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Yazısı Hakkında

TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
(Ehlibiyet Mah.Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:130/80 Balgat/ANKARA)

İlgi : Tüm Tıbbi Cihaz Üretici Ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu’nun 11/08/2020 tarihli
dilekçesi.

İlgi yazıda, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici Ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu’nun Sağlık Market
Uygulaması ile ilgili görüşleri bulunmaktadır. Bu kapsamda yazıda belirtilen;
1-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(DMO) için gerekli olan görseller mevcut durumda
“Başvurusuz Güncelleme” alanından toplu olarak yüklenemediği, sürecin hızlı ilerleyebilmesi adına
görsellerin “Başvurusuz Güncelleme” alanında yer alan toplu excel formatına ilave edilmesi, Ürün
Takip Sisteminde (ÜTS) yer alan değişik barkod senaryoları ile ilgili belirtilen farklı süreçlerin
yönetimi için DMO tarafında teknik altyapıda bir geliştirme yapılması, DMO’nun ÜTS’den ürüne ait
almış olduğu alanlarda firma tarafından ÜTS üzerinde güncellenmesi durumunda DMO sistemi ile
otomatik (web servis ile) senkronizasyonunun eş zamanlı sağlanması, Tıbbi cihaz olarak
sınıflandırılmayan ve dolayısıyla ÜTS’de kayıtlı olmayan kapsam dışı ürünler ile ilgili DMO’de
süreçlerin nasıl olacağı ile ilgili endişeler bildirilmiştir.
2-Bilindiği üzere 19.01.2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı himayesinde Devlet
Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Tedarik İşbirliği Protokolü”nde, Sağlık
Bakanlığının Sorumluluğu başlıklı kısmına göre Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi
malzemeler belirlenip, bu ürünlere ait teknik şartnameler oluşturularak talepler DMO’ya
ulaştırılmaktadır. Söz konusu Protokol ve ekleri çerçevesinde temin edilecek ilaç ve tıbbi malzemeler
için ihale ve sözleşme sonuna kadar tüm süreçlerin yürütülmesi DMO’nun sorumluluğundadır. Bu
nedenle gerçekleşen alımlar ile ilgili duyulan endişelerin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne
iletilmesi gerekmektedir.
3-Diğer hususlarla (ürün görselleri, ambalaj içi miktarlara göre talepler, alımı yapılacak ürünler) ilgili
detaylı bilgilendirmeler sektör toplantılarında yapılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hasan ARSLAN
Kamu Hastaneleri Genel
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