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…….… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bakanlığımız tarafından, sağlık finansmanının geri ödeme boyutunda olmak üzere,
performans ölçümü, insan kaynakları planlaması, klinik faaliyetle ilişkili sağlıkistatistiklerinin
oluşturulması, sağlık politikalarının geliştirilmesi, araştırma ve planlamalarda kullanılmak
üzere Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışmaları yürütülmektedir.

Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler
tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bunun
için, Bakanlığımıza bağlı ve TİG sistemine dâhil hastanelere yönelik temel ve ileri klinik
kodlama eğitimleri 2009 yılından beri verilmektedir ve TİG sistemine dâhil olan hastaneler
TİG veri giriş sistemine bu tarihten itibaren de veri göndermektedirler.

Bilindiği üzere; daha önce TİG veri sistemine tüm hastanelerin verilerini eksiksiz bir
şekilde göndermeleri gerektiği genelge ve resmi yazılarla bildirilmiştir TİG çalışmalarında,
bütün yatan hasta dosyalarının zamanında TİG Birimlerine ulaştırılması ve klinik
kodlayıcıların da gelen dosyaları zamanında 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 bazı hastanelerce eksik, standartta uygun olmadan kodlandığı ve şifre paylaşımı ile
eğitim almamış kişiler tarafından veri girişi yapıldığı tespit edilmektedir.

Bu kapsamda TİG Veri Giriş Sistemine veri akışının sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için
klinik kodlayıcıların TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile girişlerini yapması uygun
görülmüştür. 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle TİG Veri Giriş sistemine e-Devlet şifreleri ile giriş
yapılacağından TİG sistemine veri akışının sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için il sağlık
müdürlüğünüzce gerekli tedbirlerin alınması, gereken hassasiyetin gösterilmesi ve kurum
yöneticilerinin konu ile ilgili bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini ve bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Pof. Dr. Alper CİHAN

Bakan a.
Genel Müdür
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