
 

 

Değerli Meslektaşımız, 

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. Bununla birlikte hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenliği alınmadan bu salgının 
üstesinden gelinemeyeceğinin bilincindeyiz. İstanbul Tabip Odası olarak yaşamsal gündemimiz 
bunun sağlanması için uğraş vermektir.    

Koronavirüs pandemisi ve ülkemizde de vakaların görülmesi ile birlikte salgın yeni bir sürece 
girmiştir. Salgında en fazla risk altında olan grup biz hekimler ve diğer sağlık çalışanlarıdır.  
Kurumlardan bu önlemlerinin yetersizliği ile ilgili bilgiler alıyoruz. Sağlık Bakanlığı salgın 
sırasında ihtiyaç olan malzemeleri tüm basamak sağlık hizmetlerinde ücretsiz ve gerekli 
miktarlarda sağlamakla yükümlüdür. Sağlık çalışanlarının hastalıktan korunması için gereken 
önlemlerin bir an önce alınması, gerekli eleman ve maddi desteğin verilmesi ve sürekliliğin 
sağlanması konusunda yetkililere uyarılarımızı her mecrada sürdürüyoruz.  Sizler de 
kurumlarınızda yeterli önlemlerin alınması için yöneticilerinizi uyarınız, ihtiyaç varsa bizimle 
iletişime geçiniz.  

Her basamak sağlık kurumunda temasın azaltılması için elektif  tetkik, tedavi ve takip vakalarının 
ertelenmesi gerekmektedir.  

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.   

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde verilen hizmetler bulaş riski açısından birbirinden 
zamanlama ve mekan olarak ayrılmalı, yıllık izlem, muayene ve rapor işlemleri ertelenmeli, 
randevu sistemiyle çalışılmalı, uzatılmış mesai uygulanmamalı, dezenfeksiyon işlemleri ve 
temizlik sık aralıklarla yapılmalı, çalışanlar sık değiştirilen kişisel koruyucu ekipmanlarla 
çalışmalıdır. Ateş ve öksürüğü olan hastalara girişte cerrahi maske takılmalı, bekletilmemeli, 
hızlıca korunma önlemleri alınarak muayene edilmeli, tedavisi düzenlenerek evine 
gönderilmelidir. Şüpheli durumlarda 112 veya ilçe sağlık müdürlüğüne haber verilerek diğer 
hastalardan izolasyonu sağlanmalıdır. Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki sıkıntıların 
farkındayız, gereksinim duyulan dezenfeksiyon işlemleri ve koruyucu malzemelerin sağlanması 
konusunda uğraş vermekteyiz.  

Tüm sağlık kurumlarında koronavirüs enfeksiyonlu bir hastaya temas eden herhangi bir sağlık 
çalışanına test yapılması sağlanmalıdır.  Gerekli önlemler alınmadan temas eden sağlık personeli 
izole edilmeli, tekrarlayan testleri ile negatif olduğu saptanmadan çalıştırılmamalıdır.   

Bu önlemlerle birlikte Sağlık Bakanlığı yöneticilerinin hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve toplumun 
güvenini sağlayacak bilgi paylaşımı, bu pandemi sürecinin yönetilmesinde fevkalade hayati öneme 
sahiptir. Bunun yanı sıra hastalarımıza ait kişisel sağlık verilerinin paylaşılmaması hepimizin mesleki 
sorumluluklarındandır.  

İstanbul Tabip Odası olarak bu süreçte bütün meslektaşlarımızın yanındayız. 

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

Saygılarımla, 

 

 

Prof. Dr. Pınar SAİP 
İstanbul Tabip Odası Başkanı 


