
 

 

 

 

 

COVID-19 TEDBİR ALMA KOMİSYONU KARARLARI VI 

Değerli Bezmialem Ailesi, 

COVID-19 pandemisi ile mücadelemiz devam ediyor. Artan hasta sayımız nedeniyle eğitimli insan 

gücümüzü daha etkin kullanmak zorundayız. Bu nedenle bir süredir büyük ölçüde ilgili bölümlerin 

yürüttüğü hizmetleri artık tüm bölümlerin katılımıyla yürütmek zorundayız. Bu amaçla hazırladığımız 

ve 27.03.2020 tarihinde duyurduğumuz yeni çalışma düzenimizde küçük bazı değişiklikler yaptık. 

Çalışma düzeninin son şeklini linkte bulabilirsiniz. 

Bu vesileyle siz değerli arkadaşlarımıza kısa bir açıklamayı borç biliyoruz: 

Tüm dünya gibi bizler de daha önce karşılaşmadığımız türden bir tehditle karşı karşıyayız. Her ne 

kadar hazırlık ve tedbirlerimizi aylar öncesinden almaya başladıysak da, her gün yeni şartlar, sorunlar 

ve ihtiyaçlarla karşılaşıyor, bunlara hızlı ve sağlıklı çözümler sağlamak durumunda kalıyoruz. 

Aldığımız kararlarda, attığımız adımlarda hep ön planda tuttuğumuz kaygı, hiç şüphesiz, 

çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı ve salgından korunmasıdır. Bu konuda elimizden gelen azami 

gayreti hep gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. 

Ayrıca; 

 Hem toplumda, hem de kurumumuzda pandeminin kontrol altına alınabilmesi için üzerimize 

düşen her şeyi, insani ve vicdani sorumluluklarımız dışında hiçbir şarta bağlı kalmadan, 

eksiksiz uygulamak, 

 Hastalarımıza vereceğimiz tanı ve tedavi hizmetlerinde yanlışlıklara, aksaklıklara mahal 

vermemek üzere çalışanlarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını olabildiğince eksiksiz ve 

hızlı biçimde temin etmek, 

 Elimizdeki insan ve malzeme kaynağını önümüzdeki günleri de düşünerek kurallara uygun 

biçimde ve planlı biçimde kullanmak; gereksiz ve uygunsuz kullanım ve uygulamaların önüne 

geçmek, 

 Çalışma listelerinde hastalık ya da izolasyon ihtiyacı nedeniyle oluşabilecek eksiklikleri 

işleyişte aksamaya yol açmadan sistematik biçimde giderebilmek, 

 Çalışanlarımız arasında mesai, iş yükü ve risk açısından adaleti sağlamaya azami gayret 

etmek, oluşan dengesizlikleri yerinde müdahalelerle telafi etmek, 

 Yapılan tüm işlemleri, uygulanan tedavileri, alınan kararları eksiksiz kayıt altına almak, 

kayıtların doğruluğunu takip etmek ve bu şekilde çalışanlarımızı medikolegal ve vicdani 

açıdan teminat altına almak gibi hususlar bizim için vazgeçilmezdir. 

Bunun için tüm kararlarımızı Tedbir Alma Komisyonu ve Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda, 

ilgili sorumluların fikirlerini alarak, mümkün olduğunca katılımcı bir anlayışla hayata geçirmekteyiz. 

Fakat içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar anlık olarak değişmekte, almış olduğumuz kararları sık 

sık revize etme ihtiyacımız doğmaktadır. Bu gibi durumlarda hızlıca alınması gereken kararlarda 

gecikmemek de sorumluluklarımız arasındadır. Bu durumun anlayışla karşılanacağını umut ediyoruz. 


