 COVID-19 DÖNEMİNDE USHAŞ
•

Ülkemizde pandeminin başladığı dönemde, koruyucu malzemelerin fiyatları salgın
öncesi döneme göre spekülatif şekilde artmıştı. Kamu, üniversite hastaneleri ve özel
hastaneler, maske ve koruyucu ekipmanlara ulaşmakta zorluk yaşamaya başlamıştı. Bu
süreçte USHAŞ’a görev verilerek, yaklaşık 2 ay boyunca koruyucu malzeme tedariği
şirketimiz üzerinden gerçekleşmiştir.

USHAŞ’ın görev yaptığı dönem itibariyle;
• Cerrahi Maske ve diğer koruyucu malzeme üreticileri ile yapılan sözleşmeler neticesinde;
yüksek piyasa fiyatları kontrol altına alınmıştır.
• Pandemi başlangıcında şirketimize ulaşan günlük 1 milyon olan cerrahi maske arzı, 20
Nisan 2020 itibariyle günlük 25 milyon adetlere kadar çıkarılmış; oluşturulan tedarik,
dağıtım ve lojistik ağı ile tedarik süreçleri günlük bazda planlanarak sevk ve idare
edilmiştir.
• Kumaş tedarikçileri ile koordinasyon sağlanarak, hammadde fiyatları da kontrol altında
tutulmuştur.
•

Kumaş tedariği karşılığında üretim sözleşmeleri ile konfeksiyoncular başta olmak üzere,
 alternatif üretim kaynakları devreye sokulmuş,
 salgın nedeniyle
oluşturulmuştur.
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 COVID-19 DÖNEMİNDE USHAŞ
•

USHAŞ’ın görev yaptığı dönemde, Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler başta
olmak üzere, toplamda
• 3 Katlı Cerrahi Maske 361.095.980 adet
• FFP2/N95 Maske 13.304.668 adet
• Koruyucu Tulum 6.848.068 adet
• Koruyucu Gözlük 1.854.140 adet
• Önlük 783.048 adet
• Muayene Eldiveni 104.263.050 adet
malzemenin teslimat ve dağıtımı gerçekleşmiştir.
•

USHAŞ, COVID-19 tedavisinde hayati öneme sahip ilaçların tedarikinde önemli rol oynamıştır.

•

USHAŞ, pandemi sürecinde yerli ve milli COVID-19 Tanı Kiti (Bioeksen) ve solunum cihazının (Biyovent) üretimini
desteklemiş ve satış ve pazarlamasını üstlenmiştir.

•

USHAŞ’ın Covid-19 ile mücadele kapsamında kişisel koruyucu ekipman (PPEs) tedarikçisi rolü, hızlı tedarik ve dağıtım ağının
başarısı; bu sayede üretim artışına ve fiyatların düşmesine olan katkısı ile yerli solunum cihazı ve tanı kitinin finansman, üretim
ve ihracatına verdiği destek UNDP tarafından gelişmekte olan ülkeler için rol model olarak belirlendi.

•

Bu kapsamda, UNDP ile gelişmekte olan ülkelerdeki Kişisel Koruyucu Ekipman üretimi kapasitesini geliştirmek ve tecrübe
paylaşımı yapmak üzere bir işbirliği protokolüne imzalanmıştır.
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BASINDA USHAŞ
«Sağlık Bakanlığı’na bağlı USHAŞ'ın yaptığı girişimle, 10
kişiden fazla personel çalıştıran işletmelerin maskeye
ulaşımları konusunda yaşayacağı sıkıntının önüne geçtiğini
belirtti.»

«Kaynak israfının önüne geçen ve virüsün tespitinde hızlı
sonuç veren yerli kit için de 7 ülke Sağlık Bakanlığına bağlı,
Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketiyle (USHAŞ)
temasa geçti.»

«Tasarım haklarının alınmasıyla aslında USHAŞ, bu cihazı
üreten diğer üreticilerle anlaşma yapabilir ve bunlara destek
verebilir hale geldi.»
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BASINDA USHAŞ
«Koronavirüs hastalarını tedavi eden sağlık personelleri için önlük
ve diğer kişisel koruyucu ekipmanların büyük bir kısmı Türkiye'de
bir sağlık şirketi olan USHAŞ tarafından sağlandı.»

«Habere göre, İngiliz bakanlar, USHAŞ tarafından sağlanan
84 tonluk koruyucu ekipman sevkiyatının, sağlık personeli
tarafından karşılaşılan kritik bir sıkıntıyı telafi etmek için
gereken 400 bin önlük içerdiğini belirtti.»
«Kovid-19
Pandemisi
Süresince
Uluslararası
Sağlık
Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları
Hakkındaki Tedbirler"i içeren resmi yazı, Uluslararası Sağlık
Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile Türkiye genelinde tüm valiliklere
gönderildi.»
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