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Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu, 08/04/2020 tarihinde saat 13:00’da Mersin Vali
Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak
üzere aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kurumları belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı.
Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici
olarak yasaklayan düzenleme hayata geçirilmiştir. Düzenleme sonrası sokağa çıkmaları
yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile
topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı sahadan tarafımıza iletilmiştir.
Bununla birlikte anılan iş ve işlemler, sağlığın teşviki ve koruyucu sağlık hizmetlerinin
sunulması yönünden son derece önemli olup, halen içinde bulunduğumuz COVİD-19
pandemisi sürecinde de sürekliliğinin sağlanması gereklidir.
Her ne kadar düzenlemede istisna olarak tanımlanmamış olsa da sağlık hizmeti almak
üzere sokağa çıkılması kapsam dışındadır. Sağlık hizmetine erişim için özellikle hassas
gruplara yönelik işlemlerin devamlılığının sağlanması özel önem arz etmekte olup, şartlar
normal hale gelene kadar konuyla ilgili çalışmaların aşağıda yer alan haliyle yürütülmesi için il
genelinde gerekli tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda;
1- Bu işlemler için, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri
eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine
gidebilmeleri için gerekli kolaylıkların sağlanması ve konuyla ilgili güvenlik
güçlerinin bilgilendirilmesi,
2- Birime gelen gebe, lohusa, bebek ve çocuklar için diğer hastalarla aynı ortamda
bulunmayacak biçimde belirlenen bir zaman diliminde ve özel bir alan
oluşturup, gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,
3- Ertelenemeyecek bazı hizmetlerin (yüksek riskli gebelik varlığı, topuk kanı
sonucunun hastalık açısından şüpheli çıkmasına bağlı olarak tekrar topuk kanı
istendiği durumlar, ertelenemeyecek aşı olması durumu vb) verilmesi gereken
grubun karantinada olması durumunda, kendisi ve aile için gerekli önlemleri
almış ilgili ilçe sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık personelinin evde bu
işlemleri gerçekleştirmesine izin verilmesi hususlarında;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. 08/04/2020
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