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iqin Adr: YENIDOGAN (NEoNAToLoJi) YOGUN BAKIM - MALZEME ALIMI
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:

Fiyalar KDV Harig olarak verilrnelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozellili mutlaka belirtilmelidir.

UilB sorgulamasrna gore en dtigtik 3 teklil baz alrnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklitle belirtilecektir.

SUT kodu belirtilmeyen teklitler deferlenrlirme cLgr brrakrlacaktrr. Pakete dahit olup olmadrgr teklitte belirtitecektir.

SUT fiyatrnr a;an teklif)er delerlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odenreler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr.

SGK Tarafrndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durunruncla 1'0klenicil'e 6deme yaprlmayacak ve yiiklenici hiqbir hak talebinde

bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukandaki ttim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.

Son Teklif Tarihiz 23.06.2017

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SCK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.

idare No : 63760.38.32.00.01.330
idare Adr : Harran Universitesi Aragttrma ve Uygularna l{astanesi

Ekap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukartda bildirilmiqtir.
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l
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A YATIS DOSYASI
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0 (414) 344 41 65 Faks : 0 (414)344 41 69



HAsrA DosyAst,DosyA ieiruoe BULUNMASI GEREKEN FoRMLAR

HASTA DOSYASI

o Dosya rizerinde Harran Universitesi amblemi olmahdrr.

. Ornek dosyadaki gibi renkli ve resimli basrlmahdrr. Dosya hastane idaresinin belirtti$i

renklerde basrlmahdrr.

o Dosya tizerinde hastane idaresinin belirttifiiyerlerde istenilen yazilar yazrlmahdrr.

o Hasta dosyasr hastane idaresinin belirledifii cirnek dosyaya gore dtizenlenecektir.

o Formlarr yerlegtirmek igin doqyanrn ig krsmrnda tel+ielma#dn.,la $\i hp.**e- ..,a-

-\-s,tr-:r Ic. i c,- ov-e)* Es[itl-r
. "Klinl( adrnrn oldu[u yer bog brrakrlmalrdrr. Gerektifiinde elle yazrlabilmelidir.

Hasta dosyasr hastane idaresinin belirttifii sayrda ve ozellikte olmahdrr. Hastane

idaresi ihtiyaca gore dosya ve igindeki formlartn miktannt arttrrabilmelidir.

U rtin numuneye gore defierlendirilecektir.

DOSYA igiruOeXi FORMLAR VE FORMLARIN YERLE$rinilUrsi

o Formlarrn cirnekleri mail olarak ve ornek dosya geklinde y0klenici firmaya verilecektir.

Belirtilen formlarrn baztlarr cinl0 arkah olarak basllacaktlr.

Hasta taburcu ve efitim formu otokopili bastlacaktrr.

Ornek dosyalardaki gibi formlarrn dosya igine strastna gore ve eksiksiz yerlegtirilmesi

yriklenici firma taraflndan yaprlacaktrr.

Dosyanrn ve formlarrn hatah,eksik ve yanlrg bastlmasr halinde ytiklenici firma yenisini

basmakla ytikUmliidUr.

Dosyanrn igindeki formlar hastane idaresinin belirtti[i sayrda olmahdrr.

Dosyanrn iginde bulunmasr gereken formlar agafirda strastna gcire belirtilmiStir:

DOSYA iqnnir FORMLARIN SIRALARI

o Hem$irelik hizmetleri yenido[an yo[un bakrm tinitesi hasta <jn de[erlendirme fbrmu

(arkah <inlii basrmr olacak)

Yo[un bakrm hemqirelik on deferlendirme formu (kan transiizyon-izolasyon-hasta

yakrnrnda teslim altnan ilaglmalzeme)

Yo[un bakrm hemqirelik 6n defier

-l-L.}<r-

a

a Hemqirelik bakrm r,r{t6
e formu(yatan hasta efitim de[erlendirmesi)
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Hasta transfer formu

Yenido[an yo[un bakrm tinitesi hasta taburculuk fotmu

Hasta dosyalannda bulunmast gereken dokiiman listesi

Doktor yatrs dosyasr

Yenido[an yo[un bakrm aydrnlatrlmls onam formu(arkah cinlii)

Yenido[an refakatgr ve ziyaretgi talimat formu

Yenido[an pramattire servisi hasta dosyasr formu/analiz

Yenido[an do[um <incesi ve do[um sonrasr tant formu

Hasta izlem formu

Yenido[an giinltik izlem ormu(arkah onlti)

Yenido fian L ab ar attar tetkikleri

Yeni do[an Kangazr izlem formu

Yenido[an Bilirubin takrp formu(arkall tinlii)
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