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Sayın Başhekim, 

 

Tüm dünyanın Koronavirüs pandemisiyle boğuştuğu, insanlığın bir kez daha aklın ve bilimin 
yolunda modern tıbbın yardımına şiddetle ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. Tek bir hastamıza 
dahi zarar gelmemesi için bütün dikkatimizi, bütün emeğimizi, bütün enerjimizi toplumun 
hizmetine sunmayı görev biliyoruz. 

Koronavirüs pandemisi ve ülkemizde de vakaların görülmesi ile birlikte salgın yeni bir sürece 
girmiştir. Salgında en fazla risk altında olan grup sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarının 
hastalıktan korunması için gereken önlemler bir an önce alınmalı ve sürekliliği takip 
edilmelidir.  

Triaj işlemleri sağlık kuruluşlarının giriş bölümlerinde düzenlenecek alanlarda ateşli hastaları 
veya solunum yolu enfeksiyonu belirtileri taşıyan hastaları saptamaktan başlamalı, bu 
hastaların ayrı mekanlarda tanı ve tedavilerinin yapılması sağlanmalıdır.  

Bu bağlamda; 

a) ateş ve öksürüğü olan her hastanın tıbbi cerrahi maske takması kurum girişlerinde 
sağlanmalı,  

b) şüpheli hastaların diğer hastalarla ve sağlık çalışanlarıyla temasını azaltan özel poliklinikler 
kurulmalı,  

c) yatırılması gereken hastalar için gerekli alt yapıya sahip izolasyon bölümleri oluşturulmalıdır. 

Sağlık kuruluşlarında kişisel koruyucu malzeme eksikliği sahada gördüğümüz önemli sorunların 
başında gelmektedir. Kamusal ve özel sağlık kurumlarında sağlık çalışanları için gerekli olan 
uygun nitelikteki kişisel koruyucu malzemeler (cerrahi/basit maske, N95/FFP2/FFP3 türü 
maskeler, önlük, eldiven, gözlük/siperlik) yeterli düzeyde temin edilmelidir.  

Hastalığın yayılımının önlenmesi için el temizliğinin önemi açıktır. Sağlık kuruluşlarında ihtiyacı 
karşılamaya yetecek miktarda el antiseptiği bulundurulmalıdır. Kurum girişlerinde el 
dezenfektanı bulundurulmalı ve her giriş yapanın kullanımı sağlanmalıdır. Hastanelerin başta 
aciller olmak üzere tüm birimlerinin tuvaletleri öncelikli olarak her kısımlarının temizliği ve 
dezenfekte işlemleri düzenli olarak ve eksiksiz yapılmalıdır. 

Hastanelerde temizlik işlemleri daha sık olarak uygulanmalı ve enfeksiyon kontrol 
komitelerinin önerdiği usullerde yapılmalıdır.  

Formaların temizlik vb. nedenlerle kurum dışına çıkarılması önlenmeli ve temizlikleri 
hastaneler tarafından yapılmalıdır.   

Koronavirüs enfeksiyonlu bir hastaya temas eden herhangi bir sağlık çalışanına test 
yapılmalıdır. Gerekli önlemler alınmadan temas eden sağlık personeli izole edilmeli, 
tekrarlayan testleri ile negatif olduğu saptanmadan  çalıştırılmamalıdır.   



 

Koronavirüs yayılımının aldığı yeni aşamada hekimlerin, sağlık çalışanlarının sağlığı fevkalade önem 
kazanmıştır. Sağlık çalışanlarının sağlığını koruyucu tedbirler almadan halk sağlığını korumamız 
mümkün olmayacaktır. Hekimlerin ve sağlık personelinin korunması birinci önceliğimiz olmalıdır. 

Bu çerçevede sağlık kurumları yöneticilerimizin gerekli koruyucu ekipmanların temini, hastanelerin 
yükünün azaltılması, hasta yoğunluğunun düşürülmesi, çok gerekli ve acil olmayan hastaların tetkik 
ve tedavilerinin ve takip hastalarının kontrol tarihlerinin  ertelenmesi gibi önlemlerle hastalıkla 
maruziyeti  azaltması  açısından son derece gereklidir.  

İstanbul Tabip Odası olarak bu süreçte bütün meslektaşlarımızın yanındayız. 

Koronavirüs pandemisiyle ilgili güncel bilgileri web sitemizden takip edebilir, yaşadığınız her tür 
sorunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.   

Konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğiniz inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla. 

 

 

Prof. Dr. Pınar SAİP 
İstanbul Tabip Odası Başkanı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


