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Doç. Dr. Azize ATLI ÖZBAŞ
THD Genel Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Hemşireler Derneği Bülteni’nin 7. Sayısıyla sizlere sesleniyoruz. Son sayımızdan bu yana hem ülke hem dünya olarak
yine yoğun bir gündeme sahiptik. Bu yoğun gündem içinde toplumumuzun sağlığını korumak, geliştirmek, verdiğimiz
hemşirelik bakımının niteliğini arttırmak amacıyla bizlerde yoğun bir tempoda çalıştık. Çalışmalarımızda, bir yandan
sesimizi topluma, karar vericilere, yetkililere duyurmaya çalışırken bir yandan da öğrencilerimizi, meslektaşlarımızı
aynı noktada toplamayı hedefledik. Öğrencisi, klinisyeni, akademisyeni emeklisi tüm meslektaşlarımızı THD çatısı
altında toplamak, içinde bulunduğumuz koşulların nedenini sonucunu tartışabilmek; hep birlikte, tek bir ses, tek bir
söz olabilmek için 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü bizlere önemli bir fırsat sundu.
ICN bu yılkı temasında, THD’nin yıllardır benimsediği başlıklara yer vermiş ve her bir başlık için yetkililere yatırım
yapmaları çağrısında bulunmuştu. Yıllardır benimsediğimiz çerçevede meslektaşlarımıza, öğrencilerimize seslenmek
için bütün fırsatları değerlendirdik. Ulusal ve uluslararası platformlarda söz aldık, uluslararası katılımlı hibrit bir etkinlikle
tüm ülkemizin dört bir yanında hizmet vermekte olan meslektaşlarımıza ulaştık. Bir hafta içinde, 45 hemşireler günü/
haftası etkinliğine konuşmacı desteği verdik. Hemşireliğe yatırım yapın dedik.
Amacımızın karar vericileri ikna etmek değil, karar mekanizmalarında olmak olduğunu ilan ettik. Ülkemizdeki sağlık
politikalarına yönelik toplantılara katıldık, söz aldık, hemşirelik felsefesinin sağlık politikalarında izi olması için mücadele
ettik. Mücadelemiz birden çok cephede devam ediyor. Toplum sağlığını korumak, mesleğimizin geleceğini korumak
için yapabildiğimiz her yolla, gerekli olduğuna inandığımız tüm noktalardan basınç sağladık. Mücadelemizde sizlerin
desteği ve bize sağlayacağınız güce attığımız her adımda ihtiyaç duyduk, duyuyoruz.
Toplum sağlına yatırım yapmak için, hemşireliğe yatırım yapılması gerektiğini bizler biliyoruz. Bizlerle bir olduğunuzda
bunu hep beraber başarabileceğimize de yürekten inanıyoruz. Sizleri bizle bir olmaya, bizi takıp etmeye, mücadelemizi
göremeye ve mücadelemize katılmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla
Azize ATLI ÖZBAŞ
Genel Başkan
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Prof. Dr. Hülya BULUT
THD Bülteni Editörü

Değerli meslektaşlarım,
Öncelikle 12 Mayıs Hemşireler Günümüzü kutlamak isterim.
Bildiğiniz gibi Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), her yıl Florence Nightingale’in doğum yıldönümü olan
12 Mayıs’ta düzenlenen Uluslararası Hemşireler Günü kutlamalarına öncülük etmektedir.
Konsey, 2022 Uluslararası Hemşireler Günü için belirlediği, dünya çapında sağlık sistemlerini güçlendirmek
için hemşirelik mesleğini koruma, destekleme ve mesleğe yatırım yapma ihtiyacına odaklandığı yeni temasını
“Hemşireler: Öncü Bir Ses – Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara
Saygı Gösterin” şeklinde duyurmuştur.
2022 Uluslararası Hemşireler Günü teması, bugünün ve yarının sağlık sistemlerini, birey ve toplulukların
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüştürmek için hemşireliğe yatırım yapma, esnek, yüksek nitelikli bir
hemşirelik işgücü oluşturma ve hemşire haklarını koruma ihtiyacını ifade etmektedir.
THD, uzun yıllardır hemşireliğe yatırım yapılmasını, nitelikli hemşireler yetiştirerek topluma hak ettiği sağlık
hizmetini sunmayı hedefleyen bir anlayışla çalışmaktadır. Bu yılda bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini
sürdürmektedir.
THD bültenin 2022 yılı ikinci baskısında 12 Mayıs Hemşireler günü kutlamalarına ilişkin dokümanlar ve yapılan
faaliyetler yer almaktadır.
Keyifli, sağlıklı günlerde okumanızı dilerim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Hülya BULUT
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Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin

HEMŞİRELİĞE YATIRIM YAPIN
ve HEMŞİRELERİN HAKLARINA
SAYGI GÖSTERİN!
2020 Dünya Hemşirelik Yılının başlarında hayatımıza giren Covid-19 Pandemi’sinde Dünya olarak altı milyonun
üzerinde, ülke olarak yüz bine yakın canımızı kaybettik. Pandeminin etkisini her birimiz, hayatımızın her
alanında derinden hissettik. Şüphesiz pandemiden en fazla etkilenen grupların başında sağlık çalışanları, sağlık
çalışanlarının içinde de ülkemizde ve tüm dünyada pandeminin yükünü en fazla sırtlayan hemşireler gelmektedir.
Dünya olarak “normal”e dönmeye, pandeminin yaralarını sarmaya başladığımız şu günlerde, insanlığın,
toplumun, her bir ailenin ve bireyin nitelikli hemşirelik hizmetlerine olan ihtiyacı, her zamankinden daha görünür
ve daha elzemdir. Çünkü hemşireler, her bir bireyin ulaşabildiği, eşit şekilde yararlanabildiği, sürdürülebilir, adil,
etik temelli ve geleceğe uygun sağlık sistemlerine inşa edilmesi ve yürütülmesinde kilit sağlık çalışanlarıdır.
24 saat kesintisiz çalışma, fazla mesai, güvenli ve nitelikli bakım sağlayabileceklerinden çok daha fazla sayıda
hastaya bakmak durumunda olmaları yanı sıra, görevleri dışındaki pek çok iş hemşirelerden beklenmektedir.
Tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerin de maaşlarına ve özlük haklarına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.
İşyerlerinde karşı karşıya kalınan şiddet ve mobbing, hâkim sendika ve hastane yöneticilerinin baskısı ve
ayrımcılığı; liyakata dayalı olmayan yönetici atanmaları, hemşirelik yasa ve yönetmeliğinin uygulanmaması,
yüksek lisans ve doktora mezunu hemşirelerin almış oldukları eğitime göre görevlendirilmemeleri, mevzuatın
vermiş olduğu haklardan yararlanmalarının engellenmesi ise hemşirelerin yükünü ağırlaştırmaktadır.
Dünyanın diğer ucundaki bir şehirde ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamlarımıza
hükmeden Covid-19 hastalığı, sağlık söz konusu olduğunda küresel bir iyi oluşun ne kadar gerekli olduğunu,
küresel sağlığın anahtarının ise nicelik ve nitelik olarak yeterli hemşire işgücünden geçtiğini tüm dünyaya
göstermiştir. Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) liderliğinde küresel sağlık gereksinimleri temel alınarak
belirlenen, 2022 yılı temasında, hemşireler, hükümetlere, karar vericilere halka seslenmekte “ Küresel Sağlığı
Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Hemşirelerin Haklarına Saygı Gösterin” demektedir.
Bu ülkenin hemşireleri olarak bizler de, siyasi liderlerimize, yetkililere, karar vericilere ve halkımıza sesleniyoruz.
Halkımıza hak ettiği ve ihtiyaç duyduğu hemşirelik bakımını vermek için engellerimiz var. Bu engelleri kaldırmak,
toplumun sağlığının korunması, hastalıkların ve sakatlıkların önlenmesi, nitelikli ve güvenli sağlık hizmetinin
verilebilmesi için hemşireliğe yatırım yapın, haklarına saygı duyun.
Hemşirelik eğitimine yatırım yapın: Üniversitelerin hemşirelik bölümlerine, ihtiyaç duyulan hemşire öğretim
elamanı, uygulama alanı, sınıf, laboratuvar, ihtiyaç duyulan teknik ve teknolojik gereçler sağlanmalı. Kontenjanlar,
öğrencilerin nitelikli hemşireler olarak mezun olabilecekleri düzeyde tutulmalı. Hemşirelik mesleğini, hemşire
olmayan öğretim kadrolarına öğrettirme ısrarından vazgeçilmeli. Hemşirelik bölümlerini/fakültelerini hemşire
olmayan yöneticilere bırakma ısrarından vazgeçilmeli.
Hemşirelik mesleğine yatırım yapın: Atama bekleyen hemşirelerin ataması bir an önce yapılmalı. İş güvencesiz,
sözleşmeli 4/B çalışma kadrolarından vazgeçilmeli. Hemşirelerin hastalarına kaliteli ve güvenli bakımını
sağlayabileceği, gerçek anlamda hemşirelik hizmeti verebileceği hasta-hemşire oranları belirlenmeli ve
uygulamaya geçirilmeli. Özel hastane, üniversite hastanesi ve kamu hastanelerindeki çalışma koşullarının ve
özlük haklarının benzeştirilmesi sağlanmalı.
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12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası
Basın Açıklaması
Hemşirelikte liderliğe yatırım yapın: Hemşirelerden habersiz, hemşirelere dair kararlar almaktan vazgeçilmeli.
Sağlık hizmetlerine yönelik karar alırken, düzenleme yaparken, hemşirelerin sesi duyulmalı. Hemşirelerin
sahadan, tecrübeden, akademiden, bilimsel bilgiden beslenen potansiyellerinden faydalanılmalı. Hemşirelik
hizmetlerinin yönetimini hemşirelere bırakılmalı.
Hemşirelik hizmetlerinin sunumuna yatırım yapın: Hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarını, hemşire
olmayan sağlık çalışanlarına açan uygulamalardan, hemşirelerin hemşirelik dışı işlerde görevlendirilmesinden,
görev tanımında olmayan işlerin hemşirelere yaptırılmaya çalışmasından vazgeçilmeli. Hemşirelik yasa ve
yönetmelikleri uygulanmalı.
Hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamasına öncelik verin: Çalışma ortamları baskı ve şiddetten
acilen arındırılmalı. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik gerçekçi adımlar atılmalı. Sağlıkta şiddete yol açan,
özendiren, besleyen politika ve söylemlerden vazgeçilmeli.
Hemşirelerin sağlık ve esenliğinin sağlanmasına öncelik verin: Hemşirelerin hemşirelik yasa ve yönetmelikleri
doğrultusunda çalışması sağlanmalı. 3600 ek gösterge, fiili hizmet, adil maaş, iş sağlığı ve güvenliği haklarını
içeren özlük hakları düzenlemeleri gerçekleştirilmeli. Covid-19, illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı olarak
kabul edilmeli ve Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları şehit kabul edilmeli.
Hemşireler, toplumumuzdaki her birey için; insan merkezli, eşitlikçi, erişilebilir, yüksek kaliteli sağlık bakım
hizmeti sunmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ancak mesleğimizi nitelikli bir şekilde
yapma ve toplumumuza hak ettiği bakımı vermede önümüzdeki bu engeller ve bu engelleri aşmada talep
ettiğimiz desteğin verilmemesi, sesimizin duyulmaması, çabamızın görülmemesi ve seslendirilmemesi bizleri
yordu, gücümüzü tüketti. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar da bu mücadeleyi sürdürmeyi neredeyse
imkânsız kıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda talebimiz yine değişmedi. Toplumumuza hak ettiği bakımı
vermek için karşı karşıya kaldığımız sorunların görülmesini istiyoruz. Tüm bu sorunlara çözüm üretmek için
meslektaşlarımızı derneğimize, mesleğimize güç vermeye çağırıyoruz. Halkımızı, medya organlarını ve politika
yapıcıları, halk sağlığının önceliğimiz olduğu bu mücadelemize katılmaya davet ediyoruz. Tüm bu çabaları
gösterirken tüm meslektaşlarımız, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü coşkuyla bir arada kutlamayı fazlasıyla
hakketti. Türk Hemşireler Derneği olarak tüm meslektaşlarımızın hemşireler gününü kutluyoruz.
_______________________________________________________________________
Saygılarımızla
Türk Hemşireler Derneği
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Genel Merkez 12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
Dernek yöneticilerimiz ve meslektaşlarımızla
birlikte 12 Mayıs Hemşireler Günü
programımıza Anıtkabir ziyareti ile başladık.
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Genel Merkez 12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Programı
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
Hemşireler Günü Kutlaması
Her yıl gelenekselleşen geçen sene pandemiye rağmen zorlu şartlar altında da olsa Hemşireler Günü buluşmalarına
devam eden THD, bu senede meslektaşlarıyla hem yüz yüze hem online olarak buluştu. Etkinlik Youtube resmi
hesabından online yayınlanırken alanında uzman bir çok mesleştaşımız konularıyla ilgili açıklamalar ve sunumlar
gerçekleştirdi. Azize Atlı Özbaşın Konuşması ile açılan program teşekkür belgeleri verilerek sona erdirildi.
Program boyunca ICN’nin bu yıl ki teması
HEMŞİRELİĞİ YATIRIM YAPIN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİN’e değinildi.
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

THD Şubeleri ve İl Temsilcileriyle işbirliği halinde temsilcilik olmayan illerdeyse gönüllü
meslektaşlarımızlar beraber çalışarak belediye işbirlikleriyle İl ve ilçe sokaklarında Afiş ve Billboard yayınladı.
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

Medya ve sosyal medyada yerel ve ulusal
gazetelerde basın açıklaması yapıldı.
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
ICN, 2022 ULUSLARARASI HEMŞİRELER
GÜNÜ TEMASI
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
Koç Üniversitesi Hemşirelik Haftası Sempozyumunda
ülkemizdeki hemşirelik mesleğine, derneğimize, pek çok
hemşireye, bizlerin elleri ile de sayısız yaşama dokunan
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Semahat ARSEL’e onursal üyelik takdimi
gerçekleştirilmiştir.

15

12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
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12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
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THD, HEMŞİRELERİN HAKLARINI
SAVUNUYOR!
Sağlık Bakanlığı İle Çalışmalarımız

2020 yılı Mart ayında başladığımız Hemşirelik İş Kalemleri görüşmeleri
devam ediyor. Bugün Yönetim Kurulu üyelerimiz ve heyetimizle birlikte
Sağlık Bakanlığı’ndaki görüşmelere katılım gösterdik. Hemşirelik iş
kalemleri ile ilgili daha önce hazırladığımız çalışma üzerindeki revizyonları
görüştük. Yakında her her anabilim dalından akademide ve klinikte çalışan
meslektaşlarımızın bulunduğu bir kurul oluşturarak çalışmalarımızı devam
ettiriyor olacağız.
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Sağlık Bakanlığı
İş Kalemleri Toplantısı Açıklaması
Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Azize Atlı ÖZBAŞ’ın Sağlık Bakanlığı’nda
gerçekleştirdiğimiz iş kalemleri toplantısının detaylarına ilişkin
açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.
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THD, Türkiye Büyük Millet Meclisinde….

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü
Ünal Demirtaş, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, İzmir Milletvekili Kani
Beko’nun düzenledikleri basın toplantısında meslektaşlarımızın sorunlarını
ve taleplerimizi dile getirdik.

https://www.youtube.com/watch?v=YMpaYnvA1PQ&t=85s
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THD, Türkiye Büyük Millet Meclisinde….
Yönetim Kurulu üyelerimiz 10 Haziran 2022’de yapılan TBMM Bütçe
Komisyonu toplantısına katıldı ve 214 sayılı kanın teklifine yönelik
değerlendirmelerimizi iletti.
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THD, Türkiye Büyük Millet Meclisinde….
TBMM Sağlık Komisyonuna raporlarımızı sunduk, taleplerimizi ilettik.
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Ücret İyileştirme Hakkında Basın Açıklaması
KAMUOYUNA DUYURULUR
Biz hemşireler yıllardır gerek koruyucu hizmetlerde gerekse tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde, nitelikli ve
güvenli, hem çalışanı, hem hizmet alanı, hem de ekibin diğer üyelerini gerçek anlamda doyurucu ve bütünleştirici
bir hizmetin sunulabileceği koşulların sağlanması için çabaladık. Sağlık hizmetlerinde ek ödeme ve performans
ödemelerinin adaletsizliğine dikkat çekmeye çalıştık. Çalışan ödemelerinin tek kalemde emekliliğe de
yansıyacak şekilde yapılması için mücadele ettik. Ancak geldiğimiz noktada, her geçen gün ağırlaşan çalışma
koşullarımız altından kalkılmayacak hale gelmiş, maaşlarımız açlık sınırının da altına düşmüş, başta Sağlık
Bakanlığı olmak üzere yetkililerin bizleri yok sayan yaklaşımıyla da mücadelemiz maddi ve manevi varlığımızı
koruma mücadelesine dönüşmek zorunda kalmıştır.
1 Aralık 2021 günü TBMM’deki tüm grupların desteği ile, 287 sıra sayılı Kanun Teklifine 8 maddelik bir ek
teklif verilmiş ve kabul edilmiştir. Kabul edilen düzenlemede hekim ve diş hekimlerinin ücretlerinde “merkezi
yönetim bütçesinden” karşılanmak üzere ek ödeme yoluyla iyileştirmeye gidildiği; yine hekim ve diş hekimi
emeklilerine yönelik de iyileştirme yapılması yönünde düzenlemelerin olduğu anlaşılmaktadır. Bu düzenlemenin
gerçekleştirilmesinde COVİD-19 pandemisi ile bağlantılı artan iş yükü ve riskli koşullara maruziyet gerekçe
gösterilmektedir. İki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi ile mücadelede sağlık sistemi
bir bütün olarak yer almış, pandeminin yükünü büyük ölçüde hemşireler sırtlamıştır. Dolayısıyla bu gerekçe
hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarını da içermektedir. Hemşireleri ve diğer sağlık emekçilerini dışarıda bırakan
bu teklifin ve yasama organı kararının Anayasa’nın başta eşitlik ilkesine, çalışanların korunması ödevine ve hukuk
devleti ilkesine aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Yasama organının bu ayrımcı uygulaması hemşirelerin ve diğer
sağlık çalışanlarının maddi ve manevi varlıklarını koruma hakkını da ihlal etmektedir. Çünkü emeğin karşılığı
olması gereken bir ücret iyileştirmesinde emek verdikleri halde meslek grubu olarak ayrımcılığa uğramakta,
mesleki onurları, mesleki kişilikleri hukuka aykırı bir tutumla zedelenmektedir.
Buradaki hukuk ve adalet sorunu elbette hekimlere ve diş hekimlerine ek ödeme yolu ile ücret artışı sağlanması
değil, artışın salt iki meslek grubu ile sınırlı tutulması, hemşirelerin ve sağlık ekibi üyelerine negatif bir ayrımcılık
yapılmasıdır. Türkiye’nin tarafı olduğu pek çok sözleşmede özellikle de Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 7. maddesinde, Devletler çalışanlarına emeklerine uygun adil bir ücret sağlamak
ve eşitlik ilkesine uygun hareket etmekle yükümlü tutulmuştur.
Kamuda görev yapmakta olan meslektaşlarımız adına; bizlere yapılan bu negatif ayrımcılığı giderecek bir yasal
düzenleme yapılmasını, açlık sınırının altında kalan maaşlarımızın, insanca yaşamayı mümkün kılacak düzeye
çıkarılmasını talep ediyoruz.
Meslektaşlarımızı bizimle mücadele etmeye davet ediyor, mücadelemize katıldıkları sürece hakkımız olan
bu iyileştirilmenin yapılması hususunda her türlü ulusal ve uluslararası mücadeleyi yürüteceğimizin sözünü
veriyoruz.
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Kamuoyu Duyurusu
Haziran 2022 İyileştirme Yasası Hakkında
HAZİRAN 2022 İYİLEŞTİRME YASASINA YÖNELİK
GÖRÜŞÜMÜZ
23 Haziran 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” derneğimiz tarafından, teklif aşamasından bu yana takip
edilmiş, teklifin görüşüldüğü hem Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna hem de Plan ve Bütçe
Komisyonuna katılım sağlanmış, kanun teklifine yönelik değerlendirmelerimizi içeren rapor (link), komisyonlara
katılan tüm millet vekillerine sunulmuş, ilgili komisyonlarda oy hakkı olan pek çok vekil ile bizzat görüşülmüş,
komisyonda söz alınarak yasa teklifine yönelik saptanan sorunlar ve öneriler dile getirilmiştir. Ancak yasa
teklifinde hiçbir değişiklik yapılmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmiş, 23 Haziran 2022 tarihinde ve
31875 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Açık olan şudur ki;
1. Bu kanunda hem kullanılan dil hem de uygulama açısından sağlık çalışanları ayrıştırılmıştır.
2. Bu kanunda “DİĞER” olarak anılan sağlık çalışanlarına yönelik kayda değer bir iyileştirme yapılmamıştır.
3. Bu kanunda ”DİĞER” olarak anılan sağlık çalışanları yok sayıldığı gibi, emekliler de yok sayılmış, ayrıştırılmıştır.
4. Bu kanun, sağlık çalışanlarının hiçbir kesimini mutlu etmemiş, Sayın Bakanımız Fahrettin Koca, bu kanunu
çeşitli mecralarda tekrar tekrar açıklamak durumunda kalmıştır.
5. Bu kanun kabul edildikten sonra zorunlu hale gelen açıklama sürecinde de, kanundaki ayrıştırma,
derinleştirilerek devam etmiş, etmektedir.
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Makam Ziyareti
Mahmut GÜRCAN

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut GÜRCAN’ı ziyaret ederek
hemşirelikte uzmanlık kadroları, hemşire istihdamı, hemşirelikte özlük
hakları konularında bütçe planlamasına yönelik taleplerimizi ilettik.
Gelişmeler oldukça paylaşıyor olacağız.

28

Makam Ziyareti
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili
Cumhurbaşkanlığı
Sağlık
Politikaları
Kurulu
Başkan
Vekili
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN ile hemşirelerin özlük hakları ve hemşirelik eğitimi
başta olmak üzere, mesleğimize ve sağlık sistemine yönelik sorunları,
çözüm önerilerimizi dile getirmek üzere Çankaya Köşkü’nde bir araya
geldik.
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Makam Ziyareti
Uzm. Dr. Ali Niyazi KURTCEBE
Ankara İl Sağlık Müdürü

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi KURTCEBE’yi makamında
ziyaret ettik. Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarında ve
hemşirelerin sağlık kuruluşlarında bağımsız araştırma yürütmesinde
yaşanan sorunlarla ilgili görüşerek raporumuzu sunduk.
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Döner Sermaye
ve Ek Ödemeler

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ile Ankara’da döner
sermaye ve ek ödeme konuları üzerine yoğunlaşan ücret politikalarına
yönelik atılacak adımların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
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Meslektaşlarımızla
Buluşuyoruz!

Dernek yöneticilerimizin
meslektaşlarımızla buluşması
amacıyla planladığımız canlı yayın
serimizin ilkini gerçekleştirdik.

https://www.youtube.com/watch?v=mZV-epUFwSU
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Derneğimize Plaket
Cumhuriyet Halk Partisi
“Pandemi ve Şiddetin Gölgesinde
Sağlık Çalışanı Olmak”
CHP Ankara İl Başkanlığı’nın 12 Mart tarihinde düzenlediği “Pandemi
ve Şiddetin Gölgesinde Sağlık Çalışanı Olmak” başlıklı organizasyonda
dernek adına plaketimiz başkanımız Azize Atlı Özbaş’a takdim edilmiştir.
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Derneğimize Ödül
Türk Metal Sendikası
Türk Metal Sendikasının düzenlediği 27. Kadın İşçiler Büyük Kurultayı
4. Emek Dostları ödül töreninde pandeminin ağır yükünü taşıyan tüm
hemşireleri temsilen dernek olarak emek ödülünün sahibi olmaktan
gurur duyuyor, meslektaşlarımız adına Türk Metal Sendikasına teşekkür
ediyoruz.
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Dernek Merkezimize Ziyaret
Prof. Dr. Ayfer Tezel
Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan
Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Tezel ve
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan derneğimizi ziyaret ettiler.
Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
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Dernek Merkezimize Ziyaret
Prof. Dr. Aysun Hatipoğlu
Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysun Hatipoğlu ve beraberindeki
sağlık politikalarından sorumlu heyet ile merkezimizde bir toplantı
gerçekleştirdik. İlgili politikalarına yönelik önerilerimizi sunduk. Nazik
ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.
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Dernek Merkezimize Ziyaret
Prof. Dr. Firdevs Erdemir

Mesleğimize önemli katkılar sunmuş olan Prof. Dr. Firdevs Erdemir’e
derneğimize nazik ziyareti için teşekkür ediyoruz.
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Destek Ziyareti
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol
Pandeminin başından bu yana bilimsel bilgiler ışığında toplumumuzu
aydınlatan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Esin Davutoğlu Şenol’a aşı karşıtları gruplar tarafından yapılan saldırılar
sonrasında kendisini ziyaret ederek destek mesajımızı ilettik.
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Projelerimiz
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Araştırma
Hemşire Göç Eğilim Çalışması
Derneğimiz Türkiye’de akademide ve klinikte çalışan hemşirelerin göç
eğilimini belirlemek amacıyla ulusal çapta bir araştırma başlatmıştır.

Anket formuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPtA10z
0IFxB2kRSfUAPxQ3v4br08agpRbYUoBSmQ8SvEmpQ/
viewform
42

Röportaj
Fox Ana Haber
Hemşire Göçü Hakkında
Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş, ülkemizde
son yıllarda artan hemşire göçüne ilişkin Fox Ana Haber’e
röportaj vermiştir.
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Uluslararası Hemşireler Konseyi’nden Çağrı:
Maymun Çiçeği Hastalığından “Hemşireleri koruyun,
damgalama ile mücadele edin”
ICN 25 Temmuz 2022 yılında, maymun çiçeği virüsü bulaşmış hastalara bakım veren hemşirelerin ve diğer sağlık
çalışanlarının korunması çağrısında bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 75 ülke ve bölgeden bildirilen 16
binden fazla vaka ve beş ölümle maymun çiçeği hastalığını, küresel bir sağlık acil durumu olarak ilan etti.
Sağlık hizmetlerinin ön saflarında yer alan hemşireler, özellikle önleme ve enfeksiyon kontrolü konusunda
sağlık eğitimi vererek; damgalama ve ayrımcılığa karşı koyarak bu acil sağlık durumuna müdahalede önemli
bir rol oynamaktadır. Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, virüse maruziyetten korunmak ve virüsün yayılımını
sınırlamak için kişisel koruyucu ekipmana (KKE) ve malzemelere erişim ihtiyacı duymaktadırlar. Ayrıca, hizmet
içi veya sürekli eğitim ile bulaşma yolları, önleme, teşhis, tedavi, enfeksiyon kontrol işlemleri, danışmanlık ve
bakım hakkında güncel bilgilere erişebilmelidirler. ICN Başkanı Dr. Pamela Cipriano ve DSÖ Başkanı Dr. Tedros,
maymun çiçeği sorununu küresel bir sağlık acil durumu olarak gündeme getirdiler ve maymun çiçeği ile enfekte
olan kişilere bakım veren hemşirelerin enfeksiyon riskine dikkat çektiler. “COVID-19 pandemisinin zirvesinde
ne yazık ki tanık olduğumuz gibi, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları sıklıkla bulaşıcı hastalıklara karşı uygun
korumaya erişememektedir. Sağlık iş gücünü korumak ve bu hastalığın yayılmasını önlemek için KKE ile birlikte
eğitim ve profesyonel rehberler gereklidir. ICN, ulusal hemşirelik derneklerini maymun çiçeği konusunda halkı
bilinçlendirmeye ve eğitmeye aktif olarak katılmaya; damgalama ve ayrımcılıkla mücadele etmek için önlemler
almaya; maymun çiçeği olan kişilere bakım veren hemşirelerin virüse maruz kalmasını önleyen güvenli uygulama
ortamını güvence altına alınması için yardımcı olmaya davet etmektedir.”
ICN’nin CEO’su Howard Catton şunları ekledi:
“COVID-19 ile mücadele hala devam etmekte olup şimdi de maymun çiçeği hastalığı nedeniyle toplum sağlığına
yönelik acil durumumuz bulunmaktadır. Küresel sağlık, tüm ülkeler için en önemli öncelik olup, herkesin sağlık
hizmetine kolaylıkla ulaşabilmesi için hemşireliğe yatırım yapmak hiç bu kadar önemli olmamıştır. Maymun
çiçeği hastalığı ile mücadelede yine ön saflarda yer alacakların, sağlık çalışanlarımız olacağını asla unutmayın.
Hemşirelik bakımı ayrımcılık yapmaz ve ICN, sağlık hizmetine ihtiyacı olanların damgalanmasını veya
ötekileştirilmesini esefle kınar. Küresel acil sağlık durumu olan Maymun çiçeği hastalığı bir kez daha sağlıkta
eşitsizlikleri ortaya çıkarmakta olup bu eşitsizlikler daha da kötüleşme riski taşımaktadır.”
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İSTANBUL BAYINDIR HASTANESİNDE
YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ KAMUOYU
DUYURUMUZDUR.
Bu dehşet verici olaydan derneğimiz 06.10.22 tarihinde basın yoluyla
haberdar olmuş ve hemen bu konuyu araştırmaya başlamıştır.
THD İstanbul Anadolu Şube’miz aracılığıyla bazı meslektaşlarımızdan
bilgi alınmıştır. Genel merkezimiz kurumla iletişime geçmiş, kurum
yetkilileri derneğimize sürece yönelik ayrıntılı bilgi ve belge sağlamıştır.
Ancak, mevcut bilgilerin süreci açıklamaya yetecek güçlülükte bilgiler
olduğu kanaatine varılamamıştır.
Bu olay sağlık hizmeti yönetimi ve sunumunda yaşanan ve yaşanabilecek
sorunlara işaret etmesi yönünden çok üzücü bir örnektir. Bu nedenle,
sağlık hizmetleri üzerinde çok boyutlu bir soruşturma ve çözüm üretme
girişimi gerekmektedir.
Faaliyetlerini “İnsanca yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” anlayışıyla
sürdüren THD, bu amaca ulaşmamızın önündeki tüm engelleri
kaldırmak için mücadele etmektedir, edecektir. Bu dehşet verici olayın
gerçekleşmesinde etkisi olan tüm bileşenlerin açıklığa kavuşması için
de mücadele edecek olan derneğimiz, süreci yakından takip edecek ve
halkımızla paylaşacaktır.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
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