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Konu : TİG Sempozyumu ve Değerlendirici Çalıştayı

…………........... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

2015 yılı Ocak ayı itibariyle TİG verileri kurumumuza bağlı hastanelerin değerlendirilmesinde
ve ödemelerde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. TİG verilerinin sisteme zamanında, eksiksiz,
hatasız ve istenilen formatta gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

TİG ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması, değerlendirme metodolojisi, KDS panellerinin
kullanımı, ödeme yöntemleri ve hastanelerin yerinde değerlendirilmesi konularında, bölgesel olarak
Birlik ve Sağlık Tesislerini bilgilendirmek amacıyla 29-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Nevşehir İlinde
Sempozyum ve Değerlendirme Çalıştayı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda; Kurum
Başkan Yardımcılığımız koordinasyonunda Nevşehir ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin
de katkılarıyla Nevşehir ili Kozaklı ilçesindeki “TİG Sempozyumu ve Değerlendirici Çalıştayı” konulu
eğitim gerçekleştirilecektir.

Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde TİG Klinik Değerlendiricilerine yönelik çalıştay ve
Birliklere bağlı sağlık tesislerini bilgilendirmeye yönelik sempozyum Kurum Başkan Yardımcılığımız
tarafından “TİG Sempozyumu ve Değerlendirici Çalıştayı ” konulu eğitimin 28 Nisan-1 Mayıs
tarihleri arasında Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde yapılması ile ilgili Kurumumuz Başkanlık Makamından
alınan 21/04/2015 tarih ve 44141763/051.04/144 sayılı Onay Ek -1’de gönderilmektedir.
Bu çerçevede;

a) Söz konusu eğitime değerlendirici olarak katılacak olan Birliğinize bağlı çalışmakta olan Ek-2
deki listede, adı soyadı ve kurumu yer alan personelin görevlendirilmesinin ve katılımının sağlanması,

b) Söz konusu personelin, ilgili onay doğrultusunda tahakkuk edecek yevmiye, konaklama, yol
(her türlü kara, hava taşıtı) giderlerinin kurumlarının döner sermaye bütçesinden karşılanması,

c) Sempozyum için katılımcı olacak Birliğinize bağlı çalışmakta olan personellerin ilgili onay
doğrultusunda tahakkuk edecek yevmiye, konaklama, yol (her türlü kara, hava taşıtı) giderlerinin
kurumlarının döner sermaye bütçesinden karşılanması hususlarında;
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