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SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23824201/663.02
Konu : YBÜ Denetimi

İlgi : a) 31.05.2012 tarihli ve B.10.0.SHG.0.64.00.00/663.02/9115 sayılı Makam Onayı.
b) 22.10.2013 tarihli ve 23824201/660/2013.5363.34998 sayılı Makam Onayı.
c) 28.10.2013 tarihli ve 23824201/660/2013.5363.35720 sayılı yazımız.
ç) 04.03.2014 tarihli ve 64047795/660/5363.9299 sayılı yazımız.

İlgi (a) Makam Onayı gereği, oluşturulan komisyon ile sağlık tesislerinde bulunan yoğun
bakım ünitelerinin yeniden yapılandırılmasına ışık tutmak üzere yoğun bakım ünütelerinin alt yapı ve
mortalite oranlarının değerlendirilmesi, hasta yatışlarının endikasyona uygun yapılıp yapılmadığının
belirlenmesi, yoğun bakım ünitelerinin yatak sayısı ve yatak dağılımının kullanım şartlarına göre
uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi için kamu, üniversite ve özel tüm yataklı sağlık tesisleri
bünyesinde bulunan yoğun bakım ünitelerini kapsayan tıbbi denetim 07-30/06/2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.

İlgi (b) Makam Onayı gereği ile de Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinin daha etkin
kullanılabilmesi, uygunsuz yatışların tespit ve takip edilebilmesi, uygunsuzluklara ilişkin gereğinin
yapılabilmesi için il sağlık müdürlüklerince yılda en az bir defa olmak üzere il bünyesindeki sağlık
tesislerinde görev yapan alanında uzman hekimlerin çapraz görevlendirilmeleri suretiyle yoğun bakım
üniteleri denetiminin ekte yer alan talimatlar doğrultusunda yapılması ilgi (c) yazımız ile bildirilmiştir.

İlgi (ç) yazımız ile de denetimin üzerinden en az bir ay geçen hastanelerden sisteme verileri
girilen hastaların mortalite durumları hakkında bilgi alınması ve sisteme girilmesi istenmiştir.

2015 yılı için yoğun bakım ünitelerinin denetimlerinin ekte yer alan talimatlar doğrultusunda
(eklere http://www.saglik.gov.tr/denetim/ adresinden ulaşılabilir) gerçekleştirilmesi ve denetimi biten
illerin e-mail olarak geri bildirimde bulunması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Doğan ÜNAL
Bakan a.

Genel Müdür V.

EKLER:
1-İlgi (a) yazı (1 sayfa)
2-İlgi (b) yazı (1sayfa)
3-İlgi (c) yazı (1 sayfa)
4-İlgi (ç) yazı (1sayfa)
5-Denetime yönelik açıklamalar (7 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1e111364-317b-4fb5-b96c-3dfa01ef1400 kodu ile erişebilirsiniz.

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


