Tarih : 29 Mayıs 2020
Sayı : 310

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Bilindiği üzere Mart 2020 itibariyle Covid-19 salgını nedeniyle
kamu hastanelerinde bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmış, Covid19 salgını nedeniyle hastanelerimizin büyükçe bir kısmı pandemi
hastanesi olarak tanımlanmış ve buna yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Bu süreçte genel olarak poliklinik hizmetleri acil poliklinikler
dışında ertelenmiş ayrıca elektif ameliyatlar da olası yoğun bakım
gereksinimleri nedeniyle ertelenme yoluna gidilmiştir. Bu süreçte tıbbi
onkologlar olarak ilgilendiğimiz hasta grubunun bağışıklık sistemleri
açısından riskli hastalar olması ve olası bulaş durumunun diğer hasta
gruplarına göre daha yüksek mortalite ve morbidite riski içerdiğinden
dolayı tıbbi onkoloji uzman ve yan dal asistanlarının Sağlık Bakanlığı
kararı ile Covid-19 servis ve poliklinik hizmetlerinde genel olarak
görevlendirilmemesi yoluna gidilmiştir. Çoğu branştaki arkadaşlarımız
esnek çalışma modeli ile çalışırken tıbbi onkoloji polikliniklerinde
üyelerimiz, hastalarının her gün düzenli tedavi ve bakım ihtiyaçları
nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Derneğimiz tarafından hazırlanan
rehberler doğrultusunda tanı, tedavi ve konsültasyon hizmeti vermeye
devam etmiştir. Bu süreçte üyelerimiz hastalarımızın tedavisi amacıyla
normal mesai saatlerinde çalışmaya devam etmiştir.
Hastanelerimizde üretilen ek ödeme puanlarına bakıldığında bu
süreçte doğal olarak Covid-19 nedeniyle hemen hemen tüm birimlerce
üretilen hizmetlerde ve puanlarda belirgin düşüşler olmasına rağmen bu
durum onkoloji açısından değişmemiş veya çok az miktarda azalma
göstermiştir.
Ayrıca Tıbbi Onkoloji uzman ve yan dal asistanlarımız aynı
zamanda İç Hastalıkları Uzmanı olmaları gereğince tutulan hastane
nöbetlerinde görev almış ve bu görevleri esnasında Covid-19 tanılı veya
şüphesi bulunan hastaları konsülte etmişlerdir.

Covid-19 salgını döneminde Sağlık Bakanlığı’ınca sağlık
çalışanlarına ek ödemelerinin 3 ay süreyle tavan tutar üzerinden
ödeneceği bildirilmiş ve bu durumla ilgili düzenleme yapılarak bu
ödeme sadece Covid-19 servis ve poliklinik hizmetleri ile
sınırlandırılmıştır.
Bu uygulama kapsamında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak
Covid-19 mücadelesinin ayrım yapılmaksızın tüm sağlık çalışanlarınca
özveriyle yürütülen bir mücadele olduğunu ve geldiğimiz şu günlerde
bu mücadelenin de katkısıyla giderileceğini ve tüm insanlarımızın bu
sıkıntıdan kurtulacağını düşünüyoruz.
Sonuç olarak, ek ödeme konusunda tıbbi onkoloji hekimlerinin
ve diğer bu alanda çalışan sağlık çalışanlarının herhangi bir hak kaybına
yol açmamak için ek ödemelerin bu süreçte tavan hesaplamalarına göre
ödenmesi veya üretilen hizmet puanları esas alınarak ek ödeme
verilmesi hususunu değerlendirmenize sunuyoruz.
Sağlıklı günler içerisinde, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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