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DİADER BAŞKANI IŞIK: "40 BİN DİYALİZ
HASTASI ÖLÜMÜ TERKEDİLİYOR"
20 Ekim 2009 Salı
" SON BİR YILDA 24 MERKEZ KAPANDI. 400 MERKEZDE KAPANMA NOKTASINA GELDİ""
BİZ HÜKÜMETİN 300 TL İÇİN 40 BİN DİYALİZ HASTASINI ÖLÜME TERKEDECEĞİNE
İNANMIYORUZ"
Özel Diyaliz Merkezleri Derneği (DİADER) Başkanı Mustafa Işık, düzenlediği basın
toplantısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diyaliz hastaları için ödediği ücreti 5 yıldır
artırmaması nedeni ile Özel Diyaliz Merkezlerinin kepenk indirmeye başladığını
söyledi.Sektörün durumuna ilişkin bilgi veren Işık, Türkiye'de 55 bin civarında böbrek
yetmezliği hastasının olduğunu, bu hastaların yaklaşık 40 bininin özel diyaliz
merkezlerinde tedavi gördüğünü söyledi."24 MERKEZ KAPANDI, 400 MERKEZDE
KAPANMA NOKTASINDA"Diyaliz merkezlerinde çalışan personellerin temininin güçlüğüne
de dikkat çeken Işık, "Hastalarımızın tamamına yakını kamu hastasıdır. Kamunun
verdiği seans başı 138 TL dışında hiçbir özel gelirimiz yok.

Diyaliz merkezleri teker teker kapanıyor. Son bir yılda 24 merkez kapandı. 400
merkezde kapanma noktasına geldi" diye konuştu."300 TL İÇİN 40 BİN DİYALİZ
HASTASINI ÖLÜME TERKEDİLEMEZ"Işık, domuz gribi için 500 milyonluk aşı ithal
edildiğini hatırlatarak, "Biz hükümetin 300 TL için 40 bin diyaliz hastasını ölüme
terkedeceğine inanmıyoruz" dedi. 2005 yılından sonra seans ücretinde bir artış
olmadığını ancak enflasyon oranının 2005 yılına göre yüzde 40.78 arttığını belirten
DİADER Başkanı Işık, 16 Haziran 2009 tarihinde Başbakan Erdoğan ile görüştüğünü
belirterek, "Başbakanın gösterdiği yakın ilgiye, yanımda bakanını arayarak verdiği
talimata direk kendim şahit oldum. Ama 4 aydır bir sonuç yok" diye konuştu."40 BİN

HASTA İÇİN ACİL ÖNLEM BEKLİYORUZ"40 bin hasta için acil önlem beklediklerini ifade
eden Işık, sorunun ticari kaygı olmaktan çıktığını vurguladı. Çalışma Bakanı ile de
konuyu görüştüğünü belirten DİADER Başkanı Işık, "Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl
güncellenmesi gereken ve devletin satın alacağı sağlık hizmetlerinin bedellerinin yer
aldığı 2009 Sağlık Uygulama Tebliği'ni (SUT) hala yayınlamadı. Bakana bunu ilettiğimde
önündeki dosyaya not aldı ama oradan da bir ses çıkmadı. Ben bu basın toplantısının
ardından Başbakan'ın haberleri görüp beni tekrar çağırır umudum var" diye konuştu.

