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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279/809.99
Konu : Depoların ve Biyomedikal Teknik

Servis Atölye Süreçlerinin
İyileştirilmesi

DAĞITIM YERLERİNE

Sağlık tesislerinde ilaç, tıbbi sarf ve tıbbi cihazların yönetiminin daha etkin ve verimli
bir şekilde sağlanması, iş gücü kaybının önlenmesi, olası kamu zararının önüne geçilmesi için
biyomedikal, medikal, ayniyat depolarının ve biyomedikal teknik servis atölye süreçlerinin
iyileştirilmesi, gerekli sistemsel düzenlemelerin ve fiziki alanların uygunluğunun sağlanması
gerekmektedir.

Mevcut çalışmalara ilaveten yapılacak iyileştirmelerle ilgili bazı önemli hususlar sağlık
tesislerinde yapılacak çalışmalarda yol gösterici olması amacıyla aşağıda belirtilmiştir;

1. Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminde ilaç ve tıbbi sarf malzeme yönetimine yönelik
düzenlemeler oluşturulmalıdır:

- Minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri jenerik bazlı hesaplanmalıdır. Tam
farmasötik eşdeğer olan yani aynı jenerik koda sahip ilaçlar için barkod düzeyinde değil jenerik
düzeyinde hesaplanmalıdır.

- Hastane eczanesinden servise çıkılan ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için hekim bazlı
rapor alınabilmelidir. İlaç ve tıbbi sarf malzemelerin hastane/servis/özellikli birimler için
günlere/aylara göre; order sayısı, etken madde bazlı order ortalama ilaç sayısı, etken madde
bazlı ilaç order edilme oranı vb. bilgiler görülebilmeli ve tüketim bilgilerine göre
servis/özellikli birimler karşılaştırılabilmelidir.

- İlaç ve tıbbi sarf malzemelerin servis/özellikli birim bazında iade sayısı, iade edilen
ilaç/malzeme sayısı, iade sayısının istem sayısına oranı, bu verilerin ortalaması vb. bilgiler
görülebilmeli ve servisler/özellikli birimler arasında karşılaştırma yapılabilmelidir.

- Özellikli birimler için geçmiş tüketim verileri göz önüne alınarak 5 günlük ilaç ve tıbbi
sarf malzemesi tüketim miktarları belirlenmelidir. Sistem özellikli birimlerin medikal
depo/eczaneden yaptığı toplu istemlerde ilgili birimlerin mevcut stokları göz önünde
bulundurularak belirlenen 5 günlük ilaç ve tıbbi sarf malzeme miktarının aşılması durumunda
istem karşılama ekranında onaylama yapan personele uyarı vermelidir.

- Sağlık tesisinde son 2 ayda tüketimi olmayan veya tüketim miktarı az olan ilaç ve tıbbi
sarf malzemeler tespit edilebilmeli ve rapor alınabilmelidir.
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2. Sağlık tesisinde ilaç ve tıbbi sarf malzeme iade oranlarını düşürmek için gerekli
önlemler alınmalıdır:

Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminden ilaç ve tıbbi sarf malzeme iade oranları incelenmeli
ve iade oranı yüksek olan servis/özellikli birimler belirlenmelidir. Bu servis/özellikli birimlerin
iade sebepleri değerlendirilerek iade oranlarının düşürülmesi için gerekli iş ve işlemler ilgili
sorumlular ve yöneticiler ile birlikte yürütülmelidir.

3. Medikal ve ayniyat depoların yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim
kanalları belirlenmelidir:

Sağlık tesislerinde depo sorumluluk alanlarının oluşturulması ve ilgili depolarından
sorumlu Taşınır Kayıt Yetkililerinin gerekli durumlarda kimler ile iletişime geçeceği
belirlenmelidir. Sağlık tesisindeki idari amirine ve taşınır kontrol yetkilisine, İl Sağlık
Müdürlüğü’ndeki konsolide yetkilisi ve stok yönetimine, Sağlık Bakanlığı’ndaki bölge ve il
sorumlularına ilişkin iletişim kanalları ve bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı
dokümante edilmiş olmalıdır.

4. Biyomedikal teknik hizmetlere ait faturaların veri girişleri Biyomedikal Teknik
Hizmet Yönetimi Ekranında yapılmalıdır:

Teknik hizmet alım süreci, bir prosedür çerçevesinde, tekil terminoloji ile hizmet
yeterliliğinin sağlandığı bir süreç olmalıdır. Bu kapsamda biyomedikal dayanıklı taşınırlar için
alınan tüm teknik hizmetlere ait fatura içeriklerinin Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi
ekranında yer alan teknik hizmet türleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Söz konusu faturalar
teknik hizmet alınan dayanıklı taşınıra ne tür hizmet alındığını, ilgili cihaz / cihazların künye
numarası bilgisini, işlem başı fiyatlandırmayı içermelidir. Faturada bulunan bu bilgiler
Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetim Ekranına eksiksiz kaydedilmelidir. Biyomedikal Teknik
Hizmet Yönetim Ekranına bakım/onarım/kurulum/söküm/yükseltme gibi işlemler için girilen
toplam işlem tutarı ile TDMS 740.06.16.02.01 “Bakım Onarım Giderleri” hesap kodu tutarı eşit
olmalıdır. Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetim Ekranına girilen ölçümleme giderlerinin
toplam işlem tutarı ile 740.06.16.02.02 “ Ölçümleme Giderleri” hesap kodu tutarı eşit olmalıdır.

5. Klinik Mühendislik Hizmetleri’ne ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim
kanalları belirlenmelidir:

Sağlık tesislerinde Klinik Mühendislik Hizmetleri alanında çalışan personellerden
sorumlu olarak görev yapan Klinik Mühendislik Hizmetleri Sorumlusu; öncelikle varsa teknik
hizmetler sınıfında biyomedikal/ tıp branşında mühendis unvanına sahip olmalı veya
biyomedikal/tıp branşında tekniker unvanındaki personel olmalıdır. Bu niteliklerde personel
bulunmaması durumunda tıbbi cihaz yönetimi alanında görev yapmış tekniker/teknisyen
unvanında personel görevlendirilmelidir. İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik
Hizmetleri Uzman/Sorumlu personel; Teknik Hizmetler Sınıfında biyomedikal/tıp mühendisliği
branşında mühendis unvanına sahip olmalı veya biyomedikal/ tıp branşında tekniker unvanında
en az lisans düzeyinde yükseköğrenim diplomasına sahip olmalıdır. İl Sağlık Müdürlüğü ve
bağlı sağlık tesislerinde bu niteliklerde personel bulunmaması durumunda tıbbi cihaz yönetimi
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veya sağlık tesislerinde klinik mühendislik alanında en az 2 yıl deneyime sahip mühendis veya
en az 3 yıl deneyime sahip tekniker unvanında teknik hizmetler sınıfı uzman personel
görevlendirilmelidir. Sağlık tesisinde görevli sorumlunun, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu
Hastaneler Genel Müdürlüğü ile olan koordinasyonun ve iletişiminin daha kolay yürütülmesi
için organizasyon şeması olmalıdır.

6. Biyomedikal Teknik Servis Atölyesi uygun fiziki koşullara sahip olmalıdır:
Biyomedikal Teknik Servis Hizmeti veren (bakım, onarım vb.) sağlık tesislerinde

Biyomedikal Teknik Servis Atölyelerinin belli fiziki koşullara sahip olması gerekmektedir.
Hizmet sunumun alanının gün ışığından maksimum faydalanması ve gerektiğinde yeterli
derecede yapay aydınlatmaya sahip olması gerekmektedir. Atölye koşullarının temiz hava ile
havalandırılması, mümkün değilse yapay havalandırılması gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir
yangın riski durumunda kullanılması amacıyla yangın tüpü bulunmalıdır. Atölye çalışma
tezgahının yanmaz, yüzeyi antistatik malzemeden yapılmış olması gerekmektedir. Zemin
kaplama malzemesinin kolay temizlenebilir, antistatik ve PVC esaslı malzemeler ile kaplanması
gerekmektedir. Biyomedikal Teknik Servis Hizmetinin verilebilmesi için atölyede Verimlilik
Değerlendirme Rehberi’nde belirtilen teçhizatların tamamının bulunması gerekmektedir. Tıbbi
cihazlardan bulaşan yağ, kir gibi lekelerin temizlenmesi ve hijyenin sağlanması için atölye
içerisinde el yıkama lavabosu bulunmalıdır.

7. Biyomedikal Teknik Servis Atölyesi faaliyet raporu hazırlanmalıdır:
Biyomedikal Teknik Servis Hizmeti veren (bakım, onarım vb) sağlık tesislerinde

Biyomedikal Teknik Servis Atölyesinin bakım onarım yaptığı cihaz listesi biyomedikal tür bazlı
olarak hazırlanmalıdır. Bakım, onarımı yapılan cihazların ve yedek parça/aksesuar sayılarının
olduğu, işlemi yapan personelin belirtildiği aylık faaliyet raporu hazırlanmalıdır. Hazırlanan
aylık faaliyet raporları üçer aylık dönemlerde harcama yetkilisine sunulmalıdır.

8. İstatistik biriminin biyomedikal dayanıklı taşınırlar ile ilgili tuttuğu veriler ve
biyomedikal dayanıklı taşınır depo kayıtları birbiri ile uyumlu olmalıdır:

Sağlık tesislerinin mevcut biyomedikal dayanıklı taşınır verilerini bildirdiği iki farklı
bilgi yönetim sistemi mevcuttur. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü’ne (TSİM) dayanıklı taşınır
verileri istatistik birimleri tarafından bildirilirken, MKYS dayanıklı taşınır verileri Taşınır Kayıt
Yetkilisi tarafından girilir. TSİM üzerinden ulaşılan biyomedikal dayanıklı taşınırların
özellikleri ve sayılarının depo kayıtlarını içeren MKYS bilgileri ile doğrulanması gereklidir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, TSİM üzerinden girilen cihaz sayısı Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan TSİM uygulama rehberinde belirtildiği gibi
“Hastanede bulunan tüm cihaz bilgileri (ameliyathane dahil) bu alanlara girilmesi gerektiğidir.
Ancak Hurda Enkaz Köhne (HEK)’ye ayrılmış ya da tamamen kullanım dışında olduğundan
HEK işlemi başlatılmış cihazların veri girişleri yapılmamalıdır. MKYS’de ise cihazların aktif,
pasif ve arızada olma durumları takip edilmeli ve depo kayıtlarında mevcut olmalıdır. Yani
kontrol edilirken MKYS’de bulunan aktif ve pasif cihaz sayıları ile TSİM’de kayıtlı cihaz
sayılarının tutarlı olması beklenmektedir.
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9. Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ve tüketim malzemelerine ait fatura içeriği
depo kayıtlarına uygun olmalıdır:

Tedarik edilen dayanıklı taşınırlara ait fatura içerikleri Biyomedikal Dayanıklı Taşınır
Sınıflandırma Sistemi ile, tüketim malzemelerine ait fatura içerikleri ise Biyomedikal Tüketim
Malzemeleri Sınıflandırma Sistemi ile uyumlu olmalıdır. Aynı zamanda faturalarda TİTUBB
/ÜTS barkod numarası bulunmalıdır. 07.08.2017 tarihli 50181604 barkod numaralı Tıbbi
Cihazların MKYS Malzeme Girişleri Hakkında konulu yazıda belirtildiği gibi biyomedikal
dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerinde MKYS üzerinden belirli cihazlarda Küresel Ürün
Numarası girişleri Genel Müdürlüğümüz tarafından emsal ürünler ve mer’i mevzuatlar
çerçevesinde zorunlu hale getirilmiştir. Tedarikçisi tarafından UBB Kapsam Dışı olduğu
belirtilen malzemeler olması durumunda; 24.04.2018 tarihli ve 2018/13 sayılı “Tıbbi Cihazlarla
İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri” konulu genelgenin 2.3 maddesi gereğince satın alma
süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumundan görüş alınarak Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmelidir.

İl Sağlık Müdürlükleri ve hastane idareleri tarafından Genel Müdürlüğümüze bağlı
sağlık tesislerinde bu konularla ilgili gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması ve sağlık
tesislerinde ilgili birimlerce bu uygulamaların hassasiyetle takip edilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Murat ALPER

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlükleri)
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