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Gönderimi

…………………….…VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

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. Ayrıca; 30.10.1984 tarihli ve
3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019
tarihli 105’inci Birleşiminde oylanan ve 23 Temmuz 2019 tarihli ve 30840 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan On Birinci Kalkınma Planın(2019-2023), 2.3.3. Sağlık başlığı altında
“590.3. Sağlık hizmet sunumunda kullanılan hizmet sunum fiyat yapısının doğru, gerçekçi ve
verimliliği özendiren bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak üzere Teşhis İlişkili Gruplar
yöntemi uygulanarak yeni ve etkin bir fiyatlandırma yapısına geçilecektir.” hükmü ve bu
hüküm gereği olarak Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı Eylem alt bileşenlerinde de yer
almaktadır.

TİG veri sistemine tüm hastanelerin verilerini eksiksiz bir şekilde göndermeleri
gerektiği, çalışmalarımız sırasında genelge ve resmi yazılarla bildirilmiştir TİG
çalışmalarında, bütün yatan hasta dosyalarının zamanında TİG Birimlerine ulaştırılması ve
klinik kodlayıcıların da gelen dosyaları TİG Veri Giriş Sistemine girmeleri gerekmektedir.
Yapılan incelemelerde her ay düzenli olarak il sağlık müdürlüğünüze bağlı tüm hastaneler
(kamu, özel ve üniversite hastaneleri) tarafından gönderilmesi gereken TİG verilerinin eksik,
standartta uygun olmadan kodlandığı bazı hastanelerce veri girişi yapılmadığı tespit
edilmiştir.

Bu kapsamda 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, hastanın
taburcu olduğu dönem içerisinde TİG verilerinin sisteme girilmesinde hastane idarelerinin
gerekli özeni göstermesi hususunda;
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