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Sağlık Bakan|ığı Sağllk Hizmetleri Genel Müdürlüğü taraflndan yaylnlanan 02-06-2020
tarih ve E.1183 saylll "covid-,l9 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastallklar" konulu yazl
ile kronik hastallklar listesi değiştirilerek klsaltIlmlş, birçok önemli ve riskli kronik hastalük
listeden çlkartllmlştlr. Sağlık Bakanlİğl tarafından kan hastalıklarlndan kanama
bozukluklarına, geçirilmiş kalp krizinden kalp damarlarında tıkanıklık olanlara, kapak hastalığı
olanlardan, kalp büyümesi olanlara kadar pek çok hastalığın izinli sayılacaklar listesinden
çıkarılmış olması; kanser hastalıklarında bilimsel bir temeli olmayan aşamalandırmalar
yapılarak yine kanser hastalarlnln bir bölümünün idari izin kapsamı dışında tutulması bilimsel
ve etik olmadığı gibi emekçilerin hayatlarını riske atan bir uygulamadır.

Sağlık Bakanlığının bu düzenlemesi gerekçe gösteriIerek de pek çok önemli hastalığa
sahip ve Covid için riskli gurupta olan kişiler pandemi döneminde işe devam etmeye
zorlanmaktadlr.

Bakanlığınıza bağlı birimlerde de ne yazık ki aynı uygulama gerçekleştiriImekte; 1

Haziran öncesinde riskli gurupta olduğu için idari izinli sayılan ve halen risk altında olan birçok
sosyal hizmet emekçisi çalışmaya zorlanmaktadır.

Covid_19 salglnlnln henüz devam ettaği, tam olarak sonlanmadığı Sağlık Bakanlığının
kendi rehberlerinde dahi vurgulanmaktad ır, Üstelik salgının seyrinin nasıl süreceği de henüz
bilinmemektedir. Bu nedenle risklerin de devam ettiği açıktır ve tedbirlerin de buna göre
alınması zorunludur. Nitekam Dünya Sağhk Örgütü Rehberleri ve bilimsel yayınlar tedbirler de
çalışma alanları ile ilgili tedbirlerde buna dikkat çekmektedir.

Bakanlığınız, hem Bakanllğlnıza bağll barimlerinde çalışan emekçilerin sağIıklarınln ve
güvenliklerinin korunmasından, ama aynı zamanda ülkemizdeki tüm çalışan kesimlerin sağlık
ve güvenliklerinin korunmasından ve bunun denetlenmesinden sorumlu Bakanlıktır.

Bu nedenle, Sağllk Bakanllğı tarafından kronik hastalıklarla ilgili yapılan kapsam
daraltılması konusu Bakanlığınızın da görev alanına girmektedir. Bakan|ığınız tarafından
emekçılerin sağlıkları açısından risk oluşturan bu düzenlemenin değiştirilmesi içın ACİLEN
gerekli girişimlerde bulunulması;

Yeni bir düzenleme yapılana kadar Bakanlığınıza bağll birimlerde çallşan sosyal hizmet
emekçilerinden önceki listeye göre idari izinli sayılanların aynı şekilde herhangi bir ek
başvuruya, belge abrazına gerek olmadan izin kullanmaya devam etmelerinin sağlanması,
gerek önceki gerek şimdiki listede yer almayan raporlu tüm kronik hastalar pandemi
sonlanıncaya kadar idari izinli sayılmalarının sağlanması; bakanlığınıza bağlı birimlerde
bunlarln sağlanması için gerekli önlemlerin allnmasl hususunda gereğini bekler
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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