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SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279-149
Konu : Pandemi Emniyet Stok Takibi Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 17/04/2020 tarihli ve 80981279-149-561 sayılı yazı.

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.

İlgi yazımız ile 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 olarak; İl Sağlık Müdürlüklerince (İSM)

sağlık tesislerinde kullanılan ve stratejik olarak belirlenen ürünler için gerekli görülmesi

halinde “Pandemi Deposu” kurularak yeterli miktarda ilaç ve tıbbi sarf malzemeye ait

emniyet stoku bulundurulması ve kritik seviyenin altına düşmesinin önlenmesi hususu

belirtilmiştir. Bilindiği üzere ilaç ve tıbbi sarf malzemelere ait stok ve tüketim verileri anlık

olarak verimlilik.saglik.gov.tr adresinden takip edilebilmektedir.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hastane Afet

ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği 20.03.2020 tarihli ve 31072 sayılı

Resmi Gazete ile güncellenerek yayımlanmıştır. Bu kapsamda her yıl ve gerekirse yıl

içerisinde sağlık tesislerinin Afet ve Acil Durum Planları güncel olarak hazırlanmaktadır.

Yine Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı'nda da sağlık tesislerinde Pandemi Planı

hazırlanması gerektiği hususu belirtilmiştir. Bu kapsamda görevli personelin ihtiyaç duyacağı

her türlü kişisel koruyucu ekipman, tıbbi cihaz, ilaç vb. tüm lojistik ihtiyaçlarının

karşılanması hususu önem arz etmektedir.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 65b794b0-1d50-4b36-9ea5-ea10e4efa918 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Yukarıda belirtilen mevzuat ve resmi yazı doğrultusunda Genel Müdürlüğümüze bağlı

sağlık tesislerinde kurulan Pandemi depolarında yeterli miktarda ilaç ve tıbbi sarf malzemeye

ait emniyet stoku bulundurulması, günlük tüketim miktarı ve vaka artışı gibi acil durumlarda

bu miktarın üzerinde ihtiyaç duyulacak miktarlar için de ayrıca planlama yapılması

hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN

Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:

81 İl Sağlık Müdürlüğü
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