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Fakültemiz Anabilim Dalı Başkanlıklarına faturalandırma süreci ile ilgili yapılan
bilgilendirme toplantıları çerçevesinde, 06 Mart 2014 Perşembe günü Genel Cerrahi
Anabilim Dalı Başkanlığı ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Mesai Dışı Öğretim Üyesi Poliklinik Muayenesinde, öğretim üyelerimiz tarafından
doldurulacak Muayene Giriş Ekranına 16.00-08.00 saatleri arasında giriş
yapılabilecektir. Konu 2.56 sayılı genelge ile duyurulmuştur.
Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hastane iç ortam
havasının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi amacıyla Ameliyathane, Yoğun
Bakım ve Yenidoğan Ünitelerinde hava kalitesi ölçümü yapılacaktır.
Acil Cerrahi hasta bekleme salonunun dış cephe ve iç duvar boyaları ile zemin karoları,
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin desteğiyle yenilenmiştir.

Birimler tarafından satın alınılması istenen talepler için hazırlanan teknik şartnamelerin
03.03.2014 tarihinden itibaren 2 nüsha halinde düzenlenerek, Talep Değerlendirme
Birimine gönderilmesi halinde; ihalenin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda
tekrar evrak hazırlanmasına gerek duyulmadan ilgili işlemler gerçekleştirilecektir.
Konu 2.58 sayılı genelge ile tüm birimlere duyurulmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce “Yurt dışında
yapılmak üzere gönderilen tetkik ve tahlillerin yurt içinde yapılabilir hale
gelmesi” konusunda proje çalışması gerçekleştirildiği bildirilmiş olup, bu proje
kapsamında, yurt içinde yapılabilen tetkiklerin tespit edilip liste haline getirildiği ve
https://medeczane.sgk.gov.tr/hekim/internet
adresinden
listeye ulaşılabileceği
bildirilmiştir.
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Hastanemiz demirbaş envanterine kayıtlı tüm tıbbi cihazların bakım, onarım ve yedek
parça istekleri gibi problemlerin ivedilikle giderilebilmesi ve arıza takiplerinin daha
verimli bir şekilde yapılabilmesi için; hasarlı ve kullanılmaz (bozulmuş/kırılmış)
durumdaki tıbbi cihazın zimmetli olduğu kişi, cihazın kullanıcısı, birim sorumlusu ve
ilgili idare amirinin imzasının bulunduğu tutanakla kayıt altına alınması ve bu
tutanağın biyomedikal teknik rapor servisine eklenerek hazırlanan diğer istek dosyaları
ile birlikte Talep Değerlendirme Birimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Beyaz Kod uygulaması kapsamında yerleşke içerisinde saldırıya maruz kalan
çalışanlarımızın, mobil telefondan 0212 414 25 25 numaralı hattı aramaları halinde
doğrudan 33333 dahili hatta ulaşarak destek isteyebilecekleri duyurulmuştu. Ancak bu
süre zarfında, mobil telefon aramalarında sehven 444 25 25 numaralı hattın arandığı ve
banka ile iletişime geçildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda 0212 414 25 25 numaralı
hattın aranmasında azami dikkatin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.

Travma Acil Biriminde bulunan Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı Temel Bilimler
binası Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında hizmet vermeye başlamıştır.

1-7 Mart Yeşilay haftası kapsamında İÜ Genç YYD ve Yeşilay ile ortak düzenlenen
toplantıda 6 Mart 2014’de Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan
YARGIÇ tarafından “Gençlerde Alkolün MSS Üzerine Etkisi” başlıklı konferans
gerçekleştirilmiştir.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız
olduğunda ilgi ve sıcaklıklarını esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda
yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.
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