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İlçe Sağhk Müdürlüğü

Karar No :2021l20
Karar Tarihi : 23.03.202l

iı-çn uıruııi HIFZIsSIHHA KURUL KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 23/031202| tarihinde Saat l0:00'da
Kaymakam Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvaru ve imzaları bulunan
üy.elerin katılımıyla toplanarak giindemdeki konular görüşüleıek karara bağlanmıştır.
GUNDEM:

Kastamonu Valiliğimiz 19/0312021 tarih ve 202l/18 No'lu İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurul Kararlan doğrultusunda, İlçemizde yeni kontrollü normalleşme sürecinde Okul Çağı
İşitme Taıama Programı (OÇİTP) hususunu görüşmek.
KARARLAR:

Okul Çağı İşitme Tarama Programında (OÇİTP), okul çağı çocuklarda sık görülen
işitme tarama kayplarının erken tanılanması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla
ilçedeki kamıı/özel ilkokullarında eğitim gören 1. sınrf öğencileri, İlçe Saghk Müdürlüğü ve
Taşköprü Devlet Hastanesinde görevli odyometri tekn./ebe/hemşiıe/sağlık memuru tarafindan
taıama odyometre cihazı ile okullarda taranacaktır.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağhğı Genel Müdiirlüğtiniln 09.03.2021 tarihli ve E-
67414668-234.01.03-139 sayılı yazısında; "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il
bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiş
olmaHa birlikte; okul çoğı işiime tarama çalışmalarının nerede (Okullarda ya da Toplum
Sağlığ Merkezinde/Sağlıklı Hayaı Merkezinde/ilçe Sağl ık Müdürtüğünde (TSlWSH]ı4/ilçe
SM)), ne zaman ve hangi tedbirler alnnda yapılacağı hususunun İI Hıfzıssıhha Kurullarınca
değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine yarılmıştır." şeklinde belirtilmiştir.

İlçe Sağlık Müdürlüğiinün talebi ve Umumi Hıfzssıhha Kanunu'nun 23 ve 27'nci
maddeleri kapsamında;

l. Tarama çalışmalannın maske, mesafe ve temizlik kurallanna uygun bir şekilde,
29.03.202| tarihinden itibaren planlanarak okul müdiirliik-lerince hazrrlanan ve uygun görülen
sessiz bir odada yapılmasına,

2. Okullarda ulaşılamayan çocuklann, İlçe Saglıt Müdiirlüğü ile İlçe Milli Eğitim
Müdiirlüğü koordinasyonunda" randevuların yoğıınluk oluşturmayacak şekilde ebeveyn
gözetiminde planlanıp, İlçe Sağlık Müdürlüğüne velveya Taşköprü Devlet Hastanesi İşitme
Tarama Odasına getirilmesi ve sessiz bir ortamda taramalannrn yapılmasına,

3. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Kurumlannda Çalışma Rehberi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasına, her
tarama sonrası tarama odyometre cihazı ve kullanılan aksesuarlann % 70 alko| solüsyonu ile
temizlenmesine,

Karar verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gön
p

mesine, karar
edilmesine oygereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamarun

birliği ile kararlaştınlmıştır.
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