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GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

 

İlgi: a) 15.09.2013 tarih ve 31384 sayılı makam onayı 

         b) 28.11.2013 tarih ve 39075 sayısıyla yayınlanan “Katarakt Operasyonları” konulu, 

2013/22 numaralı genelge 

 

 İlgi (a) Makam onayı gereği sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen katarakt 

operasyonlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla bilimsel komisyon 

oluşturulmuştur. 

 Bu çalışmalar sonucunda katarakt operasyonlarının değerlendirilmesinde kullanılacak form 

hazırlanmıştır. Bu form ile kamu, üniversite ve özel sağlık tesislerindeki katarakt operasyonlarının 

uygunluğu ve yapılan işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Söz konusu değerlendirmenin 30.06.2015 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir. 

 Değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, belirlenen sağlık tesislerinin 

yöneticilerince, kurumlarını değerlendirmek amacıyla görevlendirilen yetkililere gerekli olan her türlü 

veri, bilgi ve belgelerin temininde ve katarakt operasyonuna alınacak hastalardan değerlendirme için 

belirlenenlerin, (ilgi (b) genelge gereği ameliyatlarının 24 saat ertelenmesi kararı da dikkate alınarak) 

görevlendirilen uzman hekim tarafından uygun bir ortamda muayene edilebilmesinin sağlanmasında ve 

değerlendirme sonuçlarının internet ortamında sisteme girişlerinin sağlanabilmesi için internet 

bağlantısı olan bir bilgisayarın hazır bulundurulmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi 

gerekmektedir. 

 Kamu, üniversite ve özel sağlık tesisi yöneticilerinin ve il sağlık müdürlüğü yetkililerinin 

hazırlanacak olan değerlendirme kılavuzunda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecek olan 

değerlendirmeye gerekli özeni göstermesi, ekte yer alan kurum listesi ve değerlendirici hekim listesi 

dikkate alınarak değerlendirmede görev alacak kişilere tebligatın yapılması hususu; 

 Olurlarınıza arz olunur. 

           Aydın SARI 

              Daire Başkanı 

     

 

Ek: Değerlendirici hekim ve kurum listeleri      

 

 

    Uygun görüşle arz ederim. 

                .../.../2014  

   Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ 

    Genel Müdür Yardımcısı       
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Prof. Dr. Doğan ÜNAL 

Bakan a.  

Genel Müdür V. 
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