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DAĞITIM YERLERİNE 

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) birimine ait düzenleme ve veri analizlerinin doğru şekilde 

yapılması kapsamında; sağlık tesislerimizde klinik süreçlere ilişkin verilerin TİG sistemine 

uygun olarak hazırlanması, doğru kodlanması ve sisteme gönderilmesi önemlidir.  

TİG birimine kliniklerden teslim edilen dosyalar standartlara ve klinik kodlamaya 

uygun olarak hazırlanmalı, gelen dosyaların içeriği klinik kodlayıcılar tarafından aşağıdaki 

kurallara göre kontrol edilmelidir. 

a) Ana tanı ve ek tanılar anlaşılır şekilde belirtilmeli, 

b) Ana tanı ve ek tanı ile ilişkili cerrahi veya diğer işlemler okunaklı, anlaşılır olarak 

ifade edilmeli, 

c) Cerrahi operasyon bilgisi (operasyonun açıklaması, bir anestezi altında yapılan 

operasyonların ayrı ayrı süresi ve toplam süresi), operasyon ekibinde yer alan personel 

branşları ve sayısı ( uzman hekim sayısı, anestezi uzmanı sayısı, anestezi teknisyeni 

sayısı ve diğer sağlık personeli sayısı), ASA ve anestezi bilgileri belirtilmeli, 

d) Hasta dosyasının içeriğinin tam olması (patoloji, görüntüleme hizmetleri, laboratuvar 

hizmetleri sonuç raporu vb.) sağlanmalıdır. 

Klinik kodlayıcılar, her bir branştan TİG birimine gelen dosyaların yukarıdaki kurallara 

uygun olarak doldurulup doldurulmadığını tespit etmeli ve TİG standartlarına ve klinik 

kodlamaya uygun olan ve olmayan dosyaların üçer (3) aylık periyodlarla analizini yapmalıdır. 

Ayrıca analiz sonuçlarına göre en sık görülen eksik ve hataların hangi klinik/branş ve hekime 

ait olduğu tespit edilerek nedenlerine yönelik iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır. 

Klinikler/servislerden aylık taburcu olan hasta sayısı, TİG veri sistemine kaydedilen hasta 

sayısı ve TİG veri sistemine kaydedilen hasta oranı takip edilmelidir. TİG veri sistemine 

kaydedilen hasta oranı %90’nın altında olan klinikler/servisler için sağlık tesisi yönetimi 

tarafından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

         Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde, sağlık tesisi yönetimleri tarafından 

gerekli çalışmaların yapılması hususunda,  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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