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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR
Sayı : 80981279-947.01
Konu : Şehir Hastanelerinde Tıbbi Cihaza

İlişkin Tüketim Malzemeleri

DAĞITIM YERLERİNE

Kamu Özel İşbirliği Modeli ile sağlık hizmet sunumuna başlayan, işletme
dönemindeki bağlı sağlık tesislerimizde yap-kirala-devret modeli kapsamında sözleşmelerin
Ekipmanlar başlıklı Ek-13'de Tıbbi Ekipmanlar bulunmaktadır. Bu tıbbi ekipmanların işletme
süresince teknik servis süreçleri sözleşmenin Hizmet Şartları başlıklı Ek-14'de Bölüm 1.5.
Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti başlığı altında detaylandırılmıştır.

Sağlık tesislerimizden gelen geri bildirimlerde Ek-13 kapsamındaki tıbbi ekipmanların
periyodik bakım, periyodik metroloji ve arıza onarım faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan
malzemelerin tedarik sorumluluğu hakkında ihtilaflı durumların oluştuğu bildirilmiştir.
Konuyla ilgili sözleşme ve ilgili eklerinde sağlık hizmet sunumuna esas, hasta bazlı
kullanılan, hasta bazlı faturalandırılan medikal depo ve biyomedikal tüketim depo
kapsamındaki malzemelerin sözleşmenin İdare tarafına ait olduğu belirtilmektedir. Bu
malzemelerin tedarik, stok, ambar ve taşınır yönetimi iş ve işlemleri İdare tarafından
gerçekleştirilecektir.

Tıbbi ekipmanların rutin bakımlarında kullanılan bakım sarfları, invaziv müdahale ile
değiştirilen ve kullanımı ile değiştirilmesi gereken ve / veya miadlı yedek parça ve aksesuarlar
ise Firma uhdesindedir. Bu malzemelerin tedarik, stok, ambar ve taşınır yönetimi ile
uygulama iş ve işlemleri yüklenici Firma ve / veya alt alt yüklenicisi tarafından tarafından
gerçekleştirilecektir.

Konuyla malzeme bazında değerlendirmeler "TS 13833 Adlandırma ve Sınıflandırma
– Sağlık teknolojilerinin adlandırılması ve sınıflandırılması ile ilgili kurallar" standardına göre
altyapısı kurulmuş Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Biyomedikal tüketim depo malzemelerinin sınıflandırmasında Malzeme Niteliği ve Malzeme
Cinsi bilgileri göz önüne alındığında;

 Malzeme niteliği "yedek parça" olan malzemelerin Firmanın sorumluluğunda,

 Malzeme niteliği "sarf" olup malzeme cinsi "bakım seti / takımı / kiti" olan
malzemelerin Firmanın sorumluluğunda,

 Malzeme niteliği "ortak sarf" veya "sarf" olup malzeme cinsi "kimyasal" olan ve
kullanım amacı biyomedikal dayanıklı taşınırların rutin dezenfeksiyon, kalibrasyon,
temizlenmesi amacıyla kullanılan malzemelerin Firmanın sorumluluğunda,

olduğu değerlendirilmiştir.
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Malzeme yönetimine yönelik bu süreçlerde yüklenici firmaların sözleşmelerin Hizmet
Şartları başlıklı Ek-14'de 2.7.Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Uygulama ve İşletme
Hizmeti kapsamında kullanıma alınan yazılım / bilgi yönetim sistemlerinin Klinik
Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemlerinin Kayıt Tescil Sistem entegrasyonu ile ilgili malzeme
bilgilerine erişim sağlayabilmektedir.

Sözleşmelerin ilgili hükümleri ve yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında
ihtilaflı durumlarda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yüklenici Firma ve / veya üretici
temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon marifetiyle karara bağlanması mütaala
edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara göre sağlık tesislerimizin hizmet sunumuna başladığı
tarih itibariyle Firma uhdesinde olan ancak İdare tarafından satın alınan biyomedikal tüketim
malzemelerinin tespit edilerek 10 Kasım 2018 perşembe günü mesai bitimine kadar
khgm.biyomedikal@saglik.gov.tr adresine elektronik posta olarak Genel Müdürlüğümüze
bildirilmesi ve sözleşme tarafları ile mahsuplaşmaya yönelik iş ve işlemleri başlatması
gerekmektedir.

İşletme süreci içerisinde ihtiyaç duyulan biyomedikal tüketim depo kapsamındaki bu
malzemelerin ilgili sorumlu taraflarca tedarik edilmesi, ihtilaflı durumlarda ise Genel
Müdürlüğümüzden komisyon marifetiyle karar verilmesine yönelik resmi bildirimlerde
bulunulması hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Murat ALPER

Genel Müdür

Gereği: Bilgi:
Valilikler Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
APCO Teknik Müşavirlik Ve Taahhüt A.Ş Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı
Renktaş Mimarlık Mühendislik
CNR Müşavirlik Danışmanlık Ltd. Şti.
UTD. Müh. Müş. Dan. Tic A.Ş.
NKY Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Tic. Ltd. Şti.
Akfen Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletmesi A.Ş.
Akfen Eskişehir Şehir Hastanesi Yatırım İşletmesi A.Ş.
YZG Sağlık Yatırım A.Ş
ATM Kayseri Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
CCN Ankara Sağlık Anonim Şirketi
CCN Mersin Sağlık A.Ş.
ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş.
ELZ Sağlık Yatırımları A.Ş.
ATM Sağlık Manisa Yatırım Ve İşletme A.Ş.
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