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BAKANLıK MAKAMıNA

Bilindigi üzere, Yataklı sağlık tesislerinde sunulmakta olan yoğun bakım hizmetlerinin çağın
gereklerine günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirilmesi maksadıyla, yoğun bakım
servislerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fiziki şartlarını, her türlü malzeme ve tıbbi teknolojik
imkanları bakımından asgari standartlarını belirlemek, bünyesinde faaliyet gösterdigi yataklı sağlık
tesisinin statüsü, hizmetin yoğunluğu ve hizmet verdiği bölgenin şartlarına göre yeniden
seviyelendirilme!erini sağlamak ve bu birimlerde verilecek hizmetlere ilişkin uygulama usul ve
esaslarını belirlemek amacıyla "Yataklı, Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" 20/07/201 i tarihli ye 28000 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Tebliğde Kamu ve Özel sektöre ait yataklı sağlık tesisleri bünyesinde hizmet veren
tüm yoğun bakım ünitelerini kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Yoğun Bakımıarda yatış endikasyonlar.ının uygun olup olmadığının ve yoğun bakımıarın
amacına uygun hir şekilde kullanılıp kullanılmadığının belirlenınesi için; Kamu, üniversite ve özel
tüm yataklı sağlık tesisleri bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerini kapsayacak şekilde tıbbi
denetim yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda söz konusu denetimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için kamu üniversite ve özel
sağlık tesisi yöneticilerinin, denetimde görevlendirilecek uzman hekimlere gerekli kolaylığı
sağlaması, denetim kapsamında olan yoğun bakım ünitelerinin bağlı olduğu sağlık tesisi
yöneticilerinin denetim ekibine uygun ortamı hazırlaması, ilgili il Sağlık Müdürlüklerince de
görevlendirilen denetim ekibine ulaşım ve konaklama hususunda kolaylık sağlanması ile denetimde
görevlendirilecek personelin harcırah bedellerinin Genel Müdürlük Bütçesinden karşılanması ile
konu hakkında sağlık kurum ve kuruluşlarına gerekli tebligatın yapılması"hususu;

Olurlarınıza arz olunur.
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