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Gelişen  ve  değişen  tıp  ve  hastane  işletmeciliği  anlayışı  doğrultusunda  sağlık  hizmetlerinin
sunumunda ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlanması amacıyla,  “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik”  05.05.2005  tarih  ve  25806  sayılı  Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yapılan değişiklikle tüm
sağlık kurumlarında hasta odalarının 1 ve 2 kişilik olması benimsenmiş, ancak, kurum fiziki şartları dikkate
alınarak daha fazla hasta kalabilen odalar da düzenlenebilmesine imkân tanınmıştır.

Yapılan incelemelerde,  hastanelerde mevcut koğuş tipi  hasta odalarının bölünerek hasta odaları
düzenlendiği,  düzenlenen  hasta  odalarının  ise  banyo,  wc  ve  lavabosunun  bulunmadığı,  yalnızca  yatak
sayısının  azaltıldığı,  ancak,  bu  şekilde  oluşturulan  hasta  odalarının  Yataklı  Tedavi  Kurumları  İşletme
Yönetmeliğinde  belirtilen  özelliklere  sahip  olmadığı,  bu  konuda  gerekli  özenin  gösterilmediği  tespit
edilmiştir.

Bu sebeple aşağıda belirtilen açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
- Hastanenin fiziki şartları dikkate alınarak yapılacak tadilatlarda, her hasta odasının yatak sayısı ne

olursa  olsun,  yatak  sayısından  bağımsız  olarak  banyo,  wc  ve  lavabo  bulunacak  şekilde  planlanması
gerekmektedir. Koğuş tipi odalarda tadilat yapılacak ise banyo, wc ve lavabo bulunacak şekilde tadilat
planının  yapılması,  bunun  dışında  yalnızca  odayı  bölerek  yatak  sayısının  azaltılması  yönünde  tadilat
yapılmaması,

- Hasta odalarında özürlü hastaların kullanımına yönelik olarak tutunma barları ve lavabo, banyo
ve tuvaletlerde özürlü hastalara yönelik düzenleme yapılarak, tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak
ve tekerlekli sandalye manevrasına imkan verecek şekilde düzenleme yapılması,

-  Polikliniklerde,  özellikle  özürlü hastalar  başta  olmak üzere bütün hastalara  hostes hizmetinin
verilmesi,

- Hastane içinde ve hasta odalarında tekerlekli sandalye geçişini engelleyecek şekilde seviye farkı
olan yerlerde uygun bağlantı rampaları yapılması,

- İki ve daha fazla yatak bulunan odalarda gerektiğinde kullanılmak üzere, yatakların uygun şekilde
(paravan vb.) seperatör ile ayrılabilmesi için düzenleme yapılması,

-  Refakatçilerin  gerektiğinde  yatıp  dinlenebileceği  pozisyon  verilebilen  koltuk  ile  mümkünse
odalarda televizyon, telefon, mini buzdolabı ile hasta ve hasta yakınlarının eşyalarının konabileceği dolap
bulundurulması,

- Hasta odalarında hemşire çağırı sisteminin kurulması veya varsa mevcutların çalışır durumda
bulundurulması hususlarında hastane baştabipliklerince gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Konunun iliniz dahilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm yataklı tedavi kurumlarına tebliği ile gereğini
önemle rica ederim.
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