
T.c.
SAĞLIK BAKANLİĞr

ŞANLİURFA iL SAĞL|K MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLİURFA VlRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

lha|e Kodu : 00l98

sAYl :

KoNU: Teklif Mektubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve mikıafl yazılı olan malzemeler 4734 sayıll Kamu ihale l(anununun
22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satıı alünacaklür. KDv Hıriç birim fiyaıın hastanemiz satınalma birimine
gönderi|mesini rica çdeıim.

Il.HANTğlefon : 4l45l l.}007
Fax :4l45l21236
E_Posta; sanliurfadhsl t@saglik.gov,tr

Baş

ı
s.ı{o Mal / Hizmet Adı Birimi uBB Kodu Bi]im Fiyat Toplam

Fiyat

1 HASTANE GİRiS KAĞİDİ 26900 ADET
2 ERİşKİN AĞRI

DEGERLENDIRME
FoRMU

10000 ADET

3 iTAKi DüSME RİsKi
DEGERLENDIRME
FoRMU.

15000 ADET

4 , IBBI MUŞAHADE VE
MUAYENE FORMU.

6000 ADET

5 HEMŞIREUK
HİzMErLERi HAsTA öN
DEĞERLENDİRME
FoRMU

20000 ADET

6 AYRINTIU TEŞHIS VE
TEDAVI.IsLEMLERI RIZA
BELGEsI

21000 ADET

7 HASTA HASTA YAKINI
UYUM EĞİTiM FORMU

17000 ADET

8 DOSYA MUHTEVIYATI
DÖKÜM FoR1,4U_

8000 ADET

9 NUTRISYONEL RISK
SKoRU
DEĞERLENDİRME
FoRMU

18000 ADET

10 STRONG KIDS
NÜTRİSYON
DEĞERLENDİRME
FoRMU

1000 ADET

11 HEMŞİRE GÖZLEM
FoRMU

35000 ADET

12 HEMŞİRELİK
HİZMErLERİ HASTA öN
DEĞERLENDiRME
FORMU (GÜNLÜK
YAISLAR iÇİN)

7000 ADET

13 PRE€P KONTROL VE
TARAF iŞARETLEME
FoRMU

9600 ADET

!

l4 AMELİYATHANE
TRANSFER FORMtJ

9100 ADET

15 GENEL / BOLGESEL
ANE5TEZİ HAsTA
AYDINLAnLMIş HAsTA
RIZA BELGESI.

9000 : ADET

16 iYENİ BiLGİ VE 10000 ADET
AYAK izİ FoRMU

|7 BEBEK TESUM FORMU 6000 : ADET

Miktarl Markasl



18 YENİDOĞAN FiZİK VE
MUAYENE VE TAKiP
FoRMU

10000 ADET

19 NoRMAL VE
MÜDAHALEÜ VA]İNAL
DOĞUM BİLGİLENDiRME
VE AYDINI,ATILMIş .
HASTA RIZA BELGESİ

3000

20 DOÜĞUM GÖZLEM FORMU 4000 ADET
2l : pınrocnnr İzı-epı

: FoRMU
DET

2? cüveııı-i ooĞuı,4
: roıırnor risresı

5000 ADET

23 ANESTEZİ TAKİP FoRi.4U , 1000 ADET:
24 ANESTEZİ GÜVENLiK

KONTROL ÜSTESi
2000 ADET

2s DİYAUZ ÜNİTESI
HEMŞİRE GöZLEM
FoRMu

1000 ADET

HAsTA TRANSFER
FoRMU.

1 0000 ADET

HASTA TABURCU VE
EĞirİı,ı ronı,ıu

22000 ADET I

28 : İıec rrİrErİ 1000 ADET
29 MAYİ İNFÜZYON

fiKErİ
20000 ADET

30 i AĞpJ BAıcM pLANI 8000 ADET
31 --nrrivire iıroırüıısı

, BAKIM PLANI FoRMtJ
3000

32 u CERRAHI 9 100 DET
KONTROL UsTESI

33 aı,ırüyır iı-e ooĞuı,4
(sEzERYAN)
BİLGİLENDİRİLMİŞ
oNAl4 FoRMU

6000 ADET

34 KAN GLUKOZUNDA
DEĞiŞKENLiK RİsKİ
BAKIM PLANI FORMU

ADET

I

l

HAVA YotU
egruĞ:ııoı
YETERSIZUK BAKİM
PLANİ FORMU

ADET

Jo ENFEKSİYON RiSKİ
BAKIM PLAN! FORMU

2000 ADET

TANİsAL RAHIM IÇI
GIRIŞIM . .

BILGILENDİRILMIŞ
HASTA ONAYİ BELGESi

ADET

38 : YENIDOGAN BEBEK
: izı-eıı ronı,ıu

5000 ADET

39 JINEKOLOJ 14 şAHADE 9000 ADET
FoRMU

40 BEBEKLERDE
ooĞuuseı- raı-çı
çıxıruĞı rıruııınsı

10000 ADET

BİLGİLENDİRME FORMU
xıoııı ooĞuıa rüniĞi 8000 ADET
VE DOĞUMHANE BAKIM
PLANI FORMU

42 i A5I KART! 10000 : ADET
43 DOKU BÜTUNLÜĞÜNDE

BOZULMA BAKM PLANI
FoRMu

500 ADET

44 GEBE TAKIP FOR14U 9000 ADET
45 1.4 ETLE 13000

DOSYA MUHTEViYATI
DÖKÜM FORMU
PALYATİF BAKİM
üNİTESİ HA5rA
BiLGiLENDİRME VE

ADET

ADET

5000

26 I

I

I

ADET

500

1000

37 7000

l

l

l

4I

ADET

46 500



RIZA BELGESI
47 BASI YAMSI

DEGERLENDİRME VE
TAKİP FORMU

500

48 ÇOCUK YOĞUN BAKIM
ONAM FORMU

ADET

49 ARşİV (TPG) DosYA
TEsuM FoRMU

15000 ADET

50 SAĞUKTA KALffE
STANDARTLARI
REHBERi EL KiTABı

1 ADET

51 YENiDOĞAN YOĞUN
BAKIM ÜNiTEsi RIZA
BELGEsİ

1500 ADET

52 YENİDOĞAN YOĞUN
BAKIM HASTA İzLEl,l
FoRMu

1000 ADET

53 YENİDOĞAN YOĞUN
BAKIM ÜNİTESİ BEBEK
TANmM KARTI ERKEK

400 ADET

54 YENİDOĞAN YOĞUN
BAKIM ÜNİTESi BEBEK
TANITIM KARTI KlZ

400 ADET

55 ] YENİDoĞAN HAsIA
: rerıp oosyısı

15000 ADET

56 HASTA REFAKATÇİ
TALEP FORMU

500 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi

Adresi
Telefon ka§e ye lmza
Fax
E-Mail

Not: Toklif'lerde Kar.lamı ve D.ksil KesinIikle olmryıcıkttr

ADET

1000



T.c
Sağlık Bakanlığı

Şanlıurfa il sağlık Müdürlüğü
Viranşehir Devlet Hastanesi

Basılı Evrak Teknik Şartnamesi
yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.I_HASTANE GiRiş FoRMU

Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutlan ve şekli numune ile birebir aynı
olmalıdır.

yazı bulanık olmamah net okunakll olmah.

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır.

Kağıt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt
oimalıdır.

Her cilt 100 adet kopyadan oluşmalıdır.

Form 1 (bir } nüsha olup, tek kopyadan
oluşmalıdır.

Grafik tasarlml firma taraflndan yapIhp onay
alınmalıdır.

Nakıiye Ve işçilik flrmaya ait olmalıdır.

2_ERişKiN AĞRl DEĞERLENDiERME FoRMu

Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır.

Kağıt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt

olmalıdır.

Her cilt 10o adet kopyadan oluşmalıdır.

Form 2 (iki ) nüsha olup,önlü arkah tek kopya

olarak basılacak.

Grafik tasarımıfirma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

3_ iTAKi DüşME RisKı DEĞERIENDiRME

FoRMU

Baskı numunedeki gibi olmahdır

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır

Kağıt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt
olmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup, tek kopyadan
oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır.

Naklİye ve İşçilik firmaya ait olmalıdır.

4_ TlBBl MÜşAHEDE VE MUAYENE FoRMu

Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı
olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmah.

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır.

Kağıt özelliği 1. Hamu(80gr) beyaz kağıt

olmalıdır.

Form 4 (dört ) nüsha olup, önlü arkah tek
kağlda bitişik ve tek kopya olma|ıdır.

Her cilt 100 adet kopyadan oluşmalıdır.

Baskl arkah önlü tek renklı olmalıdır.

Grafik tasarlml firma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır.

Nak|iye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

5- HEMŞiREtil( HizMETIERİ HASTA ÖN
DEĞERIENDİRME FORMU

Baskl numunedeki gibi olma|ıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı
olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır.

U
ıdır.

g,erl

Her cilt 100 adet kopyadan oluşmalıdır.



T.c
Sağhk Bakanlığı

Şanlıurfa il sağhk Müdürlüğü
Viranşehir Devlet Hastanesi

Basılı Evrak Teknik Şartnamesi
Kağ|t özelliği 1. Hamur(sogr) beyaz kağıt Kağt özelliği 1. Hamur(8ogr} beyaz kağıt
olmalıdır. olmalıdır.

Her cilt (100 sayfa) 50 kopyadan oluşmalıdır. Her cilt 10O kopya olmalıdır.

Form 4(dört ) nüsha olup,önlü arkalı (2 Form 1(bir ) nüsha olup, tek kopyadan
sayfa)tek kopyadan oluşmahdır. oluşmalıdır.

Baskı arkah önlü tek renk olmalıdır Graflk tasarlml firma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır.

Grafik tasarımı firma taraf|ndan yapıhp onay
alınmalıdır. Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalldlr.

Nakliye Ve işçilik firmaya ait olmahdlr. 8- DosYA MuHTEvlyırı oÖxÜnı roRıvıu

6- AYRlNTltl TEşH|ş vE TEDAvi iştEMtERİ Bask| numunedeki gibi olmalıdır.
RlzA BEtGEsl

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

Baskı numunedeki gibi olmalıdır. olmahdır.

Yazü boyutlarl Ve şekli numune ile birebir aynı Yazı bulanık olmamall net okunakll olmal|.

olmalıdır' 
Ebat : A4 boyutunda olmahdır.

yazl bulanık olmamalı net okunakh olmah.
Kağıt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt

Ebat : A4 boyutunda olmahdır. olmalıdlr .

Kağlt özelliği 1. Hamur(8ogr) beyaz kağıt Her cilt 10o kopya olmalldlr.
olmalıdır .

Form 1 (bir ) nijsha olup, tek kopyadan
Her cilt (100 sayfa) 50 kopyadan oluşmahd|r. oluşmalıdır.

Form 3 (üç ) nüsha olup,önlü arkalı (2 Grafik tasarımı firma taraflndan yaplhp onay

sayfa)tek kopyadan oluşmalıdır al|nmalıd|r.

Baskı arkah önlü tek renk olmalı. Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay 9- NUTRÜsYoNEt Rlsx sKoRu
alınmalıdır. DEĞERIEND|RME FoRMu

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır. Baskı numunedeki gibi olmahdır.

Yaz| boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.
7- HASTA vE HASTA YAKıN| EĞiTiM FoRMU

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.
Baskl numunedeki gibi olmalıdır

Ebat : A4 boyutunda olmalıdlr.
Yazı boyutlar| Ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır. Kağıt özelliği 1. Hamu(8Ogr) beyaz kağıt

olmalıdır.
yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Her cilt 100 kopya olmalıdır.
Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.



T.c
Sağlık Bakanlığı

Şanlıurfa il sağhk Müdürlüğü
Vİranşehir Devlet Hastanesi

Basılı Evrak Teknik Şartnamesi
Form 2 (iki ) nüsha olup,önlü arkalı(l sayfa) Grafik tasanm| firma tarafından yapılıp onay
tek kopyadan oluşmahd|r. alınmalıdır.

Baskl arkah önlü tek renk olmalıdır. Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay 12- HEMş|REL|K ÖN DEĞERLEND|RME FoRMu
allnmalıdır. toıGt

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalldır. Baskl numunedeki gibi olmaltdlr.

10- sTRoNc KlDs NuTRÜsYoN Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı
DEĞERLENDıRME FoRMu olmalıdır.

Baskı numunedeki gibi olmalıdır. Yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Yazl boyutlarl ve şekli numune ile birebir aynı Ebat : A4 boyutunda olmalıdlr.
olmalıdır.

Kağ|t özelliği 1. Hamur(8Ogr} beyaz kağıt
yazı bulanık olmamah net okunakh olmah. olmalıdır.

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır. Her cilt 100 kopya olmalıdır.

Kağlt özelliği 1. Hamur(8ogr) beyaz kağıt Form 1(bir ) nüsha olup,tek kopyadan

olmalıdır. oluşmalıdır.

Her cilt 1oo kopya olmalıdlr. Grafik tasarlml firma taraflndan yaplhp onay
alınmahdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan
oluşmalıdır. Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalldlr.

Grafik tasarımı firma taraflndan yap|hp onay 13- PRE-oP KoNTRot vE TARAF |ŞARmEME
alınmalıdır. FORMU

Nakliye Ve işçilik firmaya ait olmalıdır. Baskl numunedeki gİbi olmahdlr.

ı1- HEMŞRE GÖZıEM FoRMu Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir ayn|

olmalıdır.
Baskl numunedeki 8ibi olmahdlr,

yazı bulanık olmamah net okunakh olmah.
Yazl boyutlarl Ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır. Ebat : 44 boyutunda olmalıdır.

Yazı bulanık olmamalı net okunakh o|malı. Kağıt özel|iği 1. Hamur(8Ogr) beyaz kağıt

olmalıdIr.
Ebat: 44 boyutunda olmalıdır.

Her cilt 10o kopya olmahdır.
Kağıt özelliğİ 1. Hamur(80gr) beyaz kağ|t

olmalıdır. Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan
oluşmalıdır.

Her cilt 100 kopya olmalıdır.
Grafik tasanml firma taraflndan yaplhp onay

Form 2 (iki ) nüsha olup,önlii arkah tek alınmalıdır.
kopyadan oluşmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.
Baskı arkalı önlü tek renk olmalıdır



Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutlan ve şekli numune ile birebir aynı
olmalıdır.

yazı bulanık olmamall net okunakh olmah.

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır.

Kağlt özelliği 1. Hamur(8Ogr) beyaz kağıt
olmalıdır.

Her cilt 10o kopya olmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan
oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

15- GENEVBÖtcEsEt Aı{EsTEzİ HASTA
AYD|Nl.ATltMlş RlzA BELGEsi

Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazı bulanlk olmamall net okunakh olmall.

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır,

Kağlt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt
olmalıdır.

Her cilt 100 kopya olmalıdır.

Form 2 (iki )nüsha olup,önlü arkall tek
kopyadan oluşmalıdır.

Bask| önlü arkah tek renk olmalıdır.

Grafik tasarımı firma taraflndan yaplhp onay
alınmalıdır.

Nakliye Ve işçilik firmaya ait olmahdlr.

Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutlan ve şekli numune ile birebir aynı
olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Ebat, A4/2 boyutunda olmalıdır.

Kağlt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt
olmalıdır .

Her cilt 10o kopya olmalıdır.

Form 2 (iki )nüsha olup,önlü arkall tek
kopyadan oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapıhp onay
alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalldlr.

ı7- BEBEK TEstlM FoRMu

Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Yazl boyutlan Ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır.

Kağlt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt
olmalıdır.

Her cilt 10o kopya olmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup, tek kopyadan
oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma taraf|ndan yapIhp onay
alınmahdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalldlr.

18- YEı{lDoĞAN Flzlxl MUAYENE vE TAK|P

FoRMu

Bask| numunedeki gibi olmalldlr.

Yazl boyutlan Ve şekli numune ile birebir aynı
olmalıdır.

T.c
Sağlık Bakanlığı

Şanlıurfa il sağhk Müdürlüğü
Viranşehir DeVlet Hastanesi

Basılı Evrak Teknik Şartnamesi
14_ AMELiYATHANE TRANSFER FoRMU 16- YENıDoĞAN BiLGı VE AYAK ızi FoRMU



T.c
Sağhk Bakanlığı

Şanlıurfa il sağhk Müdürlüğü
Viranşehir Devlet Hastanesi

Basılı Evrak Teknik Şartnamesi
Yazı bulanık olmamah net okunaklı olmalı. Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

Ebat: A4 boyutunda olmalıdır. Kağlt özelliği 1. Hamur(8ogr) beyaz kağlt
olmahdlr .

Kağıt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt
olmalıdır . Her cilt (100 sayfa) 50 kopyadan oluşmahdır.

Her cilt 10o kopya olmalıdır. Form 3 (üç ) nüsha olup,önlü arkalı (2

sayfa}tek kopyadan oluşmalıdır.
Form 2 (iki } nüsha olup,önlü arkalı tek
kopyadan oluşmalıdır. Baskı arkah önlü tek renk olmahdır

Bask arkalı önlü tek renk olmalıdır Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır.

Grafik tasarımı flrma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır. Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

Nakliye Ve işçilik firmaya ait olmalldlr. 21- PARToĞRAF İztEM FoRMu

19- NoRMAL vE MÜoıxeı.ıı.l vAclNAt Baskı numunedeki gibi olmalıdır.
DoĞUM BltGltENDlRME VE AYDlNtATltMlş
HASTA RlzA BEtGEsı Yazl boyutlar| ve şekli numune ile birebir aynı

olmahdlr.
Baskı numunedeki gibi olmahdır' 

yazı bulan|k olmamalı net okunaklı olmah.

Yazl boyutlarl ve şekli numune ile birebir aynl
olmalldlr. Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı. Kağıt özelliği 1. Hamur(8Ogr) beyaz kağıt

olmalldlr.
Ebat : A4 boyutunda olmalıdır, 

Her cilt 1oo kopya olmalıdır.
Kağıt özelliği 1. Hamur(80gr} beyaz kağlt
oımalıd|r. - Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan

oluşmalıdır.
Her cilt (1O0 saYfa) 50 koPYadan olmalıdır' 

Grafik tasarımı firma taraf|ndan yap|hp onay
Form 4 (dört) nüsha olup,önlü arkalı (2 sayfa) alınmalıdır.
tek kopya olmahdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdlr.
Baskı arkaİı önlü tek renklİ olmahd|r 

22- GüvENtl DoĞuM KoNTRot tlsTEsl
Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır. Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır. Yazl boyut|an Ve şekli numune ile birebir aynl
olma|ıdır.

2c DoĞuM GöztEM FoRMU
yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Bask| numunedeki gibi olmalıdır' 
Ebat: A4 boyutunda olmalıdır.

Yazı boyutlan ve şekli numune ile birebir aynı
olmalıdır. Kağıt özelliği 1. Hamur(8Ogr) beyaz kağıt

olmalıdır.
yazı bulanık olmamah net okunakll olmah.



T.c
sağhk Bakanllğl

Şanlıurfa il sağlık Müdürlüğü
Viranşehir Devlet Hastanesi

Baslll EVrak Teknik Şartnamesi
Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahd|r.Her cilt 100 kopya olmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan
oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapIhp onay
alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

23- ANEstEzl TAKiP FoRMu

Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutlart Ve şekli numune ile birebir aynl

olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Ebat : A4 boyutunda olmalıdlr.

Kağıt özelliği 1. Hamu(80gr) beyaz kağıt

olmalıdır.

Her cilt (1oo sayfa} 50 kopya olmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan(2

sayfadan) oluşmalıdlr ve otokopilı olmalldlr.

Grafik tasarımı firma taraf|ndan yapıhp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalır.

24_ ANEsTEzl GüvENti KoNTRot [ısTEsl

Baskı numunedeki gibi olmahdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazl bulanIk olmamalı net okunaklı olmalı.

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

Kağlt özelliği 1. Hamur(8ogr) beyaz kağ|t

olmalıdır.

Her cilt 100 kopya olmalıdır.

Form 1(bir } nüsha olup,tek kopyadan

oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay

alınmalıdır.

2s- DiYAtlz üNıTEsı HEMşlREtiK GöztEM
FoRMU

Baskl numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yaz| bulanık olmamah net okunakh olmah.

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

Kağlt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt

olmalıdır .

Her cİlt 100 kopya olmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan

oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalIdır.

26_ HASTA TRASFER FoRMu

Baskı numunedeki 8ibi olmahdır.

Yazl boyutlarl ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunakh olmalı.

Ebat : A4 boyutunda oImalıdır.

Kağlt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağlt

olmahdlr.

Her cilt (100 sayfa) 50 kopya olmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan(2

sayfadan) oluşmalıdlr Ve otokopili olmalldlr.

Grafik tasarımı firma tarafından yap|hp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalIdIr,
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Viranşehir Devlet Hastanesi

Basılı Evrak Teknik Şartnamesi
27- HASTA TABURGU EĞlTlM FoRMU Kuşe kağıdı olmalıdır

Baskı numunedeki gibi olmahdır. Etiketİn kolayca y|rtılması içİn kırımlı olmalıdır

Yazl boyutlarl Ve şekli numune ile birebir aynı Baskı tek renkliolmahdlr
olmalıdlr' 

Grafik tasarımı firma tarafında yapılıp onay
yazı bulanık olmamah net okunaklı olmah. alınmalıdır

Ebat : A4 boyutunda olmalldır. Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalldlr.

Kağıt özelliği 1. Hamur(8Ogr) beyaz kağıt Tek tarafl| yaplşkan açermelidir

olmalldır ' 3GAĞR' BAı(M pl.o,ı

Her cilt (10o saYfa} 50 koPYa olmalıdır' 
Baskı numunedeki 8ibi olmahdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan(2

sayfadan) oluşmalıaır re otoıopİıı oımaı,aır, Yazı boYutlan ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

Gıafik tasanml firma tarafından yapılıp onay 
yazl bulanlk olmamah net okunakll olmall.

allnmallolr.

Nakliye Ve İşçilik firmaya ait olmalıdır. Ebat : A4 boyutunda olmalıdır,

zs-ıı.AçErlKETi(ağltözelliğil.Hamur(8Ogr)beyazkağlt
olmalıdır .

Baskl numunedeki gibi olmalıdır 
Her cilt 1oo kopya olmalıdlr.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır. ' Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopya olmahd|r,

Ebat:37x8omm olmahdlr Grafik tasarımı firma taraflndan yaplhp onay

alınmalıdır.

KuŞe kağıdı olmalıdır 
Naklaye ve işçilik firmaya ait olmahdır.

Etiketin kolayca y|rtılması için kırımlı olmalıdır 
3ı-AKTlvlTE iNTo[ERANsl BAı(IM pltı{l

Baskl tek renkli olmahdlr 
Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafında yapılıp onay

alınmahdır 
' Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahd|r' yazı bulanık olmamah net okunaklı olmalı.

Tek taraflı YaPışkan içermelidir' 
Ebat : A4 boyutunda olmahd|r.

29_MAY| iNFİlzYoN EriKErl
Kağlt özelliğİ 1. Hamur(8ogr} beyaz kağıt

Baskı numunedeki gibi olmalıdır olmalıdır .

Yazı boyutlan ve şekli numune ile birebir aynı Her cilt 10O kopya olmalıdır,

olmalıdlr' 
Form 1(bir ) nilsha olup,tek kopyadan

Ebat:7.5x7.5cm olmal|d|r. oluşmalıdır,
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Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır.
alınmalıdır.

34- KAı{ GtuKozuNDA DEĞ|şKENtlK RlsKl BAK|M
Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdlr. Pl^ı{l FoRMu

32- GüvENtl CERRAHİ KoNTRot t|sTEsı 
Baskl numunedeki gibi olmalıdlr,

Yaz| boyutlarl ve şekli numune ile birebir aynI
Baskı numunedeki gibi olmahdır. olmalıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı yazı bulanık olmamalı net okunakh olmah.
olmalıdır.

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır.
yaz| bulanlk olmamall net okunakh olmall.

Kağlt özelIiği 1. Hamur(80gr} beyaz kağıt
Ebat: A4 boyutunda olmalıdır. olmalıdır.

Baskı dört renk olmalıdır. Her cilt 1oo kopya olmalıdır.

Kağıt özelliği 1. Hamur(8Ogr) beyaz kağıt Form 1(bir } nüsha olup,tek kopyadan
olmalıdır. oluşmalıdır.

Her cilt 100 kopya olmalıdır. Grafik ta'anmı firma tarafından yapılıp onay

Form 1(bir )nüsha olup,tek kopyadan alınmalıdır'

oluşmalıdır. Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır.

Grafik tasanmı firma tarafından yapılıp onay 35_ HAVA yotu AçlKLlĞlı{DA yErERsizrlK BA1|M
alınmalıdlr. PtAı{l FoRMu

Baskı numunedeki gibi olmahdır.
Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır

Yazı boyutlan ve şekli numune ile birebir aynı
33_ AMEI|YAT ltE DoĞuM (sEzARYElt|) olmalıdır.
AYD|NtATıtMlş HASTA RlzA BEtGEsl
Baskı numunedeki gibi olmahdır. Yazı bulanık olmamalı net okunakh olmalı.

Yazl boyutları ve şekli numune ile birebir aynı Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.
olmalıdır.

Kağıt özelliği 1. Hamur(80gr} beyaz kağıt
yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı. olmalıdır .

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

Kağıt özelliği 1. Hamu(80gr} beyaz kağıt

olmalıdır.

Her cilt (100 sayfa} 50 kopyadan oluşmalıdır

Form 2 (iki ) nüsha olup,önlü arkalı (1

sayfa)tek kopyadan oluşmalıdır.

Bask| arkalı önlü tek renk olmalıdır

Her cilt 100 kopya olmalıdlr.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan
oluşmalıdır.

Grafik tasarlmt firma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapIhp onay
alınmalıdır.

Nakliye Ve işçilik firmaya ait olmalldlr.
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3& Eı{FExslYoN RisKi BAxlM PlANl FoRMu Kağt özelliği 1. Hamur(8ogr) beyaz kağlt

Bask| numunedeki gibi olmalıdır. olmalıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı olmalldlrHer ci|t 10o kopya olmalıdır.

Yazı bulanık olmamah net okunaklı olmall. Form 1 (bir } nüsha olup,tek kopyadan
oluşmalıdır.

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.
Grafik tasarüml firma taraflndan yaplllp onay

Kağıt özelliği 1. Hamur(8ogr} beyaz kağıt olmalıdır . alınmalıdır.

Her cilt 100 kopya olmahd|r. Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma taraf|ndan yapılıp onay alınmalıdı89, Jlı{EKoto,ıI MüşAHADE FoRMU

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır. Baskı numunedeki gibi olmalıdır.

37_ TAN|SAL RAHıMiçl ((ÜRErAJl Yazl boyutlar| ve şekli numune ile birebir aynı

BitGitENDlRitMlş RlzA BELGESI olmalıdır.

Baskı numunedeki gibi olmalıdır. Yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

olmalıdır' 
Kağt özelliği 1, Hamur(8Ogr) beyaz kağlt

yazı bulanık olmamalı net okunakh olmah, olmalıdır.

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır. Her cilt 10o kopya olmalldır,

Kağlt özelliği 1. Hamur(8o8r) beyaz kağıt Form 3 (üç ) nüsha olup,önlü arkalı (2

olmalldır. sayfa)tek kopyadan oluşmahdlr,

Her cilt 1oo kopya olmalıdır. Grafik tasarımı firma tarafından yaplhp onay

alınmalıdır.
Form 2 (iki ) nüsha olup,tek kopyadan

oluşmalldır. Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

Grafik tasanmı firma tarafından yapılıp onay ııo- BE8EKLERDE DoĞuMsAt KALçA gKlĞl

a|lnmalıdır. TARAMA$ BltGltEı{DiRME FoRMu

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır.
Baskı numunedeki 8ibi olmalıdır,

3&YEtılDoĞAı{ BEBE( lzLEM FoRMu :';rlıHo'" '" 'ekli 
numune ile birebir aynı

Baskl numunedeki gibi olmalıdır, yazı bulan|k olmamah net okunakh olma|ı.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmahdır. 
-' Ebat : A4 boyutunda olmalıdlr,

yazı bulanık olmamalı net okunakh olmalı. Kağıt.özelliği 1, Hamur(80gr) beYaz kağıt

olmalıdır.

Ebat : A4 boyutunda olmahdır.
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Kart 2 (İki ) nüsha olup,önlü arkall tek kopya

olmalıdır.
Her cilt 100 kopya olmalıdır.

Form 1(bir ) nüsha olup,tek kopyadan
oluşmahdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır.

4ı- KADIı{ DoĞuM KtlNiĞi vE DoĞuMHAııE
BAxlM P[Aı{l FoRMu

Ba5kı numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazı bulanık olmamall net okunakıı olmah.

Ebat : 44 boyutunda olmahdlr.

Kağıt özelliği 1. Hamur(80gr} beyaz kağıt

olmalıdır.

Her cilt 100 kopya olmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan

oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

42-Aşl KART|(T.C sAĞuK BAxANtıĞl Aşl
KARTı)

Baskl numunedeki gibi olmahdlr.

Yazl boyutlarl ve şekli numune ile birebir ayn|

olmalıdır.

yaz| bulanık olmamah net okunakh olmah.

Ebat : 13cmxl8cm boyutunda olmalıdır.

Kağlt özelliği beyaz bristol karton olmalıdlr.

Grafik tasarlmı flrma tarafından yapılıp onay
alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

Numuneden 1.500 adet basılacak

43-Aşl KART|(şANL|uRFA lL sAĞuK
MüDüRtüĞü)

Baskl numunedekİ gibi olmalıdlr.

Yazl boyutlarl Ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazı bulanık olmamah net okunaklı olmal|.

Ebat : 11cmxl8cm boyutunda olmalıdır.

Kağt özelliği beyaz bristol karton olmahdır.

Kart 2 (iki ) nüsha olup,önlü arkah tek kopya

olmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait o|malıdır.

Numuneden 8.500 adet basılacak

ıı+ DoKU BÜTÜNtÜĞÜııor aozuı.ııı aırl l
PIANl loRMu
Bask| numunedeki gibi olmalıdır.

Yazl boyutlarl Ve şekli numune ile birebir aynı

olmahdlr.

yazı bulanık olmamah net okunakh olmah.

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

Kağlt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağ|t

olmalıdır.

Her cilt 100 kopya olmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan

oluşmalıdır.
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Grafik tasarıml firma tarafından yapılıp onay 47-PAIYAT|F BAK|M ÜNlTEsl HAsrA
alınmalıdır. BltGıtENDlRME VE RlzA BEtGEsl

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır. Baskı numunedeki gibi olmalıdır,

Numuneden 1.5oo adet basılacak yazl boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.
45€E8E TAK|P FoRMU

yazı bulanık olmamalı net okunakh olmah,
Baskı numunedeki gibi olmahdır

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.
Yazl boyutlan ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır. Kağıt özelliği 1, Hamur(8Ogr) beyaz kağıt

olmalıdır .

yaz| bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.
Her cilt (1oo sayfa) 50 kopyadan oluşmalıdlr,

Ebat : 44 boyutunda olmalıdır.
Form 3 (üç ) nüsha olup,önlü arkalı (2

Kağıt özelliği 1. Hamur(8Ogr) beyaz kağıt sayfa)tek kopyadan oluşmalıdır
olmahdır ' 

Grafik tasanmı firma tarafından yapılıp onay

Her cilt 100 kopya olmalıdır. alınmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

oluşmalıdır' 
4&BAsı yARAsı TAxlp vE DEĞERLEıüD|RME

Grafik tasarıml firma tarafından yapılıp onay FoRMu
alınmalıdır' 

Baskl numunedeki gibi olmahdır,

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır.
Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynl

46-DoĞuM HızMErtERi DosYA olmalıdır.

MuHTEvlYATı DöKÜM FoRMu 
yazı bulanık olmamalı net okunak|ı olmalı,

Baskı numunedeki gibi olmalıdır' 
Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmahdlr. Kağıt özelliği 1, Hamur(80gr) beyaz kağıt

olmalıdır.
yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı, 

Her cilt 1oo kopya olmahdlr.

Ebat: A4 boYutunda olmalıdır' 
Form 1(bir ) nüsha olup,tek kopyadan

Kağt özelliği 1. Hamur(8ogr) beyaz kağt oluşmalıdır.
olmalıdır ' Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay

Her cilt 1oo kopya olmalıdır. alınmalıdır.

Form 1 (bir ) nüsha olup,tek kopyadan Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdlr,

oluşmalıdır.

Grafik tasarımı firma taraflndan yapıhp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdIr.
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49-çocuK YoĞuN BAK|M HASTA RlzA sl-sAĞtlKTA KAtlre srııvoınrı-ıRl REHBERi

FoRMU Et KiTABl

Baskı numunedeki gibi olmalıdır,

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

Kağ|t özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt

olmalıdır .

Her cilt (1O0 sayfa) 50 kopyadan oluşmalıdır.

Form 3 (üç } nüsha olup,önlü arkalı (2

sayfa)tek kopyadan oluşmalıdır

Baskı arkalı önlü tek renk olmalı.

Grafik tasar|ml firma tarafından yapllıp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır.

50-ARş|V (TlcyE DosYATEstlM FoRMu

Bask| numunedeki gibi olmalıdır.

Yaz| boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazı bulanık olmamah net okunakh olmall.

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

Kağıt özellİği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt

olmalıdır.

Her cilt (1oo sayfa) 50 kopya olmalıdır.

Form 1(bir ) nüsha olup,tek kopyadan(2

sayfadan) oluşmalıdIr ve otokopili olmahdlr.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalldlr.

Sayfalar önlü arkall ve renkli baslm,toplam 340

sayfadan oluşmalı.

El kitabı yandan tel dikişli spiralli olmalı.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.

Ebat : 17x2ocm boyutunda olmahdlr.

Grafik tasarıml firma tarafından yapılıp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahd|r.

52-YENıDoĞAN YoĞuııı aerııı, üıılresl nızı
BEtGEsı

Bask| numunedeki gibi olmalıdır.

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır.

yaz| bulanlk olmamah net okunaklı olmah.

Ebat : A4 boyutunda olmalıdır.

Kağıt özelliği 1. Hamur(808r) beyaz kağıt

olmalıdır.

Her cilt (1OO sayfa} 50 kopyadan oluşmalıdır.

Form 3 (üç ) nüsha olup,önlü arkalı (2

sayfa)tek kopyadan oluşmalıdır

Baskl arkah önlü tek renk olmalı.

Grafik tasarımı firma taraflndan yaplhp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

Kapak: 1,5 mm gri karton üzeri 4 renk baskılı

selefonlu kuşe kağıt ile kaplanmalı.

İç kağıt 80 gr 1. Hamur parlak kuşe kağıt

olmall.
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53-YENi DoĞAN YoĞUN BAK|M HASTA İztEM Kart 2 (iki ) nüsha olup,önlü arkall tek kopya

FORMU olmalıdır.

8askl numunedeki gibi olmalıdır. s&YEill DoĞAN HASTA TAldP DosYAsl
{ERlGvKlz}

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı

olmalıdır. Baskı numunedekigibi olmalıdır,

Yazı bulanık olmamalı net okunaklı otmalı. Yaz| boyutları ve şekli numune ile birebir aynl

olmalıdır.
Ebat : 30x64 boyutunda olmahdlr.

yazı bulanık olmamalı net okunaklı olmalı.
Kağıt özelliği 1. Hamur(80gr) beyaz kağıt

olmalıdır . Ebat : 33x49cm boyutunda olmalıdır,

Grafik tasarıml firma taraflndan yapılıp onay Kağt özelliği beyaz bristol karton olmalıdır.

alınmalıdır' 
750 adet klz/750 adet erkek dosya rengi

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdlr. basılacak,

5+YENi DoĞAN BEBEKTANIT|M xARTl 57_HASTAFEFAXATç| rıup şonıınu

(ERKEK) 
Baskı numunedekigibi olmalıdır,

Baskl numunedeki gibi olmalıdır' yazı boyutlan ve şekli numune ile birebir aynı

Yazı boyutları ve şekli numune ile birebir aynı olmalıdır.

olmalıdır' yazı bulanık olmamah net okunaklı olmah,

Ebat : 13'5xlocm bo,utunda olmalıdır, 
Ebal I Mlzboyutunda olmalıdır.

Kart 2 (iki ) nüsha olup,önlü arkah tek kopYa

olmalıdır. Kağıt özelliği 1, Hamur(8Ogr) beyaz kağıt

olmalıdır.
Grafik tasarımı firma taraflndan yaplılp onay 

Her cilt 1oo kopya olmalldlr.
alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmahdır. Form 1. (bir ) nüsha oluP,önlü arkalı tek
kopyadan oluşmalıdır.

55-YEN| DoĞAN BEBEKTANıT|M KART(KIZ) 
Grafik tasarımı firma tarafından yaplhp onay

Baskı numunedeki gibi olmalıdır. alınmalıdır,

yazl boyutlarl ve şekli numune ile birebir aynı Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

olmalıdır.

Ebat : 13.5xlocm boyutunda olmalıdır.

Grafik tasarımı firma tarafından yapılıp onay

alınmalıdır.

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalıdır.

Kağıt özelliği beyaz bristol karton olmahdlr.


