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   İktidar Partisinin bütün milletvekilleri, Sağlık  Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşurken nitelikten
bahsetmek yerine hep hikayeler anlatır.   Ben de bir hikaye anlatayım:   Eli kesilen bir adam,
arkadaşıyla hastaneye gider.
 Ben şurada bir pansuman yaptırayım. der.
 İçeri girince karşısına iki kapı çıkar.
 Birinde HASTALIKLAR diğerinde ise YARALAR yazılıdır.
 YARALAR kapısından girer. yine önünde iki kapı vardır.Birinde KAS, ÖTEKİNDE kemik.
 KAS kapısından girer.
 Yine iki kapı
 Birinde ÖNEMLİ, ötekinde ise ÖNEMSİZ yazılıdır.
 Yarasına bakar, ÖNEMSİZ yazan kapıya yönelir.
 Kapıyı açmasıyla kendini sokakta bulur.
 Sokakta bekleyen arkadaş sorar,” Nasıl iyi baktılar mı, tedavi oldun mu?
 Yaralı adam yanıt verir:
“ Hayır tedavi olamadım ama organizasyon çok iyi”
  İşte bizim sağlık Bakanlığımızda da teşkilat iyi ama tedavi olmak çok zor.
  Bina, ambulans, ilaç, bir sürü şey var, insanlar binalara ulaşabiliyor ama kaliteli ve güven veren
sorunsuz tedaviye ulaşamıyor.
  Sağlık bir bilimdir, partiler ve siyaset üstüdür. Zira hastalıklar ve ölüm adildir. Cumhurbaşkanı,
kral, milletvekili, zengin, fakir, genç, yaşlı ayırmaz, herkese eşit davranır.
   O nedenle…
   Ekonomik sıkıntı içindeki, batma noktasına gelen üniversite hastanelerine destek
olmalı.üniversite hastaneleri kurtarılamazsa sağlığımızın geleceği ve gelişmesi tehlikede.
   Sosyal Güvenlik Kurumunun hastaneler üstündeki mali taciz ve tehditleri sona erdirilmeli.
   Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozan SABİM hattını ya kaldırılmalı ya da
disipline etmeli.
    İhtiyaç duyulan hekim ve diğer sağlık personeli için gerçekçi planlamalar yapmalı. Bu devirde
mecburi hizmet dayatmadır. kaldırılmalıdır.
   Kamu hastaneleri kurumunda masa başına gönderilen, küstürüldüğü için hastanelerden
ayrılan nice yetişmiş uzman, tekrar sağlık hizmetine kazandırmalı.
   İlçelere ve köylere sağlık hizmetleri için önlem almalı
   Her seçim öncesi vaat edilen sağlık çalışanlarına maaş, özlük haklarına yönelik iyileştirme
yapılmalıdır. Defalarca söz verilen sağlık çalışanlarının yıpranma payı bir an önce hayata
geçirilmeli.Eş durumundan atamaları yapılmalıdır. Uzamış ek mesai angaryadır.sağlık
çalışanlarının nöbet saatlerine çekidüzen getirilmelidir.Kısacası sağlık hizmeti verenlerin de
memnuniyetini gözetmeli.
   Kanser ilaçları başta olmak üzere, ilaca erişim üzerindeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Yoğun
bakım yatak ünitelerini artırmalıdır.
Bir AVM eksik kalsın ama daha fazla yoğun bakım ünitesi olsun
Şehir hastaneleri kisvesi altında hastaneleri para babalarının eline teslim etmemeli. sağlık
holdinglere asla teslim edilemez!
   Uygar ve sosyal bir devlet her şeyi bırakabilir ama sağlık,eğitim güvenlik gibi temel konular
müteahhitlere asla bırakılamaz.
    Kalın sağlıcakla!
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