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İlgi : 10.11.2017 tarihli ve 80981279-809.99-E.99-1217 sayılı yazınız

Sağlık tesislerimizden gelen geri bildirimler ışığında hastanelerde bulunan tıbbi gaz
dağıtım hattı, klima ve iklimlendirme sistemleri, pnömatik tüp taşıma sistemlerine yönelik
depo kayıt ve teknik servis süreçlerine yönelik açıklama yapılması ihtiyacı görülmüştür.

Sağlık tesislerinde yer alan basınç, iklimlendirme, havalandırma, gaz dağıtım hatları
alanlarının mekanik tesisat olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı mütaala edilmiştir.
Sağlık tesisinde makina, iklimlendirme gibi branşlarda teknik hizmet sınıfı personel
(mühendis, tekniker, teknisyen) veya tıbbi gaz teknikeri / teknisyeni veya teknisyen
yardımcısı bulunması halinde bahse konu sistemler ve bileşenlerinin teknik hizmet (bakım,
onarım, muayene - kabul gibi) ve tedarik süreçlerinin bu ünvan / branşlarda yetkin personel
tarafından gerçekleştirilmelidir. Bahse konu sistem ve bileşenlerinin taşınır işlemleri, aktif
taşınır kodu bulunan depo türlerine göre sorumlu taşınır kayıt yetkilisi tarafından
yürütülecektir. Ayrıca "Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimleri Hk." konulu ilgi yazının ekinde sağlık
tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüklerinde yer alacak olan Klinik Mühendislik Hizmetleri
Birimlerinde görevli personelin görev ve tanımı "B.2. Klinik Mühendislik Hizmetleri Uzmanı
/ Sorumlusu Görev Tanımı" başlığı altında detaylandırılmıştır. Buna göre Klinik Mühendislik
Hizmetleri Birimleri bahse konu sistemlerin metroloji faaliyetlerinin yürütülmesinden
sorumlu olduğu gibi teknik servis süreçlerini yürüten diğer teknik servis birimlerimlerine bilgi
desteği sağlamalıdır.

Buna göre personel kaynağının yetkinlik kapsamları göz önüne alındığında sağlık
tesisleri ve müdürlüklerimizde görevli ilgili branşlardaki personelin görev, yetki ve
sorumluluklarının dağılımının bu minvalde gerçekleştirilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.
e-imzalıdır.

Selim BENER
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
81 İl Sağlık Müdürlüğü
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