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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 95796091-449
Konu : Yoğun Bakım Üniteleri

Değerlendirmesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :25.05.2017 tarih ve 540 sayılı yazımız.

25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenerek Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu mülga edilerek yerlerine Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Bu çerçevede; mülga olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nedeniyle ilgide
kayıtlı duyurularımız yürürlükten kaldırılmış olup, aşağıdaki belirtilen şekilde yeni
düzenlemenin yapılması uygun mütalaa edilmiştir.

Günümüzde sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sektöre ait yataklı sağlık tesislerinin
hizmet sunumunda; bina, fiziki koşullar, donanım ve tıbbi teknolojinin ihtiyaçlar doğrultusunda
ve beklentilere uygun şekilde kullanılması, sağlık insan gücü gibi hizmet unsurlarının nitelikli
olması, sağlık hizmetinin kalitesini ve bu hizmetten faydalananların memnuniyetini belirleyen
ölçütler olarak ön plana çıkmıştır.

Bu durum mevcut sağlık tesislerine ve yeni sağlık yatırımlarına ilişkin
planlamaların; bölgesel ihtiyaçlar ve hizmet verilen nüfusun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç
ve beklentilerini dikkate alarak atıl kapasite ve kaynak israfına sebebiyet vermeksizin
yapılmasını, mevcut kapasiteyi ihtiyaçlara uygun ve doğru tespit ederek daha verimli
kullanımının sağlanmasını ve bunların sağlık hizmet sunumuna olumlu biçimde yansıtılarak
hizmetin kaliteli, etkili, hızlı, erişilebilir ve hakkaniyetli sunulmasını gerekli kılmaktadır.

Bu kapsamda mevcut kaynakların tüm hizmet sunucuları tarafından rasyonel
kullanılması, ülke genelinde kaliteli, etkili, hızlı, erişilebilir ve hakkaniyetli bir sağlık hizmet
sunumunun sağlanmasını teminen bünyesinde II. ve III. Basamak yoğun bakım ünitesi (erişkin
ve çocuk) bulunan sağlık tesislerinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Bu nedenle hasta mağduriyetinin önüne geçilmesi ve yoğun bakım hizmetlerinden
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halkımızın daha etkin ve hakkaniyetli yararlanmasını sağlayarak kişilerin yaşam kalitesini
yükseltmek hedeflerinden hareketle, yoğun bakım yatak doluluk oranlarının hizmeti
aksatmayacak seviyeye düşürülebilmesi amacıyla Müdürlüğünüz bünyesinde oluşturacağınız
Değerlendirme Ekibi marifetiyle Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü-Sağlık Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı web sitesinin “Duyurular” kısmında yayımlanan Yoğun Bakım Hasta
Değerlendirme Formlarının (değerlendirme formları müdürlük bünyesinde muhafaza
edilecektir) sağlık tesislerinin yılda en az iki defa (Mart ve Ekim aylarında) yerinde
değerlendirilmesi yapılarak doldurulması, analizinin yapılması ve “Analiz Sonuç Raporu”nu
takip eden ayın (Nisan-Kasım) 15 ine kadar resmi yazı ile tarafımıza göndermeniz,

Ayrıca Müdürlüğünüze bağlı sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinin
hastane yönetimince oluşturulacak ekip marifetiyle (yoğun bakım ünitelerinden sorumlu
başhekim yardımcısı, acil servis sorumlu hekimi ve anestezi ve reanimasyon uzmanı) hastane
yönetiminin belirleyeceği aralıklarla değerlendirmesinin yapılması (örnek; haftada veya on
günde bir) ve basamağına uygun endikasyonu bulunan hasta yatışının sağlanması için gerekli
önlemlerin alınması çalışmalarının hastane yönetimince yapılmasının ilgili sağlık tesislerine
Müdürlüğünüzce duyurulması amacıyla alınan Makam Oluru ekte gönderilmiştir.

Konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve titizlikle takibi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Pınar KOÇATAKAN
Bakan a.

Daire Başkanı

EK:
1-Makam Oluru (2 Sayfa)
2-Yoğun Bakım Hasta Değerlendirme Formu (3 Sayfa)
3-Analiz Sonuç Raporu (2 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü )
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