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Kocaeli Üniversitesi Rektörlügü ile Sağlık kolunda yetkili sendika olan Bağımsız Sağlık-Sen
Kocaeli şubesi arasında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22. maddesi
uyarınca 10.|0.2O|7 günü saat l l:!'da toplanılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1

l8/04l2ol7 tarihinde yapılan Kurum Idari Kurul Toplantısında alınan kararların

gözden geçirilerek ve uygulanmayan kararlar gündeme alınmıştır.

2. Kurum içinde görev yapmakta olan personellerin tedavisi için
polikliniklerinde
verilmiştir.

5

hastane

kişilik kontenjan ayrılması konusunda çalışma yapılmasına karar

3. Personelin kurum içi yer

değişiklerinde Kurumun nitelikli ve dengeli hizmet
sunabilmesinin dikkate alınmasınln yanı sıra rotasyona uğrayan personelinde isteğinin
dikkate alınması talep edilmiş o[up, gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

4.

Sağlık Bakanlığına Hastanelerde riskli birim olan anjio ünitelerinin hastanemizde de
riskli birim olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

5.

Hasta yoğunluğu fazla olan ve hasta yoğunluğundan dolayı servislerden ayrılamayan
Asistan Hekimlere yemek bırakılması konusu görüşülmüştür.

6.

Servislerde yeterli ilaç bulunmaması nedeni ile eczanelerin 24 saat açık kalması
konusunda inceleme yapılmasına karar verilmiştir.

7.

Sistem hatası nedeni ile yemek hizmetlerinin aksatılmaması ve bu konuda oluşan
personel mağduriyetinin giderilmesi konusunun araştırılması ve incelenmesine karar
verilmiştir.

8.

Hafta sonu servis saatlerinin sabah 8:45, hafta içi akşam servis saatlerinin l6:45 olarak
değiştirilmesi konusunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

9. YılIık

izinlerini uzak illerde geçirecek olan Personele yol izni verilmesi ve saatlik
izinlerin beşer (5) günlük döner sermayeden etkilenmeyen günlerden düşülmemesi,
geriye kalan yı[lık izinden sayılması konusu görüşülmüştiir.

l0. Havalandırması yetersiz olan servislerde temİz hava sirkülasyonunu sağlayacak
o(amın sağİanması konusu görüşülmüştür.

M

l

l. Sağlık çahşanlarının güvenliklerinin sağlanması konusunda çalışma yapılmasına karar
verilmiştiı
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