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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 56733164/204.99
Konu : 2017 Yılı Diyaliz Merkezi Planlaması

BAKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere, hemodiyaliz tedavisinin kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli,
hakkaniyete uygun ve verimli bir şekilde sunulması ve denetim kolaylığı sağlanması amacıyla Diyaliz
Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “… Bakanlıkça, her yıl Kasım
ve Aralık ayında bir sonraki yılın planlaması yapılarak ülke genelinde yeni merkez açılmasına ihtiyaç
duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenerek Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”
hükmolunmuştur.

Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında; İl Sağlık Müdürlüklerinden alınarak oluşturulan ekli
listedeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinin, mezkur Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında
belirtilen “Bir bölgede yeni bir merkez açabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı
başına düşen hasta sayısının (hasta/cihaz oranının) beş veya üstü olarak kabul edilir. Bölgedeki toplam
hasta/cihaz oranı bu sayının altında ise yeni merkez açılmasına izin verilmez….” hükmü gereğince
hesaplanan hasta / cihaz oranlarının 5 (beş)’in altında olması nedeniyle 2017 yılı için ülke genelindeki
Diyaliz Hizmet Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi açılmasının uygun olmadığı tespit edilmiş olup,

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; 2017 yılı için ülke genelindeki Diyaliz Hizmet
Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi açılamayacağının Bakanlığımız resmi internet sitesinden
yayınlanması hususu,

Tensiplerinize arz ederim.

Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI
Genel Müdür Yardımcısı

Uygun görüşle arz ederim.
.../ .../ 2016

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Genel Müdür

OLUR

.../.../2016

Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Ek: Diyaliz Hizmet Bölgeleri Hasta / Cihaz Oranları Listesi (4 sayfa)
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