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    Eğitimi hk. 

 

 

 

 

…………………………VALĠLĠĞĠNE 

(Ġl Sağlık Müdürlüğüne) 

 

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı hastanelerin bütçelerinin Teşhisle İlişkili Gruplar 

(TİG) bilgilerine göre belirlenmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda TİG 

çalışmalarının temelini oluşturan Klinik Kodlama çalışmaları için ICD-10-AM tanı 

sınıflaması ve sağlık işlemleri sınıflamalarının kural ve uygulama yöntemleri dahilinde 

eğitimleri verilmektedir. 

 

TİG çalışmaları kapsamında yatan hastaların tanı ve cerrahi girişimlerinin 

kodlanmasının kolay ve hatasız bir şekilde yapılabilmesi için hastane bünyelerinde klinik 

kodlamacılara ihtiyaç bulunmaktadır. Verilecek eğitim sonrasında kodlamada görev alacak 

personelin; tıp literatürü ile ilgili konuların da yer aldığı bir müfredata sahip bir okul mezunu 

olması (öncelikle Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Bölümü mezunu personel olmak üzere, 

Sağlık Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Yüksek Okulu Mezunları; Sağlık Memurluğu, 

Hemşirelik, Ebelik vs.) tercih edilmesi uygun olacaktır. Söz konusu personelin hastalık 

süreçlerini bilen, incelemeler ve tedavi süreçlerine hakim, tıbbi kayıtların içeriğini 

çözümleyebilen, hastane bilgi akışlarını bilen, sınıflama sisteminin yapısı ve kurallarına 

yönelik eğitim almış, kodlama, veri standartları ve tanımları konularında yeterli bilgi 

birikimine sahip olan, verilerin elektronik ortamlara taşınması gereğince bilgisayar 

hâkimiyeti olan, tıbbi kayıtların dikkatli bir şekilde değerlendirmesini yapabilen ve neyin 

kodlanması gerektiği konusunda karar verebilen kişilerden seçimi önem arz etmektedir. 

 

TİG çalışmaları kapsamında Özel Hastanelere yönelik olarak Bakanlığımız tarafından 

10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara İlinde (Eğitim yeri ve katılımcılara yönelik bilgi 

notu ayrıca www.tig.saglik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.) TİG Klinik Kodlama eğitimi 

düzenlenecektir. Konunun ilinizde bulunan Özel Hastanelere duyurulması ve eğitime 

katılacak olan personel bilgilerinin Özel  Hastaneler için TİG Klinik Kodlamacı Bilgi 

Formunun (Ek:2A) (www.tig.saglik.gov.tr web adresinde yer almaktadır.) doldurularak 30 

Eylül 2010 tarihine kadar tig@saglik.gov.tr adresine elektronik ortamda Özel Hastane 

Yöneticileri tarafından gönderilmesinin sağlanması hususunda; 

 

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim. 

 

 

Dr. Hasan GÜLER 

                                                                                                                  Bakan a. 

            Genel Müdür Yard. V. 
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