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.................vALiliGiNE
(Halk Sagl* Miidiirliigii)

25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan ,.Aile Hekimlili
uygulama Ydnetmelili'nin "Aile salhgr merkezinin teknik donanrmr" baghkh 24 tincii
maddesi ile aile saphlr merkezinde faal olarak bulundurulmasr zorunlu asgari trbbi cihaz ve
malzemeler diizenlenmig olup "ii)" bendi "Kurum tarafindan belirlenen bulundurulmasr
zorunlu tutulan temel acil ildglar, aqrlar ve antiserumlar." ile ilgili olarak bulundurulmasr
zorunlu asgari ilaglarrn listesi ekte sunulmugtur.

Bununla birlikte adr gegen y<inetmeligin 23 iincii maddesinde "Aile sagh[r merkezinin
fiziki gartlarf' ve 24 iincii maddesinde "Aile salhgr merkezinin teknik donanrmf' baghklarr
altrnda yaprlan deligiklikler nedeni ile sahada hdlihazrda kullamlmakta olan denetleme
formlarrnda gi.incelleme yaprlmasr ihtiyacr dogmustur. Bu gergevede aile saghgr merkezlen ve
aile hekimligi birimlerinin izleme delerlendirmelerinde ekte gdnderilen formlar ile iqlem tesis
edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.

Bakan a.

Kurum Bagkanr

Ekler:
Ek I :ASM izleme deferlendirme formu
Ek 2:AHB izleme de[erlendirme formu
Ek 3:ASM'de bulundurulmasr zorunlu asgari ilag listesi

DACITIM:

GereIi:
8l Il Valili[ine



EK- I
AiLE SAGLTGI MERKEZi iztnwtn nncnnr,rNoiRME FoRMU

iti/ilgesi 3 ....................,... | ............ Tarihi:......./..../
ASM Adt :...................
Adresi :.....,............
Telefon / Faks : ...............,..
ASM Temsilcisi : .......,......
Sofuk Zincir Sorumlularl:......
Toplam AII / ASE Sayrsr:..........
Binanrn Miilkiyeti: Kamu [---l / 6zelC Difer l-l Vakft] Dgnskf-J
Bina safhk kurulugu olarak planlanmrEF

Aile Safh[r Merkezi Fiziki Ve Teknik gartlan

1. Drq tabela, tabela ydnetmeliline uygun mu?
a. Evet

b. Hayr f_-l
2. Binamn gevresi temiz ve bakrmh mr? (Miistakil binalar igin uygulanrr.)(eevre

di.izenlenmes i yaptlmtg mr?)
a. Evet

b. Hayrr E
c. Bina mi.istakil degil f_-l

3. Binamn drq cephe boyasr, temiz ve bakrmh mr? (Miistakil binalar igin uygulamr.)
a. Evet fl
b. Hayrr

. ir .r.i. Ilgili yerlere bildirim yaprlmrq l-__l
c. Bina miistakil degil l'-.--l

4. oziirlii ve yaqh hastalarrn giriq ve grkrqlanm mtirnktin krlan kolaylaqtrncr tedbirler
ahnmrq mr?

Var Yok Ihtiyag yok
Uyg,- Uygun

degil
a. Asansdr
b. Merdiven korkuluEu
c. Rampa
d. Rampa korkulugu
e. Giriq katmda dziirlii

poliklinigi

5. ASM yrinetici hekimi belirlenmig mi?
a. Evet

b. Hayrr F
6. Ydnetim karar defteri mevcut mu?



a. Evet E
b. Hayrr F

7. Kararlar usuliine uygun qekilde ydnetim karar deflerine kaydedilmiq mi?
a. Evet E
b. Hayr F

8. Isrnma nasrl saflamyor?
a. Klima
b. Kalorifer f]]
c. Elektrikli rsrtrcr E
d. Gaz sobasr

e. Diler t:]
i. Belirtiniz:....

9. Hizmet ve bekleme alanlanmn srcaklEr 18-27 "C arasrnda mt?

a. Evet 'f.--l
D. Hayrr t-r

10. Yangrna y6nelik gerekli tedbirler (ASM'nin her katr igin duvara sabitlenmiq en az 6 lt
yangrn sd,ndiirme ttipii) ahnmlf ml?

a. Evet

D. Haylr L----r

ll. Yangrn s<indtirme tiiplerinin periyodik kontrolleri yaprhyor mu?
a. Evet

b. Hayrr
c. Yangrn siindiirme tiipii yok l---.l

12. Yangrn talimatnamesi mevcut mu?
a. hvet

b. HaYrr E
13. ASM toplam alanr mevzuat $artlannl kargrhyor mu? (tek aile hekimi igin 60 m2, birden

fazla hekimin bulunmasr durumunda her hekim igin 20 m2 ilave edilir. )
a. Evet E
b. Hayrr f__l

14. Bekleme alam kag metrekare?
a.

b.

5-10 m' | |

10-15 m' | |

)-
IJ-ZU m- | |

)--
2U m- Dzetr l l

15. Bekleme alanrnda bir AH iqin 5(be9), diler her AH igin 3(ii9) adet bekleme koltulu var
mr?

a. Evet
D- Havtr ' '

16. ASM'nin gahgma gtinleri ve saatleri binanrn drg cephesinde tabelanln altrnda gdrtintir
qekilde asrh mt?

a. Evet tl



b HaYrr I t

17. Kurumca gdnderilen afig ve brogiirler panoya asth mr?

a. Evet

b. Hayrr f__l
18. Mevzuat hiikiimlerine gdre hizmet sunumunda Sncelikli gruplara ydnelik uyarrcr

igaretler veya yazrlar mevcut mu?

a. Evet E
b. Hayr E

19. Sagl* kurulugunun iqinde gerekli ydnlendirme ve uyan igaretleri uygun bir bigimde
konumlandrnlmrg mr? (Tek kath ASM'ler igin bu delerlendirme yaprlmaz.)

a. Evet tl
b. Hayrr E
c. ASM tek kath ---l

20. ASM'ye ait tiim odalarm,/alanlann isim tabelalarr mevcut mu?

a. Evet E
b. Hayrr

21. Sallft hizmeti sunulan alanlara ait zemin kaplamasr kolay temizlenebilir nitelikte mi?
a. Evet

b. Hayrr f---l
22. Trbbi miidahale odasr var mr?

a. Evet tl
b. Hayrr

23. Trbbi mtidahale odasmm lavabosu var mr?

a. Evet

b. Hayrr E
24. Trbbi miidahale odasrnda muayene ve miidahale masasr var mr?

a. Evet f_-.l
b. Hayrr u

25. Trbbi mtidahale odasmda bulunmasr sereken malzemelerin durumu

Mevcut Mevcut deAil Agrklama

Faal Faal deAil
a. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon

clhazlarr
b. Diapozon seti

c. Tartr aleli (bebek. eriqkin boy)

d. Boy rilger (bebek, erigkin boy)

e. Pansuman seti

f. Enjektdr, gazhbez gibi gerekli sarf
malzemeleri

g. Keskin atrk kabr

h. Acil seti; (acil mtidahale setinde
yrinetmelikle belirtilen asgari
malzemeler bulunur.)

i. Defibrilatdr



Manometreli oksijen tiipti

Buzdolabr (sadece aqrlar ve

m. Aqr dolabrmn ve aile salhlt
merkezinin trbbi hizmet alanlan ile
bekleme alanlannda ig ortam
srcakhk takiplerini yapmak igin
standartlarr Kurumca belirlenmiq
olan rsr verisi gdnderebilen 2 adet
termometre

n. Agrlar ve ilaglar igin karekod

o. Ilaclann miat ve stoklanrun listesi
elektronik ortamda takio edilir.

p. Jinekolojik muayene masasr,

bb. Jenerat6r veya kesintisiz giig

cc. Kiigiik cenahi seti; asgari I portegti,
I makas, I penset, 1 bisturi sapt,
stapler (ddrt hekime kadar iki set,
d<irt hekimden sonra her ddrt hekim
igin ilave bir set)(iizerinde son

dd. Genigletilmig balrgrklama programr
kapsamrnda uygulanan agrlar ve
antiserumlar

26. Bebek bakrm ve Emzirme alant/odasr olusturulmus mu?
a. Evet

b. Hayrr E
27. Soluk Zincir Delerlendirmesi

Evet Hayrr
a. Buzdolabrmn drq kapalrnda agr gemasr asrh mr?
b. Ydnetmelile uygun termometreler var mr?
c. Termometre faal mi?
d. lsr takibi genelge/mevzuata uygun yaprhyor mu?
e. Isr izlem gizelgesi varmr?
f. Buz aktisii var mr?



g. Asllar usuli.ine uysun yerlestirilmis mi?
h. Acrlan asl siseleri iizerine acrldrEr tarih, saat yazllmls mr?
i. Asr nakil kabr var mr?

Atr nakil kabr temiz ve bakrmlr mr?

28. Bulundurulmasr zorunlu, asgari temel acil ilaglar, aqrlar ve antiserumlar mevcut mu?

Miad kontrolleri yaprhyor mu?

Mevcut Miadr Uyeun
Evet Hayrr Evet Hayrr

a. Verapamil HCL ampul veya
Diltiazem hidrokloriir ampul

3 arnp.

b. Asetilsalisilik Asit 300 me tb 20 tablet

c. Kortikosteroid amoul 3 amp.

d. Non-steroid antienflamatuarampul 3 amp.

e. Methergine ampul 3 amp.

f. Polivinil prolidine iyot sol. 500cc. I adet

s. %5 dextroz 500 cc 2 adet

h. % 0,9 luk NaCl. 500 cc 2 adet

i. l/3 izodeks 500 cc. l adet

Analiezik amp. 5 amp.

k. Adrenalin l mg amp 5 amp.

l. Atropin sulfate 0,5 mg amp. 5 amp.

m. Dopamin hidrokloriir amp. 2 amp.
n. Lidocain 7o2 amp. 2 arnp.

o. Antihistaminik amp. 5 amp.

o. Salbutamol siilfat nebul veva amoul 3 adet

r. Diazepam l0mg amp 2 amp.

s. Kaptopril 25 mg tb 20 tablet

t. Diiiretik amp 5 amp

29. Bagrgrklama progftrml veya kampanyalar kapsammda ihtiyag duyulan agrlar, toplum

sa!h[r merkezi tarafindan aile hekimlerine ulaqtrrrlmrg mr?

a. Evet

b. Hayrr t-l
30. Krrmrzr ve yegil regeteye tabi ilaglar mevzuat hi.ikiimlerine uygun kilit alhnda tutuluyor

mu?

a. Evet E
b. Hayrr E

31. Trbbi atrklar, Trbbi Atlklann Kontrolii Ydnetmeli!ine uygun gerekli tedbirler
(enfeksiydz atrklar, kesici ve delici auklar igin ayrr trbbi atrk kaplan) ahnmrq mr?

a. Evet l---l
b. Hayrr L--J

32. Kalibrasyon gerektiren ve trbbi amagla kullanrlan elektronik cihazlarrn kalibrasyonlan
yaprlmrg mr?(07/06/201 I tarihli ve 27957 sayh Resmi Gazete'de yaytmlanan Tbbi

5



Cihaz Yanetmeli{inin Kullanm Gilvenligi ile ilgili olarak 23.Maddesinde; "(2)
Kurulum, kalite kontrol testleri, kolibrasyon veya baktm-onanm gerehiren nbbi
cihazlarda sdz lconusu iSlemler imalatgmm angardii$ii Sekilde gergeHeStirilir. "
hiiloniine gare de le rlendirilmesi)

a. Evet n
b. HaYrr f-l

33. Laboratuvar hizmetleri veriliyor mu?
a. Evet E

i. Halk Saghg Miidiirliilii imkAnlanf_-1
ii. Kendi imkdnlan ile

l. Bu hizmetler igin uygun bir oda bulunuyor mu?

a. Evet 
=b. Hayrr L-r

b. HaYrr E
34. Radyolojik gdriintiileme hizmetleri veriliyor mu?

a. Evet fl
i. Halk Salhlr Mi.idiirliilii imkdnlan ile f
ii. Kendi imkanlan ile

1. Bu hizmetler igin uygun bir oda bulunuyor mu?
a. Evet n
b. Hayrr

b. Hayr tl
35. Hastalann kullandrlr, zemin kaplamasr temizlenebilir tuvalet ve lavabo var mr?

a. Evet f]]
b. Hayrr E

36. Tuvalette gerekli hijyen qartlan sallanmrg mr? (tuvalet kdfirdr, grip sepeti)

a. Evet tl
b. Hayrr E

i. Tuvalet kdlrdr f_--l
ii. Q6p sepeti

37. Tuvaletlerin bakrm ve temizliEi veterli mi?

a. Evet E
b. Hayrr I I

38. Tuvaletlerin temizlik gizelgesi tutuluyor mu?

a. Evet

b. Hayrr E

39. Tuvaletlerde acil galrr butonu mevcut mu?

a. Evet E
b. Hayrr E

40. Genel olarak ASM'nin bakrm ve temizlili yeterli mi?
a. Evet

b. Hayrr E
41. Aile hekimlerinin iicretli gahqtrrdrlr personel var mr? Sayrsr, RIA sertifikasr durumu

nedir?



a. Evet

l.Hizmetli f1 Sayr: F
2.Trbbi Sekreter f__l Sayr: f__l
3.ATT E Sayr: E
4.Saghk Memuru f---l Sayr: f--l
5.Ebe

6.Hemgire E Sayr

Var Yok
RIA Sertifikasr

RlASertifikasr tl [-]
b. Haylr

42. Ucretli gah$tnlan personelin sosyal giivenlik kurumu igin gerekli ewaklan diizenlenip
bildirimleri yaptlmtq mr?

a. Evet E
b. Hayrr E

43. Trbbi miidahale igin kullamlan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu yaprhyor

mu?

a. Evet E
b. Hayrr E

44. Denetim srrasrnda tespit edilen aile hekimlili mevzuatrna aykrrr bir diler durum ve

baqka bir eksiklik var mr?

a. Evet

i. Belirtiniz.

b. Hayrr t--r

Denetim Ekip Bagkanr
Adr Soyadr

imza

Denetgi
Adr Soyadr

lmza

ASM Y<tneticisi
Adr Soyadr

imza

NOT: Aile Hekimlili Uygulamasr Kapsamrnda Sa!l* Bakanhlrnca Qalqtrnlan
Personele Yaprlacak Odemeler ile 36zlegme Usul ve Esaslarr Hakkrnda Yrinetmeligin Ek-2

sinde yer verilen (ASM fiziki ve trbbi eksiklilini l0 giin iginde gidermemek.) maddeleri

ilgilendirmeyen sorulardaki eksikliklerin tamamlanmasr igin 7 giine kadar makul siireler

verilebilir.

NOT 2: Halihazrrda faaliyette olan aile salhgr merkezleri, bina gartlan ve fizik
mekanlarr bakrmndan l ll /2014larihine kadar denetlemede eski y6netmelik htikiimlerince

iglem tesis edilir. Donanrm baklmrndan ve yeni agrlan veya yer degigtiren aile safhlr
merkezlerinin denetlemesinde ise tiim kiterler igin yeni ydnetmelik hiiki.imlerince iqlem tesis

edilir.



EK-2
AiLE HEKiMLici niniui izlnntn onGnnr,nxninun FoRMU

Aile Hekimlili Biriminin il foaulqXVS Kodu :.........../ Tarih :...../....../......
Ai|eHekirnininAdl:.....................'''Siiz|egme|ifl/Giirev|endirme|i
/Yetkilendirilmig f---l
Aile Saphfr Elemanrnrn Adr: ............. Siizleqmeli I--_l / Giirevlendirmeli f--l
AHB'nin giincel telefonu : ..................
AH'nin e- posta giincel adresi : ......"'..............
AWASE'nin GSM :

Kullanllan Otomasyon Programl:
Kesin Kayrth KiEi Saytst : .......'.'...........
Gezici/ Yerinde Hizmet Niifusu: ............ | '..."'..
KDS Gebe Sayrs/ Beyan Gebe Sayrsr: ............/........
KDS Bebek Sayrs/ Beyan Bebek SayIsr : ... ... .. . . './.. . ... ... ...
KDS 65 yaq iizeri niifusu/ Beyan 65 yaq iizeri niifusu: ......'..1
KDS Qocuk Sayn/ Beyan Qocuk Sayrsr: . , . . . . ' , . I . . . . . . . . .

Kesin kayrth niifusun bir yrl iginde muayene orant:..........
Serviks Calkolon Calmeme Ca hedef niifuslarr:....../.......,.. "..
(NOT: Yukarrdaki bilgilerin doldurulmasl zorunludur.)

l. Muayene odasrnm giriginde bulunan tabela, tabela ytinetmeliline uygun mu?

a. Evet

b. Hayrr E
2. Aile Hekiminin haftahk gahgma plam(gahqma saati, poliklinik saati, gezici ve

yerinde hizmet giinleri/saatleri) muayene odastntn kapr giriginde astlt mr?

a. Evet n
b. Hayrr

3. Aile Hekimi gtirevinin baqrnda mt?

a. Evet

b. Hayrr tl
i)mazeretli(izinli, raporlu, ev ziyaretinde, gezicilyerinde hizmette)
ii)mazeretsiz

4. Aile Salhlr Elemant gtirevinin bagrnda mt?

a. Evet

b. Hayrr
i)mazeretli(izinli, raporlu, ev ziyaretinde, gezicilyerinde hizmette)
ii)mazeretsiz

5. Aile Hekimi yaka kartr taktyor mu?

a. Evet E
b. Hayrr

6. Aile Salhgr Elemant yaka kartr taktyor mu?

a. Evet E
b. Hayrr

7. Aile Hekimi gahqmaya uygun iinliik veya forma giyiyor mu?

a. Evet

b. Haytr

8. Aile Salhpr Elemanr gahqmaya uygun 6nltik veya forma giyiyor mu?

a. Evet



b. Hayrr fI
9. Muayene odasl en az 10 metrekare mi?*

a. Evet E
b. Hayrr E

10. Muayene odasrnda lavabo var mr?

a. Evet

b. Hayrr E
1 1. Muayene odasmln zemin ve duvarlan bakrmh ve temiz mi?

a. Evet

b. Hayrr
12. Muayene odasrnda kullarulan malzemeler bakrmh ve temiz mi?

a. Evet

b. Hayr
13. Muayene odasrnda muayene masaslnrn drqandan g6riilmesini engelleyecek gekilde

hasta mahremiyeti sallanmrq mr?

a. Evet
b. Hayrr E

14. Muayene odasrnm ig ortam srcakllr 20-27 "C olmasr kogulu sallamyor mu?

a. Evet E
b. Hayrr E

15. Muayene odasrmn ig ortam srcakhlr 20-27 'C de tutulmasr nasrl sallantyor?

a. Klima
b. l(alonler
c. Elektrik sobasr fl
d. Dolal gaz sobasr

e. Diler
i. Belirtiniz

16. Muayene odasmm fiziksel gartlarr yeterli mi?

a. Havalandrrma

b. Aydrnlatma

Evet Haylr

17. Muayene odasrnda olmasr gereken standart malzemeler mevcut ve faal mi?

Mevcut Mevcut
deEil Agrklama

Faal Faal deAil

Stetoskop
Tansiyon aleti

Qocuk
Eriskin

Otoskop

Oftalmoskop
Termometre
Isrk kaynagr

Paravan. perde vb.

Muayene masasr

Refleks qekici



18. Krrmrz ve yegil regete mevcut mu?

a. Evet

b. Hayrr
19. Krrmzr ve yegil regeteler igin usuliine uygun muhafaza ( kilit ) saglanryor mu?

a. Evet E
b. Hayrr

20. Bakanhkga dzellikleri belirlenen yazrhm ve bilgi teknolojileri kullamhyor mu?

a. Evet E
b. Hayr

2l . Veriler diizenli olarak her ay Bakanhlrn belirledi!i standartlar gergevesinde

Bakanhk sunuculanna g6'nderiliyor mu?

a. Evet

b. Hayrr E
22. Bakmakla yiikiimlii oldupu kiqilere ait bilgi sisteminde tuttulu tiim verilerin,

a. Mevzuat gergevesinde gizlililini sallamrg mr?

b. Bakanhlrn belirledili standartlarda yedelini almrq,

giivenligini sallamrq mr?

Evet Hayrr

23. RiA sertifikah personeli var mr?

a. Evet

i. ASE f]
ii. AH E
iii. Ucretli gahqtrrrlan personel

b. Hayrr tl
24. RiA uygulamasr yaprhyor mu?

a. Evet f__l
b. Hayrr

25-27, madlleler, hekime kayrth tiim gebelerden rastgele olarak segilen 7o5'ine ait
kayrtlar incelenerek doldurulacaktrr,

25. Kayrtlarr incelenen gebelerin heosininl5-49 yaq kadrn izlemleri uygun periyotlarda
yaprlmrg mr?

a. Evet

b. Hayrr n
26. Kayrtlarr incelenen gebelerin heosinin gebe tespiti 14. hafta veya altrnda yaptlmrq

mr?

a. Evet

b. Hayrr

27 . Kay:tlan incelenen gebelerin hepsinin etkin gebelik izlemi yaptlmrq mt? (Gebe

izlemleri Dolum Oncesi Bakrm Protokollerine gtire yaprlacaktrr.

a. Evet E



i. Hemogram bakrlmrg mr? n n
ii. Gerekli ise demir baglanmrg mr?

iii. Proteiniiri bakrlmrg mr? E E
iv. Tansiyon <ilgiilmiig mii? fl t-l

b. Hayrr n

28. madde, hekime kayrth tiim lohusalardan rastgele olarak segilen o/ol'ine ait
kayltlar incelenerek doldurulacaktrr.

28. Incelenen lohusalann hepsinin izlemleri yaprlmrg mr? (Lohusa izlemleri Dolum
Sonrasr Bakrm protokollerine gdre yaprlacaktrr. )

a. Evet

b. Hayrr E
29-33, maddeler, hekime kayrth ttm bebeklerden rastgele olarak segilen 7o5'ine ait

kayltlar incelenerek doldurulacaktlr.

29. Kayrtlan incclcncn bebeklerin hepsinin izlemleri tam ve etkin olarak yaprlmtq mt?

(Bebek izlemleri Bebek izlem protokollerine g<ire yaprlacaktrr.)

a. Evet

b. Hayrr

30. Kayrtlarr incelenen bebeklerin heosinin. hastanede/dolum sonrastnda Neonatal

Tarama Programrna uygun topuk kanr ahnrp ahnmadrlr sorgulanmrg mr?

a. Evet f_-l
b. Hayrr

31. Kayrtlan incelenen bebeklerin hensinin. Neonatal Tarama Programtna uygun topuk

kanr, aile hekimlilinde ahnmrg ve ilgili yerlere gdnderilmiq mi?

a. Evet 
=b. Haytr

32. Kayrtlarr incelenen bebeklerin hepsinin Igitme Tarama Testinin yaplhp yaprlmadrlr

sorgulanmrg mr?

a. Evet n
b. HaYrr t---l

33. Kayrtlarr incelenen bebeklerin hepsinin bebek agrlarr uygun periyotlarda yaprlmrg

mr?

a. Evet

b. Hayrr E
34. Mevzuat hiikiimlerine veya Bakanhk programlanna uygun olarak "Bebeklerde D

Vit. Eksiklilinin Onlenmesi Ve Kemik Safh[rnrn Korunmast Projesi" kapsamrnda

0-12 ayhk bebeklere D Vit. veriliyor mu?

a. Evet Ll
b. HaYrr l'---l

35. Mevzuat hiiktimlerine veya Bakanhk programlartna uygun olarak Demir preparatr

dagltrmr yaprhyor mu?

a. Evet

b. Haytr E
4



36. Hekimin kendine Fayrth kiqiler arasrnda kesin verem tanlsr konmug hastalar var ml?

a. Evet L-J
i. Hekim, 2009/51 sayfi genelgesine uygun olarak bu hastalann tiimihe

Do!rudan Gtizetim Tedavisi (DGT) uyguluyor ya da diper kurumlarca

uygulanan DGT'yi takip ediyor mu?

1. Evet E
2. Hayr

b. Hayr E
37. Aqr sonrasr istenmeyen etki bildirimi yaprhyor mu? ( Aqr Sonrasr Istenmeyen Yan

etki )
a. Evet

b. Hayrr E
c. Bildirim gerektiren vaka olmadr t-l

38. Evde bakrm (yatala ba[rmh) hastalann periyodik kontrolleri yaprhyor mu?

a. Evet

b. Hayrr

39-41. maddeler, hekime kaylth tiim kigilerden rastgele olarak seqilen 10'una ait
kayrtlar incelenerek doldurulacaktrr.

39. Segilen kigilerin hepsinin salhk kayrtlarr mevcut mu?

a. Evet E
b. Haytr E
c. Bir krsmr (% ?) E

40. Segilen kiqilerin hepsinin vrlda en az bir defa delerlendirerek saphk kayrtlannr

giincellenmiq mi?

a. Evet

b. Hayrr
c. Bir krsmt (% ?)

41. Denetim srrasrnda tespit edilen aile hekimlili mevzuattna ayktn bir difier durum

veya baqka bir eksiklik var mt?

a. Evet

i. Belirtiniz.

b. Haytr

Denetim Ekip Bagkam Denetgi Aile Hekimi
Adr Soyadr Adr SoYadr Adt SoYadt

imza imza imza

NOT: Aile Hekimlili Uygulamasr Kapsamrnda Salhk Bakanhlrnca Qahqtrnlan
Personele Yaprlacak Odemeler ile S6ztegme Usul ve Esaslan Hakkrnda Ydnetmelilin Ek-2

sinde yer verilen (ASM fiziki ve trbbi eksikligini 10 giin iginde gidermemek.) maddeleri



ilgilendirmeyen sorulardaki eksikliklerin tamamlanmast igin 7 giine kadar makul siireler

verilebilir.

NOT 2: Halihazrrda faaliyette olan aile hekimli$i birimleri bina gartlan ve fizik
mekanlan bakrmrndan l/112014 tarihine kadar yaprlacak denetlemelerde eski ydnetmelik

hiikiimlerince iglem tesis edilir. Donamm ve yeni agrlan veya yer defigtiren aile hekimligi

birimlerinin denetlemesinde ise tiim kriterler igin yeni ydnetmelik hiikiimlerince iglem tesis

edilir.

* Yer defigtiren ve yeni agrlan aile hekimlili birimleri iEin aramr. Halihaztrda devam

eden birimlerde bu kriter aranmaz.



EK-3

AiLE SAGLIGI MERKEZLERiNDE BULUNDURULMASI ZORI,]NLU ASGARi iLAqLAR

1 Verapamil HCL ampul veya Diltiazem
hidrokloriir ampul

3 amp.

2. Asetilsalisilik Asit 300 mg tb 20 tablet

J. Kortikosteroid ampul 3 amp.
A Non-steroid antienfl amatuar ampul 3 amp.

5. Methergine ampul 3 amp.

6. Polivinil prolidine iyot sol. 500cc. l adet

7. %5 dextroz 500 cc 2 adet

8. % 0,9 luk NaCl. 500 cc 2 adet

9. l/3 Izodeks 500 cc. I adet

10. Analjezik amp. 5 amp.

1l Adrenalin I mg amp 5 amp.

t2. Atropin sulfate 0,5 mg amP. 5 amp.

IJ. Dopamin hidroklortir amp. 2 amp.

14. Lidocain oh2 amp. 2 amp.

15. Antihistaminik amp. 5 amp.

16. Salbutamol siilfat nebul veya ampul 3 adet

T7, Diazepam lOmg amp 2 amp.

18. Kaptopril 25 mg tb 20 tablet

19. Diiiretik amp 5 amp


