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Bilindiği üzere; Bakanlığımız tarafından ulusal ve uluslararası istatistik kuruluşlarının
(TÜİK, OECD, EUROSTAT, vb.) talep ettikleri sağlık istatistiklerinin oluşturulması, sağlık
politikalarının geliştirilmesi, hekim ve hastane performansı ölçümü, hastane hak edişlerinin
hesaplanması, sağlık insan gücü planlaması, sağlık araştırma ve planlamalarında kullanılmak
üzere Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışmaları yürütülmektedir.

Söz konusu TİG çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından
zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Hastanelerde
yatan hasta dosyalarının zamanında TİG Birimlerine ulaştırılması ve klinik kodlayıcıların
gelen dosyaları zamanında TİG Veri Giriş Sistemine girmeleri gerekmektedir. Yapılan
incelemelerde bazı hastaneler tarafından gönderilmesi gereken TİG verilerinin sistemine
girilmediği, bazı hastaneler tarafından gönderilen verilerin ise Temel Sağlık İstatistikleri
Modülü(TSİM) kayıtları ile uyuşmadığı, klinik kodlama standartlarına uygun olmayan
ve/veya klinik kodlama eğitimi almamış personel tarafından veri kaydının yapıldığı tespit
edilmiştir.

TİG çalışmalarında doğru veri akışının sağlanması hastane yöneticilerinin ve klinik
kodlayıcıların sorumluluğunda olup; klinik kodlamaların TİG Klinik Kodlama Eğitimi almış
personel tarafından yapılması, tüm taburcu olan hasta dosyalarının kodlanabilmesi için yeterli
sayıda klinik kodlayıcının TİG birimlerinde çalıştırılması, hasta dosyalarında hekimler
tarafından hastanın ana tanı ve ek tanılarının tümünün açık ve net olarak yazılması,
ameliyathane notlarının (her bir ameliyat süresinin ayrı ayrı girilmesi dahil) tam ve
standartlara uygun olmasının sağlanarak hastanın taburcu olduğu dönem içerisinde TİG
verilerinin sisteme girilmesinde hastane idarelerinin gerekli özeni göstermesi hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi arz/rica ederim.
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