EYLEM

“Vatandaşın cebinden, sağlık çalışanının
emeğinden tasarruf olmaz’’
sloganıyla yola çıktık, soluğu Kadıköy’de aldık.

SAĞLIKTA
DÖNÜŞÜME
HAYIR!
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“

Atakan ADALI

EYLEM

1

8 Ekim 2009’da saatler 13.00’ü gösterdiğinde Kadıköy, ‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME HAYIR’ diyen sağlık emekçileriyle beyazlara bü-

ründü. Türk Eczacıları Birliği olarak biz de “Sağlıkta
dönüşüm masalı’’nın sona erdiğini ve artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini düşünen; İstanbul
Eczacı Odası, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Dev
Sağlık-İş Sendikası’nın yanında yer aldık.
İskele Meydanı’na akın eden 10 bin yürek, tek ağızdan ‘Sağlığımız emeğimiz mesleki onur için’, ‘Sağlığımız ve emeğimizden vazgeçmeyeceğiz’, ‘Hastaneler
işletme çalışanlar ücretli köle değildir’,’Vatandaşın
cebinden sağlık çalışanının emeğinden tasarruf
olmaz’ diye haykırdı. Sesini yetkililere duyurmaya
çalıştı. Sağlık hizmetinin herkesin hakkı olduğuna
ve satın alınacak bir hizmet olmadığına inanan işçisinden emeklisine, öğretmeninden öğrencisine
toplumun her kesiminden vatandaşlar da sağlık

rine öncelik verilmesi ile ilgili haklı taleplerimizi dile
getirdik.

emekçilerinin yanında saf tuttu; hafta sonunu sıcak

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Konya,

evlerinde geçirmek yerine, bizimle omuz omuza ve-

Samsun, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır, Isparta-

rerek sloganlarımıza eşlik etti.

Burdur,

Tekirdağ,

Malatya,

Kocaeli,

Edirne,

yöneticilerine, Marmara Üniversitesi Eczacılık

gücünü gösterme fırsatını bulduğu bu coşku dolu

Fakültesi öğrencilerinin de destek vermesi, eczacı

günde, eczacılar olarak vatandaşların ilaç dahil bü-

dayanışmasının ulaştığı boyutları gözler önüne

tün sağlık ihtiyaçlarının genel bütçeden karşılanma-

serdi. Geleceğin genç eczacı adaylarını yanımızda

sı, katkı payı, ilave ücret, fark ücreti ve benzeri tüm

görmek, Türk Eczacıları Birliği olarak yarınlara daha

ödemelerin kaldırılması, koruyucu sağlık hizmetle-

da umutla bakmamızı sağladı.
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Sağlık emekçilerinin taraflı tarafsız herkese örgütlü
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TEB Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak: Türkiye’de tüm alanlarda olduğu gibi,
sağlık alanında da ciddi bir erozyon yaşanıyor. Türk Eczacıları Birliği
olarak vatandaşın, sağlık emekçilerinin kaybını haykırmak için bugün
yeniden alanlara geldik. Eczacılar olarak amacımız, sağlık hizmetlerinin
paralı olmasını önlemek ve eczacıların bu dönemi en az zararla
atlatabilmesini sağlamaktır. Meydanı dolduran binlerce sağlık emekçisi
bu çabalarımızın boşuna olmadığının açık bir kanıtıdır. Artık yeter, bu
sese kayıtsız kalmasınlar.

TEB Genel Sekreteri Ecz.Özgür Özel: Genel sağlık sigortasının
hayata geçirilmesi hem hastalar için hem sağlık çalışanları için
yıkım niteliğindedir. Bu yıkıma karşı, geçmişte olduğu gibi gelecekte
de sesimizi her platformda yükseltmeye devam edeceğiz. Bugün
bu özgürlük alanında hem eczacılarımızın hem de hastalarımızın
sıkıntılarını dile getirerek; uygulanan politikalardan bir an önce
vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz.Semih Güngör: Eylemlerimiz
eczacının temel, mesleki ve ekonomik sorunları çözülene kadar
devam edecek. Bu bir uyarıdır. Bu yalnızca eczacıların değil, bütün
sağlık emekçilerinin uyarısıdır. Hükümetin uygulamaya geçirdiği
sağlıkla ilgili uygulamaların vatandaşı ve sağlık çalışanlarını yok
ettiğini artık birilerinin görmesi gerek. Bugün burada sadaka değil,
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hakkımız olanı istiyoruz.

Aynı saatlerde düzenlenen Avrasya
Maratonu nedeniyle kapanan yollara ve
bardaktan boşanırcasına yağan sağanak
yağmura rağmen, İskele Meydanı’nı
hıncahınç dolduran 10 bin sağlık emekçisi
eylemin ardından, sağlıklı bir Türkiye
adına, istekleri yerine getirilinceye kadar,
yeniden meydanlarda buluşmak üzere
alandan ayrıldı.

