla.


