TÜKENDİK!
COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMELİDİR!!!
Her yıl 22 Kasım’ı da içine alan hafta tüm Türkiye’de; “Dişhekimliği Günü ve
Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmakta olup mesleki sorunlar ve
çözüm önerilerinin dile getirilmesi, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda
farkındalığının arttırılması, koruyucu dişhekimliği hizmetleri konusunda dikkat
çekilmesi amaçlanmaktadır.
Ülkemizde Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun 112. yılına Koronavirüs
Pandemisi ve genç meslektaşlarımızı da kaybettiğimiz İzmir depreminin
burukluğuyla girdik.
Pandemiyle beraber ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde acil işlemler
dışındaki hizmetler askıya alındı ve kamuda çalışan binlerce dişhekimi filyasyon
ekiplerinde görevlendirildi.
İstanbul’da 25 Mart’tan itibaren 2000’e yakın dişhekimi filyasyonda
görevlendirilmiş olup meslektaşlarımız mesleki yetkinlik ve sorumlulukları
dışında birçok görevi yapmaktadırlar.
Pandeminin kontrol altına alınması için gerekli kamusal önlemlerin alınması
yerine, sahada her iş ve görev filyasyon ekiplerine yüklenmekte, filyasyon
ekipleri gittikçe artan iş yükü altında ve insani olmayan koşullarda çalışmak
zorunda bırakılmaktadır. Mesai saatleri uzun, yoğun ve yorucu geçen, bu
şekilde bile vakalara yetişemeyen filyasyon ekipleri günden güne
tükenmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın 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 ağız ve diş sağlığı merkezlerinde
görev alan sağlık çalışanı sayısı daha da azalarak MHRS’den randevu alınamaz
oldu.
Filyasyon uygulamasının büyük bir kısmının dişhekimleri üzerinden yürütülmesi
sebebiyle kamudaki ağız diş sağlığı hizmetleri de 8 aydır ciddi oranda sekteye
uğramıştır. ADSM ve ADSH ‘lerde kalan az sayıda dişhekimleri ise 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. İyice
erimeye yüz tutmuş temel ücretler emekliliğe yansıyacak şekilde
iyileştirilmelidir.
Yine pandemi döneminde; serbest çalışan dişhekimleri kişisel koruyucu
ekipman temininde; özellikle eldiven temininde ciddi sıkıntı yaşamaktadır.
Eldiven fiyatları fahiş bir şekilde artmış ve eldiven bulmak sorun haline
gelmiştir.
Covid-19 salgını sonucu şimdiden 150’nin üzerinde sağlık çalışanı hayatını
kaybetmiş olup birçok sağlık çalışanı ise hastalanmıştır.
Dişhekimleri sekiz aydır muayenehanelerini, polikliniklerini ve merkezlerini
normal rutin şekilde işletememektedir. İlk 2-3 ay kapalı olmak üzere şu anda da
olabildiğince korunarak, çekinerek her türlü tedaviyi de yapmayarak, sadece
acil tedavileri yaparak, çoğunlukla da haftada birkaç gün çalışarak var olma
savaşı vermektedirler. Yardımcılarımızın tamamı kısa çalışma ödeneğinden,
koşullara uymadıkları için yararlanamamışlardır. 2020 yılı Oda aidatını
ödeyemeyen dişhekimi sayısı 4.000’dir.
Toplumun, özelden ağız diş sağlığı hizmeti almasının, hekim seçme hakkının
önündeki engellerden biri de sağlıktaki KDV oranıdır.
Mesleğini fedakârlıkla icra etmeye çalışan binlerce genç meslektaşımız, insan
gücü planlaması yapılmaksızın açılan yeni Dişhekimliği Fakülteleri sonucu
yıllardır istihdam sorunları yaşamakta olup pandemi ile birlikte özelde daha
fazla özlük hak kayıpları ile ucuz emek gücüne dönüşmüşlerdir.
Her geçen gün artarak maruz kaldıkları sağlıkta şiddet ve özverilerinin karşılığını
görememenin üzüntüsü ile bu haftayı kutluyorlar.
Dişhekimliği fakültesi öğrencileri ise pandeminin ilk günlerinden itibaren
eğitimlerinden uzak kalmışlardır. Teorik eğitimleri devam etmenin yanı sıra
pratik eğitimleri durma noktasına gelmektedir.
Pandemi döneminde klinik çalışmalarına devam eden öğrenciler yeteri kadar
korunamamaktadır.

Önerilerimiz…
*** Sağlık çalışanlarının "tükenmemesi" için çalışma ve dinlenme sürelerine
uyulmalıdır. 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
düşünüyoruz.
***ADSM ve ADSH’lerin gerek çalışan sayıları gerekse fiziki çalışma koşulları
güncel duruma göre sürekli gözden geçirilerek pandemi şartlarına göre yeniden
düzenlenmelidir. İlerde daha ciddi sağlık sorunları yaratabilecek ağız diş sağlık
şikayetlerinin ertelenmeyerek yeterli sayıda çalışan planlamasıyla ağız diş sağlığı
hizmetleri sürdürülebilir olmalıdır. Bu nedenle önerimiz; kamuya bir an önce
yeni dişhekimi alımı yapılmasıdır.
***Asli görev ve sorumluluğu çok çeşitli olan filyasyon ekiplerinin süreç içinde
kademeli olarak kendi görev alanlarına dönmesi sağlanmalı, Sağlık Bakanlığı
filyasyonda birikmiş iş yükünü birinci basamak sağlık çalışanları arasında adaletli
bir şekilde dağıtarak yeniden organize etmelidir.
***Kamu otoritesinin; piyasadaki eldiven fiyatlarını düzenlemesini ve teminini
kolaylaştırmasını istiyoruz.
***Tüm bu nedenlerle; muayenehanelerimizin su, elektrik, telefon, doğalgaz
vb. giderlerinden KDV oranının düşürülmesi, vergi indirimi ve bankalardan
düşük faizli kredi temin edilmesi bir nebze olsun meslektaşlarımızı
rahatlatacaktır.
***Sağlıkta KDV’nin; AB Üyesi ülkelerde olduğu gibi; %1 seviyesine indirilmesi
toplumun sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracaktır.
***Görevleri sebebiyle daha fazla bulaş riskine maruz kalan sağlık çalışanları
için Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli ve rutin olarak test
yapılmalıdır.
***Zatürre ve grip aşıları da ücretsiz olarak risk altında çalışan dişhekimleri ve
tüm sağlık çalışanlarına yapılmalıdır.
***Tüm bu sorunları ve çözüm önerilerini ilk elden aktarmak için Odamız ve
tüm sağlık meslek odaları İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda

olmalıdır.
İstanbul Dişhekimleri Odası olarak toplumun sağlık hizmetlerine kolayca
ulaşabildiği, meslektaşlarımızın bu hizmeti en iyi koşullarda ve rahatça
verebilmesi için bilimsel gelişmeler ışığında, emeğin karşılığının alınabilmesi için
çalışmaya devam edeceğimizi ifade eder sağlıklı günler dileriz

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI

