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Değerli Hastalarımız,
Dünyanın birçok ülkesi ile birlikte ülkemizde de görülen Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurumların aldığı tüm önlemlere rağmen, önümüzdeki
haftalarda hızla yayılması ve hastalığı ağır geçirenlerin tedavisi için gerekli olacak altyapı ve
kaynakların hızla tükenmesi olasılıklar dahilindedir.
COVID-19 vakalarının artıșını yavașlatmaya yardımcı olmak amacıyla; ülkemizde sosyal
mesafe, izolasyon, kalabalık ortam kontrolü gibi teknikler uygulanmaktadır. Ancak bütün bu
önlemlere rağmen, virüsün bulașıcılığı göz önüne alındığında çok sayıda kișinin enfekte
olacağını da ön görülmektedir.
Bu süreçte bizler tarafından “elektif” olarak adlandırılan acil ameliyat veya tedavi ihtiyacı
bulunmayan hastalar da bulunmaktadır. Bu nedenle, Devletimizin çağrısı üzerine, belirsiz bir
süre için aciliyeti bulunmayan ameliyatları ve ameliyatsız ișlemleri yasal düzenlemeler ve
resmi kaynaklardan gelen öneriler sonlanıncaya kadar ertelemiș bulunmaktayız.
Bunu yapmaktaki amacımız salgın durumlarında en çok ihtiyaç duyulan acil servis ve yoğun
bakım üniteleri için gerekli kaynakları korumak, sosyal izolasyona destek vermek, siz hastalarımızın ve çalıșanlarımızın mağduriyetini önlemektir. İçinde bulunduğumuz koșullardan
kaynaklı bu durum için anlayıșını bekliyoruz.
COVID-19 enfeksiyonu ve alınan karantina önlemlerine rağmen, bir çok ülkedeki sağlık
çalıșanları ilaçlara, antibiyotiklere, serumlara, koruyucu giysi, maske ve dezenfektanlara
ulașmada ciddi sıkıntılar yașamaktadır.
Bu sebeple salgına karșı almıș olduğumuz tedbirleri sürdürebilmek adına çalıșma saatlerimiz boyunca sadece acil hastalar, yeni ameliyat olmuș ve takibinin hastanemizde yapılması
gereken hastalar, ertelenemeyen kanser ameliyatları, kırığı veya acil yaralanması olan ve
ameliyat sonrası akut komplikasyon yașayan hastalarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.
Bu uygulama bizim güvenliğimizden öte sizin güvenliğiniz için alınan bir önlem olup; birinci
önceliğimiz siz hastalarımızı gereksiz alınan risklerin yaratacağı tehlikelere karșı korumaktır.
Cerrahi bir müdahale ve akabinde iyileșme süreci, vücut için bir yük ve bağıșıklık sisteminiz
için bir strestir. Aktif bir salgın var iken, acil olmayan bir ameliyatın yapılması, sizin bağıșıklık
sisteminizi zayıflatmak anlamı tașır.
Sorumluluk sahibi sağlık kurumu olarak aldığımız bu önlemlerle, hastalarımızın ve çalıșanlarımızın karantina döneminde evlerinden çıkmamalarını sağlamak, acil durumlar için kullanılacak malzemelerin tükenmesine engel olmak ana hedefimizdir.
Tüm dünyayı sarsan bu salgın karșısında, toplum sağlığının korunması için hepimiz gerekli
yasal düzenlemelere ve yetkili kurumların önerilerine uymak mecburiyetindeyiz. Umuyoruz
ki, yapılan düzenlemeler ve alınan önlemler dünya çapında yayılan bu ciddi salgın ile mücadelede bizlere katkı sağlayacaktır.
Anlayıșınız için tekrar teșekkür ederiz. Sağlıkla kalın.
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