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Konu : TSİM Yoğun Bakım Sekmesi

DAĞITIM YERLERİNE

Temel Sağlık İstatistik Modülü (TSİM) tüm sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilerini
tam, doğru ve zamanında girebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca oluşturulan veritabanı
uygulamasıdır. Bu sistemden alınan veriler üzerinden değerlendirme, çalışma ve analizler
yapılmaktadır.

TSİM uygulaması ile veri toplanan önemli alanlardan biri de yoğun bakım üniteleri ile
ilgilidir. Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde 35 farklı branşta yoğun bakım ünitesi bulunurken,
TSİM “Yoğun Bakım Sekmesi” nde ise 13 farklı branşta yoğun bakım sınıflandırması yapılmıştır.
“TSİM Uygulama Rehberi” nde bu konuyla ilgili açıklamalarda “Formda yer verilmemiş erişkin diğer
bir Cerrahi Yoğun Bakım branşına ait veriler, Cerrahi Yoğun Bakıma; erişkin bir diğer Dahili Yoğun
Bakım branşına ait veriler ise Dahili Yoğun Bakıma eklenmelidir. Bu tip yoğun bakımlar, Genel Yoğun
Bakıma dahil edilmemelidir” ifadesi yer almaktadır. Ancak yoğun bakım ünitesi sınıflandırmalarının,
veri giriş personelinin tercihine bırakılması farklı sınıflandırma ve uygulamalara sebep olmaktadır. Bu
durum, veri girişinde uygulama birliğinin sağlanması için yoğun bakım ünitesi sınıflandırmalarının
daha net ifade edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

TSİM “Yoğun Bakım Sekmesi” ne veri girişinde, sağlık tesislerinde yer alan yoğun bakım
ünitelerinin ismi ile sekmede yer alan yoğun bakım isminin aynı olmaması veri girişinde farklı
uygulamalara ve karışıklığa neden olduğu görülmektedir. Örneğin, sağlık tesislerinde Ameliyathane
Yoğun Bakım, Post-Op Yoğun Bakım, Organ Nakli Yoğun Bakım, Acil Cerrahi Yoğun Bakım, Acil
Dahili Yoğun Bakım vb. branşlar bu isimle hizmet verirken aynı isimler TSİM “Yoğun Bakım Sekmesi”
nde yer almamaktadır.

Bu kapsamda veri girişinde uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla, ekte gönderilen
şekilde yoğun bakım branşları sınıflandırılarak bir tablo oluşturulmuştur. Birliğinize bağlı tüm sağlık
tesislerinin TSİM’ e bundan sonraki (2015 Temmuz ayı itibariyle) yoğun bakım branşlarına ait veri
girişinde verilerin, ekte yer alan tabloya göre sınıflandırılmış 6 temel branş üzerinden girilmesi ve
verilerini tam, doğru ve zamanında girebilmeleri için gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi
hususunda;
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