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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 54502873/700
Konu : Dijital Hastane Veri İyileştirme Çalışmaları

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planında yer alan, “Bakanlığa ve
Bağlı Kuruluşlarına Bağlı Tesislerde Dijital Hastane Kavramını Oluşturmak ve
Yaygınlaştırmak” amacına uygun olarak bağlı sağlık tesislerinin HIMMS EMRAM modeli
ile sertifikalandırılması hedeflenmiştır.

Bu doğrultuda, Bakanlığımızın HIMSS Europe ile imzaladığı protokol çerçevesinde
Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde 2013 yılından itibaren 5 yıl boyunca devam edecek
dijital hastane skorlama çalışmaları kapsamında 3 adet çalıştay yapılmış ve yaklaşık 400
hastanenin değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Değerlendirme sonucu seviye 6 olan
hastanelere EMRAM 6. Seviye belgesi verilmiş olup, halen devam eden değerlendirme
sürecinde sertifikalanmış hastane sayısını arttırmak amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

Ancak 2014-2015 yıllarında düzenlenen çalıştaylara katılan sağlık tesislerinin
değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla istenilen bilgilerin
zamanında ve eksiksiz bir şekilde gönderilmesinde sorunlar yaşandığı, bazı sağlık tesislerinin
çalıştaya davet edildiği halde hiçbir şekilde katılımın sağlanamadığı anlaşılmış olup, bundan
dolayı bu hastanelerin değerlendirilmesi yapılamamıştır. Bu çerçevede;

1- 10-11 Haziran 2015 tarihinde yapılan çalıştay süreci devam etmekte olup, ekli
listede yer alan hastanelerin süreci takip eden danışmanlar ile irtibata geçerek değerlendirme
sürecini tamamlamaları,

2- Çalıştaya katılmayan Ağrı Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Ağrı Doğu Beyazıt Dr.
Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi, Ağrı Patnos Devlet Hastanesi ve Ağrı Devlet Hastanesi için
süreç henüz başlatılamamış olup, adı geçen hastanelerden görevlendirilecek bilgi işlem
personeline Bakanlığımızca verilecek eğitim ile birlikte sürece dahil edilmesi,

3- Seviye 6 olan Hastaneler için;

a) EMRAM skoru seviye 6 çıkmış ve online seviye 6 validasyon görüşmeleri
tamamlamış olan, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Giresun Tirebolu Devlet Hastanesi
ve Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesinin HIMSS Analytics uzmanları tarafından yerinde
değerlendirme işlemlerinin başlatılması,
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b) Değerlendirme sonucu EMRAM skoru seviye 6 olan hastaneler ile ilgili liste ekte
gönderilmekte olup, online seviye 6 validasyon görüşmelerine katılmak isteyen ve İngilizce
dilinde sunumlarını hazırlayıp seviye 6 yeterliliklerini bu görüşme esnasında canlı HBYS
bağlantısı üzerinden gösterebilecek hastanelerin Kurumsal mail adreslerine gönderilecek
“Stage 6 Validation Application Formu” nu doldurup, imzalı halini HIMSS Türkiye
Temsilciliğine iletilmek üzere Kurumumuza göndermeleri,

c) Skoru seviye 6 çıktığı halde online görüşmeye hazırlanamayacağını düşünen
hastanelerin gerekçeli raporlarını Kurumumuza göndermeleri,

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar dâhilinde öngörülen HIMSS EMRAM Dijital Hastane
Sertifikalandırılması sürecine gerekli desteğin verilmesi ve Kurumumuzca düzenlenecek
etkinliklere katılımın sağlaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA
Kurum Başkanı

EKLER:
1- Veri Göndermeyen ve Hiç Katılmayan Hastane Listesi (1 Sayfa)
2- Online seviye 6 validasyon görüşmesine çağrılacak Hastane Listesi (1 Sayfa)

(Ekler, tkhk.gov.tr web adresi Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı sayfasından temin
edilebilir.)

Dağıtım
Gereği:
89 Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
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