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GÜNDEM:  

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Yenidoğan İşitme Tarama 
Programı” kapsamında, doğan her bebeğin tarama testi doğumun gerçekleştiği ilgili 
sağlık kurumundan taburcu olmadan önce yapılmaktadır. Tarama testi şüpheli çıkan 
bebekler, takip testlerine çağrılmakta ve tarama protokolleri çerçevesinde taranarak 
kalan bebekler bir üst tanı merkezi olan Referans Merkezlere sevk edilmektedir. 
Covid-19’un ülkemizdeki yayılımının önlenmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 00115294165 barkod 
numaralı “Yenidoğan İşitme Tarama Programı” konulu yazısı gereği; tarama 
testinden kalan veya halen Referans Merkezlerde takip edilen bebeklerin randevuları 
Nisan ayı sonuna kadar ertelenmiştir.  
 
Toplum sağlığı açısından Covid-19 hastalığı ile mücadelede hastalığın yayılmasının 
önüne geçilmesi için kesin vakalar ile temaslılarının izolasyonu en önemli stratejidir. 
Kesin vakaların “tedavi ve izolasyonuna hastanelerde veya şartları uygun olarak 
belirlenmiş alanlarda (KYK, misafirhane, otel, vb.) imkânlar dâhilinde devam edilmesi 
ve gözlem altında tutulmaları” esastır. Bazen de bu vakaların klinik ve sosyal 
durumlarının ölçütlendirilmesi gerekli olabilmektedir.  
 
Sağlık Bakanlığı Covid-19 (SARS-COV-2 Enfeksiyonu) rehberinde hastanın kliniğine ve 
hekim kararına göre evde tedavinin devamına/izolasyona veya sadece izolasyona 
karar verilebilmektedir. Bu süreçte “Evde Hasta İzlemi” kurallarına uyulması gerektiği 
belirtilmektedir. Bu düzenlemelerin nedeni yoğunluk yaşanan hastanelerde,  hizmet 
kapasitesinin evde izlem şartlarına uyan hastaların değerlendirilmesi ile, hasta 
yoğunluğu olduğunda daha uygun şartlarda hizmet cevabı oluşturulmasıdır. Ancak 
bu vakaların sosyal ortamlarının uygun olmaması veya kurallara uyulmaması gibi 
sebeplerle hastalığın hane halkına ve topluma yayılabileceği de göz ardı 
edilmemelidir.  
 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “Yenidoğan İşitme Tarama 
Programı” uygulamasına yönelik 30.04.2020 tarihli talimatı ile 27.04.2020 tarih ve 
0116746127 barkod numaralı “ Hastane Dışında Kesin Vaka Takibi” konulu yazısı 
gereği alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda 
yukarıda bahsi geçen hususlar görüşülerek ilimiz genelinde uygulanmak üzere 
aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
  
KARARLAR: 



1)    İlimiz geneli doğum yaptırılan tüm sağlık kurumlarında doğan her bebeğe ilgili 
mevzuatları çerçevesinde taburcu olmadan önce yenidoğan işitme tarama testinin 
mutlaka yapılmasına, 
2)    Tarama testlerinin tarama ünitesi veya servis odasında yapılması durumunun 
ilgili sağlık kurumları yönetimi tarafından değerlendirilmesine, enfeksiyon açısından 
en az riskli yöntemin belirlenerek uygulanmasına, 
3)    Testte kullanılan cihazların ve aksesuarların hijyen kurallarına uygun dezenfekte 
edilmesine, test sırasında da aynı kurallara uygun şekilde işlem yapılmasına, 
4)    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 
00115294165 barkod numaralı “Yenidoğan İşitme Tarama Programı” konulu yazısı 
gereği; tarama testinden kalan ayrıca hiç taranmayan bebeklerin test randevularının 
Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygulamasının sonlandırılarak ilgili sağlık 
kurumlarınca randevularının planlı bir şekilde verilmeye başlanmasına, 
5)    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 
00115294165 barkod numaralı “Yenidoğan İşitme Tarama Programı” konulu yazısı 
gereği; Referans Merkezleri başvurularının Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi 
uygulamasının 01.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına, söz konusu tarih itibariyle 
Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Referans 
Merkezlerince hizmet verilmeye başlanmasına, 
6)    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27.04.2020 tarih ve 
0116746127 barkod numaralı “ Hastane Dışında Kesin Vaka Takibi” konulu yazısı 
gereği, güncel Covid-19 Rehberine uygun olarak, ilimiz geneli hastanelerde klinik ve 
sosyal ölçütleri uygun olan hastalara hekim kararı ile evde izolasyon kararı 
verilebilmesine,  
7)    Hekimler tarafından “evde izolasyon kararı verilen hastaların” gereken izolasyon 
ve tedavi sürelerinin (vaka sayıları, yatak doluluk oranları ve aktif personel sayılarının 
müsait olması halinde) devlet hastanelerine bağlı KYK yurtlarında yatırılarak 
tamamlanmasına,  
8)    İzolasyon kararı verilen hastaların izolasyon ve tedavi süresince bu karara 
uymadığının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın 
durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç 
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında 
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararların uygulamasında ilgili mevzuat 
hükümlerine göre herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere 
neden olunmamasına,  
Oy birliği ile karar verildi. 
 


