TIBBİ DOKÜMANTASYON

ORTAK DERS

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSU KURTULDU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAK DERS

TIBBİ DOKÜMANTASYON

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Kurtuldu

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

I

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ........................................................................................................................................ I
İÇİNDEKİLER .......................................................................................................................... II
KISALTMALAR ..................................................................................................................... VI
YAZAR NOTU .......................................................................................................................VII
1. TIBBİ DOKÜMANTASYONLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR .................................... 1
1.1. Bilgi Çağı ............................................................................................................................ 7
1.2. Bilgi ..................................................................................................................................... 9
1.2.1. Bilginin Özellikleri ........................................................................................................... 9
1.2.2. Bilgi Türleri .................................................................................................................... 10
1.2.3. Bilgi Kaynakları ............................................................................................................. 12
1.3. Veri .................................................................................................................................... 13
1.3.1. Veri Türleri ..................................................................................................................... 13
1.3.2. Veri Kaynakları .............................................................................................................. 13
1.4. Enformasyon ..................................................................................................................... 14
1.5. Belge ve Belge Yönetimi .................................................................................................. 14
1.6. Doküman ........................................................................................................................... 16
1.7. Dokümantasyon ................................................................................................................. 16
2. TIBBİ DOKÜMANTASYONUN TARİHÇESİ VE TIBBİ DOKÜMANLARIN
HUKUKSAL YÖNÜ ............................................................................................................... 23
2.1. Tıbbi Dokümantasyonun Tarihçesi ................................................................................... 29
2.2. Tıbbi Dokümanların Hukuksal Yönü ................................................................................ 31
3. TIBBİ DOKÜMAN VE RAPOR TÜRLERİ ....................................................................... 41
3.1. Tıbbi Doküman ve Tıbbi Dokümantasyon Kavramları..................................................... 47
3.1.1. Tıbbi Dokümanların Tutma Nedenleri ........................................................................... 48
3.1.2. Tıbbi Doküman Kullanıcıları ve Kullanım Alanları: ..................................................... 49
3.1.3. Sağlık Kayıtlarının Amaçları: ........................................................................................ 50
3.2. Tıbbi Raporlar ve Türleri .................................................................................................. 52
3.2.1. Tıbbi Rapor .................................................................................................................... 52
3.2.3. Rapor Türleri: ................................................................................................................. 52
3.2.4. Raporların Düzenlenmesi ............................................................................................... 53
4. HASTA DOSYALARI ARŞİVİ TANIMI, ÖĞELERİ VE BÖLÜMLERİ ......................... 60
4.1. Hasta Dosyaları Arşivi Tanımı .......................................................................................... 66
4.2. Hasta Dosyaları Arşivinin Görev ve İlkeleri ..................................................................... 66
II

4.3. Hasta Dosyaları Arşivinin Öğeleri .................................................................................... 67
4.3.1 İnsan gücü ....................................................................................................................... 67
4.3.2. Merkezi Yerleşim Alanı ................................................................................................. 69
4.3.3. Bütçe............................................................................................................................... 69
4.3.4. Arşiv Komitesi ............................................................................................................... 70
4.4. Hasta Dosyası Arşivinin Bölümleri................................................................................... 71
4.4.1. Hasta Endeksi Bölümü ................................................................................................... 72
4.4.2. Eksik Dosyalar Bölümü ................................................................................................. 74
4.4.3. Dosyalama Bölümü ........................................................................................................ 76
4.4.4. Tıbbi Sekreterlik Bölümü ............................................................................................... 77
4.4.5. Tıbbi İstatistik ve Kodlama Bölümü .............................................................................. 77
4.4.6. Araştırma Bölümü .......................................................................................................... 78
5. HASTA DOSYALARI ARŞİVİNİN YERİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ ....................... 85
5.1. Hasta Dosyaları Arşivinin Yeri ......................................................................................... 91
5.2. Hasta Dosyaları Arşivinin Mimari Özellikleri .................................................................. 92
5.2.1. Arşivlerde Yangına Karşı Koruma ................................................................................. 94
5.2.2. Arşivlerde Çalınmaya Karşı Koruma ............................................................................. 94
5.2.3. Arşivlerde Rutubete Karşı Koruma ................................................................................ 94
5.2.5. Arşivlerde Toza karşı koruma ........................................................................................ 95
5.2.6. Arşivlerde Afet Planı ...................................................................................................... 95
6. HASTA DOSYALARININ İÇERİĞİ ve SAĞLIK KAYITLARI .................................... 103
6.1. Hasta Dosyası Kavramı ................................................................................................... 109
6.2. Hasta Dosyalarının Önemi .............................................................................................. 113
6.3. Hasta Dosyalarının Bölümleri ......................................................................................... 114
6.4. Hasta Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler ............................................................. 115
6.5. Sağlık Kayıtları ............................................................................................................... 125
6.5.1. Hastalıkların Bildirimi.................................................................................................. 125
6.5.2. Kanser Kayıtları ........................................................................................................... 126
6.5.3. Ölüm Kayıtları .............................................................................................................. 128
6.5.4. Acil Servis Kayıtları ..................................................................................................... 130
7. KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARININ KORUNMASI, SAKLANMA SÜRELERİ,
AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ .................................................................................. 137
7.1. Kişisel Sağlık Kayıtlarının Korunması ........................................................................... 143
7.1.1. Elektronik Ortamda Verilerin Saklanması ................................................................... 145
III

7.1.2. Evrak ve Hasta Dosyalarının Arşivde Saklanması ....................................................... 146
7.1.3. Adli Vaka Dosya ve Yazılarının Arşivde Saklanması ................................................. 146
7.1.4. Kurum Defterlerinin Arşivde Saklanması .................................................................... 147
7.1.5. Tıbbi Görüntülerin Arşivde Saklanması ...................................................................... 147
7.1.6. Preparat ve Parafin Bloklarının Arşivde Saklanması ................................................... 147
7.1.7. Arşiv Malzemesi ve Arşivlik Malzemenin Korunması ve Tamiri ............................... 148
7.2. Kişisel Sağlık Kayıtlarının Saklanma Süreleri ................................................................ 149
7.3. Sağlık Kayıtlarının Ayıklama Ve İmhası ........................................................................ 157
7.3.1. İmha Edilecek Malzemenin Tespit Ölçüsü .................................................................. 157
7.3.2. İmha edilecek malzemeler ve İmha Komisyonu .......................................................... 158
7.3.4. İmha İşlemleri .............................................................................................................. 160
8. HASTA DOSYALARI ARŞİVİ YÖNETİMİ ................................................................... 167
8.1. Yönetim Kavramı ve Yönetimin Fonksiyonları .............................................................. 173
8.2. Evrak Yönetimi ve Önemi............................................................................................... 174
8.3. Evrak Hizmetlerinin Örgütlenmesi ................................................................................. 175
8.4. Evrak İşlem Süreci .......................................................................................................... 177
8.5. Gelen Evrakların Kontrolü ve İzlenmesi ......................................................................... 177
8.6. Giden Belgelerin Kontrolü ve İzlenmesi ......................................................................... 179
8.7. Arşiv Türleri .................................................................................................................... 180
8.8. Arşivleme Süreci ............................................................................................................. 181
8.9. Hasta Dosyaları Arşivi Yönetimi .................................................................................... 181
9. YATAKSIZ TEDAVİ KURUMLARI BİLDİRİM FORMLARI ...................................... 191
9.1. YATAKSIZ SAĞLIK KURUMLARI ............................................................................ 197
9.1.1. Aile Sağlığı Merkezi .................................................................................................... 199
9.1.2. Toplum Sağlığı Merkezi............................................................................................... 202
9.1.3. Sağlık Merkezleri: ........................................................................................................ 207
9.1.4. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ...................................................... 207
9.1.5. Halk Sağlığı Laboratuvarları ........................................................................................ 208
9.1.6. Acil Sağlık Hizmetleri .................................................................................................. 209
9.1.7. Diğer Kuruluşlar ........................................................................................................... 210
9.2. Yataksız Sağlık Kurumları Bildirim Formları ................................................................ 211
10. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BİLDİRİM FORMLARI ...................................... 256
10.1. Yataklı Tedavi Kurumları ............................................................................................. 262

IV

10.2. Yataklı Tedavi Kurumlarında Sunulan Hizmetler ........................................................ 263
10.3. Yataklı Tedavi Kurumları Veri Toplama ve Bildirim Formları (Kâğıt Tabanlı Sistem)
268
10.4. Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Bildirim Formları (Elektronik Tabanlı Sistem) ............ 292
10.4.1. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) ............................................................... 292
10.4.2. Hastane Bilgi Formları Ekranında Çalışma Prensipleri ............................................. 293
10.4.3. Yeni Hastane Bilgi Formu.......................................................................................... 295
11. HASTA KAYIT İŞLEMLERİ (AYAKTAN VE YATAN HASTA) .............................. 313
11.1. Ayaktan Sağlık Hizmetlerinin Tanımı .......................................................................... 319
11.2. Poliklinik Hizmet Alanları ............................................................................................ 319
11.3. Ayaktan Hasta Kayıt İşlemleri ...................................................................................... 321
11.4. Klinik Hizmetleri Tanımı .............................................................................................. 329
11.5. Klinik Hizmetleri Yönetimi .......................................................................................... 330
11.6. Yatan Hasta Kayıt İşlemleri .......................................................................................... 331
12. HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ ................................................................................... 348
12.1. Hastane Bilgi Sistemleri ................................................................................................ 354
12.2. Hastane Bilgi Sistemleri Modülleri ............................................................................... 355
12.3. Hastane Bilgi Sistemlerine Entegre Olması Gereken Uygulamalar.............................. 360
12.4. Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ........................................................... 363
13. SAĞLIKTA E-DÖNÜŞÜM ............................................................................................. 371
13.1. Küreselleşme ve E-Devlet ............................................................................................. 377
13.2. Sağlıkta E-Dönüşüm Uygulamaları (e-Sağlık).............................................................. 380
14. ICD KODLAMA SİSTEMLERİ VE DRG (TIG-TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR) ........ 393
14.1. Sınıflandırma ve Tarihçesi ............................................................................................ 399
14.2. Sınıflandırma Sistemleri ................................................................................................ 400
14.3. ICD Sistemleri ............................................................................................................... 403
14.4. Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG/DRG) ............................................................................. 408
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 420

V

KISALTMALAR

VI

YAZAR NOTU

VII

1. TIBBİ DOKÜMANTASYONLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Bilgi Çağı

1.2.

Bilgi

1.3.

Veri

1.4.

Enformasyon

1.5.

Belge ve Belge Yönetimi

1.6.

Doküman

1.7.

Dokümantasyon

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilgi çağı, bilgi toplumu,
Enformasyon, Belge, Belge
yönetimi, Doküman,
Dokümantasyon
kavramlarını
tanımlayabilmek.
Bilgi, bilginin özellikleri,
bilgi türleri ve bilgi
kaynaklarını açıklayabilmek
Veri, Veri türleri ve veri
kaynaklarını açıklayabilmek.
Bilgi çağı, bilgi toplumu,
Enformasyon, Belge, Belge
yönetimi, Doküman,
Dokümantasyon
kavramlarını
tanımlayabilmek.
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Anahtar Kavramlar
•

Bilgi

•

Bilgi çağı

•

Enformasyon

•

Doküman

•

Dokümantasyon

5

Giriş
Günümüzde teknolojik gelişmelerin hız kazanması, küreselleşmenin etkisi, yaşam
koşullarında meydana gelen değişiklikler hayat boyu öğrenmeyi vazgeçilmez hâle getirmiştir.
Hızlı değişimlere ayak uydurabilmek için bireyler-işletmeler-toplumlar bilgi kaynaklarına
yoğun şekilde ihtiyaç duyar hâle gelmişlerdir ve bu durum bilgi yönetimi ve
dokümantasyonun önemini arttırmıştır.
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1.1. Bilgi Çağı

Bilgi çağı, bilginin temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı,
bilgi çalışanlarının çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve bilgilenmenin kaçınılmaz
hâle geldiği yeni toplumsal ve ekonomik dönemi temsil etmektedir. Bilgi çağına geçiş
süreci ile birlikte, hız kazanarak baş döndürücü bir nitelik arz eden teknolojik değişim
kaynaklı, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel gelişim gözlemlenmektedir.
Çağımızda bilgi her zamankinden daha önemlidir. Çok geniş yeni pazarlar açan ve
beraberinde kaçınılmaz olarak olağanüstü sayıda yeni rakipler getiren Küreselleşme,
enformasyon, teknolojisinin yayılması ve bilgisayar ağlarının sınır tanımadan büyümesi, çok
kademeli kurum hiyerarşisinin çözülmesi kurumlarda yaşanan küçülme ve iş kesintileri gibi
süreçlerle bilgi çağı ekonomisi yaşanmaktadır. Bilgi çağının bir özelliği, bilginin nitelik ve
nicelik artmasının insanların düşünce yapısı ve vizyonun da değişimlere sebep olmasıdır.
Bilgi çağını biçimlendiren çevresel ve kültürel öğelerin başında; hızla gelişen
teknoloji (Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri), çapı ve boyutları genişleyen rekabet
(küresel rekabet), bölgesel, ulusal gelenekleri aşan ulusal-üstü (supra-national) ve
etkileşimli (interactive) kültür gelmektedir.
Bilgi çağına geçiş ile birlikte ‘bilgi toplumu’ kavramı da karşımıza çıkmıştır. Bilgi
toplumu; ‘bilginin gerçek sermaye ve zenginlik yaratan başlıca kaynak hâline geldiği
toplum.’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bilgi toplumunun temel özellikleri ise şu şekilde
özetlenmektedir;
Bütünleşmiş küresel bir ekonomide, maddi sermayenin yerini, bilgi ve insan
sermayesi almaktadır ve hizmet sektörünün ekonomideki ağırlığı artmaktadır.
Sanayi toplumunda ikame edilen fiziki güç, bilgi toplumunda ikame edilen ise
zihin gücüdür.
Sanayi toplumunda mal üretimi ön plana çıkarken, bilgi toplumunda bilgi
üretimi ön plana çıkmaktadır.
Sanayi toplumunda üretimin odak noktası fabrikalar, bilgi toplumunda ise bilgi
üreten işleyen, depolayan ve dağıtan AR-GE kuruluşları, iletişim sistemleri, veri ağları ve veri
bankalarıdır.
Eğitim bilgi toplumunda anahtar bir rol oynamaktadır. Sanayi toplumundaki
genel eğitim anlayışı bilgi toplumunda kişiselleştirilmekte ve yaşam boyu eğitim kavramı
ortaya çıkmaktadır.
Sanayi toplumundaki temsili demokrasi yerine katılımcı demokrasi ağırlık
kazanmaktadır. Buna paralel olarak kamu ve özel sektörün yanı sıra gönüllü kuruluşlar önem
kazanmaktadır.
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Çevrenin korunması küresel bir anlayış hâline gelmektedir. Bunun bir parçası
olarak da çevreyi kirletmeyen, yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmaktadır.
-

Bilgi toplumunda her alanda değişim hızı çok yüksektir.

-

Sosyal değerlerde çeşitlilik, eşitlik, bireysellik ön plana çıkmaktadır.

Bilgi çağında ekonomiden kültürel hayata kadar geniş bir yelpazede değişimler olduğu
gözlenmektedir. Her ne kadar farklı bakış açıları ortaya konulsa da, temelde bilgi çağının
toplumu daha ileriye götürecek bir kavram olduğu söylenmektedir. Buradan yola çıkarak bilgi
toplumunun çeşitli alanlar üzerine yansıması aşağıdaki şekilde olmaktadır:
Bilgi toplumu-teknoloji: Bilgi toplumu ile teknolojik innovasyon arasında kurulan
bağdan yola çıkarak tanımlanan ve yeni bilgi süreçlerinin, depolanma yöntemlerinin ve tüm
bunların yayılımı olarak tanımlanabilecek bilgi teknolojileri hayatın tüm alanlarını gittikçe
artan bir şekilde etkilemektedir.
Bilgi toplumu-ekonomi: Günümüzde yine gittikçe artan bir şekilde ortaya çıkan bir
gözlem, bilginin bir üretim faktörü ve bir ürün olarak ekonomik süreçler içinde edindiği
belirleyici konumdur. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, eğitim, medya, hukuk, tıp gibi
alanlarda bilgi üretimine ayrılan kaynakların gayri safi milli hasıla içindeki payının zamanla
arttığı ortaya koyulmaktadır.
Bilgi toplumu- meslek: Bilgi toplumuna diğer bir bakış da meslekler değişimine
odaklanan bir yaklaşımdır. Burada bilgi toplumundan anlaşılan bilgiye dayalı mesleklerin ön
plana çıkmasıdır. Öğretmenler, hukukçular, girişimciler gibi bilgi üreten mesleklerin kol gücü
gerektiren mesleklere göre giderek artan bir ağırlığa ulaştığı görülmektedir.
Bilgi toplumu-zaman: Bilgi toplumu kavramı içerisinde değerlendirilen diğer bir
gelişme de zamanın ve mekânın yeniden tanımlanmasına ve mesafelerin ortadan kalkmasına
neden olacak bilgi ağlarının ortaya çıkmasıdır. Örneğin, çeşitli haber alma ve iletişim
olanaklarının baş döndürücü bir biçimde gelişmesiyle insanın çevresi ile olan ilişkisinde, yine
benzer bir şekilde bilgisayar teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak yakın coğrafi ortamın,
çevrenin, iş yerinim ve ulus devlet sınırlarının tanımlanmasında değişmeler gözlenmektedir.
Bilgi toplumu-kültür: Bilgi toplumuna bağlı gelişmelerin etkisiyle sosyal yayılım
hızının hızla artması, yeni medya araçlarının tanımlanması gibi olgular ilişkilerde kişisel
yakınlıklar, iş ilişkileri ve aidiyet duyguları gibi olgularda da değişimleri beraberinde
getirmektedir.
Sanayi devriminden önce ve hatta onun gelişmesi için geçen uzun dönemde, çalışma
yaşamı, doğal kaynaklar ve emeğe dayanmaktaydı. İnsanın beyin gücünün, ancak XX.yy’ın
başlarından itibaren ön plana geçmeğe başladığı ve bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük
bir hız ve yoğunluk kazandığı ve kazanmaya devam ettiği ileri sürülebilir. Diğer yandan,
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yoğunluğu, çağdaş topluma bilgisellik diye
adlandırılabilecek yeni bir nitelik eklemiştir. Bilgi çağı ile gündeme gelen yüksek düzeyli ve
8

çapraşık bilgi ve deneyime dayanan bilimsel ve teknolojik koşulların bireyleri, kurumları ve
toplumları etkilemesi kaçınılmazdır.

1.2. Bilgi
Bilgi sözcüğü, İngilizce “information” ve “knowledge” sözcüklerinin karşılığı olarak
yaygın biçimde kullanılır.
Bilgi en basit hâlde ‘verinin işlenmiş hali’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bilgi,
İnsanların tecrübelerine ve karar vermelerine olanak sağlayan ifadeler bütünüdür. Bir
başka tanımlamaya göre bilgi; ‘Belli bir görev ve amaç için biçim ve içeriği uygun olan
veridir.’
Konuya bilgi araştırmaları açısından yaklaşan Buckland bilgi kavramını üç ayrı
anlamda ele alarak tanımlamaktadır:
-

Süreç olarak bilgi

-

Bilgi olarak bilgi

-

Nesne olarak bilgi

Yeni bir şeyler öğrendiğimiz zaman mevcut bilgilerimiz değişir ve yeni
öğrendiklerimizle ilişkili olarak bazen mevcut bilgilerimizi gözden geçirmek durumunda
kalabiliriz. İşte bu öğrenme eylemi, birisine bir şeyler aktarma ya da söyleme süreci “süreç
olarak bilgi” olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçte karşı tarafa aktarılan şeye ise “bilgi
olarak bilgi” adı verilir. “Bilgi” terimi bilgilendirici, bilgi taşıyıcı nesneler (kitap, dergi, film,
belge, vd.) için de kullanılmaktadır. Bu anlamda ise “nesne olarak bilgi”den söz etmek
mümkündür. Bilgilenme sürecinde (“süreç olarak bilgi”) beynimizde meydana gelen
değişiklikleri tam olarak açıklayamadığımız gibi, bu süreç sonunda edinilen bilgiyi elle tutup,
gözle görmemiz ya da nesnel yöntemlerle ne kadar bilgi edindiğimizi ölçmemiz mümkün
değildir. Bu süreç sonunda elde edilen bilgi ancak tanımlanarak nesneler üzerine aktarıldığı
zaman (nesne olarak bilgi) elle tutulur, gözle görülür ya da ölçülebilir hâle gelmektedir.
Elimizdeki her bilgi önemli değildir. Bilgiden yarar sağlanmak isteniyorsa; doğru bilgi
doğru zamanda doğru yerde doğru kişiye iletilmelidir. Bilgiler uygun şekilde saklanmalı ve
ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanıma sunulabilmelidir.
Bilgi, bulunur, kaydedilir, kullanılır, geliştirilir, aktarılır, arşive kaldırılır ve ihtiyaç
duyulduğunda yeniden kullanılabilir.

1.2.1. Bilginin Özellikleri
Bilginin altı temel özelliği bulunmaktadır:
-

Bilginin İlişki Özelliği:

9

Bilgi, işlenen konuyla ilişkili olmalı ve karar verene kolaylık sağlayacak şekilde
derlenmelidir. (Ör: İşletme dersinde astronomi bilimiyle ilgili bilgilerin kullanılmaması)
-

Bilginin Doğruluk Özelliği:

Bilgi, hatadan uzak olmalıdır ve karar vericinin yanlış karar almasını engellemeli.
(Ör: İşletmenin borç-alacak durumunun muhasebe tarafından yanlış şekilde raporlanması)
-

Bilginin Zamanlama Özelliği:

Doğru zamanda bilgiye ulaşılmalıdır. Zamanında ulaşılamayan ve eski bilgilerin hiçbir
yararı olmayacaktır.
-

Bilginin Tam Olması Özelliği:

Eksik bilgiyle karar verilmeye çalışılması varsayımlarla hareket edilmesini neden olur
ve bunun sonucunda yanlış karar verilebilir. (Ör: Ameliyata alınacak olan bir hastanın kan
sonuçlarının eksik raporlanması)
-

Bilginin Erişilebilirlik Özelliği:

Bilgiye ihtiyaç duyduğumuz zamanda erişmeliyiz. Bilgi çağıyla birlikte artan teknoloji
sayesinde bilgiye erişim çok farklı yöntemlerle ve kolaylıkla sağlanabilmektedir. (Ör: Final
sınavlarına girecek olan öğrencinin ders notlarına web sitesinden ulaşabilmesi) Ancak her ne
kadar bilgiye kolaylıkla erişebilsek de özellikle internette yanlış ve hatalı bilgiler yer aldığı
için bilginin kaynağının güvenilirliği önem taşımaktadır. Diğer yandan özellikle sağlık
hizmetlerinde ‘mahremiyet’den ötürü hastaya ait bilgilere yalnızca ilgili kişiler tarafından
erişimi sağlanmalıdır. Bu noktada bilgi güvenliğinin gerekliliği karşımıza çıkmaktadır.
-

Doğru Bilgi Biçimi Özelliği:

Bilginin doğru şekilde sunulması ve sunulan bilginin kullanılabilir olması gerekir.
(Ör: İşletmenin finansal durumunun üst yönetime bildirilirken grafikler, videolar gibi
yardımcı materyallerle sunulması)

1.2.2. Bilgi Türleri
Özelliklerine göre bilgi çeşitli türlere ayrılmaktadır. Üretildiği ve tüketildiği yere göre
bilgi genellikle beş gruba ayrılmaktadır:
-

Gündelik Bilgi

Günlük yaşamı kolaylaştıran bilgilerdir. Bu bilginin kaynağı duyu ve deneyimlerdir;
geçerliliği ve doğruluğu kişisel deneyime dayanır; belli bir yöntemle elde edilmemiştir; genel
geçerliliği yoktur; tesadüflerle veya başkalarından görmekle kazanılmıştır. Gündelik bilgi;
-

Subjektiftir.

10

-

Sonuçları kesin değildir.

-

Yararlı bir bilgidir; ama bazen insanları yanıltabilir.

-

Yöntemsiz olarak elde edilir.

-

Sistemli değildir.

-

Sanat Bilgisi

Sanat, güzeli yaratan, gerçekliği simgelerle anlatan etkinliktir. Hoşa giden, düşündüren
biçimler yaratma çabasıdır. Sanatçı ile yöneldiği nesne arasındaki ilgiden doğan bir bilgidir.
Sanat bilgisi;
-

Akla değil, duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır

-

Bilgiyi ifade eden araçlar diğerlerinden farklıdır. (Ses, renk ve çeşitli şekiller)

-

Özneldir, yaratıcılığa dayanır.

-

Ürünleri somuttur, fiziksel bir objeye yansıtılmıştır.

-

Teknik Bilgi

Teknik, doğadaki nesneleri bir amaca yönelik olarak araç hâline getirmektir. Tekniğin
amacı insan hayatını kolaylaştırmaktır. Teknik bilginin iki türü vardır: (1) İnsanın gündelik
yaşantısındaki tecrübelere dayanarak araç gereç yapması: Gündelik bilgiye dayalı teknik
bilgi (2) Bilimsel verilerden yararlanarak araç gereç yapılması ve insan hayatının
kolaylaştırılması ile ilgili bilgidir: Bilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi. Teknik bilgi:
-

İnsanlara yarar sağlar.

-

İnsanın yaşamını kolaylaştırır.

-

Araç gereç yapımına ve kullanımına dayanır.

-

Dini Bilgi

Din, mutlak varlığa ve onun vahiy ile bildirdiklerine dayanan bir sistemdir. Dini bilgi;
-

Temelinde iman vardır; dogmatiktir

-

İbadet biçimlerini ve inanç değerlerini içerir.

-

İnsanın iç yaşamını ve toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları içerir.

-

Bilimsel Bilgi

Bilimsel bilgi;
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-

Nesneldir. Bireyden bireye değişmeyip herkes için aynıdır.

-

Evrenseldir.

-

Akla ve mantığa dayalıdır.

yitirebilir.

Eleştiriye açıktır. Aksine kanıt gösterildiği zaman bilimsel bilgi geçerliliğini

-

Değişebilme ve kendini yenileme özelliğine sahiptir.

-

Tümevarım yöntemini kullanırlar.

-

Yasa ve genellemelere ulaşmaya çalışırlar.

-

Birikimli olarak ilerler.

-

Tekrarlanma özelliğine sahiptir

1.2.3. Bilgi Kaynakları
Tarih öncesi çağlarda duvar resimleri ile başlayan bilgi kaynakları, yazının bulunması
ile birlikte yazılı iletişim dönemine geçiş yapmıştır. Böylelikle kil tabletler, papirüsler ve
kâğıtlarla bilgilerin nesiller arası aktarımı daha sağlıklı şekilde olmaya başlamıştır. Bilgi
teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ise bilgi kaynakları bambaşka bir çehre kazanmış ve tüm
kaynaklar elektronik ortamda yer almaya ve aktarılmaya başlamıştır.
Doğrudan Bilgi Veren Kaynakları:
-

Monograf: Kitaplar

Süreli Yayınlar: Genellikle yılın çeşitli zamanlarında, aylık, haftalık
yayınlanan dergi, magazin ve gazete gibi yayınlardır. Süreli yayınların genellikle cilt ve sayı
numaraları vardır. Süreli yayınlar içinde yer alan dergiler de kendi içinde 2’ye ayrılmaktadır:
Hakemli dergiler ve Hakemsiz dergiler. Basılı olduğu gibi elektronik süreli yayınlar da
bulunmaktadır.
Danışma Kaynakları: Ansiklopediler, Sözlükler, Biyografiler, Kronolojiler
(Kronolojiler bilgiyi tarih sırasıyla aktaran kaynaklardır. Yüzlerce yılı içeren çok uzun zaman
dilimlerini kapsayabildikleri gibi, sadece bir yılı da kapsayabilirler), Coğrafi kaynaklar
Atlaslar, (Topografik atlas, Tarih atlası, Tematik atlas, Planlar, Haritalar, Kürele)r,
İstatistiksel kaynaklar (Anketler), Rehberler (Bir yer, durum, konu hakkında doğrudan öz,
kısa bilgi veren yayınlardır), El kitapları.
yayınları

Resmi Kaynaklar: Hukuki mevzuat, İdari mevzuat, Devlet organlarının
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Doğrudan Bilgi Vermeyen Kaynaklar:
Bibliyografyalar: kitap ve makalelerin adlarını, yıllarını, sayfa sayılarını,
nerede yayınlandıklarını veya ne işe yaradıklarını açıklayan eserlerdir. Milli kütüphane
tarafından periyodik olarak çıkartılan Türkiye bibliyografyası buna örnek olarak verilebilir
-

Yayın Katalogları: Yeni basılmış ya da çıkacak yayınlar hakkında
bibliyografik bilgi veren yayınlardır. Bu yayınlarda kitabın sadece künyesi yer almaktadır.
Dizinler: Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan
ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser. Bir kitabın veya derginin kişi, konu,
yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan
alfabetik liste, endeks, indeks, fihrist.
yayınlardır.

Özler: Makale, kitap gibi yayınların kısaca konusuyla ilgili bilgi veren

1.3. Veri
En basit tanımlama ile veri ‘Ham, organize edilmemiş, işlenmemiş bilgidir’. Bilgi
kaynağı içerisindeki en küçük yapı taşı olan veri, anlamlı bir bütünün içerisinde kendisi gibi
diğer verilerle beraber tutulduğu zaman belli bir değere sahip olur. Bütünün içerisinden
çıkarılarak ölçülmeye ya da anlamlandırılmaya çalışılan veri, değerini yitirir ve bir anlam
ifade etmez. Veri, bilgi işleme sürecinin temel hammaddesi olarak çeşitli sembol, harf, rakam
ve işaretlerle temsil edilen, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimlerdir.

1.3.1. Veri Türleri
Olgusal veriler: Yorum ve değerlendirme gerektirmeyen, herkes tarafından
aynı şekilde değerlendirilebilen verilerdir. Daha açık bir ifadeyle kişisel yargılardan bağımsız,
üzerinde herkesin anlaşabileceği türden gerçeklerdir.(yaş, cinsiyet, vb.)
Yargısal veriler: Yorum ile veri niteliği kazanan, öznel yargılarla
tanımlanabilen verilerdir. Tembel, uyumlu, duygusal vb. gibi kişilik özellikleri bu verilere
örnek gösterilebilir
Nicel Veri: Bir deneyin sayılabilir, ölçülebilir özelliğini veren verilerdir.
Nicel veriler; Sürekli nicel veri (ör: boy uzunluğu, kilo) ve kesikli nicel veri (ör. Nüfus,
öğrenci sayısı) olmak üzere iki türü vardır.
Nitel Veri: Bir deneğin niteliklerini belirten verilerdir. Eğitim
durumu, ev sahibi olup olmama, vs… Nitel veriler; Sınıflanabilen Nitel Veri (Ör:
Taşıtlar: kara, hava ve deniz taşıtları) ve Sıralanabilen Nitel Veri (Ör: Öğrencilerin başarı
durumu: pekiyi, iyi, orta) olarak ikiye ayrılır.

1.3.2. Veri Kaynakları
En genel biçimiyle veri kaynakları insanlar, belgeler, canlı-cansız tüm varlıklar ve
kalıntılardır.
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Temelde veri kaynakları ikiye ayrılır:
Birincil veri kaynakları: İncelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından elde
edilen veriler birincil verilerdir. Örneğin araştırmada anket yoluyla toplanan veriler, elde
ediliş bakımından birincil verilerdir.
İkincil veri kaynakları: Birincil kaynaklardan oluşturulmuş veri kaynaklarıdır. Örnek
olarak herhangi bir konuda araştırma için, araştırmacı yazarlardan birinin o konu hakkındaki
yayınlarından elde edilen veriler.
Birincil veri kaynakları daha güvenilir olması sebebiyle sık tercih edilen kaynak
türüdür. Fakat bazı durumlarda ikincil kaynaklar daha yararlı olabilmektedir. Çünkü ikincil
kaynaklar konunun pek çok kaynaktan alınmış özeti biçimindedir ve okuma ve zaman
bakımından ekonomiktirler. Ayrıca daha anlaşılır olmaları nedeniyle de bazı durumlarda
birincil kaynaklara tercih edilirler. Örneğin yabancı dil bilmeyen birinin yabancı bir eserin
tercümesinden yararlanması gibi.

1.4. Enformasyon
Enformasyon, verilerin çeşitli istatistik teknikleri ile yorumlandıktan sonra ham
bilgilere dönüştürülmüş şeklidir. Örneğin veriler, kategorilere ayrılarak, özetleri çıkartılarak
ya da raporları oluşturularak enformasyona dönüştürülür. Verilerin enformasyona
dönüştürülmesi sürecinde herhangi bir entelektüel çaba yoktur. Bu nedenle enformasyonu,
veri ve bilgi arasında düzenli ve amaçlı gruplar içerisinde yer alan ve bilgi üretimi için
gereksinim duyulan ham bilgi kaynakları olarak tanımlamak mümkündür.

1.5. Belge ve Belge Yönetimi
Belge ile ilgili olarak birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlar genellikle birbiriyle
kesişen ifadeler içermektedir. Belge, ‘iş etkinlikleri sırasında bir kurum tarafından
üretime ya da sağlanan doküman araçlardır’. Bir başka tanımlama ile belge; ‘örgütsel
işlemler için gerekli olan ve tekrar üretilebilen enformasyon aracıdır’. Belgeler, kanıt
özelliği taşır, kurumun belleğidir, yönetim kararlarının ortaya konulması, takip edilmesi,
sonuçların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlamaların yapılmasını sağlar.
‘Belgelerin üretimi, organizasyonu, korunması, kullanımı, erişimi ve düzenlenmesinde
ekonomi ve verimlilik sağlamak için oluşturulan bir programın uygulanmasına’ belge
yönetimi adı verilir. Belge yönetiminin sağladığı faydalar şunlardır;
-

Karar verme için veri ve bilgi sağlama

-

Yasal destek ve yasal belge sağlama

-

Kırtasiyeciliği önleme ve maliyetleri azaltma

-

Yeni belgeler için referans olma

-

Belgelerin kontrolü için sistematik yaklaşım sağlama
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-

Kurumsal verimliliği arttırma

-

Değerli dosyaları koruma

-

Gereksiz belgelerin üretimini önleme

-

Kurumun bilgi gereksinimlerini karşılama

-

Tarihsel araştırmalara kaynak olma

-

Kurumun tarihini koruma, örgütsel hafıza oluşturma

-

Arşivsel çalışmalara nitelik kazandırma.

Kuruluşlarda belgeler, yapılan faaliyetleri belgelemeleri nedeniyle saklanmak ve belli
bir düzen içinde yönetilmek zorundadır. Belgelerin sahip olduğu özellikleri beş grup altında
toplamak mümkündür: Bu ölçütleri belgenin niteliğini ve dolayısıyla saklı tutulma sürelerini
ortaya koyar.
İdari değer: Kurumların, günlük işlemleri sırasında gereksinim duydukları
belgelerdir. Kurumsal işlemlerin sürdürülmesi sırasında sürekli olarak yararlanılan bu
belgeler, üretim amaçlarını tamamlamadıkları ya da işlevlerini sürdürdükleri sürece yönetsel
değere sahip olmaya devam ederler. Gelecekte tekrar ele alınabilecek ve kullanılabilecek
bilgiler içermeleri nedeniyle, söz konusu belgeler kurumsal faaliyetler için oldukça gerekli
kaynaklardır.
Mali değer: Kurumların mali yükümlülüklerini ortaya koyan belgelerdir. Bu tür
belgeler alım-satım, ödeme, maaş işlemleri gibi finansal aktiviteler sonucunda üretilirler.
Makbuz, fatura, irsaliye gibi ileride yapılacak olan denetlemeler için yasal dayanak olabilecek
bu belgeler, kurumların sahip olduğu önemli belge türlerinden biridir.
Yasal değer: Kurumlarda yürütülmekte olan bazı faaliyetler ve hizmetler, ayrıntılı bir
yasal düzenleme çerçevesi içinde sürdürülür. Bu tür belgeler, söz konusu düzenlemelerin
öngördüğü ilkelerle yönetilir ve saklanırlar. Üretim, kullanım, dağıtım ve koruma işlemleri
yasal düzenlemelerle ortaya konan bu tür belgeler, aynı zamanda yasal bir değere de sahiptir.
Araştırma değeri: Sosyo-ekonomik, kültürel, tarihi ya da herhangi bir nedenle çeşitli
araştırmalara konu olabilecek belgeler, araştırma değeri olan belgelerdir. Güncelliğini yitiren
ve arşivlere devredilen belgelerin büyük bir çoğunluğun mali, hukuki veya yönetsel değerleri
azalırken, araştırma değerleri artar.
Arşivsel değer: Arşivsel değer, yukarıda ifade edilmeye çalışılan değer yargılarının
bütünü kapsayan daha geniş bir değer ölçütüdür. Genel olarak belgeler yönetsel, yasal,
kültürel, sosyoekonomik, politik ve tarihi değerlerden biri ya da bir kaçına birden sahip
olabilmektedir. Bu değerlerin biri ya da birkaçına sahip olan belgeler, aynı zamanda arşivsel
değere de sahip olur. Bununla birlikte bu değer ölçütü aynı kaybettikten sonra çeşitli

15

nedenlerle arşivlerde saklanması gereken belgelerin sahip olduğu değeri ifade etmek için de
kullanılmaktadır.

1.6. Doküman
Doküman, ‘kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla üretilen ya da toplanan
ancak henüz belge vasfı kazanmamış her türlü bilgidir’.

1.7. Dokümantasyon
Dokümantasyon birçok faaliyetten oluşan bir süreçtir: Hangi bilgilere ihtiyaç
olduğunun tespiti ve elde edilmesinin yollarının bulunması; Bulunan bilgilerin kaydedilmesi
ve kayıtların (belge denilen) uygun ortamlarda saklanması ya da gerekli bilgileri içeren zaten
hazır belgelerin toplanması; Erişimi kolaylaştırmak için belgelerin düzenlenmesi; ve Asıl
olarak, belgelerin ihtiyaç duyanların kullanımına sunulması. Dokümantasyon bu sürecin
belirli bir parçasını da ifade edebilir. Bu ifadelerden yola çıkarak dokümantasyon; ‘bilgi
kaydetme’ ya da ‘belgelerin toplanması ve düzenlenmesi’dir.
Dokümantasyonu önemli kılan bir dizi neden mevcuttur. İlk olarak, olaylar olur ve
zaman içinde sona erer. Ya da başka bir yerde gerçekleşen ancak bilgilenmekte fayda olan
olaylar olabilir. Ayrıca, insanlar olaylar konusunda farklı algılamalara ya da yorumlara sahip
olabilir. Bu olaylarla ilgili dokümantasyon olmazsa onlarla ilgili bilgi sonsuza kadar yok
olacak ve bu bilgiden sağlanacak yarar da kaybedilmiş olacaktır. Diğer bir deyişle,
dokümantasyon, gelecekteki bir ihtiyacı karşılaması anlamında, ileriye dönük bir
faaliyettir. Bir bilgiye ihtiyaç duyan insanlara başvurabilecekleri belgeler gerekir. Dahası
uygun biçimde dokümante edilmiş bilgi tekrar tekrar kullanılabilir.

16

Uygulamalar

17

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilgi çağı, bilgi toplumu, bilgi, veri, enformasyon, belge, belge yönetimi,
doküman, dokümantasyon gibi tıbbi sekreterlik ve tıbbi dokümantasyon için temel
oluşturacak kavramlar öğrenilmiştir.

19

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan bilgi veren kaynaklardandır?

a)

Dizinler

b)

Yayın katalogları

c)

Bibliyograflar

d)

Özler

e)

Monograf

2)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerindendir?

a)

Değişebilme ve kendini yenileme

b)

Dogmatiktir.

c)

Araç gereç yapımı ve kullanımına dayanır.

d)

Coşku ve sezgiye dayanır.

e)

Sistemli değildir.

3)

Aşağıdakilerden hangisi belge yönetiminin faydalarından değildir?

a)

Yasal belge sağlama

b)

Değerli dosyaları koruma

c)

Kırtasiyecilik maliyetlerini arttırma

d)

Tarihsel araştırmalara kaynak olma

e)

Örgütsel hafıza oluşturma

4)
Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla üretilen ya da toplanan
ancak henüz belge vasfı kazanmamış her türlü bilgiye ne ad verilir?
a)

Dokümantasyon

b)

Veri

c)

Bilgi toplumu

d)

Doküman
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e)

Arşiv belgesi

5)

Aşağıdakilerden hangisi belgelerin sahip oldukları özelliklerden değildir?

a)

Yasal değer

b)

Araştırma değeri

c)

Mali değer

d)

İdari değer

e)

Tarihsel değer

6)
kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla üretilen ya da toplanan
ancak henüz belge vasfı kazanmamış her türlü bilgiye……………………denir.
7)
Enformasyon, verilerin çeşitli istatistik teknikleri ile yorumlandıktan sonra ham
bilgilere dönüştürülmüş şekline ……………………….. denir.
8)
Bilginin bir üretim faktörü hâline gelmesi, bilgi toplumunun hangi alan üzerine
etkisini ifade etmektedir?
a)

Bilgi toplumu-teknoloji

b)

Bilgi toplumu-meslek

c)

Bilgi toplumu-zaman

d)

Bilgi toplumu- ekonomi

e)

Bilgi toplumu-kültür

9)
Aşağıdakilerden hangisi bilgi çağını biçimlendiren çevresel ve kültürel
öğelerden değildir?
a)

Tüketici beklentileri

b)

Küresel rekabet

c)

Ulusal-üstü kültür

d)

Etkileşimli kültür

e)

Hızla gelişen teknoloji

10)
Bilgi teriminin bilgilendirici, bilgi taşıyıcı nesneler için de kullanılması
Buckland’e göre bilgi kavramının hangi anlamı ifade etmektedir?
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a)

Süreç olarak bilgi

b)

Bilgi olarak bilgi

c)

Nesne olarak bilgi

d)

Üretim faktörü olarak bilgi

e)

Geçmiş ile gelecek arasındaki köprü olarak bilgi

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)c, 4)d, 5)e, 6) doküman, 7)enformasyon, 8)d, 9)a, 10)c
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2. TIBBİ DOKÜMANTASYONUN TARİHÇESİ VE TIBBİ
DOKÜMANLARIN HUKUKSAL YÖNÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Tıbbi Dokümantasyonun Tarihsel Dönemde Geçirdiği Gelişim

2.2.

Tıbbi Dokümanların Hukuksal Yönü
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Anahtar Kavramlar
•

Tıbbi dokümantasyonun tarihsel gelişimi

•

Tıbbi dokümantasyonun hukuki yönü
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Giriş
Tıbbi dokümantasyon tarih öncesi çağlardan gününmüze kadar varlığını sürdüren ve
gelişim içinde olan çok eski bir çalışma alanıdır. Gelişim süreci içerisinde tıbbi dokümanların
oluşturulma ve saklanma şekilleri farklılık gösterse de sağlık alanı içindeki önceliği ve hukuki
açıdan gerekliliği önemi hiç yitirmemiştir. Hastanın geçmiş durumu ve gelecekte izlenmesi
gerekecek yöntemlerin belirlenmesi açısından anahtar olan tıbbi dokümanlar hukuki açıdan da
önem arz etmektedir. Tıbbi dokümanların zamanında ve eksiksiz şekilde hazırlanması sağlık
personeli, sağlık kurumu ve hasta açısından gereklidir.
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2.1. Tıbbi Dokümantasyonun Tarihçesi
Bilginin kalıcı ve iletilebilir olması, ancak kayıt edilmesiyle mümkündür.
İnsanoğlunun ilk çağlardan beri elde ettikleri bilgileri çeşitli ortamlara kayıt etmesi, bu
ihtiyacın ve farkındalığın çok eskilere dayandığını göstermektedir.
Tıbbi dokümanların ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi tıp ve sağlık alanıyla paralel
gitmektedir. Tıp tarihine ışık tutan ve ilk çağlara kadar uzanan birçok belge, aynı zamanda
birer tıbbi dokümandır. Geçmişteki işlemler ve tedaviler bugüne kadar kalabilen çizimlerden,
inançlardan, hikâyelerden, eski belgelerden öğrenilmiştir. İlk çağlardan bu yana hasta bakımı
ve tedavisiyle uğraşan kişiler çalışmalarını, hasta ve yaralılara uyguladıkları tedavi
metodlarına ait belgeleri, çeşitli yazı biçimleriyle ifade etmişler ve kendilerinden sonra
gelenlerin biriken bilgiden faydalanmalarını sağlamışlardır. Yıllar içerisinde tıbbın
gelişmesine paralel olarak belge tutma ihtiyacı giderek önem kazanmıştır.
Yazılı belgelere dayanmayan tıp olarak tanımlanan tarih öncesi dönem; tıbbı
hakkında bilgileri, tek hücreli canlıların var olduğu dönemden, ilk insan olarak kabul edilen
Homosapiens’lere kadar uzanan dilimde varolan hastalıklardan edinmekteyiz. Bu hastalıklarla
ilgili bilgiler; hayvanların ve ilk insanların iskelet fosillerinden elde edilmektedir. Bunlar
dışında efsaneler, hikâyeler çizimler ve inanışlar en fazla bilginin alındığı kaynaklardır.
Örneğin bazı mağara çizimleri organ veya diğer vücut parçalarının ampütasyonu hakkında
bilgi vermektedir.
Yazının bulunması ile birlikte mağara resimlerinden taşların üzerine oymalara
geçilmiştir. Sağlıkla ilgili ilk kayıtlara Sümerlilerden kalma çok sayıda çivi yazılı kil
tabletten ulaşılmıştır. Ayrıca günümüze gelen en eski kanunlardan olan Babil Kralı
Hammurabi’nin Kanunu içerisinde tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili
cezalar olduğu belirtilmektedir. Tıbbi doküman olarak değerlendirilebilecek kanun maddeleri,
özellikle devrin cerrahi pratiği hakkında ilginç bilgiler vermektedir.
Asurlular döneminde sağlıkla ilgili olarak tutulmuş kil tabletler bulunmuştur.
Bulunan tabletlerin M.Ö. 3000 ya da daha eski yıllarda yazılmış tabletlerin kopyaları olduğu
bilinmektedir. Ayrıca, Asurlu hekimlerin, Sümer formüllerinden ve reçetelerinden
yararlandıkları görülmektedir.
Mısırlılar döneminin papirüslerinin sağlık dokümantasyonu tarihi için çok önemli
belgeler olduğu kabul edilir. Edwin Smith papirüsü, başta kafa yaralanmaları olmak üzere, 48
farklı hastalığın belirtileri, muayene teknikleri, tanıları, büyü formülleri, duaları ve
manipülasyonlarından bahsetmektedir. Ebers papirüsü, Mısır tıbbının günümüze kadar gelen
en kapsamlı kanıtlarından biridir. Bir ders kitabı niteliğinde olup 9 bölüm, 500 madde ve 876
reçeteden oluşmuştur. Bölümlerinin başında kalp ile ilgili bölümü gelmekte olup, kalbi kan,
gözyaşı, ter ve sperm dâhil tüm sıvıların taşındığı merkez olarak kabul eder. Anlaşıldığı
kadarı ile böbrek çok bilinen bir organ değildir. Akıl hastalıkları içinde depresyon ve demans
dâhil bilgiler gözlenir. Bunların dışında doğum kontrolü, gebelik, bağırsak hastalıkları,
parazitler, göz hastalıkları, deri problemleri, diş tedavileri, apse ve tümör cerrahisi, kemik
çıkıkları ve yanıklara da yer verilmiştir. Kahun’un jinekolojik papirüsü kadınların üreme ilgili
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hastalıklarının tedavisine yer verir. Bu papirüste otuz dört olgu bulunur. Hastalık vakalarını
içeren papirüsler içerisinden, papirüslerin dayanıksız olmasından dolayı, çok azı günümüze
kadar ulaşabilmiştir. Eski dokümanlar, kendilerinden sonra gelen kuşakların yararlanmasına
ve yeni tekniklerin geliştirilmesine yardım etmişlerdir.
Eski Yunan medeniyetinde hastaların tedavi edildikleri Aesculapia adı verilen
mabetlerin sütunları, buralarda kalan hastalara uygulanan teşhis ve tedaviler hakkında bilgi
alınan yerler olmuştur. Bu mabetlerin Yunanistan dışında Anadolu ve Roma’da ki örneklerine
de rastlanılmıştır. Buralara başvuran hastaların ruhsal yaklaşımlarla tedavi edildiği, tapınakta
bir gece uyuduğu, tanrıların reçeteleri ile iyileştikleri yazılı metinlerden anlaşılmaktadır.
Yunan kentlerinden biri olan Epidaurus Aesculapia’sında MÖ 350 yılına ait hastaların
isimleri, şikâyetleri, hastalıklarına yer verilmektedir. Bu hastalardan 70 tanesinin tamamen
iyileştiği söylenmektedir. İyileşen hastaların hikâyeleri de tunç levhalara yazılarak tapınağın
duvarına reklam için asılmaktadır. Cerrahi iyileşmelerin bazıları, karın apsesinin açılması,
vuruk sonrası vücutta kalan yabancı maddenin çıkarılması şeklindedir. Bu işlemler için
hastalara opium adı verilen ve uykuyu sağlayarak işlemi kolaylaştıran maddelerin verildiğini
de kaynaktan öğreniyoruz.
Bugün kullanılan tıbbi terimlerin büyük kısmı, Yunanca ve Latinceden oluşmaktadır.
Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat, mesleğinde pratik olarak gözlemlere önem
verdiği için, 70 kitap ve çalışma notları oluşturmuştur ve gözlemlerinin bu kitaplara
kaydedilmesini sağlamıştır. Hipokrat’ın hastalara ait gözlemleri kaydetmesi ve rapor tutması
yanında, oğullarına hasta gözlemlerinin kaydedilmesi konusunda ders vermiş olması da, onun
tıbbi dokümanların gelişimine katkıda bir diğer önemli noktayı oluşturmaktadır. Hipokrat’tan
sonra Galen’in nabız ölçümü, idrar muayenesi gibi tanı metodlarının her birini hastalar için
ayrı ayrı kaydettiği belirtilmektedir. Hazırlanan bu tıbbi dokümanlardan Razi ve İbn-i Sina
gibi hekimlerin yararlandığı ve diğer kuşaklara bilgileri aktarmalarına yardımcı oldukları
bilinen gerçekler arasındadır.
Hastane oluşumlarıyla birlikte ortaçağda Avrupa’da hasta kayıtlarının tutulması ve
saklanması fikri kurumsal bir kimliğe bürünmeye başlamıştır. 15. yy’da hastaların başvuru
alanları olarak yol boyunca özel binalar ve hanlar yer almaktaydı. İlk hospitium (hastane),
Fransa’da kurulan Tanrının evi anlamına gelen ‘Hotel Di’eu’dur. Ortaçağda kurulan ve halen
çalışmaya devam eden Londra’daki St. Bartholomew’s Hospital’da hastanenin daha iyi
yönetilmesi için yapılan yasal düzenlemeler içerisinde hastalarla ilgili belgelerin şekli ve
gizliliğinin yer alması dikkat çekicidir.
1700’lerden itibaren Amerika’da da hasta bilgilerinin kaydı ve dosyalanması konusu
önem kazanmış ve hastaneler bu işlemlerle ilgili yeni yöntemler geliştirmeye devam
etmişlerdir.
1800’lü yılların sonunda Boston’daki bir hastanede 1870-1893 yılları arasında gelen
hastalarda görülen hastalıklara ait bir hastalık ve onlara yapılan işlemlerin sınıflandırması
yapılmış ve bunlara ilişkin kart katalogları hazırlanmıştır.
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1900’lerden itibaren Amerika’da hastanelerin yanında tıp ve hastane dernekleri de
hastanelerde hasta bakımı ve tıp eğitiminin kalitesi için nitelikli kayıtların gerekliliğinin
farkına vararak çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Yine uluslararası hastalık
sınıflandırmasıyla ilgili çalışmalar bu dönemde başlamıştır. 1902’de Amerikan Hastaneler
Derneği’nin bir kongresinde hastanelerde ilk defa hastaların kayıtlarının ve dosyalarının
nitelikli, sağlam ve standart tutulmamasıyla ilgili sorunlar tartışılmıştır. Gelişmeler
hastalıkların uluslararası sınıflandırma listesi ile birlikte hastalık numaraları kullanılarak
kodlanması sürecinin başlamasına neden olmuştur. El yazısı ve ortalama 6 sayfa ile başlayan
hasta kayıtları, daha sonra daktilo ile yazılarak daha çok kalıcı olması sağlanmıştır. Bu
kayıtlarda hastalık öyküsü ve muayenesine ilave olarak öz geçmiş, soy geçmiş, alışkanlıklar
ve ameliyat sonuçları gibi eklemeler yapılmıştır. 1911 yılında kurulan bir hastanede klinik
kayıtlar ayrı ayrı ciltlere bölünerek saklanmıştır. Her cilt ayrı etiketlenerek saklanmıştır.
1920’lerden sonra, sağlık kuruluşlarında tutulan sağlık kayıtları yetersiz bulunduğu için daha
detaylandırılarak, her hasta için bir dosya tutulması işlemine başlanmıştır. Bu dönemde bazı
hastanelerin birbirine benzer hastalık ve tedavilerin kayıtlarını, öğrenme süreçlerine yardım
etmesine yönelik olarak birlikte tuttukları ayrıca genel bir sınıflandırma için hastanelerde
hastalık ve tedavilerin indekslenmeye başlandığı izlenmiştir. Gelişmeler, hastalıkların
uluslararası bir sınıflandırma listesi ile birlikte aynı hastalık numaraları kullanılarak
kodlanması sürecinin başlangıcını oluşturmuştur. 1930’lardan sonra hasta kaydı daha
ayrıntılı tutulur hâle gelmiştir. 1952’de Joint Commission on Accreditation of Hospitals
(JCAH)’ın kurulmasıyla birlikte hastanelerin akreditasyon süreçleri başlamış ve tıbbi
kayıtların standartlara uygun olarak geliştirilmesi de bir zorunluluk olmuştur.

2.2. Tıbbi Dokümanların Hukuksal Yönü
Kişinin mahremiyeti, temel haklardan sayılması ve toplumsal yaşam ve demokrasi
ilkeleri bakımından kritik bir önem taşıması bakımından ilgi alanı olmuştur. Özellikle bilgi
iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte mahremiyetin zarar görme derecesi daha
yüksek olmaktadır.
Hasta mahremiyeti kavramı ise en temel insan haklarından biridir. Hasta mahremiyeti
hastaya ait olan herşeyin (beden, bilgi vs.) gizliliğinin sağlanması ve korunmasını
kapsamaktadır. Tıbbi dokümanlar hastalara ait kişisel bilgileri içinde barındırdıkları ve bazı
durumlarda adli dosya niteliği taşıdığı için hukuki öneme sahiptir. Tıbbi dokümanlarda yer
alan hasta bilgilerinin mahremiyetinin korunmasına yüksek düzeyde önem verilmelidir.
Sağlık hizmeti sunan tüm kurumlar, başvuran tüm hastaların tıbbi kayıtlarını tutmakla
yükümlüdür. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında hasta
kaydını; ‘Tıp sanatını icra eden hekimler, diş hekimleri ve ebeler Sağlık bakanlığı tarafından
düzenlenen ve onaylanarak kendisine verilen hastaların isim ve hüviyetlerini kayda mahsus
bir protokol defteri tutmaya mecburdurlar’ şeklinde hükme bağlamıştır. Hasta Hakları
Yönetmeliğinde ise, ‘Hasta sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunduran dosyayı ve kayıtları
doğrudan kendisi veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini
alabilir. Bu kayıtlar sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir’
şeklinde açıklanmıştır.
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Elektronik teknolojinin gelişmesi öncesi hasta hekim ilişkisinin tek boyutluluğu,
Dünya Hekimler Birliği(DHB)’nin Sağlık Veri Tabanları ile İlgili Etik Düşünceler
Bildirgesi’nde “bireyin kimliğini ortaya koyan fiziksel ve mental sağlığı ile ilgili kayıtlı tüm
bilgi’ olarak tanımlanan kişisel sağlık bilgisinin hekimin kontrolü altında kalmasını, hekimin
sır saklama ilkesini yerine getirmesini kolaylaştırmaktaydı. Ancak teknolojinin gelişmesi ve
hakların bile metalaştırılması hasta hekim ilişkisini çok boyutlu hâle getirmiştir. Bunun
yanında sağlık bilgilerinin hassas kişisel veri olarak kabul edilmesi ve daha özenle korunmayı
gerektirmesi, sır saklamanın yaşama geçirilmesini zorlamakta, konuyla ilgili yalnızca sağlık
çalışanlarının duyarlılığı yeterli olmamaktadır. Diğer yandan bireyin sağlık bilgilerine
ulaşımın daha iyi sağlık hizmeti sunmak için gerekliliğinin kabul edilmesi bu hassas bilgilere
erişimin tartışma konusu olmasına neden olmaktadır. Oysa bu verilere ulaşımın
kolaylaşmasının ve yaygınlaşmasının bireyin en temel haklarından olan sağlık hakkından bile
vazgeçeceği durumları yaratabileceği, bireyin etiketlenmesi, sosyal ayrımcılığa uğraması gibi
farklı birçok zarara da neden olabileceği göz ardı edilmektedir.
Kayıt tutma yükümlülüğünü amacı, tedavinin emniyet içinde yapılması, delillerin
güvence altına alınması ve hesap verebilirliktir. Diğer yandan hastaya her an için kendisi ile
ilgili yapılan tıbbi teşhis ve tedavi işlemlerini bir başka hekimin kontrolünden geçirebilme
imkânının tanınmasıdır. Burada amaç hekimin hatasını tespit ettirmekten ziyade hastanın
kendi sübjektif ümit ve beklentilerini kesin olarak onaylatmak veya ortadan kaldırma
isteğidir.
Tıbbi kayıtlarda teşhise ilişkin çabalar, fonksiyon bulguları, verilen ilaçların türü ve
dozu, hekimin talimatları, standart tedaviden sapma, gelişim süreci, hastanın aydınlatılması,
ameliyat raporu, narkoz raporu, beklenmeyen olaylar, operatör değişimi, başlangıç kontrolleri,
yoğun bakım, taburcu raporu, taburcu olurken yapılan tavsiyeler, kayıt altına alınmak
zorundadır.
Sağlık personelini yanı sıra hastane yönetimi de tıbbi kayıtların dokümantasyonu için
gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Hastane yönetimi, hastaya ilişkin belgeyi muhafaza
etmek zorundadır. Bu yükümlülüğü ihlali durumunda hastanın bu sebeple iddialarını ispat
zorluğuna düşmesi hâlinde, hastaya ispat kolaylığı sağlanır.
Tıbbi kayıtların ayrıntılı ve düzenli tutulmalarında yarar vardır. Kayıtların okunaklı
bir şekilde yazılması karışıklıkları önleyecektir. Kayıtlar tutulurken hata yapılmışsa hatanın
üzeri alttaki yazı okunacak şekilde çizilmeli ve yenisi yanına yazılmalıdır. Kayıtları tutan kişi
düzeltmenin yanına düzeltmenin yapıldığı tarihi ve saati not ederek imzalamalıdır. Burada
kayıtlar tutulurken saatin de not edilmesinin özellikle adli olaylarda önemi büyüktür. Kişinin
belli bir saate nerede olduğunun ispatının yanında, kişiye yapılan işlemlerin başlama saati de
önemlidir.
Kayıtlarda tahrifat yapılması ceza kanunu kapsamında suçtur. Kaydı tutan kurumun
resmi olup olmamasının bir önemi yoktur. Ayrıca gerçeğe aykırı kayıt yapmak da yine ceza
kanununca suç olarak kabul edilir.
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Kayıtların tutulma süresi de tıbbi kayıtların hukuki yönü açısından önemlidir. Ancak
kayıtların tutulma zamanı ile ilgili olarak bir ölçüt mevcut değildir. Yargıtay, ameliyat
esnasında tutulması gereken bir kaydın tutulmayıp, ilgili raporun 7-8 ay sonra tutulmasını
hastane ve hekim bakımından kusurlu bir davranış olarak değerlendirmiştir. Bu sebeple
hastayla ilgili tüm kayıtların mümkün olan en kısa sürede toparlanıp, hasta dosyasının
eksiksiz olarak oluşturulması gerekmektedir.
Hasta dosyalarının savcılık isteği dışında hiç bir suretle sağlık kurumundan dışarı
çıkarılmaması esası özellikle izlenen ve uygulanan bir ilke halini almıştır. Hasta dosyasında
yer alan hastaya ait bilgiler, hastayı tedavi eden veya edecek olan hekimlerden başka hiç bir
kimseye verilemez ve gösterilemez. Bazı durumlarda hastanın vereceği yazılı bir izin
belgesine dayanarak belirli bilgiler, hastanın göstereceği belirli kişilere sözgelişi hastanın
avukatına veya belirli bir sigorta şirketi görevlisine verilebilir. Bunların dışında hasta
dosyalarının gizliliği ve kişiye özel karakteri hiç bir şekilde ihlal edilmemelidir. Hekimlerin
hasta dosyalarını tamamlamak veya bu dosyalarla bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla
evlerine veya ofislerine götürmeleri de söz konusu gizliliğin bozulmasına sebep olabilir. Ne
araştırma yapmak ve ne de dosyayı tamamlamak, bu gizliliğin bozulması ve hasta bakımın
aksaması için haklı ve yeterli bir sebep değildir. Savcılık isteği dışında hasta dosyalarının
tamamının veya belirli kısmının sağlık kurumundan dışarı çıkarılmaması ilkesi sağlık kurumu
yönetimi tarafından gerçekleştirilecek yaptırımlarla sürekli olarak korunmalıdır.
Sağlık hizmeti sunan kişilerin tıbbi kayıtlarla ilgili sorumlulukları aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
Kayıtların yanlışlığından doğan sorumluluk: Kayıtların yanlış tutulması
sonucu hastaların zarar uğradığı durumlarda, ilgili sağlık personeli bundan sorumludur.
Kayıtların eksikliğinden doğan sorumluluk: Hastaların kayıtlarının
eksikliğinden dolayı bir mağduriyet söz konusu ise yine sağlık personeli sorumludur.
Sır saklama yükümlülüğü açısından sorumluluk: Hastaların kayıtları kişisel
bilgiler içerir, özeldir, mahremiyeti vardır. Sağlık çalışanları bu bilgilerin tutulmasından
sorumludur. Tıbbi kayıtlar, mahkemelerde çeşitli davlarda belge olarak kullanılabilir. Bu
belgeler malpractice, kişisel zarar davaları, işçilerin tazminat davaları, vasiyet davaları,
ceza davaları gibi durumlarda gerçeğin tespit edilmesi için kanıt görevi üstlenir.
-

Sigorta Davaları: Gerek sigorta şirketleri tarafından ve gerekse şahıslar tarafından
açılan davalarda mahkemeler hasta dosyalarını incelemek ihtiyacını duyar. Eğer bir hasta,
bilerek ve hileye başvurarak hastalığının süresini veya hastalığı sırasında ödediği paranın
miktarını fazla göstermeyi başarırsa, bu durumu öğrenen sigorta şirketi hasta aleyhine kontratı
fesih davası açabilir. O zaman mahkeme, hastalığın süresini ve özelliklerini tespit etmek üzere
hasta dosyasını hastaneden ister. Ayrıca şahıslar tek tek mahkemeye baş vurarak kaza,
hastalık ve yaralanmalar sonucunda almak durumunda olacakları sakatlık tazminatını veya
tedavi ile ilgili masrafları vermek istemeyen kendi sigorta şirketleri aleyhine dava açabilir.
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İşçilerin Tazminat Davaları: Eğer herhangi bir işçinin sağlığı, görevi başında veya
görevi ile ilgili olan bir sebeple zarar görmüşse, uğradığı zarar veya sakatlık için bir tazminat
almaya hak kazanır. Bu tazminatın ölçüsü, karşılaşılan zarara ve işçinin iş ve gücünden kalma
süresinin uzunluğuna bağlıdır.
Kişisel Zarar ve Tazminat Davaları: Kişisel zarar davalarında davacı; uğradığı
zararın bir başkasının kabahat veya ihmalinden doğduğunu iddia eder ve meydana gelen
zararın ödenmesini ister. Hasta dosyası; davacının zararını, aldığı yaraların derecesini, yapılan
tedaviyi ve tedavinin süresini tespit etmekte kullanılır.
Yanlış Tedavi Davaları: Böyle bir davada davacı; hekimden, hemşireden veya
doğrudan doğruya sağlık kurumundan tedavide ihmal ve yanlışlık gerekçesi ile davacı olur.
Hasta dosyaları burada herhangi bir ihmal olup olmadığı ve yapılan tedavinin doğruluk ve
yeterliliği konusunda karar vermekte kullanılır.
Vasiyetname ve Vekâlet Davaları: Herhangi bir şahsın bir sağlık kurumunda tedavi
edilmesi sırasında vasiyet etmesi veya vekâlet vermesi durumunda, ilgili olan diğer kişilerin
itirazı olduğunda, hastanın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hasta
dosyaları kullanılır. Verilen vekâletin veya vasiyetin hukuken geçerli olabilmesi için kişinin
bu sırada akli dengesinin yerinde olması gerekir. Taraflar vasiyet eden veya vekâlet veren
kişinin akli durumunu gerekçe göstererek yapılan işlemin hukuken iptali için dava açabilir.
Böyle bir durumda başvurulabilecek hukuksal tek kaynak hasta dosyalarıdır.
Adli Vakalar: Adli tıp hizmetlerinin yürütülmesinde temel konu muayene sonucunun
bir rapor ile gösterilmesidir. Adli tıp raporu adli bir kanıt olabilecek en önemli belgedir.
Raporda adli otoritelerce muayenesi istenmiş bulunan olayların oluş nedenleri, şartları,
sonuçları, açık ve yoruma meydan vermeyecek bir biçimde belirtilir. Raporlarda yaralının
kimliği, yaralanmanın nasıl ve ne zaman oluştuğu, muayene tarih ve saati, yaralının genel
durumu, yaralarının travma izlerinin vücutta bulunduğu yer ve organlara göre belirtilerek
tarifi, adli şifa süresi, tıbbi tedavi ile iyi olacağı süre, görünüşteki sabit izler belirtilir. Rapor
istek yazılarındaki soruların cevaplarının açıkça belirtilmesi ve gerekçeli olarak açıklanması
gereklidir. Adli raporlar ancak cumhuriyet savcılıklarının resmi yazı ile istedikleri konu ve
kişiler hakkında yazılır. Sağlık kuruluşlarına başvurarak muayene olmak isteyen kişilerde adli
şifalarına 10 günden fazla engel olabilecek bir darp veya yaralanma, ateşli silah, delici veya
kesici bir aletle yapılan yaralanma, düşük, zehirlenme veya hayati tehlike tespit edilirse, adli
makamları en çabuk yolla haberdar ve ihbar etmek zorundadır.
Son yıllarda bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sağlık kurumlarında hasta
kayıtlarının elektronik ortamda tutulması tıbbi kayıtlarla ilgili hukuki sorumluluklara yeni bir
boyut kazandırmıştır. Buna göre;
-

Tıbbi kayıtların; gizlik, bütünlük ve erişilebilirliğine önem verilmelidir.
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Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi
tanımlanmalıdır. Rol bazlı yetkilendirme yapılmalıdır ve yetkisiz kişilerin hastanın sağlık
kayıtlarına erişmesi mümkün olmamalıdır.
Sağlık kayıt bilgileri hastaya aittir. Yetkilendirilmiş çalışanlar ancak kendisine
kayıtlı olan hastaların sağlık kayıtlarına erişebilmelidirler. Ancak hastanın yazılı onayı ile
diğer sağlık çalışanları bu veriye erişebilirler.
erişemez.

Hasta taburcu olmuş ise hiçbir kurum çalışanı hastanın sağlık kayıtlarına

Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan sözle de olsa hasta sağlık bilgilerini
hastanın yakınları dışında üçüncü şahıslara ve kurumlara iletemez.
Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara iletilemez.
Hastanın kullandığı ilaçlar, diyet programları vs. buna dahildir.
Hasta dosyasının bir kopyası hastaya teslim edilmelidir. Hiçbir hasta kaydı,
elektronik veya kâğıt ortamında [Bakanlığımızın bu konularda çıkardığı genelgeler hariç]
hiçbir kuruma veya üçüncü şahıslara sözlü veya yazılı olarak teslim edilemez. Özel sigorta
kurumları hastanın sağlık bilgilerini elde edemez.
Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. [Hasta
dosyalarının gelişigüzel ortada bırakılmaması, bilgisayar ekranının başkalarınca okunabilecek
şekilde bırakılmaması gibi]
Telefon ile konuşurken hasta ile ilgili mahrem bilgilerin üçüncü şahısların eline
geçmemesine azami özen göstermelidir.
Bütün
saklanmalıdır.
-

hasta

sağlık

kayıtları

fiziksel

olarak

korunmuş

mekânlarda

Elektronik hasta kayıtlarına internet ortamından erişim mümkün olmamalıdır.

Hasta sağlık bilgileri bilginin üretildiği kurum tarafından veya Bakanlığın Bilgi
Yönetim sistemleri tarafından araştırma, istatistik ve Karar Destek Sistemleri için
kullanılabilir. Bu durumda hasta sağlık bilgisi hasta tanımlayıcısı ile ilişkilendirilemez.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, tıbbi doküantasyonun tarih öncesi çağlardan günümüze kadar ki süreçte
gösterdiği değişim ve tıbbi dokümanların hukuki açıdan önemi hakkında bilgi sahibi
olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Tanrı’nın evi anlamına gelen Hotel Dieu hastanesi hangi ülkede kurulmuştur?

a)

Fransa

b)

İngiltere

c)

İtalya

d)

Amerika

e)

İspanya

2)
Hastalıkların uluslararası sınıflandırma listesi ile birlikte hastalık numaraları
kullanılarak kodlanması süreci hangi tarihte başlamıştır?
a)

Eski Mısır döneminde

b)

1870

c)

1902

d)

1930

e)

1952

3)
Mesleğinde pratik gözlemlere önem veren ve 70 kitap yazan, tıbbın babası
olarak kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hipokrat

b)

Galen

c)

Hammurabi

d)

Biruni

e)

İbn-i Sina

4)
Günümüze gelen en eski kanunlardan olan ve tıp pratiğinde dikkat edilecek
noktaların ve bunlarla ilgili cezaların yer aldığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ceza Kanunu

b)

Medeni Kanun

c)

Hammurabi Kanunları
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d)

Kahun Kanunları

e)

Epidaurus Kanunları

5)
………………… medeniyetinde iyileşen hastaların
levhalarla reklam amacıyla tapınak duvarlarına asılmaktadır.

hikâyelerinin

tunç

6)

…………………….. en temel insan haklarından biridir.

7)

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtlarda kayıt altına alınmak zorunda değildir?

a)

Taburcu raporu

b)

Verilen ilaç türü ve dozu

c)

Narkoz raporu

d)

Fatura bilgileri

e)

Ameliyat raporu

8)
‘Hasta sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunduran dosyayı ve kayıtları
doğrudan kendisi veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini
alabilir. Bu kayıtlar sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir’
hükmü ………………….. yönetmeliğinde yer almaktadır
9)
Bireyin kimliğini ortaya koyan fiziksel ve mental sağlığı ile ilgili kayıtlı tüm
bilgiye …………… denir.
10)

Tıbbi kayıtlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Ayrıntılı tutulmalıdır.

b)

Kayırlar okunaklı olmalıdır.

c)

Kayıtların tutulma süresi hukuki açıdan önemlidir.

d)

Gerçeğe ayrkırı kayıt yapmak ceza kanununca suçtur.

e)

Kayıtlarda hata yapılmışsa hatalı kısım karalanıp yeniden yazılması yeterlidir.

Cevaplar
1)a, 2),c 3)a, 4) c 5) Eski Yunan 6)hasta mahremiyeti, 7)d, 8)hasta hakları, 9)kişisel
sağlık bilgisi, 10)e
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3. TIBBİ DOKÜMAN VE RAPOR TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
3.1. Tıbbi Doküman ve Tıbbi Dokümantasyon Kavramları
3.2. Tıbbi Raporlar ve Türleri

42

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tıbbi doküman ve tıbbi
dokümantasyon
kavramlarını tanımlayabilme

Tıbbi dokümanların tutma
nedenlerini açıklayabilme

Tıbbi rapor türlerini
sıralayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Tıbbi doküman

•

Tıbbi rapor

•

Sağlık raporu

•

Hastalık raporları

•

İdari rapor

•

Ölüm raporu

•

Adli rapor
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Giriş
Tıbbi dokümanlar hastaneye başvuran hastanın tüm verilerinin içinde yer aldığı
kayıtlardır. Bu özelliği sebebiyle tıbbi dokümanların bilimsel kurallara dayandırılarak
oluşturulması ve saklanması gerekmektedir. Tıbbi raporlar ise, Sağlık Uygulama Tebliğinde
belirlenen kriterlere uygun olarak tutulmak zorundadır.
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3.1. Tıbbi Doküman ve Tıbbi Dokümantasyon Kavramları
Sağlık kuruluşunda ayakta veya yatarak tedavi edilen hastaların tanı ve tedavileri
süresince ilgili bölümler tarafından oluşturulan kâğıda yazılmış kayıtlar, resim, film, cihaz /
bilgisayar çıktısı olarak bulunan veya elektronik ortamda saklanan her türlü belgeye tıbbi
doküman denir.
Tıbbi dokümanlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve hasta yakınlarının tıbbi,
sosyolojik ve mali bilgilerini içeren, sağlık yönetimi açısından çok önemli veri kaynaklarıdır.
Sağlık kurumlarında karar verme aşamasında, kalite çalışmalarında, planlamalarda, politika
geliştirme sürecinde, yasal düzenlemelerde, faturalandırmada ve buna benzer pek çok alanda
faydalanabilmek için doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde veri akışı sağlanmalıdır. Bu nedenle
de tıbbi dokümanların eksiksiz ve sistematik şekilde tutulması gerekmektedir.
Tıbbi dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, yeniden
düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin tümüne de
tıbbi dokümantasyon adı verilmektedir.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta kayıtlarının doğru ve etkin bir şekilde tutulması;
-

Tıbbi karar vermede yardımcı olur.

-

Bireylerin kendi sağlıklarının sorumluluğunu paylaşmaya yardım eder.

-

Yasal bir zorunluluktur.

Hukuki konularda hastayı, hekim ile diğer sağlık personelini ve sağlık
kurumunu korur.
-

Ekonomik yönden yarar sağlar.

-

Risk yönetimine destek olur

-

İyi bir iletişime katkıda bulunur

-

Kaliteli sağlık bakım hizmetine katkıda bulunur.

-

Epidemiyolojik yarar sağlar.

İyi tutulmayan mali raporlar nasıl yönetimi olumsuz etkiliyor ise iyi tutulmaya tıbbi
kayıtlarda hasta yönetimini olumsuz etkiler. Tıbbi dokümanlar probleme dayalı ve kaynağa
dayalı olmak üzere iki metotla tutulabilmektedir.
Probleme dayalı: Sistematiktir, verilere ulaşmak daha kolaydır, eğitim ve zaman
gerektirir. Probleme dayalı kayıt 4 bölümden meydana gelir. (1) Problem listeleri: hastaların
yaşamındaki belirli olayların listesidir ve hastanın yönetimini etkileyecek unsurlara dikkat
çeker. Problem listeleri, kalp-solunum yetmezliği gibi patofizyolojik bulgular, anormal
fiziksel işaretler, laboratuvar sonuçları, risk faktörleri, hastanın geçmiş öyküsü, kısacası
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hastanın aktif olan ve olmayan tüm problemlerini içerir. (2) problem tabanlı kayıtta veri
tabanı: hasta, hastanın akrabaları, arkadaşları, fiziksel deneyimleri, gibi çeşitli kaynaklardan
alınan verilerden oluşur. Hekim hastanın yakınmalarını kaydetmeli yani hastanın hikâyesini
ayrıntılı şekilde almalıdır. Bu aşamada hastaya ait bir veri tabanı oluşturulmuş olur.
(3)Planlar: problemlerin tanımlaması ve veri tabanının gözden geçirilmesine dayanan tanısal
ve tedavi düzeyindeki kayıtlardır. İlaç tedavileri, cerrahi müdahaleler, hasta eğitimi,
fizyoterapi gibi konuları kapsar. (4) Gözlem notları: kısa notlar hâlinde tutulması gereken ve
hasta ile ilgili gelişmeleri, hastanın klinik durumundaki değişiklikleri gösteren notlardır.
Probleme dayalı tıbbi kayıtlar ile düzensiz kayıtlar karşılaştırıldığında farkları
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Probleme dayalı kayıtlar tanımlanan veri tabanına sahiptir, düzensiz kayıtlar
hastadan hastaya değişen veri tabanına sahiptir.
Probleme dayalı kayıtlarda tanımlanan problem listesi vardır, düzensiz
kayıtlarda problem listesi mevcut değildir.
Probleme dayalı kayıtlarda her bir problemle ilgili hazırlanan planlar vardır,
düzensiz kayıtlarda her problem için ayrı planlar hazırlanmayabilir.
Probleme dayalı kayıtlarda takip planları mevcuttur, düzensiz tıbbi kayıtlarda
rastgele takip yapılır
Probleme dayalı kayıtlarda kolay ulaşılabilen bilgiler vardır, düzensiz
kayıtlarda erişimi zor veya zaman alan bilgiler vardır.
Kaynağa dayalı: Kayıtları kaynağa dayalı tutmak daha kolaydır. Ancak verilere
ulaşmak zordur ve eksik bilgi kaydetme ihtimali yüksektir. Bu tür kayıtlarda hasta, hasta
yakını gibi kaynaklardan alınan veriler kaydedilerek tıbbi dokümanlar oluşturulur.
Tıbbi dokümanlar gerek bireylere yönelik sağlık hizmetinin doğru bir biçimde ve
zamanında verilebilmesi, gerek bu hizmeti veren kişilerin eğitilmesi ve gerekse sağlık
hizmetinin planlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Tıbbi dokümanlar bireylerin
kendi sağlıklarıyla ilgili bilgileri yaşamları boyunca bilmelerini ve gerekli hallerde
kullanmalarını, bireylere yanlış tanı konması ya da hatalı tedavi uygulanması
durumunda başvurulabilmesini, hastalıkların tanı ve tedavisini, bulguların takibini,
sağlık hizmetlerinin planlı yürütülmesini, organizasyon ve verilecek hizmetin kontrol
edilmesini ve sağlık alanında yapılacak bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesini
kolaylaştırmaktadır.

3.1.1. Tıbbi Dokümanların Tutma Nedenleri
-

Kayıtlar yasal belgelerdir ve kayıt tutmak yasal bir zorunluluktur.

-

Kayıt tutmakla; hastalar, kurum çalışanları ve kurum korunur.
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-

Yalnızca istenilen bilgilerin toplanmasını sağlar.

-

Bilginin unutulmasını önler.

-

Birden çok bireyin bilgiye ulaşmasını sağlar.

-

Bilginin toplanmasını hızlandırır.

-

Yanlışlıkları önler.

-

Bilgiler birleştirilerek ve işlenerek daha sağlam bilgiye/sonuca ulaşılır.

-

Ekonomik yararları vardır.

-

Epidemiyolojik veri sağlar.

-

Sağlık istatistikleri çıkarmamızı sağlar.

Hastanın değerlendirilmesini sağlar ve tıbbi karar vermede yardımcı olur
(Hastanın eski verilerine göre yeni veriler karşılaştırıldığında anlam kazanmaktadır).
-

Personelin niteliğinin değerlendirilmesini sağlar.

-

Kurumlaşmayı sağlar.

-

Yönetime destek olur.

-

Kalite iyileştirme aracıdır.

-

İletişim aracıdır.

-

Mesleğin profesyonelleşmesi için gereklidir.

3.1.2. Tıbbi Doküman Kullanıcıları ve Kullanım Alanları:
Tıbbi dokümanlardaki veriler farklı kullanıcılar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılır.
Hekimler: Tedavi planları, tıbbi karar verme, iletişim, eğitim ve araştırma
Hasta: Bilgilenme, ücret kontrolü
Hastane yönetimi: Kalite yönetimi, hizmet planlaması, kullanım değerlendirme, gelir
analiz, faturalandırma işlemleri
Eğitim kurumları: eğitim programlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, öğrenci ve
çalışanlara yönelik sağlık programlarının geliştirilmesi
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Tıp ve sosyal araştırma kurumları: Rehabilitasyon ve sosyal yardım programları,
toplumun hastalık yapısının incelenmesi ve hastalıkların toplumsal ve ekonomik hayata
etkilerinin belirlenmesi
Devlet: Hasta dosyalarındaki verilere göre sağlık ve eğitim kurumlarına ayrılacak
kaynak miktarının belirlenmesi
Halk sağlığı birimleri: Toplumun hastalık dokusunun belirlenmesi
Sigorta kurumları: Hizmet ücretleri ile ilgili hastalardan gelen şikâyetlerin
değerlendirilmesi, sigortalılara verilen hizmetlerin kalite ve eşitlik yönünden
değerlendirilmesi, hizmet maliyetlerinin tespiti ve denetlenmesi
Mahkemeler: Hasta dosyalarındaki yapılan tedaviye yönelik bilgilerin incelenerek
adli vakalarla ilgili hüküm verilmesi
Emniyet: Hasta dosyalarındaki bilgilerin kanıt olarak kullanılarak adli olayların
aydınlatılması
Akreditasyon kurumları: Sağlık kurumunun mesleki standartlara uygunluğunun
değerlendirilmesi, hizmet veren personelin yeterliliğinin belirlenmesi, sağlık kurumunda
verilen eğitim programının belirlenmesi
İşverenler: İşverenler tarafından sağlanan sağlık sigorta planının yönetilmesi,
personelin uygun işte çalıştırılmasını sağlama, işle ilgili sağlık risklerinin belirlenmesi ve
iyileştirici önlemlerin alınması, personelin maluliyet durumunun belirlenmesi.
Kredi kurumları: Kurumun kredi taleplerinin belirlenmesi.

3.1.3. Sağlık Kayıtlarının Amaçları:
Nitelikli bir sağlık kaydı hastanın tedavisi ile ilgili tüm bilgilerini kapsamalı ve bu
sağlık kayıtlarına kolayca erişilebilmelidir. Kurumlarda sağlık kaydı tutulmasının nedenleri
yedi başlık altında incelenebilir
1. İletişim amacı: Sağlık kayıtları sağlık kuruluşlarından yararlanan birey hekim ve
diğer sağlık personeli arasında bir iletişim ortamı yaratır. Tıbbi geçmişinin düzgün tutulan bir
hasta, bu bilgilerin ışığında başka hastane ve kliniklerde değerlendirilmesini kolaylaştırır.
Hastanın tedavisinden sorumlu olan sağlık çalışanları mümkün olan en kısa sürede hastanın
durumu hakkında bilgi almak isterler. Hasta dosyaları hekimler ve hastalar arasındaki iletişim
aracıdır. Hastanın bakımı sırasında sağlık kayıtlarına katkıda bulunanlar, doktorlar,
hemşireler, fizyoterapistler, diyetisyenler, tıp öğrencileri, laboratuvar teknisyenleri, tıbbi
sosyologlar, radyologlar vb.. çalışanlardır.
2. Hasta bakımında süreklilik: Sağlık kayıtları bireye sağlık kurumlarınca verilen
hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesi, araştırma ve incelemeler için önemli bir kaynaktır.
Sağlık kayıtlarının yeterli düzeyde olmasında en büyük sorumluluk hastayı tedavi eden

50

hekime aittir. Hastayı tedavi eden hekim dışında birçok sağlık personeli hasta dosyasının
düzenlenmesinde hekime yardımcı olmaktadır. Hasta dosyasının tam doğru ve zamanında
yazılmış bilgilerle donatılmasını sağlamalıdır. Özellikle eğitim veren hastanelerde hasta
dosyaları çok ayrıntılı ve kapsamlı olmak zorundadır.
3. Hasta bakımını değerlendirme: Hastanelerin hasta bakım standartlarının
değerlendirilmesini sağlayan izlenebilir, ölçülebilir ve sürekli gelişmeye açık olan bir
mekanizma olmalıdır. JCI standartları hastanın hastaneye girdiği andan çıkışına kadar ve
taburcu olduktan sonraki iyileşme sürecini kapsamaktadır (JCAHO). Hasta bakım süreci
boyunca ortaya çıkabilecek tıbbi hatalar en aza indirilerek, daha güvenli sağlık hizmeti verilir.
'Hasta mahremiyeti' en üst düzeyde korunur. 'Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları'
doğrultusunda sağlık hizmeti sunulur. 'Hasta ve Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeyi'
sürekli arttırılır.
4. Hukuksal amaç: Hastanenin hukuki çıkarlarını korumak için sağlık çalışanlarına
yardımcı olur. Tıbbi hata davaları için sağlık kayıtları birincil verilerdir.
5. İstatistik amaç: Sağlık hizmet alanlarını değerlendirmek kamu sağlığı ve
epidemiyoloji ve sağlığın gelecekteki gelişimini planlamak için kullanılmaktadır.
6. Araştırma ve eğitim amacı: Tıbbi araştırmalarda eksiksiz, tam ve doğru olarak
tutulan kayıtlar araştırmacılar için verimli bir kaynak olmaktadır.
7. Tarihsel amaçtır: Sağlık kayıtları hasta bakım ve tedavi türünün ileriki zamanlarda
kullanılması bakımından örnektir.
3.1.4. Tıbbi Dokümantasyon Hizmetlerinin Etkinlik ve Verimliliğinin Koşulları
Tıbbi kayıtların istenilen amaca hizmet edebilmesi ve işlevlerini yerine getirebilmesi
için sağlık kurum ve kuruluşlarında bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar:
-

Kayıt tutma bilincinin geliştirilmesi,

-

Hekimlerin ayrıntılı ve kapsamlı tanı koyması

-

Sağlık kuruluşunda toplam kalite anlayışının benimsenmiş olması

-

Hastane yönetiminin konuyla ilgili etkili tutumu

-

Tıbbi kayıtların bilimsel kurallara göre düzenlenmesi

-

Tıbbi kayıtların sağlıklı koşullarda depolanması ve erişiminin sağlanması

-

Uluslararası hastalık kodlarının doğru verilmiş olması

-

Teknolojinin etkin kullanımı

-

Tıbbi kayıt hizmetlerinden sorumlu kalifiye elemanların istihdam edilmesi
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-

Yeterli kaynak tahsisi

3.2. Tıbbi Raporlar ve Türleri
3.2.1. Tıbbi Rapor
Tıbbi rapor, bir muayene, inceleme ya da bir soruşturma hakkında sonuç ve kararı
içeren yazılı bir belgedir. Ayrıca rapor, bir hekimin bir kişinin sağlığı, bedeni ve akli durumu
hakkında düzenlediği yazılı bildiridir.
3.2.2. Tıbbi raporların Niteliği
İnsan sağlığı, bedeni ve akli durumu hakkında rapor vermeye sadece hekim yetkilidir.
Tıbbi raporların yasal kavramlar göz önünde bulundurularak, kurallara uygun şekilde
hazırlanmalıdır. Özellikle hukuki süreçte önemli bir yer tutan raporlar istenilen niteliğe uygun
hazırlanmadığında sürecin aksamasına ve bazen yanlış kararlar verilmesine sebep olabileceği
için raporlar titizlikle hazırlanmalıdır. Tıbbi raporlar doğru, yansız ve gerekçeli olmalıdır.
Adli raporlar ayrı bir önem taşımaktadır. Davalarda taraflar arasında anlaşmazlık esastır.
Tıbbi raporlara itiraz edilebilmektedir. Raporlar hakkında bir tereddüt olursa kanaat verici
olmayan ve aynı konuda birbirleri ile çelişki gösteren raporlar hakkında Adli Tıp Meclisinin
düşüncesi sorulur.

3.2.3. Rapor Türleri:
Raporlar tıbbi rapor, adli rapor ve bilimsel rapor olmak üzere üç ana gruba ayrılır.
Tıbbi Rapor: hekim veya kurul tarafından düzenlenir. Bu raporlarda sonuçlarına göre
kesin ya da geçici olmak üzere iki aşaması olabilir.
Sağlık Raporu: Bir memuriyete girerken, resmi ve özel bir işe alınırken ihtiyaç
duyulan raporlardandır. Devlet memuru olmak için adayların bir sağlık kurulu tarafından
muayene edilerek durumlarının bir raporla saptanması gerekmektedir. İşe girme, sigorta ve
evlilik gibi durumlarda düzenlenir. Sağlık Kurulu Raporları klinik ve laboratuvar
muayenelerine ait raporlarla kesin sonuçlar aldıktan sonra düzenlenir.
Hastalık Raporları: Tıbbi şikâyet ve rahatsızlığı bulunan kişilerin hastalık durumunu
ve istirahat gerektirip gerektirmediğini açıklayan raporlardır. Kişinin hastalığı ve rahatsızlığı
geçene kadar süre istirahat etmesi gerektiği belirtilir.
İdari Raporlar: Sağlık ve hastalık durumunu belirleyen idari amaçlı raporlardır.
Ölüm Raporları: Ölüm ruhsatiyesi, gömme izni kâğıdı için gereklidir. Hekim ölüm
raporunu cesedi muayene ederek yazar.
Adli Raporlar: Adli makamlarca hekimden istenen ve kişinin durumunu tespit
ederek, sorulan soruları yanıtlayan, hekimin görüş ve kanaatini bildiren raporlardır. Cinayet
ve kaza gibi, adli olaylardan zarar gören ya da ceza sorumluluğu ve medeni haklarını
kullanma ehliyetinin tayini için resmi bilirkişiler ya da bilirkişi tayin edilen kurumlar ve
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hekimler tarafından adli raporlar yazılmaktadır. Yaralanma raporları, Cinsel Suçlar ile ilgili
raporlar, Yaş tayini raporları, Keşif ve Otopsi raporları örnek olarak verilebilir.
Bilimsel Raporlar: Değişik bilimsel konular ve araştırmalar sonucunda düzenlenirler.
Tıbbi araştırma ve inceleme sonuçlarını belirleyen ve hekimlerin yararlanması için
düzenlenen raporlardır.

3.2.4. Raporların Düzenlenmesi
Son dönemlerde elektronik bilgi sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte tıbbi
raporlarda elektronik ortamda hazırlanmaya başlamıştır. Ancak bazı durumlarda kâğıt
ortamında rapor hazırlanmaya devam etmektedir. Kâğıt ortamında düzenlenen raporlar;
Sigortalılara aile hekimleri, belediye hastaneleri ve askeri hastaneler tarafından
verilen istirahat raporları ile kurum tabiplerinin işçi personellere verdikleri raporlar
Anlaşması olmayan sağlık hizmeti sunucusu hekimlerinin düzenledikleri
raporlar ile anlaşmalı özel hastanelerin anlaşma dışında kalan branşlar için düzenledikleri
raporlar.
-

İşyeri hekimlerinin düzenlemiş raporlar

SGK ile anlaşmalı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu hekimlerinin iş
kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık ve emzirme vakaları için düzenlemiş oldukları
belgelerin elektronik ortamda SGK’ya gönderilir.
Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan bilgilere göre sağlık kurumlarında raporlar
aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir.
Madde 1.10. Sağlık raporlarının düzenlenmesi: Sağlık rapor formatları ile bu
raporların tasdik, mühür ve diğer uygulamalarında Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve MEDULA
sistemindeki düzenlemelere uyulacaktır. MEDULA hastane sistemini kullanan sağlık hizmeti
sunucuları raporları elektronik ortamda düzenleyecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından
elektronik ortamda onaylanacaktır. Sağlık kurulu raporlarına ait istisnai düzenlemeler SUT’ ta
ayrıca belirtilmiştir.
Madde 1.10.1. Uzman hekim raporlarının düzenlenmesi: Uzman hekim raporları, ilgili
tek uzman hekim tarafından düzenlenecektir.
Madde 1.10.2. Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi: İlgili uzmanlık branşından üç
uzman hekimin katılımıyla, ilgili uzmanlık branşından üç uzman hekim bulunmaması hâlinde
ise ilgili branş uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık branşına en yakın uzmanlık
branşından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer uzmanlık branşlarından uzman hekimlerin
katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenir.
İstirahat Raporları: Sigortalılara tek hekim tarafından bir defada en fazla 10 güne
kadar rapor verilebilmektedir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise
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hekim bunu bir defa daha tekrarlayabilmekte ve yine en fazla 10 güne kadar olmak kaydı ile
toplamda en fazla 20 gün istirahat verebilmektedir. İkinci rapordan sonraki raporların ise
sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir. Bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek
hekim (aynı veya farklı hekimler) tarafından en fazla 40 gün rapor verilebildiğinden; 40 günü
aşan raporlar ise sağlık kurulu tarafından verilmektedir. Rapor sürelerine ilişkin bu iki durum
da, hazırlanan E-ödenek programı tarafından kontrol edilmekte ve aynı hekim tarafından
sigortalıya iki defadan ve toplamda 20 günden fazla, ya da tek hekim tarafından bir takvim
yılı içerisinde 40 günden fazla rapor verilmesi önlenmektedir.
İlaç Raporları: Elektronik ortamda düzenlenecek ve bu raporlar başhekimlik
tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Elektronik olarak düzenlen raporların,
elektronik imza çalışmaları tamamlanıncaya kadar bir çıktısı alınarak düzenleyen
hekim/hekimlerin ıslak imza ve kaşesinden sonra arşivlenecektir. Elektronik ortamda
düzenlenmeyen raporların bir örneği hasta veya hasta yakınına verilecektir. Rapor formatında
raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının tespiti amacıyla “T.C Kimlik Numarası”
hanesi yer almaktadır. Bazı ilaçlar için düzenlenecek raporlarda, ilaç/ilaçların kullanım dozu,
uygulama planı ve süresi de belirtilir. Düzenlenen raporlar, tedavi süresi boyunca geçerli
olmakla birlikte iki yıl sonunda raporlar yenilenmelidir Aile hekimliği sözleşmesi imzalayan
aile hekimliği uzmanı ve diğer uzman hekimleri aldıkları eğitim dahilinde ıslak imza ve kaşe
ile ilaç kullanım raporları düzenleyebilecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyon kavramları öğrenilmiştir. Tıbbi
rapor türleri ve tıbbi raporların tutulma kuralları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Tıbbi dokümanlar …………….. dayalı ve ……………..dayalı olmak üzere iki
metotla tutulabilmektedir.
2)
Tek hekim tarafından bir takvim yılı içerisinde ………………… günden fazla
rapor verilemez.
3)
Ölüm ruhsatiyesi,
………………….. denir.

gömme

izni

kâğıdı

için

gerekli

olan

rapora

4)
Sağlık kuruluşunda ayakta veya yatarak tedavi edilen hastaların tanı ve
tedavileri süresince ilgili bölümler tarafından oluşturulan kâğıda yazılmış kayıtlar, resim, film,
cihaz / bilgisayar çıktısı olarak bulunan veya elektronik ortamda saklanan her türlü belgeye
……………………. denir.
5)
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümanların sağlık kurumlarında kullanıldığı
alanlardan değildir?
a)

Karar verme

b)

Kalite çalışmaları

c)

Faturalandırma

d)

Sözleşme

e)

Politika geliştirme

6)
Tıbbi dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, yeniden
düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin tümüne ne
ad verilir?
a)

Kayıt yönetimi

b)

Bilgi belge yönetimi

c)

Arşiv yönetimi

d)

Hastane bilgi yönetim sistemi

e)

Tıbbi dokümantasyon

7)

Aşağıdakilerden hangisi problem listelerinde yer almaz?

a)

Sigorta bilgileri

b)

Patofizyolojik bulgular
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c)

Risk faktörleri

d)

Anormal fiziksel işaretler

e)

Laboratuvar sonuçları

8)

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümanların tutulma nedenlerinden değildir?

a)

Kayıt tutmak yasal bir zorunluluktur.

b)

Tüm bilgilerin toplanmasını sağlar

c)

Kayıt tutmakla hastalar, kurum çalışanlar ve kurum korunur.

d)

Bilginin unutulması önlenir.

e)

Ekonomik yararı vardır.

9)

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi doküman kullanıcılarından değildir?

a)

Hasta

b)

Hekim

c)

Eğitim kurumları

d)

Emniyet

e)

İlaç firmaları

10) Bir memuriyete girerken, resmi ve özel bir işe alınırken ihtiyaç duyulan raporlara
ne ad verilir?
a)

Sağlık raporu

b)

Hastalık raporu

c)

Tıbbi rapor

d)

İdari rapor

e)

Adli raporlar

Cevaplar
1)problem-kaynak, 2)40, 3)ölüm raporu, 4)tıbbi doküman, 5)d, 6)e, 7)a, 8)b, 9)e, 10)a
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4. HASTA DOSYALARI ARŞİVİ TANIMI, ÖĞELERİ VE BÖLÜMLERİ

60

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Hasta Dosyaları Arşivi Tanımı

4.2.

Hasta Dosyaları Arşivinin Görev ve İlkeleri

4.3.

Hasta Dosyaları Arşivinin Öğeleri

4.4.

Hasta Dosyası Arşivinin Bölümleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hasta dosyası arşivini
tanımlayabilmek
Hasta dosyası arşivinin
ilkelerinin sıralayabilme
Hasta dosyası arşivinin
öğelerini açıklayabilme
Hasta dosyası arşivinin
bölümlerini açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hasta dosyaları arşivi

•

İnsan gücü

•

Merkezi yerleşim alanı

•

Bütçe

•

Arşiv komitesi

•

Hasta dosyaları arşivi bölümleri
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Giriş
Sağlık kurumuna başvuran hastalara yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alındığı hasta
dosyaları, belirlenen dosyalama sistemine uygun olarak hasta dosyaları arşivinde
saklanmaktadır. Hasta dosyaları arşivinin hastanenin merkezi bir yerinde olması, konusunda
eğitim almış, uzman insan gücüne shaip olması, gerekli bütçenin ayrılarak ihtiyaçların
karşılanmasına olanak tanınan bir yapıya sahip olması gerekmektedir.
Hasta dosyaları arşivinde işleyişin etkili şekilde gerçekleştirilmesi için hasta dosyaları
arşivinin bölümlere ayrılması gerekmektedir. Hasta sayısı az olan küçük ölçekli sağlık
kurumlarında arşivin bölümlere ayrılma zorunluluğu yokken, yatak sayısı ve başvuran hasta
sayısı fazla olan hastanelerde arşivin bölümlere ayrılması işleri kolaylaştıracak, zamandan
tasarruf sağlayacak ve düzenli bir yapının oluşmasına temel teşkil edecektir.
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4.1. Hasta Dosyaları Arşivi Tanımı
Hastaneye tedavi edilmek üzere gelen hasta ve yaralılar için titizlikle hazırlanan ve
onların bir sonraki kabullerinde veya inceleme ve tetkik amaçları için bulundurulması gereken
bütün dokümanların, tarih sırasına ve ‘’uygulanmakta olan sisteme bağlı’’ kalınarak
saklandığı yere ‘hasta dosyaları arşivi’ adı verilir.
Hasta tedavisinde sürekliliğin sağlanması ve hastane bünyesinde düzenli bir tıbbi kayıt
sisteminin oluşturulabilmesi için her hastanenin merkezi hasta dosyaları arşivi olması
gerekmektedir. Hasta dosyaları arşivi genel yapısı itibariyle kurumun belleğini oluşturmanın
yanı sıra hasta tedavileriyle ilgili tüm bilgileri içerdiğinden tedavi süreçlerinin geçmişi ve
gelecek arasında köprü oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre; her yataklı tedavi kurumunda bir
merkezi tıbbi arşiv kurulur. Bütün servislerin ve olanakları ölçüsünde polikliniklerin işi biten
dosyaları, bilimsel çalışmalar, istatistik değerlendirmeler hastaların diğer müracaatlarında
kullanılmak üzere bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir. Dosyanın çabuk ve kolay
bulunması için; isme, hastalığa ve protokol numarasına göre lüzumlu görülen çeşitli bulma
kolaylıkları sağlayacak kartoteks sistemleri uygulanır.
05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Madde 13’e göre;
Merkezi tıbbi arşivin çalışma şekli ile hastanede tutulan tüm kayıtların bilgisayar ortamında
tutulabilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile belirlenmektedir.

4.2. Hasta Dosyaları Arşivinin Görev ve İlkeleri
Hasta dosyaları arşivinde tıpkı diğer kurumların arşivlerinde olduğu gibi aşağıdaki
görevler gerçekleştirilmektedir:
-

Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak,

-

Arşiv malzemesini kayba uğramaktan kurtarmak

-

Arşiv malzemesini gerekli şartlarda saklamak

-

Arşiv malzemesini yararlanmaya sunmak

Klinik olarak, hastanın teşhis ve tedavi işlemlerini doğru olarak kaydetmek,
Hastanenin kendi hizmetlerini değerlendirmesine katkı sağlamak, idari planlamalar yapmak,
doğru faturalandırma çıkarmak ve adli durumlar için bilgi kaynağı olarak yasal koruma
sağlamak, arşivlerin temel gereklilikleridir. Bu temel gereklilikleri yerine getirebilmek için
hasta dosyaları arşivinin aşağıdaki ilkelere sahip olması gerekmektedir;
−
−
olmalıdır.

Dağınık olmamalıdır.
Dosyalara ulaşım ve dosyaların tekrar yerlerine kaldırılabilmesi kolay
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−

Sınıflandırma sistemi kullanım bakımından basit olmalıdır.

−

Hasta dosyaları çabuk ve kolay bulunabilmelidir.

−

Hasta dosyaları, arşive geldikçe yerlerine yerleştirilmelidir.

−
Hasta dosyalarının nereye ve kimler tarafından alındığı kolayca anlaşılmalı ve
takip edilmelidir.
−

Hasta dosyalarının güvenliği sağlanmış olmalıdır.

−

Çalışma sistemi, iş ve maliyet bakımından ekonomik olmalıdır.

−

Çalışma alanının iş akımı bakımından iyi planlanmış olması gerekir.

−
olmalıdır.
−

Kullanılan sistemler gerektiğinde genişleme gösterecek şekilde düzenlenmiş
Diğer servisler ile kolay ve çabuk bağlantı yapabilmelidir.

4.3. Hasta Dosyaları Arşivinin Öğeleri
Hastaneler her gün çok sayıda hastaya sağlık hizmeti sunmaktadır. Hasta sayısının çok
fazla olması sebebiyle en hızlı ve en etkili kayıt sisteminin oluşturulması temel şarttır. Bunun
yanında hastane ve hasta için önemli olan hasta dosyalarının muhafazasının sağlandığı hasta
dosyaları arşivinin oluşumuna da gereken özen gösterilmektedir. Hasta dosyaları arşivinde
yüksek hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için birtakım öğelerin bir arada bulunmasına ihtiyaç
vardır. Hasta dosyaları arşivinin öğeleri şunlardır:
-

İnsan gücü

-

Merkezi Yerleşim Alanı

-

Bütçe

-

Arşiv Komitesi

4.3.1 İnsan gücü
Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında konusundan uzman, mesleki bilgi ve
beceriye sahip, eğitimli çalışan ihtiyacı bulunmaktadır. Hasta dosyaları arşivinde de arşivin
düzenini sağlamak, hasta dosyalarını bilimsel kurallara uygun ve sistematik şekilde
oluşturmak, düzenlemek, muhafaza etmek, gerektiğinde ilgili birimlerle koordineli şekilde
çalışmak ve hasta dosyaları arşivinde oluşturulacak dosyalama sisteminin doğru ve eksiksiz
şekilde yürütülmesini sağlayacak insan gücü gereklidir.
Son yıllarda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında eğitim veren okulların
artması, sertifikasyon programlarının yaygınlaşması ve sekreterlik mesleğine verilen önemin
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artmasının da etkisiyle hasta dosyaları arşivinde ‘Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik’
alanında eğitim almış çalışanların istihdam edilmesi gerekmektedir.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre; hasta dosyaları arşivinde görev
alacak olan arşiv memurunun görevleri şu şekilde belirlenmiştir: ‘Sağlık istatistikçisine
bağlı olarak 66. maddeye göre arşivleme yapılan kurumlarda ilk müracaat eden hastaların
arşiv defterine kaydını yaparak polikliniğe gidecek muayene fiş veya dosyasını hazırlar ve her
dosya üzerine arşiv defterindeki kayıt numarasını işler. İşi biten hasta dosyalarını, arşiv
tekniği bakımından kontrol ile noksanlarını tamamlattırıp düzenli bir şekilde yerleştirir.
Yardımcı kayıtları (çeşitli endeks tipleri) geliştirir ve istatistikle ilgili bir görevli yoksa
istatistik yapar ve bunları uluslararası hastalıkları tasnifine göre hastalık ve ameliyat kod
numaraları konulmuş dosyalara yerleştirir. Tabiblerin inceleme, araştırma, makale, test,
istatistik ve rapor hazırlamak gibi ilmi çalışmalarında ve günlük arşiv araştırmalarında
kendilerine yardımcı olur. Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi
olmayanlara dosya vermez. Arşivin genel düzen ve temizliğini sağlar.’
Türkiye’deki mevzuata göre, sağlık kurumlarının hasta dosyaları arşiv birimlerinde
yönetici olarak şef veya memur kadrosu ile personel çalıştırılmaktadır. Ancak yurt dışında
özellikle de Amerika’da, hasta dosyaları arşiv yöneticilerinin sorumlulukları daha fazla ve
mezuniyetleri de en az lisans düzeyinde olmak üzere standarttır.
Hasta dosyaları arşivinde tıbbi istatistik ve kodlama bölümünde görev yapabilecek
olan sağlık istatistikçisinin görevleri ise ilgili yönetmelikte aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:
‘Sağlık istatistikçisi fakülte ve yüksekokulların istatistik eğitim ve öğretimi yapan
bölümlerinden mezun olup, kurumlarda istatistik ve tıbbi dokümantasyon bölümüyle, arşiv ve
hasta kabul bölümünün ve kendisine bağlı olan birimlerdeki hizmetlerin düzenli, koordine ve
istatistik hizmetlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bunlarla ilgili her türlü evrakın
dosyalanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri alır. Bu birimlerdeki personele göre gerekli
iş bölümünü yapar. Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması konusunda ilgililere teklifte
bulunur. Kurumda tutulan formları doldurur veya düzenli bir şekilde doldurulmasını sağlar.
Kurumda yapılması mümkün olan istatistiki değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafikleri
hazırlar. Baştabiplikçe kurum çapında yapılacak değerlendirme çalışmalarına katılır ve
istatistiki rapor düzenler. İstatistiklerin düzenlenmesinde temel kavramlara uymak zorundadır.
İstatistiki formlarla ilgili dosya sistemi kurar ve arşivle gerekli ilişkileri sağlar. İstatistik arşiv
ve hasta kabul bölümlerinde görev alan personel sağlık istatistikçisine, sağlık istatistikçisi de
yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesinde hastane müdürüne karşı sorumludur.’
Sağlık kayıtlarının tutulması, hasta dosyalarının oluşturulması veya hasta dosyaları
arşivindeki düzenin sağlanması gibi temel görevleri olan ve hasta dosyaları arşivinin en temel
insan gücünü oluşturan tıbbi sekreterlerin görevleri ise ilgili yönetmelikte aşağıdaki şekilde
belirtilmiştir:
‘Tıbbi sekreter, lise veya dengi okul mezunu daktilo kullanmayı bilen personeldir.
Hasta müşahade kâğıtlarını, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları tabiplerin söyledikleri
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şekilde ve usulüne uygun olarak daktilo ile yazar. Tabipler tarafından teyp, pikap ve diğer
kayıt cihazlarına söylenenleri deşifre eder. Bilimsel toplantılarda konuşulanları not alır.
Gerektiğinde hasta müşahade kâğıtları ve raporların örneklerini çıkartır.’

4.3.2. Merkezi Yerleşim Alanı
Hasta dosyaları arşivinin yeri, arşivin daha fonksiyonel olarak çalışması açısından
önemlidir. Bu nedenle arşivin yeri hastane içinde ve merkezi bir konumda düzenlenmelidir.
Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayıları her geçen gün arttığı için hasta dosyaları arşivinin
fiziksel yapısının esnek olması gerekmektedir. Böylelikle ihtiyaç hâlinde arşivin
genişletilebilmesine olanak tanınmalıdır. Bütün poliklinik, klinik, hasta kabul, istatistik,
araştırma ve diğer arşiv kullanıcılarından gelen bilgi, belge ya da dosya istekleri tek bir
merkezden karşılamak, bu bilgi, belge veya dosyaları belirli bir dosya sisteme göre
düzenlemek, korumak ve sınıflandırmak merkezi tıbbi arşivin sorumluluğundadır.
Merkezi Tıbbi Arşiv;
−

Hizmet kalitesinin yükselmesini sağlar.

−

Dosyalamada tek sistemin kullanılabilmesine olanak verir.

−

Hasta dosyalarının daha iyi bir şekilde kontrolünün yapılmasına olanak sağlar.

−

Verilen hizmette ve dosyalamada bir sorumluluk sağlar.

−
Her türlü istatistikî ve bilimsel araştırmalara çok uygun bir ortam hazırlaması,
merkezi arşivin yararlarından sayılabilir.
−

Nitelikli personel istihdamını kolaylaştırır.

−

Her hastanın tek dosyasının olması koşulunun denetimini yapma olanağı

−

Otomasyona daha kolay ve daha az maliyetle geçme olanağı sağlar.

sağlar.

4.3.3. Bütçe
İşletmelerin yıl içerisindeki faaliyetlerini kesintisiz şekilde devam ettirebilmeleri için
bütçeye ihtiyaçları vardır. Sağlık kurumlarının önemli birimlerinden olan Hasta dosyaları
arşivine de yeterli bütçenin ayrılması gerekmektedir. Kırtasiye malzemeleri, hasta dosyaları,
yazıcı, faks, fotokopi makinesi gibi cihazlar ve bunların tonerleri, bilgisayarlar hasta dosyaları
arşivinin olmazsa olmaz malzemeleridir. Bu malzemeler zamanında temin edilmezse
dokümantasyon ve arşiv hizmetlerinde aksaklık yaşanılabilir. Bütçe belirlenmesi zor bir işlem
olsa da geçmiş yıllarda yapılan harcamalar ve gelecek dönem ile ilgili öngörülerden yola
çıkılarak (hasta sayıları, kullanılan toner miktarı vb.) hasta dosyaları arşivi için yeterli bütçe
ayrılmalıdır.
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4.3.4. Arşiv Komitesi
Arşiv komitesi sağlık kurumundaki bölüm başkanlarının ve hasta dosyaları arşivi
yöneticisinin katılmasıyla kurulur. Arşiv komitesi hasta dosyalarının istenilen standartlara
uygun olarak tamamlanmasını temin etmek ve bu dosyaları inceleyerek hasta bakımını
değerlendirmek ve hizmet kalitesini artırmakla yükümlüdür. Sağlık kurumunda kullanılacak
formların tespit edilmeleri ve değiştirilmeleriyle ilgili çalışmaları da yürüten komite, belirli
aralıklarla toplanarak hasta dosyaları arşivi ile ilgili çeşitli problemlerin çözümlenmesinde
hasta dosyaları arşivi yöneticisine istek ve önerilerde bulunur.
Komitenin fonksiyonlarını iyi bir şekilde yerine getirebilmesi; kayıtların sağlıklı,
düzenli ve doğru tutulmasına bağlıdır. Hastanedeki tıbbi bakıma ilişkin her problem, bu
kayıtlar yardımı ile bulunmaktadır.
Tutulan kayıtların incelenmesi sonucunda, hastanenin ve personelin hangi alanlarda
yetersiz olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer yetersiz bulunan alanlarda iyileştirme çalışmalarına hız
verilirse ve bunların yetersizliği kısa zamanda en aza indirilebilirse, genel olarak hastanenin
verdiği bakımın kalitesi de yükselecektir.
Arşiv komitesi, sağlık kurumundaki tıbbi birim başkanları veya temsilcileri ile, hasta
dosyaları arşivi yöneticisinin katılmasıyla kurulur. Kurum amiri veya görevlendirdiği kişinin
başkanlığında çalışır. Komitenin sekreterliğini hasta dosyaları arşiv sorumlusu yapmaktadır.
Komite en az ayda bir defa toplanmalıdır. Komite hasta dosyaları arşivi ile ilgili çeşitli
problemlerin çözümlenmesinde hasta dosyaları arşivi yöneticisine dilek ve tavsiyelerde
bulunur. Komitedeki üye sayısı sağlık kurumunun büyüklüğüne göre değişir. Toplantı
süresince tutulan tutanaklar, önerilerle birlikte hastane yönetimine verilmektedir.
Aşağıda bir hastanenin arşiv komitesi ile ilgili belirlemiş olduğu kriterler yer
almaktadır:
a - Görevler: Tıbbi ve idari kademelerle Tıbbi Arşivler arasındaki ilişkilerin daha
olumlu sonuçlar vermesi ve hasta bakımının daha iyi ve verimli bir biçimde olması için
kontrolün sağlanmasını amaçlar. Merkezi Arşiv Komitesi, hasta film, belge ve dosyaların
istenilen standartlara uygun olarak tamamlanmasını ve Tıbbi Arşivlerin yönetmelik
hükümlerine uygun olarak idaresini temin etmek ve film ve belge dosyalarının içerik olarak
kalitesini arttırmakla yükümlüdür. Dosya içeriklerinin bilimsel tıbbi gerekliliklere uygun
olarak kalitesini artırmak için gerekli kararları alır.
b - Komite Üyeleri: Merkezi Arşiv Komitesi Başhekim Yardımcısı başkanlığında,
Cerrahi Bilimler, Dahili Bilimler, Adli Tıp Anabilim Dalı, Tıbbi Deontoloji Anabilim Dalı, ve
Laboratuar Bölümü tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesi, bir Hastane Müdürü,
Hemşirelik Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Kalite Direktörü ve Merkezi Tıbbi Arşiv
yöneticisinin katılımıyla kurulur. Komite, gerekli olması hâlinde, uzman görüşlerine ihtiyaç
duyabileceği kişileri toplantılarına davet edebilir, bu kişilerden bilgi ve raporlar alabilir.
Komite, rapor ve kararlarında etkili olması hâlinde bu kişilerin isimlerini ve uzmanlık
alanlarını belirtir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur. Ancak, oluşturulmuş ya da oluşturulacak
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“Tıbbi Görüntüleme Arşivi” ve “Vücut Örnekleri Arşivlerinden herhangi birisi ile ilgili olarak
alınacak kararlarda Komite toplantılarına ilgili Anabilim Dalı’ndan bir Öğretim Üyesi davet
edilir ve bu Öğretim Üyesinin de oy hakkı olur.
c - Komite Üyelerinin Ataması: Komite üyeleri, Başhekimliğin (Öğretim Üyesi olan
üyelerinin) önerisi ile Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, ve diğer üyeler Başhekimlik
tarafından ikişer yıllığına atanır. Üyelerin tekrar atanmaları mümkündür.
d - Toplantılar: Merkezi Arşiv Komitesi en az yılda bir kez toplanır. Gündem
üyelerin toplantıdan bir gün öncesine kadar Merkezi Tıbbi Arşiv yöneticisine yazdırdıkları
öneriler ile belirlenir. Gündem toplantı sırasında üyelere dağıtılır.
e - Kararların Alınması: Kararlar oylama ve çoğunluk ile alınır. Eşitlik hâlinde
Başkan’ın oyu iki oy yerine geçer. Toplantı yeterlilik sayısı 7 (yedi) dir. Başkanın toplantıya
katılmaması hâlinde toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder.
f - Üyeliğin Sona Ermesi: Geçerli bir mazereti olmaksızın toplantıya üst üste iki kez
ve toplam üç kez katılmayan üyelerin üyelikleri Başkanın önerisi ile atama usulleri hiyerarşisi
içinde düşürülür. Başka bir kuruma tayin, vefat vb. gibi herhangi bir nedenle üyeliği düşen
üyelerin yerine yenileri atanır. Yeni atanan üye, üyeliği düşen üyenin kalan süresi kadar görev
görür; her halükarda tüm üyeler iki yılda bir, hep birlikte tekrar atama işlemine tabi olurlar.
g - Kararların Yürürlüğe Girmesi: Kullanılacak formların tespit edilmesi,
değiştirilmesi ve dosya içeriğindeki form ve bilgilerin bilimsel kalitesi ile ilgili çalışmaları da
yürüten komite Tıbbi Arşivler ile ilgili konularda karar oluşturur ve kararını Başhekimlik ve
Dekanlığa iki orijinal rapor hâlinde sunar. Rektörlük Makamı’nın yetkileri saklı kalmak kaydı
ile kararlar, bu raporların sunulduğu mercilerin bir hafta (yedi takvim günü) içinde itiraz
etmemeleri hâlinde yürürlüğe girer. Uygulamanın bildirilmesini ve gözetimini Merkezi Arşiv
Komitesi yapar.

4.4. Hasta Dosyası Arşivinin Bölümleri
Hasta dosyaları arşivi sağlık kuruluşlarının belleği özelliğini taşımaktadır. Bu özelliği
sebebiyle hasta dosyaları arşivlerinde işleyişin etkili şekilde gerçekleştirilmesi için olanak
sağlanmalıdır. Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesine göre
sağlık kuruluşlarında bulunan merkezi tıbbi arşiv aşağıdaki bölümlerden meydana
gelmektedir:
1)

Hasta indeksi bölümü

2)

Eksik dosyalar bölümü

3)

Dosyalama bölümü

4)

Tıbbi sekreterlik bölümü

5)

Tıbbi istatistik ve kodlama bölümü
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6)

Araştırma bölümü

Yatak sayısı 100’ün altında olan hastanelerde hasta dosyaları arşivinin bölümlere
ayrılmasına gerek görülmemektedir.

4.4.1. Hasta Endeksi Bölümü
Hasta endeksi bölümü; polikliniklere müracaat eden ve yatışı yapılan bütün hasta ve
yaralıların dosyaları ile birlikte açılan endeks kartlarını alfabetik sıra içerisinde düzenlemek
ve bilinmeyen hasta dosyası numaraları sorulduğunda, bunları temin etmekle yükümlüdür.
Hastaneye başvuran veya yatışı yapılan tüm hastalara hasta dosyası açılmaktadır.
Hasta dosyaları ile birlikte ayrıca aşağıda yer alan endeks kartları da (Form 1)
doldurulmaktadır. Bu kartlar sayesinde bilinmeyen bir hasta dosyası numarasına kolaylıkla
erişim sağlanmaktadır.
Hasta Endeks Kartı
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Hastalık Endeks Kartı

Hastanın sürekli olarak izlenebilmesi için; her hastaya mutlaka bir indeks kartı
düzenlenmelidir. Düzenlenen bu kartlar alfabetik olarak saklanır. Kartlar alfabetik olarak
dikine sıralanmalıdır. Kolay yerleştirme ve çıkarılma için gözlerin üstüne ilk heceler veya
adlar yazılabilmeli ve kartlara da hece veya isim etiketli kavalyeleri konmalıdır. Ancak bu
kavalyeler arkasına 40-50 karttan fazla kart konulduğunda, isimlerin aranıp bulunması
zorlaşır. Çekmecelere konulan kartlar başlangıçta az olduğundan arkalarına çeşitli destekleme
yapılmalıdır.
Hasta indeks kartlarının düzenlenmesinde şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.
−
sıralanır.

Hastanın önce soyadı, daha sonra adı yazılır ve alfabetik sıraya göre kartlar

−
Adı ve soyadı aynı olan birden fazla kişi var ise, kartlar ikinci ada, baba-anne
adlarına, doğum yeri ve doğum tarihlerine göre sıralanırlar.
−
Hastanın kartı hazırlandıktan sonra isim değişikliği yapılmış ise, eski kartının
üzerine bir not konularak tüm bilgiler yeni karta işlenir.
−
Kartlar belirli aralıklarla ve düzenli olarak kontrol edilmeli, hatalar varsa
düzeltilmelidir.
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−
Hasta indekslerinde kullanılan sınıflama yöntemini ayrıntılı olarak açıklayan
yönerge hazırlanmalıdır. Bu yönerge özellikle personel değişikliklerinde hizmetin
aksamaması bakımından önem taşır.
Günümüzde sağlık kurumlarında kullanılan hastane bilgi yönetim sistemleri (HBYS)
sayesinde artık hasta indeks kartlarının doldurulmasına gerek kalmamıştır. Hastalara ait tüm
bilgilere bilgisayar üzerinden erişilebilmektedir. Bu sayede hem bilgilere erişim
kolaylaşmakta hem de manuel sistem sebebiyle yaşanan zaman kaybı ve hataların önüne
geçilebilmektedir. Hasta indeks kartları yerine kullanılan sistemler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
a)
Bilgisayarla İndeksleme: Merkezi bilgisayar sistemi ile çalışan hastanelerde
dosyanın ilk defa açılmasından sonra kendiliğinden indekslemeyi yapacak programlar
geliştirilmek yoluyla yapılabilir.
b)
Barkod sistemi: Hasta dosyalarının her birisine verilen dosya numaraları
barkod uygulaması ile kodlanır. Hastaya ait her dokümana barkod etiketi yapıştırılır. Tüm
işlemler barkoda göre yürütülür. Hasta dosyalarının barkodlanması, dosyaların giriş çıkış
işlemlerini hızlandıracaktır. İmha işlemi, dosya barkod bazında gerçekleşeceği için daha
güvenilir olacaktır. Hangi dosyanın nerede olduğu net olacaktır.
Laboratuvarda Kullanılan Barkod Örneği

c)
Yüz Tarama Yazılımları: Kişilerin yüz hatlarını dijital bir kamera ile belleğe
alan bir program ile çalışan bu sistemde, görüntüye yansıyan yüzler ile karşılaştırma
yapılmakta ve sistem karşılaştırma yapılan kişiyi hemen ve hatasız olarak tanımaktadır. O
kişiye ait bilgiler kullanıma hazır bir konuma gelmektedir.
d)
Hasta Tanıtım Kartı: Hasta hastaneye ilk geldiğinde yeni dosya açılınca
hastaya verilen tanıtım kartıdır. Bu kartta hastanın adı soyadı, dosya numarası, baba adı,
doğum yeri ve yılı bulunur. Hastanın hastaneye her başvurmasında bu kartla birlikte gelmesi
istenir.

4.4.2. Eksik Dosyalar Bölümü
İlgili yönergeye göre eksik dosyalar bölümü; yatan hastalar taburcu edildiğinde hasta
kabul bölümünden liste karşılığı dosyaları günlük olarak teslim alıp analizlerini yaparak,
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eksik belgeleri tamamlar; epikrizlerini ilgili hekime yazdırıp imzalatır; epikrizlerini yazmakta
ihmâli görülen hekimlerin isimlerini baştabipliğe resmî yazı ile bildirir.
Eksik dosyalar bölümü hasta dosyaları arşivi içerisindeki en önemli bölümlerden
biridir, çünkü hasta dosyalarının tam ve doğru şekilde oluşturulması temel kriterdir. Eksik
dosyaların istenilen en kısa zamanda tamamlatılması, tıbbi arşivin olduğu kadar ilgili bölüm
başkanlarının veya klinik şeflerinin, arşiv komitesinin ve hastane yönetiminin sorumlulukları
arasındadır. Eksiklikleri olan dosyalardaki eksiklikleri tamamlamak üzere ilgili personele
(hekim, hemşire) haber verilir. Gerekli olduğu durumlarda bu haberleşme resmi yazışma ile
yapılır. Eksiklikleri tamamlanmayan hasta dosyası hiçbir şekilde, arşiv deposuna konmaz.
Hasta dosyalarında sürekli eksiklik olan bölümler tespit edilerek bölümlerdeki ilgili kişilere
eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak eğitimler verilmesi fayda sağlayacaktır.
Eksik dosyalar bölümünde hasta dosyalarının içerisinde yer alan evrakların kontrol
sürecini kısaltmak için ‘Yatan Hasta Dosya İçeriği’ formu oluşturulabilir. Hazırlanan bu
kontrol listesi sayesinde hasta dosyasını hazırlayan bölüm sekreteri ilgili evrakları kontrol
ederek hasta dosyasının birimden eksiksiz çıkmasını sağlayacaktır. Bu da eksik dosyalar
bölümünün işlerini daha azaltacak ve hasta dosyalarında standart sağlayacaktır.
Yatan Hasta Dosya İçeriği
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4.4.3. Dosyalama Bölümü
İlgili yönergeye göre, bu bölüm hasta dosyalarının, “renkli kod sistemine” göre
sıralanması, gerektiğinde polikliniklerden gelen dosya istek fişi formuna uygun olarak
verilmesi, verilen dosya yerine vekil dosya konulması, her gün bütün polikliniklerden saat
15.00’de liste karşılığı alınan dosyaları yerine kaldırma işlemini yürütür.
Dosyalama bölümünde çalışanlar, dokümanların departman içerisinde belirli bir kurala
göre sıralanmasını, ödünç alınan dosyaların takibini ve dosyaların kliniklere götürülüp geri
getirilmesini sağlarlar. Ayrıca raporları dosyalarına kaldırırlar. Yıpranmış olan dosyaların
renk sistemine göre yenisini düzenler. Dosyaların bulunmasında zaman kaybını azaltmak,
tasnifini kolaylaştırmak ve yanlış yere kaldırılmasını önlemek amacıyla her harfe bir renk
gelecek şekilde yüzlük bölümler hâlinde son iki rakama renk verilmeden dosyalama sistemi
açıklama formuna uygun renkli dosyalama sistemi oluşturulur (Bknz. Bölüm 2 Hasta
Dosyaları).
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre hastaneye başvuran her hastaya
açılan hasta dosyaları bilimsel çalışmalar, istatistik değerlendirmeler veya hastanın bir sonraki
müracaatında kullanılmak üzeri bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir. Sağlık
Bakanlığına bağlı hastanelerde hasta dosyaları, ilgili yönetmelikte belirtilen Form 72 Arşiv
dosya zarfı’na yerleştirilerek muhafaza edilir. Arşiv dosya zarfı üzerinde hastaya ait kimlik
bilgilerinin yanı sıra hastanın hastaneye her başvurusunda geldiği bölüm, yatış-çıkış tarihleri,
protokol numarası, tanısı, tedavisi, çıkış durumu, yattığı gün sayısı ile ilgili bilgiler
yazılmaktadır. Zarfların boyutları çok büyük olması sebebiyle saklama koşullarında sıkıntı
yaşanılsa da, küçük dosya içerisindeki evrakların dağılmasını ve PACS sistemine geçmemiş
hastanelerde kullanılan görüntüleme filmlerinin muhafaza edilebilmesi açısından nispeten
daha tercih edilir bir yöntemdir.
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Form 72 Arşiv Dosya Zarfı

4.4.4. Tıbbi Sekreterlik Bölümü
İlgili yönergeye göre, hekimlerin el yazısı ile yazmış oldukları çıkış özeti, ameliyat
notu gibi hasta ile ilgili çeşitli bilgilerin özel formlar üzerine bilgisayarla yazılması tıbbî
sekreterlikçe yürütülür. Bu bölümde görev yapacak olan çalışanların tıbbi terminolojiye
hâkim, hastalık kodlamalarını bilen, ileri düzeyde bilgisayar kullanabilme yeteneğine sahip ve
tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında eğitim almış olması işlerin aksamadan
yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

4.4.5. Tıbbi İstatistik ve Kodlama Bölümü
Tıbbî istatistik ve kodlama bölümünün görevleri şunlardır;
a) Dünya Sağlık Teşkilatınca yayınlanan “150 Başlıklı Liste”deki tanılara göre 999,
ameliyatlara göre 99 başlığa göre sınıflandırılıp kodlaması yapılır. Kodlaması yapılan
dosyalar teşhis ve ameliyatlara göre ayrı ayrı karta geçirilerek kendi arasında sınıflanıp
endeks kutularına kaldırılır.
b) Tıbbî araştırmalarda dosyalar, vekil dosya ve zimmet karşılığı araştırmacıya verilir.
c) Araştırma ve haberleşme bölümü kurulan hastanelerde araştırma ve inceleme
dosyaları bu bölüm tarafından çıkartılır.
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d) Hasta ve yaralılara uygulanan tedavi usûlleri ve bu konudaki çalışmaların verimini
tespit etmek ve ileriye dönük planlama yapabilmek için yatan ve ameliyat olan hastalara ait
bilgiler bu bölüm tarafından uluslararası esaslara göre tasnif edilir ve kodlaması yapılır.
e) Bildirimi zorunlu hastalıklar, verem (tüberküloz), zehirlenme, AIDS, kadın ve ana
ölümleri, kanser vakalarına ilişkin bilgileri sağlık müdürlüklerine bildirir.

4.4.6. Araştırma Bölümü
Yataklı tedavi kurumları tıbbî kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesinde, ‘Eğitim ve
araştırma hastaneleri ile yatak sayısı 400 ve daha fazla olan genel ve özel dal hastanelerinde
adlî vakalara ait işlemlere ilişkin yazışmaların yürütülmesi ve araştırmacıların talep ettiği
araştırma ve inceleme dosyalarını çıkartmak üzere bir araştırma ve haberleşme bölümü
kurulur’ ifadesi yer alsa da hasta dosyaları arşivi bölümleri içerisinde araştırma bölümü yer
almamaktadır.
Hasta dosyalarındaki verileri kullanarak araştırma yapmak isteyen hekim veya diğer
sağlık çalışanlarının hasta dosyaları üzerinde çalışması ve inceleme yapması için araştırma
bölümü oluşturulmaktadır. Böylece hasta dosyalarının arşiv dışarısına çıkarılması,
kaybolması, evrakların karışması gibi istenmeyen durumlar önlenmiş olur.
Ülkemizdeki birçok hasta dosyaları arşivinde araştırma bölümü olmadığı için
araştırma amacıyla talep edilen hasta dosyaları dosya istek fişiyle hasta dosyaları arşivinden
çıkarılır. Hasta dosyasının kime, hangi amaçla, ne zaman teslim edildiği ve hasta dosyasının
arşive geri getirilme tarihi mutlaka bilgisayar ortamında tutulmalıdır. Aksi takdirde hasta
dosyaları kaybolabilir ve dosyanın kimde olduğu bilinmediği için takibi zorlaşır.
Bir araştırmacıya kaç dosyanın çalışması için verilebileceği de hastanenin tıbbi kayıt
politikası olarak belirlenmelidir. Dışarıya dosya veren hastaneler için ödünç dosya sayısı daha
az, bir seferde 10 ile 20 arasında bir sayı olarak belirlenir. Ancak dosyaların bölüm içerisinde
kalmaları durumunda ise 30 ile 40 arasında bir sayı ile araştırmacılara dosya temin edilebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, hasta dosyaları arşivi kavramı, ilkeleri, görevleri, öğeleri, hasta dosyaları
arşivinin bölümleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Hasta dosyaları arşivinde kullanılan kartoteks sistemlerinin amacı nedir?

a)

Dosyanın kolay bulunmasını sağlamak.

b)

Dosya maliyetlerini azaltmak

c)

Dosyaların kaybolmasının önüne geçmek

d)

Standart oluşturmak

e)

Kaliteyi arttırmak

2)

Hasta dosyaları arşivinin ilkelerinden 3 tane yazınız.

3)
Türkiye’deki mevzuata göre, sağlık kurumlarının hasta dosyaları arşiv
birimlerinde yönetici olan personel hangi kadroda çalıştırılmaktadır?
a)

Şef/Memur

b)

Laborant

c)

Tıbbi sekreter

d)

Arşiv sorumlusu

e)

Sağlık teknisyeni

4)

Aşağıdakilerden hangisi arşivin öğelerinden değildir?

a)

İnsan gücü

b)

Bütçe

c)

Merkezi yerleşim alanı

d)

Arşiv komitesi

e)

Arşiv yönetimi

5)
Hastaneye tedavi edilmek üzere gelen hasta ve yaralılar için titizlikle
hazırlanan ve onların bir sonraki kabullerinde veya inceleme ve tetkik amaçları için
bulundurulması gereken bütün dokümanların, tarih sırasına ve uygulanmakta olan sisteme
bağlı kalınarak saklandığı yere ne ad verilir?
a)

Hasta kabul birimi

b)

Tıbbi istatistik birimi
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c)

Hasta dosyaları arşivi

d)

Sağlık kurulu

e)

Tıbbi sekreterlik birimi

6)

Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerinden değildir?

a)

Hasta indeks bölümü

b)

Eksik dosyalar bölümü

c)

Dosyalama bölümü

d)

Araştırma bölümü

e)

Tasnifleme bölümü

7)
Bildirimi zorunlu hastalıklar, verem (tüberküloz), zehirlenme, AIDS, kadın ve
ana ölümleri, kanser vakalarına ilişkin bilgileri ………………………………. bildirir.
8)

Hasta hastaneye ilk geldiğinde yeni dosya açılınca hastaya verilen karta ne ad

a)

Hasta Tanıtım Kartı

b)

Hasta Dosyası

c)

Kimlik Kartı

d)

Refakatçi Kartı

e)

Ziyaretçi Kartı

9)

Hasta dosyalarının barkodlanması aşağıdaki işlemlerden hangisini hızlandırır?

a)

Faturalandırma İşlemleri

b)

Dosyaların Giriş-Çıkış İşlemleri

c)

İmha İşlemleri

d)

Numaralandırma İşlemleri

e)

Stok Kontrol İşlemleri

verilir?

10)
Bölüm
verilebilmektedir?
a)

5

b)

10

içerisinde

kalması

koşuluyla

araştırmacılara

kaç

dosya
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c)

15

d)

30

e)

Sınırsız

Cevaplar
1)a, 2).., 3)a, 4)e, 5)c 6)e, 7)sağlık müdürlükleri, 8)a, 9)b, 10)d
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5. HASTA DOSYALARI ARŞİVİNİN YERİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Hasta Dosyaları Arşivinin Yeri

5.2.

Hasta Dosyaları Arşivinin Mimari Özellikleri

86

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hasta dosyaları arşivinin
yerini açıklayabilme
Hasta dosyaları arşivinin
mimari özelliklerini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

İzolasyon

•

Klimatizasyon

•

Işık durumu

•

Depo yüksekliği
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Giriş
Hasta dosyaları arşivi hastanenin tüm birimleri ile ilişkili olduğu için yer seçimi
yapılırken hastanenin merkezi bir noktasında olmasına özen gösterilmelidir. Hasta dosyaları
arşivinde muhafaza edilen hasta dosyalarının zarar görmemesi için ısı, nem değeri, haşerelerle
mücadele konularında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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5.1. Hasta Dosyaları Arşivinin Yeri
Hasta dosyaları arşivi hastaneye başvuru yapan hastalar ve hastanenin diğer
birimleriyle ilişki içerisinde olan birimdir. Bu nedenle hasta dosyaları arşivinin yer seçimi
üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Hasta dosyaları arşivi herkesin kolaylıkla
ulaşabileceği kadar merkezi bir yerde yer alırken, hasta dosyalarının güvenliği de yeterli
seviyede sağlanmalıdır.
Sağlık kuruluşunun ve birimlerinin istenilen amaçlara uygun faaliyetler ortaya
koyabilmesi için uygun yer seçimi gerekmektedir. Hasta dosyaları arşivini yer seçimi
mümkünse hastanenin kuruluş aşamasında planlanmalıdır. Başhekim, hastane müdürü, arşiv
komitesi üyeleri ve mimarlar, hasta dosyaları arşivinin yerini tespit etmeli ve fonksiyonlarını
tartışılarak hasta dosyaları arşivinin yer seçimi yapılmalıdır.
Arşivin bölümlenmesinde, ayrılacak yerlerin hesaplanmasında, kullanılacak malzeme
ve aletlerin yerleştirilmesinde mimarlarla etkin bir iş birliği gerçekleştirilmelidir. Yer seçimi
yapılmadan önce bilgi toplanılarak fizibilite raporu hazırlanabilir. Yer seçimi için
hazırlanacak raporda aşağıda yer alan hususlar bulunmalıdır:
−
Hasta dosyaları arşivinin ilişkide olduğu poliklinik, klinik, idari birim, ve diğer
yardımcı tıbbi birimlere ilişkin veriler.
−

İş akış verileri

−

Yasa, yönetmelik, prosedür gibi standartların belirtildiği veriler.

Aşağıdaki kriterler hasta dosyaları arşivinin standartlarını karşılamak için gereklidir.
−
Sağlık kayıtlarına hızlı erişim ve kolay dağıtım için hasta dosyaları arşivi ofis
gibi bir yer olmalıdır.
−
Ofis ve çalışma alanı, hasta dosyaları arşiv personeli, ve burada yapılacak
çalışmaları gerçekleştirmek için yeterli alana sahip olmalıdır.
−
Sağlık kayıtları için yeterli depolama alanı, gelecekte depolama ihtiyaçları da
göz önünde bulundurularak seçilmelidir.
−
Bu seçim yapılırken; O ana kadarki sağlık kayıtları düşünülmeli yeterli ve etkin
depolama alanının hastane personeli tarafından kolay ve rahat kullanılabilir olmasına dikkat
etmelidir.
−
Kullanılabilir alanın seçiminde aktif ve pasif dosya kullanımı kayıtların
saklama sürelerini de dikkate almak gerekir.
−
Hasta dosyaları arşivi yeri seçilirken hastanenin kayıtların zarar görmeyeceği
bir alanı tercih edilmeli; bu alan yetkisiz kişiler tarafından kullanılmamalı ve sağlık kayıtlarını
korumak için güvenli olmalıdır.
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Hasta dosyaları arşivinin yeri seçilirken aşağıdaki dört kriter göz önünde
bulundurulmalıdır:
−

Hasta dosyaları arşivi hastanenin merkezi bir yerinde olmalıdır

−

Tüm hastalara yatan, poliklinik ve acil hizmet verebilmelidir.

−

Sağlık çalışanları ve diğer kullanıcıların erişebileceği bir yerde olmalıdır

−

İdari açıdan kullanımı kolay bir yer tercih edilmelidir.

Hasta dosyaları arşivinin yeri, arşivin daha fonksiyonel olarak çalışması açısından
önemlidir. Bu nedenle arşivin yeri hastane içinde ve merkezi bir konumda düzenlenmelidir.
Gelecekteki gelişmeler dikkate alınarak, mümkün olduğu kadar büyük bir alan ayrılmalıdır.
Arşivin havalandırma, aydınlatma ve ısıtmasına gereken önem verilmelidir. Çalışanlara rahat
ve verimliliklerini artıracak bir ortam hazırlanmalıdır. Yangın, hırsızlık, su baskını, toz,
rutubet ve her türlü haşaratın zararlarına karşı gerekli önlemler öncelikli olarak alınmalıdır.
Hasta kabule, acil servise ve polikliniğe bitişik, yönetim ve iş ofislerine yakın, diğer servislere
x-ray, patoloji gibi yakın olmalıdır.

5.2. Hasta Dosyaları Arşivinin Mimari Özellikleri
Hastaneler kullanım amacı doğrultusunda ayakta ve yataklı her türlü muayene, tahlil,
tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım, tıbbi araştırma ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı
yapılardır. Bu tür yapıların projelendirmesinde öncelikle hastanenin fonksiyonunun iyi
belirlenmesi gerekmektedir. Hastanenin genel mimari özelliklerinin yanı sıra hizmet
birimlerinin mimari özelliklerinin de titizlikle belirlenmesi gerekmektedir. Hastane hizmet
binasının ve birimlerin mimari özellikleri belirlenirken hem ulusal ve uluslararası mevzuat ve
düzenlemeler göz önünde bulundurulmalı hem de fikir aşamasından başlayarak hastane
yöneticileri, konusunda uzman mimar, mühendis, uzman sağlık personeli gibi kişilerden
oluşan bir çalışma grubu oluşturulmalıdır.
Organizasyonların faaliyetlerini sürdürürken ortaya çıkan ve işlem sürecini
tamamlamış her türlü evrak, bilgi, belge, resim ve fotoğraf gibi dokümanları, öngörülen yasal
sürenin sonuna kadar uygun ortamlarda güvenle saklama sürecine arşivleme denir. Eski
olmakla birlikte kullanılma olasılığı olan her türlü evrak, belge, plan tasnif edilmiş olarak
saklanmak durumundadır. Bu sebeple arşiv olarak kullanılan yerin her türlü tehlikeden uzak
bir şekilde ve çıkması muhtemel arızaları önleyici önlemlerin önceden alınması suretiyle
tesisi, evrakın yangına karşı korunması amacıyla da yangın söndürme aletleriyle donanması
gerekir. Kurum ve kuruluşların arşiv faaliyetini bir düzen için yürütmesi gerekmektedir.
Arşiv belgelerinin depolanmasında ve korunmasında arşiv hizmetlerinin özelliğine
uygun bir iş akışı çerçevesinde yürütülmesinde, çok önemli bir yer işgal eden arşiv binalarına,
gereken önem verilmemekte ve ayrı bir mimarisi olabileceği konusu üzerinde durulmamıştır.
Oysaki arşiv hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve birimlerin ihtiyaca cevap vermemesi ortaya
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telafisi mümkün olmayan durumlar çıkarabilmektedir. Arşiv hizmetlerinin yürütülmesinde
ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi için arşiv mimarisinin kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştır.
Arşivler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
A)
İzolasyon: Bu konu plan veya inşaat aşamasında gerçekleştirilmelidir.
İzolasyon, yangına karşı dayanıklı kapı, döşeme ve duvarlarla sağlanabilir. Tavana ve tabanda
tahta döşeme malzemesi kullanılmamalıdır.
B)
Klimatizasyon: Arşivde yer alan dosyalar ve evrakların en iyi şekilde
korunabilmesi için sıcaklık ve nem derecelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Hasta
dosyaları arşivinin ısısı 12-18 derece, nemi ise % 50-60 arasında tutulacaktır. Bodrum
katlarda rutubet fazladır, tavan aralarında ise hava kuruluğu vardır. Bu nedenle arşivlerin
zemin katta olması uygun olmaktadır.
C)
Işık durumu: Arşivlerde yer alan dokümanların ultra-viyole ışınlarından
korunması gereklidir. Hasta dosyaları arşivinde hasta dosyalarının bulunduğu depolara giren
ışık miktarı az olacak, yazın daha da düşürülecektir.
D)
Depo Yüksekliği: Buna esas olarak depoların içyapısında rafların yerleştirilme
şekli göz önüne alınmalıdır. Arşivlerde depo yüksekliği 2.10 - 2.20 m., deponun alanı 150200 m² olacaktır. Arşivde kullanılan dolap veya raflar metal olmalıdır. Yanıcı olmaları, çeşitli
haşerelerin üremesine sebep olması, rutubet durumunda şişme göstermesi, fazla yer işgal
etmeleri ve fazla ağır olmaları bakımından arşivlerde tahta raf veya dolaplar
kullanılmamalıdır. Metal dolap ve rafların paslanmaz olması ve her ihtimale karşı paslanmaya
karşı etkili boya ile boyanması gerekmektedir. Standart tek bir raf (1m uzunluğunda ve 26 cm
derinliğinde, 100 kg yük taşıyabilmelidir.) raf blokları portatif, tek veya iki taraflı olabilirler.
Son yıllarda arşivlerde açık raf sistemleri yerine dosya ve evrakları her türlü dış etkiye karşı
koruyan raylı sistem üzerine yerleştirilmiş kompakt çelik dolap sistemleri tercih edilmeye
başlamıştır. Bu sistemler yerden tasarruf sağlamaktadır. Ancak bu sistemlerin de
dezavantajları vardır. Bunlar, sistemde yaşanılan arızalanmalar ekstra teknik hizmetler
gerektirmekte ve bu sistemlerin maliyetleri diğer sistemlere göre yüksektir.
E)
Depo saklama yüzeyleri: Gerek kullanış gerekse emniyet sebepleri nedeniyle
arşiv depo salonlarının 150-200 m2 geçmemesi esas alınmıştır. Uzunlamasına inşa edilmiş bir
depoda yangına karşı dayanıklı kapı ve duvarlarla salonlar şeklinde bölmeler oluşturulması
uygundur. Arşivin duvarlarının rutubete ve ışığa karşı mutlaka ısı izolasyonu sağlanmalıdır.
Arşivlerin yer döşemelerinin beton zemin olması gerekmektedir. Arşiv birimi eğer hastane
binası dışında ayrı bir binada oluşturulacak ise su geçirmez olması gerekmektedir. Madeni
çatı kaplamaları sıcağı ilettiği gibi paslanma ve aşınma tehlikesi sebebiyle tercih
edilmemelidir. Bunun yerine kiremit çatı tercih edilmelidir.
Arşivlerin bölüm planları da önemlidir. Arşivde muhafaza edilen hasta dosyalarının
bulunduğu depolar arşivin arka kısmında yer almalı ve arşive dışarıdan giren kişiler bu
alanlara girmemelidir. Mimari proje aşamasında bu bölümlerin 30-40 m2’den aşağı
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tutulmamasına özen gösterilmelidir. Arşivlerde çalışanlar için çalışma alanlarının da
düzenlenmesine özen gösterilmelidir. Bu alanların özellikleri arşivin hizmet fonksiyonuna ve
iş akşına uygun şekilde ve arşivde çalışan personel sayısına göre değişmektedir. Arşivde
çalışacak personele rahat bir çalışma alanı sağlanmalı, çalışma alanları mümkün olduğu kadar
gürültüden uzak tutulmalıdır. Ayrıca arşivde işlerin aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç
duyulan bilgisayar, yazıcı, büro malzemeleri, fotokopi makinası personel sayısına yetecek
kadar olmalıdır. Arşivlerde personellerin yer aldığı alanların açık ofis şeklinde tasarlanması
daha uygun olacaktır.

5.2.1. Arşivlerde Yangına Karşı Koruma
Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında arşivlemenin amacı evrak güvenliğini
sağlamaktır. Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10.
Maddesinde evrak güvenliği ile ilgili olarak; ‘binalarda yangından ilk kurtarılacak kıymetli ve
önemli evrak için yeteri kadar kilitli çelik dolap ve kasa temin edilip, anahtarı sorumlulara
verilir. Bu dolap ve kasalara ‘Yangından İlk Önce Kurtarılacaktır’ etiketi yapıştırılır.’ İfadesi
yer almaktadır. Madde 12’de ise ‘…arşivlerde sigara içmek ve yanıcı madde bulundurmak
kesinlikle yasaktır’ hükmü yer almaktadır.
Arşiv mekânları, tehlike arz eden yerlerden, fabrika, yangın ve patlama tehlikesi
olabilecek gaz, petrol veya patlayıcı madde konan depolardan uzakta kurulacaktır. Hasta
dosyaları arşivinde yer alan hasta dosyaları gerek sağlık kurumu gerek hastalar için önem
taşıdığından bu hasta dosyalarının muhafazasına dikkat edilmelidir. Yukarıda yer alan
kriterlerin yanı sıra hasta dosyaları arşivinde mutlaka yangın sensörlerinin, yangın söndürme
tüplerinin ve tavana yerleştirilen yangın söndürme sistemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

5.2.2. Arşivlerde Çalınmaya Karşı Koruma
Arşiv birimlerinin genellikle zemin katlarda olması sebebiyle çalınmaya karşı gerekli
emniyet tedbirleri alınmalıdır. Arşivlerde oluşturulacak kamera sistemleri sayesinde güvenlik
sağlanabilir.

5.2.3. Arşivlerde Rutubete Karşı Koruma
Arşiv birimi ayrı bir binada ise çatıları su geçirmez malzeme ile kaplanmalıdır. Kapalı
mekânlarda toz ve hava süzgeçleri kullanılmalıdır. Depo sıcaklıkları sabit tutulacak şekilde
havalandırma sistemleri oluşturulmalıdır. Havanın nemini emen ve kurutan cihazlar
kullanılmalıdır.
5.2.4. Arşivlerde Haşerelere karşı koruma
Arşivlere her türlü böcek ve mikroorganizmanın sızması önlenmelidir. Arşivlerde özel
döşeme malzemesi kullanılmalıdır. Tahta raf ve dolaplar yerine çelik dolap ve raflar tercih
edilmelidir. Arşivin zemini toprak zeminden uzaklaştırılmalıdır. Haşerelere karşı gerek
görüldüğünde ilaçlama çalışmaları yapılmalıdır.
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5.2.5. Arşivlerde Toza karşı koruma
Arşivlerde toz oluşumu en başta arşiv çalışanlarının sağlığını olumsuz etkilemektedir.
Bu olumsuz durumu önleyebilmek için açık yerlerin mümkün olduğu kadar az tutulması
gerekmektedir. Üzeri kaplanmamış beton zeminler toz tutacağı için zemin kaplamalarının en
iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Arşivlerde toz oluşumunu engelleyecek havalandırma
sistemlerinin yanı sıra arşivin genel temizliğine dikkat edilmelidir.

5.2.6. Arşivlerde Afet Planı
Afet, bir toplumda ya da onun göreli olarak kendine yeten bir alt bölümünde, şiddetli
bir tehlikenin, hem fiziksel hem de sosyal olarak, toplumsal yapının temel işlevlerinin tümünü
ya da bir kısmını yerine getiremez biçimde kesintiye uğratması ve dışarıdan yardıma bağımlı
hâle getirmesi ile sonuçlanan, belli bir zamanda ve mekânda yoğunlaşan bir olaydır.
Arşivlerde muhafaza edilen bilgi ve belge kaynaklarını afete karşı koruma, belge yönetimi
disiplininin önemli alanlarından birini oluşturmaktadır.
Bilgi kaynaklarının ve belgelerin afete karşı korunmasında ve afet sonrasında
iyileştirme çalışmalarının etkin bir biçimde sürdürülebilmesinde yararlanılan en yaygın araç
afet planıdır. Afet planı, doğal veya yapay kaynaklı afetler sırasında uygulanmaya konulmak
üzere herhangi bir organizasyon veya arşiv kurumu tarafından geliştirilen politikalar, işlemler
ve düzenlemelerdir.
Afet planı, afetin olumsuz etkilerini önlemek ya da azaltmak için geliştirilen
önlemlerden, yaşamsal öneme sahip belgeler için oluşturulan koruma stratejilerinden, yaşanan
bir afetin yaralarını iyileştirmeye ve onarmaya yönelik eylemlerden oluşur. Bu tanım ışığında
bir afet planında bulunması gereken temel unsurlar ve özellikler şekilde sıralanabilir:
−
Sahip olunan bilgi kaynaklarının ve belgelerin özelliklerine göre tasarlanan
genel bir afet politikası;
−
Genel acil durum ve afet müdahale ekibi ile eşgüdüm içinde hazırlanan bilgi
kaynaklarının ve belgeleri korumaya yönelik rol ve sorumluluklar;
−

En yükseğinden en düşüğüne kadar yaşanabilecek bütün potansiyel risklerin

analizi;
−
Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında uygulamaya konmak için geliştirilen
hazırlıklı olma, tepki verme ve iyileştirme adımları;
−

Afeti saptama ve alarm durumuna geçme için belirlenen işlemler;

−

Yaşamsal öneme sahip belgelerin saptanması ve kayıt altına alınması;

−
Afet sırasında öncelikli olarak kurtarılacak kaynakların belirlenmesi ve
bunların öncelik sırasına göre gruplandırılması;
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−
Afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere belirlenen her türlü araç ve
gerecin envanterinin oluşturulması;
−
Afet olgusu içinde değerlendirilen her türlü konu hakkında personelin belli
aralıklarla eğitilmesi.
Afet stratejisi, afete karşı hazırlıklı olma ve afeti önleme becerisini geliştirmek için
oluşturulan politikadır ve afet planlarının temelini oluşturur. Olası bir afete karşı elektronik
belge koruma stratejisi içinde kuruluşların alabileceği önlemler, Avustralya Ulusal Arşivi
tarafından şu şekilde listelenmektedir
−
Yaşamsal öneme sahip belgeler, birkaç kopya hâlinde çoğaltılmalı ve farklı
yerlerde muhafaza edilmelidir;
−
Kurumsal gereksinimler nedeniyle saklanmasına gerek kalmayan belgeler en
kısa sürede ulusal arşivlere devredilmelidir;
−

Yedekleme sistemlerinden düzenli olarak yararlanılmalıdır;

−
Belgeler her türlü doğal ve yapay etkenlere karşı uygun koşullar içinde
depolanmalıdır;
−
Isı ve nem gibi zararlı doğal etkenlere karşı güvenli depolama araçlarından
yararlanılmalıdır;
−
Yasal yetki dışında yapılabilecek değişiklikler ya da silintilere ve her türlü
virüs tehlikesine karşı dijital belgeleri korumak için yüksek standartlı güvenlik sistemlerinden
yararlanılmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, hasta dosyaları arşivinin yer seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
ve hasta dosyaları arşivinin mimari özellikleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Hasta dosyaları arşivinin yer seçimi ………….. aşamasında planlanmalıdır.

2)

Hasta dosyaları arşivinin ısısı kaç derece olmalıdır?

a)

12-18 derece

b)

10-13 derece

c)

20-22 derece

d)

15-17 derece

e)

22 derece üzeri

3)
Arşivlerde çalışanlar için ayrılan çalışma alanları hangi özelliğe göre
değişmektedir?
a)

Hasta dosyalarının sayısı

b)

Çalışan personel sayısı

c)

Hastanenin yüzölçümü

d)

Arşivin yeri

e)

Aylık ortalama hasta sayısı

4)
Bir toplumda ya da onun göreli olarak kendine yeten bir alt bölümünde,
şiddetli bir tehlikenin, hem fiziksel hem de sosyal olarak, toplumsal yapının temel işlevlerinin
tümünü ya da bir kısmını yerine getiremez biçimde kesintiye uğratmasına ne ad verilir?
a)

Yangın

b)

Savaş

c)

Afet

d)

Olağanüstü hâl

e)

Deprem

5)

Hasta dosyaları arşivinde haşerelere karşı hangi önlemler alınmalıdır, yazınız.

6)

Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin yer seçimi aşamasında yer

a)

Mimarlar

almaz?
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b)

Arşiv komitesi üyeleri

c)

Başhekim

d)

Hastane müdürü

e)

Sağlık istatistikçisi

7)
Hasta dosyaları arşivinin yer seçimi yapılmadan önce aşağıdakilerden hangisi
hazırlanmalıdır?
a)

Afet planı

b)

Zaman etüd formları

c)

Fizibilite raporu

d)

Teknik raporlar

e)

Kalite kriterleri

8)

Hasta dosyaları arşivinin yer seçimi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Mümkün olduğu kadar büyük bir alan ayrılmalıdır.

b)

Havalandırma, aydınlatma ve ısıtmasına gereken önem verilmelidir.

c)

Çalışanlara rahat ve verimliliklerini artıracak bir ortam hazırlanmalıdır.

Hasta kabule, acil servise ve polikliniğe yakın, yönetim ve iş ofislerine yakın,
diğer servislere x-ray, patoloji gibi bitişik olmalıdır.
d)

e)

Hastane içinde ve merkezi bir konumda düzenlenmelidir.

9)
Organizasyonların faaliyetlerini sürdürürken ortaya çıkan ve işlem sürecini
tamamlamış her türlü evrak, bilgi, belge, resim ve fotoğraf gibi dokümanları, öngörülen yasal
sürenin sonuna kadar uygun ortamlarda güvenle saklama sürecine ………………. denir.
10)
Bilgi kaynaklarının ve belgelerin afete karşı korunmasında ve afet sonrasında
iyileştirme çalışmalarının etkin bir biçimde sürdürülebilmesinde yararlanılan en yaygın araç
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Organizasyon şeması

b)

Hizmet prosedürü

c)

Arşiv planı

d)

İş akış şeması
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e)

Afet planı

Cevaplar
1)kuruluş, 2)a, 3)b, 4)c, 6)e, 7)c, 8) d, 9) arşivleme, 10) e
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6. HASTA DOSYALARININ İÇERİĞİ ve SAĞLIK KAYITLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Hastane Dosyası Kavramı

6.2.

Hasta Dosyalarının Önemi

6.3.

Hasta Dosyalarının Bölümleri

6.4.

Hasta Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

6.5.

Sağlık Kayıtları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hasta dosyası kavramını
tanımlayabilme
Hasta dosyasının önemini
açıklayabilme
Hasta dosyasında bulunması
gereken evrakları
sıralayabilme
Hastalık bildirimleri, kanser
kayıtları, ölüm raporları ve
acil servis kayıtlarını
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hasta kabul kâğıdı (Form 60),

•

Tıbbi müşahede ve muayene kâğıdı (Form 62),

•

Derece kâğıdı (Form 61),

•

Hasta tabelası (Form 51),

•

Röntgen istek kâğıdı ve raporları (Form 64),

•

Laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik raporları (Form 65),

•

Ameliyat kâğıdı (Form 63),

•

Hastanın muayene istek formu,

•

Çıkış özeti (Form 67).
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Giriş
Hasta dosyaları gerek hastane yönetimi, gerek sağlık çalışanları gerekse hasta
açısından önemli dokümanlardır. Hasta dosyaları araştırmalardan adli vakalara kadar birçok
alanda kullanıldığı için bilimsel kurallar çerçevesinde ve düzenli şekilde tutulması
gerekmektedir.
Sağlık kayıtları içerisinde hastaya ait tüm bilgileri taşımalıdır. Bu nedenle sağlık
kayıtlarında yer alması gereken verilerin bilinmesi ve bunların eksiksiz olarak kayıt altına
alınması gerekmektedir. Sağlık kayıtlarını tutmanın yasal zorunluluk olması sebebiyle tüm
sağlık çalışanlarının sağlık kayıtlarını tutma ve bildirimlerin yapılması noktasında üzerine
düşeni yapması önemlidir.
Bu bölümde hasta dosyalarının önemi, hasta dosyalarını oluşturan evraklar ve sağlık
kayıtlarının (kanser, ölüm, acil vakalara ait) bildirimleri öğrenilecektir.
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6.1. Hasta Dosyası Kavramı
Sağlık hizmeti almak için sağlık kuruluşuna başvuran kişilere ait bilgileri ve
uygulanan tıbbi işlemlerle ilgili belgeleri içeren, bilimsel kurallara uygun, düzenli ve doğru
şekilde oluşturulmuş tıbbi dokümanlara ‘hasta dosyası adı verilir.
Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesine göre ise hasta
dosyaları, Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis ve tedavi
evrakının muhafaza edildiği; A4 kâğıdı boyutlarında, kenarlarında düzenlenen forma uygun
renkli şeritler bulunan kartondan imal edilmiş ve iki kapaktan oluşan telli saklama aracı olarak
açıklanmaktadır.
Hasta dosyaları içerisinde hastaya ait tüm bilgileri bulundurduğu için tedavi sürecinde
sağlık çalışanlarına yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle hastanın hastaneye girişinden taburcu
oluncaya dek geçen sürede gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayıtlarının eksiksiz olarak
tutulması ve hasta dosyalarının titizlikle tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca hasta taburcu
olduktan sonra hasta dosyaları arşivine teslim edilen hasta dosyalarının muhafazasına da özen
gösterilmelidir.
Bir sağlık kuruluşunda hasta dosyaları ne kadar sistematik tutuluyorsa, o sağlık
kuruluşunda tıbbi kayıt işlemlerinin verimliliği o derece yüksektir. Düzensiz ve eksikliklerle
dolu olan bir hasta dosyası amacına hizmet etmeyeceği için tıbbi kayıt sürecinin işleyişini
olumsuz etkileyecektir.
Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi ile Sağlık
Bakanlığına bağlı hastanelerde hasta dosyalarının şekil ve içerik anlamında standardının
sağlanabilmesi için Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi ile hasta
dosyalarının nasıl olması gerektiği belirlemiştir. Bu sayede düzenli ve sistematik bir sistem
oluşturulmaya çalışılmıştır. İlgili yönergeye göre hasta dosyaları aşağıdaki şekilde olmalıdır;
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Şekil: Hasta Dosyası Örneği

İlgili yönergeye göre yukarıda yer alan dosya örneğinde renkli dosyalama sistemi
oluşturulur. Yüzlük bölümler hâlinde uygulanan kodlama sisteminde onlar hanesine renk
kodlanmaz. Renk kodları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;
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Yukarıda yer alan hasta dosyası örneğinde kırmızı ok işareti ile belirtilen kırmızı
olanlar sabit kalacak şekilde dosyalar basılır. Hasta dosyası örneğindeki ilgili alanla her sağlık
kuruluşu kendi adını ve logosunu bastırır. Dosyanın ön dış yüzünde yer alan yıllar (a) hastanın
hastaneye ilk kez hangi tarihte geldiğini belirlemek için (b) dosyanın aktif veya pasif
durumunda olduğunu anlamak için kullanılmaktadır. Aktif dosya; hastaneye sürekli gelen
hastalara ait dosyaları ifade ederken (örneğin kronik hastalığı olan hastalara ait hasta
dosyaları), pasif dosya; hasta dosyası açıldıktan sonra sağlık kuruluşuna bir daha
başvurmayan veya çok uzun aralıklarla hastaneye başvuran hastalara ait dosyaları ifade
etmektedir (örneğin 2000 yılında apandist ameliyatı olmuş ve daha sonra herhangi bir sağlık
sorunu olmadığı için sağlık kuruluşuna hiç başvurmamış hastaya ait hasta dosyası gibi).
Ayrıca hasta dosyası örneğinde yer alan -------- orta çizgiyi göstermektedir. Hasta dosyasında
kullanılacak renkler etiket olarak bastırılabilir ve numaralar istenirse numaratör olarak
basılabilir. Dosyanın gizli bir yerine güvenlik bandı konularak, hastalar tarafından dışarıya
çıkması önlenebilir. Bu durumda dosya teli ve güvenlik bandı için paslanmaz çelik kullanılır.
Hastaya ait hasta dosyası hasta kabul biriminde açılır. Hasta dosyaları doldurulurken
aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir;
−
Hastanın adı, soyadı, anne-baba adı, doğum tarihi ve doğum yeri doğru şekilde
yazılmalıdır.
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−
Hastanın, daha önceden hastanede açılmış bir soyasının olmadığı, hasta
dosyaları arşivinden öğrenilmelidir.
−
Bütün formaların ilgili yerleri eksiksiz şekilde doldurulmalıdır (ad-soyad,
doğum yeri, muayene edildiği bölüm, tarih, doktor adı vb.)
−

İki hasta için aynı numaralı kart ve dosya açılmamalıdır.

Bir hasta aynı sağlık kuruluşunda birden fazla hasta dosyasına sahipse bu dosyalara
‘mükerrer dosya’ adı verilmektedir. Normal şartlar altında bir hastanın yalnızca bir dosya
numarası olması gerekir ve sağlık kuruluşuna her başvurduğunda işlemleri bu dosya numarası
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak mükerrer dosya olması hâlinde hastaya ait olan
bilgiler ve hastaya uygulanan işlemler farklı dosyalarda yer alacağı için bütünlük bozulacaktır
ve işlemlerde eksiklikler olabilecektir. Yaşanılabilecek olan karşıklıkların giderilebilmesi için
eğer hastaya ait mükerrer dosya var ise bu dosyaların tek bir dosya numarası altında
birleştirilmesi gerekmektedir.
Hasta dosyaları ile ilgili bilinmesi gereken bir kavram ise ‘vekil dosya’dır. İlgili
yönergeye göre vekil dosya; Arşivden çıkarılan dosyaların dosya izleme fişiyle takip edilmesi
amacıyla, asıl dosyanın yerine geçici olarak konulan ve asıl dosya ile aynı ebatlardaki, biri A4
kâğıdı boyutunda diğeri büyük cebin üstünde dosya izleme fişinin konulacağı şeffaf iki ayrı
cebi olan, ilgili forma uygun olarak düzenlenen; araştırma için alınan ve diğer birimlere
gönderilenlerin ayrı renkte olduğu plastik dosyayı ifade etmektedir. Vekil dosya sayesinde
hasta dosyaları arşivinden araştırma veya başka amaçlarla çıkarılan hasta dosyasının takibi
kolaylıkla yapılmakta ve hasta dosyasının kaybolmasının önüne geçilmektedir. Hasta dosyası
hasta dosyaları arşivinden çıkarılmadan önce sekreter veya dosyayı alacak hekim tarafından
‘dosya istek fişi’ doldurulur. Hasta dosyası hasta dosyaları arşivinden çıkarılırken doldurulan
bu dosya istek fişi vekil dosyaya yerleştirilir ve hasta dosyasının yerine konulur. Böylelikle
hasta dosyasının hangi poliklinik/klinik veya hangi hekimde olduğu görülmektedir. Aşağıda
vekil dosya örneği yer almaktadır:
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Şekil: Vekil dosya örneği

6.2. Hasta Dosyalarının Önemi

Hasta ve Hekim açısından: Sağlık kuruluşlarına her gün çok sayıda hasta
başvurmaktadır. Her hastaya ait olan kişisel ve tanı- tedavi sürecine ait bilgileri akılda tutmak
imkânsız olduğu için hasta dosyaları hem hekimler hem diğer sağlık çalışanları hem de
hastalar için önem taşımaktadır. Hastaya yapılan işlemlerle ilgili kayıtlar eksiksiz ve tam
şekilde tutulduğu zaman hastanın tedavi süreci boyunca ve sağlık kuruluşuna bir sonraki
başvurusunda bilgiler hazır bulunacağı için kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca hekim ve ilgili
sağlık çalışanı tarafından doğru, eksiksiz ve zamanında hazırlanan bir hasta dosyası tıbbi
hataların önlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Tıbbi kayıtları düzenli bir biçimde kapsayan
hasta dosyaları, hastalara zaman kazandırması, gereksiz yere harcama yapılmasının
önlenmesi, kısa zamanda kesin tanı konulmasına yardımcı olması, etkin tedavinin yapılmasına
katkı sağlaması, hastaya psikolojik olarak rahatlık sağlayarak içinde bulunduğu kurum ve
şahıslara güven duymasına yardımcı olduğu için hekim ve hastalar için vazgeçilmeyecek
düzeyde önemlidir.
Sağlık kurumları açısından önemi: Sağlık kuruluşlarında etkili, sistematik ve
bilimsel temellere dayalı bir kayıt sistemi oluşturmak hastane yönetiminin birincil görevleri
arasında yer almaktadır. Bir sağlık kuruluşunda hasta dosyaları ne kadar eksiksiz ve düzenli
bir şekilde tutuluyor ve saklanıyorsa o sağlık kuruluşunda adli durumlardan-faturalandırmaya
eğitimden-kalite çalışmalarına kadar birçok alanda süreçlerin etkili şekilde işlediği
söylenilebilir. Bunları yanı sıra hasta dosyaları sayesinde gereksiz tetkikler önlendiği, en kısa
zamanda en doğru teşhisin konulması sağlandığı ve tedavi yöntemlerinin etkinliği arttığı için
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hastaların bekleme süreleri azalması, tıbbi bakım maliyetleri azalması, hizmet kalitesinin
artması üzerine doğrudan etkisi bulunmaktadır.
Adli Tıp açısından önemi: Sağlık kuruluşuna öldürme, yaralama, intihar, iş kazası
gibi sebeplerle başvurulması hâlinde adli vaka açısından değerlendirme zorunluluğu vardır.
Bu tarz vakalarda tutulan kayıtlar adli mercilerin olayla ilgili olarak verecekleri karar üzerinde
etkili olduğu için eksiksiz ve doğru şekilde tutulması gerekmektedir. Ayrıca bazı durumlarda
hastalar sağlık kuruluşlarında karşılaştıkları durumlarla ilgili olarak adli makamlara başvuruda
bulunmaktadır. Bu tür olaylarda da hasta dosyaları sağlık kurumu, hasta veya sağlık çalışanı
açısından önemli bir delil olmaktadır.
Tıbbi Araştırmalar açısından önemi: Sağlık alanında kullanılan teknoloji ve tanıtedavi yöntemleri hızlı gelişim göstermektedir. Alanda gerçekleştirilen araştırmalarda en
temel veri kaynağı hasta dosyalardır. Geçmişte karşılaşılan vakalardan yola çıkılarak tanıtedavi yöntemleri ve sağlık teknolojisinin gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar
gerçekleştirilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta ‘bilgi mahremiyeti’dir.
Hasta dosyaları içerisinde hastaya ait kişiler bilgiler yer aldığı için çalışmalarda bunların
gizliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Tıbbi araştırmaların yanı sıra hasta dosyaları tıp ve
sağlık bilimleri alanında verilen eğitimlerde sürekli başvurulan eğitim materyali özelliği de
taşımaktadır.
Halk Sağlığı açısından önemi: Sağlık alanında sınırlı kaynaklarla verimli ve kaliteli
sağlık hizmeti sunulması temel araçtır. Bu nedenle hasta dosyaları sağlık planlaması ve
kaynak tahsisi ile ilgili çalışmalarda kullanılmaktadır. Hasta dosyaları sayesinde bölgesel
sağlık göstergeleri rahatlıkla belirlenebilmekte buna bağlı olarak sağlık planlaması ve sunumu
ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

6.3. Hasta Dosyalarının Bölümleri
Hasta dosyaları temelde üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; kimlik bilgisi, hemşirelik
kayıtları ve tıbbi kayıtlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Kimlik bilgisi bölümü, sekreterler tarafından doldurulur. Bu bölümde hastanın adısoyadı, doğum tarihi-yeri gibi hastayı tanımlayıcı bilgiler yer almaktadır. Bölüm sekreteri
hastaya ait bu bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde yazmalıdır. Eğer hasta daha önce sağlık
kuruluşuna başvurmuşsa, hasta dosyası hasta dosyaları arşivinden alınmalı ve kimlik bilgileri
bir kez daha kontrol edilmelidir.
Hemşirelik kayıtları bölümü, hemşireler tarafından doldurulan formları içermektedir.
Hastanın ateşi, tansiyonu, nabız ölçümleri, hastaya verilen ilaçlar ve dozları gibi ölçümler
hemşire gözlem formlarına detaylı bir şekilde kayıt edilmektedir. Hastaya ait olan her ölçüm
kayıt altına alınmak zorundadır. Özellikle vardiya değişimlerinde hasta devirler
gerçekleştirilirken hemşire gözlem formları sayesinde gün içerisinde hastaya neler yapıldığı
açıkça belirlenmiş ve hasta takibinde süreklilik sağlanmış olur.
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Hemşire Gözlem Formu Örneği

Tıbbi kayıtlar bölümü ise, hekimler tarafından doldurulur. Bu bölümde tıbbi tanı ve
tedaviye ait bilgiler (hasta hikâyesi, muayene bulguları, ön tanı, tıbbi ve cerrahi müdahaleler,
doktor gözlemleri, sonuç raporları, çıkış özeti, kontroller, öneriler vb.) ayrıntılı olarak yer
almak zorundadır.

6.4. Hasta Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler
Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesine göre hasta
dosyasının içerisinde aşağıda yer alan belgeler bulunmalıdır:
−

Hasta kabul kâğıdı (Form 60),

−

Tıbbi müşahade ve muayene kâğıdı (Form 62),

−

Derece kâğıdı (Form 61),

−

Hasta tabelası (Form 51),

−

Röntgen istek kâğıdı ve raporları (Form 64),

−

Laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik raporları (Form 65),
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−

Ameliyat kâğıdı (Form 63),

−

Hastanın muayene istek formu,

−

Çıkış özeti (Form 67).

Hasta kabul kâğıdı (Form 60): Hasta kabul kâğıdı, hastaneye yatışını karar verilen
her hasta için doldurulur. Form 60 iki bölümden oluşmaktadır. Formun ilk kısmında hastanın
kimlik bilgileri, başvuru tarihi, başvurduğu polikliniğin adı, hastanın öyküsü, fizik bulgular,
tanısı, yatırılacağı bölüm yer almaktadır. Formun ikinci kısmında hastadan alınmış olan
emanet eşya var ise emanet alınan eşyaların listesi yanı sıra emanet eşyaların teslim alındığına
dair bölüm yer almaktadır. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde yer alan Form 60
örneği aşağıda gösterilmiştir.
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Form 60 Hasta Kabul Kâğıdı Kısım 1

117

Form 60 Hasta Kabul Kâğıdı Kısım 2

Tıbbi Müşaade ve muayene kâğıdı (Form 62): Form 62 hekim tarafından
doldurulmaktadır ve hastaya ait kimlik bilgileri, hastanın hastaneye başvuru sayısı,
yakınmaları, soy geçmişi, özgeçimişi ve solunum, sindirim, dolaşım, ürogenital, sinir
sistemleri ile ilgili sorgulamalar ve hastanın öyküsü gibi ayrıntılı bilgileri içermektedir.
Form 62 Tıbbi Müşaade Ve Muayene Kâğıdı
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Derece Kâğıdı (Form 61): Form 61’de hastanın kimlik bilgileri yanı sıra hastaya ait
solunum, nabız, ateş, kan basıncı ölçümleri ile aldığı sıvı miktarı, idrar, dışkı, kusma ile ilgili
bilgilerde yer almaktadır. Bu form hemşireler tarafından doldurulmaktadır.
Form 61 Derece Kâğıdı

Hasta Tabelası (Form51): Form 51’de hastanın kimlik bilgileri, tanısı, yapılan cerrahi
müdahale, hastalık kodu, alerji durumu var ise buna ilişkin bilgiler, hastaya verilen ilaçlar,
ilaç dozları, hastaya uygulanan diyet türü (her gün için) kayıt altına alınmaktadır.
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Form 51 Hasta Tabelası

Röntgen istek kâğıdı ve raporları (Form 64)/ Laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik
raporları (Form 65): Hastadan görüntüleme veya laboratuvar tetkiki istenildiğinde ilgili
hekim tarafından röntgen ve laboratuvar istek kâğıdı doldurulmaktadır. Ancak son
dönemlerde hastanelerde tam otomasyon sistemleri olduğu için genellikle röntgen ve
laboratuvar istemleri bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmekte ve bu formların kullanılmasına
gerek kalmamaktadır. Bunun yanı sıra dijital görüntüleme sistemi olan PACS sayesinde
röntgen, MR, tomografi gibi görüntüleme işlemlerinin sonuçları ve raporları yine bilgisayar
ekranından ilgili hekim tarafından takip edilebilmektedir. Laboratuvar tetkiklerini sonuçlarına
da online olarak hem hekim tarafından hem de hasta tarafından erişilmesine imkân
tanınmıştır.
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Form 64 Röntgen İstek Kâğıdı

121

Form 65 Laboratuvar İstek Kâğıdı

Ameliyat Kâğıdı (Form 63): Ameliyat kararı verilen hastalar için Form 63
doldurulmaktadır. Ameliyat kâğıdında hastanın kimlik bilgileri, ameliyat öncesi tanısı,
ameliyat sonrası tanısı, gerçekleştirilen ameliyat, ameliyatta hastaya uygulanılan anestezi türü
yer almaktadır. Form 63’de ameliyatı gerçekleştiren hekimin, ameliyatta bulunan hemşirenin
ve anestezi hekiminin imzası bulunmaktadır.
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Form 63 Ameliyat Kâğıdı

Hastanın muayene istek formu: Çalışan bireylerin sağlık kuruluşlarına başvurusu
esnasında kullanılan formlardır. Son düzenlemeler ile birlikte sağlık kuruluşlarına
başvurularda vizite kâğıdı, hastanın muayene isteği belgesi, sağlık karnesi, sevk kâğıdı gibi
belgeler kaldırılmış olup hastalar T.C. kimlik numaraları ile başvuruda bulunabilmektedirler.
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Hastanın Muayene İsteği Formu

Çıkış Özeti (Epikriz) (Form 67): Çıkış özeti hastanede kaldığı süre boyunca hastaya
yapılan tüm işlemlerin yer aldığı formdur. Hasta taburcu edilmeden önce hekim tarafından
çıkış özeti yazılmalıdır. Çıkış özeti çift nüsha düzenlenerek biri hastaya verilmeli diğeri hasta
dosyasında saklanmalıdır.
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6.5. Sağlık Kayıtları
6.5.1. Hastalıkların Bildirimi
Türkiye’de sağlık ile ilgili temel veri kaynaklarından en önemlilerinden biri bulaşıcı
hastalıkların ihbarı ve bildirimi ile elde edilen bilgilerdir. Bu bilgilerin en güvenilir ve sağlıklı
şekilde elde edilmesi, mevcut dünya düzeni içinde bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ülkelerin
yaptırıma uğradığı bir dönemde, daha da önem kazanmaktadır.
Halen bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar 39 tane olup, bu hastalıklar bütün sağlık
kuruluşlarından toplanmakta ve nüfus tabanlı bir değerlendirme sistemi içinde
incelenmektedir.
Bildirimi zorunlu olan bir bulaşıcı hastalığın ihbarı ve bildiriminden Sağlık
Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sağlık hizmeti veren bütün kamu kurum
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ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel kuruluşlar sorumludur. Her kurum ve kuruluşta
bildirimlerin takibi ve yapılmasından sorumlu bir birim veya sağlık personeli belirlenir.
Kurum ve kuruluşlar konu ile ilgili kişilerin isimlerini İl Sağlık Müdürlüklerine bildirir,
kişilerin değişmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüklerine bilgi verir.
Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar dört gruba ayrılır.
-

Birinci grup, “A Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”,

-

İkinci grup, “B Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”,

-

Üçüncü grup, “C Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”,

-

Dördüncü grup, “D Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”dır.

Sağlık Bakanlığı, hastalıkların gruplandırılması, standart tanı kriterleri, sürveyans
gerekçeleri, sürveyans şekli ile ilgili bir kılavuzu yayımlar, ayrıca basımını yaparak dağıtır.

6.5.2. Kanser Kayıtları
Bugün bütün dünyada “kanser kaydı” adlı yeni bir disiplin ve “kanser kayıt elemanı”
adlı yeni bir meslek grubu ortaya çıkmıştır. Kanser kayıt verisini toplayacak kayıt elemanının
tıbbi terminolojiyi bilmesi yanında ulusal ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayan
kanser kayıt kuralları konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Kanser kayıt elemanlarının
bilmesi gereken kanser kayıt kuralları Dünya Sağlık Örgütüne bağlı kuruluşlar tarafından
ulusal ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlamak üzere standartlaştırılmıştır.
Sağlık Bakanlığı’nın 24.1.2006 tarihli Kanser Kayıtlarına İlişkin Genelgesinde il
merkezlerinde uygulama birliği sağlanması, verimlilik ve etkililiğin arttırılması
amaçlanmıştır. Buna göre;
2006 yılında kanser kayıtlarının ülke genelince pasif sistem ile toplanması
yerine aktif sistemle verilerin toplanması çalışmasına başlanması planlanmıştır. Ankara,
İzmir, İstanbul, Bursa, Samsun, Adana, Antalya, Trabzon, Edirne, Van, Erzurum, Şanlıurfa,
Eskişehir, Kayseri illeri kanser kayıtlarının aktif sistemle toplanacağı iller olarak seçilmiştir.
Kayıt merkezleri yazışmaları sağlık müdür yardımcısının sorumluluğunda,
hastane kanser kayıt birimi ise Başhekim yardımcısının sorumluluğunda faaliyetlerini yürütür.
Sağlık müdürlüklerince merkez için Valilik onayı ile en az 1 hekim, en az 3
sağlık personeli görevlendirme ile merkezde istihdam edilir. Başhekimlikler ise biri hekim en
az 2 sağlık personelini Müdürlük onayı ile Kanser Kayıt Biriminde görevlendirir.
Kanser kayıt merkezlerinde Müdürlükçe en az 2 gezici kanser kayıt elemanı
görevlendirilir.
Sorumlu sağlık müdür yardımcısı kanser kayıt merkezi ve birim elemanları ile
aylık toplantı yapar ve üçer aylık değerlendirme raporları Başkanlığa gönderilir.
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Kanser kayıt elemanlarının görevleri ise aşağıdaki gibidir;
Merkez kanser kayıt elemanı:
Hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri eksiksiz ve
doğru olarak bilgisayar ortamına aktarmak.
-

Bilgisayara girilen verilerin bir kopyasını alıp arşivlemek

-

Hizmet içi eğitimlere katılmak

-

Derlenen verileri Başkanlık onayı almadan kimseyle paylaşmamak

-

Konuyla ilgili diğer görevleri yapmak

Hastane kanser kayıt elemanı:
Çalıştığı hastanedeki birimlerden aldığı bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde
işlemek ve her hafta başında bunları merkeze yollamak.
ulaştırmak

Merkezden gönderilen eksik veya hatalı formları tamamlayıp merkeze

-

Gerektiği takdirde hekimin kontrol ve denetiminde hastayla görüşmek

-

Eğitimlere katılmak

-

Derlenen verileri Başkanlık onayı almadan kimseyle paylaşmamak
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Kanser Kayıt Formu Örneği
Kanser Kayıt Formu

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kanserle Savaş Dairesi
KANSER KAYIT BİLGİ FORMU

Form No: ……………..
İL
:………………
İLÇE:…………
ADI SOYADI:……………………………..
BABA ADI:……………………………
T.C.KİMLİK NO:…………………………..
DOĞUM YERİ ( İl, İlçe, Köy yada Mahalle )………………………………………………..
DOĞUM TARİHİ VE DOĞDUĞU YERDE OTURMA SÜRESİ:…../……/…… AY YIL
CİNSİYETİ: Erkek ( 1 )
Kadın (2 )
EĞİTİM DURUMU: Eğitimsiz ( 1 ), İlk-orta ( 2 ), Lise ( 3 ), Üniversite (4 )
MEDENİ DURUMU: Evli ( ), Bekar ( ), Diğer ( Belirtiniz )…………..
SÜREKLİ OTURMA ADRESİ VE OTURMA SÜRESİ ( İl, İlçe, Köy yada Mahallesini Mutlaka
Belirtiniz):………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
MESLEĞİ: ( Lütfen ayrıntılı olarak yazınız.)…………………………………………….
SİGARA ALIŞKANLIĞI:
( ) Hiç içmemiş
( ) ……yıl, günde…… adet içmiş………………önce bırakmış.
( )…….yıldan beri ……..adet/ gün içiyor.
KANSER TANISININ İLK KONULDUĞU TARİH VE MERKEZ:……/…../20…….
( ) Üniversite Hastanesi
( ) Devlet Hastanesi
( ) SSK Hastanesi
( ) Özel Sağlık Kuruluşu
TANIYA ESAS OLAN YÖNTEM: ( Birden fazla işaretlenebilir.)
( 1 ) Patoloji
( 2 ) Sitoloji
( 3 ) Hematoloji
( 4) Radyoloji ( 5 ) Cerrahi
( 6 ) Diğer…………….
TÜMÖRÜN YERLEŞTİĞİ ORGAN VE LOKALİZASYONU:
………………………………………………………………………………………….
HİSTOLOJIK TANI ( Ayrıntılı olarak Patoloji Raporuna göre yazınız. )
EVRE:
( 1 ) İnsitu
( 2) Lokalize
( 3) Bölgesel Yayılım ( 4 ) Uzak Metastaz
TEDAVİ: ( Birden fazla işaretlenebilir. )
( 1 ) Cerrahi
( 2 ) Kemoterapi
( 3 ) Radyoterapi
(4 ) Hormonoterapi
Bunun dışında ise yazınız………………………………………………………………..
SON KONTROL TARİHİ: ……/…../20…….
KANBAĞI OLAN AKRABALARDA VARSA İŞARETLEYİNİZ.
( 1 ) Birinci derecede akraba ( Anne, Baba, Kardeş, Çocuk )
( 2 ) İkinci derece akraba
3 )Bilinmeyen
BİLDİRİMDE BULUNANIN
Adı, Soyadı:…………………
Ünvanı :………………….
Tarih
:…………………
İmza
:…………………

6.5.3. Ölüm Kayıtları
Bir bölgenin ya da ülkenin sağlık düzeyini değerlendirebilmek için geliştirilmiş bazı
ölçüler vardır. Sağlık düzeyi göstergeleri de denilen bu ölçüler yardımıyla bölgeler ya da
ülkelerarası karşılaştırmalar yapılabileceği gibi, bir bölgenin ya da ülkenin değişik zaman
dilimlerindeki durumları da karşılaştırabilir. Bu ölçülerin en önemlileri kuşkusuz ölümlerle
ilgili olanlarıdır. Örneğin; bebek ölüm hızı, ana ölüm hızı, 50 ve yukarı yaşlarda ölenlerin tüm
ölenlere oranı, en çok öldüren hastalıklar listesi, doğuştan beklenen yaşam süresi, 5 yaşta
beklenen yaşam süresi, yaşa, cinsiyete ve nedene özel ölüm hızları gibi.
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Ölüm verilerinde iki temel bilgi vardır:
Ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, oturduğu yer gibi sosyoekonomik-kültürel özellikleri: Bu bilgiler yardımıyla bölgede ölenlerin kişisel özellikleri
incelenir.
Ölen kişinin ölüm nedeni: Bu önemli veri yardımı ile bireylerin hangi
hastalıklardan ya da durumlardan öldükleri analiz edilir. Ölüm nedenleri koruyucu ve tedavi
edici hizmetlerde, özellikle hastalık ve ölümlerle savaşta kullanılan çok önemli verilerdir.
Ölüm kayıtlarının tutulmasındaki temel amaç, ölüm nedeni istatistiklerini kaliteli bir
biçimde elde bulundurmaktır. Ölüm belgelerinin hekimlerce en doğru bilgiyi içerir şekilde ve
okunaklı doldurulması:
-

İstatistiki verilerin doğruluğunu ve kalitesini etkiler.

-

Ölümlülük modellerini yer ve zaman ayrımı ile açıklar.

-

Nüfus projeksiyonlarının oluşturulmasına katkı sağlar.

-

Kamu sağlığı programlarının geliştirilmesinde temel teşkil eder.

-

Kamu sağlığı istatistiklerinin temelidir

ICD-10, yaş gruplarına ve bölgeye göre sınıflanarak Avrupa İstatistik Ofisi
(Eurostat)’ne iletilecektir.
-

Verilerin kalitesi arttırılarak ülkeler arası karşılaştırılabilirlik arttırılacaktır.

-

Verilerin AB standartlarına uygun şekilde toplanıp derlenmesi sağlanacaktır

Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri konusunda doğru ve tam zamanlı veriye sahip
olmak, ölüm istatistikleri için tam işleyen bir idari kayıt sistemi oluşturmak ve bu kayıt
sistemi ile yaş, cinsiyet, ikamet ve nedene ait değişkenleri derlemek oldukça önemlidir. Ölüm
istatistikleri cinsiyet ve hastalık bazında verilebilmekte, yaş ve ikamet edilen yer açısından
verilememektedir. WHO ve Eurostat standartlarına uyulamamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında hastalıkların ve ölüm nedenlerinin
sınıflandırılmasının altıncı düzenlemesini yaparken, raporda ölüm olayı ile ilgili zincirin
belirtilmesini ve rutin Ölüm istatistiklerinde ölüm nedeni olarak ölümü ilk başlatan hastalık ya
da durumun gösterilmesini kararlaştırmıştır. Ölüm olayını başlatan bu ilk hastalık ya da
durumu temel ölüm nedeni (underlying cause) olarak isimlendirmiş ve kişiyi ölüme götüren
olaylar zincirini başlatan ilk hastalık, kaza ya da şiddet durumu olarak tanımlamıştır. Dünya
Sağlık Örgütü «temel ölüm nedeni» yanında kişiyi ölüme götüren, varsa, ara ve son
nedenlerin de belirtilmesinin yararlı olacağına karar vererek, kişiyi ölüme götüren olaylar
zincirini ortaya çıkarabilecek biçimde bir ölüm raporu düzenlemiştir. Ölüm istatistiklerinin
karşılaştırabilir olması için de her ülkede bu formun kullanılmasını önermektedir.
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Ölüm belgesini dolduran kişi mahremiyete saygı göstererek, en doğru ve mevcut tüm
bilgilerle formu doldurmalıdır. Formu en kısa sürede gerekli yerlere iletmelidir.
Soruşturmaların hâlâ devam edip etmediği hakkında bilgiyi belirtmelidir.

6.5.4. Acil Servis Kayıtları
Acil servis hizmetlerine ilişkin kayıtlar kendilerine has özellikler taşırlar. Acil
servislerde sunulan hizmetin çok kısa süre içerisinde sunulması gerekliliğinden kaynaklı
olarak, çoğunlukla kayıtlarda eksiklik ve yanlışlıklar saptanabilmektedir. Bu neden ile acil
servisler, sağlık kurumlarında kayıtlar konusunda üzerine hassasiyet ile yaklaşılması gereken
birimler arasındadır.
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 33. maddesine göre Acil sağlık hizmetleri sunan
bütün hizmet birimleri, Bakanlıkça hazırlanan kayıt formlarını doldurmak ve bildirim formları
Yönetmeliğe göre acil tıp hekimlerinin aşağıdaki konulara odaklanan uygun tıbbi kayıtları
tutmaları gerekir:
-

Uygun tıbbi öykü

-

Ana yakınmalar ve anormal bulgular

-

Öntanı ve planlı incelemeler

-

İncelemelerin sonuçları

-

Tedavi

-

Sonuç çıkarma ve yaklaşımla ilgili kararlar ve

Hastanın bilgilendirilmesi ile sundukları hizmet ile ilgili bilgileri bakanlığa
periyodik olarak bildirmek zorundadırlar.
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Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 34. maddesine göre, kayıtların saklanması ve
arşivlenmesi ile ilgili olarak “sunulan hizmet ile ilgili kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine
göre muhafaza edilir. Eğer varsa, bütün ses kayıtları üç ay süre ile saklanır. Bu süre sonunda
herhangi bir başvuru olmaz ise kayıt silinir. Merkez, bu işlemi, kuruluşun teknik imkânları ve
hizmet yoğunluğunun cevap verdiği nispette gerçekleştirir. Seslerin kaydedilemediği veya
kayıtların muhafaza edilemediği durumlarda yazılı kayıtlardan yararlanılır” denilmektedir.
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Uygulamalar

132

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hasta dosyalarının önemi, hasta dosyaları içinde yer alması gereken
formlar, hastalık bildirimleri, kanser kayıtları, ölüm kayıtları ve acil servis kayıtları hakkında
bilgi alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Kanser kayıtları hangi sistemle toplanmaktadır?

a)

Pasif sistem

b)

Aktif sistem

c)

Gezici sistem

d)

Veri havuzu sistemi

e)

Bilişim sistemi

2)
Ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, oturduğu yer gibi sosyoekonomik-kültürel özellikleri yardımıyla bölgede ölenlerin …………………… incelenir.
3) Sağlık hizmeti almak için sağlık kuruluşuna başvuran kişilere ait bilgileri ve
uygulanan tıbbi işlemlerle ilgili belgeleri içeren, bilimsel kurallara uygun, düzenli ve doğru
şekilde oluşturulmuş tıbbi dokümanlara ……………………. denir.
4) Hastaya ait hasta dosyası hangi birimde açılır?
a)

Faturalandırma

b)

Başhekimlik

c)

Vezne

d)

Hasta kabul

e)

Satın Alma

5)

Tıbbi müşahade ve muayene kâğıdı …….. tarafından doldurulur.

6)

Hastaya ameliyat kararı verildiğinde aşağıdaki formlardan hangisi doldurulur?

a)

Ameliyat kâğıdı

b)

Hasta tabelası

c)

Tıbbi müşahade ve muayene kâğıdı

d)

Epikriz

e)

Muayene istek formu

7)
Hasta dosyası hasta dosyaları arşivinden çıkarılmadan önce sekreter veya
dosyayı alacak hekim tarafından …………….. doldurulur.
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8) Hasta dosyalarının şekil ve içerik anlamında standardının sağlanabilmesi için hasta
dosyalarının nasıl olması gerektiği aşağıdakilerden hangisiyle belirlenmiştir?
a)

Hasta dosyaları arşivi faaliyet planı

b)

Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik

c)

Sağlık uygulama tebliği

d)

Sağlık uygulama tebliği

e)

Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi

9) Renkli dosyalama sisteminde hangi haneye renk kodlanmaz?
a)

Birler

b)

Onlar

c)

Yüzler

d)

Binler

e)

On binler

10) Aşağıdakilerden hangisi acil sağlık hizmetlerinde tutulan tıbbi kayıtlarda olması
gereken konulardan değildir?
a)

Tedavi

b)

Yaklaşımla ilgili kararlar

c)

Öntanı ve planlı incelemeler

d)

Anormal bulgular

e)

İlaç dozları

Cevaplar
1)b, 2)kişisel özellikleri, 3) hasta dosyası 4) d 5) hekim 6) a 7) dosya istek fişi, 8) e, 9)
b, 10) e
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7. KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARININ KORUNMASI, SAKLANMA
SÜRELERİ, AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Kişisel Sağlık Kayıtlarının Korunması
7.2. Kişisel Sağlık Kayıtlarının Saklanma Süreleri
7.3. Sağlık Kayıtlarının Ayıklama ve İmhası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişisel sağlık kayıtlarının
korunma koşullarını
açıklayabilmek
Kişisel sağlık kayıtlarının
saklanma sürelerini
açıklayabilme
Sağlık kayıtlarının
ayıklanma koşullarını
açıklayabilme
Sağlık kayıtlarının imha
koşullarını açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Ayıklama

•

İmha
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Giriş
Hastalara ait tıbbi bilgilerin yaşamı boyunca sürekli olarak tutulabilmesi hasta ve tüm
sağlık kurumları için büyük bir kazançtır. Bu nedenle hasta dosyaları, adli vaka dosyaları,
kurum defterleri, tıbbi görüntüler, preparatlar ve diğer tüm sağlık kayıtlarının uygun
koşullarda saklanması gerekmektedir. Ayrıca son yıllarda bilgi sistemlerindeki gelişmelerle
birlikte elektronik ortamda kayıtlar saklanmaya başlanmıştır. Elektronik kayıtların saklanma
koşullarının belirlenmesi ve bunların uygun şekilde yedeklenerek saklanması önem
taşımaktadır. Öte yandan Adli vakaların yürütülmesi ve tıbbi araştırmalarda kullanılan sağlık
kayıtlarının saklanma süreleri önemlidir. Çünkü geriye dönük olarak incelemeler yapıldığı
için tutulan sağlık kayıtlarından yararlanılmaktadır. Sağlık kayıtlarının belirlenen süreler
içerisinde özenle korunması gerekir. Tüm kurum ve kuruluşlarda tutulan ve saklanan belgeler
belirlenen süreler tamamlandıktan sonra lüzum görülmesi hâlinde imha edilebilmektedir.
İmha işlemleri ilgili mevzuata uygun şekilde, oluşturulacak imha komisyonu tarafından kayıt
altına alınarak gerçekleştirilmektedir.
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7.1. Kişisel Sağlık Kayıtlarının Korunması
Sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlara başvuran hastalar ait bilgiler ve tanı
tedavi sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemler kayıt altına alınmak zorundadır. Bu kayıtların
düzenli tutulması ve ilgili mevzuatta belirlenen koşullara uygun şekilde muhafaza edilmesi
hastane yönetiminin sorumluluğundadır. Herkesin tıbbi kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Bu
başvuruların tanı veya tedavi amaçlı olması durumu değiştirmez. Tababet Ve Şuabatı Tarzı
İcrasına Dair Kanun'un 72. maddesinde 'Hekimler, diş hekimleri ve ebeler Sağlık Bakanlığı
tarafından düzenlenen ve onaylanarak kendisine verilen protokol defterine hastanın kimliğini
yazmada mecburdurlar.' Hükmü ile kişisel sağlık kayıtlarının tutulmasının gerekliliği
belirtilmiştir.
Kişisel sağlık kayıtları;
-

Hastanın tedavisiyle ilgili klinik kararlarda destek sağlamak,

-

Sunulan sağlık hizmetlerinin devamlığını sağlamak,

-

Sağlık hizmeti sunanlar arasında iletişimi sağlamak,

-

Geri ödemeye esas olmak üzere veri sağlamak,

sağlamak,

Sunulan sağlık hizmetinin kalitesini ve etkiliğini değerlendirmek için veri

-

Tıbbi araştırmalar ve eğitim için bilgi desteği sağlamak,

-

Sağlık kuruluşlarına operasyonel kararlar için destek sağlamak,

-

Yasal gereklilikler için veri sağlamak amacıyla tutulup korunmak zorundadır.

Hastalara ait tıbbi bilgilerin yaşamı boyunca sürekli olarak tutulabilmesi hasta ve tüm
sağlık kurumları için büyük bir kazançtır. Bilgilerin bu şekilde tutulabilmesi elektronik
ortama sahip olmayı gerektirir; çok uzun süre birbirine bağlantılı olarak kişisel sağlık kaydı
tutmak zordur. Günümüzde elektronik yazılımlar bu konuda son derece faydalı olmuşlardır.
Form ve raporlar üzerinde yer alan tıbbi kayıtlar, hastanın bakımından sorumlu sağlık
çalışanları tarafından kaydedilir.
Kaliteli bir dokümantasyon veya kayıt sisteminde önemli kurallar söz konusudur. Bu
kurallar;
1. Doğruluk,
2. Kısa ve öz olma,
3. Dikkat ( Kusursuz olma ),
4. Güncellik,
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5. Organizasyon,
6. Gizlilik ve güvenilirlik
Bu kurallara uygun olarak tutulması gereken sağlık kayıtları için günümüzde sağlık
kurumlarının en büyük yardımcıları, hastane bilgi sistemleridir. Ancak bilgi sistemlerinin
hastanelere uygun yazılmış olması gerekir. Kişisel sağlık kayıtlarının sadece bilgisayar
ortamında tutulup tutulamayacağı konusu ülkemizde ve dünyada sıklıkla tartışılmaktadır.
Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi’nde 2007 yılında bir değişiklik
yapılmıştır. Yönergede değişiklik “kâğıt üzerinde tutulan, kurum dışına çıkmayan ve hukuken
ıslak imza gerektirmeyen poliklinik defterleri, laboratuvar defterleri, yatan hasta takip kartları,
anamnez formları, tedavi takip kartları gibi sağlık kayıtları ve belgeleri, lüzumu hâlinde
istenilen içerik ve formatta çıktıları alınacak şekilde olmak şartıyla, elektronik imza
uygulamaları yaygınlaşana kadar, belirtilen standart ve kurallar çerçevesinde gerekli önlemler
alınarak yapılandırılan kurumlar sadece elektronik ortamda tutabilir.” şeklinde belirtilmiştir.
Ancak, belirtilen defterler ve takip kartları dışında kalan tıbbi belgeler için sağlık
kurumlarında henüz sadece dijital ortamda kayıt tutulmasına ve elle dosyalamadan
vazgeçilmesine izin verilmemiştir.
Kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla; Sağlık Bakanlığı’na
bağlı bütün kurum ve kuruluşlarda hasta sağlık bilgisinin mahremiyeti hususunda uyulması
gereken temel kurallar şunlardır:
Veri güvenliği konusunda üç temel prensibin göz önüne alınması
gerekmektedir. Bunlar; gizlik, bütünlük ve erişilebilirliktir.
Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi
tanımlanmalıdır. Rol bazlı yetkilendirme yapılmalıdır ve yetkisiz kişilerin hastanın sağlık
kayıtlarına erişmesi mümkün olmamalıdır.
Sağlık kayıt bilgileri hastaya aittir. Yetkilendirilmiş çalışanlar ancak kendisine
kayıtlı olan hastaların sağlık kayıtlarına erişebilmelidirler. Ancak hastanın yazılı onayı ile
diğer sağlık çalışanları bu veriye erişebilirler.
erişemez.

Hasta taburcu olmuş ise hiçbir kurum çalışanı hastanın sağlık kayıtlarına

Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan sözle de olsa hasta sağlık bilgilerini
hastanın yakınları dışında üçüncü şahıslara ve kurumlara iletemez.
Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara iletilemez.
Hastanın kullandığı ilaçlar, diyet programları vs. buna dâhildir.
Hasta dosyasının bir kopyası hastaya teslim edilmelidir. İlgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla hiç bir hasta kaydı, elektronik veya kâğıt ortamında üçüncü
kişi ve kurumlara verilmemelidir.
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-

Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır

Telefon ile konuşurken hasta ile ilgili mahrem bilgilerin üçüncü şahısların eline
geçmemesine azami özen göstermelidir.
Bütün
saklanmalıdır.
-

hasta

sağlık

kayıtları

fiziksel

olarak

korunmuş

mekânlarda

Elektronik hasta kayıtlarına internet ortamından erişim mümkün olmamalıdır.

7.1.1. Elektronik Ortamda Verilerin Saklanması
Yataklı tedavi kurumlarının büyük bir çoğunluğunun bilgisayar otomasyon sistemine
geçmesi nedeniyle; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
gereğince, hastanelerde kullanılan poliklinik, acil, hasta kabul, hasta servisleri ve
laboratuvarlarda tutulması gerekli protokol defteri ile hasta dosyasına konulması gerekli
belgeler, bilgisayar ortamında tutulmalıdır. Bu şekilde tutulacak kayıtların bilgisayar
ortamında saklanması, değiştirilmesi, dışarıdan yapılacak müdahalelerin veya silinmesinin
önlenmesi amacıyla;
Fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere karşı hastane idaresince gerekli
teknik ve idari önlemler alınır, alınan önlemlerin periyodik olarak denetlenmesinden Baştabip
sorumludur.
Hastane ve otomasyon sisteminin büyüklüğüne göre Baştabip, bu işlerin takip
ve yürütülmesini temin amacıyla uygun gördüğü personeli özlük hakları saklı kalmak
kaydıyla sadece bu işleri yürütmesi için görevlendirebilir.
Bu işler için görevlendirilen personel, mevcut yedekleme sisteminden günlük,
haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere verilerin yedeklenmesi işini yürütür.
Yedekler hem elektronik (veritabanının bulunduğu disk ünitesinden farklı bir
disk ünitesine, örneğin veritabanı C’de ise D’ye) hem de fiziksel olarak düzenli bir şekilde
(CD, DVD) farklı ortamlara alınır.
Bilgisayar çıktıları bir sistem dâhilinde ilk numaradan başlayarak
numaralandırılır ve hastane idaresince resmi mühürle tasdiklenir, korunaklı bir şekilde ve
uygun bir mekânda saklanır.
Adli vakalara ve adli raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından,
vakayı takip eden hekim dışında vaka hakkında veri girişi yapılamaması ya da adli raporu
tanzim eden hekimin onayından sonra kendisi dâhil hiç kimsenin rapor ile ilgili değişiklik
yapamaması için gerekli yazılım düzenlemeleri yapılmış olmalıdır. Adli vaka kayıtlarına ve
adli raporlara sadece Başhekimlik tarafından yetkilendirilmiş kişiler erişebilir. Resmi olarak
istenmesi hâlinde yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilmek kaydıyla tastiklenebilir. Ancak
bu yetkililerin, hiçbir şekilde rapor üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmez.
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Depo, ambar, stok kontrol, eczane çalışmalarında da Adli Vaka ve Adli Rapor
prosedürleri aynen geçerlidir. Kullanıcı adı ve sahibi tarafından her istendiğinde
değiştirilebilen bir şifreye bağlı olarak yetkilendirilmiş kişiler dışında veri kaydı, onay, sorgu
yapılamaz; çıktı alınamaz. Eğer kullanılan yazılım bu düzenlemeleri desteklemiyor ise ilgili
kayıtlar elle tutulur ve resmi olarak elle tutulan kayıtlar esas alınır.
Elektronik ortamda tutulan kayıtlar, denetim amacıyla veya herhangi bir resmi
taleple istenildiğinde, bilgisayar çıktıları ile bilgisayar ekranında izlenen veri/bilgilerin daha
önceki çıktılarla tutarlılık göstermesi gerekmektedir.

7.1.2. Evrak ve Hasta Dosyalarının Arşivde Saklanması
Evrak ve hasta dosyalarının bakım ve saklanmasından sorumlu olan bütün görevlilerin
ilgili yasal hüküm ve prensipleri bilmesi gerekir. Birimler, her yılın ocak ayı içerisinde,
önceki yıla ait arşivlik malzemeyi, gözden geçirerek usulüne göre bir ayrıma tabi tutar.
Hasta dosyaları; kime, nerede, ne zaman, niçin ve nasıl bir hasta bakımı verildiğini
içeren belgelerdir. Hasta dosyasında yer alan hastaya ait bilgiler özel olduğu için, hastayı
tedavi eden veya edecek olan hekimlerden başka hiçbir kimseye verilmemeli ve
gösterilmemelidir. Hasta dosyalarının gizliliği ve kişiye özelliği hiçbir şekilde ihlal
edilmemelidir. Bazı durumlarda hasta dosyasındaki belirli bilgiler, hastanın vereceği yazılı bir
izinle hastanın avukatı, bir sigorta şirketi veya görevlisi vb. kişilere verilebilir. Hasta
dosyalarının hastaya ait olmayıp doğrudan doğruya sağlık kurumuna ait olduğu
unutulmamalıdır; bu yüzden hasta dosyaları gereği hâlinde doktorun ve sağlık kurumlarının
bilimsel araştırmaları için de kullanılabilir.
Arşiv malzemesi, işlem gördüğü tarihte meydana gelen oluşum ve ilişki biçimlerine
uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metotla tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin
esası arşivlere devredilen evrakları, bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.
Yazışma evrakı ve dosyaların küflenmesine yol açan en önemli etken, bunlardaki toplu
iğne ve zımbalardır. Bu malzemeler paslanır ve bu pas zamanla kâğıtlara yayılarak, onların
tahrip olmasına yol açar. Bu bakımdan ortaya çıkmalarından itibaren ilk beş yılı birim
arşivinde geçirip, kuruluş, kurum arşivlerine, ara depolara ve devlet arşivlerine kalkacak
dokümanların üzerlerindeki iğne, ataç ve zımbaların çıkarılması gerekir.

7.1.3. Adli Vaka Dosya ve Yazılarının Arşivde Saklanması
Tıbbi yönü olan bütün hukuki konular ile hukuki yönü olan bütün tıbbi konular adli
tıbbın kapsamı içerisine girer. Bu sebeple hem tıbbi hem de hukuki yönleri bulunan olaylara
ait hasta dosyaları yalnız hasta bakımı ve bilimsel araştırmalar için değil, aynı zamanda adli
tıp yönünden de büyük önem taşır.
Evrak ve hasta dosyalarının saklanmasındaki kurallar adli vaka dosyalarının
saklanmasında da geçerlidir; ancak, saklama süreleri açısından farklılıkları vardır. Adli
vakalara ilişkin tüm tahlil, tetkik sonuçları ile her türlü kayıt, doküman ve hasta dosyalarının
en az yirmi yıl süreyle yataklı tedavi kurumunun arşivinde muhafazası mevzuat gereği
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zorunludur. Yirmi yıl sonra farklı ve önemli konulardaki otopsi raporları Devlet Arşivleri’ne
gönderilir.

7.1.4. Kurum Defterlerinin Arşivde Saklanması
Bütün kurumların evrak birimlerinde, kuruma gelen ve giden yazıların kaydedildiği
kayıt defterleri ve evrak föyleri bulunmaktadır. Bunlar arşivlerde büyük bir yer işgal
etmektedir. Kurumlarda gelen - giden evrak bu kayıtlardan takip edilmektedir. Ancak, bazı
kayıt defterleri veya föylerde yalnızca yazının havale edildiği birime ait bilgi bulunmakta,
yazıya ne gibi bir işlemin yapıldığı veya hangi dosyaya konulduğu hakkında bilgi
bulunmamaktadır. Bu tür kayıt defterleri ve föyler cari işlemleri döneminde önem arz etmekte
olup, arşiv açısından sürekli bir değer taşımamaktadır. Zimmet Defterleri gibi günlük işlerin
takibinde kullanılan defterlerin arşivlik değerleri bulunmamaktadır. Ancak bazı kayıt
defterlerinde ise gelen ve giden evrak arasında bağ kurulmakta, bu evrakın hangi birimde ve
hangi dosyada bulunduğu hakkında bilgiler bulunmaktadır. Örneğin, birime gelen ve giden
evrakların kaydedildiği defterler arşivlik değer taşırlar ve bu defterlerin kurumlarında
muhafaza edilmesi gerekir. Defterlerin çoğunluğu arşiv malzemesi vasfına sahiptir. Hizmet
birimlerince sürekli kullanılmaları sebebiyle kurumlarında saklanmaları mevzuat çerçevesinde
uygun görülmüştür. Belirlenen süreyi doldurduktan sonra ayıklama ve imha komisyonlarının
kararı ile imha edilebilir. Kurum defterleri ait oldukları yıllar ve aylara göre uygun bir sıra
içerisinde dolaplarda tutulurlar.

7.1.5. Tıbbi Görüntülerin Arşivde Saklanması
Hasta dosyalarında, hem tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuatlar gereği
hem de hasta bakım ve devamlılığının sürdürülebilmesi için hastaya ait tüm tetkik ve
görüntüleme grafiklerinin bir dosyada saklanması gerekir. Bu nedenle gerek hastanın tedavi
sürecinde gerekse hastaya fatura edilen protezlerin kullanılıp kullanılmadığının açıkça
görülebilmesi için hastayla ilgili tüm dokümanların aynı dosya içerisinde bulunması
gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı hasta dosyalarında, ameliyat öncesi ve sonrası röntgenlerinin yer
almasını özellikle istemektedir. Dolayısıyla hasta dosyalarının, ameliyat öncesi ve sonrası
tetkik ve görüntüleme grafiklerinin, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 115 /d
Maddesi hükmü ve kurumların kendi mevzuatlarına ait tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin
mevzuatları çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülmesi gerekmektedir.
Hasta bakım ve devamlılığının sürdürülebilmesi için ameliyat öncesi ve sonrasında hastayla
ilgili tüm bilgilere aynı anda ulaşılabilmelidir; bu nedenle hastaya ait tüm belge ve bilgiler
hasta dosyasında bir bütün içerisinde saklanmalıdır.

7.1.6. Preparat ve Parafin Bloklarının Arşivde Saklanması
Önemli ve özellikli hastalıklara ait preparatlar ve parafin bloklar ile lamlar uygun
ortamlarda kurumlarında saklanır. Preparat ve parafin bloklar tarih ve numara sırasına göre,
istenildiğinde kolayca bulunabilecek şekilde çelik çekmeceli dolaplarda saklanır. Preparat ve
parafin bloklar raylı çekmeceli raflarda belli bir oda sıcaklığında kutu içerisinde tutulur.
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7.1.7. Arşiv Malzemesi ve Arşivlik Malzemenin Korunması ve Tamiri
Arşiv ve arşivlik malzemelerin korunması için;
-

Yangına karşı dayanıklı duvar, döşeme ve kapılar yapılmalı,

Rutubet, su baskını ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli
tedbirler alınmalı,
-

Arşiv depolarının ısısı 12-18 derece, nemi ise % 50-60 oranında olmalı,

-

Isıtmada tazyikli sıcak su tercih edilmeli,

-

Arşive, özellikle yaz aylarında fazla ışık girmesi önlenmeli,

-

Arşivin yüksekliği 2.10 m veya 2.20 m olmalı,

-

Dosyaların konulacağı rafların metal olması tercih edilmeli,

-

Arşivin alanı 150 - 200 metrekareyi geçmemeli,

-

Metrekare başına 1500 - 2000 kg yükü taşıyabilmeli,

-

Arşiv binalarında yer döşemeleri ahşap olmamalıdır.

Arşiv malzemelerinin tamirinde orijinalliği bozmamak esastır. Arşivcilik
terminolojisinde restorasyon; biyolojik, fiziki, kimyevi, mekanik ve diğer tahrip unsurlarından
biri veya birkaçı sebebiyle tahribe uğramış arşiv malzemelerinin, aslına uygun bir şekilde
korunmasını sağlamak amacıyla, materyal olarak yapılan tamirattır.
Yazma eserlerde bozulmaya neden olan etkenler; biyolojik, kimyasal ve fiziksel
etkenler olarak üç başlık altında toplanmaktadır:
Biyolojik Etkenler: Bakteriler, mantarlar, böcekler, kâğıt güveleri, hamam böcekleri,
kitap kurtları, kabuk biti veya kitap biti, termitler, kemiriciler
Kimyasal Etkenler: Işık, nem ve sıcaklık kirlenme, tozlanma, asidite, hava kirliği,
mürekkebin etkisi,
Fiziksel Etkenler: Kullanımdan kaynaklanan tahribat, yırtılmalar, aşınmalar
Dikkat edilecek hususlar:
-

Restorasyonda, yapılan müdahalenin şekli ve derecesi gözle görünür olmalıdır.

Restorasyon çalışmalarında, restore edilecek arşiv belgesi üzerindeki metnin
bozulmamasına azami dikkat gösterilmelidir.
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Restorasyon için kullanılan tamir malzemesi gerektiği zaman sökülebilmeli ve
arşiv malzemesinin asli hüviyeti tekrar ortaya çıkabilmelidir.
Arşiv malzemesi için zararsız olduğu kesinlikle tespit edilmiş tamir malzemesi
kullanılmalıdır.
Restorasyon fazla masrafı gerektirir. Bu nedenle metotların masrafı azamiye
indirmek için iyi seçilmesi gerekir.
Tamir malzemesi dayanıklı, uzun ömürlü ve aynı zamanda kolay temin
edilebilir olmalıdır.
Tamir malzemeleri: İpek kâğıdı, ipek muslin, keten ve pamuk paçavra, Japon kâğıdı,
parşömen, deriler, parafinli ve yağlı kâğıtlar, sentetik maddeler, yapıştırıcılar

7.2. Kişisel Sağlık Kayıtlarının Saklanma Süreleri
Kişinin mesleği, çalışma ortamı, yaşam tarzı, beslenmesi, alışkanlıkları, yaşadığı
çevre, genetik yatkınlığı, sağlığı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Doğru tanı ve tedavide
kişinin sağlığını etkileyebilen faktörlerin zenle sorgulanmasının ve kayıt altına alınmasının
çok önemli bir yeri vardır. İyi ve detaylı alınmış bir tıbbi hikâye, tanı, tedavide yol
göstericidir. Bazı durumlarda detaylı bir tıbbi hikâye ile en kolay, en etkin ve en ekonomik
şekilde tanı ve tedavi mümkün olabilir. Sağlık hizmetlerinin giderek daha özel ve karmaşık
hal alması da ekip çalışmasını ve dolayısıyla tıbbi kayıtların standartlaşmasını gerekli
kılmaktadır. Hastaya ait tıbbi kayıtların standart hâle getirilmesi kadar saklanma süreleri de
önemli bir konudur. Çünkü hem adli vakalarda hem de araştırmaların yürütülebilmesi için
geriye dönük olarak sağlık kayıtlarına sıklıkla danışılmaktadır. Bu sebeple sağlık kayıtlarının
saklanma süreleri boyunca itinayla korunması gerekmektedir.
Tıbbi kayıtların ve hasta dosyalarının saklanma süreleri önemli bir konu olmasına
rağmen sağlık kurumlarında tıbbi kayıtlar ve hasta dosyalarının ne kadar süreyle
saklanacaklarına dair net bir süre belirlenememiştir.
Kurumlarda saklanan belgeler ile ilgili temel kanun olan “Muhafazasına Lüzum
Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 1988 yılında 3473 sayı ile yayınlanmıştır. Kanuna
bağlı olarak 1988 yılında çıkarılan “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Çıkarılan Yönetmelik”
ise 2001 ve 2005 yıllarında değişiklik görmüştür. Bu yönetmeliğe göre kurum ve kuruluşlar
kendi yönergelerini hazırlamakla görevlendirilmişlerdir.
“Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Çıkarılan Yönetmeliğe göre tıbbi kayıtlar ve hasta
dosyaları arşivleri önce arşivlik malzeme, daha sonra da arşiv malzemesi sayılmaktadır.
Arşivlerde saklama süreleri ile ilgili olarak da ilgili yönetmeliğin 5. ve 25.md sinde şöyle
denmiştir:
İlgili yönetmeliğin 5. Maddesine göre; ‘ Mükellefler, belirli bir süre saklayacakları
arşivlik malzeme için “Birim Arşivleri”, daha uzun bir süre saklayacakları arşiv malzemesi
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veya arşivlik malzeme için “Kurum Arşivleri”ni kurarlar. Mükellefler elinde bulunan arşivlik
malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile; arşiv malzemesi ise, kurum arşivlerinde 10-14 yıl
süre ile saklanır.” denmektedir.
İlgili yönetmeliğin 25. Maddesinde ise; ‘mükellefler elinde bulunan arşiv
malzemesinin, kurum arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri, birim arşivlerindeki
saklanma sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır’ hükmü yer almaktadır. Buna göre her şeyden
önce hasta dosyalarının kurum arşivlerinde en az 14 yıl süre ile saklanması gereklidir.
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Çıkarılan Yönetmeliğin 44.md sinde
“mükelleflerin, gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemlere ait belgelerin bir
arada bulunmasını sağlamak amacıyla dosya planları ile dosya yönergelerini hazırlamakla
yükümlü “ oldukları belirtilmiştir. Buna göre Sağlık Bakanlığı belirli aralıklar ile yenilediği
(en son 2007 yılında hazırlanmıştır) standart bir dosya planı hazırlamış ve burada saklama
sürelerini belirtmiştir. “Sağlık Bakanlığı Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumlarında Yapılan
Tespit ve Değerlendirme Raporu” olarak belirtilen bu mevzuatta hasta dosyaları ve filmler
için genel olarak bir süre belirtilmemiş “kurumlarda saklandığı” ifade edilmiştir. Madde 25’e
göre “15 yıl” saklanma süresi olarak kabul edilmektedir. Yeni doğan bebek dosyaları ve adli
dosyalar içinse süre 20 yıl olarak belirtilmiş, adli dosyalar için bu sürenin sonunda da “Devlet
arşivlerine gönderilmesi gerektiği” belirtilmiştir. Ancak genel uygulama olarak hastaneler adli
dosyaları bu sürenin sonunda da kendi bünyelerinde saklamaktadır. Aynı dosya planında
dijital görüntülerin içeriğine göre 10 veya 20 yıl arasında saklanması gerektiği belirtilmiştir.
Dosya planında yine transplantasyon, böbrek taşı, ürojinekoloji ve pediatrik üroloji dosyaları
için, fototerapi kayıtları dosyası için sadece kurumunda saklanacağını belirtmiş, süre
vermemiştir
Üniversite hastanelerde “adli vaka olan ölü bebek dosyalarının” 50 yıl saklanması
gerekmektedir. Üniversite hastanelerinde hasta dosyalarının, ameliyat defterinin, adli rapor
dosyasının, film dosyalarının, tüp bebek dosyalarının, doğum defterinin, transplantasyon
dosyalarının 100 yıl süre ile saklanması gerektiği üniversiteler için oluşturulan mevzuatta
belirtilmiştir.
Patoloji raporları, bronkoskopi-torokoskopi-biopsi raporları, kroniofasial hasta
grubunun slide, tomografi görüntüleri, uyku laboratuarı kayıtları, EMG arşivi, EEG, EMG
raporları, sintigrafi çekimleri, MR; BT, Anjiografi, Ultrasonografi, Mamografi görüntüleri,
radyoterapi dosyası, protez izlem dosyası ise 50 yıl süre ile saklanması gereken belgeler
arasında sayılmaktadır. Bunun dışında birim ve kurum arşivinde saklama süreleri 5, 8, 10, 15
ve 25 yıl arasında değişen çok çeşitli kayıt, dosya, film ve defter vb. bulunmaktadır.
Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 48.maddesinde “.. ilgili diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile
saklanır..” hükmü bulunmaktadır. Aynı şekilde 2000 yılında çıkarılan “Ayakta Teşhis ve
Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 53. maddesinde de “….sağlık
kuruluşuna başvuran hastaların dosya ve kartları arşivde beş yıl süre ile saklanır..”
denilmektedir.
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Borçlar Kanunu’nun 125 maddesine göre davalarda zaman aşımı 10 yıl olarak
belirlemiştir. Bu nedenle herhangi bir hasta dosyasının bir adli dosyaya dönüşme ihtimali
nedeni ile yine en az 10 saklanması gereklidir.
Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde tıbbi kayıtların 1-10 yıl arasında saklanması
gerektiği belirtilmektedir.
Aşağıda hastalara ait kayıtların saklanma süreleri ve koşulları detaylı şekilde
belirtilmiştir:
a)

Evraklar
Saklanacak Belge/Dosya

Saklanma Koşulları

Hasta Dosyaları

Kurumunda saklanır.

Fototerapi Kayıtları Dosyası

Kurumunda saklanır.

Anestezi Form Dosyası

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Radyoterapi Dosyası

Kurumunda saklanır.

Göz Klinikleri Hasta Tanıtım Kartları

Kurumunda saklanır.

Özel Yoğun Bakım Takip Çizelgeleri

Kurumunda saklanır.

Dosyası
Ağrı Dosyası

Kurumunda saklanır.

Epikriz Dosyaları

Kurumunda saklanır.

Talasemi Takip Formu

Kurumunda saklanır.

Hasta Takip Kartları (Önemli ve özellikli 20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
hastalıklara ait takip kartları kurumunda
saklanacaktır. Örn: Alerji hastalıkları,
Onkoloji hastaları, Nefrolojik hastalıklar,
enfeksiyon
hastalıkları,
romatoloji,
osteoperoz, tüberküloz, taşkırma ünitesi
vb.)
Çocuk Kayıt Kartı

15 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Psikolojik Görüşme Kartı

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
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Sağlık Ocaklarında Tutulan Formlar

Formlardaki
bilgiler
Sağlık Grup
Başkanlıkları’na
ve
Sağlık
Müdürlüklerine gönderildikten sonra,
takip edilen hastalık ve hususlarla ilgili
formlar işlemi bittikten sonra 5 yıl

Doğrulama Testleri Dosyası

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

HIV, HCV Pozitif Çıkan Hastalarla ilgili

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Yazışmalar Dosyası
Yabancı Uyrukluların Sınır Dışı Edilmesi 5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
ile ilgili Talep Yazışmaları Dosyası
Transplantasyon Dosyaları

Kurumunda saklanır.

Böbrek Taşı Dosyası

Kurumunda saklanır.

Üro-jinekoloji Dosyası

Kurumunda saklanır.

Pediatrik Üroloji Dosyası

Kurumunda saklanır.

Bildirimi Zorunlu Hastalıklara Ait

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Bildirim Fişleri
Gebe izlenim Kartları

15 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

15-49 Yaş izlem Kartları

Hastanın 49 yaşı dolana kadar

Enjektabl Kontrasektif Yöntem

30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Kullananları izlem Formu
Patoloji Raporları Dosyaları

Kurumunda saklanır.

Genetik Merkezi Dosyası

Kurumunda saklanır. (20 yıl sonunda
Devlet Arşivleri’ne gönderilir.)

Yeni Doğan Bebek Dosyası

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Konsey Dosyaları

Kurumunda saklanır.

Enfeksiyon Komitesi Raporları

Kurumunda saklanır.

Taburcu Dosyası

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
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Tetkik Raporları Dosyası

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Ameliyat Notları

Kurumunda saklanır.

Özellikli Hastalıklar Dosyaları (Lösemi,

Kurumunda saklanır.

Talasemi, Kanser çeşitleri, Brusella,
Hepatit, AIDS, Frengi, Tüberküloz vb.)

b)

Adli Vaka Dosyaları
Saklanacak Belge/Dosya

Saklanma Koşulları

Otopsi Raporları

Kurumunda saklanır. (20 yıl sonra farklı
ve önemli konulardaki otopsi raporları
Devlet Arşivleri’ne gönderilir.)

Adli Kati Rapor Dosyası

30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Adli Vaka Dosyaları

Kurumunda saklanır. (20 yıl kurumunda
saklandıktan sonra Devlet Arşivleri’ne
gönderilir.)

c)

Kurum Defterleri
Saklanacak Belge/Dosya

Saklanma Koşulları

Doku Tipleri Laboratuvar Kayıt Defteri

Kurumunda saklanır. (20 yıl sonunda
Devlet Arşivleri'ne gönderilir.)

Ameliyat Defteri

Kurumunda saklanır.

Hasta Yatış Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Hasta Kayıt Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Poliklinik Kayıt Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Taburcu Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Acil Defteri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
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Biyokimya Tetkik Defteri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Laboratuvar Kayıt Defteri (Cross Match)

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

EEG, EMG, Kayıt Defteri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Eczane Uyuşturucu Defteri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Endoskopi Laboratuvar Kayıt Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Endoskopi Kayıt Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Ürodinami Kayıt Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Kolonoskopi, Rektoskopi Defterleri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Bebek Tedavi Defterleri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Ex. Bebek Teslim Defteri

30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Doğum Defteri

Kurumunda saklanır.

Sağlık Kurulu Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Adli Rapor Defteri

Kurumunda saklanır.

Ayaktan izleme Poliklinik Defteri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Heyet Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Ameliyat Patoloji Raporu Defteri

30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Frengi Kayıt ve Takip Defteri

Kurumunda saklanır.

Enjeksiyon Defteri

2 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Genel Kadınlar için tutulan defterler

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Tedavi Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Konsey Defteri

Kurumunda saklanır

Biyopsi Defteri

Kurumunda saklanır

Morg Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Donör Defteri

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
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Kan imha Defteri

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Doz Kayıt Defteri

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Günlük Kalibrasyon Defteri

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Kaza ve Kontaminasyon Defteri

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Cihaz Devir-Teslim Kayıt Defteri

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Bakım Onarım Kayıt Defteri

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Ağrı Defteri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Reçete Defteri

5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Yoğun Bakım Defteri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Anestezi Defteri.

Kurumunda saklanır

Kırmızı-Yeşil Reçete ilaç Defteri

20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Bronkoskopi Defteri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Küçük Müdahale Defteri

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

d)

Preparat ve Parafin Blokları
Saklanacak Belge/Dosya

Kemik iliği Preparatları

Saklanma Koşulları
Kurumunda saklanır.

Önemli ve Özellikli Hastalıklara Ait Kurumunda saklanır.
Preparatlar
Parafin
Bloklar,
ortamlarda)

e)

Lamlar

(Uygun Kurumunda saklanır.

Tıbbi Görüntüler
Saklanacak Belge/Dosya

Film Dosyaları

Saklanma Koşulları
Kurumunda saklanır.
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Sintigrafi Çekim Arşivi

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

Şaşılık Fotoğraf Arşivi

Kurumunda saklanır.

Okoloplastik Tümör Fotoğraf Arşivi

Kurumunda saklanır.

Tıbbı Bilgi,
Görüntülerine

Görüntü

ve

Hasta 20 yıl (Devlet Arşivlerine gönderilmez.)

Ait CD’ler (Anjio, plastik cerrahi vb.)
Bireysel görüntü CD’leri ve Fotoğraflar

10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

(Plastik cerrahi’ye ait)
Filmler, Tomografiler, EMR,
Mamografi, Dansitometri

USG, Kurumunda saklanır.

Protez model ve fotoğraflar

Kurumunda saklanır.

Ortodonti Başlangıç Bitim Resimleri,

Kurumunda saklanır.

Panaromik, Sefalometrik Filimler
Ameliyat Video Kayıtları

Kurumunda saklanır.

Hasta Dosyaları Arşivinde Belgelerin Saklanma Seçenekleri:
-

Tüm hasta belgelerinin seçilmiş hastanelerde sürekli saklanması

-

Tüm hasta belgelerinin seçilmiş yıllarda saklanması (çift yıl, iki senede bir )

-

Hasta belgelerinin belirli kısımlarının saklanması

-

Hasta belgelerinin sayısına ve dosyaların kalınlığına göre saklanması

-

Sistematik örneklem ile saklama

Tıbbi kayıtların yasal süreler dışında saklanma biçimleri çoğunlukla aktif ve
pasif olma durumlarına bakılarak düzenlenmektedir. Aktif hasta dosyası, hastanın hastaneye
en son gelişinden itibaren en fazla 3-5 sene geçmiş; yani en fazla 3-5 senede hastanın yeniden
hastaneye başvurması ile aralıklarla ve sürekli kullanılan dosyadır. Pasif hasta dosyası ise
aktif dosya kriterlerine uymayan, uzun süredir tekrar kullanılmamış dosyadır. Pasif dosyalar
hasta dosyaları arşivinin asıl bölümünden çıkartılarak daha az kullanılan bir bölüme
taşınmaktadırlar. Tıbbi kayıtların saklanması sırasında en uygun yöntem standartlara uygun
şekilde, en uzun süreli olacak şekilde saklamaktır.
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7.3. Sağlık Kayıtlarının Ayıklama Ve İmhası
Hasta dosyaları arşivinde muhafazası yapılan evrakların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Burada imha edilmesi gereken evrak veya dosyaların ayıklama ve imha işlemleri
belirli usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilir. Bu esaslar dışında hiçbir koşulda hasta
dosyaları arşivlerindeki evrak veya dosyaların ayıklama ve imhası gerçekleştirilemez.
Kayıtların imha ve ayıklanma işlemleri temelde ‘Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik’ maddelerine göre gerçekleştirilir.
İlgili mevzuata göre;
Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi
üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış
olup, kuruluşların işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken,
Türk Milletinin geleceğini tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal
etmesi gereken belgeler ve devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya,
bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini,
ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya,
düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli
sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür,
damga, fotoğraf, film, plak, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,
Arşivlik malzeme: Yukarıdaki sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman
bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz
bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı
devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar,
tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu
kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kâğıtları gibi belgeleri,
Ayıklama: Arşiv malzemesi ile, cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu
halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve
muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayırımı ile ileride arşiv
malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemenin tespiti işlemini,
İmha: İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi
veya arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini ve delil olma vasfını kaybetmiş
malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre imhası işlemini; ifade
etmektedir.

7.3.1. İmha Edilecek Malzemenin Tespit Ölçüsü
Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer
mevzuatla tayin olunanlar mevzuatın belirlediği zaman sınırı veya malzemede belirtilen süre
içerisinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

157

7.3.2. İmha edilecek malzemeler ve İmha Komisyonu
İmha edilecek maddeler ilgili yönetmeliğin 31. Maddesinde aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
-

Şekli ne olursa olsun her çeşit tekit yazısı,

-

Elle, daktilo ile veya başka bir teknikle yazılmış müsveddeler,

-

Tarihi değeri olanlar hariç her çeşit özel ve resmi zarflar,

Adli ve idari yargı organları ile PTT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve
genellikle ihbar niteliğinde olan alındı, tebliğ vb kâğıtlar ve bunların kayıt edildiği zimmet
defterleri.
-

Anket soruları, istatistik formları, cetvel ve listeler gibi hazırlık dokümanları,

-

Aynı konuda bir defa yazılan her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri

-

Ara yazışmalar,

-

İlgili ünite, daire, kurumlara verilmiş her çeşit raporun kopyaları,

-

İlgili ünite, daire, kurumlarla yapılmış yazışmaların kopyalar,

-

Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, broşür, sirküler.

-

Demirbaş, mefruşat gibi taleplerle ilgili yapılan yazışmaları kopyaları,

-

İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları

-

Çalışma raporlarının fazla kopyaları

-

Yanlış havale ve sevk için yapılan her türlü yazışmalar

Kanun tüzük yönetmelik gereği belirli bir süre sonra imhası gereken her türlü
gizli emir, yazı, şifre.
yazışmalar.

İsimsiz, adresi bulunmayan, imzasız dilekçe ve şikâyetler,
Bilgi için gönderilmiş yazılar, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü

Personel devam defterleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta
sevk formları.
İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan kâğıtları, imtihan sonuç yazıları,
duyuru cetvelleri.
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-

Görev talepleri, cevap yazıları, işleme konmamış başvurular,

-

Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

-

Davetiye, bayram tebriği,

evraklar,

Kullanılması, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan

Kurum arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için arşiv hizmet ve
faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya Kurum Arşiv
sorumlusunun başkanlığında,
-

Kurum arşivinden görevlendirilecek iki memur ile

Malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire ve ünitenin amiri
tarafından görevlendirilecek, kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu
daire ve ünitenin verdiği hizmetlerde bilgi sahibi iki temsilciden oluşan toplam 5 kişilik
Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu kurulur.

Birim arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin
düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu ünite amirinin başkanlığında, varsa birim arşiv
sorumlusu ve birim arşivinden görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş
sorumlu bir kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin amiri
tarafından görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi iki temsilciden oluşan 4 veya 5 kişilik bir komisyon kurulur. Yeterli personel olmaması
halince bu komisyon en az 3 kişiden oluşur.
Ayıklama ve imha komisyonları yukarıda genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında
kalıp bürokratik gelişmeler sonucunda zamanla delil olma vasfını yitirmiş, hukuki ve ilmi
kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenler evrakların belirlenmesinin yanı sıra
muhafazası lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklanması ve imhasından sorumludur.
Ayıklama ve imha komisyonları, ilgili yönetmeliğe göre her yılın mart ayı başında
çalışmaya başlar. Komisyon kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyonların oy birliği ile karar
veremediği durumlarda ita amiri, malzemeleri ayıklanacak veya imha edilecek ilgili birimden
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konusundan uzman iki kişi daha komisyonda görevlendirilir. Bu komisyonun oy çokluğu ile
alacağı karar geçerlidir.

7.3.4. İmha İşlemleri
Ayıklama ve imha komisyonunca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme,
özelliklerine göre birim yılı, mahiyeti, aidiyeti, tarih-sıra numarası, imha edileceği yıl, dosya
planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.
İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre teşekkül ettiği birim, yılı,
aidiyeti, tarih ve sıra numarası, dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha imha listesi
hazırlanır. İmha listeleri ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeler tarafından
imzalanır.
Hazırlanan imha listeleri, ilgili kurum ve kuruluşun en üst amirinin onayı ile kesinlik
kazanır.
İmha aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:
Kâğıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere Türkiye Selüloz ve Kâğıt
Fabrikaları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi veya SEKA’nın yetkili mahalli kuruluşlarına
teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir. Gizli evrak ve malzeme ile başkaları tarafından
görülüp okunması mahzurlu olan malzemenin SEKA’ya verilmesi gerektiği takdirde,
gönderilmeden önce özel makinelerle okunmayacak şekilde kıyılması şarttır. Mükellefler, bu
hususun yerine getirilmesi için, kurum arşivleri emrine teknik teçhizat sağlarlar.
SEKA’ya gönderilmesi veya mahalinde özel makinelerde kıyılması mümkün
olmayan yahut ekonomik görülmeyen malzeme, ilgili kanun veya kurumun özel mevzuatına
göre sorumluluk taraflarına ait olmak üzere kıyılmak kaydı ile özel şahıslara ihale edilebilir.
İmha edilecek malzemeden SEKA’ya verilecek olanlar iğne, raptiye, tel gibi madeni
kısımlarından ve karbon kâğıtlarından ayıklanır. Kullanma imkânı bulunan klasör ve dosyalar
ayrılır.
İmha işlemi düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve
imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. İkişer nüsha hazırlanan imha
listeleri ve tutanakları, bunlara ilişkin yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde
bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi kurum arşivinde
muhafaza edilir. Listeler denetime hazır vaziyette 10 yıl saklanır. Mükellefler ayıklama ve
imha işlemlerinde tereddüt ettikleri konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün
görüşünü talep ederler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde elektornik ortamda verilerin, hasta dosyası, adli vaka dosyası, kurum
defteri, tıbbi görüntülerin saklanma koşulları, sağlık kayıtlarının saklanma süreleri, imha ve
ayıklama ile ilgili kavramlar, imha komisyonunun kimlerden oluştuğu, imha ve ayıklama
işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
‘Hekimler, diş hekimleri ve ebeler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve
onaylanarak kendisine verilen protokol defterine hastanın kimliğini yazmada mecburdurlar’
hükmü hangi kanunda/yönetmelikte yer almaktadır?
a)

Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun

b)

Hasta Hakları Yönetmeliği

c)

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

d)

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi

e)

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

2)

Kaliteli bir kayıt sisteminde aşağıdaki kurallardan hangisi önemli değildir?

a)

Doğruluk

b)

Güncellik

c)

Kusursuz olma

d)

Gizlilik

e)

Ekonomiklik

3)
Günlük işlerin takibinde kullanılan…………… defterlerinin arşivlik değerleri
bulunmamaktadır.
4)

Otopsi raporları kaç yıl sonra Devlet Arşivlerine gönderilir?

a)

5

b)

10

c)

12

d)

20

e)

25

5)

Ceza kanununa göre tıbbi kayıtlar kaç yıl arasında saklanmalıdır?

a)

1-10

b)

1-5
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c)

Süresiz

d)

15-20

e)

10-20

6)

Borçlar kanununa göre zaman aşımı kaç yıldır?

a)

5

b)

7

c)

10

d)

15

e)

25

7)

Anestezi form dosyası ne kadar süre saklanmalıdır?

a)

1 yıl

b)

Hasta taburcu edilene kadar

c)

5 yıl

d)

Sınırsız

e)

10 yıl

8)

Taburcu defteri ne kadar süreyle saklanmalıdır?

a)

20 yıl

b)

5 yıl

c)

1 yıl

d)

15 yıl

e)

10 yıl

9)

Yeterli personel olmaması durumunda arşiv komisyonu en az kaç kişiden

a)

4

b)

5

c)

3

oluşur?
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d)

6

e)

7

10)

İmha tutanakları ve listeleri kaç yıl saklanmalıdır?

a)

1 yıl

b)

3 yıl

c)

5 yıl

d)

10 yıl

e)

15 yıl

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)zimmet defteri, 4)d, 5)a, 6)c, 7)e, 8)a, 9) c, 10) d
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8. HASTA DOSYALARI ARŞİVİ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Yönetim Kavramı ve Yönetimin Fonksiyonları

8.2.

Evrak Yönetimi ve Önemi

8.3.

Evrak Hizmetlerinin Örgütlenmesi

8.4.

Evrak İşlem Süreci

8.5.

Gelen Evrakların Kontrol ve İzlenmesi

8.6.

Giden Evrakların Kontrol ve İzlenmesi

8.7.

Arşiv Türleri

8.8.

Arşivleme Süreci

8.9.

Hasta Dosyaları Arşivi Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yönetim kavramını ve
fonksiyonlarını
tanımlayabilme
Evrak yönetimi kavramını
ve önemini açıklayabilme
Evrak işlem sürecini
açıklayabilme
Gelen ve giden evrakların
kontrol ve izlenme
işlemlerini açıklayabilme
Arşiv türlerini açıklayabilme
Arşivleme sürecini
açıklayabilme
Hasta dosyaları arşivinde
yönetim modellerini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hasta dosyaları arşivi

•

Yönetim

•

Yönetimin fonksiyonları

•

Merkezsel-Dağınık-Karma örgütlenme
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Giriş
Eldeki kıt kaynaklarla kaliteli ve yeterli üretim gerçekleştirilebilmesi için etkili bir
yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. Yönetimin doğru kararlar alarak başarıya ulaşabilmesi de
doğru ve zamanında bilgiye ulaşması ile mümkündür. Bu sebeple işletmelerde etkili bir evrak
yönetim sistemi oluşturulması gerekmektedir.
Arşivlerde işlemlerin sistematik yürütülmesi ve arşiv yönetiminin etkili
gerçekleştirilebilmesi için arşiv sürecinin belirlenmesi gerekmektedir. Arşivin yer seçiminden
dosyalama sistemini seçimine kadar her adım arşiv süreci içerisinde yer almaktadır. Hasta
dosyaları arşivlerinin de etkili şekilde işleyebilmesi için uygun örgütlenme modelinin
belirlenmesi gerekmektedir. Merkezsel örgütlenme modeli hasta dosyaları arşivlerinin verimli
ve kaliteli hizmet üretmesine yardımcı olacak en uygun örgütlenme modelidir.
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8.1. Yönetim Kavramı ve Yönetimin Fonksiyonları
Yönetim en yalın anlamı ile insanlar aracılığıyla amaçların başarılması sürecidir. Bir
amacın başarılması için gerekli tüm kaynakların hazır bulunması o amacın gerçeklemesini
güvence altına almaz. Bu kaynakları harekete geçirecek öğe olan yönetim sayesinde amaçlar
gerçekleştirilebilecektir.
Yönetim ekonomistlere göre, doğa, sermaye ve emekle birlikte üretim
fonksiyonlarından biridir. Yönetim bilimcilere göre otorite sistemidir. Toplum bilimcilere
göre sınıf veya saygınlık sistemidir. En geniş tanımlamayla yönetim; ‘planlama, örgütleme,
liderlik ve kontrol fonksiyonları yardımıyla eldeki kaynakları etkin ve verimli bir biçimde
kullanarak belirlenmiş amaçlara ulaşma sürecidir’ Tanımlamalar birbirinden farklılık gösterse
de yönetimin amacı eldeki kıt kaynakları kullanarak en yüksek kalitede ve en yüksek düzeyde
çıktı elde etmektir.
Yönetim birbiriyle ilişkili ve etkileşim durumunda olan işlev ve faaliyetler bütünüdür.
Bu işlev ve faaliyetler bütünü, yönetim süreci olarak tanımlanır. Yönetim kurumsal amaç ve
hedeflerin başarılması ile ilgilidir. Amaçsız bir organizasyon veya amaçsız bir yönetim
düşünmek olanaksızdır. Yönetim amaç ve hedeflerin insan ve diğer kaynaklar aracılığıyla
başarılmasıdır. Yönetim faaliyeti toplumsal bir faaliyettir, insanlarla birlikte çalışmayı ve
insanlara iş gördürmey içermektedir. Yönetim formal örgütlenme içinde ortaya çıkar. Formal
örgütlenme, personelin yetki ve sorumluluklar ile iletişim kanallarını içermektedir.
Çağın gerekleri ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yönetim biliminde öne
çıkan unsurlar ve teknikler de değişmiştir. Önceleri örgüt yapısının rasyonelliğine önem
verilirken zaman içerisinde insan unsurunun önemi ön plana çıkmaya başlamıştır. Son
dönemler de ise örgütlerin çevre şartlarını da dikkata almaları gerekliliğini ortaya koyan
yaklaşımlar önem kazanmaya başlamıştır. Yönetimin gerçekleşmesi için bazı temel unsurların
varlığı gerekmektedir. Bunlar; yönetici, amaç, hedef ve yönetilenlerdir. Modern çağın
koşullarında yönetimin, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almada arzulu, yenilik ve
değişikliğe açık, başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş ve kalite odaklı bir yapıya
sahip olması gerekmektedir.
Yönetim süreci belirli bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütlenme,
yöneltme, denetim işlevlerinin bütünüdür. Yönetim işlevleri evrensel özellik taşımaktadır.
Planlama: Planlama bir ya da birden fazla amacın gerçekleştirilmesi için neyin,
nerede, ne zaman, niçin, nasıl, ne ile ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesidir.
Planlama sayesinde amaçlar ve bu amaçların gerçekleşmesi için gerekli olan kaynaklar
belirlenir. Planlama işlevi yönetimin en temel ve anahtar işlevidir.
Örgütleme: Bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan yer, araçgereç ve personelin sağlanması; bunların belli bir sistem dâhilinde bir araya getirilmesi ve
kişiler ile birimler arasında görev ve yetki dağılımının yapılmasına örgütleme denir.
Örgütleme süreci tekniktir ve yetki ve sorumluluk ilişkilerinin tanımlanması, iş bölümü ve iş
tasarımı, bölümlendirme, eş güdüm ve bilgi sistemi tasarımı gibi faaliyetleri içerir.
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Yöneltme: Maddi ve beşeri kaynakların amaçlar yönünde harekete geçirilmesidir.
Yöneltme işlevi sosyal-davranışsal bir işlevdir. İletişim, güdüleme, önderlik gibi temel
süreçlerin yanı sıra insan öğesiyle ilgili faaliyetleri de kapsar.
Eşgüdümleme: İnsanların çabalarını birleştirmek, zaman bakımından ayarlamak,
ortaklaşa amaca ulaşmak için faaliyetlerin birbiri ardı sıra gelmeleri ve iç içe geçip,
kenetlenerek birbirlerini tamamlamalarına eşgüdümleme adı verilir. Eşgüdümleme uyum,
işbirliği ve teşvik unsurlarından oluşmaktadır. Diğer fonksiyonların uyumunu sağlayan
fonksiyondur.
Kontrol: Elde edilen sonuçlarla istenen sonuçların karşılaştırılması ve ulaşılan
durumun değerlendirilmesi faaliyetlerini içerir. Elde edilen sonuçlar ile istenen sonuçlar
arasında farklılık olduğunda gerekli önlemler alınmalıdır.

8.2. Evrak Yönetimi ve Önemi
Kurumlarda belge niteliği taşıyan bir evrakın ortaya çıkmasından, onun dosyalanma ve
arşivlenme aşamasına kadar geçen işlem süreçlerine evrak yönetimi denir.
Evrakın ortaya çıkmasından dosyalanmasına kadar geçen süre, evrak yönetiminin ilk
aşamasını oluşturur. Evrak yönetiminin ikinci aşaması ise dosyaların arşivlenmesi ve
belgelerin arşiv de kanunen saklanma süresinin dolmasına kadar devam eder. Evrak
yönetiminin etkin şekilde yürütülmesi, evrakın oluşturulması, evrakın görmesi gereken
işlemlerin sağlıklı biçimde tamamlanması, işlemi bitmiş evrakın dosyalama sisteminin
tekniklerine göre dosyalanması sayesinde olur.
Bugün evrak yönetimi elektronik ortamlarda yapılmaktadır. Elektornik arşiv, doküman
yönetimi ve iş akışı sistemlerinin temelini, çeşitli görüntülerle oluşturmaktadır. Dosyaların
elden ele dolaşması yerine, yerel ağlar yardımıyla elektronik ortamlarda evrakın akışı
sağlanmaktadır. Örgüt içi evrak akışı intranet, örgüt dışı evrak akışı ise internet sayesinde
yürütülebilmektedir. Sanal ortamlarda evrak yönetimi yardımıyla faks ve elektronik posta
gönderme, internet, intranet ortamında evrak paylaşma, yazıcı çıktısı alma, müşterilere hızlı
şekilde cevap verme olanaklı hâle gelir.
Elektronik ofis sistemlerinde evrak yönetiminde kullanılan bir başka sistem ise ‘form
ve resim işleme sistemleri’dir. Form ve resim işleme sistemleri, standart formlardaki bilgilerin
ASCII ortamına veri olarak dönüştürülmesi içi kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlerde optik
karakter tanıma ve akıllı karakter tanıma teknolojileri işlenerek, bir veritabanından ulaşılabilir
hâle getirilmesi mümkün olmaktadır.
Evrak yönetimi geleneksel bürolarda ve sanal bürolarda evrak yönetimi olmak üzere
ikiye ayrılabilir:
-

Geleneksel bürolarda evrak yönetimi

Kuruluşlara evraklar PTT kanalıyla, çeşitli kuruluşların kuryeleri veya iş sahibi
kişilerin eliyle, faks, telsiz gibi haberleşme araçlarıyla gelir. Her kuruluş bir veya daha fazla
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kurye çalıştırmakta, bazı
görevlendirilmektedir.

hallerde

bir

tek

evrakın

iletilmesi

için

bile

kurye

Kuruluş adına çeşitli yollardan gelen evrak çoğunlukla Genel Evrak Servisine teslim
edilmekle birlikte, bazı evrakın birim evrak servislerine göre ya da başvurma memurluklarına
verilir. Genel evrak servisi ile aynı yapı içinde bulunan birim evrak servislerinin, evrak teslim
almaları karşılık ve yanlışlıklara yol açacağı gibi, geniş bir alan içinde birbirinden uzak
kuruluşlarda evrakın Genel Evrak Servisine teslim edilmesi gereksiz gecikme ve zorluklar
yaratmaktadır. Bu zorlukları aşmanın en kolay yolu, evrakın elektronik ortamda yönetilmesini
sağlamaktır.
-

Sanal bürolarda evrak yönetimi

Çeşitli bilgisayar programları sayesinde arşivleme ve iş akışı sanal biçimde
yönetilebilir. Sanal ortamlarda oluşturulan Bilgi Yönetim Sistemleri, bir bilgiyi saklarken,
birden fazla kriteri bilgiye eklememize olanak sağlar. Dosyaların tüm içerikleri bilgi yönetim
sistemine kaydedilebilir. Böylece bilginin kendi içeriği yanı sıra, onu bulmamızı
kolaylaştıracak ek bilgilerle sorgulama yaparak bilgiye hızlı şekilde ulaşabiliriz.
Dosyalara kolaylıkla ulaşmanın diğer bir yolu da indeks tanımlamadır. Bir bilginin
içeriği ile ilgili indeks tanımlayabiliriz. Dokümanın türüne göre kullanıcı müdahalesi ile
indekslemenin yanı sıra, bazı bilgi yönetim sistemi programlarında otomatik olarak
indeksleme yapma imkânı vermektedir. Bir başka tanımlama türü de anahtar kelime
tanımlamadır. Eğer bilgi yönetim sistemine aktarılacak dokümanlar için, standart indeks
yapısına uymayan ek birtakım sıralı bilgiler var ise, anahtar kelime tanımlanarak, bu kriterler
de, arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla eklenebilir.
Kamu ve özel sektörde, yönetimin başarısını belirleyen faktörlerin başında, kararların
zamanında ve isabetli olarak alınması gelir. Yönetim, bilgiyi örgütleyerek doğru karar alma
işidir. Bir yöneticinin, profesyonel yeteneğini göstereceği alanların başında karar verme
etkinliği gelir. Bu nedenle, yöneticinin yönetim bilimi alanındaki başarısını etkileyen birçok
faktör vardır; ancak onun başarısını belirleyen faktör kararlarını anında ve isabetli verme
yeteneğidir. Bu nedenle, yöneticinin doğru karar verebilmesi için yeterli bilgiye ihtiyacı
vardır.
Yönetim için büyük önem taşıyan ‘iletişim’, sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır.
Yazılı iletişimin en önemli araçları evraklardır. Evrak yönetiminde problem yaşayan bir
organizasyon, iş akışında problem yaşayacak, bu durum da örgütsel verimliliği ve etkinliği
engelleyecektir.

8.3. Evrak Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Örgüt, beşeri, fiziksel ve mali unsurları belli amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir
araya getiren bir sistemdir. Evrak, dosya ve arşiv hizmetlerinin sağlıklı işleyebilmesi için,
evrak ve dosya hizmetlerinin, kısaca evrak yönetiminin bu amaca uygun olarak örgütlenmesi
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gerekir. Buna göre bir organizasyonun, evrak ve dosya hizmetlerinin örgütlenmesi dört farklı
modelde olabilir.
1)
Merkezsel örgütlenme modeli: Bir organizasyondaki tüm gelen ve giden evrak
kayıt işlemlerinin, dağıtım, pullama ve postalama gibi hizmetlerin, merkezi olarak bir yerde
toplandığı örgütlenme modelidir.
Avantajları:
-

Dosyalama hizmetleri ile ilgili işgören sayısını azaltır.

-

Dosya yönetiminin profesyonelce yürütülmesini sağlar.

-

Dosyalama işlemlerinde standardizasyon sağlar.

-

Dosya denetimleri tek elden yürütülür.

Dosyalama hizmetinin daha az insan gücü, daha az malzeme, daha az yer ile
yürütülmesini sağlar.
Sakıncaları:
-

Hizmetleri yavaşlatabilir.

-

Dosyayla ilgili bölüm çalışanları dosyadan uzak kalır.

-

Merkez dosya adedi arttıkça dosya yönetimi güçleşir.

-

Gizlilik ortadan kalkar.

2)
Bölümleri Esas Alan Örgütlenme Modeli: Merkezi olmayan modellemedir.
Dosyalama işlemlerindeki her aşama örgütün şubelerinde yapılır. Her birim kendi dosyasını
kendi tutar.
3)
Personeli Esas Alan Örgütlenme Modeli: Dosyalar ilgili memurlar tarafından
tutulur. Her memur kendi dosyasını tutar. Dosyaların tutulmasından dosyanın korumasına
kadar her işlemden dosyayı tutan işgören/memur sorumludur.
4)
Karma Örgütlenme Modeli: Merkezi esas alan örgütlenme modeli ile bölümleri
esas alan örgütlenme modelinin birlikte uygulandığı modeldir. Örgütlenme modelinin esası
merkezi örgütlenmeye dayanır. Ancak bazı özellikli dosyaların birimlerde saklanmasına izin
verilir. Örneğin, sicil dosyaları örgüt merkezinde, izin dosyaları birimde tutulur. Karma
örgütlenme modelinde standardizasyon ortadan kalkar. Denetim güçlüğü yaratır. Zaman
israfına neden olur ve maliyetleri arttırır. Karma model gizlilik, dosyaya anında ulaşma ve
özel tasnif sistemi oluşturulması açısından yarar sağlar.
Dosya hizmetleri ile ilgili örgütlenme modellerinden örgüt için en uygun olanını
belirlemek için organizasyonun kendi iş yüklerini, hizmet türlerini, dosya adetlerini, bina ve
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yerleşme durumunu iş analizleriyle ortaya çıkarmak gerekmektedir. İş analizi yanında, iş ve
hareket etütlerinden de yararlanmalı ve ergonomi biliminin temel verilerini de dikkate almak
gerekir. Ancak bilgi yönetim sistemleri kullanan örgütlerde dosyaların bilgisayarda tutulması
ve bunlara her yerden ulaşma kolaylığı, dosya hizmetlerinin örgütlenmesinde yeni bir boyut
getirmiştir.

8.4. Evrak İşlem Süreci
- Gelen evrakın teslim alınması: Organizasyonlar, gelen ve giden evrakların
yönetimini bir merkezden yürütmek amacıyla, ayrı bir bölüm oluştururlar. Evrak kayıt
departmanına gelen belgeleri, görevli memurlar teslim alır. Sıradan belgeler dışındaki belgeler
ilgili kişiye çoğunlukla imza karşılığı teslim edilir.
Gelen belgelerin gruplandırılması: evrak kayıt departmanına gelen evraklar
gözden geçirilerek departmanlara göre gruplandırılır. Gruplamada dikkat edilecek hususlar;
gizli ve önemli, kıymetli, acele ve kişiye özel olmasıdır.
Gelen evrakların zarfların açılması: zarfın üzerinde ‘gizli’, ‘çok gizli’ ya da
‘kişiye özel’ kaydı bulunmuyorsa aksi söylenmedikçe tüm zarflar açılır. Belgelerin ekleri olup
olmadığı kontrol edilir ve bunlar gerekli yerlere iletilir.
Gelen belgelerin kaydedilmesi: örgüte dışarıdan gelen belgeler kaydedilecek ve
kaydedilmeyecek belgeler olmak üzere ikiye ayrılır. Kaydedilecek olanlar kayıt defterine
yazılır.
Belgenin teslim edilmesi: belgenin kime veya hangi bölüme geldiği yazıyor ise
ilgili kişi veya birime ulaştırılır. Belge eğer birden fazla bölümü ilgilendiriyor ise, belge
çoğaltılarak ilgili bölümlere dağıtılır ya da belge birinci dereceden ilgili bölüme iletilir ve
oradan diğer bölümlerle iletişim kurulur.
-

Üzerinde işlem yapılmış olan belgeler dosyalanır.

-

Organizasyonun dışarı gönderdiği belgeler giden evrak defterine kaydedilir.

8.5. Gelen Evrakların Kontrolü ve İzlenmesi
a)

Teslim Alma:

Belgenin teslim alınışı türüne ve geliş şekline göre değişir.
Posta İle Gelen Adi Belge: Herhangi bir formalite uygulanmaz. Postacılar
tarafından ilgili birime bırakılır.
Taahhütlü ve İadeli Taahhütlü Belge: Belgenin geldiği servisteki ilgili kişi
tarafından imza karşılığı alınır.
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İlgili Kişilerin Getirdikleri Belge: Bu tür belgeler kuruluşlarda görevlendirilen
özel bir memurluk tarafından alınır, kaydı yapılır ve ilgililerine belgenin tarih ve numarasını
gösteren bir makbuz verilir.
Kurye ile Gelen Belge: Kurum içi veya kurum dışından gelen belgeler kurye
tarafından ilgili birim veya kişiye zimmet defterleriyle birlikte getirilir ve imza karşılığında
teslim alınır. Bu yöntem çoğunlukla gizlilik içeren belgelerde kullanılır.
Kargo ile Gelen Belgeler: Kuruluşların görevlendirdiği ilgili kişiler tarafından
imza karşılığında teslim alınır.
Faks, Teleksle Gelen Belgeler: Bu haberleşme araçları ile gelen belgeler ilgili
birim veya kişilere iletilir. Gizli belgeler bu yolla gönderilemez.
E-Posta (E-Mail)Yoluyla Gelen Belgeler: Bu yolla gelen belgeler kuruluşun
elektronik posta adresine gönderilir. Kuruluşlarda genellikle elektronik postaların alınması,
okunması ve cevaplanması sekreter tarafından yapılır. Gerekli görülürse çıktısı alınıp gelen
belge defterine kaydı yapılır dosyasına kaldırılır. Ya da elektronik ortamda saklanır.
b)

Gelen Belgelerin Açılması

Teslim alınan belgelerden özel mektuplar ayrılır. Kaydedilmeden ve açılmadan
sahiplerine iletilir. Personele görevleri ile ilgili gelen mektuplar açılır ve kaydedilir.
c)

Gelen Belgelerin Gruplandırılması

Gelen belgelerin hepsi tek tek gözden geçirilerek gruplandırılır. Bu gruplandırmada
faturalar ayrılır. Diğer belgeler ilgili birimlere gönderilir.
d)

Gelen Belgelerin Kaydedilmesi

Gelen belge, gelen servisinde, gelen belge defteri veya gelen belge fişine kaydedilir.
Gelen belge defteri veya fişinde bulunan sütunlar:
sütundur.

Belge sıra numarası: İlgili yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasını kapsar.
Belgenin geldiği yer: Belgeyi gönderen kişi ya da kuruluşun adının belirtildiği

-

Tarih: Belgenin geldiği tarihin yazıldığı sütundur.

-

Belgenin numarası: Belgenin üzerindeki sayı bölümündeki bilgiler yazılır.

sütundur.
-

Ek: Belge ile birlikte gelen ve belgeyi tamamlayıcı belgelerin belirtildiği
Konu: Belgenin içeriğinin kısaca belirtildiği sütundur.
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-

Dosya numarası: Belgenin saklanacağı dosya numarasını belirtir.

Çıkış numarası: Gelen belgeye cevap verildiğinde, cevabın giden belge
defterinden aldığı çıkış sıra numarasının yazıldığı sütundur.
Açıklamalar: Belgenin gönderildiği birim, kişi ya da yapılan işlem hakkında
bilgilerin yazıldığı sütundur. Faturalar belge kayıt defterine sıra numarası verilerek kaydedilir.
Arkalarına kaşe vurularak ait olduğu birimin kodu, belgenin sıra numarası ve geliş tarihi
yazılır.
e)

Belgenin Teslim Edilmesi

Amir tarafından görülen belgeler belge teslim alma birimine geri gider ve belge kayıt
defterine kaydedilir. Konularına göre zimmet edilerek ilgili birimlere gönderilir.
Belge Birden Çok Birimi İlgilendiriyorsa: Konu ile birinci dereceden ilgili
birime ulaştırılır. Bu birim diğer birimlere gönderir.
Belge Tek Bir Konuyla İlgili Değilse: Belge birden fazla konuyla ilgili ise
birden fazla konunun dosyasına girebilir. Bu durumda belge birinci dereceden ilgili olduğu
dosyaya konur. Diğer dosyalara çapraz başvuru formu yerleştirilir. Böyle bir uygulamada,
ilgili her dosyaya bakıldığında belge hakkında bilgi sahibi olunur, belgeye çabuk erişilir.

8.6. Giden Belgelerin Kontrolü ve İzlenmesi
Kuruluşlar, genellikle gelen ve giden belgelerin teslim edildiği ve ilgili işlemlerin
yapıldığı ayrı bölüm oluştururlar. Bu bölüme “haberleşme servisi”, “gelen – giden evrak
servisi”, “belge işleme bölümü” gibi adlardan biri verilebilir. Bu bölümde gerekli kayıt ve
kontrol işlemleri yapıldıktan sonra belge, ilgili kişi ve birimlere teslim edilir.
Bölümler de belge üzerinde yapılacak işlemler tamamlandıktan sonra belgenin üzerine
dosyalanabileceğini gösteren bir işaret konur. Eğer belge üzerinde “dosyalanabilir” işareti yok
ise belge ilgili bölüme veya kişiye geri iade edilir. Bunun nedeni, üzerinde işlem yapılmamış
veya yapılan işlem tamamlanmamış belgenin ya da dosyalanmasına gerek görülmeyen bir
belgenin dosyaya konmasını önlemektir. Dosyalanmak üzere bekleyen belgelerin belirli
sınıflara ya da gruplara göre düzenlenmesi gerekir. Dosyalama öncesi yapılacak
sınıflandırma, belgenin hangi sisteme göre dosyalanacağına göre değişir.
-

Giden Belge Kayıt Defteri

Çıkış sıra numarası: Giden belge defteri ya da fişi, 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri
arasını kapsar. 1 Ocak tarihinde “1” numaradan başlayarak 31 Aralık akşamına kadar sıra
atlamadan devam eder. En son numaranın altından çizilerek o yıla ait kayıt işlemi kapatılır.
sütundur.
-

Gönderildiği yer: Belgenin gönderildiği kişi ya da kuruluş adının belirtildiği
Tarih: Belgenin tarihinin yazıldığı bölümdür.
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Ek: Belgeyle birlikte gönderilen ve belgeyi tamamlayıcı nitelikteki belgelerin
sayı olarak belirtildiği sütundur.
belirtir.

Konusu: Belgenin içeriğinin kısaca belirtildiği sütundur.
Dosya no: Gönderilen belgenin kopyasının saklanacağı dosya numarasını

Geliş sıra numarası: Gönderilen yazıya cevap bekleniyorsa gelen cevabın gelen
belge defterinden aldığı geliş sıra numarası bu sütuna yazılır ve belge ile ilgili kayıt işlemi
kapatılır.
Açıklamalar: Gelen belge defteri ve giden belge defterinin ilişkilendirilmesi
için gerekli görülen açıklamaların yazıldığı bölümdür.
-

Bilgisayar

E-Posta (E-Mail) yoluyla giden belgeler kuruluşun elektronik posta adresine
gönderilir. Gerekli görülürse çıktısı alınıp giden belge defterine kaydı yapılır ya da elektronik
ortamda saklanır.

8.7. Arşiv Türleri
Kurum ve şahısların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan belgelerin belli bir düzen ve
amaçla saklandığı yerlere arşiv denir. Arşivler özelliklerine göre bazı türlere ayrılmaktadır.
Bunlar:
Devlet arşivleri: Bir ülkede, devlet hayatı ile ilgili mevcut bütün arşiv
malzemelerinin toplanmış olduğu arşivlerdir. Devlet arşivleri merkeziyetçi ve dağınık olmak
üzere ikiye ayrılır. Merkeziyetçi tip devlet arşivleri, ülkenin başkentinde oluşturulan ve milli
arşiv, genel arşiv, devlet arşivi veya merkeziyetçi arşiv denilen müşterek bir arşiv merkezidir.
Bunların dışında kalan bölge arşivleri idari, ilmi ve mali konularda merkezi arşive bağlıdır.
Dağınık tip arşivlerde birbirinden ayrı olan arşiv depoları söz konusudur. Amerika Birleşik
Devletlerinde bu arşivlere örnek bulunmaktadır.
arşivlerdir.

Şehir arşivleri: Bir şehir ile ilgili bütün evrakların, bir araya toplanmış olduğu

Noter arşivleri: Bir noterliğin işlemleri sonucu meydana gelen evrakların, bir
araya toplanmış olduğu arşivlerdir.
arşivlerdir.

Özel arşivler: Aile, şahıs, banka ve derneklere ait arşivlerdir.
Kartografik arşivler: Harita, plan, pafta gibi arşiv malzemelerinden oluşan
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Folklor arşivleri: Bunlar, ülke, şehir, bölge ile ilgili her türlü folklor
malzemelerinden oluşan arşivlerdir. Bunlardan film koleksiyonlarını içeren arşivlere filmotek
denir.
Günlük kullanılan arşivler: Kuruluşlarda günlük olarak
belgelerden oluşan arşivlerdir. Hasta dosyaları arşivleri bu grupta yer almaktadır.

kullanılan

8.8. Arşivleme Süreci
Arşivde işlemlerin sistematik şekilde yürütülmesi ve arşiv yönetiminin etkili
olabilmesi için arşiv sürecinin belirlenmesi gerekmektedir.
Arşivleme sürecinin birinci adımı yer seçimi ile başlamaktadır. Arşiv odalarının
nemlilik ve havalandırma gibi atmosfer koşullarının, arşiv dokümanlarının korunmasına
elverişli olması gerekir. Arşiv yeri saptandıktan sonra ikinci aşamada arşiv malzemeleri temin
edilmelidir. Arşivlemede kullanılan malzeme, raflar, dolaplar temin edilirken arşivdeki
dokümanların uzun süre hasar görmeden korunup saklanacak şekilde muhafaza edecek
malzemeler seçilmelidir. İhtiyaç duyulan malzemeler temin edildikten sonra arşiv
malzemeleri tasnif edilmelidir.
Arşiv malzemelerinin tasnifinin belirli bir yöntem çerçevesinde yapılması gerekir.
Bunun için konusunda uzman bir arşiv görevlisinin işlemleri yapması yararlı olur. Arşiv
görevlisi;
-

Arşiv dokümanlarını toplamak,

-

Arşiv dokümanlarını korumak,

-

Arşiv dokümanlarını tasnif etmek

-

Arşiv dokümanlarını değerlendirmekten sorumludur.

Arşiv sürecinde ilk evrede arşive girecek olan dokümanların toplanması, düzenlenmesi
ve düzgün şekilde korunması ile ilgili çalışmalar yapılırken; ikinci evrede arşive iletilmiş
dokümanların istenildiği takdirde ilgili makamlara ve araştırmacılara verilmesidir.
Arşivleme sürecinde hangi dokümanların arşivleneceği belirlenmelidir. Tasnif işlemi,
varsa yönetmelik hükümlerine göre, yoksa kurumun kendi oluşturacağı bir komisyonun
vereceği karar doğrultusunda yapılır. Büyük kurumlarda evrak ve arşiv yönetimi ile ilgili bir
kişi bulundurulmalıdır. Bu kişi, belge ve dosyaları sınıflandırır, saklanma sürelerini saptar,
aktif dosyalardan arşive aktarılacakları denetler. Denetimde dosyanın içindeki evrakların tam
olup olmadığını kontrol eder. Ödünç alınıp iade edilmeyen dosya var ise ilgili yerden geri alır.
Dosya ve içerikleri hakkında düzenli şekilde fihrist tutar.

8.9. Hasta Dosyaları Arşivi Yönetimi
Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbî Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi’ne göre aşağıda
yer alan organizasyon yapısına uygun şekilde hasta dosyaları arşivi kurulması gerekmektedir.
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Aynı yönergenin 6. Maddesine göre; ‘Merkezi tıbbî arşivde bütün servislere ve ayrıca Yataklı
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesine göre yatırılan hastalara ait ve
polikliniklerde işi biten dosyalar, bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir.’
Hasta Dosyaları Arşivi Organizasyon Şeması

Yurt dışındaki hasta dosyaları arşivi organizasyon yapılanmasında ise, bir tıbbi kayıt
yöneticisi bulunmakta ve bu yöneticinin kime bağlı olduğu belirtilmemekle birlikte, genel
model doğrudan hastane genel yöneticisine bağlı olmak biçiminde kurgulanmıştır. Ayrıca
kalite güvence komitesi koordinatörünün de tıbbi kayıt yöneticine bağlı olarak görev yaptığı
izlenmektedir.
Hasta Dosyaları Arşivi Organizasyon Şeması Yurt Dışı Örneği

Hasta dosyaları arşiv yönetiminde üç tür örgütlenme modeli bulunmaktadır:
f)

Merkezsel Örgütlenme Modeli

Tıbbi arşivin en verimli ve kalite hizmet üretmeye yatkın örgütlenme şekli merkezsel
örgütlenme modelidir. Bu sistem; dosyalarının tek bir yerde, tek bir düzen altında toplanması
esasına dayanmaktadır. Böyle bir sistemde hizmet hedefi kurumun tamamını kapsayacaktır.
Bütün poliklinik, klinik, hasta kabul, istatistik, araştırma ve diğerleri arşiv kullanıcılarından
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gelen bilgi, belge ya da dosya isteklerinin tek bir merkezden karşılanması ve bu bilgi, belge
veya dosyaların belirli bir dosya sistemine göre düzenlenmesini, korunmasını ve
sınıflandırılmasını merkezi tıbbi arşiv yapmakla yükümlüdür. Merkezi arşiv örgütlenme şekli,
temel olarak hizmet kalitesinin yükselmesini sağlar.
Yararları:
-

Dosyalamada tek sistemin kullanılabilmesine olanak verir.

-

Hasta dosyalarının daha iyi bir şekilde kontrolünün yapılmasına olanak sağlar.

-

Verilen hizmette ve dosyalamada bir sorumluluk sağlar.

Her türlü istatistiki ve bilimsel araştırmalara çok uygun bir ortam hazırlaması,
merkezi arşivin yararlarından sayılabilir.
sağlaması.
-

Nitelikli personel istihdamın sağlanması.
Her hastanın tek dosyasının olması koşulunun denetimini yapma olanağının
Otomasyona daha kolay ve daha az maliyetle geçirilme olanağını sağlaması.

Belge yönetiminin tek yerden organize edilmesinin faydaları yanında sakıncaları
oldukça azdır denilebilir. Belki de en önemli sakınca ya da zorluk olarak karşımıza çıkan şey,
burada çalışacak nitelikli personele gereksinim olmasıdır. Merkezi arşivde çalışacak
personelin özel olarak yetiştirilmesinin gerekliliği bir sakınca olarak görülse de günümüzde
bu konuda eğitim-öğretim veren bölümlerden mezun kişilerin istihdamının sağlanması
sonucunda bu sorunun da ortadan kaldırılması olanaklıdır.
Merkezi arşiv, hastaneye gelen hasta ve yaralıların dosyalarının kolayca alınabileceği
hasta kabul yerine yakın olmalıdır. Doktorların normalde toplandıkları ya da sık sık
uğradıkları kütüphane, yemekhane, dinlenme vb. yerlere yakın veya ana koridor üzerinde
bulunmalıdır. Belge, bilgi ve dosya iletiminin hızlı olabilmesi açısından bu durumun göz
önünde bulundurulmasında yarar vardır. Merkezi arşivin yeri seçilirken, belgelerin
bozulmadan saklanabileceği, korunabileceği yerler tercih edilmelidir. Arşivlemede belgelerin,
küften, nemden, aşırı kuru havadan, direkt güneş ışığından, hava kirliliğinden, yangın, sel ve
kaybolma tehlikesinden korunması gerektiği unutulmamalıdır.
Merkezi arşivin kaliteli hizmet üretebilmesi için belirli kademelerin belirli
sorumlulukları üstlenmesi gerekmektedir. Şüphesiz en büyük sorumluluk arşiv
görevlilerinindir. Bu sorumlulukları şöyle sıralayabiliriz:
yürütmek.
-

Dosyalama işlemlerini, arşivleme teknik ve yöntemlerine uygun bir şekilde
Tıbbi dokümantasyon merkeziyle iş birliği içinde çalışmak.
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-

İstatistiksel sonuç alma sistemlerini oluşturmak.

-

İndekslerin oluşumunu sağlamak.

-

Dosyaların emniyetle korunmasını ve saklanmasını sağlamak.

-

Hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine kesinlikle uymak.

-

Arşiv içerisinde düzenliliği sağlamak.

Bu sorumluluklara, arşivlerin yapısı ve büyüklüğü durumuna göre başkalarını da
eklemek olanaklıdır.
Merkezi arşive gelen belgelerde mutlaka bir doktor sorumluluğu vardır. Doktorların
bu belgelerdeki sorumluluğu mutlaka yönetmeliklerle belirlenmelidir. Hasta dosyalarında,
doktorların kullanmış oldukları dil; açık, iyi tanımlanmış ve yanlış anlamalara neden
olmayacak şekilde olmalıdır. Hatta bazı standartlaştırılmış kısaltma ya da kodlar kullanılarak
bu işlemler kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış olması söz konusu olabilir.
Merkezi arşivin yerinin saptanması ve arşivin iş kapasitesine göre personel sayısını
belirlemek hastane idaresinin sorumluluğundadır. Hastane idaresi arşivin çeşitli tüketim,
makine, donanım vb. ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu da üstlenmiştir. Merkezi arşivde
işlerin düzenli olarak yürütülmesi ve bazı yanlışlıkların saptanması, gerekli yerlere çeşitli
önerilerde bulunmak üzere cerrahi, dahili ve laboratuvar gruplarından birer temsilcinin
bulunduğu arşiv komitesi, zaman zaman arşivde toplanarak arşivin daha düzenli çalışması
konusunda kararlar alır. Özellikle tedaviler sırasındaki teşhislerdeki çelişmeleri de gerekli
yerlere bildirerek düzeltilmesi konusunda önlemlerin alınmasına yardımcı olurlar.
Hasta dosyalarının, hasta, doktor ve hastane idaresine en yüksek kalitede hizmet
üretmeye uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bir arşivin modern anlamda
gelişmesi gerekmektedir. Bir arşivin modern anlamda gelişmesinde ve hizmet kalitesinin
yükseltilmesinde iki temel konu çok önemlidir:
Arşivin bir şekilde sorumluluğunu taşıyan kademeler (arşiv görevlileri,
doktorlar, hastane idaresi) tarafından arşivin önemi anlaşılmış ve bir tıbbi arşiv politikasının
kafalarda olgunlaştırılmış olması gerekmektedir.
Hasta ve yaralıların tedavisinde sorumluluk alan tüm personelin, en iyi tıbbi
bakımı yapma isteğine sahip olması gerekir.
g)

Dağınık Örgütlenme Modeli

Her poliklinik ve klinik, kendi kayıtlarını kendi bünyesi içerisinde toplar ve kendi
sistemiyle hizmetlerini yürütmeye çalışır. Birimlerde oluşan küçük çaplı arşivler arasında
çoğu zaman bir bağ yoktur. Hasta hangi serviste tedavi olmuş ya da yatmış ise kayıtları da o
servistedir. Hastaneye tekrar gelişinde eğer önceki geldiği servise yatarsa, servisteki kayıtları
işleme girer. Başka klinik ya da poliklinikte oluşmuş kayıtlar yeni birimde oluşan kayıtlarla
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birleşmediğinden hasta bilgilerini topluca bir arada görme olanağını ortadan kaldıran bir
sistemdir. Yani bu yöntem bir hastanın, bir hastane içinde görmüş olduğu bütün işlemlerin
sonucunda oluşan belgelerin aynı yerde ve aynı zamanda bir yerde bulunmaması nedeniyle
dinamik yapıya bürünemez.
Bir hastanenin fiziksel koşulları, merkezi arşivin kurulmasına olanak vermediği
durumda bu sistem zorunlu olarak kullanılır. Günümüzde bilgisayar ve ağ teknolojisinin hızlı
gelişimi sayesinde, dağınık örgütlenme yapısında olan arşivlerde kendi içinde haberleşme
olanakları bulunmaktadır.
h)

Karma Örgütlenme Modeli:

İki ana yöntemden birisi tercih edilmek suretiyle örgütlenmenin yapısı oluşturulur.
Genellikle merkezsel örgütlenme asıl olarak kullanılmaktadır. Bazı bölümler, hizmetlerinin
niteliği gereği hasta dosyalarını kendi bünyesinde toplamak zorunda kalırlar. Fakat hastane
arşiv örgütlenme sistemi merkezseldir. Merkezi arşivden ayrı olarak örgütlenmesine rağmen
tamamen bağımsız olarak çalışmamaktadır. Her ayrı birim, bölümünde oluşan hasta
dosyalarının birer özetini merkezi arşive göndererek hem hasta bilgilerinin gizliliğine uymuş
olur, hem de genel bilgi verme işlevini de yerine getirmiş olur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yönetim, yönetimin fonksiyonları, evrak yönetimi, evrak yönetiminin
önemi, gelen ve giden evrakları kayıt işlemleri, arşiv türleri, arşiv süreci ve hasta dosyaları
arşivinde örgütlenme modelleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

İnsanlar aracılığıyla amaçların başarılması sürecine ne ad verilir?

a)

İdare

b)

Yönetim

c)

Arşiv yönetimi

d)

Evrak yönetimi

e)

Üretim

2)

Yönetimin fonksiyonları nelerdir?

3)

Evrak yönetimi ………………... ve …………….. olarak ikiye ayrılır

4)

Yazılı iletişimin en önemli aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Evrak

b)

İnsan gücü

c)

Finansal kaynak

d)

Dokümantasyon araçları

e)

Dokümantasyon sistemi

5)

Aşağıdakilerden hangisi geliş şekline göre evrak türlerinden değildir?

a)

Posta ile gelen belge

b)

Kargo ile gelen belge

c)

Birimlerden gelen belge

d)

Kurye ile gelen belge

e)

E-posta ile gelen belge

6)

Aşağıdakilerden hangisi özel arşivlere örnek değildir?

a)

Aile arşivi

b)

Şahıs arşivi

c)

Banka arşivi
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d)

Dernek arşivi

e)

Noter arşivleri

7)

Arşivleme süreci …………………………. adımı ile başlamaktadır.

8)

Aşağıdakilerden hangisi arşiv görevlisinin sorumluluklarından değildir?

a)

Arşiv dokümanlarını toplamak

b)

Arşiv dokümanlarını tasnif etmek

c)

Arşiv dokümanlarını korumak

d)

Arşiv dokümanlarını değerlendirmek

e)

Arşiv dokümanlarını imha etmek

9)
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin yurt dışı organizasyon şeması
içinde yer almaz?
a)

Kalite güvenlik komitesi

b)

Tıbbi kayıt yöneticisi

c)

Tıbbi istatistikçi

d)

Ayakta hasta sorumlusu

e)

Yatan hasta sorumlusu

10)
yazınız.

Hasta dosyaları arşivi örgütlenmesinde en uygun örgütlenme modeli hangisidir,

Cevaplar
1)b, 2)Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme, Kontrol 3)Geleneksel
bürolarda-Sanal bürolarda evrak yönetimi 4)a, 5)c, 6) e, 7)yer seçimi, 8)e, 9)c,
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9. YATAKSIZ TEDAVİ KURUMLARI BİLDİRİM FORMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Yataksız Sağlık Kurumları

9.2.

Yataksız Sağlık Kurumları Veri Toplama ve Bildirim Formları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yataksız sağlık kurumlarını
tanımlayabilme
Yataksız sağlık kurumlarını
sıralayabilme
Yataksız sağlık kurumlarının
özelliklerini açıklayabilme
Yataksız sağlık
kurumlarındaki
bildirimformlarını
tanımlayabilme
Yataksız sağlık
kurumlarındaki bildirim
formlarını kullanabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Yataksız tedavi kurumları

•

Yataksız tedavi kurumları bildirim formları
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Giriş
Yataksız sağlık kurumlarında hastaların evde ve ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiği
birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hizmetler bir arada verilir. Yataksız sağlık
kurumları hastaların sağlık hizmeti almak için ilk başvuru noktalarıdır. Sağlıkta Dönüşüm
Programından önce sağlık ocakları, sağlık evleri gibi kurumlar mevcutken dönüşüm süreci ile
birlikte aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri oluşturulmuştur. Yataksız sağlık
kurumlarında en temel amaç; toplumun sağlığını geliştirmektir. Bu amaca ulaşabilmek için
sağlık çalışanları özveri ile sağlık hizmeti sunmaktadır.
Sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmeti ile ilişkili olan kayıtların özenli ve
sistematik şekilde toplanması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. Tutulan sağlık
kayıtlarında ortak dil oluşturabilmek adına yataksız sağlık kurumlarında kullanılan standart
formlar geliştirilmiştir. Formların ilgili kişiler tarafından eksiksiz şekilde doldurulması ve
uygun şekilde saklanması gerekmektedir.
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9.1. YATAKSIZ SAĞLIK KURUMLARI
Yataksız sağlık kurumlarında hastaların evde ve ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiği
birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hizmetler bir arada verilir.
Birinci Basamak sağlık hizmetleri; en yalın olarak, “vatandaşın”, çeşitli nedenlerle
başvurduğu ilk sağlık kurumu ve bu kurumda üretilen sağlık hizmeti olarak tanımlanabilir.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapısal özellikleri şu şekilde açıklanabilir:
Alt Yapı ve İnsan Gücü Dağılımı: Sağlık sistemleri kaynak dağılımının
düzenlenmesi açısından iki ayrılır. İlk grupta, birinci basamak alt yapısının, insan gücünün ve
diğer kaynakların tüm toplumda eşit ve coğrafik olarak dengeli dağılımını amaçlayan
örgütlenme politikalarının bulunduğu sağlık sistemleri yer alır. Bu sistemlerde eşit kaynak
dağılımına yönelik politikalar sağlık eşitliklerini geliştirirken, coğrafik olarak tanımlanmış
nüfus temelinde örgütlenme birinci basamak ekibinin toplumun sorunları hakkında daha fazla
bilgi sahibi olmasını, toplumun sorunlarının çözümlenmesine dolaylısıyla da topluma daha
fazla katılmasını sağlar. Finlandiya, İsveç, İspanya sağlık sistemleri eşit kaynak dağılımına
yönelik politikaların uygulandığı başlıca örnekler arasındadır. Eşit kaynak dağılımına yönelik
bir politikanın bulunmaması, bu kaynakların gereksinimi en az olan bölgelere ve genellikle
şehirlere aktarılmasına neden olur, çünkü bu bölgelerin ödeme gücü daha yüksektir. Bu
durum toplumun bir bölümünün kaynaklara ulaşamamasına diğer bölümünün ise kaynakları
gereğinden fazla kullanmasına ve sonuç olarak da sağlık eşitsizliklerine neden olur. Coğrafik
olarak tanımlanmış belli bir nüfusa hizmet vermeyen hekimler toplumun gereksinimleri ve
sorunları hakkında bilgi edinemezler ve topluma yabancı bir hekim tipi ortaya çıkar. ABD,
Fransa, Almanya ve Belçika gibi kamu veya özel sigorta modeli uygulanan ülkeler başlıca
örnekler arasındadır.
Finansman: Güçlü bir birinci basamak finansman açısından iki özellik
gerektirmektedir: vergi ile finansman ve cepten ödeme olmaması. Buna karşın bugün sağlık
reformu adı altında pek çok ülkede sigorta ve cepten ödeme uygulaması getirilmektedir.
Çünkü bu kombinasyon sağlık harcamalarının tüm yükünü vatandaşlara aktarabilmek ve
işverenleri de bu yükten kurtarabilmek için en uygun seçenektir. Cepten ödeme
uygulamalarının en dramatik etkileri gelişmekte olan ülkelerde yaşanmıştır. Çin’de tüberküloz
olgularının sayısında milyonlarca artış olmuş, Gana’da çocuk ölümleri iki katına çıkmış,
Filipinler’de çocuklar arasında beslenme yetersizlikleri ve enfeksiyon hastalıkları çok ciddi
düzeyde artmıştır. Cepten ödeme endüstrileşmiş ülkeler açısından da önemli bir sorundur,
hizmet kullanma oranları zaten düşük olan, hizmetlere erişimlerinin önünde zaten çok sayıda
engel bulanan göçmenler, marjinaller, eğitimsizler gibi grupların daha da yoksullaşmasına ve
sağlıksızlaşmasına neden olur.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ana ilkeleri;
-

Sürekli eğitimle geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,

-

Çalışan hekimler ile diğer sağlık elemanlarının özendirilmesi,
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Birey ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak koruyucu sağlık sistemine
ağırlık verilmesi
-

Kabul edilebilir sevk sisteminin uygulanmasıdır.

Bu ilkelerin hayata geçirilmesi, ikinci basamakta yığılmayı engelleyerek ikinci
basamakta tedavi edilmesi gereken hastalara yeterince zaman ayrılmasını sağlar. Birinci
basamak hizmetlerinin etkili bir şekilde verilebilmesi, toplumun hastalık yükünün
azaltılmasının yanı sıra, ikinci ve üçüncü basamak tedavi kuruluşlarının da daha iyi, kaliteli
sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi vermelerine fırsat tanır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin uygulama özellikleri ise şu şekildedir:
İlk Başvuru: İlk başvuru özelliği birinci basamağın bireylerin bir sağlık sorunu
nedeniyle ortaya çıkan her bir yeni bakım gereksiniminde sağlık sistemi ile ilk karşılaştıkları
aşama olmasını tanımlar.
Kapsayıcılık: Hizmet kapsamı ile ilgili temel ilke, birinci basamağın hangi tipte
olursa olsun toplumda sık görülen tüm sağlık sorunlarını tanımlayabilecek ve müdahale
edebilecek düzeyde olmasıdır.
Süreklilik: Süreklilik, hasta ve birinci basamak kurumu arasındaki herhangi bir sağlık
sorununun varlığından bağımsız, uzun erimli ilişkidir. Sürekliliğin toplum açısından tanımı,
düzenli bir birinci basamak sağlık hizmeti kaynağının varlığını ve bunun kullanımını kapsar.
Koruyucu sağlık hizmetleri, hastalık ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve
mücadeleyi içerir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin tüketimi sonucu ortaya çıkan fayda, onu
tüketen dışında toplumun diğer üyelerine de fayda sağlar. Dolayısıyla sosyal faydası özel
faydasından yüksek bir sağlık hizmetidir. Ana ve çocuk sağlığı, aile planlaması, aşılama,
beslenme gibi hizmetlerden oluşur.
Eşgüdüm: Birinci basamak ile sistemin diğer aşamaları arasında bilgi aktarımının
gerçekleşmesini tanımlar. Eşgüdüm sağlanabilmesi için üç temel koşulun varlığı zorunludur.
Birinci koşul kapı tutuculuk uygulamasıdır. Diğer koşullar ise birinci basamağın yanı sıra
‘’ikinci ve üçüncü basamakta da hastalarla ilgili tüm bilgilerin kaydedilmesi ve bu
bilgilerin birinci basamağa aktarılmasının resmi yönergelerle zorunlu tutulmasıdır’’
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Şekil 1. Yıllara Göre Birinci Basamak Kuruluş Sayıları, Sağlık Bakanlığı

Kaynak: Sağlık İstatistik Yıllığı, 2013

Yukarıdaki şekilde yıllara göre yataksız tedavi kuruluşlarının sayıları yer almaktadır.
Sağlıkta Dönüşüm Programının faaliyete geçmesiyle birlikte sağlık ocakları yerlerini Aile
Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerine bırakmıştır.
Yataksız sağlık kurumlarında yürütülen diğer bir hizmet olan koruyucu sağlık
hizmetleri ise, çevreye yönelik ve kişiye yönelik olmak üzere ikiye ayrılır.
Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, çevre sağlığını olumsuz etkileyen
faktörlerin giderilmesi için gerçekleştirilen hizmetleri içerir. Katı atıkların denetimi, zararlı
canlılarla mücadele, radyolojik zararlıların denetimi, iş sağlığı, besin sanitasyonu çevreye
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına girer. Kişiye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri ise bireyleri hastalık etkenlerinden korumaya veya erken evrede hastalık tanısının
konularak tedavinin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerdir. Aşılama, erken tanı, ilaçla
koruma, beslenmeyi düzenleme, doğum kontrolü, sağlık eğitimi kişiye yönelik koruyucu
sağlık hizmetleri kapsamına girmektedir.

9.1.1. Aile Sağlığı Merkezi
Aile sağlığı merkezi, Kurum tarafından öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak
suretiyle sözleşme yapmış bir ya da daha fazla aile hekimi tarafından açılabilir. Aynı aile
sağlığı merkezindeki her aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonu için ayrı ayrı sözleşme
yapılır. Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık
memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer,
sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da
hizmet satın alabilirler. Aile sağlığı merkezinde her üç aile hekimliği birimi için ilave bir
sağlık personeli (ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi) müdürlük tarafından
görevlendirilebilir.
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-Aile Hekimliği
Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla
ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş,
cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle
yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile
hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplere Aile
Hekimi denilmektedir.
Aile hekiminin görevleri:
1) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi,
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
2) Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik
koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak,
3) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu
hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek,
4)Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev
ziyaretinde bulunup veya kişiler ile iletişime geçmek,
5) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları
(kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin,
yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak,
6) Periyodik sağlık muayenesi yapmak,
7) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek,
8) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını
güncellemek.
9) Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine
kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve
danışmanlık hizmetlerini vermek,
10) Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk
etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış
bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile
evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
11) Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak,
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12) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem
amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,
13) Aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi
eğitimlerini sağlamak
14) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye
yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri
düzenlemektir.
Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı, müdürlük tarafından ikamet ettikleri bölge göz
önünde bulundurularak yapılır. Yeni doğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı olmayan bebek ve
çocuklar annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine kaydedilir. Kişiler, aile hekimini bölge
sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilirler. Zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce
değiştirilemez. Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile
hekimince veya ilgili toplum sağlığı merkezince yapılır. Aile hekimince yapılan değişiklik,
talep belgesi ile birlikte beş iş günü içerisinde ilgili toplum sağlığı merkezine ulaştırılır.
İkamet ettiği ilden başka bir ile ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri bir aile hekimine
kayıt yaptırırlar. İkamet amacıyla yer değiştiren kişinin talepte bulunmaması hâlinde, 30 gün
içerisinde toplum sağlığı merkezi tarafından kişiye ulaşılarak ve kendisine bilgi verilmek
sureti ile yeni adresine yakın aile hekimlerinden nüfusu en düşük olanına kayıt edilir. Sürekli
ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan
kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır.
-

Aile Sağlığı Elemanı

Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça
görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuruna aile sağlığı elemanı denir.
Aile Sağlığı Elemanının Görevleri
1) Aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi
ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili
sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür.
2) Kişilerin yaşamsal bulgularını ölçer ve kaydeder,
3) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygular,
4) Yara bakım hizmetlerini yürütür,
5) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlar,
6) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olur, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk
edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlar,

201

7) Gereken tetkikler için numune alır, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini
yapar veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlar,
8) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana
çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir, evde bakım hizmetlerinin verilmesinde
aile hekimine yardımcı olur,
9) Bakanlıkça belirlenen hizmet içi eğitimlere katılır,
10) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları
kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirir.

9.1.2. Toplum Sağlığı Merkezi
Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak
sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu
planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde
sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile
diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşuna tolum sağlığı
merkezi denir.
Toplum Sağlığı Merkezleri, aile hekimlerine aşılama, ana çocuk sağlığı ve aile
planlaması gibi öncelikli hizmet alanlarında, Sağlık Bakanlığı’nın yıllık programına uygun
olarak ücretsiz lojistik destekte bulunacaktır. Bu merkezlerde halk sağlığı uzmanlarının
istihdamına önem verilecektir. Mevcut sağlık ocaklarından uygun ve yeterli olanlar toplum
sağlığı merkezi olarak hizmet görürken, diğerleri kamuda kadrolu aile hekimlerinin görev
alanı olan aile sağlığı birimi/merkezi hizmetlerinde kullanılacaktır. Mevcut olan ve fiilen
birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocakları, sağlık merkezleri, AÇSAP merkezleri,
verem savaş dispanserleri (VSD), kurum hekimlikleri bir araya getirilecektir. Bölgede mevcut
bulunan en uygun bir veya daha fazla mekan toplum sağlığı merkezi, diğerleri ise aile
hekimleri ve aile sağlığı merkezleri olarak kullanılacaktır. Toplum sağlığı merkezleri aynı
zamanda eğitim ve planlama merkezleri olarak hizmet verecektir. Uygun olan mekânlarda ilçe
sağlık idaresi, toplum sağlığı merkezi ve 112 ilk ve acil yardım istasyonları aynı bina
bünyesinde hizmet verebilecektir.
Toplum sağlığı merkezinin görevleri:
İdari ve mali işler: Bakanlıktan veya diğer kurumlardan gelen genelgeleri ve
talimatları bölgesindeki aile sağlığı merkezlerine ulaştırır. Demirbaş kayıtlarının tutulmasını
ve denetlemesini yapar. Döner sermaye işlemlerinin yürütülmesinde müdürlükçe kendisine
verilen görevleri yapar. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının göreve başlama veya ilişik kesme,
personelin izinli olduğu durumlarda diğer personelin görevlendirilmesi işlerini ve
yazışmalarını yürütür. Aile hekimlerinin çalışma saatlerine uyumunu ve çalışmalarını izler,
değerlendirir. Müdürlükteki şubelerin sahadaki uygulamalarında görev alır.
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Kayıt ve istatistik: Bakanlığın belirlemiş olduğu ulusal sağlık veri sözlüğüne uygun
olarak, yürütülen hizmetlerin kayıt ve istatistiklerini elektronik veya basılı ortamda tutar.
Topladığı verileri müdürlüğe zamanında iletir. Aile hekimini değiştirmek isteyen ya da bir
aile hekimine yeni kayıt olmak isteyen bireylerin başvurularını kabul eder ve bu taleplerin
mevzuata uygun olması durumunda gerekli değişikliği yaparak müdürlüğe bildirir. Aile
hekiminin, görevinden ayrılması veya kişinin aile hekimini değiştirmesi hâlinde aile
hekimince tutulmuş olan kayıt ve belgeleri eksiksiz olarak teslim alır. Bu belgeleri ve bilgileri
eksiksiz muhafaza ederek sorumlu olacak yeni aile hekimine devreder.
Plan ve program yapma: Bölgesinde sunulan sağlık hizmetini bir bütün olarak
değerlendirir. Kişilerin bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için ekip anlayışı ile her
türlü önlemi alır. Bölgesindeki toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık risk ve
sorunlarını belirlemek amacıyla gerekli verileri toplar, epidemiyolojik açıdan değerlendirerek
planlamalar yapar ve gerekli müdahalelerde bulunur. Kuruluşundan itibaren ilk bir yıl
içerisinde müdürlük ile birlikte bölgesinin sağlık ile ilgili faaliyet planını hazırlar, ilgili
kuruluşlarla paylaşır, uygular ve/veya uygulatır. Sonuçları izler ve değerlendirir. Takip eden
dönemde altı aylık periyotlarla (Ocak - Temmuz) faaliyet plan ve raporlarını müdürlüğe
sunar. Kişilere ve topluma en iyi sağlık hizmetinin sunulabilmesi için aile sağlığı merkezleri
arasında koordinasyonu sağlar. Ayrıca laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, eğitim, lojistik
konularında da doğrudan destek verir. Bölgesinde planladığı hizmetler ile ilgili olarak aile
hekimleriyle beraber çalışmalar yapar.
Üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği: Hizmetin her aşamasında ilgili kamu,
özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.
İzleme ve değerlendirme: Aile sağlığı merkezlerinin durumunun, aile hekimleri ile
aile sağlığı elemanlarının sahada verdiği hizmetlerin mevzuat ve sözleşme hükümlerine
uygunluğunun izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapar. Sonuçları müdürlüğe iletir.
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü: Bakanlığın yürüttüğü programlara uygun olarak;
bölgesindeki bulaşıcı hastalık verilerini toplar, kayıtlarını tutar, değerlendirir, sürveyansı
yapar veya yaptırır ve gerekli tüm tedbirlerin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.
Bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer alan bulaşıcı hastalıkların bildirimlerini sağlar.
Verem savaşı hizmetleri: Aile hekimleri verem kuşkusu olan hastaları ilgili
kuruluşlara sevk eder ve bölgesindeki toplum sağlığı merkezine bildirir. Bu kuruluşlarla
işbirliği içinde şüpheli kişinin kayıtlarını tutar ve takip eder.
Sıtma savaş hizmetleri: Sıtma savaşı ile ilgili her türlü plan ve program toplum
sağlığı merkezleri tarafından yapılır. Sıtma şüphesi ile gönderilen hastaların tanı için gereken
tetkiklerini yapar veya yaptırır. Sıtma şüphesi olup, toplum sağlığı merkezine gelemeyen
kişilere ulaşarak tanı için gereken numuneleri yerinde alır. Aile hekimi sıtma şüpheli hastaları
ilgili kuruluşa sevk eder.
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Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü: Bölgedeki sağlık kuruluşlarının
(hastaneler, üniversiteler, aile hekimleri, özel sağlık kuruluşları v.b.) bulaşıcı olmayan
hastalıklar ve kronik durumlar ile ilgili kayıtlarını ve bilimsel çalışmalarını izler, sık görülen
hastalıkları ve durumları belirler.
Üreme sağlığı hizmetleri: İlgili diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde üreme
sağlığı, aile planlaması ve diğer ana çocuk sağlığı hizmetlerinin koruyucu sağlık hizmetleri
ilkelerine uygun biçimde aile hekimleri tarafından gerçekleştirilmesini sağlar. Ana çocuk
sağlığı eğitim merkezi bulunan toplum sağlığı merkezleri bu konularda teorik ve beceri
kazandırma eğitimi ile danışmanlık hizmetlerini verir veya verilmesini sağlar.
Ulusal programlar ile ilgili hizmetler: Bakanlık tarafından kararlaştırılan ulusal ya
da bölgesel programları yürütür ve yürütülmesini sağlar.
Adli tıbbi hizmetler: Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde bu
hizmetlerin planlanması görevi toplum sağlığı merkezine aittir.
Acil sağlık hizmetleri: Bölgesi için müdürlüğün belirlediği acil sağlık hizmeti
planlamasını uygular. Bölgesinde ve bölgesine yakın konumdaki hastanelerde acil sağlık
hizmetinin devamlılığı sağlanamıyor ise ihtiyacı giderecek şekilde müdürlük ile birlikte
planlama yapar.
Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri: Acil Ve Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile işbirliği içinde bölgesinde halka yönelik ilk yardım bilinci
oluşturmak üzere planlama yapar, yapılan planlamalar doğrultusunda eğitim çalışmalarını
yürütür.
Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri: Aile sağlığı merkezlerinde yapılamayan
görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini yapar veya müdürlüğün uygun gördüğü sağlık
kuruluşunun laboratuvarlarında yapılmasını sağlar. Halk sağlığı laboratuvarları toplum sağlığı
merkezlerine bağlı birer birim olarak hizmetlerine devam ederler.
Çevre sağlığı hizmetleri: Bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her türlü çevre şartlarını
izler ve değerlendirir. Önlem alınması gereken durumlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri: Bölgesindeki tüm çalışanların ve işyerlerinin,
özellikle sağlık açısından tehlikeli işyerlerinin kayıtlarına ulaşarak koruyucu ve önleyici
sağlık hizmetlerinin sunulması için işyeri ve diğer kurumlarla işbirliği yapar.
Afet hizmetleri: Bölgesinde afet organizasyonunda; afete hazırlık, afete müdahale ve
afet sonrası önlemler aşamasında müdürlüğün sevk ve idaresinde ihtiyaçları belirler, sağlıkla
ilgili tüm çalışmaları yapar. Aile hekimleri ve halka yönelik afet sağlık eğitimleri düzenler.
Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki: Toplumun sağlık konusunda bilgi düzeyinin
arttırılması, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bireylerin sağlıklı davranış alışkanlıkları
kazanması için faaliyetler planlar.
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Sağlık eğitimi hizmetleri: Bakanlık tarafından “sürekli eğitim” kapsamında
oluşturulan hizmet içi eğitim programlarını yürütür.
Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri: Bölgesindeki okul, özellikle yatılı
bölümü olan veya özellikli okul (bedensel engelliler için vb.), yurt (resmi ve özel), huzurevi
ve çocuk esirgeme kurumu, otel, motel, pansiyon gibi konaklama yerlerinin sağlık ve genel
hijyen kuralları yönünden yılda en az iki kez kontrolünü yapar. Bu kontrol esnasında
okullardaki hastalık yoğunluğunu değerlendirir.
Sosyal hizmet çalışmaları: Toplum
hizmetlerinde ilgili kuruluşlarla iş birliği yapar.

kalkınması

çalışmalarında

ve

yardım

Toplum Sağlığı Merkezinde aşağıda yer alan çalışanlar bulunmaktadır. Bu bölümde
tüm çalışanlar sıralanmış ancak bölümümüzle ilişkili olan çalışanların görevleri detaylı olarak
yazılmıştır.
1)

Sağlık grup başkanı

2)

Sorumlu hekim

3)

Hekim

4)

Sağlık memuru (toplum sağlığı), hemşire ve ebe

5)

Sağlık evi ebesi

6)

Çevre sağlığı teknisyeni

7)

Röntgen teknisyeni/röntgen teknikeri

8)

Laboratuvar teknisyeni

9)

Şef

10)

Ayniyat saymanı ve ambar memuru (taşınır, kayıt ve kontrol yetkilisi)

11)
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni: Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
toplum sağlığı merkezindeki bilgi işlem hizmetlerini yürütür. Toplum sağlığı merkezinin bilgi
teknolojileri ile ilgili alt yapı ihtiyacını belirler ve bu ihtiyacın sağlanması için sorumlu
hekime önerilerde bulunur. Bilgisayar ve çevre bilimleri için gereken programların
güncellenmesi ve bakımını sağlar. Toplum sağlığı merkezinde üretilen ve toplum sağlığı
merkezine gönderilen verileri elektronik ortama kaydeder veya veri kontrolünü yapar. Toplum
sağlığı merkezi çalışanlarının ihtiyacı olan tablo, grafik ve bilgisayar çıktılarını hazırlar veya
bu tabloların karar destek sisteminde hazırlanması için koordinasyonu sağlar. Toplum sağlığı
merkezinin faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alır. Hizmetle ilgili verilen diğer
görevleri yapar.
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12)
Memur: İdari ve mali işlerinin yürütülmesinde görev alır. Tıbbi sekreter, veri
hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat ve ambar memurunun bulunmadığı durumlarda bu
kişilerin görevlerini yürütür. Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapar.
13)

Eczacı

14)

Tıbbi teknolog

15)

Sosyal çalışmacı

16)

Psikolog

17)

Mühendis

18)

Diyetisyen

19)

Tıbbi sekreter ve daktilograf:

a.

Toplum sağlığı merkezinin tüm yazışma işlerini yürütürken;

b.
Gelen ve giden yazılara ait defter ve dosyaları ilgili mevzuatlar dahilinde tutar,
bu yazıların asıl ve/veya suretlerini saklar,
c.
Cevap verilmesi gerekenlerin cevaplarını süresinde hazırlar ve buna ilişkin
bütün işlemleri sonuçlandırır,
d.

Giden evraka ait her türlü posta işlemlerini yapar ve resmi pul hesaplarını tutar,

e.
Yazı ve çoğaltma makinelerinin günlük ve haftalık bakım ve temizliğini yapar,
korunmasını sağlar,
f.
kaydeder,

Toplum sağlığı merkezinin hizmetlerinde kullanılan bilgileri bilgisayara

g.

Tüm saha araştırmalarının ham verilerini bilgisayara kaydeder,

h.

İdareden kendisine verilen her türlü yazı ve daktilo işlerini yapar,

i.

Ayniyat saymanı yok ise onun görevlerini yürütür,

20)

Şoför

21)

Hizmetli

22)

Kaloriferci
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9.1.3. Sağlık Merkezleri:
Acil vakalar, doğumlar, ateşli hastalar, küçük müdahale gerektiren hastalar, kısa
zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastalarla, fiilen görev yapan uzmanlarca branşıyla ilgili
hastaların kabul ve tedavi edildiği koruyucu sağlık hizmetleri ile acil tedavi hizmetlerini
bünyesinde bütünleştiren kurumlardır.
Sağlık merkezleri; tıp merkezleri, özel dal merkezleri ve teşhis merkezlerinden oluşur.
Tıp merkezleri, sürekli ve düzenli olarak gelişmiş donanım ve personel desteği ile 24
saat ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarıdır.
Özel dal merkezleri, personel desteği ile 24 saat ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan
sağlık kuruluşlarıdır. Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile aynı hastalığa yakalananlara
veya bir organ veya grubu hastalara yönelik hizmet vermek üzere kurulmuşlardır.
Teşhis merkezi, kanunlar çerçevesinde birden fazla ilgili uzman hekimlerce açılan ve
özel donanıma sahip, özel mevzuatına göre faaliyet gösterip teşhis hizmeti sunan özel sağlık
kuruluşlarıdır.

9.1.4. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
Ana ve çocuk sağlığı, gebeliği önleyici uygulamalar, çocuk bakımı konusunda anne
eğitimi, gebelik, lohusa takibi, 6 yaşa kadar aşı takibi yapan sağlık merkezleridir.
Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri yönetmeliğine göre, AÇS-AP
merkezlerinde verilecek hizmetler şunlardır:
A) Aile sağlığı hizmetleri
- Çocuk ve Adölesan Sağlığı
- Kadın ve erkek üreme sağlığı hizmetleri
B) Poliklinik hizmetleri
C) Laboratuvar Hizmetleri
D) Eğitim Hizmetleri
- Hizmet İçi Eğitim
- Halk Eğitimi
- Mezuniyet Öncesi Uygulamalı Eğitim Hizmetleri
F) Erken teşhis hizmetleri
G) Danışmanlık hizmetleri
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H) Kayıt bildirim ve değerlendirme hizmetleri

9.1.5. Halk Sağlığı Laboratuvarları
Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul Ve
Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre; Halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi
kapsamında birey ve toplum sağlığını etkileyen ve etkileyebilecek etmenleri inceleyen ve
görev alanıyla ilgili klinik ve klinik dışı laboratuvar hizmetleri sunan Kurum laboratuvarına
halk sağlığı laboratuvarı denir.
Halk sağlığı laboratuvarları hizmet tipine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
a) L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı: Kurumun planlaması ve
izni dahilinde ilgili mevzuatı kapsamında Kurumca belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri
gerçekleştiren laboratuvardır.
b) L1 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı: TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre
akredite olan, ilgili mevzuatı kapsamında Kurumca belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri
gerçekleştiren ve bölgesindeki L2 hizmet tipi laboratuvarlara analiz, eğitim ve danışmanlık
hizmetleri sunan laboratuvardır.
c) Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar: Referans olduğu parametrenin
doğrulamasını yapan, gerektiğinde yeni yöntemlerin geçerli kılınmasını sağlayan ve bu
kapsamda kurumca yetkilendirilen laboratuvardır. Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar
olabilme ölçütleri ve görevleri Kurumca belirlenir.
Halk sağlığı laboratuvarlarının görevleri;
a)
Aile hekimliği hizmetleri ve birinci basamak tanı/tarama testleri kapsamında
tanıya yardımcı test ve analizleri yapmak,
b)
Kan, idrar gibi vücut sıvıları ile diğer klinik örneklerde mikrobiyolojik ve
biyokimyasal analizleri yapmak,
c)
Klinik ve klinik dışı örnekleri gerektiğinde kesin tanı için test bazında referans
yetkili laboratuvara göndermek,
d)
Salgın veya olay araştırması amacıyla aktif vaka bulma çalışmaları dahil,
Müdürlük tarafından ilde endemik, epidemik ve/veya halk sağlığı problemi olduğu belirlenen
durumların araştırılmasına katılmak, salgın durumlarında olaya maruz kalmış birey, hayvan
ve çevresel numunelerin toplama işleminde gerektiğinde Müdürlüğe yardımcı olmak,
analizlerini yapmak, gereken numuneleri test bazında referans yetkili laboratuvara
göndermek,
e)
Hizmet içi eğitim planları hazırlamak, bu amaca yönelik eğitimleri yapmak ve
yapılmasını sağlamak,
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f)
Halk
sağlığı laboratuvarı hizmetleri
kapsamında
ulusal
uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
g)

Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen analizleri yapmak,

h)

Kurumca faaliyet alanları ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

ve

9.1.6. Acil Sağlık Hizmetleri
Acil sağlık hizmetleri; konusunda özel eğitim görmüş ekipler tarafından 24 saat
kesintisiz hizmet verecek şekilde, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında
ve hastaneler ile diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında acil tıbbi tedaviye ihtiyacı olanlara
sunulan hizmetlerin bütünüdür.
Komuta kontrol merkezine gelen çağrılar, acil sağlık hizmetleri istasyonuna bildirilir.
Komuta kontrol merkezinin görevleri:
a)
Merkeze ulaşan acil sağlık çağrılarını değerlendirmek, çağrılara göre verilmesi
gereken hizmeti belirleyerek yeterli sayıda ekibi olay yerine yönlendirmek, hizmet ile ilgili
her türlü veriyi kayıt altına almak, saklamak ve değerlendirmek
b)
İl düzeyindeki kendisine bağlı istasyonların acil yardım, hasta nakil, özel
donanımlı ambulanslar, hava ve deniz ambulansları, acil sağlık araçları ile hizmet araçlarının
sevk ve idaresini yapmak
c)
Hastaneler arasındaki koordinasyonu sağlayarak hasta sevk sisteminin düzenli
olarak işlemesini sağlamak, başta yoğun bakım yatakları olmak üzere kritik yatak ve birimler
ile personelin takibini yapmak
d)
Hizmetin verilmesi sırasında, hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
e)
Olağandışı durumlar ve afetlerde diğer kurumlarla işbirliği içerisinde olay
yerine yeterince ambulans ve acil sağlık aracını görevlendirmek, hastane koordinasyonunu
sağlamak, gerektiğinde ildeki tüm ambulansları ve özel ambulans servislerini sevk ve idare
etmek
Acil sağlık hizmetleri istasyonunun görevleri:
a)
Merkezin yaptığı yönlendirmelere göre vermesi gereken hizmeti, Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmek
b)
İstasyona doğrudan yapılan çağrıları merkezin değerlendirmesine sunarak
verilecek talimata göre davranmak
c)

Hizmet ile ilgili kayıtları tutmak
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d)
Hizmet için gerekli bütün araç, gereç ve taşıtları kullanıma hazır bulundurmak
ve gerekli bakım, onarım ihtiyacını anında merkeze bildirmek
e)

Merkezin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

9.1.7. Diğer Kuruluşlar
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı:
a)
üretmek,

Koruyucu hekimliğin gerektirdiği aşı, serum ve diğer biyolojik ürünleri

b)
Ülkemizde üretilen veya yurt dışından ithal edilen her türlü ilaç ve
kozmetiklerin, biyolojik ürünlerin kontrollerini yapmak, araştırma ve laboratuvar hizmetlerini
yürütmek, pestisitlerin analiz ve etkinlik testlerini yapmak,
c)
Gıda kontrol ve beslenme hizmetlerinin gerektirdiği araştırma ve laboratuvar
hizmetlerini yürütmek,
d)
yürütmek,
e)
f)
yürütmek,

Çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik araştırma ve laboratuvar hizmetlerini
Zehir kontrol ve araştırma hizmetlerini yürütmek,
Salgın hastalıklarla ilgili araştırma, doğrulama ve laboratuvar hizmetlerini

g)
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık personelinin hizmet içi
eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek,
h)

Yayın ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,

i)

Tababet Uzmanlık Tüzüğü uyarınca uzmanlık eğitimi vermek,

j)

Referans hizmetlerini yürütmek,

k)

Koruyucu kuduz aşısı yapmak,

l)
Biyokimya, hormon ve
laboratuvar hizmetlerini yürütmektir.

hematoloji

laboratuvarlarında

tanıya

yönelik

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü:
Kuruluşu bulaşıcı karantina hastalıklarının yayılmasını önlemek temeline dayanır.
Sahil Sağlık Denetleme Merkezi: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün limandaki sağlık birimleridir.
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Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezi: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün havalimanındaki sağlık birimleridir.

9.2. Yataksız Sağlık Kurumları Bildirim Formları
Sağlık hizmetlerinin planlanması, hizmetin değerlendirilmesi karşılaşılan sorunlar ve
alınması gereken önlemler, bölge hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi kayıtların sağlıklı ve tam
olarak tutulmasına bağlıdır. Kayıtların tutulmasında üzerinde durulması gereken en önemli
nokta kayıtların kaynağında doğru ve eksiksiz olarak toplanmasıdır. Sağlık kayıtlarını
tutarken göz önünde bulunması gereken bir başka konu da sağlık kayıt sisteminin bir bütün
olduğudur. Tutulan kayıtlar birbiri ile bağlantılıdır. Bir kayıt formuna işlenen bir veri diğer bir
formda kullanılmaktadır. Bu nedenle her bir form bir diğerinden farklı düşünülmemelidir.
Aşağıda yataksız sağlık kurumlarında kullanılan formlar ayrıntılı şekilde yer almaktadır.
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FORM 012/A O-59 AY AŞI KAYIT FİŞİ
Temel aşı kayıt formudur. Bu formda kurum tarafından uygulanan tüm kamu aşıları
siyah kalemle kaydedilir. Doğan, tespit edilen her bebek, Ev Halkı Tespit Fişi (ETF), Form
004, Form 006 ve Form 012A’ya kaydedilir. Aile Hekimleri de kayıtlı bebek ve çocuklarını
Form 012A’ya kaydeder. Form 012A’da yapılan aşıların her biri tarih, gün-ay-yıl olarak ilgili
alana kaydedilmeli, aşının ve varsa sulandırıcısının lot no’su da belirtilmelidir. Bu forma
diğer sağlık birimleri ve özel hekimler tarafından yapılan aşılar da tarihleri belirtilerek farklı
renkte bir kalemle kaydedilir (Kamu aşıları için mavi, özel aşılar için kırmızı renkli kalem
kullanılmalıdır).
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Form No: 012/A

Adı

Baba adı

Hane
no

Soyadı

KURUM :
SAĞLIK EVİ:

TC Kimlik
no

İL:
İLÇE:

Sıra
no

M uhtarlığı:

0-4 YAŞ (0-59 AY) AŞI KAYIT FİŞİ

Adres/Telefon

Doğumda NT'a
karşı korunmuş
Evet/Hayır*

Doğum Tarihi

Sokağı:

PPD

DaBT-İPA-Hib

Hepatit B
BCG

Gün/Ay/Yıl

T arih

Sonuç

I

II

R

I

III

I

II

III

R

Lot no
Konjuge Pnömokok Aşısı
I

II

III

OPA

KKK
II

Diğer**

I

Adı

Baba adı

Soyadı

Hane
no

TC Kimlik
no

Lot no
Sıra
no

Adres/Telefon

Doğumda NT'a
karşı korunmuş
Evet/Hayır*

Doğum Tarihi

PPD

DaBT-İPA-Hib

Hepatit B
BCG

Gün/Ay/Yıl

T arih

Sonuç

I

II

R

I

III

I

II

III

R

Lot no
Konjuge Pnömokok Aşısı
I

II

III

OPA

KKK
II

Diğer**

I

Adı

Baba adı

Soyadı

Hane
no

TC Kimlik
no

Lot no
Sıra
no

Adres/Telefon

Doğumda NT'a
karşı korunmuş
Evet/Hayır*

Doğum Tarihi

PPD

DaBT-İPA-Hib

Hepatit B
BCG

Gün/Ay/Yıl

T arih

Sonuç

I

II

R

I

III

I

II

III

R

Lot no
Konjuge Pnömokok Aşısı
I

II

III

OPA

KKK
II

Diğer**

I

Adı

Baba adı

Soyadı

Hane
no

TC Kimlik
no

Lot no
Sıra
no

Adres/Telefon

Doğumda NT'a
karşı korunmuş
Evet/Hayır*

Doğum Tarihi

PPD

DaBT-İPA-Hib

Hepatit B
BCG

Gün/Ay/Yıl

T arih

Sonuç

I

II

R

I

III

I

II

III

R

Lot no
Konjuge Pnömokok Aşısı
I

II

III

OPA

KKK
II

Diğer**

I

Lot no
Aşılar için ayrılmış bölümde üst kısma aşının yapıldığı tarih, alt kısma yapılan aşının lot numarası yazılacaktır.
Sulandırılarak kullanılan aşılar için aşı ve sulandırıcının lot no'ları ayrı ayrı yazılacaktır. DaBT-İPA-Hib aşısı için kutunun üzerindeki lot no kaydedilecektir.
Aşılama tarihleri gün/ay/yıl olarak belirtilecektir.
Diğer kurumlar tarafından yapılıp bildirilen/tespit edilen kamu aşıları mavi kalemle kaydedilecektir.
Özel aşıların jenerik içeriği kırmızı kalemle kaydedilecektir.
* Çocuk ilk aşısı için geldiğinde annenin gebelikteki tetanoz aşılanma durumu sorgulanarak kaydedilir.
** "Diğer" bölümüne GBP kapsamı dışında olan yada GBP kapsamı içinde olup yukarıdaki başlıklarda belirtilmeyen antijenler kaydedilecektir.
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FORM 012/B 5 YAŞ ÜZERİ AŞI KAYIT FİŞİ
012A gibi temel aşı kayıt formudur. Bu formda kurum tarafından uygulanan tüm kamu
aşıları siyah kalemle kaydedilir. 5 yaşını geçen kişilere yapılan Genişletilmiş Bağışıklama
Programı (GBP) aşıları bu forma tarih, gün-ay-yıl olarak belirtilerek aşının ve varsa
sulandırıcısının lot no’su ile kaydedilmelidir. Bu forma ayrıca, diğer sağlık birimleri ve özel
hekimler tarafından yapılan aşılar da tarihleri belirtilerek farklı renkte bir kalemle kaydedilir
(Kamu aşıları için mavi, özel aşılar için kırmızı renkli kalem kullanılmalıdır). Form 012A ile
birlikte, Form 013 ve Form 013B’nin veri kaynağıdır. Okul çağı ve erişkin dönem
aşılamalarının da bu forma kaydedilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Form No: 012/B

İLÇE:

SAĞLIK EVİ:

Baba Adı

Adı

PPD
Soyadı

TC Kimlik no

KURUM :

Sıra No

İL:

Hane No

M uhtarlığı:

5 YAŞ ÜZERİ AŞI KAYIT FİŞİ

Doğum
Adres/Telefon Tarihi
Gün/Ay/Yıl

OPA KKK

Sokağı:

Td

Td (15-49 Yaş Kadın)

Td

Hepatit B
YapılSodığı
nuç
T arih

İlk
1

İlk
1

İlk
1

İlk
8

Diğer

Td1
Gebe Gebe

Td2
Gebe

Td3

Td4

Diğer*

Td5

Gebe Gebe Gebe Gebe Gebe Gebe Gebe
Değil
Değil
Değil
Değil

I

II

III

Lot no

Lot no

Lot no

Lot no

Lot no
Aşılar için ayrılmış bölümde üst kısma aşının yapıldığı tarih, alt kısma yapılan aşının lot numarası yazılacaktır.
Sulandırılarak kullanılan aşılar için aşı ve sulandırıcının lot no'ları ayrı ayrı yazılacaktır.
Aşılama tarihleri gün/ay/yıl olarak belirtilecektir.
Diğer kurumlar tarafından yapılıp bildirilen/tespit edilen kamu aşıları mavi kalemle kaydedilecektir.
Özel aşıların jenerik içeriği kırmızı kalemle kaydedilecektir.
* "Diğer" bölümüne GBP kapsamı dışında olan yada GBP kapsamı içinde olup yukarıdaki başlıklarda belirtilmeyen antijenler/dozlar kaydedilecektir.
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FORM 013/A AŞI SONUÇLARI ÇİZELGESİ
Sağlık Ocağı, Aile Hekimi (AH), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), diğer kuruluşlar ve
Sağlık Müdürlüğü düzeyinde, yapılan aşıların ve aşı, antiserum, enjektör ve atık kutusu stok
durumunun aylık olarak bir üst kademeye bildirilmesi için kullanılır. Her ayın sonunda Sağlık
Ocağı, AH ve TSM tarafından, o ay yapılan aşılar Form 012A’dan ve Form 012B’den, yaş
grubuna göre ayrılarak, bu forma aktarılır. Kurumlarda Form 013 hazırlanırken sadece o
kurumda uygulanan kamu aşıları bildirilecektir. Burada temel amaç; yapılan aşının bildirim
sistemine bir kez girilmesini sağlayarak mükerrer bildirimi engellemektir.
T.C.

YIL:______________

AŞI SONUÇLARI ÇİZELGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI
Form no: 013

AY:______________

İL:__________________________

TOPLAM NÜFUS:___________________________

İLÇE/TSM:____________________

0-11 AY BEBEK NÜFUSU:_____________________

KURUM/AH:__________________

AYLIK 0-11 AY BEBEK NÜFUSU:_______________

YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN AŞI DOZLARI
AŞI

Uygulama

0 YAŞ
(0-11 ay)

1 YAŞ
(12-23 ay)

2-4 YAŞ
(24-59 ay)

5-9 YAŞ

10-14 YAŞ

15 YAŞ ve Üzeri TOPLAM

I
DaBT-İPA-Hib
AŞISI

II
III
R

TOPLAM DaBT-İPA-Hib

Hib AŞISI

I

TOPLAM Hib
I
KONJUGE
PNÖMOKOK
AŞISI

II
III
R

TOPLAM KPA
I
ORAL POLİO
AŞISI

II
III
R

TOPLAM POLİO
KIZAMIK
KIZAMIKÇIK
KABAKULAK
AŞISI

I
R

TOPLAM KKK
PPD
BCG AŞISI
I
HEPATİT B AŞISI

BD

Bİ

T

II
III

TOPLAM Hep B
KIZAMIKÇIK AŞISI
Okul Td AŞISI
DİĞER Td

GEBE

GEBE DEĞİL

Td1
15-49 YAŞ KADIN Td2
Td AŞISI
Td3
Td4
Td5
TOPLAM Td
Hepatit B aşısının 0-11 ay grubuna 1. doz uygulaması bölge dışında (hastane, diğer kurumlar) yapıldı ise BD sütununa, kendi kurumunuzda yapıldı
ise Bİ (Bölge içi) sütununa yazılacaktır. BD ve Bİ sütunlarının toplamı T(Toplam) sütununda belirtilecektir.
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FORM 013/A AŞI SONUÇLARI ÇİZELGESİ
(ARKA YÜZ)
AŞILARIN ve SERUM LARIN TÜKETİM , STOK VE İHTİYAÇ DURUM U

CİNSİ

Ampul yada
Geçen
Bu Dönem Bu Dönem Bu Dönem
Şişedeki Dönemden
İçinde
İçinde İçinde İmha
Gelen
Edilen
Doz Sayısı Devreden
Açılan
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fire
Yüzdesi
(F)

Gelecek Döneme
Devreden
(G)
S.O.
S.M.

İhtiyaç
(H)

DaBT-İPAHib
Hib
KPA
OPA
KKK
Kızamık
A
Ş Kızamıkçık
I
L
PPD
A
R
BCG
Hepatit B
DT
Td

S
E
R
U
M
L
A
R

Kuduz
Tetanoz
Difteri
Kuduz
Akrep
Yılan
1 cc enj.
2 cc enj.
Enjektör Atık Kutusu
(A) sütununa eldeki aşıların her bir ampul ya da şişesinde kaç doz olduğu yazılacaktır.
(B),(C),(D),(E),(G) ve (H) sütunları doz sayısı değil, ampul ya da şişe sayısı olarak doldurulacakır.
(E) sütununa yalnızca soğuk zincirde kırılma, miyadın dolması vb. nedenlerle imha edilen ampul ya da şişe sayısı yazılacaktır.
(D),(F) ve (H) sütunları aşağıdaki şekilde hesaplanarak doldurulacaktır.

- Dönem içinde açılan (D) = (B) +(C) – (E)+(G)
(D) x (A) - Uygulanan doz sayısı

- Fire yüzdesi (F) =-------------------------------------------------------------x100
(D) x (A)
(Aylık 0-11 ay hedef nüfus x doz sayısı ) x ( 1+ fire yüzdesi) x rezerv stok (1.25)
- GBP Aşı İhtiyacı (H) =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Depo mevcudu(G)
1/10/20 (A)
- GBP Dışı İhtiyaç (H) = (D) x 1.25 – G
Formu Düzenleyen/Tarih

Onaylayan/Tarih
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FORM 013/B ÖZEL HEKİM AŞI UYGULAMALARI
Özel aşılardan içeriğinde DBT/DaBT, Polio, Hib, KKK ve Hepatit-B antijenlerini
bulunduran aşıların bildirimi için kullanılır. Bu uygulamayı yapan kişi ve kuruluşların
gönderdiği ayrıntılı liste aylık olarak bağlı olduğu Sağlık Grup Başkanlığı/TSM/Sağlık
Müdürlüğü yoluyla ilgili Sağlık Ocağı/Aile Hekimine ulaştırılır ve Form 012A/B’ye aktarılır.
Ayrıca saha gezilerinde tespit edilen özel aşılar da kayıt altına alınmalıdır. Özel aşılar tarihleri
belirtilerek kırmızı renkli bir kalemle ilgili formlara kaydedilir. Ay sonunda bu aşılar Sağlık
Ocağı/Aile Hekimi tarafından Form 012A/B’den Form 013B’ye aktarılır. Burada temel amaç;
yapılan aşının bildirim sistemine bir kez girilmesini sağlayarak mükerrer bildirimi
engellemektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Form no: 013/B

ÖZEL HEKİM AŞI UYGULAM ALARI
İL:__________________________
İLÇE/TSM:____________________
KURUM/AH:__________________

YIL:______________
AY:______________

YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN AŞI DOZLARI
AŞI

Uygulama

0 YAŞ
(0-11 ay)

1 YAŞ
(12-23 ay)

2-4 YAŞ
(24-59 ay)

5-9 YAŞ

10-14 YAŞ

15 YAŞ ve
Üzeri

TOPLAM

I
DaBT-İPA-Hib
AŞISI

II
III
R

TOPLAM
I
KONJUGE
PNÖMOKOK
AŞISI

II
III
R

TOPLAM
KIZAMIK
KIZAMIKCIK
KABAKULAK
AŞISI

I
R

TOPLAM
I
HEPATİT B
AŞISI

II
III

TOPLAM

Formu Düzenleyen/Tarih

Onaylayan/Tarih
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FORM 014 BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR FİŞİ
Bu form bildirimi zorunlu hastalık vakaları ile karşılaşıldığında doldurulur.
Form No 014
BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR FİŞİ
( u.Hıfzıssıhha Kanunu Mad. 57-64 )
…………………İlçe Grup Başkanlığına/ İl Sağlık Müdürlüğüne
GÖNDERENİN
Adı Soyadı:
Mesleği:
Kurum Adresi:
İş Adresi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Form 014 Arka Yüz )

HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ
Cinsiyeti
T.C.Kimlik No

E

HASTALIK DURUMU
K
Hastalığın Adı

Soyadı
Adı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Mesleği

Teşhisi

Olası

Kesin

Başladığı Tarih
Hastanın yattığı klinik adı/adresi

ADRESİ:
İli
İlçesi
Muhtarlığı
Sokağı

Ölmüşse tarihi
DÜŞÜNCELER:

Ev No.
Ev/Cep Tel:
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FORM 016 BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR TESPİT FİŞİ
T.C.

BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR TESPİT FİŞİ

Adı

Baba Adı

Doğum
Tarihi

Teşhis

Cinsi
Kod E/K

Mesleği

Klinik

Lab.

Tarih

Soyadı

Hekimin Adı,Soyadı :……………………………………

……………………………Hastalığı
Başladığı

Sıra No

Sağlık Bakanlığı
Form No: 016
Sağlık Ocağı:……………………..

Hekimin İmzası

AŞI DURUMU (Aşı uygulama Tarihi)
1.

2.

3.

TAM

Sonucu

AŞI

RAPEL E/H

Şifa

Ölüm

Ev Adresi
Tarih

Sokak Ev No Muhtarlığı

:……………………………………
BİLDİRİMİ YAPAN Bildirim
Tarihi
Adı, Soyadı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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FORM 017/A GRUP A HASTALIKLAR
A Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların bildirimi nüfus tabanlı sistem ile
ülke genelindeki hasta kabul eden ve tedavi düzenleyen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile
gerçek kişi ve özel kuruluşlardan yapılır. Hastalığın bildirimi “Form 014 – Bildirimi Zorunlu
Hastalıklar Fişi” ile, vakanın tespit edildiği yerden ikamet ettiği bölgedeki sağlık ocağına
yapılır. Sağlık Ocağı, bildirimi, “Form 016 – Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit Fişi”ne
işler, gerekli sürveyans çalışmasını yapar ve takip eden ayın ilk haftasında “Form 017/A –
Grup A Hastalıklar Bildirim Formu” ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapar.
GRUP A HASTALIKLAR

İL :
Sağlık Kurumu :

Form 017/A
Yıl :20…..

Ay:………………
Hastalık İsimleri

K

T
E
1-4 YAŞ

K

T
E
5-9 YAŞ

K

T
E
10-14 YAŞ

K

T
E
15-19 YAŞ

K

T
E
20-29 YAŞ

K

T
E
30-44 YAŞ

K

T
E
45-64 YAŞ

K

T
E
65+ YAŞ

K

T
E
TOPLAM

K

T
Formu Dolduran

Tarih:
Sorumlu Hekim
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Öl üm

Öl üm

Olası Vaka

Kesin Vaka

ŞARK ÇIBANI

Öl üm

E
0-11 AY

TİFO

TETANOZ
Kesin Vaka

Öl üm

Kesin Vaka

Kesin Vaka

Öl üm

ŞARBON
Olası Vaka

Öl üm

SİFİLİZ
Kesin Vaka

Öl üm

SITMA
Kesin Vaka

Olası Vaka

Kesin Vaka

POLİOMİYELİT

Öl üm

Olası Vaka

Kesin Vaka

NEONATAL
TETANOZ

MENİNGOKOKKAL
HASTAL IK

Öl üm

Kesin Vaka

KUDUZ-RİSKL İ
TEMAS

Olası Vaka

Vaka

Öl üm

Öl üm

Kesin Vaka

Öl üm

KUDUZ
Olası Vaka

KOLERA
Kesin Vaka

KIZAMIKÇIK

Öl üm

Olası Vaka

Öl üm

Kesin Vaka

Kesin Vaka

Öl üm

KIZAMIK
Olası Vaka

Kesin Vaka

Öl üm

KABAKULAK
Olası Vaka

Öl üm

Kesin Vaka

Öl üm

Kesin Vaka

Öl üm

Kesin Vaka

Öl üm

HEPATİT A HEPATİT B HEPATİT C HEPATİT E
Kesin Vaka

Öl üm

Kesin Vaka

Öl üm

Olası Vaka

OLASI
VAKA

GONORE
Olası Vaka

Öl üm

Kesin Vaka

Olası Vaka

DİFTERİ

Kesin Vaka

Öl üm

BRUSELLOZ
Olası Vaka

Kesin Vaka

Öl üm

BOĞMACA
Olası Vaka

ci nsi yet

AKUT
KANLI
İSHAL

Vaka

Yaş Grupl arı

AKUT VİRAL HEPATİTLER

FORM 017/B GRUP B HASTALIKLAR
B Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların bildirimi, tespit edildiği her
noktadan direkt olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlığa yapılır. Bakanlık hastalık ile ilgili
olarak gerektiğinde bizzat veya İl Sağlık Müdürlüğü kanalı ile inceleme yaptırır
Yıl :20….

Form 17/ B

GRUP B HASTALIKLAR
Ay: ……………
HASTALIK İSİMLERİ
Cinsiyet

Yaş Grupları

İl : …………………

ÇİÇEK
Olası Vaka Kesin Vaka

EPİDEMİK TİFUS
Ölüm

Olası Vaka Kesin Vaka

VEBA

SARI HUMMA
Ölüm

Olası Vaka Kesin Vaka

Ölüm

Olası Vaka Kesin Vaka

Ölüm

0-11 ay

E
K
T

1-4 yaş

E
K
T

5-9 yaş

E
K

45-64 yaş

30-44 yaş

20-29 yaş

15-19 yaş

10-14 yaş

T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T

65+ yaş

E
K

TOPLAM

T

Tarih:
Hazılayan

E
K
T
Tarih:
Kurum Amiri
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FORM 017/C GRUP C HASTALIKLAR
C Grubu Bildirimi Zorunlu Hastalıkların bildirimi kurum tabanlı olarak yapılır.
Hastalığın bildirimi için seçilmiş noktalardan günlük olarak Form 014 ile İlçe sağlık Grup
Başkanlıkları veya İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da aylık olarak
gelen bilgilerin icmali yapılarak “Form 017/C – Grup C Hastalıklar Bildirim Formu” ile takip
eden ayın ilk haftası içinde Sağlık Bakanlığına yapılır.
GRUP C HASTALIKLAR
İl

Form 017/C

:

Yıl: 20……….

Ay:…………..

Cinsiyet

0-11 AY

E

1-4 YAŞ

Olası
Vaka

E

5-9 YAŞ

Yaş Grupları

Hastalık İsimleri

E

65+ YAŞ 45-64 YAŞ 30-44 YAŞ 20-29 YAŞ 15-19 YAŞ 10-14 YAŞ

Kesin
Vaka

Olası
Vaka

Ölüm

Kesin
Vaka

Kesin
Vaka

Ölüm

Kesin
Vaka

Ölüm

İNFLUENZA

Kesin
Vaka

Ölüm

Ölüm

KALAAZAR
KONJENİTAL
(VİSSERAL
RUBELLA
LEİSHMANİAZİS)

LEJYONER
HASTALIĞI

LEPTOSİPİROZ

Kesin
Vaka

Kesin
Vaka

Kesin
Vaka

Kesin
Vaka

Ölüm

Ölüm

Ölüm

Kesin
Vaka

Ölüm

ŞİSTOZOMİYAZ TOKSOPLAZMOZ

SSPE

Kesin
Vaka

Ölüm

Kesin
Vaka

Ölüm

TULAREMİ

Kesin
Vaka

Ölüm

Ölüm

K
T

TOPLAM

HAEMOPHİLU
HEMORAJİK YENİ
VARYANT EKİNOKOKKOZ S İNFLUENZA
CREUTZFELD JAKOB ( KİST HİDATİK ) TİP B (HİB)
MENENJİTİ

AKUT
ATEŞ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K
T
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
Tarih:……/……./………

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
Tarih:…../…../…….

K

0

T

0
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0
0

FORM 017/D GRUP D ENFEKSİYÖZ ETKENLERİ
D Grubu Bildirimi Zorunlu Hastalıkların (Enfeksiyon Etkenlerinin) bildirimi
laboratuvarlardan olarak yapılır. Enfeksiyon etkeninin bildirimi için seçilmiş laboratuvarlar,
kurum bildirim sorumlusuna günlük olarak “Grup D – Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi” ile
bildirir. Kurum, Grup D – Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişlerinin icmalini haftalık olarak
yapar ve “Form 017/D – Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Formu” ile takip eden
haftanın ikinci iş gününde İlçe Sağlık Grup Başkanlıklarına veya İl Sağlık Müdürlüğüne
yapar. İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları gelen formları herhangi bir işlem yapmadan İl Sağlık
Müdürlüğüne gönderir. İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları veya
Kurumlardan gelen Form 017/D – Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Formlarının
icmalini aylık olarak yapar ve “Form 017/D – Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Formu”
ile takip eden ayın ilk haftası içinde Sağlık Bakanlığına gönderir.

GRUP / D ENFEKSİYÖZ ETKENLERİ

İl: BURSA

Form 017/ D
Ay:………………..

GRUP D ENFEKSİYÖZ
ETKEN/HASTALIK
CİNSİYET

Yıl: 20…….

YAŞ GRUPLARI
1-4 YAŞ

0-11 AY
K

E

5-9 YAŞ
K

E

10-14 YAŞ
K

E

K

15-19 YAŞ
E

K

20-29 YAŞ
E

K

30-44 YAŞ
E

K

45-64 YAŞ
E

K

65+ YAŞ
E

TOPLAM
E

K

Shigella dysenteriae

0

0

Shigella flexneri

0

0

Shigella boydii

0

0

Shigella sonnei

0

0

Salmonella,-Typhi

0

0

Salmonella,-Paratyphi A

0

0

Salmonella,-Paratyphi B

0

0

Salmonella,-Paratyphi C

0

0

Salmonella,-O4(B)

0

0

Salmonella,-O7(C1)

0

0

Salmonella,-O8(C2-C3)

0

0

Salmonella,-O9(D1)

0

0

Salmonella,-O9,46(D2)

0

0

Salmonella,- O3,10(E1)

0

0

Salmonella,-O1,3,19(E4)

0

0

Salmonella,-O13(G)

0

0

Salmonella,-O18(K)

0

0

Salmonella,-Diğer

0

0

Salmonella,-sp.(tiplendirilmemiş izolat)

0

0

Enterohemorajik E.coli(O157:H7)

0

0

Enterohemorajik E.coli(Diğer)

0

0

Campylobacter jejuni

0

0

Campylobacter coli

0

0

Campylobacter sp(Diğer)

0

0

Listeria monocytogenes

0

0

Cryptosporidium sp

0

0

Entamoeba histolytica

0

0

Giardia intestinalis

0

0

Chlamydia trachomatis

0

0

Tarih :…../……./……..
Formu Dolduran

E

K

Tarih:…./…../………
Sorumlu Hekim

222

FORM 018/A HASTALIK İSTATİSTİK FORMU (ÖN YÜZ)
Bu form bildirimi zorunlu olmayan hastalıkların istatistik dökümü için aylık olarak
düzenlenir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞ

HASTALIK İSTATİSTİK FORMU

Yıl : ..............

Form No:018/A

(Bildirimi Zorunlu Olan Hastalıklar Hariç)

AY : ..............

İL : ...........................
İLÇE : ...........................

Kurumu : ......................................................
HA S TA LIK

YAŞ
GRUPLARI

KODLARI

VE

İSİMLERİ

1

2

3

4

5

6

Akut
ÜSYE

Akut
Sinüzit

Akut
Faranjit

Akut
Tonsilit

Akut
Laranjit

Akut
Bronşit

7

8

Bronşiyolit Pnömoni

9

10

11

KOAH

Astım

A. Otitis
Media

12

13

14

Febril
A.
Rom atizm a Konvülsiyo Suçiçeği
l Ateş
n

Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm

0 YAŞ

K
E

1-4

K
E

5-9

K

10-14
15-24
25-44
45-64
65 +

E

E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E

TOPLAM K

T

DÜZENLEYEN

ONAYLAYAN

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Ünvanı:
Tarih:

Ünvanı:
Tarih:

İmza:

İmza:
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FORM 018/A HASTALIK İSTATİSTİK FORMU (ARKA YÜZ)
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞ

HASTALIK İSTATİSTİK FORMU

Yıl : ..............

Form No:018/A

(Bildirimi Zorunlu Olan Hastalıklar Hariç)

AY : ..............

İL : ...........................
İLÇE : ...........................

Kurumu : ......................................................
HA S TA LIK

YAŞ
GRUPLARI

15
Kızıl

16

17

Protein
Raşitizm
enerji
Malnütrisy

KODLARI

VE

İSİMLERİ

18

19

20

21

22

23

24

Demir
Eksikliği
Anemisi

İshaller

Servisit

Hipertansi
yon

Guatr

Diabet

Obezite

25

26
Diğer

Thalasse
Hem oglobi
mi
nopatiler

Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm

0 YAŞ

K
E

1-4

K
E

5-9

K

10-14
15-24
25-44
45-64
65 +

E

E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E

TOPLAM K

T

DÜZENLEYEN

ONAYLAYAN

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Ünvanı:
Tarih:

Ünvanı:
Tarih:

İmza:

İmza:
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PARAZİT HASTALIKLARI İSTATİSTİK ÇİZELGESİ
Parazit hastalıkları, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan toplumlarda her zaman önemli
bir halk sağlığı problemi olabilmektedir. Başlıca bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi
gastrointestinal sistem şikâyetlerine neden olabilen bağırsak parazitleri anemi, büyüme ve
gelişme geriliğine de yol açabilmektedirler. Uyuz, kişiyi oldukça rahatsız eden bir kaşıntıya
sebep olurken, bit, kaşıntının yanı sıra bazı enfeksiyon hastalıkların bulaşmasında önemli rol
oynamaktadır. Kişilerin performansını etkileyerek önemli iş gücü ve ekonomik kayıplara da
yol açabilen parazit hastalıkları ile mücadele esaslarından birisi de sağlıklı ve güvenilir
verilerin elde edilmesidir. Bu veriler, kontrol programlarının hazırlanabilmesi ve
uygulanabilmesi için gerekli görülmektedir. Belirtilen amaca yönelik olarak hazırlanan bu
çizelgenin doğru bir şekilde ve zamanında düzenlenerek, ilgili yerlere ulaştırılması gerekli ve
önemlidir.
PARAZİT HASTALIKLARI İSTATİSTİK ÇİZELGESİ

İL : BURSA
GÖNDEREN KURUM:

YIL :

STROGYLOİDASİS

FİL HASTALIĞI

TENYA

KARACİĞER KELEBEĞİ

TRİCHOMONİASİS

UYUZ ENFEKSİYONU

BİT ENFEKSİYONU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CÜCE TENYA

KANCALI KURT ENFEKSİYON

0

0

E

KIL KURDU ENFEKSİYONU

0

0

0

ASCARİASİS

0

CİNSİYET

E
K

YAŞ GRUPLARI

TRİCHURİASİS

AY :

K

( 1-4 )

E
K

( 5-9 )

E
K

( 10-14 )

E
K

15-24

E
K

25-44

E
K

45-64

E
K

65+

E
K

TOPLAM
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FRENGİ ÇALIŞMA CETVELİ
Frengi bildirimi ve tedavisi mecburi bir hastalıktır. Frengi tespit edilen kişiye standart
bildirge fişi doldurulur. Bildirge fişi 4 nüsha olarak düzenlenir. Biri hastanın nüfusa kayıtlı
olduğu yerin Sağlık Ocağı Tabipliğine, ikincisi hastanın tedavi edildiği ilin Frengi Lepra
Savaş Başkanlığı’na, üçüncüsü hastanın tedavi edildiği sağlık ünitesine, dördüncüsü ise o ayın
28 no.lu aylık frengi çalışma cetveline dahil edilmek üzere 28 no.lu cetvelle birlikte Bakanlığa
gönderilir.

Tedavi Devresini Bitirerek
Kan Kontrolüne Geçenler
Sayısı

Müsbetler

Muayene Top.

Müsbetler

Muayene Top.

K E Top. K E K E K E K E K E K E 1. 2.D 3.D Asb İrsi Srlj K E K E K E K E K E K E Top.

Laboratuar Muayeneleri
VDRL
Kolirer
Kan

Müsbetler

Tedavide
Kalan
Umumi
Frengililer

Muayene Top.

Toplam

Kayıp

Ölen

Mıntıka
Haricine
Çıkan

Kayıttan Çıkarılan Frengililer
Frengilileri Gösterdikleri
Arazlara Göre Tasnif i

Tedavisi
Biten

Bölgey e
Kay ıtlı
Frengili
Say ısı

YALOVA İLİ 2006 YILI 2.Dönem GENEL FRENGİ ÇALIŞMA CETVELİ

Zührevi
Hastalık
Bakımından
İlk Defa
Kayda Alınan
Frengililer
Mıntıka
Haricinde
Dönen
Başka
Mıntıkadan
Gelen
Kayda Alınan
Frengili
Sayısı(xx)
Umumi
Frengililer
Toplamı

İLÇELER

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

VAKA TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

Not: Bu cetvel müteakip ayın 15'ine kadar Bakanlığa gönderilmiş olacak cetvelin bütün sütunları tam ve noksansız doldurulacaktır.
(x): Deri ve Tenasül hastalıkları dispanseri mevcut olan yerlerde Frengi vukuatı bu kısma ilave edilir.
(xx): Bu haneye ilk defa tespit edilen mıntıka haricinden dönen ve başka mıntıkadan gelenlerin toplamı kaydedilir.
(xxx): Ocak Tabiplerince yapılan evlenme muayeneleriyle diğer Z.H muayeneleri bu sütuna yazılacaktır.
Cetveli Dolduran
:
Kayıtlara Uygunluğu Tasdik Olunur.
Adı-Soyadı
:
Görevi
:
İmzası
:
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RİSKLİ GRUPLARA YÖNELİK HEPATİT B AŞILAMA ÇALIŞMASI FORMU

T.C

YIL:………….
AY:………….

SAĞLIK BAKANLIĞI

RİSKLİ GRUPLARA YÖNELİK HEPATİT B AŞILAMA ÇALIŞMASI FORMU
İL:………………………………..
İLÇE:…………………………….
KURUM/A.H:……………………
HEDEF GRUP

0 YAŞ
(0-11 AY)

HEDEF*

II

III

1 YAŞ
(12-23 ay)

I

II

III

2-4 YAŞ
(24-59 Ay)

I

II

III

5-9 YAŞ

I

II

III

10-14 YAŞ

I

II

III

15-19 YAŞ

I

II

III

20-29 YAŞ

I

II

III

65 YAŞ
ÜZERİ

30-64 YAŞ

I

II

III

I

II

III

TOPLAM

I

II

III

Başkanlığı

Tıp Fakültesi Öğrencileri
Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrencileri
Sağlık Meslek Yüksekokulu
Öğrencileri
Özel Muayenehanesi Bulunan
Diş Hekimleri

Birliği

Türk Dişh.

Yülseköğretim Kurulu

I

Yetiştirme Yurtları
Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu

Çocuk Yuvaları

Huzurevleri
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleri
Kreş ve Gündüz Bakımevleri

Polis Memurları
Kuaförler

ve

İtfaiye Personeli

Federasyo

Türkiye

Berberler

İçişleri Bakanlığı

Çocuk ve Gençlik Merkezleri

Berber, kuaför, manikürcü ve
pedikürcüler
TOPLAM
* İlgili kurumlardan alınan bilgi doğrultusundaki RİSK GRUBUNUN TAMAMI
Not: Form aylık olarak doldurulacak ve bildirimi yapılacaktır.

AYLIK GBP SÜRVEYANS FORMU
Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP), Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık,
Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit B, Hemofilus influenza tip b’ye
bağlı hastalıklar ile Streptokokus pnömoniya’ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların
morbidite ve mortalitesini azaltarak, bu hastalıkları kontrol altına almak ve hatta tamamen
ortadan kaldırmak amacı ile hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp
bağışıklanmalarını sağlamak için yapılan aşılama hizmetlerini içerir. Bu formun temel amacı
GBP kapsamındaki hastalıklarla ilgili aşılanma durumu verilerini ayrıntılı olarak toplamak ve
sahadaki aşı etkinliğini izlemektir. Bu nedenle vakaların aşılanma durumları iyi araştırılmalı
ve bilinmiyor sütununda vaka kalmamasına özen gösterilmelidir. Ay sonunda Form 016’ya
(Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit Fişi) göre tespit edilen GBP kapsamındaki hastalıklar
(tüberküloz hariç) bu forma aktarılır ve ayın ilk haftası içinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
Gelen formlar Sağlık Müdürlüğünde toplanarak tek bir form hâline getirilir ve takip eden ayın
en geç 20’sine kadar TSİM programına girilir ve ay sonuna kadar Sağlık Bakanlığına
ulaştırılır. Bu formda yer alan GBP hastalıklarına ait sayılar ile Form 017’lerdeki sayılar aynı
olmalıdır.
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AYLIK GBP SÜRVEYANS FORMU
YIL:

………………….. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AY:

DÜZENLEYEN
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Tarih
İmza

ONAYLAYAN
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Tarih
İmza

Bu formla bildirilen vaka sayıları Form 017A ve Form 017C ile uyumlu olmalıdır. Vakaların aşılanma durumu ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.
* Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi standart tanı, sürveyans ve laboratuvar rehberi'nde yer alan vaka tanımlarına uygun olmalıdır.
** Bir aydan küçük çocuklar içindir. Annenin tetanos toksoidi ile aşılanma durumunu kaydedin.
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2

3

TOPLAM VAKA
SAYISI

1

Bilinmiyor

3

Difteri
Boğmaca Olası
Boğmaca Kesin
Kızamık Olası
Kızamık Kesin
Kızamıkçık
Kabakulak
Hib menenjiti
Hepatit B
Tetanos (>1ay)
N. Tetanos**

Anamnez

2

30 Yaş +
Aşılı
Kart

Aşısız

1

Bilinmiyor

3

Anamnez

2

20-29 Yaş
Aşılı
Kart

Aşısız

1

Bilinmiyor

3

Anamnez

2

15-19 Yaş
Aşılı
Kart

Aşısız

1

Bilinmiyor

3

Anamnez

2

10-14 Yaş
Aşılı
Kart

Aşısız

1

Bilinmiyor

3

Anamnez

2

5-9 Yaş
Aşılı
Kart

Aşısız

1

Bilinmiyor

3

Anamnez

2

1-4 Yaş
Aşılı
Kart

Aşısız

1

Bilinmiyor

Aşısız

HASTALIK*

Anamnez

VAKALARIN YAŞ GRUBU VE AŞILAMA DURUMU
0-11 Ay
Aşılı
Kart

NEONATAL BEBEK ÖLÜM FORMU
Ay içinde gerçekleşen yeni doğan (1-28 gün arası) bebek ölümlerinin belirtildiği alt
kısmında boş bulunan yere bebek ölüm nedenleri de yazıldığı aylık olarak hazırlanan formdur.

NEONATAL BEBEK ÖLÜM FORMU

EK :3

İL :

SALİM

AY :
Yıl :

SAĞLIK O0CAĞI veya AÇS-AP ADI :

Neonatal bebek ölümlerinin ölüm tarihindeki yaşa göre ( gün olarak ) dağılımı
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Toplam

0

Ölüm Nedeni

Sayı
Sorumlu Hekim

BEBEK/ÇOCUK- ERİŞKİN AŞI KARTLARI
Bebek/Çocuk Aşı Kartı: Tespit edilen her bebek ve çocuk için Form 012A’ya kayıt
sırasında aşı kartı düzenlenir, uygunsa aşısı yapılır, değilse aşı kartına ilk aşı randevu tarihi
kurşun kalemle kaydedilerek verilir. Aşılama tarihi gün-ay-yıl olarak doldurulmalıdır.
Erişkin Difteri Tetanoz Aşı Kartı: Tespit edilen her gebe ve yüksek riskli
bölgelerdeki doğurganlık çağı kadın için Form 012B’ye kayıt sırasında aşı kartı düzenlenir,
uygunsa aşısı yapılır, değilse aşı kartına ilk aşı randevu tarihi kurşun kalemle kaydedilerek
verilir. Aşılama tarihi gün-ay-yıl olarak doldurulmalıdır.
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FORM 1 EV HALKI TESPİT FİŞİ (ÖN YÜZ)
Aile Hekimliği ve TSM bağlı bölge nüfusunun kaydı ve nüfus hareketlerinin (doğum,
ölüm ve göç gibi) saptanması için kullanılır. Bu formdan yararlanılarak nüfusun sayısı,
özellikleri, yaş -cins dağılımı, öğrenim durumu, medeni hali demografik hareketler ve
meskene ilişkin bilgiler elde edilir. Bu form saha çalışanları tarafından bizzat evlere yapılan
ziyaretler sonucu doldurulur. Yeni taşınan veya yeni tespit edilen haneler için yeni bir form
doldurulur. Form doldurulurken Nüfus Cüzdanı bilgileri dikkate alının. Ev halkının bilgileri
doldurulurken mümkün olduğu ölçüde kişilerin kendileriyle görüşme yapılmalıdır. Form
doldurulurken devamlılık esastır. Takipler belirli periyodlarda olmalı ve değişiklikler
işlenmelidir. Ziyaretlerde sadece değişiklik olup olmadığı sorulmamalı, tüm bilgiler yeniden
gözden geçirilmelidir.
Sıra No:

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Form No: 001

EV HALKI TESPİT FİŞİ

Muhtarlığı:
Sokağı:

İL:

KURUM:

Soyadı

Adı

Baba Adı

Ana Adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Telefon No:

Doğum
Tarihi

Cins

Sıra
No

Ev No:

SAĞLIK EVİ:

İLÇE:

İşi

Öğrenim
Durumu

Sosyal Güvence
Durumu

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

: Ç:Çocuk

B:Bekar

E:Evli

Ölüm, Yer Değiştirme

..../..../....

..../..../....

Öğrenim Durumu: 1.Okul Çağında Değil 2.Okur Yazar Değil 3.Okur-Yazar
Medeni Hali

Med.
Hali

D:Dul

4.İlkokul 5.Ortaokul 6.Lise 7.Yüksekokul

Bo:Boşanmış
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Soyadı

Adı

Baba Adı

Doğum
Tarihi

Ana Adı

14
15
16
17
18
19
20

Cins

Sıra
No

FORM 1 EV HALKI TESPİT FİŞİ (ARKA YÜZ)
Med
.
Hali

İşi

Öğrenim
Durumu

Sosyal Güvence
Durumu

Ölüm, Yer Değiştirme

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

MESKEN BİLGİLERİ
Yıllar
21 İçilen Suyun Çeşidi

1.Damacana 2.Şebeke Suyu 3.Çeşme
4.Kuyu 5.Kaynak 6.Diğer

22 Kullanılan Hela Tipi

1.Kanalizasyona bağlı 2.Tek Çukurlu 3.Fosseptik
4.Çukursuz 5.Helasız (D=Dahili H=Harici)

23 Kullanılan Isınma Aracı

1.Kömür 2.Odun 3.Petrol Ürünleri
4.Doğalgaz 5.Elektrik 6.Dİğer

DÜZENLEYEN
Adı Soyadı:
Ünvanı:
Tarih:
İmza:
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FORM 23 1.BASAMAK SAĞLIK KURUMU AYLIK ÇALIŞMA BİLDİRİSİ (ÖN
YÜZ)
KURUMU
İL

: YALOVA

İLÇE

:

:

Muay ene Say ısı

:

AY

:

DOĞUMLAR

Hastanede

Sağlık Kurumuna Sev k
Küçük Cerrahi Müdahale
Klasik Otopsi
Adli Rapor

Adli

YIL

0

Toplam

Hekim
Ebe
Diğer Sağlık Personeli
Sağlık Personelinin Y ard.Olmadan

0

Tomlam

Def in Ruhsatı

İZLEMLER

Gebe

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
İdrar

Dışkı

Kan

Sıtma Kanı Gebelik Testi

Seroloji

Diğer

Loğusa
Bebek
Çocuk
15-49 Y aş Kadın

Sayı

BÜTÜN ÖLENLERİN YAŞ VE CİNS GRUPLARINA DAĞILIMI
Yaş

Cinsiy et

0-7 gün

8-28 gün

E

E

K

K

1-4 yaş

29-364 gün

E

K

E

5-9 yaş

K

E

K

10-14 yaş

15-24 yaş

25-44 yaş

45-49 yaş

50-64 yaş

E

E

E

E

E

K

K

K

K

K

65+yaş

E

K

Say ı

TOPLAM

E

K

0

0

HALK EĞİTİMİ VE HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİN SEANS SAYILARI
Konular

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

HİZMETİÇİ
EĞİTİM

HALK EĞİTİMİ

12

Toplam
0

Hekim

0

Hemşire

0

Sağlık Memuru

0

Ebe

0

Diğer Personel

0
HALK EĞİTİMİ KONU VE KODLARI

01

Hijy en v e Çev re Sağlığı

07

Uy uşturucu v e Key if Verici Maddeler (Sigara, Alkol v b)

02

Beslenme

08

İlk Y ardım v e Kazalardan Korunma

03

Çocuk Sağlığı v e Çocukluk Dönemi Hastalıkları

09

Özel Gün v e Haf talar (Verem, Kabser Haf tası gibi)

04

Ana Sağlığı v e Aile Planlaması

10

Ağız v e Diş Sağlığı

05

Bulaşıcı Hastalıklar, Korunma, Aşılar v e Serumlar

11

06

Sosoy al Hastalıklar (Verem, Sıtma, AIDS, Trahom v b)

12

01

Adaptasy on Eğitimi

07

Genel Beslenme

02

Çev re Sağlığı

08

Ana v e Çocuk Sağlığı

03

Ruh Sağlığı

09

Meslek Esas v e Teknikleri

04

Mikrobiy oloji v e Bağışıklama

10

Sağlık Eğitimi

05

Bulaşıcı Hastalıklar v e Epidemiy oloji

11

İlk Y ardım

06

Farmakoloji

12

Sağlık İstatistiği

Diğer Sağlık Konuları

HİZMETİÇİ EĞİTİM KONU VE KODLARI
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FORM 23 1. BASAMAK SAĞLIK KURUMU AYLIK ÇALIŞMA BİLDİRİSİ (ARKA
YÜZ)
GEBE DURUMU

BEBEK DURUMU

a

Geçen Ay dan Dev reden

a

Geçen Ay dan Dev reden

b

Bu Ay İçinde Tespit Edilen

b

Bu Ay İçinde Tespit Edilen

c

Başka Bölgeden Gelen

c

Başka Bölgeden Gelen

d

Bu Ay İçinde Düşük Y apan

d

Bu Ay İçinde Canlı Doğan

e

Bu Ay İçinde Doğuran

e

Bu Ay İçinde Ölen

f

Bu Ay İçinde Ölen

f

Bölgeden Ay rılan

g

Bölgeden Ay rılan

g

Bebeklikten Çıkan

h

Ay Sonu Gebe Mev cudu
(a+b+c) - (d+e+f +g)

h

Ay Sonu Bebek Mev cudu
(a+b+c+d) - (e+f +g)

0

Doğum Anında Ölen Gebe Say ısı

0

Ölü Doğan Bebek Say ısı

LOHUSA DURUMU

ÇOCUK DURUMU

a

Geçen Ay dan Dev reden

a

Geçen Ay dan Dev reden

b

Bu Ay İçinde Tespit Edilen

b

Bu Ay İçinde Tespit Edilen

c

Başka Bölgeden Gelen

c

Başka Bölgeden Gelen

d

Bu Ay Lohusalığa Geçen

d

Bu Ay Çocukluğa Geçen

e

Bu Ay İçinde Ölen

e

Bu Ay İçinde Ölen

f

Bölgeden Ay rılan

f

Bölgeden Ay rılan

g

Bu Ay Lohusalıktan Çıkan

g

Çocukluktan Çıkan

h

Ay Sonu Lohusa Mev cudu
(a+b+c+d) - (e+f +g)

h

Ay Sonu Çocuk Mev cudu
(a+b+c+d) - (e+f +g)

0

DİŞ SAĞLIĞI BİLGİLERİ

0

DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEK

Muay ene Say ısı

Doğum Ağırlığı 1500 gr' ın Altında Olan

Okul Taramaları:Taranan Öğrenci Say ısı

Doğum Ağırlığı 1500-2500 gr. Arası Olan

12-45 Y aşta Tespit Edilen Çürük Diş Say ısı
Tespit Edilen Dişeti Hastalıkları Say ısı

ÇOĞUL DOĞUMLAR

Tedav i Say ısı
Çekim Say ısı

Özelliği

Say ısı

PREMATÜRE
DOĞUM SAYISI

Sev k Say ısı
Flor Uy gulaması

KUDUZ ŞÜPHELİ ISIRIK VE KUDUZ VAKALARI İLE UYGULANAN TEDAVİLER
Isısrılan Kişi Say ısı

Kuduz Teşhis Edilen Kişi
Say ısı

Kududz Aşısı Uy gulanan Kişiler
Y erli Aşı

İthal Aşı

Serum Uy gulanan
Kişi Say ısı

DÜZ ENL EY EN
Adı Soy adı

Karantinay a
Alınan Y erleşim
Y eri Say ısı

ONA Y L A Y A N

:

Adı Soy adı

:

Ünv anı

:

Ünv anı

:

Tarih

:

Tarih

:

İmza

:

İmza-Mühür

:
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BEBEK DEMİR BİLDİRİM FORMU
BEBEKLERDE DEMİR YETERSİZLİĞİ ANEMİSİNİN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ PROGRAMI BİLDİRİM FORMU
İL VE İLÇE
TSM KODU
AY VE YIL

:
:
:
BEBEK DURUMU
İLK DEFA DEMİR
DESTEĞİ ALAN BEBEK
SAYISI

DEMİR DESTEĞİNE
DEVAM EDEN BEBEK
SAYISI

4. AYINI BU AY DOLDURAN BEBEK SAYISI
ÜCRETSİZ
(A)

REÇETELİ
(B)

ÜCRETSİZ
(C)

REÇETELİ
(D)

BU AY İÇİNDE
ÜCRETSİZ
DAMLA
DAĞITILAN
(A+C)

BU AY İÇİNDE
REÇETELİ
DAMLA
KULLANAN
(B+D)

BU AY İÇİNDE
REÇETELİ VE
ÜCRETSİZ
DAMLA
KULLANAN
(A+B+C+D)

0

0

0

ANEMİ NEDENİYLE
BU AY TEDAVİSİNE BU AY TEDAVİSİNE
ÜCRETSİZ
REÇETELİ
BAŞLANAN
BAŞLANAN

MALZEME DURUMU
ÖNCEKİ AYDAN DEVREDEN
AY İÇİNDE GELEN
AY İÇİNDE SARF EDİLEN
ZAYİ İMHA
KALAN

DÜZENLEYEN

0

ONAYLAYAN
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FORM 102 AİLE PLANLAMASI ÇALIŞMALARI
AİLE PLANLAMASI ÇALIŞMALARI
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Form No:102
1.AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ

KURUMU: ………………….Toplum Sağlığı Merkezi
BİRİM: …………………………No'lu Aile Hekm liği

YIL:………….
AY:………….

UYGULANAN YÖNTEMLER

AP Poliklinik Başvuran Kişi AP Danışmanlığı
Sayısı
Alan Kişi Sayısı

Hap

Kondom

Enjeksiyon

ENJEKSİYON

RİA

DERİ ALTI
İMPLANTI

RİA

Deri Altı
İm plantı

Diğer Modern
Düşükten
Yöntem (kadın
sonra AP
Gebelik
Tüp
kondom u,
Yöntem i
Vazektom i
Sonlandırm a
Ligasyonu
diyafram ,
Başlanan Kişi
sayısı
sperm isit, jel,
Sayısı
ovül vb.)

Yeni Başlayan Kişi Sayısı
Eski Kullanıcı Sayısı
2.MALZEME DURUMU
HAP

KONDOM

Geçen Aydan Devreden
Ay İçinde Gelen / Alınan
Diğer Gelen (Başka
kurumdan gelen, kişilerin
getirdiği vb.)
Zayi,İmha
Geri Alınan
Sarfedilen Malzeme
Kalan Malzeme

ÇIKARILAN RİA:
DÜZENLEYEN
Adı Soyadı:
Ünvanı:
Tarih:
İm za:

ONAYLAYAN
Adı Soyadı:
Ünvanı:
Tarih:
İm za:

NOT:RİA Uygulayan Aile Hekimleri tarafından Çıkarılan RİA bölümünün mutlaka doldurulması gerekir.
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Doğum
sonu
42.güne
kadar AP
Yöntem i
Başlanan
Kişi Sayısı

FORM 103 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI PROGRAM ÇALIŞMALARI
Bu form, ilde çocuk sağlığı hizmeti veren her sağlık kuruluşunda tespit edilen Zatürre
ve ishalli Hastalıklarla bunlara verilen hizmetleri ve bu hizmetlerde kullanılan malzemeler
hakkındaki verileri bildirmek üzere kullanılacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

ANA ÇOÇUK SAĞLIĞI PROGRAM ÇALIŞMALARI
Form: 103

İL:…………………………….
İLÇE:…………………………
KURUM:……………………………………………….

YIL:…………
AY:………..

1.PNÖMONİ TEDAVİSİ

2.ORS
Penisilin ile Tedavi
Edilen Pnömoni
Vaka Sayısı

YAŞ GRUPLARI

Diğer Antibiyotiklerle
Tedavi Edilen
Pnömoni Vaka Sayısı

YAŞ
GRUPLARI

0-11 Ay

0-11 Ay

12-59 Ay

12-59 Ay

5-14 Yaş

5-14 Yaş

15 Yaş ve Üstü

15 Yaş ve Üstü

TOPLAM

TOPLAM

ORS VERİLEN
KİŞİ SAYISI

3.MALZEME DURUMU
Penisilin

ORS

Geçen Aydan Devreden Malzeme
Ay İçinde Gelen Malzeme
Sarf Edilen Malzeme
Zayi, İmha
Diğer Gelen, Geri Alınan
Kalan Malzeme
Gereksinim

4.NEONATAL TARAMA PROGRAMI

KONJENİTAL
HİPOTİROİDİ

FENİLKETONURİ

BİYOTİNİDAZ
EKSİKLİĞİ

1. TOPLAM KAN ÖRNEĞİ SAYISI* : (2+3+4)
2.TARANAN BEBEK SAYISI** :
3. MÜKERRER KAN ÖRNEĞİ SAYISI*** :
4. İKİNCİ KEZ İSTENEN KAN ÖRNEĞİ SAYISI**** :
5. SEVK EDİLEN BEBEK SAYISI :
6. TANISI KONAN BEBEK SAYISI :
7. İLDE T4/TSH BAKILAN BEBEK SAYISI :
* İlk kez alınan kan örnekleri, mükerrer kan örnekleri ve 2. kez tekrarı istenen kan örnekleri toplamı
** İlk kez kan örneği alınan bebek sayısı
*** İlk kan örneği şüpheli bulunmadığı halde 2. kez alınan kan örneği sayısı
**** İlk kan örneği şüpheli bulunduğu için laboratuvardan 2. kez istenen kan örneği sayısı (tekrar istenen topuk kanı)

DÜZENLEYEN
Adı Soyadı
Ünvanı
Tarih
İmza

ONAYLAYAN
Adı Soyadı
Ünvanı
Tarih
İmza
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15-49 YAŞ EVLİ KADIN BİLDİRİM FORMU
Bu form, ebeler veya hemşireler tarafından doldurulacak, muhafaza edilecek ve
hekimler tarafından denetlenecek ve izlenecektir. Kartta bulunan tüm bölümler her izlemede
eksiksiz olarak doldurulacak ve bulunan bilgilere göre yapılması gereken çalışmalar
planlanacaktır. Kadınların Ocak-Haziran döneminde bir kez ve Temmuz-Aralık döneminde de
bir kez olmak üzere yılda iki kez izlenmesi sağlanacaktır.
15-49 YAŞ EVLİ KADIN BİLDİRİM FORMU

T.C.

( Evli Kadınlar İçin )

SAĞLIK BAKANLIĞI
İL:
İLÇE:
KURUM:…………………..TSM
BİRİM:………………………ASM
15-49 Yaş
Kadın
Sayısı

Hap

Kondom Enjeksiyon

Ria

Deri Altı
Tüpligasyon Vazektomi
İmplantı

Diğer
Etkili
Yöntem

Etkisiz
Yöntem
Yöntem
Kullanmayan
Kullanan

TARİH:

Gebe

Emzikli

DİĞER

KIR
KENT
TOPLAM

DÜZENLEYEN
Adı Soyadı:
Ünvanı
Tarih
İmza

ONAYLAYAN
Adı Soyadı:
Ünvanı
Tarih
İmza
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TSM MALZEME FORMU
İL:

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI

YIL:

TSM MALZEME FORMU

AY:

İLÇE:
KURUM:

GEBE DEMİR

DEMİR
DAMLASI

D VİT

AP DEFTERİ

MESİGNA

DEMİR
DAMLASI

D VİT

AP
DEFTERİ

MESİGNA

TESLİM ALAN

GEBE
DEMİR

ORS

GUTRİ

RİA

KONDOM

VERİLEN MALZEME SAYISI

HAP

ASM KODU

MALZEME VERİLEN KURUM

TARİH

ADI SOYADI

ORS

GUTRİ

RİA

KONDOM

HAP

MALZEME DURUMU

GEÇEN AYDAN DEVREDEN
GELEN
DAĞITILAN
ZAYİ,İMHA
KALAN
Not:Malzem e durum una TSM'nin dağıtım için alınan m alzem e bilgileri yazılacaktır.
TSM kendi kullanacağı m alzem e bilgilerini ilgili form larda belirtecektir.

TSM MALZEME SORUMLUSU
ADI SOYADI
ÜNVANI
TARİH
İMZA
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KANSER KAYIT FORMU

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kanserle Savaş Dairesi
KANSER KAYIT BİLGİ FORMU
Form No: ……………..
İL :………………

İLÇE:…………

ADI SOYADI:……………………………..
ADI:……………………………
DOĞUM
YERİ
(
İl,
)………………………………………………..

BABA
İlçe,

Köy

yada

Mahalle

DOĞUM TARİHİ VE DOĞDUĞU YERDE OTURMA SÜRESİ:…../……/…… AY
YIL
CİNSİYETİ: Erkek ( 1 )

Kadın (2 )

EĞİTİM DURUMU: Eğitimsiz ( 1 ), İlk-orta ( 2 ), Lise ( 3 ), Üniversite (4 )
MEDENİ DURUMU: Evli ( ), Bekar ( ), Diğer ( Belirtiniz )…………..
SÜREKLİ OTURMA ADRESİ VE OTURMA SÜRESİ ( İl, İlçe, Köy yada
Mahallesini
Mutlaka
Belirtiniz):………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
….
MESLEĞİ:
(
Lütfen
yazınız.)…………………………………………….

ayrıntılı

olarak

SİGARA ALIŞKANLIĞI:
( ) Hiç içmemiş
( ) ……yıl, günde…… adet içmiş………………önce bırakmış.
( )…….yıldan beri ……..adet/ gün içiyor.
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KANSER TANISININ İLK KONULDUĞU TARİH VE MERKEZ:……/…../20…….
( ) Üniversite Hastanesi

( ) Devlet Hastanesi
( ) Özel Sağlık Kuruluşu

( ) SSK Hastanesi

TANIYA ESAS OLAN YÖNTEM: ( Birden fazla işaretlenebilir.)
( 1 ) Patoloji

( 2 ) Sitoloji

( 4) Radyoloji ( 5 ) Cerrahi

( 3 ) Hematoloji
( 6 ) Diğer…………….

TÜMÖRÜN YERLEŞTİĞİ ORGAN VE LOKALİZASYONU:
………………………………………………………………………………………….
HİSTOLOJIK TANI ( Ayrıntılı olarak Patoloji Raporuna göre yazınız. )
EVRE:
( 1 ) İnsitu

( 2) Lokalize

( 3) Bölgesel Yayılım (4) Uzak Metastaz
TEDAVİ: ( Birden fazla işaretlenebilir. )
( 1 ) Cerrahi
( 3 ) Radyoterapi

( 2 ) Kemoterapi
(4 ) Hormonoterapi

Bunun dışında ise yazınız………………………………………………………………..
SON KONTROL TARİHİ: ……/…../20…….
KANBAĞI OLAN AKRABALARDA VARSA İŞARETLEYİNİZ.
( 1 ) Birinci derecede akraba ( Anne, Baba, Kardeş, Çocuk )
( 2 ) İkinci derece akraba
3 )Bilinmeyen

BİLDİRİMDE BULUNANIN
Adı,

Soyadı:…………………
Ünvanı
:………………….
Tarih

:…………………
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İmza :…………………
( Kanser İhbarı Zorunlu Bir Hastalıktır. Lütfen Formu Dikkatli
Doldurunuz.)
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A.S.M. GEZİ BEYANI FORMU

A. S . M . GEZİ BEYANI
………………..YILI …………………………..AYI

BAĞLI BULUNDUĞU TSM
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN ADI
AİLE HEKİMİNİN ADI VE SOYADI
AİLE HEKİMİNİN BÖLGE KODU
AİLE SAĞ. ELEMANININ ADI VE SOYADI
GEZİCİ YERLEŞİM BİRİMİ SAYISI
GEZİCİ BÖLGE TOPLAM NÜFUSU
1.
2.
3.
4.
5.

:
:
:
:
:
:
:

GEZİCİ HİZMET KAPSAMINDA BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNİN ADI
6.
7.
8.
9.
10.

HİZMETİN
GÖTÜRÜLDÜĞÜ GÜNÜN
TARİHİ
SAATİ

GEZİCİ HİZMET VERİLEN YERLEŞİM
BİRİMİNİN ADI

VERİLEN HİZMETLER VE AÇIKLAMALAR
(AÇIK L AMAL AR 1. HAFTA, 2. HAFTA, 3, HAFTA, 4. HAFTA,
5. HAFTA ŞEK L İNDE B EL İRTİL EREK YAZIL ACAK TIR.)

NOT:B u f ormun Aile Hekimleri taraf ından biten ay için 3 nüsha olarak düzenlenmesi v e 2 nüshasının her ay ın ilk beş iş günü içerisinde TSM'ne
ulaştırılması gerekmektedir. TSM'leri ise f ormun 1 suretini kendileri muhaf aza edecek 1 suretini bekletmeden Sağlık Müdürlüğüne gönderecektir.

GEZİ BEYANI YUKARIYA ÇIKARTILMIŞTIR

UYGUNDUR

ONAY

Dr. ………………………………

Dr. …………………………

Dr. ………………………

………………… Nolu Aile Hekimi

………………….TSM Sor. Hek.

Sağ. Müdür ………
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PORTÖR MUAYENE FORMU
Tarih: …/…./……….
(Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2008 tarih ve
11721 sayılı yazısına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmek üzere sağlık taramasına
gelen kişi tarafından aşağıdaki kişisel bilgilerin doldurularak imzası karşılığında alınması
gerekmektedir.)
Portör ve İşe Giriş Muayenesi için gelen kişinin;
Başvuru Nedeni

………………. (İlk İşe Giriş-Çalışmaya başlamadan önce)
………………. (Portör-Periyodik çalışan için yenileme)

(Sadece biri işaretlenecek)
(Başvuru nedeninin belirtilmesi zorunludur.)
T.C.Kimlik Numarası
Adı Soyadı

:……………………………......

:………………………………..

Doğum Tarihi

:………………………………..

Eğitimi
( ) İlkokul

( ) Okula Gitmedi

( )Ortaokul

( ) Lise

( ) Yüksekokul
Sosyal Güvenlik Durumu
( ) Yok

( ) SSK

( ) Bağ Kur

( )Yeşil kart

( ) Diğer (Belirtiniz:……………………………………)
İşyerinin Adı

:…………………………………

Çalıştığı yerde Görevi

:…………………………………

İşyeri Sahibinin Adı Soyadı :…………………………………
İşyerinin Adresi

:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
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(İmza)
İşe giriş Portör muayenesi için Verem Savaş Dispanseri ve Halk Sağlığı Laboratuarında tetkiklerinin yapılması uygundur.
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0-6 YAŞ ÇOCUĞUN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMİNİ İZLEME BİLDİRİM AYLIK
(AİLE HEKİMLİĞİ)
GEBE - BEBEK - ÇOCUK
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ PSİKOSOSYAL İZLEME AYLIK BİLDİRİM FORMU

YIL:………………..

AY:………………..

Aile hekimliği birimi no
Aile hekimliği birimi nufüsu
Aile hekimi adı ve soyadı
Aile sağlığı elemanı adı ve soyadı
Program temel eğitimi almamış hekim sayısı
Program temel eğitimi almamış aile sağlığı elemanı sayısı
Gebe

Bebek Çocuk

Baba

1.a Bu ay yapılan 1. psikososyal izlem sayısı
1.b Bu ay yapılan 2. psikososyal izlem sayısı
1.c Bu ay yapılan 3. psikososyal izlem sayısı
1.d Ay sonu mevcut durum (023 e göre)
Tespit Edilen Risk Faktörleri
2.a Alkol bağımlılığı
2.b Psikotik bozukluklar

Gebe

Anne

Baba

Bebek Çocuk

2.c Depresif bozukluklar
2.d Anksiyete bozuklukları
2.e Zeka geriliği
2.f Kadına yönelik şiddet
2.g Çocuk ihmali / istismarı
2.h Gelişim bilgileri tablosuna göre gelişimsel gecikme bulunması
2.ı Gelişim geriliği tanısı
2.j Beslenme yetersizliği*
2.k

Ailenin temel ihtiyaçlarını -yiyecek,giyecek,yakacakkarşılayamadığını ifade ettiği olgulardaki beslenme yetersizliği**

Sayı

Müdahaleler
3.a Sık izleme alınan olgu
3.b İkinci basamağa yönlendirilen olgu
3.c SHÇEK'e bildirilen olgu
3.d Cumhuriyet Savcılığı'na / Emniyet güçlerine bildirilen olgu
3.e Sosyal destek alınabilecek kurumlara yönlendirilen olgu
3.f Toplum Sağlığı Merkezi'ne yönlendirilen olgu***
3.g Düzenli besin desteği programına alınan olgu***
3.h Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirilen olgu***

* Aile hekimliği bölgesinde bu ay beslenme yetersizliği tanısı konulan bütün gebe ve 0-6 yaş çocuklar istenmektedir.
** Aile hekimliği bölgesinde hem Gebe-Bebek-Çocuk Psikososyal İzleme Formu Giriş Bölümünde bulunan "Ailenizin yiyecek,
giyecek, yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz?" sorusuna hayır cevabı vermiş, hem de beslenme yetersizliği tanısı
konmuş gebe ve 0-6 yaş çocuklar istenmektedir.
2.k satırında bulunan beslenme yetersizliği sayıları, diğer beslenme yetersizlikleri ile birlikte 2.j satırında da bulunmalıdır.
***Bu satırlar ilgili faaliyetleri yürüten iller tarafından kullanılacaktır.
Tespit edilen risk faktörü ve müdahaleler bir kez gösterilmeli.Takip edilen aylarda tekrar gösterilmemelidir.
Veri tekrarına yol açılmamalıdır.

Aile Hekiminin Adı-Soyadı :
Tarih :
İmza :
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0-6 YAŞ ÇOCUĞUN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMİNİ İZLEME BİLDİRİM AYLIK
(TSM)
GEBE - BEBEK - ÇOCUK
……………………………..TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ PSİKOSOSYAL İZLEME AYLIK BİLDİRİM FORMU

YIL:………………..
AY:………………..
İLÇE:…………………………………………
ÇPGD Programı kapsamındaki nüfus
Bu ay süpervizyon yapılan aile hekimliği birimi sayısı
Program temel eğitimi almamış hekim sayısı
Program temel eğitimi almamış aile sağlığı elemanı ve ebe/hemşire sayısı
Gebe

Bebek

Çocuk

Baba

Gebe

Anne

Baba

Bebek Çocuk

1.a Bu ay yapılan 1. psikososyal izlem sayısı
1.b Bu ay yapılan 2. psikososyal izlem sayısı
1.c Bu ay yapılan 3. psikososyal izlem sayısı
1.d Ay sonu mevcut durum (023 e göre)
Tespit Edilen Risk Faktörleri
2.a Alkol bağımlılığı
2.b Psikotik bozukluklar
2.c Depresif bozukluklar
2.d Anksiyete bozuklukları
2.e Zeka geriliği
2.f Kadına yönelik şiddet
2.g Çocuk ihmali / istismarı
2.h Gelişim bilgileri tablosuna göre gelişimsel gecikme bulunması
2.ı Gelişim geriliği tanısı
2.j Beslenme yetersizliği*
2.k

Ailenin temel ihtiyaçlarını -yiyecek,giyecek,yakacakkarşılayamadığını ifade ettiği olgulardaki beslenme yetersizliği**

Sayı

Müdahaleler
3.a Sık izleme alınan olgu
3.b İkinci basamağa yönlendirilen olgu
3.c SHÇEK'e bildirilen olgu
3.d Cumhuriyet Savcılığı'na / Emniyet güçlerine bildirilen olgu
3.e Sosyal destek alınabilecek kurumlara yönlendirilen olgu
3.f Toplum Sağlığı Merkezi'ne yönlendirilen olgu***
3.g Düzenli besin desteği programına alınan olgu***
3.h Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirilen olgu***
* Aile hekimliği bölgesinde bu ay beslenme yetersizliği tanısı konulan bütün gebe ve 0-6 yaş çocuklar istenmektedir.
** Aile hekimliği bölgesinde hem Gebe-Bebek-Çocuk Psikososyal İzleme Formu Giriş Bölümünde bulunan "Ailenizin yiyecek,
giyecek, yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz?" sorusuna hayır cevabı vermiş, hem de beslenme yetersizliği tanısı
konmuş gebe ve 0-6 yaş çocuklar istenmektedir.
2.k satırında bulunan beslenme yetersizliği sayıları, diğer beslenme yetersizlikleri ile birlikte 2.j satırında da bulunmalıdır.
***Bu satırlar ilgili faaliyetleri yürüten iller tarafından kullanılacaktır.
Tespit edilen risk faktörü ve müdahaleler bir kez gösterilmeli.Takip edilen aylarda tekrar gösterilmemelidir.
Veri tekrarına yol açılmamalıdır.

DÜZENLEYEN
Adı-Soyadı :
Ünvanı :
Tarih :
İmza :

ONAYLAYAN
Adı-Soyadı :
Ünvanı :
Tarih :
İmza :
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Yataksız tedavi kurumlarında kullanılan formların kodları, kullanılan birimler,
gönderilme sıklığı ve gönderilecek birimler ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde
yer almaktadır:
Form
No

Formun İsmi

Kullanan
Birimler

Gönderilme
Sıklığı

012/A

0-59 ay Aşı Kayıt Fişi

ASM

-

012/B

5 Yaş Üstü Aşı Kayıt Fişi

ASM

-

013/A

Aşı Sonuçları Çizelgesi
(Açıklamalı)

Tüm Sağlık
Kurumları

Her Ay

013/B

Özel Hekim Aşı
Uygulamaları

ASM

Her Ay

14

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Fişi

Tüm Sağlık
Kurumları

Vaka
olduğunda

16

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Tespit Fişi

Tüm Sağlık
Kurumları

Vaka
olduğunda

017/A

Grup A Hastalıklar (Bildirimi
Zorunlu Hastalıklar)

Tüm Sağlık
Kurumları

Her Ay

017B

Grup B Hastalıklar

Hastaneler

Her Ay

BULAŞICI

017C

Grup C Hastalıklar

Hastaneler

Her Ay

017/D

Grup D Enfeksiyöz Etkenleri
(Bildirimi Zorunlu
Hastalıklar)

HASTALIKLA
R

Hastaneler

Her Ay

ŞUBESİ

018/B

Parazit Hastalıkları Formu

Tüm Sağlık
Kurumları

Her Ay

Frengi Çalışma Cetveli

Tüm Sağlık
Kurumları

Altı Ayda Bir

Risk Gruplarına Hepatit
Aşılama Formu

Tüm Sağlık
Kurumları

Her Ay

Aylık GBP Sürveyans Formu

ASM

Her Ay

ASM

Her Ay

Neonatal Bebek Ölüm

Gönderilecek
Birim
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Formu
Aşı Takvimi
Erişkin Aşı Kartı
1

Ev Halkı Tespit Fişi

TSM

018/A

Hastalık İstatistik Formu

ASM

23

1.Basamak Sağlık Kurumu
Aylık Çalışma Bildirisi

ASM

Kanser Kayıt Formu

ASM

İSTATİSTİK
ŞUBESİ

Her Ay

EĞİTİM
ŞUBESİ
SAĞLIK
OCAKLARI
ŞUBESİ

Aile Sağlığı Merkezi Gezi
Beyanı

ASM

Her Ay

Bebek Demir Bildirim Formu

ASM - TSM

Her Ay

Aile Planlaması Çalışmaları

ASM- TSM
Hastaneler

Her Ay

Ana Çocuk Sağlığı Program
Çalışmaları

ASM - TSM Hastaneler

Her Ay

15-49 Kadın Yaş Bildirim
Formu

ASM - TSM

Altı Ayda Bir

TSM Malzeme Formu

TSM - AÇSAP
Merkezi

Her Ay

0-6 Yaş Çocuğun PsikoSosyal Gelişimini İzleme
Bildirim Aylık Formu

ASM-TSM

1 AY

AÇS-AP
ŞUBESİ

RUH SAĞLIĞI
SUBESİ

Portör Sevk Formu
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Uygulamalar

250

Uygulama Soruları

251

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yataksız sağlık kurumlarının hangileri olduğu, aile hekimliği, toplum
sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuvarları, sağlık merkezleri ve diğer kurumların özellikleri,
koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin özellikleri, yataksız sağlık
kurumlarında kullanılan formlar, kodları, kullanılan birimler, doldurulma sıklığı ve
gönderildikleri birimler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde birinci basamak alt yapısının, insan gücünün
ve diğer kaynakların tüm toplumda eşit ve coğrafik olarak dengeli dağılımını amaçlayan
örgütlenme politikalarının bulunduğu sağlık sistemi vardır?
a)

ABD

b)

İsveç

c)

Fransa

d)

Almanya

e)

Belçika

2)
Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerinin uygulama
özelliklerinden değildir?
a)

Süreklilik

b)

Kapsayıcılık

c)

Eş güdüm

d)

İlk başvuru

e)

Maliyet

3)

Aile hekiminize hangi sıklıkla ve hangi nedenlerle başvurduğunuzu tartışınız.

4)
Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça
görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuruna ………………………. denir.
5)
Kanunlar çerçevesinde birden fazla ilgili uzman hekimlerce açılan ve özel
donanıma sahip, özel mevzuatına göre faaliyet gösterip teşhis hizmeti sunan özel sağlık
kuruluşlarına ne ad verilir?
a)

Toplum sağlığı merkezi

b)

Aile hekimliği

c)

Teşhis merkezi

d)

Tıp merkezi

e)

Halk sağlığı laboratuvarı

6)

‘Form 012/A’ aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
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a)

0-59 ay aşı kayıtları

b)

5 yaş üzeri aşı kayıtları

c)

Neonatal bebek ölümleri bildirimi

d)

Bildirimi zorunlu hastalıkların tespiti

e)

Ev halkı tespiti

7)

Form 013 hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi bildirilir?

a)

Zatürre görülen bebek sayısı

b)

Sadece kurumda uygulanan kamu aşıları

c)

Özel hekim tarafından uygulanan aşılar

d)

Suçiçeği görülen çocuk sayısı

e)

Hepatit-b görülen birey sayısı

8)
B grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların bildirimi tespit edildiği her
noktada direkt olarak hangi kurumu yapılır?
a)

İl sağlık Müdürlüğü

b)

Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğü

c)

Toplum Sağlığı Merkezi

d)

Halk sağlığı kurumu

e)

Hıfzıssıhha Kurumu

9)
Aşağıdakilerden
hastalıklardan değildir?

hangisi

genişletilmiş

bağışıklık

a)

Boğmaca

b)

Difteri

c)

Tüberküloz

d)

Sıtma

e)

Kabakulak

10)

Ev halkı tespit fişi …………………………..gönderilir.

programı

içindeki
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Cevaplar
1) b 2) e 3)-- 4) Aile sağlığı elemanı 5)c 6)a, 7)b, 8)a, 9)d, 10)İstatistik şube

255

10. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BİLDİRİM FORMLARI

256

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yataklı Tedavi Kurumları
10.2.

Yataklı Tedavi Kurumlarında Sunulan Hizmetler

10.3. Yataklı Tedavi Kurumları Veri Toplama ve Bildirim Formları (Kâğıt Tabanlı
Sistem)
10.4. Yataklı Tedavi Kurumları Veri Toplama ve Bildirim Formları (Elektronik
Tabanlı Sistem)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

258

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yataklı tedavi kurumlarını
tanımlayabilme
Yataklı tedavi kurumlarının
özelliklerini sıralayabilme
Yataklı tedavi kurumlarında
verilen hizmetleri
açıklayabilme
Yataklı sağlık
kurumlarındaki bildirim
formlarını tanımlayabilme
Yataklı sağlık
kurumlarındaki bildirim
formlarını kullanabilme
Yataklı sağlık
kurumlarındaki elektronik
bildirim formlarını
tanımlayabilme
Yataklı sağlık
kurumlarındaki elektronik
bildirim formlarını
kullanabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Yataklı tedavi kurumları

•

Yataklı tedavi kurumları kâğıt tabanlı bildirim formları

•

Yataklı tedavi kurumları elektronik bildirim formları
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Giriş
Yataklı tedavi kurumları sağlık hizmetlerinin en önemli alt sistemini oluşturur. Yataklı
tedavi kurumlarında poliklinik, klinik, laboratuvar, görüntüleme gibi tıbbi hizmetlerin yanı
sıra idari ve teknik hizmetler entegre şekilde sunulmaktadır.
Yataklı tedavi kurumlarına başvuran hastalara ait verilerin toplanabilmesi için
geliştirilmiş formlar vardır. Bu formlar ilgili sağlık çalışanı tarafından titizlikle
doldurulmalıdır. Hastanın tedavi sürecinin seyrini ortaya koymak, hizmet planlanmasını
gerçekleştirmek, kalite ve verimliliği arttırmak, istatistikleri yapmak noktasında yol gösterici
olması sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında kullanılan formların eksiksiz doldurulması ve
saklama süreleri boyunca kurum arşivlerinde uygun ortamlarda muhafaza edilmesi
gerekmektedir.
Günümüzde bilgi teknolojileri tüm alanların vazgeçilmez unsuru olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bilgi teknolojileri sayesinde geçekleştirilen işlemlerin hızı artmakta,
kırtasiyecilik giderleri azalmakta, zamandan tasarruf sağlanmaktadır. Yataklı sağlık
kurumlarında oluşturulan bilgi sistemleri özellikle hastaya ait verilerin elde edilmesi,
muhafazası, kullanımı açısından fayda sağlamaktadır. Kâğıt tabanlı olarak kullanılan yataklı
tedavi kurumları formları bilgi sistemlerine geçişle birlikte dijital ortamlarda tutulmaktadır.
Böylelikle formların eksik doldurulmasının önüne geçilmiş, ayrıca kaybolma riski ortadan
kaldırılmıştır.
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10.1. Yataklı Tedavi Kurumları
Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek
isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahade, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri,
aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır.
Yataklı tedavi kurumları (hastane), hizmet üretim kapasitesi ve sağlık harcamaları
bakımından sağlık sisteminin en önemli alt sistemidir. Ülkemizde sağlık insan gücünün çok
büyük bir kısmı hastanelerde çalışmaktadır.
Sağlık kurumları, hizmet sunumunda kalite ve verimliliği arttırmak, rekabetin olumsuz
etkilerinden korunmak, rekabette üstünlük sağlamak, topluma daha kapsamlı hizmet sunmak,
dış çevreyi ve kamu yönetimi etkileme potansiyelini geliştirmek için diğer sağlık kurumlarıyla
işbirliği yapmaktadır. Sağlık kurumları arasındaki işbirliği ve bütünleşme, bütüncül sağlık
hizmeti veren kurumların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Örneğin bir hastane, hasta
potansiyelini arttırmak, mevcut yatak kapasitesini ve teknik olanaklarını daha iyi kullanmak
amacıyla toplum sağlığı merkeziyle, özel hekimlerle veya hemşirelik bakım merkezleriyle
işbirliği yapabilir. Bu işbirliği yatay ve dikey bütünleşme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yatay
bütünleşmede benzer sağlık kurumları (örneğin iki hastane) işbirliği yaparken; dikey
bütünleşmede farklı sağlık kurumları işbirliğine yönelir. Örneğin bir hastane ve laboratvuar.
Yataklı tedavi kurumları işlevlerine göre 5 gruba ayrılır:
a)
İLÇE / BELDE HASTANESİ: Bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum,
ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık
hizmetlerini bütünleştiren, görev yapan tabiplerin hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve
tedavi gerektiren durumlarda hastaların stabilize edilerek uygun bir şekilde sevkinin
sağlandığı sağlık kurumlarıdır.
b)
GÜN HASTANESİ: Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis,
tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti
sunan bir hastane bünyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık
kurumlarıdır.
c)
GENEL HASTANELER: Her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı
gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ve
ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı en az 50 yataklı sağlık
kurumlarıdır.
d)
ÖZEL DAL HASTANELERİ: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya
belirli bir hastalığa tutulanların, yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede,
muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlarıdır.
e)
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ: Öğretim, eğitim ve araştırma
yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarıdır.
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Yataklı tedavi kurumlarındaki poliklinik hizmetlerine halkın kolay ulaşabilmesi,
hastane polikliniklerindeki yığılmaların önlenmesi amacıyla hastanelere bağlı olarak semt
poliklinikleri kurulabilir. Semt polikliniklerinin açılması, hizmetin veriliş şekli, poliklinik ve
acil servis hizmetlerinin çalışma usul ve esasları ile burada görevli personelin, görev, yetki ve
sorumluluklarına dair usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönerge ile
belirlenir.

10.2. Yataklı Tedavi Kurumlarında Sunulan Hizmetler
Yataklı tedavi kurumlarında sunulan ana hizmet alanları ve alt hizmetler aşağıda
detaylı şekilde açıklanmıştır.
TIBBİ HİZMETLER:
-

Poliklinik Hizmetleri:

Poliklinikler, ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı
hastaların yataklı tedavi kurumlarında ilk müracaat üniteleridir. Eğitim hastanelerinde
poliklinik muayeneleri baştabibin düzenleyeceği bir program dahilinde aynı daldaki şef, şef
yardımcısı, başasistan ve uzmanlar tarafından yapılır. Uzman tabipler, talebi üzerine
poliklinik veya tedavi hizmetlerini yürütmek için aynı ilde olmak kaydıyla çalıştığı kurumdan
başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna Valilikçe görevlendirilebilir. Poliklinikte muayene
edilen bütün hastalar kaydedilir. Ağır, acil ve adli vakaların kuruma müracaat saatleri de
mutlaka kaydedilir.
-

Servis Hizmetleri:

Servis hizmetleri uzman, uzmanlık eğitimi görenler, hemşire ile eczacı, diyetisyen,
fizyoterapist, psikolog gibi branşla ilgili diğer meslek mensupları tarafından birlikte yürütülen
bir ekip çalışması olup, hastaya en iyi koşullarda, güvenilir araçlarla isabetli teşhisi koyarak,
bakımının ve en kısa zamanda tedavisinin sağlanmasını, eğitim hastanelerinde ayrıca servis
içi hasta başı eğitimlerini de gerçekleştirmeyi amaçlar.
-

Acil Hizmetleri:

Acil hizmetleri, acil polikliniği veya acil servisi, bunlar yoksa nöbetçi tabibi tarafından
yürütülür. Bu hizmetler 24 saat süre ile kesiksiz olarak yürütülür. Bu hizmetlerde, hizmetin
sürekliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile, hayati
önemi haiz araç, gereç ve nöbetçi eczacı bulunmayan kurumlarda da lüzumlu ilaçlar
bulundurulur.
-

Laboratuvar Hizmetleri:

Laboratuvar hizmetleri; poliklinik ve servis hastaları ile gereğinde Bakanlığın halk
sağlığı gibi diğer laboratuvar ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ve ayrıca poliklinik
laboratuvarı bulunmayan yataklı tedavi kurumlarında servis ve polikliniklere göre merkezi bir
yerde düzenlenir. Laboratuvarlara muayene materyalleri, ilgili poliklinik ve klinik tabipleri
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tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş laboratuvar istek kâğıtları ve diğer sağlık
kurumlarından resmi evrak ile gönderilir. Laboratuvar hizmetleri tutulacak bir deftere
kaydedilir.
Ameliyathane - Merkezi Sterilizasyon - Reanimasyon - Yoğun Bakım Uyandırma Ve Ameliyat Sonu Bakım Ünitesi Hizmetleri:
1)

Ameliyathane Hizmetleri:

Ameliyathanelerin yönetimi, hizmete devamlı hazır bulundurulması, alet ve
malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere
bildirilmesi ve burada çalışan personelin yönetimi ve eğitimlerinin yapılması ile genel cerrahi
uzmanı görevli olup, bu hususlarda baştabipliğe karşı doğrudan sorumludur.
Çeşitli cerrahi dalların ya da birçok cerrahın bulunduğu kurumlarda, ilgili uzmanların
görüşü alınarak baştabip tarafından seçilecek cerrahi dal uzmanı ameliyathane sorumlusu
olarak görevlendirilir. Bu sorumlu, anesteziyoloji uzmanının bulunmadığı kurumlarda,
uyandırma odası hizmetlerinin yürütülmesi ve narkoz personeli ile uyandırma odası
personelinin yönetim ve eğitimi ile de görevlidir. Bütün bu hizmetlerin yürütülmesi için
ameliyat salonu adedine ve iş hacmine göre sorumlu uzmanın emrinde çalışmak üzere eczacı,
ameliyathane başhemşiresi, ameliyathane narkoz teknisyeni, hemşire, ameliyathane teknisyeni
ve hastane hizmetlisi gibi gerekli görülen personel görevlendirilir.
2)

Merkezi Sterilizasyon Hizmetleri:

Merkezi sterilizasyonda ameliyathane, tüm hasta servisleri, poliklinikler,
laboratuvarlar, endoskopi, müdahale ve doğum odaları, yoğun bakım gibi hizmet
bölümlerinde kullanılacak alet ve malzemeler hizmete uygun olarak kâğıt veya özel bohçalar
içerisinde, setler hâlinde topluca sterilize edilerek kullanılmaya hazır vaziyette buradan
dağıtılır. Sterilizasyon sorumlusu, kullanan bölüm tarafından yıkanarak sterilizasyona hazır
hâle getirilen setleri teslim alarak, aldığı miktar kadarını steril hâlde verir. Merkezi
sterilizasyon hizmetleri ve burada çalışanlar ameliyathane sorumlusuna bağlıdır.
3)

Yoğun Bakım ve Reanimasyon Hizmetleri:

Yoğun bakım ve reanimasyon hizmetlerinin yapıldığı yerler; tabip ve hemşire
hizmetleri ile diğer teknik, sağlık ve laboratuvar hizmetleri bakımından sürekli olarak gözlem
ve kontrol altında bulundurulması gereken hayati tehlike içindeki hastaların, bakımlarının
sağlandığı yataklı bakım üniteleridir.
Burada hayati fonksiyonları izleyecek ve gereğinde destekleyecek cihazlar
bulundurulur. Hemşire ve diğer gerekli görülen personelin çalışmaları 24 saat görev yapacak
şekilde düzenlenir.
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4)

Uyandırma ve Ameliyat Sonu Bakım Ünitesi Hizmetleri:

Ameliyat sonrası hastaların servise nakledilmeden önce uyanmaları ve kısa süreli
cerrahi komplikasyonların düzeltilmesi için en fazla 24 saat kaldıkları yataklı bakım
üniteleridir. Burada yeterli cihaz ve malzeme ile 24 saat sürekli hizmet görecek şekilde
hemşire ve gerekli personel bulundurulur. Ünitenin yönetim ve tıbbi bakım hizmetlerinden
anesteziyoloji uzmanı, yoksa ameliyathane sorumlusu olan genel cerrah sorumludur. Bu
sorumlu gerekli hallerde ameliyatı yapan uzman ile işbirliği yapar. Bu hizmet, kurumun
personel, araç, gereç imkânları ve fizik yapısı elvermediği takdirde yoğun bakım ünitesi ile bir
arada yürütülür.
-

Eczane Hizmetleri:

Kurum eczaneleri yatan hastalarla, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler gereğince
yatırılmadan ilaç verilmesine lüzum görülen hastalara ilaç ve sıhhi malzeme sağlanan
yerlerdir. Yataklı tedavi kurumlarında eczane hizmetleri;
Yıllık ilaç ihtiyaçlarının ve bunların bedellerinin tespitini ve idareye
bildirilmesini,
edilmesini,

İlaç ve tıbbi malzemenin evsafına uygun olarak kuruma kabulünü,
Bunların uygun şekilde ve ayniyat yönetmeliği hükümlerine göre depo

Günlük
bulundurulmasını,

ihtiyaçların

karşılanması

için

özel

dağıtım

yerinde

hazır

Yıl içinde miktarı azalan ilaç ve tıbbi malzemenin zamanında alınması için
ihtiyaçların idareye iletilmesini,
teslimini,

Hastaların verilecek ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere

Uzmanlarla görüşerek aynı maksat için kullanılacak veya aynı tertipte olan
ilaçların daha az kaleme indirilmesini,
İmkân ölçüsünde majistral
uygulanmasına yardımcı olunmasını,

ilaçlarla

ekonomik

ve

standart

tedavi

Az kullanılan eşdeğer ilaçların sarfını sağlamak için eczane mevcutlarını sık
sık servislere duyurarak, bu ilaçların kullanılmalarının teminini,
Miadının dolması yaklaşan ilaçların tüketimini, imkân olmadığı takdirde başka
kurumlara devrini, sağlamak gibi hizmetleri kapsar.
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Bu hizmetlerin yürütülmesi için:
-

Ayniyat Talimatnamesine ve usulüne uygun kayıt ve defterler tutulur.

Eczaneye ilaç baş eczacı tarafından düzenlenen ilaç istek belgesi ile depodan
alınır ve ilgili deftere giriş kaydedilerek, usulüne göre sarf işlemi yapılır. Eczaneye alınan
alet, demirbaş malzemeler özel defterine kaydedilir.
Servis, ameliyathane, poliklinik ve laboratuvarlar için gerekli ilaçlar
eczaneden, sıhhi malzeme ise eczane deposundan alınır. Bunlar için ilaç ve sıhhi malzeme
istek belgeleri ilgili uzmanlarca düzenlenir. Sıhhi malzeme istek belgesi, başeczacının
denetim ve uygun görmesi baştabibin onayı ile geçerli olur.
İstek belgesi ile depodan eczaneye ve servislere verilen ilaç, malzeme için depo
defterinde çıkış işlemi uygulanır. İstek belgeleri saklanır. Bunlar üzerinden ayniyat işlemleri
yürütülür.
-

Merkezi Tıbbi Arşiv:

Her yataklı tedavi kurumunda bir merkezi tıbbi arşiv kurulur. Bütün servislerin ve
olanakları ölçüsünde polikliniklerin işi biten dosyaları, bilimsel çalışmalar, istatistik
değerlendirmeler hastaların diğer müracaatlarında kullanılmak üzere bir sıra ve düzen
içerisinde muhafaza edilir.
-

Kitaplık:

Kitaplık temiz, tertipli ve usulüne uygun bir şekilde tasnif edilir. Aranan kitapların
kolay bulunacağı bir şekilde gerekli kayıt ve kartoteks sistemi tutulur.
-

Tıbbi Fotoğrafhane:

Özellikle eğitim hastanelerinde bilimsel çalışmalar ve eğitim, öğretim materyali
sağlamak için bir tıbbi fotoğrafhane bulunur. Bu fotoğrafhanede, uzmanların lüzum gösterdiği
vakaların ilk durumları ile hastalığın seyir ve sonucunu tespit için filim, fotoğraf ve slayt
çekilir. Bunlar fotoğrafhanenin özel arşivinde isme, hastalığa ve kullanılması istenen diğer
ihtiyaçlara göre arandığında kolayca bulunacak şekilde kaydedilerek muhafaza edilir.
-

Sosyal Hizmetler:

Standardında sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi kurumlarında bir sosyal
servis kurulur. Birden fazla sosyal hizmetler uzmanı bulunduğu takdirde, içlerinden baştabip
tarafından görevlendirilen bir tanesi bu servisin amirliği görevini de yürütür. Sosyal servis,
yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden, yatan ve kurumdan çıkan hastaların sosyal ve
ekonomik sorunlarının saptanması, çözümlenmesi, hastanın çevresi ve ailesiyle ilişkilerinin
sağlanması, kurumun halkla ilişkiler işlerinin yürütülmesi ile görevlidir. Ayrıca kurum
personelinin karşılıklı ilişkilerinde ve sosyal sorunlarında danışma ve yardım sağlama
görevini de yapar.
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YÖNETİM HİZMETLERİ
Yataklı tedavi kurumlarında hizmet birimleri; hasta ve iş sahipleri ile doğrudan ilişkili
olan bölümler giriş kapılarına yakın olmak üzere, iç ve dış hasta akımı birbirine
karışmayacak, iyi bir hizmet akımı sağlayacak ve birbirleriyle ilişkili olan görevler veya
hizmet birimleri bir arada veya yakın bulunacak şekilde düzenlenir.
- Hasta Kabul Hizmetleri:
Yataklı tedavi kurumlarında hasta kabul işleri, hasta yatırılması, çıkarılması ve diğer
kurumlara nakledilmesi ile ölen ve doğanların kayıt işlerini ve ölenlerin eşyalarının tereke
hakimliğine gönderilmesi işlemlerini kapsar. Yataklı tedavi kurumlarında ücretli ve ücretsiz
olmak üzere iki şekilde hasta muayene ve tedavi edilir. Yataklı tedavi kurumlarında muayene
ve tedavileri ücretsiz olarak sağlanacaklar, 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanun gereği
çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kimselerdir. Yataklı tedavi kurumlarında,
ayaktan ve yatarak muayene ve tedavi edileceklerden, Sağlık Bakanlığının onayladığı fiyat
tarifesine göre yatak, yemek ve bakım ücretlerine ilaveten her türlü teşhis, tetkik, tahlil, tedavi
için ücret alınır. Ağır ve acil müdahaleyi gerektiren hastalar müracaatları hâlinde yataklı
tedavi kurumlarına sosyal güvencesine bakılmaksızın derhal kabul edilir. Gereken her türlü
tıbbi müdahaleler zamanında yapılır, işlemleri daha sonra tamamlanır.
-

Temizlik Hizmetleri:

Poliklinik, servis, laboratuvar, ameliyathane, mutfak, çamaşırhane, bahçe gibi hizmet
birimlerinin temizliği, hastane personeli tarafından veya hizmet alımı yoluyla yapılır.
Temizlik, baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, tabipler, başhemşire ve hemşireler
tarafından devamlı kontrol edilir. Temizlik yaparken tuvaletlerin, banyoların, enfekte ve steril
bölümlerinin ayrı ve kendi koşullarına göre temizliklerinin yapılmasına itina edilir. Bunun
dışında periyodik olarak tuvaletlerin ve zeminlerin dezenfektan maddelerle genel temizlikleri
yaptırılır. Bu huşularda gerekli önlemleri almak ve yöntemleri sağlamak için ilgili bir uzman
başkanlığında ‘Temizlik komitesi’ kurulur.
Mutfak ve Beslenme Hizmetleri:
Kurumlarda; kadrolarında bulunan tüm personel ile yönetmelikler gereği hastanede
staj yapan öğrencilere ve hizmet içi eğitime gelen sağlık ve yardımcı sağlık personeline öğle
yemeği, bunlardan kurumda yatanlarla nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan
kurumlarda vardiyaya kalan personele çalışma sürelerine isabet eden öğünlerde yemek verilir.
-

Çamaşır ve Çamaşır Yıkama - Ütü İşleri:

Çamaşır işleri; kirli çamaşırların servislerden çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve
kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile servislere dağıtılması ve depolama hizmetlerinden
ibarettir.
-

Satın alma, Ayniyat, Depo ve Ambar Hizmetleri:
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Bu hizmetler kurum için gerekli tüketim maddeleri, ilaç, yiyecek, temizlik, yakacak
benzeri tıbbi ve sıhhi malzeme, demirbaş, döşeme ve cihazların satın alınma, muayene ve
tesellüm depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve mali işlemlerin mevcut tüzük,
yönetmelik ve kararname hükümlerine göre yapılmasını kapsar.
TEKNİK HİZMETLER
-

Bakım ve Onarım Hizmetleri:

Yataklı tedavi kurumlarında teknik hizmetleri; bina ve eklentilerinin elektrik, sıhhi
tesisat, santral, çamaşır makinaları, tıbbi cihazlar ve klima tesisleri ile motorlu araçların
çalıştırılma, bakım ve onarım işlerini kapsar.
-

Bahçe Hizmetleri:

Yataklı tedavi kurumları bahçesi ve varsa otopark yerler her zaman düzenli, bakımlı
ve temiz olacaktır. Bundan hastane müdürü sorumludur.

10.3. Yataklı Tedavi Kurumları Veri Toplama ve Bildirim Formları
(Kâğıt Tabanlı Sistem)
FORM 056 HASTA VE YATAK İZLEME FORMU
Eski adı Personel Hasta ve Yatak Muavezene Formu olan Form 056, yataklı tedavi
kurumlarında, personel ve hasta hareketlerinin izlenmesi, kurumun ve servislerin hizmet
değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Form üçer aylık dönemlerin sonunda üç aylık
olarak ve yıl sonunda da yıllık olarak dönemi izleyen ayın içinde yataklı tedavi kurumlarınca
2 nüsha hâlinde düzenlenir, 1 nüshası kurumda kalır, 1 nüshası Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem
ve Sağlık İstatistikleri Şube Müdürlüğüne gönderilir. Formun doldurulmasında daktilo veya
mürekkepli kalem kullanılacak, yazılar düzgün ve okunaklı olacaktır. Birden fazla form
kullanılması gerektiğinde personel bilgileri ilk forma yazılacak, ikinci form yapıştırılmak
suretiyle eklenebilecektir. Hesaplamalarda, virgülden sonra bir basamak alınacaktır.
Formun doldurulmasında dikkat edilecek hususlar;
-

Servislerin verileri tek satırda toplam olarak gösterilir.

Yeni doğan ünitesi ayrı servis olarak gösterilir. Açık bebek yatakları ve
kuvözler hasta yatağı olarak gösterilir.
yapılmaz.

Hasta yatağı olarak tanımlanan yatakların dışındaki yataklar için yatış işlemi

Yoğun bakım servisinde yatan hastalar, diğer servislerden gelerek yoğun
bakıma alınır ve buradaki tedavi süreci tamamlandığında tekrar servise döner. Bu nedenle
karışıklığa meydan verilmemesi için, bu hastalar yoğun bakıma geldikleri servis içerisinde
gösterilir.
-

268

Sezaryen doğumlar ameliyat olması nedeniyle doğum olarak ve aynı zamanda
C grubu ameliyat olarak da sayılır.
Ameliyatlar A,B,C,D ve E başlığı altında 5 kısımda incelenir. Form 056’daki
ameliyat sayıları ile hastane bilgi formlarındaki ameliyat sayıları eşit olmak zorundadır.
-

Aynı genel anestezi altında birden fazla yapılan ameliyatlar, ayrı ayrı sayılır.

Yatmakta olan bir hastanın farklı branşta bir servise alınması durumunda, yatışı
birinci servise yatış tarihi esas alınmak suretiyle ikinci servisin hastası olarak gösterilir.
Personel sayıları web tabanlı hastane bilgi formlarındaki verilerle İzleme ve
Değerlendirme Koordinatörlüğüne gönderilen formlarda birbiriyle uyumlu olmalıdır.
056 da yataklı tedavi çıkan hasta bölümünde taburcu olan hasta, ölen hasta ve
yatılan gün sayıları, form 053 deki taburcu olan hasta, ölen hasta ve yatılan gün sayıları ile
kesinlikle eşit olmalıdır. Bu verilerden yararlanarak kliniklerdeki yatak işgal oranı hesaplanır.
Yatak İşgal Oranı: Hastane ve servislerin hizmet değerlendirilmesinde önemli bir
kriterdir.

ÖRNEK: Birinci üç aylık dönemde, 15 fiili yataklı genel cerrahi servisinden; Taburcu
olan 65, ölen 7, taburcu ve ölen hastaların yattıkları gün sayısı toplamı da 805 gün.
Y.İ.O. = 805 x 100/90 x 15
Y.İ.O.= % 59,6 olmalıdır
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T.C
SAĞLIK
BAKANLIĞI
TEDAVİ
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Form:056

YIL: …………………….
DÖNEM: ………………………

SERVİSLER

İLÇE: ………………..

KURUMU: ………………………………………

Yatılan
Gün
Sayısı

A

B

C

D

E

Yatak Doluluk Oranı %

Ö len

DO ĞUM SAYILARI

Sezaryen

Taburcu
O lan

AMELİYATLAR

Müdahaleli

YATAKLI TEDAVİ
(Dönem/Yıl Sonu)

Normal

Diğer

Diyaliz

Radyoterapi

HASTA SAYISI

GÜNÜBİRLİK TEDAVİ
Hasta Sayıları

Kemoterapi

AYAKTAN MUAYENE EDİLEN

HASTA VE YATAK İZLEME FORMU
(3 Aylık ve Yıllık)

HASTA YATAĞI SAYISI

Sıra No

İL: ………………………..

1

#SAYI/0!

2

#SAYI/0!

3

#SAYI/0!

4

#SAYI/0!

5

#SAYI/0!

6

#SAYI/0!

7

#SAYI/0!

8

#SAYI/0!

9

#SAYI/0!

10

#SAYI/0!

11

#SAYI/0!

12

#SAYI/0!

13

#SAYI/0!

14

#SAYI/0!
#SAYI/0!
#SAYI/0!

15
TOPLAM

DÜZENLEYEN
ADI SOYADI: ………………
ÜNVANI:………………………..
TARİH: …………………………
İMZA: …………………………

ONAYLAYAN
ADI SOYADI: ………………
ÜNVANI:………………………..
TARİH: …………………………
İMZA: …………………………

FORM 053 HASTALIK İSTATİSTİK FORMU
Resmi ve özel hastaneler tarafından her 3 ayda bir tanzim edilmesi gereken ve dönem
içinde taburcu olan hastaların yatış nedenlerine ve cinsiyetlerine göre dağılımını gösteren bir
formdur. Formun ilk bölümünde "Geçen Dönemden Kalan Hasta Sayısı" adlı bir bölüm vardır
Form 056'da servise yatan hasta sayısı, taburcu olan ve ölenlerin tutarlılığı için bu bölümün
doğru bir şekilde hesaplanarak yazılması gerekmektedir. Formun asıl bölümün oluşturan
"Taburcu Olan ve Ölenlerin Hastalıklara Göre Dağılımı" tablosunda hastalık kod ve isimleri
ile taburcu olan ve ölenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı ve bunların yine cinsiyetlerine göre
yattıkları gün sayılarının olduğu sütunlar vardır. Ülkemizdeki hastalık istatistiklerinin belki de
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en önemli kaynağını oluşturan bu formun dikkatle doldurulması gerekmektedir. Formun
doldurulmasında en çok dikkat edilecek konu TEŞHİS ve KOD'un doğru saptanmasıdır. O
dönem içinde kurumda yatan hastaların dosyalarındaki yazan teşhislerin ICD-10 3.Basamak
ve/veya 4.Basamak kodlarının kullanılmasıdır.

271

FORM 057 LABORATUVAR ÇALIŞMALARI FORMU
Bu form, Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi kurumlarındaki laboratuvarlarda yapılan
çalışmalara ait bilgileri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Form, tüm yataklı tedavi kurumları
tarafından üçer aylık dönemlerin sonunda üç ay boyunca yapılan çalışmaları, yıl sonunda ise
tüm yıl yapılan çalışmaları kapsayacak şekilde düzenlenir.

FORM 058 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI
Bu Form, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
bağlı ülke çapındaki diş hastaneleri, bağımsız ağız ve diş sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri
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bünyesindeki diş tedavi ve protez merkezleri ile diş polikliniklerinin çalışmalarının
toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI FORMU

İL :......................................................

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

İLÇE :.......................................................
KURUM / KURULUŞ : ....................................................

Form No:058
İl Nüfusu:...................................
YIL / DÖNEM:................. / ...................

İlçe Nüfusu:............................
II-PERSONEL

DÖNEM TOPLAMI
Uzman Diş Hekimi

Toplam Protokol Sayısı

Diş Hekimi

Tedavi

Cerrahi

I-ÇALIŞMALAR

Çekilen Diş Sayısı

Diş Protez Teknisyeni

Komplikasyonlu Diş Çekimi, Cerrahi
Müdahale (Apse, Kist vb)Sayısı

Hemşire

Sevk Edilen Hasta Sayısı

Cihaz Teknisyeni

Yapılan Dolgu Sayısı

Diğer

Sayısı

Yapılan Kanal Dolgu Sayısı
Sevk Edilen Hasta Sayısı
Üye Sayısı

Sabit

Sayısı

III-CİHAZLAR
Faal

l
ta

Parça Sayısı

Sevk Edilen Hasta Sayısı
Detertraj-Küretaj Sayısı

Aeratör
Mobil Aeratör

Mikromotor

Röntgen

ar
si
ye
l

Parça Sayısı

Diğer (Tamir,Diş
İlavesi,Besleme,Köprü Sökümü vb.)
Sayısı

Periodontoloji
(Dişeti Hastalıkları )

Ünit
Fotöy

P

H
ar
ek
et
li

Protez

To

Toplam
Arızalı

Operasyon ( Flep,Gıngivektomi v.b)
Sayısı

Sevk Edilen Hasta Sayısı

Normal Diş
Röntgeni

Panaromik,
Sefalometrik
Sterilizatör

Ortodonti

Davye (adet )
Tedavi Edilen Hasta Sayısı
Sevk Edilen Hasta Sayısı

DÜZENLEYEN Dt.

Pedodonti

Çekilen Diş sayısı
Adı-Soyadı

Tedavi Edilen Diş Sayısı

Ünvanı
Tarih

Çekilen
Röntgen

Sevk Edilen Hasta Sayısı

İmza

Normal Diş Röntgeni
Panaromik,Sefalometrik
Sevk Edilen Hasta Sayısı

Sevk Edilen Hastaların Genel Toplamı

ONAYLAYAN
Adı-Soyadı
Ünvanı
Tarih
İmza

Mühür
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FORM 113 AYLIK KAN ÇALIŞMALARI FORMU
Bu form, 2857 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununa göre Faaliyete bulunan Bakanlık
ve Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlara bağlı kan merkezi ve kan istasyonlarının aylık
çalışmaları ile ilgili bilgileri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Her ayın sonunda 3 nüsha
hâlinde düzenlenir ve 2 nüshası izleyen ayın ilk haftası içinde il sağlık müdürlüğüne yollanır.

FRENGİ BİLDİRGE FİŞİ
Frengi teşhisi konmuş hastalar için Form 014 ile birlikte doldurulur. Özel formlarıyla
günlük olarak Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimine bildirimi yapılır. Formda
hastanın kimlik bilgileri, kişisel bilgileri, hasta yakınlarının durumu, klinik ve serolojik
muayene sonuçları yer alır.
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HASTANE DOĞUMLARINI DEĞERLENDİRME FORMU
Bu form doldurulurken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir:
-

İl adı ile kuruluşun adı yazılmalı ve hangi döneme ait olduğu belirtilmelidir.

Toplam Doğum Sayısı; Normal Doğum Sayısı, Sezaryen Doğum Sayısı ile
Sezaryen Dışındaki Müdahaleli Doğum (Vakum, Forseps) sayılarının toplamını vermelidir.
-

Primer Sezaryen Sayısı; ilk kez yapılmış sezaryen doğumların sayısıdır.

276

Mükerrer Sezaryen Sayısı (yani Geçirilmiş Sezaryen), daha önceki doğumun
ya da doğumlarından birinin sezaryenle yapılmış olmasını ifade eder.
Primer Sezaryen Sayısı ile Geçirilmiş Sezaryen Sayılarının toplamı; Sezaryen
doğum sayısını vermelidir.
-

Sezaryen Nedenlerinin toplamı; Sezaryen Doğum Sayısını vermelidir.

Sezaryen nedeni olarak birden fazla endikasyon varsa, en önemli endikasyon
(neden) işaretlenmelidir. Yani her sezaryen doğum için tek bir endikasyon işaretlendiğinde,
bütün sezaryen nedenlerinin toplamı, sezaryen doğum sayılarını verecektir.
Çoğul Gebelik sayısı: Normal Doğum+Sezaryen+Müdahaleli Doğumlar dahil
tüm doğumlar içindeki ikiz, üçüz, dördüz ve üzerindeki çoğul gebelikleri kapsamaktadır.
(Sezaryen Endikasyonları içindeki 8. başlık altındaki Çoğul Gebelikle karıştırılmamalıdır)

RUH SAĞLIĞI İLE İLGİLİ FORMLAR
Ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının bir bölümü
olarak, ruh hastalarının bulundukları yerlerde tedavi ve kontrolleri ile Ruh ve Sinir

277

Hastalıkları Hastanelerine sevkleri ve hastaneden çıkışlarında ayaktan takipleri konusundaki
uygulamalar Ruh Hastalarının Sevk Ve Ayaktan Takipleri Hakkında Genelge’si ile
düzenlenmiştir.
RS 10 HASTA SEVK FORMU
Hastanın sevkini yapan hekim ve başhekimlikçe imzalanır. Bir örneği hastane
idaresince saklanır. Aylık toplanan formlar bir sonraki ayın 1’i ile 5’i arasında halk sağlığı
müdürlüğü ruh sağlığı programları birimine gönderilir.

RS 20 RUH HASTALIKLARI HASTANESİNDEN ÇIKIŞTA
KULLANILACAK BİLGİ FORMU
Bu form sevk ile gelen hastaların hastaneden çıkışlarında ayaktan tedavi, takip ve
kontrolleri amacıyla ilgili hastane tarafından doldurularak bir nüshası yaşadıkları ilin halk
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sağlığı müdürlüklerine iletilmek üzere elden hastaya verilir. Diğer nüsha bir sonraki ayın 1’i
ile 5’i arasında hastanın yaşadığı ilin halk sağlığı müdürlüğüne gönderilir.
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İNTİHAR GİRİŞİMLERİ KAYIT FORMU
Bu form intihar girişimi sonucunda acil kliniğine başvuran hastalar için Sosyal Hizmet
Uzmanı tarafından doldurulur. Form doldurulurken gizliliğe önem verilir. Acil servisten gelen
bilgilerden yararlanılarak aylık olarak dökümü yapılır.
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KALITSAL KAN HASTALIKLARI BİLDİRİM FORMU
Hemoglobinopatilerin takibi, kontrolü ve önlenebilmesine dair veri tabanı
oluşturulmasına esas olmak üzere, her basamakta hasta ve taşıyıcıların tespitine ve yapılan
faaliyetlere yönelik kayıt sistemi kurulması ve bildirimi zorunludur. Tüm basamaklardaki
kayıtlar Bilim Kurulu tarafından oluşturulan form ile aylık olarak müdürlüklere ve
müdürlükler tarafından 3 aylık olarak Bakanlığa bildirilir. Bakanlık Bilgi İşlem Merkezinde,
merkezi kayıt sistemiyle veriler toplanır.

KANSER KAYIT BİLGİ FORMU
Kanser, ihbarı kanunen zorunlu bir hastalıktır. Bu nedenle kanser vakaları, tüm kamu
ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, muayenehane hekimleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü
aracılığıyla Kanser Savaş Daire Başkanlığına bildirilecektir. Sağlık kurumlarında, kanser
tanısı konan her vaka için doldurulacaktır. Form sadece yeni tanı konan vakalar için
doldurulmalı, eski vakaların mükerrer bildirimlerini önlemek için gereken dikkat
gösterilmelidir. Ancak kanser hastaları sık sık farklı sağlık kurumlarına başvurdukları için
mükerrer bildirimlerin önüne geçmek mümkün olmamaktadır. Eğer vakanın daha önce
bildiriminin yapıldığından emin olunamıyorsa veya hastada daha önce bildirilenden farklı bir
kanser türü saptandı ise yeni bir kanser bilgi formunun doldurulup gönderilmesi gerekir.
Kişisel bilgiler içeren Kanser Bilgi Formları Sağlık Müdürlüğü’nde ve Kanser Savaş Daire
Başkanlığı’nda tek tek incelenmekte ve tüm hastaların kayıtları Kanser Savaş Daire
Başkanlığı’nda Türkiye çapında tutulmaktadır. Bu esnada mükerrer bildirimler de saptanıp
ayıklanabilmektedir. Formda farklı bölümler vardır. Bunların bir kısmı hastanın kimlik ve
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adresi ile ilgilidir. Diğer bölümler doğrudan hastalığı ile ilgilidir ve doldurulurken azami
dikkat gösterilmelidir. Kişisel nitelikte veri içermesi nedeniyle, kişilik haklarının
korunabilmesi için formlar yollanırken gizliliğe gereken önem verilmelidir. Formlar ağzı
kapalı ve mühürlü bir zarf içinde gizlilik ibaresi ile gönderilmelidir.
T.C.
S.B.TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI
KANSER KAYIT BİLGİ FORMU

Hastane Adı

:

T.C. Kimlik No

:

Soyadı Adı

:

Baba Adı

:

Doğum Yeri

:

Cinsiyeti

:

Sürekli Oturduğu
Adres

:

04 Sitoloji

:

Mikroskopik olmayan

Telefon
Mesleği
Gebelik Durumu*

:

TANI AŞAMALARI

:

Hast.Kayıt no :

Fizik Bakı

:

KK Birim no

:
:

Kodu :

Birimi :

MKKN :
TANI YÖNTEMİ

Yaşı

:

TANI TARİHİ :

Mikroskopik

Doğum Tarihi :
Sosyal Güvenlik No :

C :

/

01 Hist. Primer
02 Hist. metas
:

Histoloji

05 Spesif Tm Mark.
Evet

Hayır

M :

6a Tanısal Cerrahi*

Gebelik sayısı**:……. Emzirme Süresi***:…….
:

07 Klnk. Muayene

Klinik Prot.no :

08 Ölüm Bildirimi

Giriş Tarihi

:

09 Bilinmiyor

Çıkış Tarihi

:

:

/

6b Klnk. Araşt**
Lateralite

* Eks.laparatomi,

Endoskopik yöntem vb.
Radyoloji Bulguları

:

Topografi

00 Mikros, BBT

0

Gereksiz

3

Tek taraf (Sağ? - Sol?)

1

Sağ

4

Sağ + Sol

2

Sol

9

Bilinmiyor

Çoğul Primer

** Radyoloji , USG, BT, MR
SEER Özet Evre
00 İn Situ

2 Hayır

1 Evet
Tümör Sıra No :

01 Lokalize

TEDAVİ

02 Bölg.Doğ.Yay
1 Yapıldı

03 Bölg.Lenf Nodu
Endoskopi Bulguları

:

:

Semptomatik 3 Yapılmadı

9 Bilinmiyor

04 Bölg, 2+3

İlk Tedavi Tipi : ...........................................

05 Bölgesel BBT

İlk tedavi tarihi : ...........................................

07 Uzak / Yaygın

Cerrahi

1

2

3

4

09 Bilinmiyor

Radyoterapi

1

2

3

4

Özetlenmiş TNM

Kemoterapi

1

2

3

4

T ___ N ___ M ___

Hormonterapi

1

2

3

4

0

İn situ

İmmunoterapi

1

2

3

4

1

Lokalize Tm.

Diğer Tedavi :

2

Lokal Yayl.Tm.

(Kod : Yapıldı "1", yapılmadı "2", önerildi "3",palyatif "4",)

3

Bölg.Yayl.Tm.

Cerrahi Girişim Bulguları :

Patoloji / Sitoloji

2

4

İlerlemiş Kanser

Durumu :

Metastatik

Son İzlem Tarihi :

1

Yaşıyor

2 Vefat …./…./………

Non-rezekt
Laboratuvar Bulguları

:

9

Tümör Marker

:

Kanser Evresi

Kayıt Elamanı

:
*Hastalık sırasında gebelik olup olmadığına göre işaretlenecektir.
**Formun doldurulduğu tarihe kadar geçen sürede kaç kez gebe kaldığı yazılacaktır.
*** Tüm gebelikleri için ortalama emzirme süresi yazılacaktır.

Kod :

Bilinmiyor
1

İlk tanı yeri :
2

3

4

İzleyen doktoru

Kayıt Tarihi :
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ORGAN NAKLİ FORMLARI
Form Organ Nakli merkezleri tarafından her ay 3 nüsha olarak hazırlanıp ayın ilk
haftası içinde İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. İl Sağlık Müdürlükleri ilde bulunan
bütün organ nakli merkezlerinden gelen formları değerlendirip dökümünü yaparak Bakanlığa
yollayacaklardır.
1. Organ Nakli Yapılanlar Formun ait olduğu ay içinde yapılan organ nakilleri, nakli
yapılan organa, cinsiyete ve yaş grubuna göre sınıflanarak kaydedilir.
2. Organ Nakli Bekleyenler Organ nakli yapılmak üzere bekleyen hastaların sayısı,
nakli için bekledikleri organ türüne, cinsiyete ve yaş grubuna göre sınıflanarak kaydedilir.
3. Verici Kaynağı Formun ait olduğu ay içinde yapılan organ nakilleri için bulunan
organların temin edildikleri kaynaklara göre sınıflaması yapılarak kaydedilir.
Bu bölümdeki sütun toplamları “Organ Nakli Yapılanlar” bölümündeki ilgili sütun
toplamları ile eşit olmalıdır. Canlı vericiden alınan organ nakillerde vericinin alıcıya olan
akrabalık derecesi de belirtilecektir. Verici kaynağının cansız olduğu durumlarda ise vericinin
ONKOS'dan alınıp alınmadığı belirtilecektir.
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ÖLÜM İSTATİSTİK FORMU
Ölümü gerçekleşmiş kişiler için morg tarafından günlük olarak doldurulur. Buna göre
aylık ölüm listesi hazırlanır. Formda ölüm yeri, ölene ait kişisel bilgiler, ölümün meydana
geldiği ay, ölüm sebebi, ölüm sebebini tespit eden kurum yazılır.
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D-86-A VAKALAR İÇİN KİŞİSEL BİLGİ FORMU
HIV doğrulama testi pozitif olan her kişi için doldurulup, en kısa sürede ve gizlilik
şartlarına uyularak Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir.
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D-86-B TAŞIYICILAR İÇİN KİŞİSEL BİLGİ FORMU
HIV doğrulama testi pozitif olan her kişi için doldurulup, en kısa sürede ve gizlilik
şartlarına uyularak Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir.
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FORM 18/C ZEHİRLENME VAKA BİLDİRİM FORMU
Her zehirlenme vakası için düzenlenir. Bu fiş hem vaka bazında takibini sağlar, hem
de istatistik kayıtlarını tutarken temel veri kaynağını oluşturur.
Birinci Bölümde bildirimi yapan personele ve müdahalenin yapıldığı kuruma ait
bilgiler ve formun düzenlenme tarihi doldurulur. İkinci Bölümde hastanın kimlik bilgileri yer
alır, tam ve eksiksiz doldurulması gerekir. Üçüncü bölümde hastanın adres bilgileri yer alır,
filyasyon çalışması yapılırken sorun yaşanmaması için tam ve eksiksiz doldurulması gerekir.
Dördüncü bölümde zehirlenmeye ait bilgiler yer alır, tam ve eksiksiz doldurulması gerekir.
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TÜBERKÜLOZ HASTA BİLDİRİM FORMU
Tüberküloz teşhisi konmuş vakalar için kullanılır. Vaka tespit edilince, günlük olarak
Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesine bildirimi yapılır.
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AYLIK KUDUZ MÜCADELE FORMU (YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İÇİN)
Yataklı tedavi kurumları kuduz ile ilgili uyguladıkları aşı ve serumları bu form ile
aylık olarak doldurup İl Sağlık Müdürlüğüne yollayacaklardır. Formda ısırılan kişi sayıları
vardır. Isırılan kişiler hem sağlık ocağı hem de yataklı tedavi kurumundan bildirebileceğinden
mükerrer bildirimlerin önüne geçmek için ısırılan kişiyi ilk aşıyı yapan sağlık kurumu
bildirecektir. Kuduz ve Kuduz Şüpheli Isırık bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinde
yer aldıkları için, tüm vakalar sağlık ocağının aylık Form 017 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
İstatistik Formu ile bildirilecektir. Isırılan kişi ilk olarak hastane tarafından saptansa ve tüm
aşıları hastane tarafından yapılsa da, Form 014 ile hastane tarafından ilgili sağlık ocağına
bildirilecek ve vaka ay sonunda F 017' de yer alacaktır.
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DİYALİZ BİLGİ FORMU
Diyaliz ünitesi çalışmalarının sayısal verilerinin yazıldığı formdur. Diyaliz bilgi
formu, sorumlu kişi tarafından eksiksiz, doğru ve zamanında 3 nüsha olarak doldurulur.2
nüshası Sağlık Müdürlüğü istatistik şubesine gönderilir. İstatistik Şubesine gelen formlar her
ay sonunda düzenlenerek Sağlık Bakanlığı’na gönderilir. Bir örneği istatistik arşivinde
saklanır. Diyaliz bilgi formu; Böbrek yetmezliği vaka sayıları, hasta sayısı, seans, ölümlerin
nedenlerine göre dağılımı, diyaliz cihazları, alternatif hemodiyaliz tedavileri, sosyal güvence
durumuna göre hastaların dağılımı, personel durumu, hepatit ve HIV, anemi bölümlerinden
oluşur.
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10.4. Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Bildirim Formları (Elektronik
Tabanlı Sistem)
10.4.1. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)
Sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımı ile birlikte sunulan
hizmetlerde yeni süreçler karşımıza çıkmaya başlamıştır. Hasta kayıtlarının hastane bilgi
yönetim sistemleri ile sürdürülmesi, görüntüleme alanında PACS sisteminin kullanılması,
tıbbi tanı tedavi süreçlerinde karar destek sistemlerinin gelişmesi gibi uygulamaların yanı sıra
sağlık kurumları tarafından istatistiklerin sağlıklı şekilde tutulması için doldurulan formların
oluşturulma süreçleri de değişime uğramıştır.
Sağlık İstatistikleri alanında kullanılması için 1997 yılında dağıtık veri tabanına göre
kullanıma giren “Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)” projesi Ocak 2005 tarihinden
itibaren WEB tabanlı merkezi bir yapıda yeniden tasarlanıp geliştirilmiştir. Ağustos 2011 de
Hastane Bilgi Formları (HBF) TSİM’ e aktarılmıştır.
TSİM yazılımı sağlık sektörü içindeki ve dışındaki kullanıcılara sağlık durumu ve risk
gruplarına ilişkin bilgi sunulmasına yönelik bir yazılımdır. Bakanlık Merkez Teşkilatı ve İl
Sağlık Müdürlüklerinde kaynak ve programlarına yön verebilmek için ülke genelinde güncel
ve güvenilir bilgi sağlanması amaçlanmıştır. Bu yazılımın kapsamındaki veriler Sağlık
Bakanlığı merkezindeki değişik amaçlara yönelik olarak işlenmektedir.
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TSİM ana ekranı

TSİM yazılımı için,
-

Microsoft Windows tabanlı bir PC

-

MS Internet Explorer 5 veya üzeri kurulmalıdır.

(Rich text format ) rtf görüntüleme yeteneği kazandırılması için MS ofis
kurulmalıdır.
-

Acrobat Reader 5.0 veya üzeri kurulmalıdır.

-

Oracle JInitiator programı kurulmalıdır.

-

Intranet erişimi olmalıdır.

10.4.2. Hastane Bilgi Formları Ekranında Çalışma Prensipleri
Aşağıda hastane bilgi formları ekranında çalışma koşulları yer almaktadır:
(1) Form pencerelerinin başlık çubuğunda form numaraları görülmektedir.
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(2) Ekranın üst başlığında Kaydet, Yazdır, Ön İzleme, Hata Bildirme, Yardım, Form
Kapatma düğmeleri yer almaktadır.
(3) Form ekranının sol üst kenarında T.C. Sağlık Bakanlığı ibaresi, ilgili birimin adı,
Formun numarası yer almaktadır.
(4) Formlar üzerinde, sağ tarafta çalışma dönemi veya tarih, İlçe ismi ve ilgili kurum
bilgilerinin belirtildiği metin kutuları veya liste kutuları bulunmaktadır.
(5) Form ızgarasında satır ve sütun başlıkları bulunmaktadır.
Form ekranı

Form bilgi girişi tamamlandığında Kaydet düğmesi tıklanır. Kaydet işleminde kalıcı
kayıt, geçici kayıt ve hatalı kayıt olmak üzere 3 seçenek yer almaktadır.
Kalıcı Kayıt: Form üzerindeki bilgilerin tamamının girilmesi durumunda kullanılır.
Geçici Kayıt: Form üzerindeki bilgilerin bir kısmının girilip diğer kısımlarının
girilmediği durumlarda kullanılır. Örneğin; form girişi sırasında acil bir yazının yetiştirilmesi
gerektiğinde, formun 2. sayfasına ait bilgileri giremeden Kaydet düğmesine basıp Geçici
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seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek o ana kadar girilen bilgilerin kaydedilmesini
sağlar.
Hatalı Kayıt: Bu seçenek verilerin, daha sonra düzeltilmek üzere, hatalı olarak
kaydedilmesine izin verir.
Kayıt İşlemleri Ekranı

Formu kapatmak için, formun sağ alt köşesindeki Çıkış düğmesine basılır. Bu işlem,
formu kapatıp, Ana Menüye dönülmesini sağlar. Birden fazla sayfadan oluşan formlarda
kapatma işlemi, Önceki Sayfa düğmeleri kullanılarak, formun birinci sayfasına dönüldükten
sonra yapılır.
TSİM’nin oluşturulmasıyla birlikte yataklı tedavi kurumlarının kullandıkları bilgi
formları yenilenerek elektronik tabanlı sistemlerle formlar oluşturulmaya başlanmıştır. Yeni
Hastane Bilgi Formu, Yeni Özel Tıp Ve Dal Merkezleri Bilgi Formu, Yeni Özel Poliklinik
Bilgi Formu, Yeni Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formu oluşturulan bu yeni sistemde doldurulan
formlardır. Formların kullanım şekilleri temelde aynı olduğu için aşağıda yalnızca yeni
hastane bilgi formu ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

10.4.3. Yeni Hastane Bilgi Formu
Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm hastaneler (MSB hariç) verilerini aylık olarak eski
hastane bilgi formuna, ilçe hastaneleri bilgi formuna, evde sağlık bilgi formuna, yoğun bakım
bilgi formuna girmekte ve 3 ayda bir de form 56, 57 aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne
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göndermektedir. İl sağlık müdürlüğü de form 56 ve 57 verilerini TSİM modülüne girmektedir.
Formlardaki mükerrerlik ve formların ihtiyacı karşılamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından Yeni
Hastane Bilgi Formu hazırlanmıştır.
Yeni hastane bilgi formuna Ülkemizdeki tüm hastaneler (MSB hariç) TSİM
modülünde http://tsim.saglik.gov.tr/tsim adresi üzerinden aylık olarak, bir önceki ayın
verilerini, sonraki ayın ilk 10 gününde girmelidirler. Hastaneler tarafından her ayın ilk 10
gününde (10. gün dahil) girilen veriler İl sağlık müdürlüğü yataklı tedavi hizmetleri şube
müdürü tarafından her ayın 11-15 ‘i arası (15. gün dahil) TSİM modülünden elektronik olarak
onaylanacaktır.
İl Sağlık Müdürlüğü sadece kurum onaylı olarak önüne gelen hastane verilerini ayın
11-15‟i arası (15. gün dahil) onaylayacaktır. Yeni hastane bilgi formu sadece elektronik
ortamda doldurulacaktır, ayrıca yazılı çıktı ile form istenmemektedir. Yeni hastane bilgi
formu Ülke bazında kullanılıp veri akışı oturduğunda eski formların kaldırılması
planlanmaktadır; Aylık değişebilen tıbbi veriler dışında form bilgileri, bir önceki ayın
verilerini içerecek şekilde tasarlanmıştır.
Hastane Bilgi Formları Ekranı
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YÖNETİM KAYIT EKRANI: Başhekim ve Hastane Müdürü ile ilgili bilgiler ve
özellikle e-mail adresleri ve telefon numaraları mutlaka doğru olmalı, yanlış ve eksik karakter
girilmemelidir. Yazışma Adresi alanına e-mail adresi değil, posta adresi yazılacaktır (mahalle,
cadde, sokak)
BİNA BİLGİLERİ: Bina bilgileri girilirken tam sayılar girilir, kesirli sayılar ve
noktalama işaretleri kullanılmaz. Ana Blok kapalı m² alanı en büyük olan bloktur. Ek Bloklar
yazılırken birbiriyle bağlantılı blokların hepsi ayrı blok olarak sayılacaktır. 1 veya 2 yataklı
wc‟ li ve duşlu odalara nitelikli oda, bu odalardaki yataklara da nitelikli yatak denir. Oda
sayıları alanlarına yatak sayıları yazılmayacak, oda sayıları yazılacaktır. Poliklinik oda sayısı
bölümüne ise her bir blokta, hekimlerin hasta muayenesi için kullandıkları odalar yazılacaktır.
Otopark Alanı bilgisi, otoparkın alacağı araç kapasitesine göre doldurulacaktır. Isınma şekli,
Yakıt Türü, Merkezi Klima, Merkezi Tıbbi Gaz, Sedye Asansörü, Jeneratör bilgileri bloklar
için farklı ise, Ana blok baz alınarak yazılmalıdır.
Bina Bilgileri Ekranı

BİLİŞİM DURUMU: Bu alana Hastanenize ait Bilişim bilgileri girilmelidir. Veri
alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler.
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HİZMET DURUMU: Hastanenize ait “toplam yatak sayısı” alanı otomatik olarak
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) modülünden alınan Bakanlığımız tarafından
tescil edilmiş yatak sayınızdır.
Hizmet Durumu Ekranı
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ACİL: Acilden, mesai saatleri içinde gidilmek üzere bir polikliniğe muayene için sevk
edilen hasta sayısı alanına; ayaktan muayenenin yeterli görüldüğü acil hastalardan, acil servis
dışındaki aynı hastane veya başka hastanedeki diğer polikliniklere mesai saatleri içinde
muayene için sevki uygun görülen hasta sayısı yazılacaktır.
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Acil Kayıt Ekranı

AMELİYATHANE: Enfekte Ameliyathane kısmına; Apse, gazlı kangren gibi
enfeksiyon bulaştırma riskinin yüksek olduğu hastaların ameliyatlarının yapıldığı,
ameliyathane odası olup olmadığı işaretlenecektir.
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Ameliyathane Kayıt Ekranı

DOĞUM SALONU: Müdahaleli Doğum; sezeryan dışında vakum, forseps gibi
müdahaleler sonucu yaptırılan doğumları kapsar. Sezeryan doğumlar, aynı zamanda ameliyat
olması sebebiyle hem doğum olarak sayılacak hem de ait olduğu ameliyat grubuna
eklenecektir. Ölü Doğuma; en az 22 haftalık veya en az 500gr. olan ve ölü doğan bebek sayısı
yazılacaktır.
PERSONEL DURUMU: Personel bilgileri ilk etapta sadece devlet hastaneler için
ÇKYS’ye bağlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) modülünden otomatik alınacaktır.
Personel bilgileri veri girilen ayın son günü itibariyle fiilen çalışan personeli kapsayacaktır.
Kadrosu bu hastanede olup, başka kurumlarda çalışan, ücretsiz izinli, askerde vb sebeplerle
hastanede bulunmayan, başka bir hastaneden, haftada 1-2 gün görevli gelen hekimler ve diğer
personeller tabloda gösterilmeyecek, buna karşılık kadrosu başka kurumda olup, bu hastanede
tam zamanlı fiilen geçici görev yapan personel ve hekim formda gösterilecektir. Yıllık izinde
olan personeller de formda gösterilecektir.
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Personel Kayıt Ekranı
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LABORATUVAR CİHAZLARI: Laboratuvar işlemleriyle ilgili hizmet alımı dahil
tüm bilgileri içerir.
Laboratuvar Cihazları Kayıt Ekranı
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GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI: Acil Servis de ve Radyoloji Ünitesi dışında
kullanılan cihazlar da bu bölümdeki cihazlara dahil edilecektir. Hastane içindeki tüm cihazlar
yazılmalıdır. (Ameliyathane dahil)
Görüntüleme Cihazları Kayıt Ekranı

DİĞER TIBBİ CİHAZLAR: Acil Servis de ve Radyoloji Ünitesi dışında kullanılan
cihazlar da bu bölümdeki cihazlara dahil edilecektir. Hastane içindeki tüm cihazlar
yazılmalıdır. (Ameliyathane dahil) Hastanede bulunan tıbbi cihaz sayıları, yapılan işlem
sayıları ve verilen ortalama randevu süreleri (gün olarak) bu ekrana girilir.
KAN MERKEZLERİ BİLGİ EKRANI: Kan hizmet birimleri aylık hastane bilgi
formunun temel amacı ülkemizdeki kan hizmet birimlerine yönelik yeni düzenlemeler
yapmak ve etkin kan bağışçısı kazanım programlarını planlamaktır.
ANA DAL/YAN DAL POLİKLİNİK BİLGİ EKRANI: Muayene Sayısı; hastaların
ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapılması amacı ile yataklı tedavi
kurumlarına yaptıkları başvurulardır. Bu veri hastanenin bir ayda yaptığı toplam muayene
sayısını ifade eder. Belirtilen ay içinde, hastadan veya hastanın sahip olduğu kamu-özel
sigortalardan (SGK, Yeşil kart ve GSS vb. dahil) ücret almak koşuluyla yapılan her muayene
işlemi, muayene sayısına dahil edilmelidir.
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YOĞUN BAKIM BİLGİ FORMU: Yeni Yoğun Bakım Formuna veri girişi dışında
mevcut yoğun bakım formuna veri girişi, eski formun kaldırılması resmi olarak bildirilene
kadar aynen devam edecektir. Yoğun bakım servislerinde verilen hizmetin kapasitesi, mevcut
kapasitenin yeterli olup olmadığı ve birim performansının ölçülebilirliğinin sağlanabilmesi
için yoğun bakım servisinin seviyesine ve uzmanlık dalına göre yatak sayısı, yatırılan hasta
sayısı, yatak doluluk oranı, ortalama kalış süresi, ventilatöre bağlanan hasta sayısı ve süresi
gibi istatistiklerin yoğun bakım servisi bazında tespit edilmesi ve bakanlığımızca
yürütülmekte olan planlamalara ışık tutması bakımından önem arz etmektedir.
Yoğun Bakım Kayıt Ekranı

EVDE SAĞLIK FORMU: Yeni Ede Sağlık Formuna veri girişi dışında mevcut evde
sağlık formuna veri girişi eski, formun kaldırılması resmi olarak bildirilene kadar aynen
devam edecektir. 1- Bu form İl Sağlık Müdürlükleri evde sağlık birimi ve hastaneler
tarafından veri girişi yapmak üzere hazırlanmıştır. 2- Hastaneler kendi kurum bünyesindeki
Evde Sağlık Birimleri tarafından verilen hizmete ait bilgileri; İl Sağlık Müdürlüklerindeki
evde sağlık birimi ise müdürlüğe bağlı mobil ekipler ve aile hekimleri tarafından verilen
hizmete ait bilgileri girmekle yükümlüdür.
RAPORLAMALAR: Formlar için 4 ayrı raporlama imkânı sunulacaktır.
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görülmesi.

İlde ki hastanelere ait girilen tüm bilgilerin, Excel ortamında sütunlar şeklinde

Hastane bazlı alınabilen, girilen ve aylık toplanabilen verilerden oluşan, iki
tarih arasındaki toplanabilen veriyi otomatik toplayarak bir bilgi notu hâlinde dökebilen Excel
ortamındaki raporlama. Her hastane yalnızca kendi hastanesini her il ise yalnızca iline bağlı
hastaneleri ayrı tablolarda görebilecektir.
Her hastanenin forma aylık girdiği bilgilerin pdf ve excel ortamında sıralı
olarak gelmesi.
Formun boş halini görmek ve istendiğinde hastane içindeki ilgili bölümlere
göndererek doldurulup tekrar veri giren kişiye ulaşmasını sağlamak için tasarlanan form.
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Uygulamalar

307

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yataklı tedavi kurumlarının tanımı, yataklı tedavi kurumlarında sunulan
tıbbi, yönetim ve teknik hizmetler, yataklı tedavi kurumlarında kullanılan kâğıt tabanlı
bildirim fornları ve bu formların özellikleri, Temel Sağlık İstatistik modülü, modülün amacı
ve kullanım esasları, yataklı tedavi kurumlarında kullanılan elektronik tabanlı bildirim
formları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Hizmet üretim kapasitesi ve sağlık harcamaları bakımından sağlık sisteminin
en önemli alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yataksız tedavi kurumları

b)

Yataklı tedavi kurumları

c)

İl Sağlık Müdürlüğü

d)

Sağlık Bakanlığı

e)

112 Acil İstasyonları

2)
hangisidir?

Benzer sağlık kurumlarının işbirliği yaptığı bütünleşme türü aşağıdakilerden

a)

Yatay bütünleşme

b)

Dikey bütünleşme

c)

Çapraz bütünleşme

d)

Komuta bütünleşmesi

e)

İşlevsel bütünleşme

3)
RS 20 ruh hastalıkları hastanesinden çıkışta kullanılacak bilgi formunun bir
nüshası bir sonraki ayın 1’i ile 5’i arasında hangi kuruma gönderilir?
a)

Sağlık Bakanlığı

b)

Toplum Sağlığı merkezi

c)

Halk sağlığı müdürlüğü

d)

İl Sağlık Müdürlüğü

e)

Aile Sağlığı merkezi

4)

Form 113 hangi durumlarda kullanılır?

a)

Organ nakli

b)

Frengi bildirimi

c)

AIDS bildirimi
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d)

Aylık kan çalışmaları

e)

İntihar bildirimi

5)
HIV doğrulama testi pozitif olan her kişi için doldurulan D-86-A vakalar için
kişisel bilgi formu ilk olarak hangi kuruma gönderilir?
a)

Sağlık Bakanlığı

b)

Toplum Sağlığı Merkezi

c)

Halk Sağlığı Müdürlüğü

d)

İl Sağlık Müdürlüğü

e)

Aile Sağlığı Merkezi

6)

Form 053 hastalık istatistik formu her …………… ayda tanzim edilir.

7)
Temel sağlık istatistikleri modülü (TSİM) yazılımı için aşağıdakilerden hangisi
gerekli değildir?
a)

MS Internet Explorer 5

b)

Acrobat Reader 5.0

c)

rtf görüntüleme yeteneği kazandırılması için MS ofis

d)

Intranet erişimi

e)

SPSS paket programı

8)
TSİM form ekranında daha sonra düzeltilmek üzere, formların hatalı olarak
kaydedilmesine izin veren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kalıcı kayıt

b)

Hatalı kayıt

c)

Geçici kayıt

d)

Düzeltilebilir kayıt

e)

Yetkisiz kayıt

9)
Aşağıdakilerden hangisi yataklı tedavi kurumlarında kullanılan elektronik
tabanlı formlardan değildir?
a)

Yeni Hastane Bilgi Formu,
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b)

Yeni Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formu,

c)

Yeni Özel Poliklinik Bilgi Formu,

d)

Yeni Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formu

e)

Yeni Sağlık İstatistikleri Formu

10)
yer almaz?

Yeni hastane bilgi formunun bina bilgileri kısmında aşağıdakilerden hangisi

a)

Otopark alan bilgisi

b)

Oda sayıları

c)

En yakın ile uzaklık

d)

Merkezi Klima

e)

Isınma şekli

Cevaplar
1)b, 2)a, 3) c 4)d 5)d 6) 3 ay, 7)e, 8)b, 9)e, 10)c
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11. HASTA KAYIT İŞLEMLERİ (AYAKTAN VE YATAN HASTA)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Ayaktan Sağlık Hizmetlerinin Tanımı
11.2. Poliklinik Hizmet Alanları
11.3. Ayaktan Hasta Kayıt İşlemleri
11.4. Klinik Hizmetleri Tanımı
11.5. Klinik Hizmetleri Yönetimi
11.6. Yatan Hasta Kayıt İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ayaktan sağlık hizmetlerini
tanımlayabilme
Poliklinik birimlerinin
özelliklerini açıklayabilme
Ayaktan hastaların kayıt
işlemlerini açıklayabilme
Klinik hizmetlerini
tanımlayabilme
Klinik hizmet alanlarını
açıklayabilme
Yatan hasta kayıt işlemlerini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hasta bilekliği

•

Aydınlatılmış onam formu

•

MEDULA

•

Hekim seçme hakkı

•

MHRS
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Giriş
Poliklinikler hastalara ayaktan tedavi ve bakımın yapıldığı birimlerdir. Sağlık
kurumlarında poliklinikler, tıbbi uzmanlık dallarına göre, hastanedeki mevcut kaynak yapıları
göz önünde bulundurularak değişik sayılarda açılmaktadır. Hastalar hastaneye doğrudan
başvuru yaparak poliklinik hizmeti alabilecekleri gibi, polikliniklerde düzeni sağlamak ve
bekleme sürelerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş MHRS aracılığıyla da randevu alarak
sağlık kurumuna başvuru yapabilirler. Polikliniklerde görevli hasta danışmanları hastaların
T.C. Kimlik Numaraları yardımıyla hasta kayıtlarını kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler.
İlaç tedavisi veya cerrahi müdahale gerekli görülen hastalara hastanelerin yataklı
birimlerinde (klinik) hizmet sunulur. Yataklı birimler, servis hizmetleri uzman, uzmanlık
eğitimi görenler, hemşire ile eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi branşla ilgili diğer
meslek mensupları tarafından birlikte yürütülen bir ekip çalışması olup, hastaya en iyi
koşullarda, güvenilir araçlarla isabetli teşhisi koyarak, bakımının ve en kısa zamanda
tedavisinin sağlanmasını, eğitim hastanelerinde ayrıca servis içi hasta başı eğitimlerini de
gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu birimlerde 24 saat kesintisiz hizmet sunulur. Yatışı yapılması
planlanan hastalara hasta dosyası açılarak taburcu olana kadar gerçekleştirilen tüm işlemlerle
ilgili bilgiler hasta dosyasında toplanır.
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11.1. Ayaktan Sağlık Hizmetlerinin Tanımı
Ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, aile sağlığı merkezleri ve 2. ve 3. Basamak sağlık
kurumları, özel sektöre ait tanı ve tedavi merkezleri, özel hastaneler gibi farklı birimlerde
verilmektedir. Hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin en yoğun olanı ‘ayaktan sağlık
hizmetleri’ dir.
Hastaların ayakta tedavi ve bakımlarının yapıldığı, hastane imkânlarından ve sağlık
programından faydalanılarak ve hastaneye yatırılmadan genel ve acil olarak teşhis, tedavi ve
koruyucu sağlık hizmetlerinin verildiği tıbbi üniteler olarak tanımlanan poliklinik faaliyetleri,
yataklı tedavi kurumlarında verilen hizmetin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Poliklinik
hasta ve hastane arasında ilk ilişkinin kurulduğu birimdir. Bu nedenle hastanın hastane ile
ilgili ilk fikri bu aşamada oluşur. Poliklinikler, hastalıkların ön tanılarının konulduğu ve
ayakta tedavilerinin yapıldığı alanlardır. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre
ise poliklinik ‘ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı hastaların
yataklı tedavi kurumlarındaki ilk müracaat üniteleri’ şeklinde tanımlanmaktadır.
Polikliniklerde hastalar, ayakta tedavi edildikleri gibi yatırılması gerekli olmayan
hastaların küçük müdahaleleri de (ör: tırnak çekme vb.) yapılabilmektedir. Böylelikle yatan
hasta servislerinin yükü azaltılarak ciddi ve önemli vakalarla ilgilenilmesine olanak sağlanmış
olur.

11.2. Poliklinik Hizmet Alanları
Poliklinikler, tıbbi uzmanlık dallarına göre, hastanedeki mevcut kaynak yapıları göz
önünde bulundurularak değişik sayılarda açılmaktadır. Polikliniklerde sunulan sağlık
hizmetlerinde hekim, hemşire, sağlık memuru gibi sağlık çalışanları yanı sıra tıbbi sekreterler
de önemli bir yer almaktadır.
Sağlık kurumlarında ayaktan sağlık hizmeti almak için başvuru yapan hastaların
ihtiyaçlarını giderebilecek fiziki yapıya sahip, donanımlı, insan kaynağı açısından yeterli
alanlar oluşturulmalıdır.
Poliklinikler aşağıdaki bölümlerden oluşur:
a)
Karşılama, Danışma ve Yönlendirme birimi: Bu birim hastaneye başvuran
kişilere işleyiş, hekimlerin çalışma programları ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler hakkında
danışmanlık hizmeti veren alanlardır. Bu bölümde görev yapan personelin, iletişim
becerilerine sahip, hasta hakları, hasta memnuniyeti gibi konulara hakim, hastane ile ilgili
bilgilere sahip olmalıdır. Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberine göre,
bu bölümdeki çalışanların kıyafetlerinin diğer çalışanlardan ayrı olması ve yaka kartlarının
olması gerekmektedir. Ayrıca birimde hastane rehberi, telefon, tanıtıcı broşür, bilgisayar
bulunması zorunludur.
b)
Hasta kayıt birimi: Hastaların hastaneye başvurularının kayıt altına alındığı
birimdir. Bu bölümde yeterli personel istihdam edilmesi önemlidir çünkü hasta sayısının fazla
olduğu polikliniklerde kayıt işlemlerinin seri şekilde ve hatasız gerçekleştirilmesi gereklidir.
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Böylelikle yığılmalar önlenebilir ve bekleme süreleri azalabilir. Sağlık Bakanlığı Hastane
Hizmet Kalite Standartları Rehberine göre hasta kayıt biriminde görev yapan personellerin
hasta memnuniyeti, hasta hakları ve iletişim becerileri konularında her dönem en az bir kez
eğitim alması zorunludur. Ayrıca personelin kıyafetleri özel olarak belirlenmeli ve yaka
kartları takılı olmalıdır.
c)
Bekleme alanları: Bekleme alanları yeterli büyüklükte olmalıdır.
Polikliniklerin yoğunluğuna bağlı olarak oturma alanları oluşturulmalıdır. İklimlendirmesi
sağlanmalıdır. Bu alanlar kalabalık olacağı için ses yalıtımı iyi olmalı ve muayene sıra
numaralarının kolaylıkla takip edileceği teknik donanım oluşturulmalıdır. Muayene,
laboratuvar veya görüntüleme hizmetlerinde bekleme süreleri uzun olmamalıdır. Belirsizlik
ve uzun bekleme süreleri hasta memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.
d)
Hasta muayene odaları: Muayene odalarının dizaynı branşlara göre farklılık
gösterir. Odalarda en az 13m2 boş zemin alanı olmalıdır. Çalışma alanında kişi başına düşen
alan 4-5 m2 olmalıdır. Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberine göre,
muayene odalarında, oda girişinde hekimin adı soyadı uzmanlık alanı yazılmalıdır. Sıra takibi
yapılabilen ekran veya numaratör sistemleri ile hastaların muayene odasına girmeleri
düzenlenmelidir.
e)
Hasta hakları birimi: Poliklinik bölümünde oda büyüklüğü 16 m2, , kapısı ve
ön duvarı şeffaf cam olan hasta hakları birimi olmalıdır. Burada görev alan personel mevzuatı
bilmeli ve iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
f)
Sosyal hizmet birimi: Hastaların tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve
sosyoekonomik sorunların çözümlenebilmesi için sosyal hizmet birimi kurulmalıdır.
g)
Hastane yönetim temsilcisi: Ayaktan teşhis ve tedavi alanlarında idare
yetkilisi olarak başhekim yardımcısı veya imza yetkilisi bulunmalıdır. Bu kişiler remi
evrakları (ör: rapor) onaylamaktadır.
h)
Sağlık kurulu: Ayaktan sağlık hizmetleri içerisinde hasta veya sağlıklı
kişilerin başvurduğu birimdir. Sağlık kurulu ilişkili olduğu polikliniklere yakın ve erişilebilir
bir noktada olmalıdır.
i)
Vezne: Ücretli hastaların ödemelerini yaptıkları noktalardır. Güvenlik
yönünden önlem alınmalıdır.
j)
Hasta ve refakat ihtiyaçları için alanlar: Bebek bakımı ve emzirme odası,
kantin, tuvalet vb. alanlar hasta ve refakatlar için ihtiyaç alanlarıdır. Tuvaletler engelli
hastaların kullanımına uygun olmalıdır.
k)
Kan alma odası: hastalardan kan almak için poliklinik alanında kan alma
odası bulunmalıdır. Bu birimde hasta yoğunluğuna mahal vermemek için yeterli sayıda
hemşire görevlendirilmelidir. Kan alma koltuklarının bulunduğu bölmeler arasında mutlaka
paravan olmalı ve her bölmede gerekli ekipman sağlanmalıdır.
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11.3. Ayaktan Hasta Kayıt İşlemleri
Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini,
mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı ve hasta
memnuniyeti ön planda tutulmalıdır.
Poliklinik hizmeti almak isteyen hastalar:
a)

Daha önce muayene veya tedavi olduğu sağlık tesisinden sevkle,

b)

Doğrudan başvuru yoluyla

c)
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya internet gibi iletişim araçlarını
kullanarak aldığı randevu ile sağlık tesisine başvurur.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi; vatandaşların Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2. ve 3.
basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için Alo182 hattından Merkezi Hekim
Randevu Sistemi'ni arayarak canlı operatörlerden veya web üzerinden kendilerine istedikleri
hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulamadır.
MHRS’de amaç;
Hastanelerde daha iyi bir kaynak planlanması (iş gücü ve teçhizat kullanımının
etkin ve verimli planlanması) yapılarak vatandaş/hasta memnuniyetinin artırılması,
hastanelerde kuyrukların azaltılması.
Hastanelerde kaynak kullanımının ve dağıtımının ölçülmesi (iş gücü, makine
ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli uygulanması) suretiyle; sağlık hizmetleri
sunumunun, verim ve kalitesinin artırılması.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi verileriyle, sağlık politikaları geliştirilmesine
yardımcı olunması.
MHRS’de randevu iki farklı şekilde alınabilmektedir;
Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı Merkezi
Hekim Randevu Sistemi aranır. 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı
karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. kimlik
numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular. Vatandaş randevu talebinde bulunduğu
hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana
bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir. Vatandaş seçimini
yaparak randevusunu alır.
a)

"Online Randevu Sistemi" aracılığıyla da randevu alınabilmektedir.
Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan
hastanelerin internet sitelerindeki "Online Randevu" linkine basarak, "Vatandaş Giriş"
ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.
b)
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi Ekran Örneği

Hastanelerde poliklinik hasta kaydını gerçekleştirmek için poliklinik sekreterleri
görevlendirilmelidir. Hekim Seçme Yönergesine göre poliklinikte görevlendirilecek
sekreterlerin nitelikleri ve görevleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:
a)
Tercihen tıbbi sekreterlik bölümü olmak üzere en az lise mezunu, bilgisayar
kullanabilen ve kişilerarası iletişim becerisi yüksek olmak.
b)

Hasta ve yakınlarını nezaket kuralları içerisinde yönlendirmek

c)

Kurumun belirlediği renk ve özellikte kıyafet giymek ve yaka kartını mutlaka

d)

Hastaları prosedürlerle ilgili doğru şekilde bilgilendirmek

takmak

e)
Hekim tercihi belirtmeyen hastaları, şikâyetlerine uygun olarak hasta sayısı en
az olan hekime yönlendirmek.
f)
vermek

Telefonla bilgi isteyen hastalara hekimlerin çalışma günleri konusunda bilgi

g)
Her ayın son beş iş günü öncesi hekimlerin bir sonraki aya ait çalışma
takvimini idareden temin etmek
Hastanelerde poliklinik muayene randevularının verilmesi için bir merkez
oluşturulabilir ya da doğrudan poliklinik bankoları bu amaçla kullanılabilir. Merkezin ya da
bankoların yükünü azaltmak için hasta telefonla randevu almaya yönlendirilmelidir. Sağlık
tesislerinde genel olarak sabah muayeneleri 08.30, öğlenden sonra muayeneleri 13.00’da
başlamaktadır. Poliklinik sekreterlerinin 07.30’da muayene sırası için kayıt hizmeti vermeye
başlaması gerekmektedir.
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Aşağıda bir kamu hastanesinin örnek poliklinik iş akış şeması bulunmaktadır.
Hazırlanan bu şemalar sayesinde poliklinik hizmetlerinde standart sağlanarak aksaklıkların
önüne geçilmiş olacaktır.

YÖNTEM

- Hasta, telefon veya şahsen gelerek hasta
kayıttan ilgili poliklinik için randevu alır.
- Hasta bilgileri hasta kayıt personeli
tarafından otomasyona kayıt edilir.

SORUMLUSU

KAYIT

Randevu ve Hasta kayıt
personeli

Otomasyon

- Barkod ve provizyon işlemi gerçekleştirilir
ve hasta ilgili polikliniğe gönderilir.
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Randevusu verilen hasta randevu
saatinde gelerek ilgili poliklinikte muayenesini
yaptırır.

Doktor Poliklinik Hemşiresi

Otomasyon

Sevk alındısı yapılarak bilgisayar
kaydı tamamlanır.
Muayenesi yapılan hastaya tetkik
istenmişse yönlendirme yapılarak tetkik
sürecine girişi yapılır.
Tetkik istemi olmadan yatış
yapılacaksa, hasta kat sekreterliğine
yönlendirilir.

Doktor Poliklinik Hemşiresi

Otomasyon

Poliklinik Hemşiresi

Otomasyon

Tetkik süreci ve yatış yoksa doğrudan
bitişe sürecine yönlendirilir.

Tetkiklerini yaptıran hasta tekrar
polikliniğe dönerek Doktora sonuçlarını
gösterir, reçetesini alır veya servise yatış için
gönderilir.

Doktor

Tetkik değerlendirme sonucu ilave
tetkik ve yatış kararı olmayan hasta doğrudan
bitiş sürecine yönlendirilir.

- Yatış kararı verilen hastaya ilave tetkik
istenmeyecekse, hasta dosyası hazırlanıp
hastanın kat sekreterliğinden yatış işlemi
gerçekleştirilir.
- Tetkik istenecekse, hasta yine tetkik sürecine
gönderilir.

Otomasyon
Klinik Hemşiresi Kat
sekreterliği

- Hasta Poliklinikten sevk düzenlenerek veya
reçete verilerek bitiş sürecine yönlendirilebilir.

Hastaların poliklinik muayenesi için yaptırmaları gereken kayıt işlemlerini kolaylıkla
gerçekleştirebilmeleri için sağlık tesisinin girişine yakın merkezi bir yerde bu amaçla bir
bölge tahsisi edilebileceği gibi her kattaki birkaç polikliniğe birden hitap edebilecek dar
kapsamlı poliklinik kayıt bankoları da oluşturulabilir.
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Hasta poliklinik kaydını üzerinde mutlaka T.C. kimlik numarası ve yakın tarihli bir
resminin bulunduğu kimlik kartı ile kendisi yaptırmalıdır. Eğer hastanın
mobilizasyonunda sıkıntı var ise hasta mutlaka hasta yönlendirme ve refakat elemanlarınca
tekerlekli sandalye alınmalıdır. Bu gibi hallerde hastanın beraberinde gelen yakını, hastanın
T.C. kimlik numarası ve yakın tarihli bir resminin bulunduğu kimlik kartı ile kayıt işlemlerini
yaptırabilir. Ancak poliklinik banko sekreteri mutlaka kimlikteki fotoğraf ile hastanın
karşılaştırmasını yapmalıdır. Mobilizasyonunda sıkıntı olan hastaların yanında bulunan
hasta refakat ve yönlendirme elemanı hastanın sağlık tesisi içerisinde geçirdiği süre boyunca
hasta mahremiyetine dikkat edilerek yanında bulunmalıdır
Hastanın herhangi bir sosyal güvencesi var ise; ilk kayıt aşamasında bu bilgilerde
sisteme girilir. Eğer hastanın herhangi bir sosyal güvencesi yok ise; kaydı açılan hasta veya
hasta yakını muayene ücretini ödemek amacıyla vezneye yönlendirilir.
Hastanın sosyal güvencesi ile ilgili sorgulama MEDULA sistemi aracılığıyla
yapılmaktadır. MEDULA, Genel Sağlık Sigortası ile sağlık tesisleri arasında, sağlık
tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak,
hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir. MEDULA
sistemini süreçleri;
a)

Ana Süreçler:
A00 – HAKSAHİPLİĞİ VE SÖZLEŞME DOĞRULAMA (Provizyon Alma)

–

B00 – SEVK, REÇETE VE TETKİK BİLDİRİMİ

–

C00 – ÖDEME SORGULAMA

–

D00 – ÖDEME DURUM KONTROL

–

E00 – FATURA BİLGİSİ KAYIT

b)

Yan süreç:

–

F00 - RAPOR BİLGİSİ KAYIT

Hak Sahipliği ve Sözleşme Doğrulama-A00: Bu web servisi ile müstehaklık sorgusu
yapabilmekte, hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilmektedir. Bir hasta kabul işleminden
sonra hasta bir takip numarası alır ve bundan sonraki bütün süreç bu takip numarası üzerinden
devam eder. Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir:
Hasta Kabul
Takip Numarası Olmayan Sevki Kabul
Takip Oku
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Hastanın Takiplerini Bul
Takip Sil
Provizyon Türleri:
N: Normal
I: İş Kazası
A: Acil
T: Trafik Kazası
V: Adli Vaka
M: Meslek Hastalığı
Reçete, Tetkik, Sevk Takibi -B00 (Sevk Bildirimi): Bir sağlık tesisi hastayı başka bir
sağlık tesisine sevk etmek isterse bu web servisini kullanır. Bu web servisinde aşağıdaki
metot bulunur:
1. Sevk Bildir
Ödeme Sorgulama - C00 (Ödeme Bilgisi Kayıt): Sağlık tesisi hastaya verdiği
hizmetin, hasta için kullandığı tıbbi malzemenin ve ilaçların masraflarını geri ödeme
kurumuna bu web servisi ile bildirir. Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir:
Ödeme Bilgisi Kaydet
Ödeme Bilgisi Oku
Fatura Sorgulama - E00 (Fatura Bilgisi Kayıt): Ödeme durumu hatasız olan takip
numaraları için bir fatura bilgisi gönderilir. İcmal faturası bir grup faturanın bir liste hâlinde
düzenlenerek gönderilmesidir. Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir:
1. Fatura Bilgisi Kaydet
İcmal Fatura Bilgisi Kaydet
Fatura Bilgisi Oku
Fatura Bilgisi Sil
Ödeme Durum Kontrolü - C01: Ödeme bilgisi kaydedildikten sonra o ödemenin bir
durumu olur. Ödemenin durumu aşağıdaki gibidir:
0: İlk kayıt 1: hatasız
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2: Hatalı
3: Faturalandı
4: Dönem sonlandırıldı
5: İncelendi
Ödeme durum kontrolü hatasız olan takip numarası faturalandırılabilir. Hatalı olan
ödeme bilgisi kontrol edilerek tekrar ödeme bilgisi gönderilmesi gerekir. Ödeme durum
kontrolü ödeme bilgisi kaydından itibaren her adımda uygulanabilir. Bu web servisinde
aşağıdaki metot bulunur:
Ödeme Durumunu Kontrol Et
Rapor Bilgisi Kayıt – F00: GSS yan süreçlerinden biridir. Hasta raporlarıyla ilgili
işlemler gerçekleştirilir. Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir:
1. Rapor Bilgisi Kaydet
Takip No ile Rapor Bilgisi Kaydet
Rapor Bilgisi Bul
Rapor Bilgisi Sil
Rapor Uzat
Poliklinik hastasını kayıt yaptırdığı alanlarda ve polikliniklerde hasta transferi, tetkike
yönlendirme, çalışanlar arası koordinasyon, ilgili kliniklerle iletişimin kurulması, poliklinik
alanlarının temizliği ve düzenlenmesi, gerekli kayıt iş ve işlemlerinin yaptırılması, sağlık tesis
tedarik yönetim sistemine uygun malzeme ve ilaç temini gibi poliklinikte ihtiyaç duyulan
diğer hususlarda gerekli sorumluluğu alan ve yerine getiren yönetici sekreter
görevlendirilebilir.
Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte hastaların istedikleri hekime muayene olmalarına
imkân tanıyan ‘Hekim Seçme Hakkı’ uygulaması başlatılmıştır. Hekim Seçme Yönergesine
göre; hastaların sağlık hizmeti alacağı veya almakta olduğu hekimi serbestçe seçmesine,
değiştirmesine, sağlık kurumundaki hekimlerin buna uygun poliklinik hizmeti vermesine
yönelik tedbirler alınması sağlanmıştır. Hekim seçme uygulamasına geçen hastaneler
hastalarına hekim seçme hakkı sağladıklarını duyurmak için Hekim Seçme Logosu kullanırlar
Hekim seçme hakkını hastaların kullanabilmesi için görülebilecek bir yere, o gün poliklinikte
görevli hekimlerin çalışma programı pano şeklinde asılır. Elektronik veya manuel olarak pano
günlük güncellenir. Bu işlemleri düzenlemek, poliklinik yönetici sekreterinin sorumluluğu
altındadır. Hasta, talep edilmesi hâlinde seçtiği hekimin polikliniğine yönlendirilir.
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Hekim Seçme Logosu

Kayıtları açılan hastalar ve hasta yakınları polikliniklerin olduğu bölgeye yönetici
sekreterler tarafından yönlendirilir ve muayene olacağı polikliniğin giriş kapısının ve
kapılardaki ekranların rahatlıkla görülebileceği bir yere oturtulur. Her poliklinik odasının
kapısında muayeneyi gerçekleştirecek uzman hekiminin adının, soyadının ve uzmanlık dalının
bulunduğu tabelalar mutlaka bulunmalıdır. Hastaya yönetici sekreter tarafından poliklinik
girişindeki ekrandan adını takip etmesi ve ismi yazdığında polikliniğe giriş yapması söylenir.
Ancak öncelikli hasta grubu olarak belirlenen (engelliler, hamileler, 65 yaş üstü yaşlılar, yedi
yaşından küçük çocuklar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler…)
hasta grubunun muayene sırasındaki önceliğine yönetici sekreter dikkat etmelidir ve konu ile
ilgili bilgi poliklinik tıbbi sekreterine ulaştırılmalıdır. Muayene saati geldiğinde hasta
poliklinik odasına alınır. Hastanın muayenesine geçilmeden önce mutlaka hekim veya tıbbi
sekreter tarafından tekrar resimli kimlik belgesinden kimlik doğrulaması yapılmalıdır.
Hastanın otomasyon programından dosyası açılır ve muayenesi gerçekleştirilir. İlk muayene
sonrası otomasyon programına ön tanılar girilir ve bu tanıları doğrulamak amacıyla
gerçekleştirilmesi istenilen tahlil ve tetkikler otomasyon programı üzerinden istenir.
Mobilizasyonu sorunlu olan hastalar, hasta yönlendirme ve refakat elemanı eşliğinde
tekerlekli sandalye ile gideceği üniteye ulaştırılır. Sonuçların ne zaman tamamlanacağı
hastaya bildirilir. Ayrıca poliklinik ekranlarından tahlil sonuçlarının ne zaman çıkacağı
hakkında da bilgilendirme yapılabilir. Ücretli hastaların tetkiklerinden önce vezneye tetkik
ücretini ödemeleri sağlanır. Sosyal güvencesi olan hastalar ise doğrudan tetkik yapılacak
bölüme yönlendirilir. Hasta istenilen biyokimyasal ve mikrobiyolojik tahlillerini yaptırmak
amacıyla numune alma birimlerine ve radyolojik tetkiklerini yaptırmak amacıyla da radyoloji
randevu bankosuna başvurur. Tahlil ve tetkikleri sonuçlanan hasta tekrar muayene olduğu
polikliniğe başvurur. Hekim tarafından, hastanın tetkik sonuçlarına, sağlık tesisi içerisinde
elektronik ortamda ulaşılabilmelidir. Hastanın istemesi durumunda hastaya tetkik sonuçları
yazılı olarak da verilebilmelidir. Eline ulaşan son verileri değerlendiren hekim:
a. Hastanın reçetesini verebilir ve belirli bir zaman periyodu içinde kontrole çağırır.
Kontrole çağırılan hastanın kontrol randevusu poliklinik yönetici sekreteri tarafından hemen
verdirilir ve hastaya yazılı bir kâğıt üzerinde verilir.
b. Hasta sağlık tesisinin mevcut yataklarının dolu olması veya daha ileri tetkik ve
tedavi uygulanması gereken durumlarda başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilebilir. Bu
durumlarda sağlık tesisi idaresi tarafından, hastanın tercihi göz önüne alınarak ilgili sağlık
tesisi seçilir, hasta hakkındaki tıbbi ve diğer gerekli bilgileri içeren bir epikriz oluşturulur ve
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MHRS üzerinden randevusu düzenlenerek hasta bilgilendirilir. Ambulans ile sevki gereken
hastalar için 112 komuta merkezi ile irtibata geçilir.
c. Hastaya günübirlik tedavi uygulanabilir. Hastaya, hekim tarafından uygulanmasına
karar verilen gerekli tıbbi tedavinin hemşire eşliğinde uygulanabileceği, yeterli cihaz ve
donanımın bulunduğu bölümler hazırlanmalıdır.
d. Hastanın cerrahi ya da medikal amaçlı yatışı yaptırılabilir. Yatış gereken hastaların
kat yönetici sekreteri ile koordineli olarak poliklinik yönetici sekreteri tarafından elektronik
ortamda yatış işlemi gerçekleştirilir ve gerekli formlar hekim tarafından doldurulur.
İhbarı zorunlu bir hastalığın tespit edilmesi durumunda, poliklinik yönetici sekreteri
tarafından istatistik ve raporlama birimi bilgilendirilir. Bildirim sürecinin uygun formlarla
yürütülmesi, istatistik ve raporlama biriminin sorumluluğundadır.
Poliklinik alanlarında, hasta ve hasta yakınlarının kolaylıkla ulaşabileceği bir
bölümde, hasta hakları birimi bulundurulmalıdır. Gerektiğinde poliklinik yönetici sekreteri,
hasta ve hasta yakınlarını bu bölgelere yönlendirir.
Poliklinik muayenesi sırasında her hastaya ayrı malzeme ile müdahale edilmeli ve
kullanılan alet ve ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu sağlık tesisi yönetimince daha
önceden belirlenen prosedürlere uygun olarak sağlanmalıdır.

11.4. Klinik Hizmetleri Tanımı
Hastanelerde hastaların yatarak tedavi gördükleri yerlere ‘klinik/servis’ denir.
Klinikler, hastanelerin benzer tedavi ihtiyacı olan hastaların yattığı ve tedavi uygulandığı
çekirdek ünitelerdir. Alan olarak hastanelerin yaklaşık 1/3’ünü oluşturur.
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre Servis hizmetleri uzman,
uzmanlık eğitimi görenler, hemşire ile eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi branşla
ilgili diğer meslek mensupları tarafından birlikte yürütülen bir ekip çalışması olup, hastaya en
iyi koşullarda, güvenilir araçlarla isabetli teşhisi koyarak, bakımının ve en kısa zamanda
tedavisinin sağlanmasını, eğitim hastanelerinde ayrıca servis içi hasta başı eğitimlerini de
gerçekleştirmeyi amaçlar. Yine yönetmeliğe göre; Yataklı tedavi kurumlarında çalışmalar
günün 24 saatinde kesintisiz devam eder. Normal mesai saatleri dışındaki hizmetler, acil
vakaların muayene ve tedavisini acil ameliyat ve müdahalelerin yapılmasını ve yatmakta olan
hastaların bakımlarının devamını kapsar. Saat 15.00'den sonra servislerde sabahki gibi genel
temizlik yapılır. Hastaların akşam nabız ve teneffüs sayıları, ısı dereceleri alınarak derece
kâğıdına kaydedilir. Görevliler, sabah kahvaltısını göreve başlama saatinden evvel bitirmek
zorunda olup, kurumun ve hastaların sabah temizliği, bakımları, hastaların kahvaltıları, nabız
ve derecelerin alınması da saat 8.30'a kadar tamamlanır. Saat 17.00-18.00 arasında serviste
uzmanlık eğitimi görenler veya nöbetçi tabipler tarafından, hastaların akşam vizitleri yapılır.
Hastaların akşam yemeği verilir. Buna ilişkin diğer hizmetler de tamamlandıktan sonra
gündüz hizmetleri bitmiş olur.
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11.5. Klinik Hizmetleri Yönetimi
Acil servis veya polikliniklerden hastanın yatarak tedavi olma gerekliliği olduğu
hekim tarafından belirlendikten sonra hasta kliniklere yönlendirilir.
Kliniklerde üç çeşit personel yapısı mevcuttur:
a)
Yönetici ve tedavi edici personel: Doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru,
laborant, röntgen teknisyeni, fizyoterapist, psikolog, odyolog vb. personeldir. Bu personeller
‘hastaya temas eden personel’ olarak tanımlanır.
b)
Destek personelleri: Eczacı, diyetisyen, farmakolog gibi hastaya direkt temas
etmeyen ancak hastanın tedavi sürecinde aktif rol alan personellerdir.
c)
Yardımcı personeller: Tıbbi sekreter, sosyal hizmet uzmanı, temizlik elemanı,
güvenlik, garson gibi hasta tedavisiyle alakalı olmayan ihtiyaçları karşılayan personellerdir.
Tedavi için gerekli olan malzemeler servis sorumlu hekimince tanımlanır ve sorumlu
hemşireye iletilir, sorumlu hemşire bu talepleri toplar ve servis sekreteri aracılığıyla hastane
yönetimine iletir.
Kliniklerde hastaların fiziksel, duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarının da dikkate alındığı
bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Ortamın temiz ve güvenli olmasına özen
gösterilmelidir. Kliniklerde bulunan hasta odalarının bir veya iki kişilik olarak düzenlenmesi
esastır. Ancak, kurum fizik şartları dikkate alınarak daha fazla hasta kalabilen odalar da
düzenlenebilir.
Hasta odaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
a) Özel oda: Tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi
için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, banyolu, lavabolu, tuvaletli,
b) Birinci sınıf oda: Tek yataklı, tuvaletli, banyolu, lavabolu ve hasta refakatçisinin
dinlenmesine yönelik donanımı bulunan,
c) İkinci sınıf oda: İki ya da üç yataklı, yatakların arası uygun biçimde ayrılabilen,
tuvaletli, banyolu ve lavabolu, hasta odalarıdır.
Acil vakalarda aciliyetin devamı süresince ve yatak sınıf farkı dikkate alınmadan hasta
boş yatağa yatırılır.
Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzuna Göre; birden fazla
yatak bulunan odalarda donanıma ve yataklara geçiş mümkün olacak şekilde her yatağın ayak
kısmının önünde 110 cm ve iki yatak arasında 120 cm’lik bir açıklık olmalıdır. Yeni binalarda
birden fazla yatağa sahip odalarda yatak başına düşen boş zemin alanı en az 9 m2, tek yataklı
odalarda ise en az 11 m2 olmalıdır. Her hasta, hasta odasından genel koridora (ara koridor
hariç) çıkmadan tuvalete erişim imkânına sahip olmalıdır.
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Hasta Odası Örneği

Servislerde hasta odaları, koridorlar, bekleme alanları, muayene ve müdahale odaları
mümkün olduğu kadar gün ışığı almalıdır. Servis içinde yangın kaçış yönü, oda numarası gibi
işaret ve yönlendirmeler bulunmalıdır. Ziyaretçi, hasta ve diğer personelden enfeksiyon
yayılmasının önlenmesine yönelik olarak düzenlenen el yıkama alanları oluşturulmalıdır.
Hemşire kontrol istasyonu servisin merkezinde olmalıdır. Bu istasyon içerisinde ilaçların
dağıtılması ve hazırlanması için gerekli ilaç hazırlama alanı olmalıdır. Ayrıca yazı, kayıt,
dosya doldurma işleri için alan olmalıdır. Hasta dosyalarının içinde bulunduğu ve yetkili
personel dışındaki kişiler tarafından ulaşılamayacak bir hasta dolabı bulunmalıdır. Serviste
acil donanım alanı oluşturulmalıdır. Defibrilatör, acil müdahale, ilaç arabası gibi donanım
hazır hâlde tutulmalıdır. Klinik, hizmet işlevinin yanında eğitim hizmeti de veriyorsa,
kütüphane, derslik gibi eğitim alanları oluşturulmalıdır.

11.6. Yatan Hasta Kayıt İşlemleri
Polikliniklere müracaat eden veya dışardan gönderilen hastalar, çalışma saatlerinde
polikliniklerde görevli tabipler, çalışma saatleri dışında nöbetçi veya acilde görevli tabiplerce
muayene edilir. Yatırılmaları gerekli görülenlere muayeneyi yapan tabip tarafından hasta
kabul kâğıdı doldurulur. Protokol numarası kaydedilip imzalandıktan sonra baştabip veya
yardımcısı, bunların bulunmadığı hâllerde nöbetçi tabibin onayı ile ait olduğu servis ve sınıfa
yatırılmak üzere hasta kabul memurluğuna veya kat sekreterliğine gönderilir.
Hasta kabul kâğıdı, hastaneye yatışını karar verilen her hasta için doldurulur. Form 60
iki bölümden oluşmaktadır. Formun ilk kısmında hastanın kimlik bilgileri, başvuru tarihi,
başvurduğu polikliniğin adı, hastanın öyküsü, fiziki bulgular, tanısı, yatırılacağı bölüm yer
almaktadır. Formun ikinci kısmında hastadan alınmış olan emanet eşya var ise emanet alınan
eşyaların listesi yanı sıra emanet eşyaların teslim alındığına dair bölüm yer almaktadır.
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde yer alan Form 60 örneği aşağıda
gösterilmiştir.
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Hasta Yatış Kâğıdı
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Her hekim ayrıca hastasına hasta hakları yönetmeliği ve yönergesine uygun gerekli
bilgilendirmeyi yaparak aydınlatılmış onam formunu iki nüsha olarak doldurur ve okutarak
imzalatır. Aydınlatılmış onam, riskleri, yararları ve alternatifleri kapsayan tedavi
uygulamasının, hekim tarafından yeterli düzeyde ve uygun şekilde açıklanmasından ve hasta
tarafından hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde anlaşılmasından sonra, tıbbi tedavinin,
uygulamanın hasta tarafından ‘gönüllülükle kabulü’ olarak tanımlanmaktadır. Hasta tıbbi
müdahalenin nedeni, acilliği, kapsamı, ağırlığı, rizikoları, tür ve sonuçları, muhtemel yan
etkileri, başarı şansı, tıbbi müdahalenin yapılmamasının sonuçları, tıbbi müdahale ve
masrafların alternatifleri, hekimin adı, eğitimi, hastane donanımı hakkında aydınlatılmalıdır.
Aydınlatılmış onam, rıza, yararlılık, zarar vermeme ve özerkliğe saygı gibi tıbbi etik
ilkelerinin uygulanması için önemli ve temel bir ilkedir. Aydınlatma hasta odaklı bir işlemdir
ve hekim ile hastanın işbirliği içinde gerçekleştirilmelidir. Aydınlatma hekimin ana
ödevlerindendir. Türk Tabipler Birliği Aydınlatılmış Onam Kılavuzuna göre Aydınlatılmış
Onam formu aşağıdaki gibidir:
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Bölüm:

:

......................................

Protokol No: ......................................
Kabul Tarihi: ......................................
........................ HASTANESİ
Tanısal, Tedavi Amaçlı Girişim ve Tedaviler İçin
AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ
Ad-Soyadı:

..…..………………………........................

Doğum Tarihi: ….……………………………………………
Adresi:

….……………………………………………

Tel. No:

…….…………………….

Acil
Adı-Soyadı:

Durumlarda
Onam
Alınacak
.................................................................

Yasal

Adresi:

…..……………………………………………

Tel. No:

..…………………………

Kanuni
Yeterliliği
Olmayan
Hastalar
Adı-Soyadı: ..…..………………………........................

İçin

Adresi:

..…..………………………........................

Tel. No:

.………………………………………………

•

Veli

Temsilcisinin

/

Vasinin

Sayın hastamız lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz.

Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen işlem/ tedaviler
hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır.
•

Bu açıklamaların amacı sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilgilendirmek ve bu
sürece sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir.
•

Burada belirtilenlerden başka
görevimizdir. Bizler size yardım için buradayız.
•

sorularınız

varsa

bunları

cevaplamak
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Tanısal girişimlerin, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini
öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek kendi kararınıza
bağlıdır.
•

Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size veya
uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir.
•

Okuma-yazma sorunu yaşıyorsanız ya da size yapılacak işlemlere izin verme
sürecine sizin belirleyeceğiniz bir kişinin daha katılmasını istiyorsanız, görüşme tanığı olarak
belirlediğiniz kişinin katılmasına izin verebilirsiniz.
•

Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan
reddedebilirsiniz.
•

durumlar dışında bilgilendirmeyi

İstediğiniz zaman verdiğiniz izni geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu durum
sizin bundan sonraki tedavinizi hiçbir şekilde aksatmayacaktır. Ancak, yasal açıdan bu
hakkınız “tıbbi yönden bir sakınca bulunmaması” şartına bağlıdır. Bu durum gerçekleştiğinde,
Aydınlatılmış Onamı Geri Çekme Tutanağı düzenlenerek bu belgenin arkasına eklenecektir.
•

1.BİLGİLENDİRME BU
DOLDURULACAKTIR:

BÖLÜM

HASTANIN

HEKİMİ

TARAFINDAN

Bilgilendirme sürecinde, tıbbi terimlerden olabildiğince kaçınarak ve sade bir dille,
hastanın durumunu anlamasının sağlanması (aydınlatma) hekimin sorumluluğundadır.
HASTAYI / YASAL TEMSİLCİSİNİ / VASİSİNİ,
•

Hastalığın ön tanısı / tanısı ve özellikleri;

Önerilen işlemin / tedavinin adı, uygulanış biçimi, beklenen yararları, sıklıkla
karşılaşılan ciddi riskleri;
•

•

Önerilen işlemi / tedaviyi ertelemenin ya da almamanın sonuçları;

•

Girişim / tedavi sırasında gereksinim duyulabilecek ek girişimler ve riskleri;

•

Varsa uygun diğer işlem / tedavi seçenekleri, bu seçeneklerin yararları ve

riskleri;
Hastanede tahmini kalış süresi ve hastaya getireceği mali yük konusunda
gerekli açıklamaları yaparak bilgilendirdim ve bu bilgileri anlamasını sağladım.
•

•

Özellikle kaygı duyduğu şeyler konusunda soru sormasını sağladım.

Hastayı bilgilendirme amacıyla aşağıdaki broşürler sağlandı.
….…………………………..………………………………………
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Önerilen işlem / tedavi süreci:
•

Genel ve / veya bölgesel anestezi uygulanmasını gerektiriyor

•

Lokal anestezi uygulanmasını gerektiriyor

•

Sedasyon uygulanmasını gerektiriyor

Diğer bilgiler: .......................................................................................
Tarih:

…………………………

HASTADAN SORUMLU HEKİMİN
Adı-Soyadı:

..…..………………………........................

Kurum Sicil No: ..…..………………………........................
İmza:

..…..………………………........................

Tarih:

..…..………………………........................

2.

ONAM ( RIZA, İZİN)

BU BÖLÜMÜN, HASTA TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA KENDİ EL
YAZISI İLE
DOLDURULMASININ
SAĞLANMASI
HEKİMİN
SORUMLULUĞUNDADIR:
Doktorumdan tıbbi durumumun tanı ve tedavisi ile ilgili yapılacak tıbbi /
cerrahi tedavi veya tanı amaçlı girişimler konusunda bilgi aldım.
•

•

Tedavi sırasında oluşabilecek olumsuzluklar ve olası riskleri ayrıntıları ile

anlatıldı.
Bana önerilen tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit
edici başka hangi risklerin olabileceği, bu tedavi yerine uygulanabilecek bir başka tedavi
yönteminin bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim.
•

Doktorlarımın planladıkları girişim ve/veya tedavilerde, planladıklarına ek
girişim ve tedaviler gerektirebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşabileceğimi biliyorum.
•

Hastalığım nedeni ile hastanede uygulanacak tüm tanı ve tedavi yöntemlerinin
olası maliyeti konusunda gerekli bilgiler bana anlatıldı.
•

Bu formda tanımlananlar dışında yapılacak herhangi bir ek girişimin, yalnızca
sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için uygulanabileceği
bana anlatıldı.
•
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Özel muayene isteminde bulunan hastalar için: Girişimin / tedavinin bir
öğretim üyesi/görevlisi tarafından uygulanacağı bana garanti edildi.
•

Anestezi alacak hastalar için: Durumum aciliyet göstermediği sürece,
işlemden önce anestezinin ayrıntılarını bir anestezi uzmanı ile tartışma fırsatım olduğu ve
bunun için ayrı bir belge düzenleneceği bana anlatıldı.
•

Bu belgede tanımlanan girişimin / tedavinin uygulanmasını:

•

ÿ KABUL EDİYORUM ÿ KABUL ETMİYORUM.
Kimliğimin gizli tutulması ve yalnızca eğitim ve araştırma amaçlı kullanılması
koşulu ile bana uygulanacak girişim/tedavi sırasında fotoğraf çekilmesine ya da kayıt
yapılmasına:
•

ÿ İZİN VERİYORUM ÿ İZİN VERMİYORUM
Kimliğimin gizli tutulması ve yalnızca eğitim, araştırma ve bilimsel amaçlı
kullanılması koşulu ile tıbbi kayıtlarımdaki bilgiler ile tanı/tedavi amacıyla vücudumdan
alınan hücre, doku ya da sıvı örneklerinin kullanılmasına, bilimsel toplantı ve dergilerde
sunulmasına:
•

ÿ İZİN VERİYORUM ÿ İZİN VERMİYORUM
Tarih:

..…..………………………........................

HASTANIN:
Adı-Soyadı:
İmza:

..…..………………………........................

..…..………………………........................

HASTANIN VELİSİ / YASAL VASİSİNİN:
Adı-Soyadı:
İmza:

..…..………………………........................

..…..………………………........................

Hasta kabul memuru veya kat sekreteri hasta kabul kâğıdı ve hasta kimliğini kontrol
ettikten sonra hasta yatış işlemlerine başlar. Bu aşamada hasta ve hasta sahibi maliyet
konusunda bilgilendirilir. Hasta numarası ile otomasyon sistemi üzerinden yatış işlemleri
yapılır. Her hasta için “Arşiv Dosya Zarfı” hazırlanır. Hazırlanan dosyanın içinde;
−

Hasta kabul kâğıdı (Form 60),
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−

Tıbbi müşahade ve muayene kâğıdı (Form 62),

−

Derece kâğıdı (Form 61),

−

Hasta tabelası (Form 51),

−

Röntgen istek kâğıdı ve raporları (Form 64),

−

Laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik raporları (Form 65),

−

Ameliyat kâğıdı (Form 63),

−

Hastanın muayene istek formu,

−

Çıkış özeti (Form 67) olmalıdır.

Doğru hastaya, doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, yatışı yapılan her hastada
(günü birlik hastalar dahil) kimlik doğrulaması için hasta bilekliği takılır. Hasta servise
geldiğinde ilgili servis hemşiresi tarafından hasta kimlik bilgilerini içeren hasta tanıtım
bilekliği, hasta bileğine takılır
Hasta Bilekliği

Hasta yatışında barkodlu ve hasta bilgilerinin bulunduğu kimlik tanımlayıcı bileklik
takılır taburcu olana kadar hastada kalması sağlanır. Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli
kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği takılır. Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik
tanımlayıcı hasta bilekliği takılır. Sarı renkli kol bilekliği; bulaşıcı hastalığı olanlara takılır.
Doğum yapıldığı zaman annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre
değiştirilir.
−

Kız bebeği olan anneye, pembe renk kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği,
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−

Erkek bebeği olan anneye mavi renk kimlik tanımlayıcı hasta bilekliği takılır.

−
Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi
(gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır
Hasta bilekliklerinde;
−

Hasta adı–soyadı,

−

Protokol numarası,

−

Doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer alır.

Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre; Yatan hastalar, kurumda
kaldıkları sürece çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan fazla para, mücevherat ve
kıymetli eşyayı yanlarında bulunduramazlar. Kurum yetkililerine teslim edilmeyen eşyanın
kaybından idare sorumlu değildir. Hastaların para ve kıymetli şeyleri hastanın yattığı serviste
yetkili veya hasta kabulüyle ilgili iki görevli ve hasta (şuuruna sahip değilse hastayı getiren
kimse) huzurunda sayılır. Bunlar kopya kâğıdıyla üç nüsha olarak tutanakla saptanır ve
tutanağın altı imza edilir. (Form 76). Bu eşyalar, imza mukabilinde tutanağın bir nüshası ile
beraber çalışma saatinde hastane müdürüne, yoksa idare memuruna, çalışma saati dışında ise
sonradan bunlara teslim edilmek üzere nöbetçi memuruna, bir nüshası da hasta veya sahibine
verilir. Bunlar değerli eşya ve para kayıt defterine kaydolunur (Form 103). Hasta emanetteki
parasından ihtiyacı kadarını imzası mukabilinde alabilir. Hasta çıkarken emanetteki para ve
eşyalarını görevliler huzurunda teslim alır. Görevliler teslim ettiklerini, hasta da tam olarak
aldığını bildiren yerleri imzalar. (Form 76)
Form 76-Değerli Eşya Makbuzu
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Form 103-Değerli Eşya ve Kayıt Defteri

Hastanın doktorunun uygun görmesi hâlinde hastane sekreterliğince refakatçi kartı
hazırlanarak hastaya bir yakını refakat edebilir. Refakatçi kartı olmayan hiç kimse hastaların
yanında kalamaz.
Hastanede kalan hastanın tedavisi tamamlandığında hekimin taburculuk kararı vermesi
ile birlikte hasta ve ailesi taburculuk konusunda bilgilendirilir. Taburculuk kararını veren
hekim tarafından hazırlanan epikrizin bir nüshası hastaya verilir ve bir nüshası hasta
dosyasına konulur. Hasta odasında bulunan izlem ve gözlem formları hasta dosyasına
kaldırılır. Hastanın kolunda bulunan hasta kimlik tanımlayıcı bilekliği çıkarılır. Hastanın
kateteri, sondası vb. girişimsel uygulama ürünleri hemşire tarafından çıkarılır ve gerekli çıkış
bölgeleri uygun şekilde kapatılır. Hastanın beraberinde getirdiği ve hemşireye teslim ettiği
ilaçlar hastaya iade edilir. Hasta kabul memuruna teslim edilen değerli eşyaları teslim alması
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için hasta, hasta kabul birimine yönlendirilir. Hastanın tedavisinin takip randevusu varsa
randevu kartı verilir. Kliniğe/ hastalığa özgü olarak hazırlanan taburculuk eğitimi taburculuk
eğitim dokümanı eşliğinde verilir. Hasta ailesinin eğitim sürecine dahil edilmesi yarar sağlar.
Eğitim kayıtları tutulur ve hasta dosyasında bulundurulur. Taburcu eğitimi aşağıda belirtilen
konuları kapsamalıdır;
-

Hastalığı konusunda genel bilgiler,

-

İlaç uygulamaları; ilaçların isimleri, kullanım saatleri ve sıklığı, yan etkileri,

-

Diyet ve beslenme biçimi,

-

Egzersiz ve aktiviteler, dinlenme gereksinimi,

-

Muhtemel komplikasyonlar,

-

Kontrol tarihi, yeri, acil durumlarda başvurabileceği telefon vb.

Taburculuk öncesi hastanın yaşam bulguları kontrol edilir. Yaşam bulgularının normal
olmadığı durumlar gözlem formuna eklenir ve hastanın hekimi bilgilendirilir. Taburculuk
işlemlerinin tamamlanması için hasta dosyası klinik/ birim sekreterine gönderilir. Hasta
taburcu olduktan sonra istirahat veya malzeme raporuna ihtiyaç duyuyorsa hasta ve yakınları
hastanın hekimine yönlendirilir. Taburcu olan hastaya yatış süresinde kullanılan monitör,
oksijen haznesi, aspiratör, pump cihazı vb. cihazlar enfeksiyon kontrol komitesinin önerisine
göre temizletilerek bir sonraki hastaya kullanılmak üzere hazır tutulur. Klinik/ birim sekreteri
tarafından taburculuk işlemleri tamamlanan hastanın dosyası düzenlendikten sonra, klinik
sorumlu hemşiresi tarafından arşiv birimi hasta dosyası kontrol listesi formu doldurularak
hasta dosyası arşiv birimine gönderilir.
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Uygulamalar

342

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ayaktan hasta hizmetleri, poliklinik hizmetlerinin özellikleri, ayaktan
hasta kaydı süreci, hekim seçme hakkı, yatan hasta hizmetleri, yatah hasta kayıt işlemleri,
aydınlatılmış onam, hasta odaları ve özellikleri, hasta bilekliği uygulaması konularında bilgi
sahibi olunmuştur
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Bölüm Soruları
1) Hastalıkların ön tanılarının konulduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı alanlara ne
ad verilir?
a)

Klinik

b)

Poliklinik

c)

Ameliyathane

d)

Yönetim

e)

Laboratuvar

2)

Hasta muayene odalarında boş zemin alanı en az kaç m2olmalıdır?

a)

9

b)

10

c)

11

d)

12

e)

13

3)

Merkezi Hekim Randevu Sisteminin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Alo 182

b)

Alo 112

c)

Alo 155

d)

Alo 118

e)

Alo 110

4)
Barkod ve provizyon işlemi gerçekleştirme ve hastayı ilgili polikliniğe
gönderme görevi kime aittir?
a)

Poliklinik hemşiresi

b)

Servis sekreteri

c)

Hekim

d)

Hasta kayıt personeli (poliklinik sekreteri)
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e)

Hasta refakat personeli

5)

‘A’ ile ifade edilen provizyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Akut hastalığı olan hasta

b)

Asgari ücretli hasta

c)

Ameliyat olacak hasta

d)

Acil

e)

Kurum anlaşması olmayan hasta

6) Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış onam kapsamında değildir?
a)

Tıbbi müdahalenin nedeni

b)

Yan etkiler

c)

Hekimin adı

d)

Tıbbi müdahale yapılmaması sonuçları

e)

Hastanın hikâyesi

7) Hasta servise geldiğinde hasta bilekliğini kim takar?
a)

Hemşire

b)

Hekim

c)

Tıbbi sekreter

d)

Temizlik personeli

e)

Klinik şefi

8) Değerli eşya makbuzu ……………… nüsha doldurulur.
9) Aşağıdakilerden hangisi taburcu eğitimi konularından değildir?
a)

Hastalık konusunda genel bilgiler

b)

Diyet beslenme biçimi

c)

İlaç uygulamaları

d)

Ameliyat türü

e)

Egzersiz ve aktiviteler
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10) Tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi için gerekli
bölümü ve donanımı bulunan, banyolu, lavabolu, tuvaletli hasta odalarına ne ad verilir?
a)

Birinci sınıf oda

b)

Özel oda

c)

İkinci sınıf oda

d)

Koğuş

e)

Üçüncü sınıf oda

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)a, 4)d, 5)d, 6)e, 7)a, 8)3, 9)d, 10)b
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12. HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Hastane Bilgi Sistemleri Kavramı
12.2. Hastane Bilgi Sistemleri Modülleri
12.3. Hastane Bilgi Sistemlerine Entegre Olması Gereken Uygulamalar
12.4. Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

350

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hastane bilgi sistemi
kavramını açıklayabilme
Hastane bilgi sistemi
modüllerini açıklayabilme
Hastane bilgi sistemine
entegre olması gereken
uygulamaları sıralayabilme
PACS sistemini
tanımlayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

Hastane bilgi sistemi modülleri

•

PACS
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Giriş
Hastane hizmetlerinin bilgisayara aracılığı ile gerçekleştirilmesi, elektronik ortamda
bilgi alışverişinin otomatik olarak yapılması gibi, tıbbi, finansal ve mali hizmetler açısından
ortaya çıkan detaylı bilgilerin bilgisayara dayalı enformasyon sistemi ile kayıt altına alınıp,
bilgiye dönüştürme işlemi olarak tanımlanan hastane bilgi sistemi sağlık kurumlarında doğru
zamanda doğru bilgiye erişim felsefesiyle oluşmuştur. Önceleri yalnızca hasta kaydı için
kullanılan sistemler bilgi teknolojilerindeki gelişime paralel olarak yaygınlaşmış ve
görüntüleme (PACS), yatış işlemleri, reçete işlemleri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaya
başlamıştır.
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12.1. Hastane Bilgi Sistemleri
Hastane bilgi sistemleri, hastane hizmetlerinin bilgisayara aracılığı ile
gerçekleştirilmesi, elektronik ortamda bilgi alışverişinin otomatik olarak yapılması gibi, tıbbi,
finansal ve mali hizmetler açısından ortaya çıkan detaylı bilgilerin bilgisayara dayalı
enformasyon sistemi ile kayıt altına alınıp, bilgiye dönüştürme işlemi olarak
tanımlanmaktadır.
Başlangıçta sadece doğru faturalama gereksiniminden doğan hastane bilgi sistemleri
zamanla tüm hastane işlevlerini kapsayan süreçlere dönüşmüştür. Dolayısıyla hastane bilgi
sistemlerinin temel işlevi, ait olduğu kuruluşun bilgi taleplerini doğru zamanında ve eksiksiz
bir biçimde karşılamaktır. Bu kapsamda, hastane bilgi sistemleri;
a)

Günlük işlemler (hasta başvurusu, kabul, sağlık durumu, sevk, taburcu)

b)

Tanı-tedavi uygulamaları (klinik, laboratuvar, radyoloji, ameliyathane, eczane,

c)

Genel yönetim işlemleri (personel, sabit tesis, cihaz ve malzeme durumu)

diyet)

d)
kullanılır.

Mali işlemler (muhasebe, vergilendirme) gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için

Hastane bilgi sistemleri, hastanelerin tıbbi, idari, mali, hukuki ve hizmet süreçlerini
yönetmek için tasarlanmış bilgi sistemleri olmasından dolayı aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
a)
olmalıdır.

Tüm programları kurumun işleyişine uygun olarak geliştirip, yapılandırılabilir

b)
Program kendi içinde tam entegre olmalı farklı birim ve bölümlerde aynı
verilerin tekrar girilmesinin önüne geçilmelidir.
c)

Kullanımı kolar ve kullanıcı dostu ara yüzlerle çalışmalıdır.

d)

Kullanıcıdan kaynaklı hataları en aza indirecek kontroller bulunmalıdır.

e)
Bilgilerin gizliliği ve güvenliği sağlanmalıdır. Bu nedenle tüm kullanıcılar için
kullanıcı kodu tanımlanmalı ve yetkilendirme yapılmalıdır.
f)
Sistemde kayıtlı bir veri üzerinde yetkiler çerçevesinde silme, ekleme ve
güncelleme işlemleri yapılabilmeli ve tüm işlemlerin kaydı tutulmalıdır.
Hastane bilgi sistemlerine tıbbi kalite güvencesi ve çıktıların değerlendirilmesi,
maliyet kontrolü ve verimlilik artışı, hizmet analizi ve talep tahmini, program planlaması ve
değerlendirilmesi, dış raporlamanın basitleştirilmesi klinik araştırma ve eğitim alanlarında
ihtiyaç duyulmaktadır. Hastanelerde bilgi sistemi denince akla ilk olarak ‘kaçakların
önlenmesi, gelirlerin artırılması’ gibi mali konular gelmektedir. Hastanelerde bilgi sistemi,
hastanenin işletim kuralları içinde yönetilmesi sürecinde; hastanenin tıbbi ve finansal takibi
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ile kurumla ilgili günlük ve uzun vadeli kararların alınmasında fayda sağlayacak bir yapının,
en az hata ile optimum zamanda gerçekleştirilmesini sağlayacak bir elektronik entegrasyon
kurulması işlemidir. Hastaneleri verimli ve etkin yönetmek için hastaya en iyi ve doğru
hizmeti verebilmek kısaca idari ve tıbbi kaliteyi yakalayabilmek için bilgi toplamaya ve onu
değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Bunu da bilgi teknolojilerinden yararlanarak karşılamak
mümkündür.

12.2. Hastane Bilgi Sistemleri Modülleri
DANIŞMA MODÜLÜ: Güvenlik, gizlilik ve mahremiyet esaslarına uyulmak
kaydıyla Hasta, Doktor ve hastane personelinin oda numarası, telefon numarası, hastaların
müracaat ettiği servis, müracaat tarihi, yattığı servis, yattığı yer (Blok/Kat/Oda No), telefon
numarası, yatışını yapan doktor bilgileri gibi bilgiler konusunda, danışmaya müracaat eden
hasta yakınlarına yardımcı olmak ve kısa sürede cevap verilmesini sağlamak üzere
tasarlanmış olmalıdır.
HASTA KAYIT/KABUL MODÜLÜ: Kuruma ilk defa başvuran, kaydı veri
tabanında bulunmayan hastalara ait genel bilgilerin girişini yapan, daha önceden kaydı
bulunan hastalara yeni geliş kaydı açan ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan provizyon ve
takip numarası alan, hastayı kurum içindeki ilgili kliniğe sevk eden ve belirtilen arama
kriterlerine göre kayıtlı hastaların bilgilerini ekranda gösteren fonksiyondur. Bu modüle ait alt
modüller:
- İlk Başvuru ve Kayıt: Müracaat eden her hastanın genel kimlik bilgileri, adres
bilgileri, hasta kurum hastası ise hastaya ait sosyal güvenlik ve sevk bilgileri girilmelidir. Hak
sahipliği sorgulamaya yönelik web servisler bu modülden çalıştırılmalıdır. Kimlik, adres ve
kurum bilgilerinin kaydı hastanın hastaneye ilk gelişinde bir kez yapılmalı, sonraki
gelişlerinde bu bilgiler aynı dosya numarası üzerinden izlenebilmelidir. Gerekli hallerde bu
bilgiler için güncelleme yapılabilmelidir.
- Tekrar Geliş Kaydı ve Kayıt Görüntüleme İşlemi: Başvuran hastaların başvuru
nedenlerini kaydeden ve belirtilen arama kriterlerine göre, kayıtlı hastaların bilgilerini
ekranda gösteren fonksiyondur. Aramalarda kısmi bilgi girilebilmeli, arama sonucu birden
fazla kayıt bulunursa bunların listelenip gösterilmesi, seçilmesi veya sorgunun geliştirilmesi
mümkün olmalıdır. Veri tabanında kaydı bulunan hastaların bilgileri, değiştirilemez şekilde
görüntülenmelidir. Ancak yeni bilgi girişine müsaade edilmelidir.
- Hasta Çıkış/Sevk İşlemi: Muayeneleri sonuçlanan hastaların kayıtlarının
kapanmasını sağlayan işlevdir. Hastanın çıkışının yapılmasından sonra her hangi bir kullanıcı
tarafından hasta dosyasında değişiklik yapılmasına izin verilmemelidir.
- Randevu İşlemleri Modülü: Bu modül, gerektiğinde poliklinik muayene randevu
işlerinin yürütülebilmesi için Merkezi Hastane Randevu Sistemi(MHRS) ile entegre
edilecektir. Hasta randevularını düzenleyen alt modüldür. Randevu Girişi, Randevu Arama ve
Görüntüleme, Randevu Onayı ve Kapatma işlemlerini kapsamalıdır. Poliklinik, Klinik,
Laboratuvar, Fizik Tedavi, Radyoloji, Ameliyathane vb. randevu verilen birimler için
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tasarlanmış olmalıdır. Randevu girişi, randevu görüntüleme ve arama işlemleri hem yetkili
kişi hem de servis doktoru tarafından gerçekleştirilebilmelidir.
POLİKLİNİK MODÜLÜ: Poliklinik Modülü; hastanın müracaatından muayene
olmasına ve hastaneyi terk etmesine kadar olan süreçteki, polikliniklerde ihtiyaç duyulan; tüm
tıbbi ve mali işlemlerin elektronik ortama aktarılarak gerekli kayıtların tutulmasını ve bu
bilgilerin gerektiğinde incelenebilmesini amaçlar. Bu modüle ait alt modüller:
- Poliklinik Kayıt İşlemleri: Bu modül aynı zamanda acil servis ve polikliniklerin
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmiş olmalı ya da bunlar için gerekli
düzenlenmelerin yapılabileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu modülden, hastanın
doktorları tarafından, hastaya ait tanı kodlarının Uluslararası Hastalık Kodlaması ICD-10
kullanılarak girilebileceği düzenlemeler yapılmış olmalı ve Tanı Kodlaması yapılmamış
hastaların işlemi tamamlanmamalıdır. Ücretli hastalar haricinde; memur, özel sigortalı,
Emekli Sandığı(devredilen), SSK(devredilen)’lı, Bağkurlu(devredilen), yeşil kartlı, vb.
kurumuna faturalı hastaların; muayene ve tedavi bilgileri ile laboratuvar, röntgen vb. tetkik
istek işlemleri yapılabilmeli ve tamamlanan işlemler hasta faturalarına (mali kayıtlarına)
otomatik olarak atılmalıdır. Özetle, vezne yükü azaltılırken arada oluşabilecek kayıp ve
kaçaklar da önlenebilecek şekilde düzenleme yapılmış olmalıdır.
- Doktor Atama: Başvuran hastaların hangi doktor tarafından muayene edileceğini
belirleyen alt modüldür.
- Hasta Tıbbi Bilgi Girişi: Yetkili doktorunun hasta ile ilgili anamnez ve tıbbi bilgi
girişini gerçekleştiren işlevdir. Muayene sadece normal poliklinik muayenelerini değil aynı
zamanda, kontrol muayenesi, tetkik değerlendirme, check-up muayeneleri, konsültasyonları
da kapsamaktadır. Tanı girişinde en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılıp ICD-10
kodları kullanılmalıdır.
- Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme: Yetkili personelin hastayla ilgili yapılmış tüm
tıbbi bilgi girişlerini görüntüleyen, raporlayan alt işlevdir. Hasta dosyası görüntüleme, tıbbi
bilgi görüntüleme işlemlerini kapsamalıdır.
HASTA YATIŞ, YATAN HASTA TAKİP VE HASTA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
MODÜLÜ: Bu modüle ait alt modüller:
- Yatış İşlemleri: Poliklinik, acil servis ya da doğumhaneden tüm servislere kabul ile
ilgili işlemler gerçekleştirilebilmelidir. Refakatçi işlemleri yapılabilmelidir
- Yatan Hasta Takip İşlemleri: Hastaların hasta yatış kaydı onaylanmalıdır. Hastaya
verilmesi gereken ve ilgili sevk birimine yazılması gereken raporların hazırlanmasını
sağlamalıdır.
- Hasta Taburcu İşlemleri: Belirli tarih aralıklarında taburcu olan hastaların listesi
alınmalıdır.
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VEZNE MODÜLÜ: Ana Vezne, Acil Vezne, Nöbetçi Veznesi, Yatan Hasta Veznesi,
Özel Hasta Vezneleri vb. kapsayan modüldür.
ECZANE MODÜLÜ: İlaç Çıkışı, Eczane Depo Kontrol, İlaç Sipariş Verme, Eczane
Raporlama işlemlerini kapsamalıdır. Bu modülün amacı hastalara ait ilaç taleplerinin, ayrıca
tüm eczane kayıtlarının, ilaç stok ile minimum-maksimum stok seviyelerinin tutulmasıdır. Bu
modüle ait alt modüller:
- İlaç Çıkış İşlemleri: Eczaneye gelen hasta ilaç istemlerinin yer aldığı fonksiyondur.
- Eczane Depo Kontrol İşlemleri: Eczane stoklarındaki ilaç ve malzemenin miktarı,
fiyatları ve miyadlarının gösterimini yapacak fonksiyondur.
- İlaç Sipariş Verme: İlgili birimden ilaç isteğinde bulunulmasını gerçekleştiren
fonksiyondur. Sipariş verilen ilaç isteklerini gösterme ve istekler üzerinde arama özelliklerine
sahip olmalıdır.
- Reçete İşlemleri (Ayaktan / Yatan): Reçete yazma işlemi doktorun yetkisinde
olmalıdır. Eşdeğer ilaç uygulamalarını desteklemelidir. Reçete görüntüleme ve reçete arama
işlemleri yapılabilmelidir. Ayaktan tedavi gören hastaların reçetelerini bilgisayar ortamında
üretmeli ve hastaya çıktı verilmesini sağlamalıdır. Yatan hasta reçetelendirmesinde doktora
eczane stokundan muadil ilaç önerisi getirmelidir.
LABORATUVAR MODÜLÜ: Bu modülün amacı yatan hastalar, poliklinik hastaları
ve doğrudan başvuran hastalara ait laboratuvar isteklerinin kaydedilmesi ve alınacak her türlü
laboratuvar örneğinin karışmasını önleyecek otomatik etiketlemeyi yapmasıdır. Bu modüle ait
alt modüller:
- Tetkik İstem Yönetimi: Hasta üzerinde yapılması istenen tetkik isteklerinin girişi ve
ilgili tetkik birimine gerekli bilgilerin iletilmesini sağlayan alt modüldür.
- Tetkik İstek Görüntüleme: Laboratuvara gönderilen tetkik isteklerinin taranması ve
görüntülenmesi işlemlerini yapan alt modüldür.
- Tetkik Sonuç Tarama ve Görüntüleme: Tetkik sonuç görüntüleme işlemi yetkili
doktor tarafından gerçekleştirilmelidir. Tetkik sonuçları belirli tarih aralığı veya tetkik
çeşitlerine göre filtreleme yapılarak sorgulanabilmeli ve maliyet analizleri yapılabilmelidir.
- Hasta/Örnek Etiketleme: Laboratuvar işlemleri için hastaya ve çalışılacak
numuneye verilen, hastaya özel barkodlu özel erişim numarası (veya geliştirilecek başka bir
çözüm)olmalı, etiketi basılabilmeli ve okutulabilmelidir.
- Tetkik Sonuç Girişi: Laboratuvarlarda tetkik sonuçlarının girilmesini sağlayan alt
modüldür. Belirtilen kriterlere göre sorgu oluşturabilmeli, liste ve rapor alınabilmelidir: a.
Hasta Numarası b. Hasta Adı c. Test Adı d. Test Kodu e. İsteyen Doktor veya Merkez
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- Tetkik Raporu Hazırlama: Tetkik sonuçlarına göre laboratuvar doktorunun istediği
tıbbi raporları hazırlayacak olan alt modüldür.
RADYOLOJİ MODÜLÜ: Hastanede ihalesi kesinleşmiş ya da kurulu bulunan PACS
mevcudiyeti hâlinde HBSPACS entegrasyon çalışmaları hızla tamamlanacaktır. Bu modüle
ait alt modüller:
- Radyoloji İstem Yönetimi: Yetkili doktorların radyoloji istemi yapmalarını ve ilgili
radyoloji birimlerinin bu istemleri değerlendirmelerini sağlamalıdır.
- Radyoloji Randevu Planlama ve Yönetimi: Randevu vermeye esas çalışma
saatleri, doktor detay bilgileri, cihaz detay bilgileri, sarf malzeme ilişkileri radyoloji birimi
bazında dinamik olarak tanımlanmalı ve randevular bu bilgiler baz alınarak verilmelidir.
Tarih-saat, doktor ve cihaz bazında randevu verilmeli, iptal edilebilmeli ve istenildiğinde, acil
durumlarda anlık randevu verme imkânı da olmalıdır.
- Radyoloji Hasta Kabul: Önceden randevusunu almış hasta radyoloji bölümüne
geldiğinde kaydedilmelidir.
- Radyoloji İş Akış - Durum Takibi: Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan
radyolojik görüntüleme isteği görülebilmeli, kaydedilebilmeli ve işlemin sonuçlanıp
sonuçlanmadığına dair bilgiler isteyen kişiye iletilmelidir.
- Radyoloji Sonuç Raporlama: Radyoloji Sonuçlarının girilmesini sağlayan
fonksiyondur.
STOK TAKİP, SATINALMA VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ: Bu modül,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince çıkartılmış olan 2006/11545
sayılı Karara istinaden yayımlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği”ne uygun, Maliye Bakanlığınca
belirlenen ve Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan Kod Sistemini kullanan ve Çekirdek
Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)/ Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) modülü ile
veri alış verişini yapabilecek bir altyapıya sahip olmalıdır. Bu modüle ait alt modüller:
- Stok Takip ve Satın alma İşlemleri: İlaç, tıbbi malzeme ve her türlü stok ve sarf
malzemesi alımı iş ve işlemlerinin takip edilmesini amaçlar.
- Demirbaş Takip Modülü: Demirbaş kayıtlarının tutulmasını ve demirbaş işlemlerin
yapılmasını amaçlar.
DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ:
Muhasebe kayıtlarının tutulacağı Esas Sistem, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya
alınmış bulunan Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)’dir. Bu modül ücretli hastaların ve
Emekli Sandığı (devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Bağkur(devredilen),
Özel Sigorta, Yeşil Kart vb. Kurumuna faturalı hastaların tüm fatura ve icmal fatura işlemleri
ile taahhütname takip işlemlerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu modüle ait alt modüller:
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- Döner Sermaye ve Muhasebe İşlemleri: Muhasebenin esas fonksiyonu olan ”Kontrol
Fonksiyonu”nu öne çıkartmak ve daha az elemanla daha verimli sonuçlar almak için Fatura
formatları, sosyal güvenlik kurumlarının taleplerine göre dizayn edilmelidir.
- Faturalama: Ücretini kendisi ödeyen ücretli hastalar için bekleyen, kesilmiş olan
faturalar, tahsilde olan ve tahsil edilen faturalar ile aynı şekilde kurum hastaları için
kurumlara kesilmek üzere bekleyen, kesilen, tahsilde olan, tahsil edilen, bakiyesi kalan
faturalar ve icmal faturalar takip edilebilmelidir.
- Kurum Anlaşmaları ve Fiyatlandırmalar: Kurum bazında yapılacak anlaşmaların
tanımlarının yapılabilmesine yönelik yapı ve mekanizmalar sağlanmalıdır.
- Personel Hakedişleri: Performansa dayalı ek ödeme bilgilerinin Bakanlık
Merkezinde tutulması ve analiz edilmesi amacıyla uygulamaya alınan sistemlere veri aktarımı
için gerekli düzenlemelere sahip olmalıdır.
PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ: Personel işlemleri modülünün amacı tüm
personel(memur, sözleşmeli, geçici görevli, vb.) işlemlerinin elektronik ortamda
yürütülebilmesi ve yönetilebilmesidir. Bu modüle ait alt modüller:
- Personel Takip İşlemleri: Hastane personeline ilişkin tüm bilgilerin saklanıp, Memur
ve sözleşmeli (döner sermaye vb.) personele ilişkin kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri
tutulmalıdır.
- Zaman Yönetimi: Personelin çalışma zamanını görüntülemeli ve veri girişlerini
yapmalıdır.
- Eğitim ve Toplantı Yönetimi: Eğitim ve toplantıların bir sisteme bağlanması için
kurulacak olan yapıdır.
- Personel Portalı: Personelin kendi şifresini kullanarak herhangi bir yerden
girebileceği, avans uygulaması, vardiya bilgileri, aylık toplam çalışma süresi, izin hakkı,
performans hedefleri ve sonuçları, personele ilişkin yönetmelikler, eğitim programları, sosyal
aktiviteler gibi kişiye özgü ve genel bilgileri içermelidir.
BİLGİ YÖNETİM, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ: Bu
modülün asıl amacı, hastane yöneticilerinin, yönetimsel ve stratejik kararlar verebilmesi için;
hastanede gerçekleşen tüm tıbbi ve mali kaynakları izleyebilmesi, herhangi bir personele
sorma ihtiyacı duyulmadan sorgulayabilmesi, değerlendirebilmesi ve analiz edebilmesidir. Bu
modüle ait alt modüller:
- İstatistik İşlemleri: İstatistik Raporlama asgari olarak, Hasta İstatistik Raporlama,
Poliklinik İstatistik Raporlama, Laboratuvar İstatistik Raporlama, Tıbbi Sarf Malzemesi
İstatistik Raporlama ve Mali Tabloları Raporlama işlemlerini kapsamalıdır. Hizmetlerin
istatistiksel olarak izlenmesi ve günlük, haftalık, aylık, yıllık, istenilen tarih dilimleri arasında;
faaliyetlere ait raporların hazırlandığı modüldür.
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- Kullanıcı Bilgileri Girişi: Hastane Bilgi Sistemi’ni kullanacak kişilerin her türlü
bilgilerinin tanımlanmasını sağlayan fonksiyondur.
- Rapor Yönetimi: Rapor yönetimi fonksiyonu, değişen kurum ihtiyaçlarına göre
standart rapor biçimleri (tıbbi ve istatistiki) tanımlanması, güncellenmesi ve yetkilendirilmesi
işlerini gerçekleştirmelidir.
HEMŞİRE GÖZLEM ve GİRİŞİM MODÜLÜ: Kullanıcının tanımladığı formatlarda
hemşirelik uygulamalarının ve hasta takibinin elektronik ortamda yapılmasını ve
kaydedilmesini sağlayacak olan fonksiyonlardır.
AMELİYATHANE MODÜLÜ: Ameliyat isteklerini, randevulandırılmasını ve
ameliyat sonrası kayıtların tutulabilmesini amaçlar.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MODÜLÜ: Hastane dahilinde yer alan diş üniteleriyle
müstakil ağız ve diş sağlığı merkezlerinde kullanılacağından, bu birimlerin gereksinimlerine
cevap vermek üzere tasarlanmış ve kapsamı ihtiyaca göre belirlenmiş olmalıdır.
HEMODİYALİZ MODÜLÜ: Hastanın servise kayıt ve kabulünden, herhangi bir
nedenle (başka bir merkeze nakil, ex.) servisten ayrılışına dek gereksinim duyulan işlemlerin
yapılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını amaçlar.
SAĞLIK KURULU MODÜLÜ: İşe, okula başlama, sakatlık, iş göremezlik, istirahat,
yurtdışı tedavi vb. durumların tespitine yönelik olarak faaliyet gösteren kurulların iş ve
işlemlerinin takip edildiği ve kayıtlarının tutulup çıktılarının alındığı modüldür.
DOSYA ve ARŞİV MODÜLÜ: Bu sistemde, adli raporlar, hastaların epikrizleri,
ameliyat raporları, laboratuvar sonuçları, yatan hasta dosyaları, anamnez verileri, radyoloji,
patoloji, fizik tedavi, konsültasyon raporları vb. tek bir hasta kaydı ile ilişkilendirilerek tek bir
hasta dosyasında saklanması, gerektiğinde verilerin güncellenmesi, hatalı verilerin
düzeltilmesi, verilere erişim ve analiz ile ilgili fonksiyonlar yer almaktadır.
KAN MERKEZİ MODÜLÜ: Acil ve ayaktan gelen hastalarla yatan hastalara ilişkin
kan ve kan ürünü isteklerinin karşılanması ve Kan Bankası için gerekli kayıtların
tutulabilmesini amaçlar.
DİYET MODÜLÜ: Bu modülde, hasta yemek planlamasının yapılmasını sağlamalıdır.
CİHAZ TAKİP MODÜLÜ: Bu modülde; hastanede kullanılan tüm cihazlarla ilgili
bilgiler ve bu cihazların hastane içi ve dışındaki hareket bilgileri tutulmalıdır.

12.3. Hastane
Uygulamalar

Bilgi

Sistemlerine

Entegre

Olması

Gereken

- Klinik Karar Destek Sistemler (KKDS)
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Sağlık kuruluşları günümüzde bilişim sistemlerinden, yönetim hizmetleri, hastalıkların
teşhis edilmesi, hekimlerin hastayla ilgili vereceği kararların desteklenesi, hemşire ve
hekimlerin yapacağı işlerde rehberlik, sinyal yorumlama, laboratuvar hizmetleri ve hasta
yönetimi gibi çeşitli alanlarda faydalanmaktadır. Bu amaçla kullanılan sistemlerin başında ise
Klinik Karar Destek Sistemleri gelmektedir. Klinik karar destek sistemleri (KKDS);
hekimlere veya diğer sağlık personeline alacağı klinik kararlarda destek sağlayan bilgisayar
programlarıdır. Bu sistemler bir bakıma karar desteği sağlamak için klinik veri ya da medikal
bilgiyle ilgilenen bilgisayar sistemleridir.
Bu sistemler hastalığın tespiti, tedavi seçenekleri, hangi ilaç kullanılması gerekliliği
konularında iyi nitelikli alan bilgisine sahiptirler. Klinik karar destek sistemlerini 3 başlık
altında sınıflandırabiliriz;
a) Bilgi yönetimi için araçlar: Sağlık kuruluşlarında bilgi yönetimi, gelişmiş iş
istasyonları yardımıyla gerçekleştirilir. Bu istasyonlar bilginin depolanması ve geri
çağırılması için gerekli olan altyapıyı sağlar. Bilgi yönetim araçları, hekimlerin ve sağlık
personelinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve verileri sağlamakla birlikte, özel bir kararın alınmasına
yardım etmezler. Böyle bir durumda problemin çözümü için gereksinim duyulan bilgiler
temin edildikten sonra, karar verme işlemi hekime bırakılır.
b) Uyarı ve dikkatin bir alana odaklanması için sistemler: Bu tür programlar,
kullanıcıların problemleri ve teşhis yöntemlerini hatırlamaları için dizayn edilir. Bu sistemler
tipik olarak potansiyel anormalliklerin gösterilmesini ya da belirli bir standardı içene alan
yanıtların listesini ihtiva eden basit bir mantık kullanır. Örneğin eczacılık karar destek
sistemleri; muhtemel ilaç etkileşmişleri ilgili uyarılar vererek kullanıcıların dikkatinin bu
alana çekilmesini sağlarken, laboratuvar karar destek sistemleri; anormal değerleri belirler
veya bu anormal değerlerle ilgili muhtemel açıklamaların listesini verir.
c) Uzman sistemler: Bu programlar hastaların özel verilerine dayalı tavsiyeler ve
değerlendirmeler sunar. Temel olarak karar teorisine ya da maliyet– fayda yaklaşımına
dayanan bir mantıkla hareket eder.
KKDS, Hatırlatma, Tanı desteği, Reçete yazma desteği, Bilgi sunma, Görüntü tanıma
ve yorumlama, Tedavi planlama, İzlem, Maliyet hesaplama alanlarında kullanılmaktadır.
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi KKDS çeşitli alanlardan oluşmaktadır:
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KKDS alanları

KKDS hizmetten tasarruf etmeden sağlık hizmetlerinin maliyetlerini düşüren, hasta
hareketlerinin izlenmesine olanak sağlayan ve çalışanların performanslarını arttırmaya
yardımcı yapılardır.
Medula:
Sağlık hizmetleri sunucuları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında doğru ve pratik
iletişim sağlamak için planlanan MEDULA sistemi ile sağlık hizmeti kullanımına ilişkin
bilgiler elektronik ortama aktarılması ve böylece vatandaşların sağlık hizmetinden en iyi
şekilde yararlanması hedeflenmiştir. Diğer bir amaç ise sağlık kuruluşlarına yapılacak ödeme
işlemlerine hız ve doğruluk getirmek ve geleceğe yönelik sağlık harcama tahminleri ve risk
analizleri yapmaktır. Gereksiz kullanımlar ve suistimaller önlenerek sağlık harcamalarının
artmasının önüne geçmeye yönelik çalışma ve iyileştirmelerin sürdürüldüğü dikkati
çekmektedir.
E-eczane:
E-eczane uygulaması ile her türlü reçete takibi, eczane ödeme takibi, ilaç takibi gibi
işlemler online olarak yapılmaktadır. Hasta ya da yakını reçete ile eczaneye başvurduğunda
sistem ile ilk önce hastaya ait sosyal güvenlik bilgileri kontrol edilmekte ve reçetedeki
ilaçların barkodu, barkod okuyucu ile okutularak hastaların ilaçları alıp alamayacağı
belirlenmektedir.
E-tıbbi malzeme bilgi sistemi:
Bu sistem kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli tıbbi malzeme firmaları, iptal
edilen tıbbi malzeme firmaları bilgileri, tıbbi malzeme fiyat hesaplama, tıbbi malzeme
bilgileri, tıbbi malzeme mevzuatı, anlaşmalı özel sağlık kurumları ve tedavi türleri ile ilgili
bilgi sunmaktadır.
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E-reçete:
Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun
duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda
kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete)
olarak tanımlanmaktadır. 1.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlamıştır.
15.01.2013 tarihi itibariyle ise istisnai durumlar hariç tüm reçeteler e-reçete olarak
düzenlenmeye başlanmıştır. Uygulama ile SGK elektronik ortamda bütün bilgileri kontrol
edecek, verileri istatistiksel olarak sınıflandırabilecek, herhangi bir hastaneye kaç kişinin
gittiğini, kaçının ameliyat olduğunu, hangi hastaya ne işlem yapıldığını kolay şekilde
görecektir. Sistem, insan kaynaklı hataların minimuma indirilmesine, zamandan tasarrufa,
hızlı hizmete, hasta takibi ve gereksiz ilaç kullanımını kontrol altına alarak sağlık giderlerinin
azaltılmasına olanak sağlamaktadır.
E-reçete örneği

12.4. Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS)
Tıp alanındaki görüntüleme teknolojilerinin gelişimi ve çeşitlenmesi, tedavi
kurumlarındaki iş süreçlerinin önemli bir bölümünü oluşturan tıbbi görüntülerin arşivlenmesi
ve kullanılmak üzere arşivden geri çağrılmasından doğan gereksinim nedeniyle bu işlemlerin
de elektronik ortama taşınmaya başlaması standardizasyon, maliyet, vb. birçok amaçla bu
alanda bir düzenleme yapılması zorunluluğu doğurmaktadır. Bilgi üretimi, iletimi ve
paylaşımı için ortak bir dilin kullanılması zorunludur. Bu amaca hizmet eden bazı ulusal ve
uluslararası kodlama ve sınıflandırma sistemleri mevcuttur. Sağlık kuruluşlarında tıbbi
görüntülerin oluşturulması, arşivlenmesi ve yeniden kullanımı için Tıbbi Görüntü Arşiv ve
İletişim Sistemleri (PACS) geliştirilmiştir.
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PACS Örneği

PACS; Direktgrafi Röntgen (CR ve DR), Ultrasonografi (USG) , Manyetik Rezonans
(MR), Bilgisayarlı Tomografi (CT veya BT), Mamografi gibi görüntüleme cihazlarının
sağladığı görüntülerin arşivlemesini, yönetilmesini ve tekrar çağrılmasına imkân verir. Bir
PACS kurulumundan, görüntü işleme ve değerlendirme süreçlerinin başlamasından itibaren,
radyoloji uzmanının iş istasyonundan, istemde bulunan doktorun kendi bilgisayarından,
otomasyon üzerinden hasta ile ilgili tüm bilgilere, radyoloji uzmanının raporuna ve
laboratuvar sonuçlarına ulaşabildiği gibi tek bir tuşla görüntülere ulaşabildiği, bunları hastanın
diğer bulguları ile birlikte değerlendirebildiği ve gerekli durumlarda, görüntülere kurum
ağının dışındanda ulaştırılabildiği bir iletişim sistemi anlaşılmalıdır.
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Uygulamalar

365

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, hastane bilgi sistemlerinin tanımı, özellikleri, hastane bilgi sistemi ana ve
alt modülleri, Klinik karar destek sistemi, MEDULA, e-reçete, e-eczane, e-tıbbi malzeme ve
PACS sistemleri hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Hastane bilgi sistemleri aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaz?

a)

Hasta başvurusu

b)

Sevk

c)

Eğitim

d)

Muhasebe

e)

Cihaz ve malzeme durumu

2)
Hasta kayıt/kabul modülünün alt modülü olan randevu işlemleri modülü
poliklinik muayene randevu işlerinin yürütülebilmesi için aşağıdakilerden hangisiyle entegre
edilmelidir?
a)

MHRS

b)

E-şikâyet

c)

E-devlet

d)

SGK

e)

PACS

3)

Hastaların hasta yatış kaydı aşağıdaki modüllerden hangisiyle onaylanır?

a)

Hasta taburcu

b)

Vezne

c)

Hasta tıbbi bilgi girişi

d)

Yatan hasta takip işlemleri

e)

Faturalama

4)
Hekimlere veya diğer sağlık personeline alacağı klinik kararlarda destek
sağlayan bilgisayar programlarına ne ad verilir?
a)

Klinik karar destek sistemleri

b)

Hastane bilgi sistemleri

c)

Tıbbi görüntüleme sistemleri
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d)

Laboratuvar bilgi sistemleri

e)

E-sağlık

5)

E-reçete uygulaması hangi tarihte başlamıştır?

a)

2001

b)

2005

c)

2010

d)

2012

e)

2002

6)
Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (CT veya BT), Mamografi
gibi görüntüleme cihazlarının sağladığı görüntülerin arşivlemesini, yönetilmesini ve tekrar
çağrılmasına imkân veren sisteme ……. denir.
7)

E-reçete uygulamasının sağladığı yararları sıralayınız?

8)
Sağlık hizmetleri sunucuları ile SGK arasında doğru ve pratik iletişim
sağlamak için kurulan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

MEDULA

b)

MHRS

c)

E-reçete

d)

E-nabız

e)

E-eczane

9)
Aşağıdakilerden hangisi klinik karar destek sistemlerinin kullanıldığı
alanlardan değildir?
a)

Tanı desteği

b)

Müstehaklık sorgulama

c)

Tedavi planlama

d)

Maliyet hesaplama

e)

Hatırlatma

10)

Hastane bilgi sistemleri aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaz?
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a)

Tanı-tedavi uygulamaları

b)

Mali işlemler

c)

Genel yönetim işlemleri

d)

Günlük işlemler

e)

Kriz yönetimi uygulamaları

Cevaplar
1)c, 2)a, 3) d, 4)a, 5) d, 6) PACS, 8) a, 9) b, 10) e

370

13. SAĞLIKTA E-DÖNÜŞÜM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Küreselleşme ve E-Devlet
13.2. Sağlıkta E-Dönüşüm Uygulamaları (E-Sağlık)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

373

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Küreselleşmeyi
tanımlayabilme
Türkiyedeki e-devlet
uygulamalarını
açıklayabilme
Sağlıkta e- dönüşümü
tanımlayabilme
e-sağlık bileşenlerini
tanımlayabilme

374

Anahtar Kavramlar
•

Küreselleşme

•

E-devlet

•

E-sağlık

•

E-nabız

•

E-reçete
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Giriş
Küreselleşme ve bilgi çağının da etkileriyle birlikte gerek ülkemizde gerekse dünyada
bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bilgi toplumuna dönüşümü amaçlayan edönüşüm’ün Türkiye Projesi’nin önemli bir bileşeni ‘e-devlet’tir. Bilişim teknolojilerinin
stratejik kullanımı, Vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda iletişimde bulunmak,
Verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlamak, Yeniden yapılanma; e-devletin 4 ana
vurgusunu oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerinde e-dönüşüm kapsamında sağlık hizmeti veren
kurumlarda hizmet kalitesi arttırmayı hedefleyen e-sağlık projesi hayata geçirilmiştir.
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13.1. Küreselleşme ve E-Devlet
Yaygın etkileri 1980’li yıllarda hissedilmeye başlanan küreselleşme, ekonomiden
siyasete birçok alanda ilgi konusu olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde
olumlu ve olumsuz pek çok zıtlığı barındıran küreselleşme, en basit anlamda, yerkürenin
farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim
derecesinin “karşılıklı bağımlılık” kavramı çerçevesinde giderek artması olarak
tanımlanabilir. Küreselleşme, yerel ve evrensel yöne doğru ilerleyen bir süreci tarif etmekte,
statik bir yapıdan ziyade son derece dinamik ve değişken bir kavrama işaret etmektedir.
Küreselleşmenin çok boyutlu bir kavram olduğu kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Nüfuz
alanı insan ve insan toplulukları arasındaki ilişkiler olan küreselleşme, bu itibarla ekonomik,
siyasi/güvenlik, teknolojik/iletişimsel, çevresel/demografik ve kültürel boyutlara sahiptir.
Küreselleşme ve bilgi çağının da etkileriyle birlikte gerek ülkemizde gerekse dünyada
bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Ekonomiden siyasal alana kadar geniş bir
yelpazede makro bağlamda ülkelerin mikro bağlamda kurumların gelişim gösterebilmesi,
entegre şekilde hizmet sunabilmesi, iletişim devamlılığının sağlanması için yıllar içinde
elektronik dönüşüm süreçlerinin yaşandığı görülmektedir.
Bilgi toplumuna dönüşümü amaçlayan e-dönüşüm’ün Türkiye Projesi’nin önemli bir
bileşeni ‘e-devlet’dir. Bilginin, kurumların bilgi sistemleri arasında sorunsuz kullanılması ve
transfer edilmesi olarak ifade edilen etkileşimin daha geniş tanımı ‘etkin bilgi paylaşımı’dır.
Etkin bilgi paylaşımı, kurumsal bilgi ve belgelerin belli bir sistem içerisinde düzenlenmesini
ve bu kaynakların kullanım ve paylaşım kurallarının ortaya konmasını zorunlu kılar. Bu
bağlamda E-devlet; kamu kurumlarının vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına
elektronik ortamda hizmet vermesi ve bilgi aktarmasıdır. e-devlet; kullanıcıların elektronik
ortamda sunulacak kamu hizmetlerine farklı platformlardan, güvenilir şekilde ve tek noktadan
erişebilecekleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, birlikte işler ve
bütünleşik hizmetlerin sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını ifade
etmektedir.
E-devletin 4 ana vurgusu vardır;
1. Bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı
2. Vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda iletişimde bulunmak
3. Verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlamak
4. Yeniden yapılanma
Geleneksel Devlet ve e-devlet farkı
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Geleneksel Devlet

E-Devlet

Pasif Yurttaş

Aktif-Müşteri-Yurttaş

Kâğıt Temelli İletişim

Elektronik İletişim

Dikey/Hiyerarşik Yapılanma

Yatay/Koordineli Ağ Yapılanması

Yönetimimi Veri Yüklemesi

Yurttaşın Veri Yüklemesi

Eleman Yanıtı

Otomatik Sesli Posta, Çağrı Merkezi vb.

Eleman Yardımı

Kendi Kendine Yardım/Uzman Yardımı

Eleman Temelli Denetim Mekanizması

Otomatik Veri Güncellemesiyle Denetim

Nakit Akışı/Çek

Elektronik Fon Transferi (EFT)

Tek Tip Hizmet

Kişiselleştirilmiş/Farklılaştırılmış Hizmet

Bölümlenmiş/Kesintili Hizmet

Bütünsel/Sürekli/Farklılaştırılmış Hizmet

Yüksek İşlem Maliyetleri

Düşük işlem Maliyetleri

Verimsiz Büyüme

Verimlilik Yönetimi

Tek Yönlü İletişim

Etkileşim

Uyruk İlişkisi

Katılım İlişkisi

Kapalı Devlet

Açık Devlet

E-devlet; teknik anlamda yurttaşların “müşteri”, kamu yönetimi faaliyetlerinin de
“hizmet” olarak görüldüğü “kalite/fiyat performansı” ölçütlerinin uyguladığı, en az maliyet ve
emekle en kaliteli hizmetin üretilmesini hedefleyen verimlilik yönetim sistemidir (Tablo
12.1). Bu bağlamda e-devlet modeli, düşük maliyet/kaliteli hizmet performansı üzerinde
temellenen ve “toplam kalite yönetimi” ile “müşteri memnuniyeti” ölçütlerine göre
yapılandırılmış verimlilik yönetimi sistemiyle ve somut ifadesini elektronik ticarette bulan eiş modelleriyle ilişkilendirilmekte ve merkeziyetçi olmayan bir yatay koordinasyon yapısı
sunmaktadır.
E-devlet uygulamaları sonucunda, aşağıda belirtilen yararların ve imkânların ortaya
çıkacağı ifade edilebilir.
-

Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması
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-

Kâğıt işlemlerinin kontrol altına alınması

-

Kamu yönetiminde açıklığın sağlanması

-

Kamu hizmetlerinin kalitesinin artması

-

Kamu hizmetlerini kesintisiz verebilme imkânı (7 gün 24 saat kamu hizmeti)

-

Kamuda alınan kararlara, hizmetten yaralananların katılım yollarının artması

-

Kamu hizmetlerine kolay, hızlı ve rahat erişim olanağı

Ülkemizde tüm kurum ve kuruluşlarda e-devlet uygulamaları yer almaktadır. Bu
bölümde yalnızca MERNİS ve Sosyal Güvenlik Alanındaki uygulamalar ayrıntılı şekilde
açıklanacaktır.
a)
MERNIS: Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulmasına, toplanan
bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaş için çok yönlü değerlendirilmesine, nüfus
hizmetlerinin bu esaslara göre yeniden düzenlenmesine yönelik bir projedir. MERNIS ile;
Nüfus ve aile istatistikleri talep edildiğinde hem hızlı hem de hatasız bir şekilde
alınabilmektedir, veri tabanındaki bilgilerin ihtiyaç duyulduğu taktirde diğer kamu kurumları
tarafından da kullanılması sağlanmıştır, Türkiye’deki çoğu ilçe müdürlüğü çevrimiçi
çalışmaya ve hizmet vermeye başlamıştır, Her bireye Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
verilmiştir, Nüfus mevzuatına uygun olarak merkez ve taşra birimlerinde nüfus işlemleri
bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmış ve merkezde bir veri tabanı oluşturulmuştur.
Bürokrasi azaltılmış, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenliği sağlanmıştır. Sağlık
hizmetleri açısından bakıldığında vatandaşlar sağlık kurumlarına başvurduklarında yalnızca
MERNIS projesi ile verilen T.C. kimlik numaralarını ibraz etmektedirler. Önceki dönemlerde
kullanılan sağlık karnesi ve sicil numaraları yerine yalnızca kimlik numarasının kullanılması,
hasta kayıt işlemlerinin süresini kısaltmakta, hataların önüne geçmekte, sağlık çalışanlarının
işlerini kolaylaştırmaktadır.
b)
Sosyal Güvenlik alanında e-devlet uygulamaları: Emekli Sandığı sağlık
harcamalarının kontrol edilmesine yönelik olarak 2002 yılında “Akıllı Kart Pilot” projesi
başlatılmıştır. Bu sayede kırtasiye masraflarını azaltmak, AB ve Dünya Sağlık Örgütü
standartlarına uyum sağlamak, sağlık harcamalarında tasarruf sağlamak gibi amaçlara
ulaşılmak istenmektedir. Projenin uygulamaya geçmesi ile birlikte sahteciliğin ve fazla
giderlerin önemli ölçüde azaltılması sağlanmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumunun verdiği
hizmetlerin verimliliğini artırmak için 1 Mayıs 2004‟te “Sosyal Güvenlik E-Bildirge” portalı
açılmıştır. Uygulanması başlatılan e-bildirge projesi ile, işverenlerin çalıştırdıkları işçilere ait
sigorta bildirimlerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlere ait tahakkuk bedellerini de
internet bankacılığı ile ödeyebilmeleri sağlanmıştır. İşçiler; sigortalı olarak çalışmaya
başladıklarında kendilerini kuruma bildirmek, çalıştıkları gün sayılarını toplatmak; ne zaman
emekli olacaklarını öğrenmek; sigorta işlerine ilişkin tüm sorularına cevap bulmak ve bilgi
edinmek; işlemler ile ilgili formlara, dilekçelere kolayca ulaşabilmek için; emekli olan kişiler
ise aylıklarını öğrenmek, mevzuat ile ilgili sorularına cevap bulmak, form ve dilekçelere
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ulaşmak için portalı kullanmaktadırlar. Bağ-Kur; Eczane Otomasyon Sistemiyle (BEOS) ile
eczaneler ile arasında çevrimiçi bir reçete sistemi kurmuştur. Bu uygulama ile hastanın
sigortalı olup olmadığı ile ilgili bilginin kontrolü yapılırken; reçetenin bilgilerinin girilmesi ve
faturalama işlemleri de yapılmaktadır

13.2. Sağlıkta E-Dönüşüm Uygulamaları (e-Sağlık)

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel bileşenlerinden biri Ulusal Sağlık Bilgi
Sistemidir. USBS tüm vatandaşları kapsayan, her bireyin kendi bilgilerine erişebildiği,
bireyin doğumundan önce başlayıp tüm yaşamı boyunca sağlığıyla ilgili verilerden oluşan
işlevsel bir veri tabanının, yüksek bant genişlikli ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim
omurgasında paylaşılması ve tele-tıp uygulamalarına varan teknolojilerin mesleki pratikte
kullanılmasını temel alan elektronik kayıt sistemidir.
Bu sistem ayrıca sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşların insan gücü, taşınır,
taşınmaz, idari ve mali verilerini de kayıt altına alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede
hayata geçirilen e-Sağlık projeleri ile sağlık hizmeti veren kurumlarda hizmet kalitesi
arttırmak hedeflenmiştir.
e-Sağlık projelerinin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:
-

Sağlık veri standardizasyonunun sağlanması,

-

Veri analiz desteği ve karar destek sistemleri oluşturulması,

-

E-sağlık paydaşları arasında veri akışının hızlandırılması,

-

Elektronik kişisel sağlık kayıtlarının oluşturulması,

-

Kaynak tasarrufunun sağlanması ve verimliliğin artırılması,

-

E-sağlık girişim süreçlerinin koordine edilmesi,

-

Bilimsel çalışmalara destek verilmesi,

-

E-sağlık kavramının ulusal anlamda benimsenmesinin hızlandırılması

Sağlık Bakanlığı’nın başlıca e-sağlık uygulamaları aşağıdaki gibidir:
-SAĞLIK-NET Portalı: Sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri,
doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm
paydaşlar için uygun bilgiler üreterek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde
verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve
iletişim platformudur. sağlık verilerinin, standartlara göre toplandığı/toplanmakta olduğu Aile
Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) ve Sağlık Net sistemlerinin, “Sağlık.NET 2” çatısı altında
birleştirilmiştir. Sağlık.NET 2 veri sistemi ile birlikte, kamu-özel ayrımı olmaksızın, sağlık
hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının Ulusal Sağlık Veri Seti kapsamında yer alan
verileri, Sağlık.NET 2 sistemine göndermesi istenmektedir.
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Şekil 13.1: Sağlık-NET işleyişi

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü: Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS);
Türkiye’deki sağlık kurumlarında kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin referans olarak
kullanacağı ve terminoloji birliği konusunda büyük bir katkı sağlayacak olan bir sözlük
çalışmasıdır. Veri sözlüğü, sağlık kurumlarından verilerin belirlenmiş standartlar
doğrultusunda toplanmasını, analizini ve değerlendirilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda,
sahadan sağlık verisi toplama konusunda verimi artıracak, tekrarlanan ve hatalı verileri
azaltacak ve toplanan verinin amacına daha uygun bir şekilde kullanılmasına imkân
tanıyacaktır.
Minimum Sağlık Veri Setleri: Sağlık verisi toplamak için oluşturulmuş
formlardır. Genel ve tanıya bağlı olarak ikiye ayrılır.
Tanıya bağlı minimum sağlık veri setleri;
−

Kanser,

−

Obezite,

−

Diyabet,

−

Diyaliz,

−

Verem,

−

Kuduz,

−

Parazite Hastalıklar,
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−

Kronik Hastalıklar,

−

Tetkikler (Tomografi ve röntgenler hariç)

−

İntihar girişimi,

−

Madde Bağımlılığı,

−

Organ Nakli,

−

Kök Hücre Nakli,

−

Zehirlenme,

−

Madde Bağımlılığı ve Tütün kullanımı

Genel minimum sağlık veri setleri ise;
-

Reçeteler (Muayene sonucu ortaya çıkan),

-

Tetkikler (Tomografi ve röntgenler hariç),

-

İzlemler (Gebe, Bebek & Çocuk),

-

Aşılar,

-

Ağız ve Diş Sağlığı,

-

Kan Bağışı’dır.

Minimum Sağlık veri seti sistemi ile bugüne kadar kâğıt ortamında toplanan veriler
gelişen haberleşme ve bilişim teknolojisi alt yapısı ile hızlı ve doğru şekilde doğrudan bilginin
üretildiği bilgi sisteminden elektronik ortamda Sağlık Bakanlığına iletilebilecektir.
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi: Bu sistem ile; aile hekimlerinin hastalarını
hastanelere sevk ederken, randevu alabilmesi ve hastanın hastanede muayene olacağı
doktorunu seçebilmesi için internet tabanlı bir randevu sistemi geliştirilmiş ve uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Sistem, her bir bireyin sağlığı ile ilgilenerek birincil sağlık hizmetini
sunan bir Aile Hekiminin varlığı prensibi üzerine kurulmuştur. AHBS uygulaması, her bireyi
doğumundan önce takibe alır ve sağlığıyla ilgili bilgileri düzenler. Bireyin anne karnındaki
gelişimi, doğum yöntemi ve doğumuyla ilgili diğer bilgiler AHBS aracılığıyla kaydedilir ve
aile hekiminin gözetimi altındaki bilgi bankasına, kişinin ömür boyu sağlık kaydının ilk bilgi
parçaları olarak yer alır. AHBS, sadece bir bilgisayar programı değil; aynı zamanda Sağlık
Bakanlığı’nın Aile Hekimliği sistemini uyguladığı illerde, birinci basamaktan veri toplama
konusundaki yeni standardın da adıdır.
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS): Merkezi Hastane Randevu
Sistemi olarak 2010 yılında ilk önce ALO 182 Telefon ile Hastane randevusu alma sistemi
olarak başlamıştır. 2013 yılında Aile Hekimlerinin de dahil olması ile Merkezi Hekim
Randevu Sistemi olarak değiştirilmiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ‘BÖLÜM 7’de yer
almaktadır.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM): Sağlık sisteminde yaşanan
sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların
ivedilikle harekete geçirilmesi için oluşturulmuştur. Sistemin herhangi bir aşamasında
yaşanılan sorunlar için 184 SABİM hattı aranmaktadır. SABİM ile vatandaşlar; (a) sağlık
sisteminin işleyişine yönelik her türlü konuda bilgi alabilir, (b) sağlık sistemine yönelik talep,
eleştiri ve önerilerde bulunabilir, (c) sağlık hizmetlerinden yararlanırken sistemin herhangi bir
aşamasında yaşadıkları sorunları iletebilir.
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS): Amaç; mali bilgi ve tabloların tek
düzen muhasebe sistemi içerisinde standart bir şekilde tutulması ve merkezi veri tabanında
tutulan bilgilerin hem döner sermaye saymanlıkları ve kurumlarda hem de Maliye Bakanlığı
ve Sağlık Bakanlığında izlenebilme imkânı elde edilmesidir. TDMS ile kurum bazında güncel
mali bilgiler elde edilirken, maliyet analizleri için sistematik ve doğru verilere ulaşılması
sağlanmış olur.
TDMS EKRAN ÖRNEĞİ

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS): Çekirdek Kaynak Yönetim
Sistemi (ÇKYS); ülke sağlık sistemine ait bütün kaynakların kayıt, takip ve planlamalarını
yapmak üzere kurulmuştur. Bu sistem ile kamuya ait sağlık tesislerinin bina, araç, gereç, tıbbi
cihaz, tıbbi sarf malzeme ve finans kaynakları, özel sektöre ait bina, tesis, hizmet ve insan
383

kaynakları kayıt altına alınmıştır. ÇKYS; İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS),
Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi (MKYS), Yatırım Takip Sistemi (YTS) ve Özel
Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS), Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)
olmak üzere 5 ana modülden oluşmaktadır.
(a)
İKYS modülü ile Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan tüm personelin hareketleri
izlenebilmekte bordro ve tahakkuk işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
(b)
MKYS modülü ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Merkez Teşkilat ile İl Sağlık
Müdürlüklerine ait kaynakların (dayanıklı taşınır ve sarf malzemelerin) verimli ve güncel
olarak takibi sağlanabilmektedir.
(c)
YTS modülü ile Sağlık Bakanlığı’nın mali kaynaklarının ihtiyaca göre
planlanması, Bakanlık birimleri arasında dağıtılması, kullanılması ve takip edilmesi
amaçlanmaktadır.
(d)
SKYS; Özel Sağlık Kuruluşlarının takip edildiği, Ruhsatlandırma süreci,
Hekim Kadroları, Çalışan Hekimler, Hekim Başlatma, Sağlık Kuruluşu mahal listeleri, Sağlık
Kuruluşu donanımları, Faaliyet izin belgelerinin takip edildiği sistemdir.
(e)

TSİM: Hastane bilgi formlarının olduğu sistemdir.

Dijital Hastane: Dijital hastane; idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde
bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın
birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele
tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği
hastaneye kadar geniş bir yelpazede tanımlanabilir. Dijital hastaneler sayesinde hekim ve
hemşirelerin hastalara ait bilgilere zaman ve mekân kısıtlaması olmadan erişebileceğinden;
hastanede bekleme ve yatış süreleri en aza ineceği, hastaya ayrılan vaktin artacağı
düşünülmektedir. Ayrıca; insanın mekanik çalışmasına ihtiyaç azalacak, tıbbi ve idari hatalar
en aza inebilecektir. Dijital hastanelerde kâğıt ve röntgen filmi kullanımı azalacağından film
ve kırtasiye maliyetleri asgari seviyeye düşecektir. Dijital hastanelerde elektronik sağlık
kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkân sağlanarak,
hastaların tedavi süreçleri bir bütün olarak takip edilmekte, bu uygulama, teşhiste ve hasta
işlemlerinde hız kazandıracak, değerlendirmelerde doğruluk ve kaliteyi artıracaktır. Dijital
hastanelerde, farklı ilaçların aynı anda uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek yan etkiler, karar
destek sistemlerinin uyarılarıyla tespit edilebilmektedir. Dijital hastanelerde yöneticilerimiz
performans izlemi ve değerlendirmesini daha kolay ve hızlı yapabileceklerdir. Böylece,
finansal kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacak ve kayıt dışı giderler önlenecektir.
Kesin envanter yönetimi sağlanır, veri madenciliği ve istatistiksel veri analizlerinin yapılması
mümkün olur.
E-Nabız: Fert ve toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
için kişisel sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik, bütünlük ve mahremiyeti korunarak kişilerin
kendileri tarafından kendi dijital sağlık kayıtlarının erişilebilmesini sağlayacak sisteme e-
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nabız denmektedir. Amaç; kişilerin kendi sağlık durumları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, bu
bilgiler ışığında sağlıkları ile ilgili kararlara katılmak suretiyle kendi sağlık durumlarını
yönetmelerini sağlamak, teşhis ve tedavi sürelerini kısaltarak gereksiz tetkik tekrarlarını
önlemek ve bu suretle ekonomik çıkarlarını korumak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
E-Nabız Hesabı Örneği

DETAYI GÖR:
RANDEVU ZAMANI/TARİHİ
AYRINTILI ŞEKİLDE
GÖRÜLÜR.
DEĞERLENDİR:
ALINAN SAĞLIK HİZMETİ
İLE İLGİLİ
YORUMLARINIZI
YAZABİLİRSİNİZ.
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BU BUTONA
TIKLAYARAK TAHLİLERİN
TARİH SIRASINA GÖRE
DÖKÜMÜ ALINABİLİR!!!!

Tele tıp: Uzak merkezler arasında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak
tanı, tedavi, takip, değerlendirme amaçlarıyla fizyolojik işaretlerin gönderilmesi, depolanması
ve sağlık hizmetlerinin sunumuna Tele tıp denir. Tele tıp uygulamalarının sağladığı bazı
avantajlar; hastalığın tanı ve tedavi sürecinde bölgesel farklılıkların ortadan kalkması,
verimlilik, hasta ve hasta bilgilerine istenildiği anda hemen ulaşılabilmesidir. Tele-tıp, Sağlık
Bakanlığı’nın e-sağlık uygulamaları kapsamında ele aldığı projelerden bir tanesidir. Bu proje,
tıbbi görüntüleme alanında yeterli uzmanın olmaması durumunda, kompleks vakalarda ikinci
görüş olarak konsültasyon ihtiyacının giderilmesi, hasta memnuniyetinin artırılması ve doğru
teşhis ve tedavi işlemlerinin uygulanması aynı zamanda hekimler arasında bilgi ve tecrübe
paylaşımının sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. Proje; Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki
devlet, eğitim ve araştırma hastanelerini kapsamaktadır. Bu kapsamda hizmet alan ve hizmet
veren hastane olarak iki grup hastane yer almaktadır. Projenin 11 gönderici 7 alıcı hastane
olmak üzere toplam 18 hastaneyi kapsayan pilot uygulaması Aralık 2007 tarihinde
tamamlanmıştır. Tele-tıp Projesi’nin birinci aşamasında, tele-radyoloji, tele-patoloji, teleEKG servisleri kurulmuştur. İkinci aşamasında ise; 2008 yılında, 50 gönderici 3 alıcı kuruluş
daha kapsama alınmış olup, 2009 yılı Ağustos ayı içerisinde kurulum çalışmaları
tamamlanmıştır. İkinci aşamadaki 50 gönderici kuruluş arasında 3 aile hekimi yer almaktadır.
Tele-ultrasonografi pilot çalışmasına bu aile hekimleri katılmışlardır. Bu sistem ile gebe takibi
(fetus kontrolü) yapılmış ve oluşturulan görüntüler online ve offline olarak Dr. Zekai Tahir
Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki jinekoloji uzmanları tarafından
incelenmiş ve raporlanmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, küreselleşme, e-dönüşüm süreci, Türkiye’de e-devlet uygulamaları ve
sağlık alanında e-dönüşüm süreci olan e-sağlık ve bileşenleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi tanıya bağlı minimum sağlık veri setlerindendir?

a)

Aşı

b)

Reçete

c)

Tetkikler

d)

Organ nakli

e)

Ağız diş sağlığı

2)
Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulmasına yönelik olan proje
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

MEDULA

a)

ÇKYS

b)

SABİM

c)

SAĞLIK-NET

d)

MERNİS

3)

MHRS’ye hangi numaradan ulaşılabilir?

a)

ALO 118

b)

ALO 184

c)

ALO 112

d)

ALO 182

e)

ALO 110

4)
Kamuya ait sağlık tesislerinin bina, araç, gereç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme
ve finans kaynakları, özel sektöre ait bina, tesis, hizmet ve insan kaynaklarının kayıt altına
alındığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

MKYS

b)

ÇKYS

c)

TSİM
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d)

İKYS

e)

YTS

5)
Uzak merkezler arasında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak tanı, tedavi,
takip, değerlendirme amaçlarıyla fizyolojik işaretlerin gönderilmesi, depolanması ve sağlık
hizmetlerinin sunumuna ne ad verilir?
a)

Mobil tıp

b)

Entegre tıp

c)

Tele tıp

d)

Küresel tıp

e)

Dijital tıp

6)
Yerkürenin farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki
iletişim ve etkileşim derecesinin “karşılıklı bağımlılık” kavramı çerçevesinde giderek
artmasına ………… denir.
7)

E-dönüşüm sürecinin ülkemizdeki en önemli bileşeni …………….’dir.

8)

E-devletin özelliklerinden 3 tane yazınız.

9)

Sosyal Güvenlik E-bildirge portalı hangi yıl açılmıştır?

a)

2000

b)

2002

c)

2003

d)

2004

e)

2005

10)

Aşağıdakilerden hangisi tanıya bağlı minimum sağlık veri setlerindendir?

a)

Kanser

b)

Reçeteler

c)

Ağız ve diş sağlığı

d)

Aşılar

e)

Kan bağışı
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Cevaplar
1)d, 2)e, 3)d, 4)b, 5)c, 6) Küreselleşme, 7)e-devlet, 8)….., 9)d, 10) a.
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14. ICD KODLAMA SİSTEMLERİ VE DRG (TIG-TEŞHİS İLİŞKİLİ
GRUPLAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Sınıflandırma ve Tarihçesi
14.2. Sınıflandırma Sistemleri
14.3. ICD Sistemleri
14.4. Teşhisle İlişkili Gruplar (TIG/DRG)

394

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sınıflandırma kavramını
tanımlayabilme
ICD sistemlerini
açıklayabilme
TIG sürecini açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
•

ICD sistemleri

•

ICD-10

•

TIG-DRG(Teşhisle ilişkili gruplar)
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Giriş
Sağlık hizmetlerinde daha etkili ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve kaynak
kullanımının verimliliğini arttırabilmek için sınıflandırma sistemlerinin önemi her geçen gün
artmaktadır. Başlangıçta ortak dil oluşturmak amacıyla ortaya çıkan sınıflandırma sistemleri
zaman içerisinde gelişim göstererek maliyet ve kaynak kullanımı alanlarında da kullanılır hâle
gelmiştir. Sağlık kurumlarında kodlamaların doğru ve eksiksiz şekilde yapılabilmesi için tıbbi
sekreterler, hekimler ve hastane yöneticileri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına büyük
görev düşmektedir.
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14.1. Sınıflandırma ve Tarihçesi
Sağlık yönetimi işlevinin yerine getirilmesinde kullanılacak Bilgi Sistemlerinin önemli
bir bölümünü Hastane Bilgi Sistemleri ve Hastalık ve Ölüm İstatistikleri oluşturmaktadır.
Sağlık alanında en yaygın kullanılan sınıflandırma sistemi ICD’dir. ICD’nin (International
Classification of Disease/ Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması); tam şekli
‘Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların İstatistiksel Sınıflaması’dır.
ICD, birbirine benzer hastalık veya durumları bir araya getirerek taşıdıkları öneme
göre sınıflandırır. Burada istatistiksel bir sınıflandırma söz konusudur. ICD; hasta takibi, hasta
kayıt ve arşivlerinin düzenli tutulması ve ihtiyaç duyulduğunda bunlara erişimin sağlanması,
kaynak yönetimi, istatistik çalışmaları ve uluslararası düzeyde sağlıkla ilgili uygulamalarda
ortak dil oluşturulmasına olanak sağlar. Öte yandan hastalık ve ölüm kodlamalarında getirdiği
uluslararası kural ve hatırlatmalarla hastalık tanısının yazılması veya ölüm nedeninin
belirtilmesinde kayıtların mümkün olduğu kadar doğru tutulması konusunda katkı da bulunur.
Çok sayıda hastalığın teker teker incelenmesi ve verilerin istatistiksel olarak sunulması
olanaksız olduğundan çalışmaları kolaylaştırmak için kullanılan ICD sınıflandırmaların
standart şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
Bir hastalık sınıflandırması, hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya
getirilmesinden oluşan bir kategoriler sistemi olarak tanımlanabilir. Tamamen teorik açıdan
bakılırsa, hastalıkların çeşitli eksenlerde (ör: etkilenen vücut kısmına göre, nedene göre,
dokudaki patolojik değişikliğin tipine göre, ortaya çıkan fonksiyonel anormalliğe göre)
sınıflama yapmak mümkündür. Sınıflandırmalar bu eksenlerden birine dayanarak
şekillendirilir. Ancak pratikte, hastalıkların vücudun birden fazla bölümünü etkileyebilmeleri,
bazı hastalıkların nedeninin bilinmemesi ve bazı patolojik değişikliklerin özgün olmamasını
gibi nedenlerle hiçbir eksen tek başına yeterli değildir. ICD, hastalık verilerinin kullanıcı
tarafından kolayca değerlendirilip incelenebildiği bir formda sunulmasına gereksinimin duyar.
O halde, kullanışlı ve anlaşılır bir bilgi elde edebilmek için hastalıkların sistemli ve anlamlı
bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. ICD, etioloji (hastalıkların nedeni), topografi (etkilenen
vücut yeri) gibi kökenli sınıflandırma ile araştırmalar, hasta kayıtları ve yönetim için
gereksinim duyulan uzlaşma noktalarının sağlandığı bir sınıflanmadır.
Sınıflandırmanın tarihçesine bakıldığında kayıt tutumuyla ilgili ilk uygulama 1629’da
London Bills of Mortality olarak gerçekleştirilmiştir. Ölüm nedenleri olarak ilk liste
Uluslararası İstatistik Enstitüsü (ISI/International Statistical Institute) 1893 yılında
Chicago’da yapılan toplantısında sunulmuştur. 1900 yılında kabul edilen bu liste 1938’deki
50. Baskısına kadar ISI’nın denetiminde düzenli olarak gözden geçirildi. Daha sonraları bu
kod listesi ölüm istatistikleri olarak kullanıldı. 1946’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO)
konferansında ölüm ve hastalık nedenlerinin kodlanma ve listelenmesi, bunların uygulanması
ve yaygın şekilde kullandırılması, DSÖ’nün sorumluluk alanına girdi.
Ölüm nedenleri ve hastalık listesinin 6. revizyonu için 1948’de Paris’te bir kongre
yapıldı. Bu konferansta, istatistiksel sağlık programları için ulusal komitelerin kurulması
istendi. 1955’te Paris’te 7. revizyon, 1965 yılında Genova’da 8. revizyon, 9. revizyon
yapılmıştır. 9. revizyonda neoplazm sınıflandırılması için özel bir dört haneli kod kategorisi
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eklenmiştir. Opsiyonel sınıflandırmalara hastalıkların etiyolojik klasik kodlarının yanına ek
kod girişleri de sağlanmıştır. Zihinsel hastalıklar bölümü yaygınlaştırılmıştır. Kliniksel
kullanıma dönük versiyon hâle getirilmiştir.
1990 yılında WHO’nun Dünya Sağlık Şurasında 10. revizyon görüşülmüştür. ICD10’nun “core” sınıflandırılması, uluslararası raporlama için kodlanması zorunlu olan üç
karakterli kodudur. 4 ve 5 hanelik alt kodlar tavsiye edilerek ICD’nin integral kısmı
düzenlenmiştir.
ICD‘nin tarihsel gelişim süreci içinde:
•
Yapı ve içeriğinde önceleri sadece ölüm nedenlerini kapsayan sınıflamaya
hastalık nedenleri de dahil edilmiştir.
•

Ölümlerin asıl nedenlerini seçmede uluslararası kurallar getirilmiştir.

•
Hayati istatistikler ve sağlık istatistikleri alanında uluslararası iş birliğinin
sağlanması gibi önemli değişiklikler olmuştur.
ICPM (The International Classification of Procedures in Medicine) diğer bölümler ve
sınıflandırmalar arasındaki teşhissel, terapik ve cerrahi prosedürleri içine alır. ICPM 1976’dan
bu yana faaliyet göstermektedir.
Lokasyon ve etiyoloji ağırlıklı teşhissel terminoloji sistemi olan SNDO’NUN (The
Standard Classified Nomenclature of Disease); 1933 yılında ilk resmi yayını Amerika’da
gerçekleşmiştir. 5. ve son baskısı Amerikan Sağlık Birliği (AMA) tarafından basılmıştır. Bu
baskıda cerrahi prosedürler için 3 eksen oluşturulmuştur. Bu sistem ICD-A’ya kadar
Amerikan Hastanelerinde uygulanmıştır. 1965’de kurulan SNOP sistemi; topoloji, morfoloji,
etiyoloji ve fonksiyon olmak üzere 4 eksen üzerine kurulmuştur. SNOP daha sonraki tüm
medikal terminolojiyi kapsayan SNOMED için temel oluşturmuştur.

14.2. Sınıflandırma Sistemleri
Bu bölümde ICD sisteminden farklı olarak kullanılan bazı sınıflandırma sistemlerine
kısaca değinilecektir.
- Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Sınıflandırması (ICPC)
Dünya Ulusal Akademiler ve Pratisyenler Birliği birinci basamak sağlık hizmetleri
için yeni bir sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Kod sayısı
daha küçük olan bu sınıflandırma sistemi; sadece teşhisleri kodlamak için kullanılmaz, ayrıca;
tedavi, terapi, laboratuvar testleri için de kodlar içerir. ICPC, iki eksenli bir yapıya sahiptir.
Birincisi vücut sistemleridir ve harf ile kodlanır. Diğeri ise bileşenler adıyla iki basamakta
kodlanır.
Ör: R81------ Pnömoni (R: Solunum; 81: Tanısal Bileşen)
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H01-------Kulak Ağrısı (H: Kulak; 01: Tanısal Bileşen
AVANTAJLARI:
-

Yalnızca 1300 başlıktan oluşmaktadır.

-

Yapısı birinci basamağın doğal sürecini takip etmektedir.

DEZAVANTAJLARI:
-

Yalnızca birinci basamakta karşılaşılan yaygın problemler için belirli başlıkları

içerir.
İndeksleme zayıftır. İndekste aradığını bulamayan hekim tanıyla ilgili en iyi
nerede sınıflandırma yapılacağını bulmalıdır. Bu durum kodlamaya güvensizlik
yaratmaktadır.
-

Sistem tıbbi kayıtlar, elektronik hatsa kaydı, geri çağırım sistemleri için yeterli
değildir. Örneğin, her çeşit diyabet (diyabetler) başlığı altında gruplandırılmıştır. Ancak
verilerin sağlıklı olması için Tip 1 ve Tip 2 olan hastaların ayrı olarak kaydedilmesi
gerekmektedir.
-

DSM Zihinsel Rahatsızlıklar için Tanısal ve İstatistiksel Rehber

DSM mental bozuklukların sınıflandırma sistemi, Amerikan Psikiyatri Bilriği
tarafından ilk kez 1952’de yayınlanmış uzman bir koddur. DSM-II’nin gelişiminde ICD-8’e
dayanak oluşturuldu. DSM I ve DSM II’nin arasındaki farklar en aza indirgenerek, ICD10’nun gelişimi ile koordineli olarak DSM-IV geliştirilmiştir. DSM IV tanımlayıcı bir
sistemdir ve bozuklukların sebeplerinden bağımsız bir şekilde görünümlerini tanımlar.
Tanının konulabilmesi için belirtilerin listesinin sunar. Bu sistem, klinik, eğitim ve araştırma
ortamlarında kullanılmak üzere oluşturulmuş bir sınıflandırma sistemidir. Sistem 5 eksenden
oluşur:
1.

Klinik bozukluklar

2.

Kişilik bozuklukları

3.

Mental bozukluğa ek olarak bulunan tıbbi durumlar ve fiziksel bozukluklar

4.

Mental bozukluğun gelişimine katkı sağlayan psiko-sosyal ve çevresel sorunlar

5.

Hastanın iş-sosyal-psikolojik işlevselliğinin 100 üzerinden değerlendirilmesi

-

SNOMED Tıp ve Veteriner Hekimlikte Sistematik Terminoloji

SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine) bir
hastalığın birçok durumunun kodlanmasına izin verir. İlk kez 1975’te yayınlanmıştır. Şu anki
versiyonun adı SNOMED International’dır ve 11 eksene sahiptir.
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Örneğin hastalık kodu D-13510 olan bir teşhis (Pneumoccal pnumonia) aşağıdakilerin
kombinasyonuyla eşdeğerdir:
T- 28000 (Topografi: Akciğer)
M-40000 (Morfoloji: Şişlik, kızarıklık)
L- 25116 (Canlı organizma: Streptococcus pneumoniae)
EKSEN

-

TANIM

TANIMLAMA

T

Topografi

Anatomik terimler

M

Morfoloji

Hücresel, dokusal, organsal değişiklikler

L

Canlı organizmalar

Bakteriler ve virusler

C

Kimyasallar

İlaçlar

F

Fonksiyonlar

Semptomlar

J

Meslek

Mesleği tanımlayan terimler

D

Teşhis

Tanısal terimler

P

Prosedurler

Yönetsel, tanısal,
prosedürler

A

Fiziksel ajanlar,
ilişkin aktiviteler

S

Sosyal çevre

Sağlığa ilişkin sosyal koşullar

G

Genel

Dizinsel bağlantı ve özellikler

tedavi

ile

ilgili

Hastalığa Güç ve aktiviteler

ICD-O (Onkoloji)

Dünya Sağlık Örgütü 1976 yılında ICD-9'un malign neoplaziler kısmına dayalı olarak
ICD-O’yu yayınladı. ICD-O kanser kayıtlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
-

ICPM Tıbbi Prosedürlerin Uluslararası Sınıflaması

ICPM (International Classification of Procedures in Medicine) 1976’da Dünya Sağlık
Örgütüm tarafından deneme amacıyla hazırlanmıştır. Tanısal, laboratuvar, koruyucu tedavi,
cerrahi, diğer tedavi ve yardımcı prosedürlerdeki bölümleri içine alır. Güncelleştirilmiş ICPM
Almanya ve Hollanda’da parasal ve idari işlemlerde zorunlu olarak kullanılmaktadır.

402

14.3. ICD Sistemleri
Dünya Sağlık Örgütü bu sistemin;
-

1955 yılında yedinci (ICD - 7)

-

1967 yılında sekizinci (ICD - 8)

-

1975 yılında dokuzuncu ve (ICD - 9)

-

1992 yılında onuncu yenilenmesini hazırlayarak yayımlamıştır (ICD -10).

ICD–10 üç ciltten oluşmaktadır.
1. Cilt
Tanı listeleri: Üç ve dört karakter düzeylerinde hastalık ve ölüm tanı listelerini,
neoplazilerin morfolojik sınıflamasını, özel tabulasyon listelerini, tanımlamaları ve
adlandırma düzenlemelerini içerir.
2. Cilt
Kullanma kılavuzu: ICD‘nin yapısını açıklayan genel bilgileri ve kullanımı hakkında
bilgileri içerir.
3. Cilt
Alfabetik Dizin: ICD-10‘da yer alan tüm hastalıkların ve hastalık etkenlerinin
alfabetik dizini bulunmaktadır.
-

Tabular Liste

Tabular liste, hastalık ve ölüm tanı kodları listesidir. ICD-10'un sınıflama yapısında 4
düzey bulunur. Her düzey, bir üsttekinin detaylandırılmış halidir.
Birinci Düzey
Hastalıkların genel olarak sınıflandırıldığı bölümlerdir. ICD-10'da toplam 21 bölüm
bulunur. Bu bölümler;
Bölüm l Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar
Bölüm 2 Neoplazmlar
Bölüm 3 Kan ve Kan Yapıcı Organ Hastalıkları ve İmmün Mekanizmayı İçeren
Hastalıklar
Bölüm 4 Endokrin, Nutrisyonel ve Metabolik Hastalıklar
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Bölüm 5 Akıl ve Davranış Bozuklukları
Bölüm 6 Sinir Sistemi Hastalıkları
Bölüm 7 Göz ve Gözle Bağlantılı Doku Hastalıkları
Bölüm 8 Kulak ve Mastoid Oluşum Hastalıkları
Bölüm 9 Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Bölüm 10 Solunum Sistemi Hastalıkları
Bölüm 11 Sindirim Sistemi Hastalıkları
Bölüm 12 Cilt ve Cilt altı Dokusu Hastalıkları
Bölüm 13 Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Hastalıkları
Bölüm 14 Ürogenital Sistem Hastalıkları
Bölüm 15 Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları
Bölüm 16 Perinatal Dönemden Kaynaklanan Hastalıklar
Bölüm 17 Konjenital Malformasyon, Deformasyon ve Kromozom Anomalileri
Bölüm 18 Semptomlar ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulguları
Bölüm 19 Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlere Bağlı Diğer Durumlar
Bölüm 20 Hastalık ve Ölümün Dış Nedenleri
Bölüm 21 Sağlık Durumu ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler
İkinci Düzey
Bölüm içindeki belli hastalıkların bir araya getirilmesi ile oluşan bloklardır. Blok
sayısı bölümden bölüme değişir. Her bloktaki hastalık sayısı da bloktan bloğa değişir. ICD10'daki toplam blok sayısı 260'dır.
A00-A09 Barsak enfeksiyöz hastalıkları
A15-A19 Tüberküloz
A50-A64 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalıkları
B65-B83 Helmintiyazlar
K80-K87 Safra kesesi, safra yolları ve pankreas hastalıkları
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B90-B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri
B95-B97 Bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz ajanlar
B99 Enfeksiyöz diğer hastalıklar
Üçüncü Düzey
Blokları oluşturan hastalıkların tek tek ele alındığı 3 basamaklı hastalık kodlarıdır.
ICD-10'un temel çatısını bu 3 basamaklı hastalık kodları oluşturmaktadır (çekirdek sınıflama).
3. Düzeyde her hastalığa bir hastalık kodu karşılık gelir.
A00 Kolera
A01 Tifo ve paratifo
A02 Salmonella enfeksiyonları, diğer
A03 Şigelloz
A04 Bakteriyel barsak enfeksiyonları, diğer
A05 Bakteriyel gıda zehirlenmeleri, diğer
A06 Amibiyaz
A07 Protozoal diğer barsak hastalıkları
A08 Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları
Dördüncü Düzey
3 Basamaklı hastalık koduna bir basamak daha ilave edilmesi ile oluşturulan 4
basamaklı hastalık kodlarıdır. 4. Düzey, 3 basamaklı düzeydeki hastalığın daha detaylı olarak
tanımlandığı düzeydir. 3 basamaklı düzeydeki hastalıkların hemen hemen tümü 4. Basamak
ilavesi ile daha da ayrıntılı hâle gelmiştir. 4 basamaklı hastalık kodları, ICD–10 yapısında
bulunan en detaylı düzeyi oluşturur.
B15 Akut Hepatit A
B15.0 Hepatit A, Hepatit Komalı
B15.9 Hepatit A, Hepatit Komasız
Beşinci Düzey, ise aşağıdaki bölümlerden yer alır;
13. Bölüm – Anatomik bölgelere göre alt bölümler.
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19. Bölüm – Açık ve kapalı kırıklarla açık yara olan ve olmayan kafatası içi, göğüs içi
ve karın içi yaralanmalarını belirten alt bölümler.
20. Bölüm – Olay zamanında girişilen etkinliğin türünü belirten alt bölümler.
-

Özel Tabulasyon Listeleri (Kısaltılmış Listeler)

ICD-10'un 4 basamaklı düzeydeki hastalık listesinin tamamı, hatta 3 basamaklı liste
bile herhangi bir istatistik tablosunda verilemeyecek kadar uzun olması nedeniyle, rutin
istatistiklerin çoğunda bazı özel durumları vurgulayan bir tabulasyon listesi kullanılır.
ICD-10'un tamamlayıcı niteliğindeki bu kısım, 1. cildin sonunda verilmiştir. Mortalite
istatistikleri için dört adet özel tabulasyon listesi ile morbidite istatistikleri için bir adet özel tabulasyon
listesinden oluşur.
Mortalite tabulasyon listelerinden iki tanesi tüm yaş gruplarını kapsarken bir tanesi bebeklik
dönemine, bir tanesi de çocukluk dönemine yöneliktir.
Bunlar;
-

103 Başlıklı Kısaltılmış Genel Ölüm Listesi

-

80 Başlıklı Genel Ölüm-Seçilmiş Liste

-

67 Başlıklı Bebek ve Çocuk Ölümü-Kısaltılmış Liste

-

51 Başlıklı Bebek ve Çocuk Ölümü-Seçilmiş Liste

-

298 Başlıklı Hastalıklar için Sıralı Liste

Tabular Listede; dahil edilen ve hariç tutulan terimlerin, parantezlerin, köşeli
parantezlerin, iki nokta üst üstelerin, küme parantezlerinin, başka şekilde sınıflandırılmamış
(NOS) kısaltmasının, başka yerde sınıflandırılmamış (NEC) tabirinin, ‘ve’ bağlacının
kullanımıyla ilgili bazı özel kuralları vardır.
Dahil Edilen Terimler: Bölüm, blok, kategori veya kod başlığı seviyesinde bulunur.
Dahil edilen terimler; farklı durumlara atıfta bulunulmakta veya eş anlamlı terimler açıklanmakta, söz
konusu açıklamaya göre sınıflandırılacak tanısal ifadelerin örnekleri verilmektedir.
ÖRNEK:
A02-Salmonella Enfeksiyonları, Diğer
DAHİL: S.Typhi ve S.Paratyphi Dışındaki Herhangi Bir Salmonella Türüne Bağlı Enfeksiyon
Ya Da Gıda Zehirlenmeleri

Hariç Tutulan Terimler: Bölüm, blok, kategori veya kod başlığı seviyesinde
bulunur. Kodlanan durum, çıkarma şartları içinde listelenmişse, bu kodun altında bulunamayabileceği
konusunda kodlayıcılara önemli uyarılar içerir. Hariç tutulan her terimin ardından, parantez içinde
dışarıda bırakılan o terimin bulunduğu sınıflandırmanın kategori ya da alt kategori kodu gelir.
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ÖRNEK:
I05-Romatizmal Mitral Kapak Hastalığı
Hariç: Romatizmal Olmayan Tanımlandığı Zaman (I34)
Kama Yıldız Sistemi: Hastalığa neden olan etkeni ya da hastalığın temel niteliğini
ön plana çıkartan "kama" (†) kodu, diğeri ise hastalığın etkilediği vücut bölgesine yönelik olan
"yıldız" (*) kodudur. ICD-10, hastalık etkenine önem verdiğinden, çift koda sahip durumlarda ilk
tercih edilecek kodun kama kodu olduğu, istenirse bu koda ilave olarak yıldız kodunun da
kullanılabileceğini; ama şart olmadığı ancak hiçbir zaman yıldız kodunun tek başına
kullanılmayacağı, mutlaka kama kodu ile birlikte kullanılması gerektiğini kural olarak
koymuştur
ÖRNEK:

A17.8† Sinir Sistemi Tüberkülozu, diğer
Tüberkülom, beyin (G07*)
-

Parantezler: Parantezler,

(A) parantezlerin dışındaki sözcüklerin atanacağı kod numarasını etkilemeyen bir tanı
teriminin ardından gelen ek sözcükleri içerecek şekilde kullanılır.
ÖRNEK (A):
P59.9 Yenidoğan Sarılığı
Fizyolojik Sarılık (yoğun) (uzamış)
(B) Bir hariç terimin başvurduğu kodu içerecek şekilde kullanılır.
ÖRNEK (B):
H02 Göz Kapağının Diğer Bozuklukları
HARİÇ: Göz Kapağının Konjenital Malformasyonları (Q10.0-Q10.3)
(C) Blok başlıklarında kategorilerin o blokta bulunan üç karakter kodlarını içerecek şekilde
kullanılır.
ÖRNEK (C):
Enfeksiyöz Barsak Hastalıkları (A00-A09)

Köşeli Parantezler: Eşanlamlıları, alternatif sözcükleri ya da açıklayıcı cümleleri
açıklamada kullanılır.
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ÖRNEK:
B00: Herpes Virüs [herpes simpleks] enfeksiyonları

Başka Yerde Sınıflanmamış (BYS/ NEC): Sınıflamada başka, daha iyi veya
daha spesifik bir kod bulunacağı konusunda kodlayanı uyarmak için kod ve kategori
başlıklarında kullanılmaktadır.
ÖRNEK:
A88- Merkezi sinir sistemi diğer viral enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmamış
- Başka Şekilde Belirtilmemiş (BŞT/NOS): Bu ‘tanımlanmamış’ anlamına gelmektedir.
Daha spesifik bir kod atamak için klinik kayıtta veya hastalığın tanımlamasında yeterli bilgi
bulunmadığı zaman, BŞT/NOS’un izlediği terimleri içeren kodlar kullanılabilir.
ÖRNEK:
B05.9 Kızamık, Komplikasyonsuz
Kızamık BŞT
-

“ve”: ―Ve, ―ve / veya yerine geçer.

ÖRNEK:

A18.0 Kemik ve eklem tüberkülozu
–Kemik tüberkülozu
–Eklem tüberkülozu
–Kemik ve eklem tüberkülozu
Nokta Tire (.-): Kodlayıcıya bir dördüncü karakterin bulunduğunu ve onun, uygun
kategoride aranması gerektiğini belirtir.
ÖRNEK:

B34 Viral Enfeksiyonlar, tanımlanmamış bölgelerin
Hariç: viral ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni (B98.-)

14.4. Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG/DRG)
Teşhisle ilişkili gruplar (TİG) 1970’li yıllarda, Amerika Birleşik Devletlerinde Yale
Üniversitesi’nde sağlık hizmetlerinin kalite denetimi amacıyla geliştirilmiş bir vaka sınıflama
sistemi olup 1980 yılından itibaren geri ödemelerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistem
sayesinde kıyaslanabilir bilgi üretilir.
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TİG’de amaç;
a)

Sınırlı kaynakları vakaların türlerine ve şiddetine dayalı olarak adil bir biçimde

dağıtmak
b)

Hastane verimliliğini ve etkililiğini teşvik etmek

c)

Sistematik, anlamlı klinik veri toplamak

TİG’lerin bir ödeme ve finansman aracı olarak kullanılması amacına ulaşabilmek için
5 ana bileşen yer almaktadır. Bu bileşenler aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

TİG; bir yatan hasta sınıflandırma yöntemidir ve ortaya çıkan maliyetler ile hasta
türlerini tanılarına ve işlemlerine göre sınıflandırarak benzer vakalarla harcanan tedavi
kaynaklarını ilişkilendirmeyi sağlar. TİG’de temel mantık; her hasta benzersizdir ve her
hastanın;
a)

Bir dizi farklı klinik tanısı,

b)

Risk faktörü,

Aile durumu vardır. Bu çeşitliliği anlamlandırmak için, bunları benzer
koşullarla tanımlayan gruplara ayırmamız gereklidir. Hastayı ana tanıya göre gruplandırmak
ve daha sonra ikincil hastalıkların varlığına ya da yokluğuna göre alt gruplara ayırmak
gerekmektedir.
c)
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Ülkemizde hastanelerin geri ödemelerinde kullanılan yeni bir yöntem olan TİG
konusunda ilk çalışmalar 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi ile
başlamıştır. TİG çalışmalarına temel olacak yapı için Avustralya örneği ele alınmıştır.
Çalışmanın başlangıcından itibaren ICD10-AM (International Classification of Diseases 10th
Revision, Australian Modification: Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 10. Versiyon,
Avustralya Modifikasyonu) 4. Güncellemesi ve TİG algoritması olarak da AR DRG
(Australian Refined Diagnosis Related Groups:Grupları tayin eden algoritma) 5.1 versiyonu
kullanılmaya başlanmıştır. Yapılacak ödemelerde yatan hastalar için TİG sistemi, ayaktan
hastalar içinde BBaG (Branş Bazlı Ayaktan Gruplama) ve ayaktan gelip günübirlik işlem alan
hastalar için ise İBaG (İşlem Bazlı Ayaktan Gruplar) sistemi temelinde ödemeler
yapılandırılmış ve gerçekleştirilmiştir.
Hastanelerde TİG’in uygulanmasında temel sorumlular; hasta dosyalarındaki tıbbi
veriyi oluşturan hekimler ve bu verileri kodlara çevirecek olan klinik kodlamacılar ve TİG
‘den sorumlu hastane yöneticileridir.
a)

Klinik kodlayıcı:

Klinik kodlama klinik faaliyetlerin bir ürünüdür. Dolayısıyla tıbbi terminoloji
bilmeyi, hasta dosyasındaki tıbbi dokümanları incelemeyi gerektiren bir iştir.
Kodlamacılar sağlık alanında eğitim almış, ağırlıklı olarak sağlık bilimleri
(Tıbbi Sekreter, Tıbbi Teknolog, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru vb.) alt yapısı olan ve hastane
bünyesinde çalışan personellerdir. Klinik kodlamacılar hastalık süreçlerini bilen, incelemeler
ve tedavi süreçlerine hâkim, tıbbi kayıtların içeriğini çözümleyebilen, sınıflama sisteminin
yapısı ve kurallarına yönelik kodlama eğitimi almış, tıbbi kayıtların dikkatli bir şekilde
değerlendirmesini yapabilen ve neyin kodlanması gerektiği konusunda karar verebilen,
verilerin elektronik ortamlara taşınması gereğince bilgisayar hâkimiyeti olan kişilerdir.
Klinik kodlamacılar için hastanelerde özel bir oda, internet erişimi olan
bilgisayar, dış hata açık telefon imkânı sağlanmalıdır.
Kodlamacıların bir arada etkileşim içerisinde olmaları gerekir. Bu nedenle
klinik kodlama dışında başka işlerde görevlendirilmeleri uygun değildir.
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b)

Hekimler:

Tam ve doğru dokümantasyonun hazırlanması, hatasız kodlamanın yapılması,
tanı ve işlemlerin raporlanmasının gerçekleştirilmesi için hekimler ile klinik kodlamacıların
ortak çaba göstermesi önem arz eder.
Ana tanı başta olmak üzere doğru tanı ve işlemleri kaydetme sorumluluğu
klinik kodlamacıya değil, hekimlere aittir.
etmelidir.

Ana tanı ve ek tanı ayrımını yapmalı, tanıları anlaşılır şekilde dökümante

»» Diabetes mellitus (DM) tanısı varsa
DM tipi belirtilmelidir.
etmelidir.

Ana tanı ile ilişkili cerrahi veya diğer işlemleri okunaklı, anlaşılır olarak ifade

»» Örneğin büyük kemik kırığı açık redüksiyonu yerine kemiğin adına spesifik
belirtilmelidir.
c)

Hastane Yöneticileri

Klinik kodlama taburcu sonrası gerçek zamanlı veri toplanmasını gerektiren dinamik
bir süreçtir. Bu nedenle hasta dosyalarının (elektronik veya kâğıt ortamında oluşturulan)
aksaklıkların olmaması için yöneticilerin gerekli düzenlemeyi yapmaları gerekir.
Hastane yöneticileri; klinik kodlamacılar için ayrı bir oda oluşturmalı; her kodlamacı
için bir bilgisayar, internet hizmeti sağlamalıdır. Bir kodlamacı tarafından başlangıçta günde
30-35 taburcu dosyasının, tecrübe kazandıkça 50-60 dosyanın kodlanması idealdir. Taburcu
sayısının çok olduğu hastanelerde, klinik kodlamacıların iş yükünün adil dağılmasını
sağlayacak gerekli personel istidamı yapılmalıdır. Ayrıca iş yoğunluğu ve kaliteli veri
gönderilmesi için klinik kodlamacıların tam gün bu işte çalışması gereklidir. Başka işlerde
çalıştırılmaları hastanelerin veri yollamalarında gecikmeye, aksaklıklara neden olup veri
kalitesini etkileyecektir. Yeni istihdam edilen klinik kodlamacıların Bakanlık Merkezince
düzenlenen eğitimlere katılımları için hastane yöneticileri tarafından gereken düzenlemeler
yapılmalıdır.
TIG oluşum süreci 4 başlık altında toplanır. ÖN DEĞERLENDİRME aşamasında;
veriler toplanıp detaylı olarak incelenir. Burada temel veri kaynağı hasta dosyasıdır. Ancak
hasta dosyası incelenirken yalnızca epikriz değil tüm kaynaklara bakılmalıdır. Kodlama
yapılacak dosyanın tüm verileri toplandıktan sonra klinik kodlamacının önüne gelmeli ve
klinik kodlama süreci dosya üzerinden gerçekleştirilmelidir. Hastanın cinsiyeti, yaşı, kalış
süresi, yatış şekli, yoğun bakımda kaldığı gün sayısı, izinli gün sayısı gibi veriler TIG
oluşumu için önemlidir. Bunun yanı sıra klinik verilere ait ana tanı ve ek tanılar tespit edilerek
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kodlamaya hazır hâle getirilmelidir. Ön değerlendirme aşaması klinik kodlama basamağı
olarak tanımlanmaktadır ve hataların en sık görüldüğü ve insan müdahalesine en açık yer
olması nedeniyle klinik kodlamacının dikkatli olması gereken bir bölümdür. İkinci aşaması
MTS ATAMASIdır. Bu bölümde veri giriş programı üzerinden işlemler gerçekleştirilir.
Hastanın hastanede kalmasının esas nedeni olan ana tanı program üzerinden girilir.
Ana Tanı Atama

Ana tanı sınıflamadan sonra majör tanı sınıflaması gerçekleştirilir. 25 farklı MTS’ye
atama olmaktadır.
MTS ATAMALARI
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MTS atamasının ardından ALAN ATAMASI gerçekleştirilmektedir. Mevcut tanılara
ya da hastada tespit edilen diğer durumlara yönelik yapılan işlem türüne göre alan ataması
yapılmaktadır. TIG kodlama yapısından 3 farklı alan bulunmaktadır.

Dahili alan; iç organların tedavisine yönelik olan dahili branşları ifade eden
TIG’lerdir. Cerrahi alan ameliyat işlemlerini ifade eder. Diğer alan ise; aynı gün yapılan
ameliyathanede gerçekleştirilen işlemlerin yer almadığı, basit müdahaleleri ifade eder. Son
aşama ise TIG’in oluşumudur. Sistem tarafından otomatik olarak atanır. Oluşan her TIG’in
genel kod yapısı aşağıdaki şekildedir.
İlk bölüm: Harftir ve MTS grubunu gösterir.
İkinci bölüm: TIGin hangi alana ait olduğunu gösterir. 01-99 arasında değişen
rakamdan oluşur.
Üçüncü bölüm: kaynak kullanım derecesini gösterir. A,B,C,D ve Z olarak harflerden
oluşur. A,B,C,D kaynak kullanımının daha çok olandan az olana doğru değiştiğini
gösterirken; Z tek olduğunu ve kaynak kullanımına göre ayrım olmadığını gösterir.
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Uygulamalar

414

Uygulama Soruları

415

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sınıflandırmanın tarihçesi, ICD sistemleri ve Teşhisle ilişkili gruplar
hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ICD’nin sağladığı olanaklardan değildir?

a)

Hasta kaydının düzenli tutulması

b)

Ortak dil oluşumu

c)

Hasta takibi

d)

Kaynak yönetimi

e)

Doğru tanı koyabilme

2)

Ölüm nedenleri olarak ilk liste hangi yıl sunulmuştur?

a)

1938

b)

1893

c)

1629

d)

1946

e)

1952

3)
Ölüm nedenleri ve hastalık listesinin 6. revizyonu için hangi şehirde kongre
gerçekleştirilmiştir?
a)

Londra

b)

Chicago

c)

Paris

d)

İstanbul

e)

Genova

4)
Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Sınıflandırması (ICPC) kaç eksenli bir
yapıya sahiptir?
a)

2

b)

3

c)

4

d)

5
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e)

Tek eksenli

5)
Aşağıdakilerden
eksenlerinden değildir?

hangisi

Zihinsel

rahatsızlıklar

için

tanısal

rehberin

a)

Kişilik bozuklukları

b)

Major tanı

c)

Klinik bozukluklar

d)

Mental bozukluğa ek olarak bulunan tıbbi durumlar ve fiziksel bozukluklar

e)

Hastanın iş-sosyal-psikolojik işlevselliğinin 100 üzerinden değerlendirmesi

11)

ICD-O hangi yıl yayınlanmıştır?

a)

1960

b)

1976

c)

1983

d)

1990

e)

2010

12)

ICD-10 kaç ciltten oluşur?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

13)
ICD-10’da bölüm içindeki belli hastalıkların bir araya getirilmesi ile
aşağıdakilerden hangisi oluşur?
a)

Düzey

b)

İçerik

c)

Kısım

d)

Blok
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e)

Sütun

14)

TIG hangi yıldan itibaren geri ödemelerde kullanılmaya başlamıştır?

a)

1960

b)

1970

c)

1980

d)

1990

e)

2000

15)

Aşağıdakilerden hangisi TIG bileşenlerinden değildir?

a)

Gruplama

b)

Klinik kodlama

c)

Maliyetlendirme

d)

Kalite ve izleme

e)

Klinik karar verme

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) a, 5) b, 6) b, 7) c, 8) d, 9) c, 10) e
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