
.

Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 3 Bilkent Çankaya/ANKARA Bilgi için:KUDRET KILIÇ

Faks No: Unvan:TIBBI SEKRETER
e-Posta:kudret.kilic@saglik.gov.tr İnt.Adresi: Telefon No:0312 565 0179

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 68524253-841.99
Konu : Yatırımlarım Tıbbi Cihaz ve
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KAYSERİ VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Genel Müdürlüğümüz Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi
Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 2019 yılında il veya ilçe merkezlerinde yeni
hizmete açılması planlanan ilk bina, yeni bina ve ek binası olan sağlık tesislerinin belirlenen
tarihlerde hizmete açılabilmeleri, inşaat sürecinin takibi ve geçici kabulün yapılması akabinde
hizmete girebilmesi için donanım ihtiyaçlarının bu aşamada tamamlanmış olması gerekmekte
olduğundan, “C” hizmet rolündeki, muhtemel açılış tarihi 15.01.2019, inşaat fiziki
gerçekleşme oranı ise %95 seviyesinde olan Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet
Hastanesi yeni hizmet binası için 20.09.2018 tarihi Perşembe günü saat: 14.00-15.15 saatleri
arası giriş kat 1 nolu toplantı salonunda “Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Toplantısı”
planlanmıştır.

Toplantıya davet edilen sağlık tesisinin tıbbi cihaz, demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarının
tespiti ve giderilmesi, kaynakların etkin kullanılarak sağlık hizmetlerinin kaliteli, verimli,
erişilebilir ve hakkaniyetli sunulması adına planlamalar gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle, özellikli hizmet planlaması kapsamında yer alan (yoğun bakım ünitesi,
yanık merkezi/ünitesi, KVC, ÜYTE vb.) veya özellikli hizmet kapsamında yer almamasına
rağmen izin/onay gerektiren (ağız ve diş sağlığı hizmeti, palyatif bakım, AMATEM vb.)
nitelikli hizmet genişlemeleri için toplantı tarihinden evvel gerekli izin/onay, planlama/tescil
iş ve işlemlerin tamamlanması, bununla birlikte PDC revizyonları içinde aynı şekilde gerekli
müracaatların yerine getirilmesi donanım ihtiyaçlarının belirlenmesinde önem arz etmektedir.

Söz konusu toplantı için ekte yer alan Talep Değerlendirme Formu, Sağlık Tesisleri
Yatırımları Yeni Bina Bilgi Formu, Demirbaş Envanterine Kayıtlı Tıbbi Cihaz ve
Demirbaşların Üretim Yılına Göre Dağılımı Formu ile birlikte oda mefruşatı, büro mefruşatı
ve merkezi sterilizasyon ünitesi (varsa) icmallerinin excel formatlarının, toplantı tarihinden
önce kudret.kilic@saglik.gov.tr veya nurantugba.vural@saglik.gov.tr elektronik posta
adresine gönderilmesi ayrıca, yatırımın son durumunu gösterir fotoğrafların dijital ortamda
(USB bellek) toplantı esnasında hazır halde bulundurulması gerekmektedir.

1/2

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 6b793460-6e45-4208-adfc-97759b316544 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Bahse konu toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, planlaması yapılacak sağlık tesisi
Başhekimi, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ile diğer idarecilerin katılımlarının sağlanması
hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Selim BENER
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek:
1- Talep Değerlendirme Formu
2- Sağlık Tesisleri Yatırımları Yeni Bina Bilgi Formu
3- Demirbaş Envanterine Kayıtlı Tıbbi Cihaz ve Demirbaşların Üretim Yılına Göre Dağılımı
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