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Ministry of Health Issues New Circular on Measures Against COVID-19 in Hospitals  
 
Recent Development 

The Ministry of Health drafted a new circular consisting of 12 articles regarding measures against the 
COVID-19 pandemic for health service providers on March 20, 2020 ("Circular"). The Circular's measures 
aim to minimize patient density in hospitals and reduce the heavy workload of health personnel. All 
hospitals meeting the relevant conditions under the Circular are designated as pandemic hospitals. 
 
What's New? 
 
According to the Circular, the Ministry of Health hospitals, public and foundation university hospitals, as 
well as private health organizations, must carry out certain acceptance and treatment procedures for 
patients seeking treatment at health institutions until these patients' COVID-19 diagnoses are confirmed. 
 
Hospitals with (i) two doctors who are infectious diseases and clinical microbiology, thoracic diseases and 
internal medicine specialists; and (ii) Level 3 intensive care beds for adults are pandemic hospitals. 
Hospitals with Level 2 intensive care units for adults must prepare themselves to act as pandemic hospitals 
in case existing pandemic hospitals cannot sufficiently respond to public health needs. Hospitals that are 
not pandemic hospitals will take the necessary measures and transfer patients with COVID-19 to the 
relevant hospitals as determined through a transfer algorithm. 
 
The Circular sets out additional obligations regarding measures taken within the hospitals. Accordingly, 
hospitals must form a Pandemic General Coordination Team, determine a separate clinic and an intensive 
unit for pandemic patients and reserve these clinics and units for pandemic cases.   
 
The Circular also authorizes Provincial Health Directorates to change the location of general health 
personnel within the province.  
 
Conclusion 

The Ministry of Health continues to take active steps to protect the public against the COVID-19 pandemic 
in Turkey. All health service providers must comply with the obligations under the Circular and closely 
follow the Ministry's announcement in this regard.  
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Sağlık Bakanlığı'ndan COVID-19 Salgınına Yönelik Tedbirler Kapsamında Yeni 
Genelge 
 
Yeni Gelişmeler 
 
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınına yönelik sağlık hizmet sunucularında alınacak tedbirlere ilişkin 12 
maddelik yeni bir genelge ("Genelge") hazırladı. Sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluğun en aza 
indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler alındı, tüm hastaneler 
Pandemi Hastanesi olarak kabul edildi.  
 
Genelge Ne Diyor? 
 
Genelge uyarınca, sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar 
Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca 
kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu hale getirildi.  
 
Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı 
hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi 
Hastanesi kabul edildi. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım 
ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek. 
Pandemi hastanesi olmayan il/ilçe hastaneleri ise, COVID-19 tanısı konan hastaların sevk algoritmasında 
belirlenen hastaneye sevkini gerçekleştirecek. 
 
Genelge, hastane bünyesinde alınacak tedbirlere ilişkin ek yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda hastane 
bünyesinde Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulması, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir 
yoğun bakım ünitesi belirlenmesi ve ilgili ünite ve kliniklerin bu vakalar için rezerve edilmesi gerekiyor.  
  
Genelge uyarınca İl Sağlık Müdürleri, tüm sağlık tesislerindeki genel personelin il içinde yer değişikliğini 
yapmakta yetkili hale getirildi. 
 
Sonuç 
 
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm sağlık hizmeti 
sunucuları, Genelge kapsamında belirlenen yükümlülüklere uymalı ve Bakanlık'ın bu konudaki 
açıklamalarını takip etmelidir.  


