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Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm
dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk
sağlığı sorunudur.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2030 yılında hepatiti elimine etme hedefleri
doğrultusunda, Bakanlığımızca “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı
(2018-2023)” hazırlanmıştır. Programın amacı viral hepatit yeni vaka sayısının azaltılması,
viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının
iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin
azaltılmasıdır. Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve
hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için farkındalığın
artırılması amacıyla viral hepatitlere yönelik afiş ve broşürler hazırlanmıştır. Bu kapsamda
hazırlanan afiş ve broşürlerin;
Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilerek hastane başhekimlikleri ve

tüm aile hekimlerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi,
Müdürlüğünüze gönderilecek olan afiş ve broşürlerin teslimatının

yapılabilmesi için
Ek 1’de yer alan excel tablosuna Müdürlüğünüz Bulaşıcı
Hastalıklar Birimi’nin güncel adres bilgisinin yazılması ve resmi yazıyla Genel
Müdürlüğümüz
Bulaşıcı
Hastalıklar
Dairesi
Başkanlığına
ve
hsgm.bulasici@saglik.gov.tr e-posta adresine 20 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine
kadar ivedilikle gönderilmesi,
Afiş ve broşürlerin Bulaşıcı Hastalıklar Birim personeli tarafından teslim

alınması ve Ek 2’de yer alan Afiş-Broşür Teslim Formu’nun doldurulup
taranmasının ardından resmi yazıyla Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığına ve
taranmış bir formatının da cigdem.bayir@saglik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi,
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Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)’nın ve bu

program kapsamında viral hepatitlere yönelik hazırlanan söz konusu afiş ve
broşürlerin Müdürlüğünüz web sayfasında yayınlanması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Fatih KARA
Bakan a.
Genel Müdür

Ekler:
1- Bulaşıcı Hastalıklar Birimi İletişim Bilgileri Tablosu (1 Sayfa)
2- Afiş-Broşür Teslim Formu (2 Sayfa)
Dağıtım:
81 İl Valiliğine İl Sağlık Müdürlüğü (Bulaşıcı Hastalıklar Birimi)
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