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Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 44141763/042
Konu : Ameliyat verilerinin TSİM'e girişi

………………KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Temel Sağlık İstatistik Modülü (TSİM), Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve
kuruluşları tarafından kurumsal verilerini tam, doğru ve zamanında girebilmesi amacıyla
Sağlık Bakanlığınca oluşturulan bir veritabanı uygulamasıdır. Bu sistemden alınan veriler
üzerinden izleme, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmekte, sağlık planlamaları
yapılmakta, analizler çerçevesinde genel sağlık istatistikleri üretilmektedir. Bu kapsamda
girilen verilerin doğru, güncel, tutarlı ve geçerli veriler olması önem arz etmektedir.

TSİM uygulamasında yer alan ameliyat verileri incelendiğinde aşağıda belirtilen
örneklerde de görüleceği üzere bazı hatalı veri girişlerinin olduğu öngörülmektedir:

Örnek 1- Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum servisinin C
grubu ameliyat sayısı 2013 yılında 1.962 iken 2014 yılında 1.111’e düşerken, A grubu
ameliyat sayısı ise 2013 yılında 3 iken 2014 yılında 930’a yükseldiği görülmüştür.

Örnek 2- Nevşehir Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ameliyat sayıları
incelendiğinde; 2013 yılında 885 B grubu, 7.591 C grubu, 6 D grubu ve 17.536 E grubu, 2014
yılında ise 566 B grubu, 15.604 C grubu, 4.311 D grubu, 31.969 E grubu ameliyat yapıldığı ve
2013 ve 2014 yıllarında günübirlik (“24 saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapılan
tedaviler”, kesi süturasyonu, Apse veya hematom drenajı vb.) ameliyatın yapılmadığı tespit
edilmiştir. B ve C grubu ameliyat sayısı 2013 yılında 8.476 iken 2014 yılında 16.170’e
yükselmiştir. Acil serviste B ve C grubu ameliyatların çok yüksek olduğu ve günübirlik
ameliyat verisinin olmadığı tespit edilmiştir. Aynı hastanenin 2013 yılında kalp ve damar
cerrahisi servisine yatan toplam hasta sayısı 191 iken A, B ve C grubu ameliyat sayısının 695
olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda ameliyat verileri girilirken TSİM Yeni Hastane Bilgi Formları Kullanım
Kılavuzunda (Versiyon 9.0) yer alan ve aşağıda da belirtilen bilgiler özellikle dikkate
alınmalıdır:

 2015 yılı itibariyle ameliyat sayıları hesaplanırken, ameliyat grupları için SUT değil
girişimsel işlemler listesindeki ameliyat grupları (www.tkhk.gov.tr adresinden
ulaşılabilir) baz alınacaktır.

 Aynı kişiye, aynı genel anestezi altında birden fazla yapılan ve ücrete tabii olan
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ameliyatların tümü formlarda gösterilmelidir.
 Acil serviste ameliyat olan hastalar, sadece acilde gösterilecektir.
 Sezeryan ameliyatı olan hasta sayıları, kadın hast. ve doğum branşında ilgili ameliyat

grubunda gösterilecektir.
 A, B, C, D, E grubu ameliyat verilerine en az bir gece yatış yapılan hastanın

ameliyatları yazılmalıdır.
 Günübirlik D, E ve diğer günübirlik ameliyat gruplarına ise 1 tam gece yatış

yapılmadan taburcu olan hastaların ameliyatları yazılmalıdır. Diğer günübirlik
ameliyatlar, A, B, C grubunda yapılıp aynı gün taburcu edilen hasta sayılarına
eklenmelidir.

 Günübirlik ameliyatlara yazılan veriler ayrıca başka yere yazılmamalıdır. Aynı
ameliyat hem günübirlik hem de günübirlik olmayan ameliyat kısmına yazılamaz.
Örneğin; D grubunda günübirlik yapılan bir ameliyat, D günübirlik ameliyat grubuna
yazılmalı, D grubu ameliyat alanına yazılmamalıdır.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerinin
verilerini sisteme tam, doğru ve zamanında girilmesinin temini için sağlık tesislerinin
uyarılması ve bu konuda gerekli hassasiyet ve özenin gösterilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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