
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  

HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA 

HOŞ GELDİNİZ…



Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistiki verileri 

derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili 

birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki 

haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, 

bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen Sağlık 

bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun 

olan sağlık meslek mensubudur.



1- Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları 
arşivindeki haberleşme ve diğer yazışma 
türlerini yürütür.

2- Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları 
arşivinde kullanılacak olan genel sarf 
malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları 
yapar.

3- Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları 
arşivinde kullanılacak olan genel demirbaşların 
temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları 
yapar ve işlemleri takip eder.



• Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve 

hastanenin genel işleyişi konularında 

bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler 

görevlerini yürütür.

• Tıbbi protokol kayıtlarını tutar.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA

TIBBİ SEKRETERİN GÖREVLERİ



• Tıbbi tetkiklere ilişkin sonuç raporlarını 

deşifre veya diğer metotlarla okuyarak, 

mekanik veya elektronik yazım araçları 

yardımıyla yazar.

• Hasta çıkış özetleri, ameliyat raporları ve 

benzeri tıbbi bilgileri deşifre veya diğer 

metotlarla okuyarak, mekanik veya elektronik 

yazım araçları yardımıyla yazar.



• Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama 
usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar.

• Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel 
metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik 
olarak ilgililere rapor eder.

• Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli 
görülen diğer belge ve raporları bilimsel 
metotlarla arşivler.

• Doğum ve ölüm tutanaklarını düzenler ve ilgili 
birimlere gönderilmesini sağlar.



• Hastalara tıbbi hizmet sunulan birimlerdeki 
randevu hizmetlerini düzenler.

• Tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma 
hizmetlerini yürütür.

• İlaç, tıbbi sarf ve genel sarf malzemelerinin 
temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme 
temini işlemlerini takip eder.

• Tıbbi ve genel demirbaşların temini ve 
bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapar ve 
işlemleri takip eder.



• Poliklinik randevu hizmetlerinin ve iş akışını 

düzenler.

• Randevu dışı gelen hastalarla görüşür, 

gerektiğinde ilgili birimlerle görüşmelerini 

sağlar.

• Randevulu olarak gelen hastaların eski 

dosyaları olup olmadığını araştırır. Hastanın 

eski dosyası varsa arşivden çıkartılmasını 

sağlar. Yoksa yeni hasta dosyasını düzenler, 

ilgili bölümleri doldurur.



• Hasta dosyalarının muayene odalarında 

gönderilmesini sağlar.

• Muayene esnasında istenen tetkikler ile ilgili 

olarak hastaları bilgilendirir ve ilgili 

Laboratuvarlara gönderir.

• Tetkik raporlarının topluca polikliniğe 

gelmesi halinde muayene odalarına göre 

tasnif edilerek tetkik sonuçlarının hasta 

dosyalarına girmesini sağlar.



• Poliklinik muayenesi esnasında belirlenen 

bildirilmesi zorunlu hastalıklar ile İlgili gerekli 

yazışmaları yapar.

• Poliklinikteki haberleşme ve diğer yazışma 

hizmetlerini yürütür.

• Poliklinikte kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf ve 

genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili 

yazışmaları yapar ve malzeme temini 

işlemlerini takip eder.



• Poliklinikte kullanılacak olan tıbbi ve genel 

demirbaşların temini ve bakım onarımı ile 

ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini 

işlemlerini takip eder.

• Periyodik istatistiklere ilişkin kayıtları tutar. 

Formları doldurur ve ilgili birime gönderir.

• Hasta çıkışı esnasında hasta dosyaları 

üzerinde gerekli işlemleri yapar.



• Hasta kabuldeki haberleşme ve diğer 

yazışma türlerini yürütür.

• Hasta kabul biriminde kullanılacak olan sarf 

malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları 

yapar ve malzeme temini işlemlerini takip 

eder.



• İşlemi biten dosyaları arşive gönderir.

• Hasta kabul biriminde kullanılacak olan 

demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili 

yazışmaları yapar ve işlemleri takip eder.

• Periyodik istatistiklere ilişkin kayıtları tutar, 

formları doldurur ve ilgili birime gönderir.



HASTA TÜRLERİ

İST.TIP (MEDİKO) / İ.T.F ÖĞRENCİ (MEDİKO)  
YEŞİLKART 
SGK EMEKLİ SANDIĞI / SGK SB  / SGK BAĞ-KUR - BAĞKUR TAKSITLENDIRME
SGK-1005-ISTIKLAL MADALYASI 
SGK-3292-VATANİ HİZMET AYLIĞI
SGK-NAKTİ TAZMİNAT ALANLAR
SGK-2828-SHÇEK
SGK-HARP MALÜLÜ-TERÖR MÜCADELE
SGK-2913-SPORCULAR
SGK- İŞSİZLİK SİGORTASI
SGK-18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR
SGK-4C
SGK-MALULEN BAŞVURU
SGK YURTDIŞI SSK
SGK-İSTEĞE BAĞLI SİGORTA 
SGK ASKERİ PERSONEL
SGK ADLİ VAKA
SGK İŞ KAZASI
SGK Y.D.SGRTSI OLMAYANLAR
SGK AİHM(AVR.İNSAN HAK.M) / SGK STAJYER AVUKAT /SGK ÜNİ.YABNCI UYRUKLU
ANALIK HALİ(MANUEL FT)
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
ÖZEL BANKALAR / T.B.M.M / ODALAR VE BORSALAR
GROUPAMA (T.H.Y)
ÜCRETLİ

Hizmet Hastaları: İ.Ü Hastaneleri arasında yapılan protokole esas olarak ( Ctf, Onkoloji Enst, Kardiyoloji, Diş ) gibi.
Hizmet Hastaları: İ.Ü Hastaneleri dışında olan ( Şişli Etfal devlet hast, Zeynep kamil hast) gibi.





• HASTA KAYIT

• MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) Nüfus kayıtlarının 
bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus veri tabanlarının 
oluşturulması ve hizmetin sağlanması amacı ile kurulmuş bir 
projedir.

• Hasta kayıt aşamasında TC kimlik no, Protokol no, Ad ve 
Soyada göre Mernis sorgusu yapılabilir.



•Yeni kayıtlarda Tc kimlik numarası ile direkt giriş yapıldığında, sistem 

mernisten sorgu yapıp gerekli bilgileri ad, soyad, anne adı, baba adı, 

doğum yeri, il, ilçe, adres ve telefon bilgilerini kayıta otomatik olarak 

getirir.

( Bu bilgiler Nüfusta kayıtlı ise)

• Eksik bilgiler kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

• Adres: Hastadan mutlaka açık adres alınız!

• Telefon: Hastaya ulaşılabilecek güncel Cep telefonu, 

Ev telefonu!



Hasta kayıt

• Hasta Türü: Hastanın sağlık güvencesi ( SGK – Emekli Sandığı, 
Bağkur, Resmi ) vs.kayıt aşamasında doğru bilginin girilmesi 
esastır.Aksi halde hastaya Medula takip vermez! 

• Hizmet Hastaları: İ.Ü Hastaneleri arasında yapılan protokole 
esas olarak ( Ctf, Onkoloji Enst, Kardiyoloji, Diş ) 

• Hasta türü seçilmeli, Sevk işlemlerinden hizmet hastası seçilip, 
hizmet kurumu girilmeli.

• Hizmet Hastaları: İ.Ü Hastaneleri dışında olan ( Şişli Etfal 
devlet hast, Zeynep kamil hast. vs.. )

• Hasta türü seçilmeli, Sevk işlemlerinden geliş başlatılıp kayıt 
yapılmalı.İşlemler girildikten sonra sevk kapatılmalı.

• Kurum Bilgileri: Yakınlık bilgileri, Sicil no, Hastanın kurumu 
doğru ve eksiksiz girilmeli.



Hasta kayıt

• Donör: Hasta kayıtta Donör ( Verici ) bilgileri yazılır.TC. kimlik 
no Vericinin kendi TC. kimlik numarasıdır.

• Sevk işlemlerinden hastanın geliş şekli Donör seçilip, alıcının 
TC. kimlik numarası yazılıp Geliş başlatma yapılmalı.

• Medula işlemlerinden takip alınmalı.

• Yanlışlıkla, yada unutularak geliş başlatma yapılıp sonrasında 
Donör işaretlenirse o tkr Donör olarak kabul edilmez.

• Alınan takip iptal edilmeli.Sevk işlemlerinden Donör seçilip, 
alıcının TC. kimlik numarası yazılarak Tip güncelleme yapılmalı.



Hasta kayıt
• Yenidoğan: Hasta kayıtta Bebek bilgileri yazılır.

Bebeğin TC. kimlik numarası olmadığı için TC. kimlik numarası 
sahası 11111111111 olarak kayıt edilir. 

• Sevk işlemlerinden hastanın geliş şekli Yenidoğan seçilip, 
annenin TC. kimlik numarası yazılıp Geliş başlatma yapılmalı.

• Medula işlemlerinden bebeğin doğum tarihi ve çocuk sıra no 
yazılıp takip alınmalı.

• Yanlışlıkla, yada unutularak geliş başlatma yapılıp sonrasında 
Yenidoğan işaretlenirse o tkr Yenidoğan olarak kabul edilmez.

• Alınan takip iptal edilmeli.Sevk işlemlerinden Yenidoğan 
seçilip, annenin TC. kimlik numarası yazılarak Tip güncelleme 
yapılmalı.













MUAYENE GİRİŞ

• Muayeneyi yapan hekimin adı seçilmeli.

• Muayne başlangıç ve bitiş saati yazılmalı.

• Şikayet, hikaye, bulgu girişi yapılmalı.

• Birden fazla tanı girişi yapılabilir.



Laboratuvar istekleri 



Tetkik kodu yada adı yazılarak işlem 

girişi yapabilirsiniz.







Lütfen gerektiği kadar istek yapın.

Lüzumsuz isteklerden kaçının!















Kaşe, imza ve mühür gerektiren Özelli ilaçlar için istekler yapılır ancak 

reçetelerin mutlaka eksiksiz eczaneye teslim edilmesi

Detaylı bilgi için Eczaneden bilgi almalısınız! 



Özellikli Reçeteye mahsus ilaçlar ( uyuşturucu ) için  ilgili sahanın 

işaretlenmesi gerekir.

Kaşe, imza ve mühür gerektiren Özelli ilaçlar için reçetelerin mutlaka eksiksiz 

eczaneye teslim edilmesi gerekir. 

Detaylı bilgi için Eczaneden bilgi almalısınız!





• Ameliyat raporları yazılırken dikkat edilmesi gereken önemli 
bilgiler;

• Raporun yazılacağı birim mutlaka hastanın yattığı birim olmalıdır.

• SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumun )nun ödemediği işlemler var ise 
kesinlikle rapora yazılmamalı; o ameliyata en yakın olan tetkik 
kodu girilmeli.

• Ameliyat notunun mutlaka açıklayıcı bir dille yazılması gerekir. 

• Hasta hangi tarihte ameliyat oldu ise rapor yazılırken mutlaka 
tarih değiştirilerek yazılması gerekir.



• Ameliyat kodu yazıldığında genel anestezi altında yapılan   

uygulamalarda anestezi belirtilmesine gerek yoktur.Sistem 

anesteziyi otomatik atar.

• Diğer anesteziler için ise; ilgili anestezilerin seçilmesi gerekir.



• Aynı seansta aynı kesi ile birden fazla ameliyat yapılması halinde; en üst gruptaki 
tanıya dayalı işlem fiyatı tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem 
fiyatının %25'i olarak fiyatlandırılır. 

• Aynı seansta ayrı kesi ile birden fazla ameliyat yapılması halinde; en üst gruptaki 
tanıya dayalı işlem fiyatı tam olarak, diğer ameliyatlar ise kendi tanıya dayalı işlem 
fiyatının %50'si olarak fiyatlandırılır.

• Aynı seansta aynı kesi ile paket Listesinde yer alan bir ameliyat ile birlikte paket 
Listesinde yer almayan bir ameliyat yapılması halinde tanıya dayalı işlem fiyatı tam 
olarak, EK-8/açık Listesinde yer alan işlem bedelinin %30'u,

•
Aynı seansta ayrı kesi ile paket Listesinde yer alan bir ameliyat birlikte paket 
Listesinde yer almayan bir ameliyat yapılması halinde tanıya dayalı işlem fiyatı tam 
olarak, EK-8/açık Listesinde yer alan işlem bedelinin %50'si, faturalandırılır. 





Hastanın çıkışını yapacak olan 

tıbbi sekreter tüm dosyayı 

inceledikten sonra çıkış 

yapmalıdır.Sorumluluk kullanıcıya 

aittir.



TEŞEKKÜRLER…


