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Bilindiği üzere; yeni bir alt tipe bağlı Koronavirus (COVID-19) hastalığı çok sayıda ülkede
görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hastalığın bulaş tırıcılığı, yayılması ve diğer risk
faktörlerinin değerlendirilmesi sonrasında pandemi ilan edilmiş tir. Ülkemizde de DSÖ önerileri
doğrultusunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Diyaliz hastalarının tedavileride Bakanlığımız Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü Bilimsel Danış ma Kurulu tarafından diyaliz merkez ve üniteleri için
yayımlanan “Diyaliz Merkezlerinde/Ünitelerinde COVID-19 Enfeksiyonu Önleme ve Kontrol
Önerileri” doğrultusunda yürütülmektedir.
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 13 üncü maddesi 1 inci fıkrasıda “Merkezler/üniteler
diyaliz hastalarına tatil dönemi olarak kabul edilen Haziran ayından baş layarak Ekim ayı sonuna kadar,
su sistemi kapasitelerinin yeterli olması ve Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendine uygun olması kaydıyla merkeze/üniteye 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun cihaz
eklemek suretiyle hizmet verebilir. Tatil diyalizi için cihaz artırmadaki bölgesel hedef doluluk oranı üç
olarak kabul edilir.” ve 4 üncü fıkrasında “Tatil diyalizi kapsamında olan iller Bakanlıkça belirlenerek,
Bakanlık internet sayfasında duyurulur.” Hükmü yer almaktadır.
COVİD -19 pandemisi nedeniyle diyaliz merkez ve ünitelerinde enfeksiyonun kontrolu ve
önlenmesine yönelik tedbirler dahilinde daha fazla cihazın kullanılabilmesini sağlamak
amacıylaYönetmelikte anılan mevzuat hükmü dahilinde tatil diyalizi uygulamasının ülke genelinde tüm
illerde bir ay öne çekilerek Mayıs 2020 itibariyle uygulanması ve Bakanlık internet sayfasında
duyurulması hususunu;
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