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Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi ve Diyaliz
Merkezlerİ Hakkında Yönetmeliğİn Ek 1 inci maddesinde "Konaklama tesislerinde
sunulacak sağlık hizmetleri" ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Kültür ve Turİzm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde sunulacak sağlık
hizmetleri, sağlık ünitelerinin ve birimlerin kuruluş ve işleyişine dair aşağıdaki
açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

A. Bu GeneIgede geçeni
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Konaklama tesisi: Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme veya yatınm belgesi
almış tesisleri,
c) Müdürlük: il Sağlık Müdürlüğünü,
d) Özel sağlık kuruluşu: Sağlık hizmeti sunmak üzere Sağlık Bakanlığınca veya
müdürlükçe ruhsatlandınlmış özel sağlık kuruluşlarını,
c) Sağlık ünitesi: Konaklama tesisinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık
problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin
düzenlenmesi amacıyla konaklama tesislerinde kurulan birimleri,
n Turizm yatırım belgesi: Konaklama tesisi açmak için ilk müracaatta Kültür ve
Turizm Bakanlığınca yatırımcıya verilen belgeyi,
g) Turizm işletme belgesi: Konaklama tesisi işletmek için Kültür ve Turizm
Bakanlığınca yatırımcıya verilen belgeyi,
lı) Yönetmelik: Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği ve Diyaliz Merkezleri Hakkında
Yönetmeliği,
ifade eder.

B. Konaklama tesisinde açılacak sağlık üniteleri başvuruları ve işlc}'işi
I) Sağlık ünitesi işletecekler; konaklama tesisinin bulunduğu ilde faaliyet gösteren

herhangi bir özel sağlık kuruluşuna bağlı olarak, bu özel sağlık kuruluşunun kadro ve
kapasitesini kuııanarak başvuru yapabilir. Bir özel sağlık kuruluşu, en fazla kadrolu hekim
sayısı kadar konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir.

2) Bir özel sağlık kuruluşuna bağlı olarak işletilecek sağlık ünitelerinin tüm
faaliyetlerinden bağlı olduğu sağlık kuruluşu sorumludur.
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3) Bağımsız olarak açılmak istenen sağlık üniteleri planlama kapsamında ve hekim
sorumluluğunda kurulup işletilebilir.
4) Sağlık ünitesİndeki hekimler, tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak çalışabilir.
5) Planlama kapsamında bağımsız olarak açılacak sağlık ünitelerinde ise Müdürlükçe

hekim adına sağlık ünitesi uygunluk belgesi ve sorumlu hekim çalışma izin belgesi
düzenlenir.
6) Başvuru evrakları ve yapılacak işlemler: aynı il sınırları içinde bir özel sağlık

kuruluşuna bağlı olarak konaklama tesisİnde açılacak sağlık ünitesi başvuruları, özel sağlık
kuruluşunun mesut müdürü tarafından Müdürlöğe yapılır. Müdürlük başvuruyu
değerlendirir, sağlık ünitesİni yerinde İnceler ve başvuruyu sonuçlandırır.

Başvuru dilekçesine eklenecek evraklar şunlardır:
a) Turizm yatırım veya turizm işletme belgesi,
b) Özel saiılık kuruluşu ile konaklama tesisi arasında yapılacak sözleşme,
c) Sağlık ünitesinin oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını

gösterir en az 1/100 ölçekli ve yerinde görUlerek onaylanan plan örneği,
dj Bir özel sağlık kuruluşuna bağlı olarak açılacak sağlık Uniteleri için. Unitede

çalışacak hekimlerin bağlı olunan özel sağlık kuruluşundaki personel çalışma izin belgeleri
ve listesi,

e) Sağlık ünitesinde tam zamanlı çalışacak en az bir sağlık personelinin diploması,
f) Bağlı olarak açılacak özel sağlık kuruluşunun kadrolu hekim sayısını belirtir yazı

ve sağlık ünitesinin açılacağı konaklama tesislerinin yatak kapasitesini de belirten
konaklama tesisi listesi,
7) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olmayan konaklama tesislerinde sağlık

ünitesi açma başvurusunda bulunulması halinde turizm yatırım veya turizm işletme belgesi
istenmeyecektir.
8) Sağlık üniteleri; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından

muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri taşır. Sağlık ünitesi, Ayakta Teşhis ve
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte, muayenelıaneler için
öngöıiilen muayene odası şartları sağlar. Sağlık ünitelerinde sadece muayenelıanelerde
yapılan işlemler yapılabilir.
9) Sağlık üniteleri, işleyiş ve denetleme açısından bağlı olduğu sağlık kuruluşlarının

soruml uluğundadırlar.

C. Konaklama tesisinde açılacak sağlık birimleri başvuru ve işleyişi
1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde sadece akut tedavisi

tamamlanmış konaklama tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi
ve rehabilitasyon veya obeziteyle mücadele, diyabet, diyaliz ve ayaktan kanser tedavisi
gören lıastalara yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte birimler planlama kapsamında
kurulabilir. Konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel sağlık kuruluşları kendi kadro ve
kapasitesini kullanmak kaydıyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde bu
birimleri açılabilir.
2) Konaklama tesislerinde fizik tedavi ve rchabilitasyon veya obeziteyle mücadele,

diyaliz, diyabet ve ayaktan kanser tedavisi gören hastalara yönelik koruyucu ve
destekleyici nitelikte birimler haricinde başka birim açılamaz ve sayılan hizmetler dışında
başka sağlık hizmeti verilemez.
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3) Özel sağlık kuruluşları, kadrosunda ilgili branşm bulunması kaydıyla her birimden
bir tane açabilirler. Ancak, sadece sorumlu hekim bulunmakta ise, konaklama tesislerinde
sorumlu hekim adına fizik tedavi ve rahabilitasyon birimi açılamaz.
4) Fizik tedavi ve rehabilitasyan birimi fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı; obesiteyle

mücadele birimi fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı veya
endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı; diyabet birimi iç hastalıkları uzmanı
veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı; onkoloji birimi ise onkoloji
branşları veya iç hastalıkları uzmanı gözetim ve kontrolünde hizmet verir. Bu uzmanlar
konaklama tesİsindeki birimlerde, müdürlüge bildirdikleri çalışma saatlerinde hizmet
verir.
5) Aynı il sınırları içinde bir özel sağlık kuruluşuna bağlı açılacak birimler için, özel

sağlık kuruluşu mesul müdüru başvuru dilekçesi ekinde;
a) Turizm yatırım veya turizm işletme belgesi,
b) Kaplıca bulunan konaklama tesisinde açılacak ise kaplica tesısı işletme izin
belgesi (kaplıca suyunun endikasyonlarım gösterecek şekilde düzenlenmiş
olacak),

c) Özel sağlık kuruluşu ile konaklama tesisi arasında yapılacak sözleşme,
d) Özel sağlık kuruluşunun konaklama tesisi içinde açmak istediği birimleri belirten
yazısı ile Müdürlüğe başvuruda bulunur.

6) İlde herhangi bir özel sağlık kuruluşuna bağlı konaklama tesisinde açılacak
birimler için mesul müdür başvuru dosyasını müdürlük aracılığı ile Bakanlığa gönderir.
Bakanlık bu başvuruyu değerlendirip sonucunu Müdürlüğe bildirir.

7) Konaklama tesislerinde açılacak birimler konusuna göre ilgili mevzuat
çerçevesinde ruhsatlandınlır. faaliyet gösterir ve denetlenir.

8) Birimler, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelikte yer alan müessese veya poliklinik fiziki şartlarını ile tıbbi donanımı taşımak
ve ilgili hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır. Konaklama tesisinde
açılacak diyaliz birimleri Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğine göre açılır, işletilir
ve denetlenİr.

D. Konaklama tesislerinde açılacak sağlık ünitesi ile birimler için ortak
uygulamalar

1) Konaklama tesisinde açılacak sağlık ünitesi ve birimler, sadece konaklama
tesisinde konaklayanlara sağlık hizmeti sunar. konaklama tesisinde konaklayan kişiler
dışındakilere bu kapsamda hizmet verilemez.

2) Sağlık ünitesinde ve birimlerde çalışacak hekimlerin listesi ve çalışma
programları her ayın başında aylık olarak Müdürlüğe bildirilir ve çalışma listeleri
Müdürlüğe onaylatılır.

3) Sağlık kuruluşuna bağlı açılan sağlık ünitelerinde veya birimlerde. sağlık
personeli ve hekimler çalışma saatleri ve süresi planlanarak birden fazla konaklama
tesisinde çalışabilir. Hekimler sağlık ünitesinde ve birimlerde icapcı olarak hizmet verecek
olup, Müdürlilge bildirilen çalışma saatlerinde sağlık ünitesinde ve birimlerde bulwımak
zorundadır. İcapcı hekimler, Müdürlüğe bildirilen çalışma saatlerinde haricinde acil
vakalar için çağrıldığında en kısa sürede hastaya müdahale edip sevkini sağlamakla
yükumlüdUr.
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4) Müdürlükçe, saglık ünitesi ve birim için uygunluk belgesi baglı olduğu özel sağlık
kuruluşu adına düzenlenir. Ayrıca çalışacak hekim ve sağlık personeli içinde çalışma izin
belgesi düzenlenir.

5) Konaklama tesislerinde hiçbir surette, çalışma İzin belgesi olmayan hekim veya
diğer sağlık personeli çalıştırılamaz. Çalışma izin belgesi olmayan hekim veya diğer sağlık
personeli çalıştıran konaklama tesisleri hakkında ilgili mevzuata göre müeyyide uygulanır.

6) Konaklama tesİsİnde bulunan sağlık ünitesinde ve birirnde sunulan sağlık
hizmetleriyle ilgili sağlık bilgileri ve belgeleri, otelcilik hizmetlerinden ayrı bir arşiv
bölümünde hasta hakları ve mahremiyetleri çerçevesinde muhafaza edilir.

7) Sag,lık ünitesi ve birimde sunulan sag,lık hizmetleri ile ilgili veriler Bakanlıkça
bildirilen bilgi sistemine kaydedilmek zorundadır.

8) Konaklama tesislerinde açılan sag,lık ünitesi ve birimlerde yabancı uyruklu
hekimler ve hemşireler ilgili mevzuata göre çalışabilir. Ancak yabancı uyruklu hekim
çalıştırılması halinde de, özel sağlık kuruluşu kadrolu hekim sayısından fazla konaklama
tesisinde sağlık ünitesi açılamaz.

9) ı1 Temmuz 2013 tarihinden önce, son bir yıl içerisinde en az altı ay konaklama
tesisİnde çalıştıgım belgeleyen fakat başka bir sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan
hekimler herhangi bir konaklama tesislerinde açılacak sağlık ünitesinde veya birimde
çalışma izin belgesi düzenlenerek bir defaya mahsus olmak üzere planlamadan istisna
olarak çalışabilirler. Bu hekimler konaklama tesislerindeki çalışma durumlannı Sosyal
Güvenlik Kurumundan alacakları bu durumu belgelendiren yazı, çalıştığı tarihten önce
düzenlenmiş noterden onaylı iş akti, tüzel kişilik bünyesinde çalışmakta ise bu tüzel
kişilig,in konaklama tesisi ile akdettig.i sözleşme veya konaklama tesisine o tarihler
arasında ortak oldug,unu gösterir ticaret sİcil gazetesi ile belgelemek zorundadır. Bu
hekimler, bir defaya mahsus başlatıldıkları konaklama tesisindeki sağlık ünitesi veya
birimdeki çalışmalarının sona ermesi halinde başka bir konaklama tesisinde açılan sağlık
ünitesinde veya birimde planlamadan istisna olarak çalışamazlar.

10) Konaklama tesislerinde açılacak sağlık üniteleri ve birimler ve buralarda
çalışacak hekim ve sağlık personeli Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS)
kaydedilir.

ll) Bakanlığımızca planlama çerçevesinde konaklama tesilerinde açılacak sağlık
ünitesi veya birim ilan edilmesi halinde, hak sahibi 30. ıı.20 ı2 tarihli ve 28483 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" hükümleri uyarınca
belirlenecektir. Bu nedenle, Bakanlığımızca planlama çerçevesinde konaklama tesislerinde
açılacak sağlık ünitesi veya birim ilan edilmediği dönemlerde yapılan hekimlerin
sorumluluğunda bağımsız olarak sağlık ünitesi veya birim açma başvuruları
değerlendirilmeyecektir.

E. Denetim
i) Konaklama tesislerindeki sağlık üniteleri Müdürlükçe. bağlı olduğu özel sağlık

kuruluşunun rutin denetimi esnasında denetlenir. Denetim sırasında noksanlık ve mevzuata
aykırılık tespit edilmesi halinde denetim formunda öngörülen müeyyideler uygulanır.
2) Konaklama tesislerindeki birimler tabi olduğu mevzuata göre denetlenir. Denetim

sırasında noksanlık ve mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili mevzuatta
öngörülen müeyyideler uygulanır.
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3) Konaklama tesislerindeki sağlık üniteleri ve birimler şikayet halinde ve gerektiğinde
müdürltikçe her zaman denetlenebilif.

4) Bu genelge kapsamında açılan sağlık üniteleri ve birimlerde Bakanlığın istediği tıbbi
kayıtlan Bakanlığın belirlediği kayıt sistemİne düzenli olarak yapmayanlara ilgili
mevzuatta öngörülen müeyyirleler uygulanır.

5) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli beş )'Üz yatak kapasitenin üzerindeki
konaklama tesislerinden, sağlık ünitesi açmadığı tespit edilen konaklama tesİsleri il kültür
ve turizm müdürlüklerine bildirilir.

İlinizde bulunan konaklama tesislerinde sağlık hizmeti sunumunun bu Genelge
hükümleri kapsamında düzenlenmesinin temini hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

r. Nihat TOSUN
Bakan a.
l\lüsteşar

EKLER
EK i - Sağlık Ünitelerinde Aranacak Şartlar,
EK 2 - Tespit Foımu,
EK 3 - Personel Çalışma Belgesi,
EK 4 - Uygunluk belgesi,
EK 5 - Denetim Formu.

naCıtım:
81 ii Valiliği
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ı) Muayene Odası ve Hekim Çalışma Odası: Muayenelıane odası ve hekim çalışma odası
toplamda en az ı6 m2 olup, bu odalar birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi
halinde odalardan biri sekreter hizmetlerİ diğeri ise hasta muayenelıane alanı olarak
düzenlenir. Odalarm birinde lavabo, muayene odasında muayene masası, uygun araç gereç
donanım bulunur.
2) Tuvalet: Bu odalardan birinde veya sağlık ünitesinin bağlantılı olduğu koridora

açılmak şartıyla koridorIa bağlantılı, el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlanm sağlayacak
malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir.
3) Personel: Sağlık ünitesi bulunduran konaklama tesisleri bünyesinde tam zamanlı

çalışan asgari bir sağlık personeli bulunur
4) Kayıt ve Bildirim: Bu ünitelerde çalışacak personelin isimleri ve çalışma programları

il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Protokol, adli kayıt, teftiş ve denetim defteri bulundurulur.
5) Atıklar: Tıbbi atıklar ve çöp!er hakkında 22.7.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
6) Hasta ve Çalışan Güvenliği: Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına

İlİşkin mevzuata uygun tedbirler alınır.
7) Acil Seti: Acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu,

larİngoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, ünite İçinde sürekli hazır
bulunduruımalı ve kolayca ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.
8) Sağlık Ünitesinin Konumu: Bu üniteler, konaklama tesisİnde acil hasta transferine

uygun, kolayerişilebilir bİr bölümde kurulur.
9) Arşiv Birimi: Sağlık kayıtlanmn tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve

İstatistiki değerlendinneler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin
hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir bölüm veya dolap
bulundurulur.

10) Sağlık Ünitesinde Uygulanacak İşlemler Listesi: Muayenehanede uygulanacak
işlemler listesinin aynısıdır.
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Konaklama Tt~isinin Adı:
Konaklama Tt'sisinin Adrni :
Konaklama Tesisiilin Yuak Ka uilesi:

Sa lık Onilninin TürÜ: S. Iık Kurulu una Ba lı
Ba lı Bulundu IISa lık Kurulu unun Adı vt' Adresi:
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16 M2

Bı ınısız .\Iustıkil Cnile

ISHllilLEN ASGARI STA:'OD..\RTLAR

°Muavene masllSl
°Lavabo bulı.ındurulur.
'Sekreter bekleme alanı olarak da kullanılabilir.

Tarih:

F.\'E ilAym

°dola ve~'abölilm

• Acil Hasta transferine u un
°Kola . eri ilebilir
Bekl."", •• \onwıa koridor ile batlam,lı.
Veyamuayeneediiindı

"Tıbbi atıklar n: evsel atıklar yOneımeli~e uygun
olarak to lanır.de lanır.uzakl mılır ve teslim

-Moayene masası
-Tansi 'on aleıi
-Stetcsko
-Relleks ekici
-Oto~ko
-Oftalmasko
-Ne aıosko
.Elektrokardivo rali
•Acil Seli (Ambu. Laringoskop. Endolrakeal

IL\ÇlAH. o line ampol 31del
He :ırinc 31det
Konikostcroid anı ul J ıdeı
Antis urnodik am ol J .deı
Antiaııksictik am ol l adet
Mether ine am ol Lade!
Pohvinil rolidine i Ol sol. SOOcc. t adet
%S dexıroz SOO cc 21deı
%0.9JukNaCLSOOcc ıade!
%20 rnarıniıol SOOcc 2 ade!
IIJ lzodcks SOOcc, i B<leı
Anarezik 5am
Adrenalin i m s arn
Atro in ~uı hat O,S m Sam
Sodvum bikarbonat % 8.4 Sam
Calciorn lukonaı %10 2 am
Do amin 2am
Lidocain %2 ı ım
Antilıistaminik S.rn
Amino hilJin 2 am
Diazc am 2 am
Nidilat ka sol t kutu
DiOreıik S.m



EK-3

T.C .
•.......•.......................... VALILlGI
İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ

Belge No:
Tarih

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ

PERSONELIN

ADI ve SOYADI
UNVANı

Mezun Oldugu OkullFakülte
Mezuniyet Tarihi
DiplomaNo
Uzmanlık Diploma No (varsa) :
Kadrolu Çalıştlgı Özel Saglık Kuruluşu:

GÖREV YAPACAÖI SAÖLIK ÜNITESI

ADI
ADRESI

Yukanda açık kimliği yazılı olan sağlık çalışanıOln .
Bünyesinde açılacak sağlık ünitesinde mesleğini İcra etmesi o •• yönetmeliği kapsamında
uygun görülmüştür.

İL SAGLIK MÜDÜRÜ



EK-4

T.C.
.................•................. v ALIL iGl
İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ

Tarib:
No:

SAGLIK ÜNİTESİ UYGUNLUK BELGESİ

SAGLIK üNITESİ ADI
ADRESI
TELEFONU :
BAGLI OLDUGU SAGLIK KURULUŞU :
BAGIMSlZ SAGLIK ÜNiTELERI (sorumlu hekim):
KONAKLAMA TESİsİNİN ADI
ÇALIŞMA SAATLERİ

Yukanda adı ve adresi belirtilen saghk ünitesinin acil durumlarda müdahale, muayane
ve sevk İşlemleri için , sorumluluğunda faaliyet
göstermesi mOdürlüğümüzce yönetmeliği kapsamında uygun görülmüştür.

İL SAGLIK MÜDÜRÜ



EK-5

SA(;L1K ÜNİTESİ DENETİM FORll1U

Denetlenen SaCiık Ünitesinin

Sağlık Ünitesinin Adı ve Adresi

işleteni i Bağlı Sağlık Kuruluşu

Uygunluk Belgesi Tarih ve Sayısı

Tanı Zamanlı Çalışan Yardımcı Sağhk Personeli Adı-Soyadı:

Denetinı Tarihi : ....•. .1 .1......... Saati:

Daha önce yapılan denetim tarihleri : ./ ./......... . ./ ./ .

ı. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER

FAALİYETİNE ESAS E H EKSİKLİ(;İN EKSİKLİ(;İN UYGUNLUK
BİLGİ VE BELGELER V A GİDERİLMESİ İçİN TEKRARıNDA! BELGESİNİN

ET Y VERİLEN SÜREI DEVAMlNDA GERİ ALıNMASı
ı UYGULANACAK UYGULANACAK
R MÜEYYİDE MÜEYYİDE

1- Sağlık Ünitesinin uygunluk Süre verilmez.
elgesi var mı? Sağlık Ünitesinin faaliyeti

durdurolur. Kültür Turizm
Bakanlı~ına bilgi verilir.

- Sağlık Ünitesinde adına Sağlık Ünitesinin faaliyeti Tekrarında sağlık Aynı yıl içinde 3 kez
alışma belgesi düzenlenmeyen ıay süre ile durdurulur. ünitesinin faaliyeti 3 tekrarında
abip, diğer sağlık çalışanı ve ay süre ile bağlı olduğu sağlık
serbest çalışma yetkisi olmayan durdurulur kuruluşu sağlık
'işiler çalışıyor mu? ünitesinin bulunduğu

konaklama tesİsinde
faaliyet gösteremez

p- Sağlık Ünitesinde çalışan Bağlı olduğu sağlık
ısağlık ve diğer personelin kuruluşunun mesul müdürü
igorta primleri bordrosli uyarılır ve ilgili İl
Imevcut mu? Müdürlüğüne bildirilir.
~- Sağlık Ünitesinde çalışan Bağlı olduğu sağlık Sağlık Ünitesinin Tekrarında sağlık
~ağlık çalışanları ile ilgili kuruluşunun mesut müdürü faaliyeti 3 gün ünitesinin ıo gün
!Kayıtların düzenli ve doğru uyarılır. süreyle durdurolur. faaliyeti durdurulur
şekilde Müdürlüğe bildirİmi 7 gün
Ivapılmış mı?
5- Tıbbi kayıt ve arşiv sİstemi Bağlı olduğu sağlık Eksiklik ve/veya
'lgili mevzuata uygun mu? uruluşunun mesul müdürü uygunsuzluk

yarılır. giderilinceye kadar
7 gün Sağlık Ünitesinin

faaliyeti durdurulur



•
- Bakanlığın veya Müdürlüğün
istediği Sağlık Ünitesi ile ilgili
istatistiki veriler düzenli ve
oğru şekilde bildiriliyor mu?

am Zamanlı Çalışan Sağlık
ersoneli görev yerinde mi ?

Bağlı olduğu sağlık
kuruluşunun mesul müdürü

uyarılır.
7 gün

Bağlı olduğu sağlık
kuruluşunun mesul müdürü

uyarılır.
7 gün

Eksiklik ve/veya
uygunsuzluk

giderilinceye kadar
Sağlık Ünitesinin

faaliyeti durdurulur.

Eksiklik ve/veya
uygunsuzluk

giderilinceye kadar
Sağlık Ünitesinin
faal i eti durdurulur

Tekrarında sağlık
ünitesi uygunluk
belgesi iptal edilir

2. BÖLÜM HİzMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER
HIZMET BİRıMLERINE E EKSIKLİCIN EKSIKLİCIN UYGUNLUK

ESAS BİLGİ VE V lA GİDERİLMESİ İçİN TEKRARINDN BELGESİNİN
BELGELER ET ıVıR VERİLEN SÜRE/ DEVAMlNDA GERİ

UYGULANACAK UYGULANACAK ALINMASI
MÜEYYİDE MÜEYYİDE

i-Sağlık Ünitesinin genelinde Bağlı olduğu sağlık Sağlık Ünitesinin faaliyeti
ijyene uygun temizlik ve kuruluşunun mesul müdürü 5 gün süreyle durdurulur.
akım sağJanmış mı? (uygun uyarılır ve 2 gün süre
lmayan birimler açıkça verilir
elirtilecektir)
- Yönetmelik ile belirlenen Bağlı olduğu sağlık Eksiklik ve/veya
asgari ilaç, malzeme,donanım kuruluşunun mesul müdürü uygunsuzluk giderilinceye
mevcut mu? uyarılır. kadar Sağlık Ünitesinin

7 gün faaliyeti durdurulur

- Sağlık Ünitesinde tıbbi Bağlı olduğu sağlık Eksiklik ve/veya
,~~klar Tıbbi Atıklann Kontrolü kuruluşunun mesul müdürü uygunsuzluğun devamının
önetmeliğine uygun uyarılır. tespitinde Sağlık
oplanıyor ve imhası yapılıyor 7 gün Ünitesinin faaliyeti 7 gün
mu? süre ile durdurulur.
- Sağlık Ünitesinde belirtilen Bağlı olduğu sağlık Sağlık Unitesinin faaliyeti Tekrarında
'şlemler dışında işlem yapılıyor kuruluşunun mesul müdürü 10 gün süre ile sağlık
mu? uyarılır. durdurulur. ünitesinin

uygunluk
belgesi iptal

edilir
-Konaklanla tesisi dışındaki Bağlı olduğu sağlık Sağlık Ünitesinin faaliyeti Tekrarında
"işilere hizmet veriyor mu ? uruluşunun mesul müdürto iOgün süre ile sağlık

yarılır. durdurulur. ünitesinin
uygunluk
belgesi iptal
edilir

Denetim Ekip Başkanı
Ad, soyad

Denetçi
Ad, soyad

Sağlık ünitesinde
çalışan Tabip/sağlık personeli
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