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SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279-511.13
Konu : COVID-19 Biyomedikal Cihazların

Veri Doğruluğu

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız kamu kaynaklarının doğru planlanması, etkin yönetilmesi ve verimli
kullanılması amacıyla; biyomedikal depo kapsamında bulunan dayanıklı taşınırların envanter
bilgilerinin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) üzerinden eksiksiz girilmesi ve
mevcut verilerin güncelliğinin sağlanması talimatlandırılmıştır.

Ulusal Pandemi Eylem Planı ve COVID-19 Rehberi gereğince İl Sağlık Müdürlüğü
ve/veya bağlı sağlık tesislerinde ihtiyaç duyulabileceği öngörülen biyomedikal dayanıklı
taşınır depoda takip edilen ekli listede yer alan demirbaş ve/veya hizmet alımı yoluyla
edinilen cihazların;

 Biyomedikal tür/tanım bilgilerine ilişkin veri giriş işlemlerinin
tamamlanarak envanter bilgilerinin güncel tutulması,

 Kayıtların incelenerek Aktif/Pasif/Arızalı durumlarının kontrollerinin
yapılması ve varsa hatalı kayıtların ilgili personel tarafından düzeltilmesi,

 İhtiyaç fazlası olan ve atıl durumda bulunan cihazların ihtiyaç planlamasının
doğru yapılabilmesi adına cihaz durumunun "Pasif" olarak güncellenmesi,

 İhtiyaç fazlası olmayan yedek parça, aksesuar, sarf eksikliği nedeniyle
"Pasif" durumda bulunan cihazların ivedilikle "Aktif" hale getirilmesi amacıyla ilgili
malzeme alımlarına öncelik verilmesi,

 "Arızalı" durumda olan cihazların (özellikle solunum destek cihazları)
bakım ve onarımlarının yapılarak ivedi bir şekilde "Aktif " duruma getirilmesi,

 Hurdaya ayrılması planlanan cihazların onarım işlemi yapılması hususunun
yeniden değerlendirilmesi,

Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya bağlı sağlık tesislerinde söz konusu sürecin
etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla ilgili personelin bilgilendirilerek gerekli düzeltici
ve önleyici faaliyetlerin titizlikle yürütülmesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN

Bakan a.
Genel Müdür

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1872b334-b5ac-443c-97fa-da3a888865f1 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Ek: COVİD-19 Rehberi Biyomedikal Cihaz Taşınır Kod Listesi

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlükleri) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye Bütçe Ve Muhasebe İşlemleri
Dairesi Başkanlığı
Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Hizmet Alımları
Planlama Dairesi Başkanlığı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1872b334-b5ac-443c-97fa-da3a888865f1 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


