Sağlık Çalışanları Için Mücadele Etmeye
Devam Ediyoruz!
Sağlık Profesyonelleri Platformu olarak bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
MHP Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı’yı Türk Medikal Radyoteknoloji
Derneği adına Hasan Cantürk, Radyoterapi Teknikerleri Derneği adına Funda Kayacı
ve Diyetisyenler Derneği adına Nevra Koç ile birlikte ziyaret ettik.
*3600 EK göstergenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması yönünde dosyamızı
ilettik ve kendisi bu konuda bizimle aynı fikirde olduğunu hissettik.
*Sağlıkta döner sermaye sisteminin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmamızı
ilettik ve bazı örnekler ile döner sermayenin yüzde 3 gibi küçük bir rakamın
tarafımıza dağıtıldığı bilgisini verdik. Bu konuda çalışma yapacağını ve gerekli
kişiler ile konuşacağını aktardı.
*Emeklilikte sabit ödemenin hekim dışı tüm sağlık çalışanlarını kapsaması,
*4b li çalışanların, Cüzi sayıda sesi çıkmayan 4D de ezilen vasıflı sağlık
çalışanının kadroya geçişi konuştuk. Ve bu kişilerin özlük haklarının kapsamlı
bir şekilde ele alınmasını aktardık. Kendisi de gündemine aldığı bizimle
hemfikir olduğu bu hususlarda mecliste gerekli çalışmaların olumlu yönde
ilerledigini bildirdi.
*Yüzde 70 barajına takılan ve şehir hastaneleri sebebiyle kapatılan hastaneler
deki çalışan şuan ıssız olan kişilerin ve halen çalışan kişilerin kadroya
alınması konusunu gündeme getirdik ,kendisi bu konuda çalışma yapacağını
aktardı.
*Personel işleri ve hakları ile ilgili nihai komisyon olarak hedeflerinin
eşitlik ilkesi olduğunu ifade etti.
* Özellikle 4 B lilerin kadroya geçişi ve eş durumu tayini konularını gündeme
getirdik,bu konuda çalışmalar olduğunu aktardı ve bizimle aynı fikirde olduğunu
aktarması bizleri mutlu etti.
*Teknisyen alımı olmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu aktardık,kendisi
konuyu sağlık bakanlığı yetkilileri ile konuşacağını aktardı,ayrıca her bölümde
o bölümün personelinin çalışması gerektiğini belli bölümlerin her yerde
çalışmaması gerektiğini vurguladık,Atama sayılarının düşüklüğü ve personel
dağılımını aktardık,kendisi bu konuyu da gündeme alacağını söyledi.
Çok samimi bir ortamda geçen bu görüşmeler de bizlerin duygu ve düşüncelerini
karşı tarafta görmek bizleri mutlu etti.
İnşallah önümüzdeki günlerde güzel haberler bizleri bekliyor gibu gözüküyor, her
daim kapısının bize sonuna kadar açık olduğunu söyleyen mütevazi milletvekilimiz
Sayın Mustafa Kalaycı ya SPP olarak şükranlarımızı sunuyoruz.
Sağlık Profesyonelleri Platformu Yönetim Kurulu

