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Bilindiği üzere Covid_l9 virüsüne karşı sağlık hizmetleri kapsamında alınması gereken

tedbirlerin içinde acil durumlar dışında sağlık kurumlarındaki yoğunluğun azaltılması da

bulunmaktadıı. Elektif ameliyatların, poliklinik hizmetlerinin ve diğer işlemlerin kısıtlanması

kitik önemdedir.

Nitekim,Sağlık Hizmetleri Genet Müdiirlüğü tarafindan yaylnlanan 1710312020 tarih ve

14500235-4O3.g9l sayıh "Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler" konulu

Genelge ite tüm sağlık kurumlarından bu konuda düzenleme yapılmasl istenilmişti. Genelgeye

göre de

'' ] . Acil bir durumu oImayan hasıaların öncelikle aile hekimliklerinden hizmet almasının teşvik edilmesi,

2. Acil olmayan elekıifcerrahi işlemlerin müı kün olduğunca daha uygun bir tarihe planlanması,

3, ,4cil olnayan diş hekiuliği uygulamalarının mümkün olduğunca erlelenmesi,

4. Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hasıaların, lakibi yopqn hekimlerin oluru ile takip aralıklarının
olabildiğince daha uzun dönemler halinde yapılması,

5. Yoğun bakım ünitelerinin kullanımındq endikosyon_seviye uyumuna özen göSterilmesi, yoğun bakım

endikÜyonu orıadan kalkan hqştaIarın gecikmeden durumuna göre, ilgili branşın yalaklı semisine veya palyalif
bakın İenisine yaıırılmaları; yatarak ıedovilerini gereklirir bir durum olmqdığı durumdq laburcu edilmeleri,

6. Sağlık ıurizüi kapŞamında dünyanın değiŞik ülkelerinden gelen hasıal.ırın ülkemize getirilmesinin ertelenmesi"

gerekmekıedir.

Ayrıca Rektörlüğünüz Hastaneler Başhekimliği taraflndan 18.02.2020 tarih ve 38632394,

0l0.07.02-E.9700 yazı i[e de elektik cenahi girişimlerin ertelenmesi dahil bir diZi tedbir hastane

yönetimlerine gönderilmiştir.

Ancak, ne yazık ki sendika Şubemizden aldığlmız bilgilere göre Rektörlüğünüze bağlı

üniversite hastanelerinde de bu tedbirlere uyulmayan birimler bulunmaktadır. Tedbirler

konusunda uyarıda bulunan sendika temsilci ve üyelerimizin ise dikkate alınmadığı gibi itiraz

ettikleri için de baskı altına alındıkları tarafimıza iletilen bilgilerdendir. Bilinmelidir ki

tedbirlere uyulmaması ya da tedbirlerin esnetilmesi, Covid- l9 virüsü ile ilgili yapılan önlemleri

etkisizleştirmekte, büyük risk oluşturmaktadır.
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Bu nedenle, Rektörlüğünüze bağlı Üniversite Hastaneleıinde söz konusu tedbirlere uyulup

uyulmadığının Rektörlüğünüz tarafından denetlenmesi; tedbirlerin kontrolü ile yükümlü

hastane yöneticilerinin uyarılması ve bu söz konusu tedbirsizliklerin bir an önce durdurulmasını

talep ediyoruz.

Sendika olarak genelgede yayınlanan önlemlerin uygulanmasının takipçisi olacağımızı,

sorunlar çözülmez ise tedbirlere uymayanlar hakkında yasal yollara başwracağımızı bildirmek
isteriz.

Gereğini bilgilerinize sunar ça[ışmalarınızda başarılar dileriz
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