
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla beraber ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde acil işlemler 

dışındaki hizmetlerin askıya alındı ve kamuda çalışan binlerce dişhekimi filyasyon ekiplerinde 

görevlendirildi.  

İstabul’da da 25 Mart’tan itibaren çok sayıda dişhekimi filyasyonda görevlendirilmiş olup mesleki 

yetkinlik ve sorumlulukları dışında; numune alımı, covid-19 vakalarına ilaç başlanıp dağıtılmasından, iş 

göremezlik raporu yazılmasına kadar birçok görevi yapmaktadır. 

Sürecin başından itibaren meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerimizi gerek Sayın 

Vali ile görüşmemizde gerek il sağlık müdürlüğü ziyaretimizde gerekse il sağlık müdürlüğüne yönelik 

yazdığımız yazılarda ifade ederek çözümüne katkılar sağlaya çalıştık. Özellikle son günlerde 

meslektaşlarımızdan bu sorunların taşıyamayacakları oranda arttığına dair yoğun şikâyetler 

almaktayız. Meslektaşlarımız; daha uzun ve çok daha yorucu mesai düzenlemeleri yapıldığını, buna 

rağmen vakalara yetişemediklerini, günden güne fiziksel psikolojik olarak tükenmekte olduklarını 

ifade etmektedirler. 

Sahada neredeyse her iş ve görev filyasyon ekiplerine yüklenmekte ve filyasyon ekipleri gittikçe artan 

iş yükü altında, insan üstü koşullarda çalışmaktadırlar. 

 

Sağlık Bakanlığının haziran ayında yayımladığı “normalleşme planında” acil haller dışında ağız ve diş 

sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak 

verileceği belirtildi. Ancak son dönemde artan vaka sayılarıyla beraber MHRS’den randevu alınamaz 

oldu.             

Filyasyon uygulamasının büyük bir kısmının dişhekimleri üzerinden yürütülmesi sebebiyle kamudaki 

ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde çalışan dişhekimi sayısı daha da azalarak  ağız diş sağlığı 

hizmetleri 8 aydır ciddi oranda sekteye uğramıştır.  

Kurumunda kalan dişhekimleri, sık gelen nöbetler ve MHRS’den verilen hastalar ile zor durumda 

kalmaktadırlar. 

Mart ayında yayınlanan genelge ile üçer aylık geçici ek ödemeler düzenlenmiş ancak çalışanlara adil 

dağıtılmamış olup iş barışını bozacak şekilde bölümden bölüme, kurumda kuruma çok büyük farklarla 

dağıtılmıştır.  

Hergün sahada yüksek risk altında çok sayıda numune alan dişhekimleri kendileri sözkonusu 

olduğunda kurumlarında test yaptırma konusunda zorluklar yaşayabilmektedirler. 

Toplum ve çalışan sağlığı açısından acilen çözülmesi gereken tüm bu sorunlara çözüm önerilerimiz 

şöyle: 

-İleride daha ciddi sağlık sorunları yaratabilecek ağız diş sağlığı şikâyetleri yeterli sayıda çalışan 

planlamasıyla, pandeminin güncel durumuna uygun hasta sayı ve tedbirleri ile giderilmelidir. 

-Tüm ağız diş sağlığı merkez ve hastanelerinin gerek çalışan sayıları gerekse fiziki çalışma koşulları 

bakımından güncel rehberler çerçevesinde pandemi şartlarına göre düzenlenip denetlenmelidir.  



-Toplum ve çalışanların sağlığı açısından filyasyon çalışmalarının birinci basamak sağlık hizmetleri 

yetkinliği ve deneyimi  olan ekiplerce yapılmasının meslek etiği ve hukuku açısından daha  doğru  

olduğunu düşünmekteyiz. 

-Asli görev ve sorumluluğu çok çeşitli olan filyasyon ekiplerinin süreç içinde kademeli olarak kendi 

görev alanlarına dönmesi sağlanmalı, Sağlık Bakanlığı filyasyon hizmetini birinci basamak sağlık 

hizmetleri konusunda mesleki yetkinliği ve deneyimi olan çalışanlar arasında adaletli bir planlama ile 

yeniden organize etmelidir. 

-Filyasyonda görevlendirilenlerin ağır çalışma koşulları dikkate alınarak sağlık çalışanlarını korumak ve 

filyasyonun gerektirdiği özeni sağlayabilmek için çalışma ve dinlenme dengesinin iyi bir biçimde 

belirlenmesi yaşamsal önemde olup bu sebeplerle filyasyon ekiplerinin çalışma saat ve koşulları 

yeniden düzenlenmeli ve insani şartlara çekilmelidir.  

-Günden güne hastalanan hayatını kaybeden bu kadar sağlık çalışanı söz konusu iken sağlık 

çalışanlarına semptom gelişmesi beklenmeden rutin test yapılması son derece önemlidir. 

-Tüm kurumlarda standart, adil bir yaklaşımla ek ödemeler ödenerek sağlık çalışanları maddi ve 

manevi olarak desteklenmelidir. Uzun vadede ise emekliliğe yansıyan temel ücret artışı yapılmalıdır. 

 

-Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, çalışma ortamları, çalışma saatleri gerçekçi ve bilimsel verilere 

uygun olarak organize edilmelidir. Virüs yükünü ve iş yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

-Sağlık çalışanlarının korunması için tüm tedbirler alınmalıdır. Standartlara uygun kişisel koruyucu 

ekipman yeterli miktarda ve düzenli olarak sağlanmalıdır . 

Sonuç olarak;  

Toplum sağlığının korunması, sağlık çalışanlarının korunmasıyla mümkündür; bu sebeple tüm bu 

sorunların ivedilikle çözülmesini talep eder, sağlıklı günler dileriz. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

TÜKENİYORUZ!!! 

Son günlerde filyasyon çalışmalarında yaşanılan sorunlar ile ilgili kamudaki meslektaşlarımızdan 

yoğun şikâyetler almaktayız. 

Bu şikâyetleri iletmek üzere bugün buradayız. 

Ülkemizde ilk covid-19 vakasının görüldüğü Mart ayından itibaren kamuya bağlı Ağız diş sağlığı 

merkez ve hastanelerinden binlerce dişhekimi filyasyon çalışmalarında görevlendirilmiş olup 

dişhekimleri mesleki yetkinlik ve sorumlulukları dışında birçok iş yapmaktadırlar. Pandeminin kontrol 

altına alınması için gerekli kamusal önlemler alınmak yerine, sahada her iş ve görev filyasyon 

ekiplerine yüklenmekte, filyasyon ekipleri gittikçe artan iş yükü altında, insani olmayan koşullarda 

çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Mesai saatleri uzun, yoğun ve yorucu geçen, bu şekilde bile 

vakalara yetişemeyen filyasyon ekipleri günden güne tükenmektedir. Filyasyon ekiplerinin çalışma 

saat ve koşulları yeniden düzenlenmeli ve insani şartlara çekilmelidir. Sağlık Bakanlığı’na; halk sağlığı 

göz önüne alınarak, filyasyon çalışmalarının yürütülmesi gereken temel yerin birinci basamak sağlık 

hizmetleri olduğunu tekrar hatırlatır, görev alanları dışında çalışan personelin tükendiğini ifade etmek 

isteriz. 

Filyasyon uygulamasında iş yükünün büyük bir kısmının dişhekimleri üzerinde olması kamudan alınan 

ağız diş sağlığı hizmetlerini de 8 aydır ciddi oranda sekteye uğratmıştır. ADSM/ADSH çalışma koşulları 

güncel duruma göre sürekli gözden geçirilerek pandemi şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. 

Asli görev ve sorumluluğu çok çeşitli olan filyasyon ekiplerinin süreç içinde gerçek görev alanlarına 

dönmesi sağlanmalı, Sağlık Bakanlığı; filyasyonda birikmiş iş yükünü birinci basamak sağlık çalışanları 

arasında adaletli bir şekilde dağıtarak yeniden organize etmelidir. 
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