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Sağlık hizmet sunumu geliştirmek, toplumun artmakta olan karmaşık sağlık
gereksinmelerini etkili biçimde yönetmek için donanımlı ve yetkin sağlık işgücüne
gereksinme duyulmaktadır. Sağlık mesleklerinin görevi ve vizyonu halkımızın
sağlığını geliştirmek, meslek alanlarına göre araştırma, eğitim, uygulama
standartlarını

oluşturmaktır.

Ülkemizin

sağlık

politikalarının

etkin

olarak

yürütülebilmesi, nitelikli sağlık insan gücünün yerinde görev almasına bağlıdır.
Aynı zamanda sağlık, hiçbir alanda olmadığı kadar nitelikli, güler yüzlü ve duyarlı
kişilere ihtiyaç duymaktadır.
Ülkemizin erişebilir, sürdürülebilir sağlık politikaları uygulayabilmesi için dengeli
dağıtılmış kadrolara ve hiçbir hastanın mağdur olmaması için sağlık sisteminde
yeterli sayıda sağlık personelinin istihdamına ihtiyaç bulunmaktadır.
Ülkemizde kaliteli

sağlık hizmeti sunulabilmesi

için, sağlık

mesleklerinin

yeteneklerini ortaya çıkaracak görev tanımlarına gereksinim duyulmaktadır.
Hastaların şifa bulması için hiçbir alanda olmadığı kadar, koordinasyonu iyi
yapılmış ve işbirliğine dayanan sağlık hizmetlerinin verilmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.
Sağlık profesyonellerine ait 11 sivil toplum kuruluşu, 2017 yılında bir araya gelerek
mesleki istihdam, kamu ve özel sektörde özlük hakları, mesleki haklar ve sınırlar,
sertifikasyonu sonlandırma, sağlık alanında işgücü planlaması, artan mezun sayısı,
eğitimde kalite ve sağlıkta taşeron sistemi konularında ortak hareket etme kararı
almıştır.
Sağlıkta erişebilir, sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
hedefine katkı vermek isteyen sağlık meslek mensupları, kendilerini temsil etmek

üzere kurulmuş dernekleri ile Türkiye’nin sağlık alanındaki başarısının dünyada hak
ettiği düzeye erişebilmesinde ve tüm sorunların giderilmesinde sağlık politika
belirleyicileri olmak üzere Sağlık Profesyonelleri Platformu´nun (SPP) kurulmasına
karar vermiştir. Bugünde Platformumuz Türkiye’nin sağlık alanında etkin ve yetkin
sivil ve ortak sesi olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Sağlık Profesyonelleri Platformu (SPP) olarak;
§

Ülkemizde sağlık profesyonellerinin etkin, kaliteli ve uluslararası düzeyde
sağlık hizmeti sunabilmeleri için meslek kanununda gerekli değişiklerin
yapılmasına,

§

Sağlık hizmetinden halkımızın yeterli ölçüde yararlanabilmesi, hiçbir hastanın
mağdur olmaması ve memnuniyetinin artırılması için yeterli sayıda sağlık
profesyonelinin istihdamın sağlanmasına,

§

Sağlık profesyonellerinin kamu ve özel sektörde özlük ve mali haklarının
korunması ve dengelenmesine, taşeronda çalışma şeklinin ve özlük
haklarının iyileştirilmesine,

§

Artan üniversite ve mezun sayısının dikkate alınarak ileriye yönelik iş gücü
planlamasının yapılmasına,

§

Tüm

sağlık

personelinin

önlisans,

lisans

ve

lisansüstü

eğitim

müfredatlarında standartlarının korunmasına,
§

Sağlık mesleklerinin icrasında diploma haricinde sertifika/kurs/katılım
belgesi/eğitim belgesi gibi belgelerle mesleki yetkinlik kazandırılmasının
önlenmesine,

§

Çok disiplinli bir sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmesine,

§

Sağlık profesyonellerin kendi yetkinlik alanında çalıştırılmasına dikkat
çekmek amacındayız.

Sağlık profesyonellerini yetiştiren üniversitelerimiz ve liselerimiz, her geçen gün
çok daha yüksek sayılarda mezun vermektedir. Özellikle vakıf üniversitelerin yeterli
öğretim kadrosu ve teknik donanımları olmaksızın mezun vermesiyle sayılar hızla
katlanarak artmaktadır. Buna karşın bir taraftan da sağlık hizmetine ulaşmada
sıkıntılar yaşayan, uzun dönem sıra bekleyen hastalar bulunmaktadır. Gün
geçtikçe görev yapan sağlık profesyoneli ile hizmet bekleyen hasta sayısı arasındaki
fark açılmaktadır.
Bugün atama bekleyen sağlık profesyoneli sayısı 550.000´e ulaşmıştır. Çok sayıda
açılan bölümlerden mezun olan arkadaşlarımızın, 3 yıl öncesine kadar kamuda
istihdam oranına bakıldığında; her 10 sağlık profesyonelinden 1´i sağlık bakanlığı
atamaları ile görev almışken bu yıl bu oran her 100 sağlık profesyonelinden 4´ü
olmak üzere daha düşük bir sayıya ulaşmıştır. Sağlık hizmeti almak için aylarca sırada
bekleyen ve kalıcı sağlık sorunları gelişen hastaların iyileştirilebilmesi için; sağlık
bakanlığı ve maliye bakanlığının bu konuda etkili bir düzenleme yapmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
Avrupa’da, her 100 bin kişiye düşen, sahada etkin hizmet sunumunda görev yapan
sağlık profesyoneli sayıları, henüz ülkemizde bu değerlerin yarısına dahi
erişememiştir.
Biz ülkemizin geleceğine umutla bakıyoruz…
Ülkemizin geleceği için yapılacak atılımlarla daha güzel günlere kavuşmada
gerçekleştirilecek tüm çalışmalarda yetkililere destek vermekten onur duyarız.
Bugün bize burada ev sahipliği yapan, desteği ile yanımızda olan Sayın Vekilim
Prof.Dr. Sefer Aycan´a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

