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DAĞITIM YERLERİNE 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Pandemik İnfluenza Ulusal 

Hazırlık Planı ve Bakanlığımız Bilim Kurulu tarafından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri 

ve bilimsel gelişmelere göre hazırlanan COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) rehberleri 

doğrultusunda; İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi sarf malzemeler 

ile ilgili yapılan çalışmalar devam etmektedir. 

Konu ile ilgili olarak,  pandemi nedeniyle tedavi protokolünde ve/veya rehberlerde yer 

almamakla beraber sağlık tesislerinde özellikle yoğun bakım ve servislerde kullanımı artan ilaç 

ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçları ile ilgili aşağıda yer alan tedbirlerin alınması önem arz 

etmektedir. 

1. İl Sağlık Müdürlükleri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlıklarında görevli 

Medikal Depo Stok Yönetim Sorumlusu tarafından; 

a. Sağlık tesislerinin ilgili ilaç ve tıbbi sarf malzeme stok ve tüketim 

hareketlerinin verimlilik.saglik.gov.tr “Pandemi Stok Durumu” sekmesi 

üzerinden düzenli olarak analiz edilmesi,  

b. İl Sağlık Müdürlüklerince sağlık tesislerinde kullanılan ve stratejik olarak 

belirlenen ürünler için gerekli görülmesi halinde “Pandemi Deposu” 

kurulması,  

c. Sağlık tesislerinde yeterli miktarda ilaç ve tıbbi sarf malzemeye ait emniyet 

stoku bulundurulması ve kritik seviyenin altına düşmesinin önlenmesi, 

2. İl Sağlık Müdürlükleri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlıklarında görevli 

Tedarik Planlama Sorumlusu tarafından; 

a. Sözleşmesi imzalanmış mevcut ihale kalan bakiyelerinin incelenerek; 

tedarikçi firmadan sipariş çekilmesi ve gerekirse iş artışına gidilmesi, 

b. Sağlık tesislerinde pandemi süresince kullanılması öngörülen ilaç ve tıbbi sarf 

ihtiyaçlarının mevcut ihalelerden karşılanamaması halinde ivedi bir şekilde 

satın alma süreçlerinin başlatılması, 

c. İl genelinde temininde güçlük yaşanan ve stok kopması riski yaşanabilecek 

ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin Genel Müdürlüğümüze iletilmesi 

gerekmektedir. 
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Pandemi süresince özellikle yoğun bakım ve servislerde kullanılan ilaç ve tıbbi sarf 

malzemeler için azami stok gün düzeyi uygulanmayacak olup; Tedarik Paylaşım 

Platformu(TPP) üzerinden mücbir sebeplerle malzeme temininde sıkıntı yaşayan illere ait 

taleplerin, stok/ihtiyaç fazlası olması durumuna bakılmaksızın karşılanması hususunda; 

  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

 

 

                                Dr. Hasan ARSLAN 

                 Bakan a. 

          Genel Müdür Yardımcısı 
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