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Bilindiği üzere Covid-l9 virüsüne karşı sağhk hizmetleri kapsamında alınması gereken

tedbirlerin içinde acil durumlar dışında sağhk kurumlarındaki yoğunluğun azaltılması da

bulunmaktadır. Elektif ameliyatların. poliklinik hizmetierinin ve diğer işlemlerin kısıtlanması
kritik önemdedir.

Nitekim,Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanarı 11103/2020 tarih ve

14500235-403.99/ sayılı "Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler" konulu
Genelge ile tüm sağhk kurumlarından bu konuda düzenleme yaprlması istenilmişti. Genelgeye

göre de

"l. Acil bir durumu olmayan haslaların öncelikle aile hekimliklerinden hizmel almasının leşvik edilmesi,

2. Acil olmayon eleklif cerrahi işlemlerin mümkün olduğunca daha uygun bir larihe planlanması,

3. Acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının mümkün olduğunca ertelenmesi,

1. Kronik hasıalık nedeniyle ıakip edilen hastaların, takibi yapan hekimlerin oluru ile takip arqlıklarının
olabildiğince daha uzun dönemler hqlinde yapıIması,

6. Sağlık turizmi kapsamında dünyanın değişik üIkelerinden gelen hqstqlqrın ülkemize getirilmesinin ertelenmesi"
gerekmektedir.

Ancak, ne yazık ki Sendika şubemizden aldığımız bilgilere göre Bilkent Şehir Hastanesi

bünyesinde bu tedbirlere uyulmayan birimler bulunmaktadır. Aciliyeti olmayan ameliyatların
yapılmaya devam ettiği, ertelenebilecek randevuların ertelenmeyerek hastalarrn hastaneye

çağırıldığı, hatta acil olmayan randevuları için il dışından hastaların hastaneye çağırıldığı
Sendikamıza bildirilmektedir. Onkoloji, hematoloii, immünoloji, gastroenteroloji,

endokrinoloji, genetik poliklinik birimleri tedbirlerin uyulmadığı konusunda Sendikamız
Genel merkezine bildirilen birimlerden bazıIarıdır, Tedbirler konusunda uyarıda bulunan
sendika temsilci ve üyelerimizin ise dikkate ahnmadığı gibi itiraz ettikleri için de baskı altına
alındıkları tarafımıza iletilen bilgilerdendir. Ayrıca şüpheli hasta grubunun da burada beliılilen
kapsamda hastaneye gelen hastalarla aynı katları kullandığı bilgileri tarafimıza ulaşmıştır.
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5. Yoğın bakım ünitelerinin kullanımındq endikasyon-seviye uyumuncı özen göSterilmeŞi, yoğun bakım
endikasyonu ortadan kalkan hastaların gecikmeden durumuna göre, ilgili branşın yataklı semisine veya palyatıf
bqkıu Şeü,visine yatırılmalar\; yatarğk tedüvilerini gerekıirir bir durum olmadığı durumda taburcu edilmeleri,



Bilinmelidir ki tedbirlere uyulmaması ya da tedbirlerin esnetilmesi, Covid-19 virüsü ile ilgili
yapılan önlemleri etkisizleştirmekte, büyük risk oluşturmaktadrr.

Bu nedenle, Bilkent Şehir Hastanesinde söz konusu tedbirlere uyulup uyulmadığının
Yöneticiliğiniz tarafindan denetlenmesi; tedbirlerin kontrolü ile yiikiimlü hastane

yöneticilerinin uyarılması ve bu söz konusu tedbirsizliklerin bir an önce drırdurulmasını talep

ediyoruz.

Sendika olarak genelgede yayınlanan önlemlerin uygulanmasının takipçisi olacağımızı,

sorunlar çözülmez ise tedbirlere uymayanlar hakkında yasal yollara başr.uracağımızı bildirmek
isteriz.

Gereğini bilgilerinize sunar çahşmalarınızda başarılar dileriz.
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