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Bilindiği üzere covid_19 virüsüne karşı sağlık hizmetleri kapsamında alınması gereken

tedbirlerin içinde acil durumlar dışında sağlık kurumlarındaki yoğunluğun azaltılması da

bulunmaktadır. Elektif ameliyatların, poliklinik hizmetlerinin ve diğer işlemlerin kısıtlanması

kritik önemdedir.

Nitekim, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 77 /O3/2O2O tarih ve

145oo235_403.99/ sayılı "Elektif işlemlerin Ertelenmesİ ve Diğer Alınacak Tedbirler" konulu

Genelge ile tüm sağlık kurumlarından bu konuda düzenleme yapılması istenilmişti. Genelgeye

göre de

Ancak,sendika şube ve temsilciliklerim izden aldığımız bilgilere göre, kurumunuza bağlı

içerisinde de bu tedbirlere uyulmayan Üniversite Hastaneleri bulunmaktadır. Aciliyeti olmayan

ameliyatların yapılmaya devam ettiği, ertelenebilecek randevuların ertelenmeyerek hastaların

hastanelere çağırıldığı, hatta il d|şından acil olmayan durumlar içln ha5taların çağırıldığı

Sendikamıza bild irilm ekted ir. Tedbirler konusunda uyarıda bulunan sendika temsilci ve

üyelerimizin ise dikkate alınmadığı gibi itiraz ettiklerinde de baskı altına alındıkları tarafımıza

iletilmektedir. Tedbirlerin esnetilmesi ve uyulmaması, Covid-19 virüsü ile ilgili yapılan

önlemleri etkisizleştirm ekte, büyük risk oluşturma ktad ır.
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"7. Acil bir durumu olmoyon hastalorın öncelikle oile hekimliklerinden hizmet olmosının teşvik

edilmesi,
2. Acil otmayon etekti| cerrohi işlemlerin mümkün olduğunco daho uygun bir torihe
plonlonmosı,
3. Acil olmoyon diş hekimliği uygulamolarının mümkün olduğunco ertelenmesi,

4. Kronik hostolık nedeniyle tokip edilen hostoların, takibi yopon hekimlerin oluru ile tokip

orolıklarının olobildiğince doho uzun dönemler holinde yapılmosı,

5. yoğun bokım ünitelerinin kullonımındo endikosyon-seviye uyumuno özen gösterilmesi,

yoğun bakım endikosyonu ortodon kolkon hostolorın gecikmeden durumuno göre, ilgili bronşın

yotoklı servisine veyo polyotif bokım servisine yotırılmaları; yotorok tedovilerihi,gerektirir bir

durum olmadığı durumda toburcu edilmeleri,
6. sağlık turizmi kopsomındo dünyonın değişik ülkelerinden gelen hostolorın ülkemize

getirilmesinin ertelenmesi" gerekmektedir.



Sonuç olarak Kurumunuz tarafından söz konusu tedbirlere uyulup uyulmadığının

denetlenmesi; tedbirlerin kontrolü ile yükümlü hastane yöneticilerinin uyarılması ve bu söz

konusu ted birsizliklerin bir an önce durdurulmasınıtalep ediyoruz.

Sendika olarak genelgede yayınlanan önlemlerin uygulanmasının takipçisi olacağlmlzl,

sorunlar çözülmez ise tedbirlere uymayanlar hakkında yasalyollara başvuracağımızı bildirmek
iste riz.

Gereğini bilgilerinize sunar çalışmala rın ızda başarılar dileriz.
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