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Sayn Bagkan,

Biz meslelimizin de[ersizlegtirildili, emelimizin

kargrh[rnr alamadt$rmtz, sa$hksrz

kogullarda artrk gahgamry oruz.

Temel i.icretlerde emeklili[e yansryacak iyilegtirme
Malpraktis davalanna kargr giivence
Sa$rkta giddetiiibnlenmesi
Universite ve efitim aragttrma hastanelerine biltge

Nitelikli ttp ve uzmanhk e[itimi kogullannrn sallanmasr
Liyakate dayanmayan kadro da[rtrmlna son verilmesi igin
1

5

Arahk'ta G(6)revdeyiz.

TTB'nin G(<i)rev karanna ydnelik dikkat edilecek kurallar agagrda belirtilmigtir. Mesle[imizin
delerlerine sahip grkmak iizere gergeklegtirecelimiz G(o)rev etkinli[ine kattltmmzt, Uyelerinize ve
kamuoyuna duyurulmasr igin desteginiz gok dnemlidir'

Prof. Dr. $ebnem Korur Fincancr
TTB Merkez KonseYi
Baskant

"G(6)REV'i Evleminde Dikkat Edilecek Kurallar:
I- Birinci basamak saflrk hizmeti sunan birimler dahil olmak izere, acil tanr ve tedavi
endikasyonu olan hastalann bakrmr aksatrlmayacaktr.
gdrevli hekimlerce takviye edilecektir.

Acil

servisler eylem siiresince gerektilinde

kuruluglarrnrn acillerine ulaqtmm istemeyerek de
toplanma, ytiriiyiigler nedeniyle trafik
(aciller
uygunsuz
riniinde
amacryla
olsa engellenmemesi
geligini
zorlagtrrma/olanaksrzlagtrrma gibi
getiren
araglann
hasta
akrqrnda srkrntrya yol agma ve acil
durumlara izin verilmemeli) dnlemler almmahdr.
ilI- Yogun bakrm hastalarrrun -eylem nedeniyle- tedavilerinde higbir aksamaya yol
agrlmamasr igin her zamanki duyarhhkla hizmetin siirdiiriilmesine dikkat edilecektir.

II- Acil hizmetin verilebilmesi igin salhk

IV- Hamilelerin, diyaliz hastalannm ve kanserli

hastalarrn hizmetleri yukarrdaki uyarrlar

gergevesinde yerine getirilecektir.
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V- Servislerde yataruk tedavi gdrmekte olan hastalann her tilrlii tlbbi igleminin aksatrlmadan
yiiriitiilmesini sa$ayabilecek sayrda sa[hk galqaru, mesai drgt siirelerde (gece ve hafta sonu ndbetleri,
vb. ) oldulu gibi sorvisle r de hazr bulunacaktr.
gahganlarr eylem boyunca hasta ve yakmlanna eylemin amacrnl agtklamalt,
acil ve yatan hastal arrmrzrn acr ve srkmtrlanna htirmet eden bir tnzla eylem siirdiiriilmelidir.

VI- Biitiin salhk

VII- COVID-l9 veya COVID-l9

giiphesi

ile salhk kurum ve

kuruluglanna yaptlacak

bagvurular geri gevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.

hususlar gaSrrcr drgiitlerin ydneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafindan
denetlenecek ve belirtilen gergevede gergeklegmesi sa[lanacaktrr.

VIII- Bu

