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SAĞLIK BİLGİSİ
Corona krizi üzerine
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SAĞLIK İÇİN DAHA ÇOK PERSONEL VE
PARA! SİLAHLANMADAN VAZGEÇİN –
SAVAŞ POLİTİKASINI DURDURUN!
Federal Almanya’da şimdiden on
binlerce insan Corona virüsü aldı
ve hastahanelerde ya da yoğun
bakım bölümlerinde tedavi edilmesi gerekenlerin sayısı artmakta.
Bu virüs türü, normal gripten farklı
olarak çok bulaşıcı olduğu için
tehlikeli. Federal Hükümetin önlemleri, Federal Alman sermayesini olabildiğince iyi
bir şekilde krizden
çıkarmayı
hedefliyor. Krizin gölgesinde,
olağanüstü
durumda Federal Ordu‘nun
kullanılmasının
da
provası
yapılıyor.
Demokratik
haklar
geçersiz kılınıyor.
Bu krizde, bu sistemin
sorun
çözebilecek
durumda
olmadığı
görülüyor.
Acilen
sağlık personeline ihtiyaç varken, bu meslekten insanları koruyucu kıyafetle
donatmak ve daha çok yayılmayı
önlemek için günlük teste tabi
tutmak mümkün olmuyor. Yatak
kapasitesini arttırmak için çaba
gösterilirken, özel klinikler kâr
kaybına uğrama korkusuyla, ya
da yataklarını önceden planlanmış
ameliyatlara ayırarak kısa çalışma
ilan ediyor. Hijyenin en başta gelmesi gerekirken, temizlik işleri en
az düzeye indirgeniyor. Virüs, son
onyıllarda hedefli olarak ve sis-

temli bir şekilde kapitalist pazar
mantığı altına itilmiş bir sağlık sistemini vurdu.

man olduğu gibi bundan yaşlılar,
yoksullar ve dışlanmışlar en çok
etkilenecek.

Normal durumda bile sağlık sisteminde personal eksikliği vardı.
2002’de „duruma göre ortalama“
uygulanmasıyla
hastabakıcılık
alanında 33.000 işyeri yok edil-

Şimdi gerekli olan, ister para olsun,
ister üretim birimleri –ve en önemlisi- isterse personel olsun, elde
bulunan olanakların, tehdit etmekte olan ikmal krizini karşılamak
üzere hedefli, planlı
kullanımıdır.

di, birçok kamu hastahanesi
özelleştirildi, temizlik ve taşıma
hastahane dışına taşındı. Sadece daha çok yatak ve teneffüs
cihazı yetmez. Bunları kullanacak ve hastalara bakacak sağlık
personeline de ihtiyacımız var.
Tıbbi yoğunbakım alanında uzman işletmeler çoktan şu „Triage“ denen üçlü öncelik sırası
uygulamasını tavsiye ettiler. Buna
göre kimin teavi edilip, kimin
edilmeyeceği saptanacak. Her za-

Sağlık
Bakanı
Spahn’ın
önerdiği
yasalar bu sorunları
çözmek
üzere
h a z ı r l a n m a m ı ş t ı r.
Prensipte
toptancı
yaklaşım muhafaza
edilecek.
Klinikler,
bakım bütçesi yükseltilme yoluyla finansal
olarak daha çok personel
çalıştırmaya
özendirilecekler. Buna
karşı, yıl sonunda bu
paraları personel için harcadıklarını
kanıtlamak zorundalar.
Bakımevlerinde
aile
fertlerinin ziyaretinin yasaklanmasına
bağlı olarak kalite denetlemesinin kaldırılması buralarda kontrol edilemez bir durum yaratıyor.
Wolfsburg’da
Diakoni’nin
bir
bakımevinde en sonunda testlerin
yapılmaya ve karantina önlemlerine başlanması için 15 insanın ölmesi gerekti.

Sosyalist haftalık gazete
DKP’nin gazetesi

• Hastahanelerde ve bakımevlerinde daha çok personel! Hastahane personeline daha yüksek
ücret – sadece kriz sırasında
değil. İlk adım olarak ücretlere
derhal pandemi tazminatı.
• Olay başına maktu katkı ve
giderleri kendi karşılama ilkesinin yeni baştan uygulanması
kaldırılmalıdır!
Özelleştirmeler
geri alınmalıdır! Sağlıkta kâr olamaz!
• Bütün sağlık alanında çalışanlar
için gerekli tüm koruyucu önlemler
alınmalı; temizlikçiler, şöförler ve
terapistler de içinde olmak üzere bütün personele hijyen eğitimi
verilmeli.
• Bakımevlerinde kalite kontrolu
derhal yeniden uygulanmalı! Aile
fertleri, bakımevlerinde kalanlar
ve ağır hastalar test edilmeli! Test
sonucu negatif çıkanlara ziyaret
izni verilmeli!
• Kısa çalışma ilan eden bütün
özel kliniklere el konulmalı, önceden planlanmış fakat acil olmayan
bütün ameliyatlar iptal edilmeli.
• Yaşamsal önemi olmayan
bütün işletmelerdeki koruyucu
malzemeye el konulmalı.
• Devlet, şu anda acil olan malların
üretimi için müdahale etmeli.
• Pandemi ile mücadele için tüm
ambargolar kaldırılmalı!

Silahlanma azaltılsın!
Kriz karşısında Federal Hükümetin politikasının sinikliği görülüyor.
Her ne kadar pandemi „Defender 2020“ savaş tatbikatını durdurduysa da, Federal Ordu’nun
yurtdışı görevleri devam ediyor.
Küba, Venezuela, İran ve Suriye
gibi ülkelere uygulanan ambargolar da kaldırılmadı. Böylece
pandemiye karşı etkin mücadele
engelleniyor. Çin’in yardım önerisi de duraksanarak karşılanıyor.
Tamamen aksine, şimdi ilaç ve
aşı geliştirmek için Çin’in yardımı
ve tüm çabaların biraraya getirilmesi gerekiyor. Kapitalist rekabet
burada da sorunların çözümünde
engelleyici işlev görüyor.
Talep ediyoruz:
• NATO’nun yüzde 2 katkı hedefi
reddedilsin! NATO’dan çıkılmalı
ve silahlanma azaltılmalı! Onun
yerine sağlık bütçesi yükseltilsin!
• Epidemiyle mücadeleyi sivil yönetim altında yürütmek üzere
Federal Ordu’nun kaynaklarına
el konulsun! Federal Ordu’nun
sağlık levazım deposu açılsın!
• İlaç ve aşı geliştirmek için
tüm kapasiteler ve uluslararası
çalışmalar birleştirilsin!
• Çin’den gelen yardım önerisi
derhal kabul edilsin! Rekabet yerine uluslararası dayanışma!
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Orada -sağlık üzerine
de- yazıyor
-diğer medya çoktan
susmuşken- biz devam
ediyoruz
UZ’i altı hafta boyunca bedava
olarak (basılı ve online) denemek
istiyorum. Süre sonunda gönderim
otomatik olarak sonlanır.
DKP üzerine daha çok bilgi
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