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Bakanlığınlz Sağ|ık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.06.2020 tarih ve
118360575 sayılı "Covid _,l9 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar"
konulu yazı riskli gruplann pandemi sırasında sağlıklarını korumaktan uzaktır.
Kamunun diğer kurumlarında çalışanların idari izinli sayılması gereken durumlardan
sağlık çalışanlarının muaf tutularak en riskli mesleği yapanların sağlıklarının,
hayatlarının riske atılması yetmiyormuş gibi söz konusu yazıda kronik hastalıklar
listesi kısaltılmış, pek çok önemli hastalığa sahip kişiler pandemi döneminde işe
devam etmeye zorlanmıştır.

Söz konusu yeni kronik hastalıklar listesinde Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz [G6PD]
eksikliğine bağlı anemi, Glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına.bağlı
anemi, Glikolitık enzimlerin bozukluklarına bağlı anemi, Nükleotid
metabolizması bozukluklarına bağlı anemi, Enzim bozukluklarına bağlı diğer
anemiler, Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış, Alfa talasemi, Beta
talasemi, Deltabeta talasemi, Talasemi taşıyıcılığı, Diğer talasemiler, Talasemi,
tanımlanmamış, kriz olmadan orak hücreli anemi, orak-hücre taşlylclllğı, Diğer
orak-hücre bozuklukları, Herediter sferositoz, kalıtsal eliptositoz, Diğer
hemoglobinopatiler, Diğer tanımlanm.ış kalıtsal hemolitik anemiler, kalıtsal
hemoİtik anemiler, tanımlanmamış, ilaca bağlı otoimmün hemolitik anemi,
Diğer otoimmün hemolitik anemiler, ilaca bağlı otoimmün olmayan hemolitik
an-emi, Diğer otoimmün otmayan hemolitik anemiler, Diğer edinsel hemolitik
anemiler, Edinsel hemolitik anemi, tanımlanmamtş, Geçici edinsel saf kırmızı
hücre aplazisi, Akut posthemorajik anemi, Başka yerde sınıflan_dırılmış_ diğer
kronik hastalıklarda anemi, Diğer tanımlanmış anemiler, Anemi,
tanımlanmamış, Dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı hemoğik bozukluk, Diğer
tanımlanmış koagülasyon defektleri, koagülasyon defekti, tanımlanmamış,
Allerjik purpura, Diger nontrombositopenik purpurat sekonder trombositopeni,
tanımlanmamış, Diğer tanımlanmlş hemoğik durumlar,
Trombositopeni,
'durum,
tanımlanmamış, Akut iskemik kalp hastalığının diğer
Hemorajik
formlarıl Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış, Eski miyokard
enfarktijsü, Koroner arter anevrizması, Mitral (kapak) yetmezliği, Mitral (kapak)
prolapsı, kardiyak septal defekt, edinsel, korda tendinea rüptürü, başka yerde
jınıflinJırılmamış, papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış,
-hastaiık,
tanımlanmamış, Kardiyomegali tanıları liste dışında
Kardiyovasküler
bırakılmıştır.

Bunun yanında kişilerin idari izinli sayılmaya devam etmesi için sağlık Bakanlığı
tarafından belirlenen hastalıklardan O'1 .06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde
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2 (iki) kez aynı tanıyı almış olması şart koşulmakta, tüm şartlan karşılayanların ise enabız sistemi üzerinden belge temin etmesi istenmektedir. Bunun mümkün olmadığı
durumlar içinse kişiler aile hekimIiklerine yönlendirilmektedir.

Pandemi süresince hayatları risk altında olduğu için idari izinli sayılacak olan kişilerin
salgın sürecindeki en riskli yerlere, sağlık kurumlarına yönlendirilmesi doğru değildir.
Bu durum hem birinci basamak sağlık kurumlarının iş yükünü arttırmak hem de
hastalığı Bakanlığınız tarafından yayınlanan listede yer almadığı için izin belgesi
alamayacak hastalarla sağlık emekçisi arasında olumsuz durumlara davetiye
çıkarmak anlamına gelmektedir.
Önceki listeye göre idari izinli sayılanlar ayn. şekilde herhangi bir ek başvuruya, belge
ibrazına gerek olmadan izin kullanmaya devam etmeli, gerek önceki gerek şimdiki
listede yer almayan raporlu tüm kronik hastalar pandemi sonlanıncaya kadar idari
izinli sayılmalıdır.
Gereğini bilgilerinize sunarız,
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