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�
3 20 ile yaygýnlaþtýrýlan aile hekimliði uygulamasýnda �her iþi yapan� aile saðlýðý

elemaný olarak görevlendirilmek,
3 Aile hekimliðinde uzun mesai saatlerinde ve yoðun iþ yükü altýnda çalýþtýrýlmak,

meslek dýþý iþler yapmaya zorlanmak,
3 Taþeron aracýlýðýyla asgari ücretle, vekil olarak kadrolularýn 2/3 si ücretle iþ güvencesiz

çalýþtýrýlmak,
3 Sözleþmeli adý altýnda çakýlý, 4/b�li ý olarak iþ güvencesiz, ailesinden çocuðundan

ayrý býrakýlmak
3 Uzun çalýþma saatlerine maruz kalmak,
3 Sýk tutulan ve karþýlýðý verilmeyen nöbet iznine, düþük nöbet ücretine razý býrakýlmak,
3 Ýþyerinde þiddete, servis verilmemesi nedeniyle sokakta tacize uðramak,

Erken yaþta çalýþmaya baþlama nedeniyle emeklilik yasalarýndan daha fazla
etkilenmek,

3 Bugüne kadar kadýn mesleði olarak görülmesine raðmen kreþ-emzirme odasý vb.
olmamasý nedeniyle çocuðuna gerekli bakýmý yapamamak,

3 Burjuva medya tarafýndan cinsel obje olarak yansýtýlmak,
3 Meslek tanýmýnýn yapýlmamasý nedeniyle ekip hizmeti içinde yardýmcý saðlýk personeli olarak tanýmlanmak�

�OECD ülkelerinin önemli bir kýsmýnda hemþire açýðý bulunuyor. Doktorlarda olduðu gibi, hemþire sayýsýnda da OECD ülkeleri
arasýnda önemli farklýlýklar var. Deðiþik kategorilerdeki hemþirelerin istatistiklere dahil edilmesi veya edilmemesi nedeniyle,
bu veriler ancak sýnýrlý ölçüde karþýlaþtýrýlabiliyor. 2003 yýlý verilerine göre; kiþi baþýna düþen hemþire sayýsýnýn en yüksek
olduðu ülkeler arasýnda, nüfusuna göre 1000 kiþi baþýna 13�ten fazla hemþire ile Ýrlanda, Ýzlanda ve Hollanda baþý çekiyor.
Ölçeðin alt ucunda ise, her 1000 kiþi baþýna 4�ten az hemþire ile Türkiye, Kore, Meksika ve Yunanistan yer alýyor.�

(Bir bakýþta saðlýk raporu, OECD 2005)

�Bize kanatsýz melekler deniyor ama ücret zammý istediðimizde melekliðimiz
unutuluyor�

Ýsveç'te Saðlýk Federasyonu ile iþverenler arasýnda toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri sürerken bir grup hemþire Mart ayý
içinde "Yeter artýk" diyerek "2008 Maaþ Ýsyaný"ný baþlattý. Vasteras ilindeki devlet hastanesinin 15 nolu bölümünde çalýþan
Fatma Aslan ve Rolf Forslund adlý hemþireler tarafýndan baþlatýlan isyan kýsa sürede ülkenin dört bir yanýna yayýldý.
Hemþireler talepleri gerçekleþmediði takdirde istifa edeceklerini açýkladýlar. "Maaþ Ýsyaný"na 10 bin 255 hemþire ve 5 bine
yakýn öðrenci katýldý.

Maaþ Ýsyaný'ný baþlatmanýzýn nedenlerini anlatýr mýsýnýz?

Rolf Forslund: Yýllar boyu iþverenler tarafýndan kullanýlmaktan býktýk. Kanatsýz melekler olarak adlandýrýlýyoruz ve bizden
her iþi yapmamýz bekleniyor. Güç koþullarda akþam, gece demeden çalýþýyoruz. Ama ücret zammý istediðimizde melekliðimiz
unutuluyor. Olanaksýzlýklardan, bütçe yetersizliðinden söz ediliyor, aþýrý ücret zammý istemekle, sorumsuz davranmakla
suçlanýyoruz. Bu kýsýr döngü onyýllardýr böyle gidiyor. Bu gidiþe dur demek için "Maaþ Ýsyaný"ný baþlattýk.

Ýstekleriniz nelerdir?

Fatma Aslan: Yeni mezun olan hemþirelerin iþe baþlama ücreti 18 bin kron. Biz bunun 23 bin krona yükseltilmesini ve çalýþan
tüm hemþirelerin maaþlarýna 5 bin kron zam yapýlmasýný istiyoruz. Ben 3 yýllýk yüksek okul okudum. Üç yýldýr da hemþire
olarak çalýþýyorum. Maaþým 18 bin 800 kron. Bu Ýsveç devleti için utanç verici bir þey.
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     Kýsaltýlarak alýndý.

Bugüne kadar sürdürülen, AKP hükümetinin ise saðlýkta yýkýma dönüþtürdüðü
uygulamalardan payýmýza düþenler;



    Bir varmýþ, bir yokmuþ. Ortalama yaþam beklentisinin
ellilerde seyrettiði zamanlarda bilindik bir ülkenin Muþ ilinin
Kýzýlaðaç Köyü�nün giriþinde köylüler büyük bir gürültü duymuþlar.
Yarý korku yarý merak ile gürültünün olduðu yere koþmuþlar.
Köye ismini veren asýrlýk Kýzýlaðaç�ýn hemen yanýnda derin bir
çukur bulmuþlar. Çukurun içinde de ayýn 14�ü gibi bir yasa varmýþ.
Yeni onaylanmýþ bir yasa olduðundan küçük mavi gözlerini
gelenlerin þaþkýn bakýþlarý üzerinde gezdirip �Merhaba benim
adým 224, köyünüze saðlýk ocaðý getirdim, artýk bebekleriniz
kýzamýktan ölmeyecek� demiþ. Köylüler saðlýk ocaðý nedir
bilmiyorlarmýþ ama kýzamýðýn her salgýnda köyün küçük büyük
onlarca çocuðunu alýp götüren hastalýk olduðunu biliyorlarmýþ.
Ancak, �Allah�ýn hastalýðýna bu ne idüðü bilinmez saðlýk ocaðý
ne yapabilirmiþ ki� diye düþünmüþler.
Köylüler arkalarýný dönüp gitmeye
hazýrlanýrken, 224 ellerini kaldýrmýþ ve
açýlan çukurda dönmeye baþlamýþ. O
döndükçe yerden duvarlar yükselmeye,
pencereler, kapýlar oluþmaya baþlamýþ.
Göz açýp kapayýncaya kadar kýsa bir
süre içinde �masal bu ya- lojmanýyla,
bahçe duvarlarýyla, teknik donanýmý,
arazi aracýyla bir saðlýk ocaðý
tamamlanývermiþ. Öyle ki bu saðlýk
ocaðýnýn, hem saðlýk malzemeleri tam
hem de lojmanýnda radyosu, halýsý,
çanaðý çömleði her bir þeyi hazýrmýþ.
Köylüler �saðlýk ocaðý�nýn bu �bina�
olduðunu anlamýþlar anlamasýna ama
�hükümetin iþleri� diye düþünmüþler,
�binayý yapar ama içinde adam yoksa
bina ne iþe yarar?� Bunu söylemeye
cesaretli biri çýkmýþ içlerinden. 224 bu
söylenenlere de þirin þirin gülümsemiþ, ellerini sihirli bir biçimde
birbirine vurarak ortalýðýn bir anda hoþ kokulu bir dumanla
dolmasýna neden olmuþ. Köylüler korkup kaçmak üzereyken
ortalýðý bembeyaz giysileriyle aydýnlatan bir grup insan ortaya
çýkmýþ. Köylüler �kimsiniz siz, in misiniz cin misiniz?� diye
sormuþlar. 224 yanýtlamýþ soruyu �Ýþte size doktor, ebe ve
hemþire� demiþ, �ayrýca týbbi sekreter, þoför ve hizmetliniz de
var. Artýk bu köyün salgýn hastalýklardan korkmasýna gerek yok,
bebekler ölmeyecek, þeker de yiyebilecekler�.

     224 ellerini yeniden çýrptýðýnda yaþam kaldýðý yerden
akmaya devam etmiþ. Köyün içinde bütün çocuk ve genç kýzlarýn,
genç kadýnlarýn özlemle baktýðý beyaz melekler, köyün çocuklarýný
aþýlamaya, saðlýk sorunlarý olduðunda yanlarýnda bitivermeye
baþlamýþlar. Okula giden kýz çocuklarýnýn artýk tek bir hayali
varmýþ: Beyaz bir melek olmak.

     Aradan 20 koca yýl geçmiþ.  Kýzýlaðaç Köyü�nde beyaz
melek olma özlemiyle yanýp tutuþan pek çok öðrenci saðlýk
meslek liselerinden mezun olmuþlar ve bu ülkenin bir köyünde
beyaz melek olarak görev yapmak istemiþler. Ama 224 adlý periye
ulaþamadýklarý için kendilerini �Kadro yok, atama yapamýyoruz�
zebanisi karþýlamýþ. Bunca yýllýk emek ve özlemleri, zebaninin
kaya gibi suratýna çarpýp tuzla buz olmuþ. Bir kýsmý evlenip ev
kadýný olarak hayallerinin peþini býrakmýþ. Bir kýsmý torpil
canavarýný devreye sokup zebaniyi alt etmeyi baþarmýþ ama
büyük bir kýsmý yeni palazlanmaya baþlayan özel sektör çarklarýna
kapýlýp üç kuruþa haftada 72 saatlere varan sömürü canavarýna

yem olmuþlar. Hiçbirinin aklý almýyormuþ; 224 onlara her doktora
en az 2-3 ebe-hemþire sözü vermesine ve ülkede 60 bin hekim
olmasýna karþýn sayýlarý 100 bin civarýnda olan ebe-hemþireler
nasýl iþsiz kalýr, kadro bulamazmýþ? Yoksa ülkede hemþire
fazlalýðý mý varmýþ? Hayýr, geliþmiþ ülkelere kýyasla, ülkelerinde
hala çok ciddi bir açýk varmýþ. Pek çok saðlýk ocaðý ve evi
personelsizlikten kapalý duruyormuþ. Öyleyse niye? 224 sayýlý
peri neden bu duruma müdahale etmiyormuþ? Neden söz verdiði
gibi her bölgede tam donanýmlý, personeli eksiksiz saðlýk ocaklarý
kurmuyormuþ?

     Gün aþýrý 24 saat tuttuklarý nöbetlerde bunlarý düþünürken,
224 sayýlý perinin yýllar önce siyasi öcüler tarafýndan tecavüz
edilerek öldürüldüðünden habersizmiþler. Siyasilerin öldürülen

perinin yerine, ona hiç de benzemeyen bir
kuklasýný koyup onlardan ve halktan bu menfur
olayý gizlediklerini anlayamamýþlar. Hem 224
sayýlý periye hem de 657�ye baðlý çalýþan
meslektaþlarýna öfke duymaya baþlamýþlar.

224�ü öldürenler ayný zamanda saðlýk
ocaklarýný öldürmeye, devletin hastanelerini de
satmaya hazýrlanýyorlarmýþ. Bunu yapabilmek
için de yavaþ yavaþ bu kurumlarý iþlevsiz hale
getirip devlet memuru olan kadrolarýný tasfiye
etmeye çalýþýyorlarmýþ. Önce temizlik ve
yemekhane hizmetlerini, kölelerin çalýþtýrýldýðý
taþeron þirketlere devretmiþler. Kârýn tadýný alan
taþeron köle sahipleri, �kadro yok� zebanisinin
kurbaný olmuþ týp fakülteleri ve devlet
hastanelerine hemþirelik hizmetlerini temizlik
ve yemekhane hizmetleri adý altýnda satmaya
baþlamýþlar, Beyaz melekler ise, iþsizlik
aslanlarýna yem olmaktansa, köle olarak
çalýþmaya rýza göstermiþler. Bu dönemde beyaz

meleklerin örgütlü güçleri, bu köle tüccarlarýnýn hastanelerden
atýlmasý için yoðun bir mücadele veriyorlarmýþ.

    Bütün bunlar olurken, hakim bir tepeden geliþmeleri izleyen
siyasi öcüler, Erol TAÞ Erol TAÞ gülüyorlarmýþ. Çünkü bu köle
ortamýndan sonra kendi sunacaklarý koþullar beyaz meleklere
ilaç gibi gelecekmiþ. Nitekim �çakýlý kadro, 4-b, 4-c, vekil� gibi
unvanlarla devletin hemþiresi olmasý gereken beyaz melekleri,
dillerini ve direnme güçlerini körelterek, iktidarlarýn dilsiz emekçileri
halinde istihdam etmeleri fazla zaman almamýþ. Hatta beyaz
melekler kendilerini köle tüccarlarýnýn elinden kurtardýklarýný
düþündüklerinden bu yeni cellatlarýna minnet bile duyar olmuþlar.
Oysa Beyaz meleklerin yasal olarak kazandýklarý haklardan
çekinen siyasi öcüler, yeni bir düzenlemeyle tüm kamu saðlýk
kurumlarýný devletin baþýndan atmaya ve ne kadar beyaz çalýþan
varsa hepsini köle tüccarlarýna vermeye çalýþýyorlarmýþ.

    Bu masalýn sonunda, biri mutsuz biri mutlu iki farklý son
düþünmüþ masalcý.

    Mutsuz olanýnda; siyasi öcülerin köle tüccarlarýna devrettikleri
beyaz meleklerin, tüylerinden yastýk, emeklerinden servet yapýlýp,
yüzleri soldurulmuþ, gelecekleri karartýlmýþ.

    Mutlu sonda; tüm beyaz melekler, güçlerini birleþtirip
kanatlarýný çýrparak, karanlýklarý o ülkeden bir daha geri dönmemek
üzere yerin yedi kat dibine göndermiþler.

    Bu masalýn sonunda, gökten üç enjektör düþmüþ. Biri siyasi
öcülere, biri köle tüccarlarýna, biri de mutlu sona ulaþmak için
örgütlenmeyenlere�

MELEKLERÝN MASALI



HEMÞÝRELÝK HÝZMETLERÝ YÖNETMELÝÐÝ NASIL OLMALI?

Yýllardýr sürdürülen mücadelenin ürünü olarak Mayýs 2007 de birçok eksiðine raðmen Hemþirelik Kanunu yeniden düzenlendi.
Sendikamýz yasal düzenleme sonrasý yönetmelik hazýrlanmasýnda meslek örgütleri ve sendikamýzýn da görüþlerinin

alýnmasýný talep etmiþ, Saðlýk Bakanlýðý ise kendi hazýrladýðý yönetmelik taslaðýný sendikamýza göndererek görüþlerimizi
istemiþti. Sendikamýz da taslak hakkýndaki görüþ ve önerilerini Saðlýk Bakanlýðý�na bildirmiþti. Kanunun çýkmasýnýn üzerinden
bir yýl geçmesine karþýn 6 ayda yürürlüðe girmesi gereken �Hemþirelik Hizmetleri Yönetmeliði� henüz düzenlenmemiþtir.

Taleplerimizin bir kýsmýný þöyle sýralayabiliriz;
3 Alanda çalýþma yürüten akademisyenlerin yaný sýra, meslek örgütü ve sendika temsilcilerinden oluþturulacak komisyon

tarafýndan uluslararasý normlar incelenerek ülke gerçeklerine uygun hemþirelik hizmetleri standartlarý oluþturulmalýdýr,
3 Yönetmelik ayný zamanda kamusal saðlýk hizmeti sunumu esasý ve hemþireliðin görev-yetki tanýmý üzerinden hazýrlanmalýdýr,
3 Hemþirelik mesleði saðlýk hizmetinin ekip hizmeti olma anlayýþý içinde ayrý bir meslek olarak tanýmlanmalý ve yardýmcý

saðlýk hizmeti sýnýfýndan çýkarýlarak saðlýk hizmeti sýnýfý içinde yer almalýdýr.
3 Hemþirelerin çalýþma saatleri; hizmetin özelliði, hemþire baþýna düþen hasta sayýsý ve iþ yoðunluðu dikkate alýnarak genel

çalýþma esaslarý ve haftalýk çalýþma saati üzerinden düzenlenmelidir.
3 Hemþirelikte branþlaþma saðlanmalýdýr. Özel dal hemþireliðinde eðitim standartlarý oluþturulmalý ve eðitim almak isteyenler

gönüllülük ve liyakat kriterleri üzerinden belirlenmelidir,
3 Hemþirelikle ilgili meslek hastalýklarý çalýþmalarý ve alýnacak önlemlere de yer verilmelidir. 
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