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:Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 17.10.2017 tarihli ve E.613 sayılı yazısı.

Ülkemizde bulaşıcı hastalıkların mortalitesi ve morbiditesinin azaltılması kapsamında
sağlık politikalarının belirlenmesi, hastalıklara ait kontrol programlarının oluşturulması,
programların izlenmesi ve gerektiğinde yeni düzenlemelerin yapılması amacıyla kullanılan
temel veri kaynaklarının en önemlilerinden birisi de bulaşıcı hastalıkların bildirimi ile elde
edilen bilgilerdir.
Bu bilgileri etkin takip edebilmek amacıyla, e-Nabız Sistemine veri gönderiminde “214
numaralı Bulaşıcı Hastalık Bildirim Veri Seti” oluşturulmuştur. Buna ek olarak Bakanlığımız
taşra teşkilatı çalışanları tarafından, bulaşıcı hastalık bildirim mekanizması ve bildirim
ekranlarının standardizasyon çalışmaları kapsamındaki denetimler ile Genel Müdürlüğümüz
tarafından, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi yazılımlarının iş kurallarına uygunluk denetimleri
sürekli olarak yürütülmektedir. Yapılan denetimler esnasında, bildirim ekranları ile ilgili
standartları karşılamayan yazılımlar tespit edilmekte ve bunlarla ilgili gerekli uyarılar
yapılmaktadır.
Denetimlerde; “bildirim ekranlarının açılma zorunluluğunun, kullanıcının isteğine göre
belirlenmesi için yönetim panelinde seçenekler oluşturulması” veya “bulaşıcı hastalık veri
setindeki zorunlu alanlara varsayılan değerler atamak suretiyle bildirim formunun otomatik
doldurulması” gibi bulaşıcı hastalık bildiriminden kaçınmaya yönelik alternatif yöntemler
kullanıldığı saptanmıştır.
Bulaşıcı hastalık bildirimlerinin zamanında gönderimine ilişkin yapılan incelemelerde
ise bildirimlerin 24 saatten daha uzun (bazı yazılımlarda 7 günden uzun) sürelerde gönderildiği,
hatta kullanıcılar tarafından manuel olarak değişken sürelerde veri gönderimine izin veren
yazılımların olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre;
1Hekim tarafından yalnızca Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda (SKRS) yer
alan ICD-10-MSVS 68 numaralı listedeki Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık (BZBH)
tanılarından biri konulduğunda, ilgili paketin e-Nabız Sistemine yazımız ekindeki
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iş akış şemalarına uygun olarak, kuyruğa alınmadan, anlık ve öncelikli olarak “101
numaralı Hasta Kayıt Paketi” gönderildikten sonra gönderiminin sağlanması,
2SKRS listesinin tüm sağlık tesislerinde güncelliğinin kontrol edilmesi, ICD-10MSVS 68 numaralı listede yer almayan (HIV vb.) hastalık ve etkenlerin Bulaşıcı
Hastalık Bildirim Paketi ile e-Nabız Sistemine gönderilmemesi,
3Bulaşıcı hastalık bildirim ekranları ve bildirim mekanizması ile ilgili Bakanlık
tarafından yayımlanan standartlara uyulması, varsa eksikliklerin ivedilikle giderilmesi,
4Bulaşıcı hastalık bildirim mekanizmasını aksatmaya ve/veya devreden
çıkarmaya yönelik hiçbir yöntemin kullanılmaması, kullanıcılardan gelecek bu tür
taleplerin yerine getirilmemesi,
Hususlarında gereğini önemle arz ve rica ederim.
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