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Cumhurbaşkanlığı Kararının
Uygulanması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 11/01/2021 tarihli ve 96773357-045.99-99-28 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen
Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi
olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişilere, Bakanlığımızca temin edilerek dağıtımı
yapılacak olan; korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu
ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin
sair ekipmandan ve hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen
ilaçlardan yararlanmada 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci
fıkrası hükmünden muafiyet sağlayan 13.04.2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve konuya dair uygulamada
doğabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Gerek Cumhurbaşkanı Kararının uygulanmasında yaşanan tereddütlerin giderilerek
uygulama birliğinin sağlanması, gerekse de hizmet sunumunda aksaklıkların yaşanmaması
adına ilgi yazımız ile gerekli düzenlemeler yapılmış ve İl Sağlık Müdürlüklerimiz ilgi yazımız
ile talimatlandırılmıştır. Bununla birlikte sağlık tesislerince hatalı uygulamalara sebebiyet
verilmemesi için merkezi olarak temin edilen ilaçların neler olduğunun bildirilmesi ihtiyacı
hasıl olmuştur. Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere
Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından merkezi olarak temin edilen ilaçlar
şunlardır:

- Favipiravir 200 mg etken maddeli ilaç
- Hidroksiklorokin sülfat 200 mg etken maddeli ilaç
Yukarıda belirtilen ilaçlar ile ilgili olarak ilgide kayıtlı yazımız doğrultusunda işlem

tesis edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
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