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Gazi ve Şehit Yakınlarına
Verilecek Sağlık Hizmetleri
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Bilindiği üzere, 07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
61’ inci maddesinde “Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri
korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” denilmektedir. 12 Eylül 2010
tarihinde gerçekleştirilen “Halk Oylaması” ile Anayasa’nın 10’uncu maddesinin ikinci
fıkrasına, “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul
ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” ifadesi eklenmiştir.
Böylelikle gaziler ve şehitler ile onların yakınları mevzuat açısından en üst düzeyde
değerlendirmiş ve hakları korunmuştur.
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik
hizmetlerinin sunumu sırasında yaşanabilecek hasta mağduriyetlerinin önlenmesi, hasta
hakları mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatta öncelikli olarak korunması ve özel tedbir
alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarının
sağlanması konularında 2010/73-80 sayılı Genelge ile düzenleme yapılmıştır.
Buna göre; Kurumumuza bağlı olarak sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve
kuruluşlarımızda harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilerin öncelikli
olarak sağlık hizmeti almaları konusunda mezkur Genelge hükümleri çerçevesinde hareket
edilmesinin sağlanması,
Müdürlüğünüz tarafından İl Valiliği’nden ya da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden
tedarik edilecek bahse konu kişilere ait güncel listelerin ilgili kurum ve kuruluşlarla ve aile
hekimleriyle periyodik aralıklar ile paylaşılması,
Bu kişilerden yatalak ya da kronik hastalığı olanların, kayıtlı oldukları aile hekimleri
ve evde sağlık hizmetleri sunan ekipler tarafından düzenli olarak ziyaretlerinin yapılmasının
sağlanması hususlarında;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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