
T.C.
4NTALYA_ VAl_iLiĞİ
iı Sagıık Müdürlüğü

ACELt1
Sayı
Konu

61 61,7,7 9,7 -903.05.99
COVID-I9 Hastalığı İçin Risk
Grubunda olan kronik Hastalıklar

DAĞITIM YERLERİNE

İlgl : a) 0310612020 tarihli ve 616|7797-g03.05,gg-3758 sayılryazımız.
b)Sağlık Hizmetleri Genel Miidiir]iiğıliniin 05/06/2020 tafihli ve F 11R7 <aınlı ııazıcı

29/05/2020 tarihli ve 31t39 sayılı Miikerrer Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı
tarafından "coviD-lg kapsamında l(amu kurum ve kuruluşlarında Normalleıme ve
Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge
hükmüne göre çalıştırma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (saglik
Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kajro ve
pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile sağlık Bakanlığımızca
belirlenen konik hastalığı bulunanlaıın idari izinli sayılacağı öngörülmüştiir.

Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl
iÇerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e-nabız sisteıni
üzerinden "idari izne esas covlD-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum
belgesi" iiretilecektir. E-nabrz sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan
idari izinli sayılacak kamu çalışanları söz konusu betgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren
sadece e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir.

Bu minvalde ilgi (a)'da kayıth yazımız yürürlükten kaldırılmış o[up, konuya ilişkin
işlemler işbu yazmız kapsamında gerçekleştirilecektir.

Gereğini önemle arz ederim.

e-imzalıdır.
Dr. Ünal HÜLÜR
iı sagııt Müdiirü
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DAĞITIM

İıgı :02.06.2020 tarihli ve E.l183 sayıh yazrnlz.

2910512020 tarihli ve 3l l39 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı
tarafından 'COVİD-l9 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve
Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe giımiştir. Genelge
hükınüne göre çahştırılına biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık
BakanIığı vc Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönctici kadro ve pozisyonunda
bulunanlar hariç 60 yaş vc üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik
hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda;
l - Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID- l 9 hastalığı için risk

grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressiJ tedavi alanlar, metastalik ve/veya

kenıoıerapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik
iliği/kök hücre nakli yapılan hastaİ,lar, kronik obstrüktifveya deslrüktif akciğer hastalığı veya

status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovaskiiler,
koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hasıaları,
komplike hipelansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjeslif kalp yetmezliği), dekompanse
kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek
yetınezliği olan lıastala1 sercbraı,as*iiler lıasia!ık (i;ıiııq kanaina) gtçireiı lıastala; şıl;l;;-,dı
Bakanlığımızca belir|enmiştir.

2- Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl
içerisinde 2 (iki) kez a},ı-ıı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanhğımız e-nabız sistemi
üzerinden "idari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum

belgesi" üretilecektir.
3- L-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan idari izinli

sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-
ııcöıe sistemi iizerinden temin edeceklerdir.

Bu minvalde ilgide kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, konuya ilişkin
işlemler işbu yazımız kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN

Bakan a.

Bakan yardımcısı

Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hiznıetler Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah, Sağlık Bakanlığı Bilkcnt Yerleşkesi
Dunılupınar Bu|varı 600l. Cad. No:906800 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (3 l2) 47l 7895

Bilgi için: Birim Sorumtusu Eren BİNGÖL
Unvan : Antropolog

E-posta: hastahaklariC4sagl i k. gov, tr

Sayı :|4500235-403.99l
Krınu : COVID-19 Hastahğı İçin Risk

Grubunda olan kronik Hastalıklar
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Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına
Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İügili ve İtişkiüi Kurum ve Kuruluşlara
TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine
Bakanlıklara (Bağtı, İlgili ve İtişkili Kurum ve Kuruluşlara Bakan[ıklarca)
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Uyuşmaz[ık Mahkemesi Başkanlığına
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Sayıştay Başkanlığına
Hakimler ve Savcılar Kıınılıı Başkanlığına
Yükseköğetim Kurulu Başkanlığına (Bağlı ve İlgili Kuruüuşlara YÖK Başkanlığınca)
universitelerarası I(urula
Yükseköğetim Kalite Kurulu Başkanlığına
8l Il Valiliğine
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