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BULAŞICI HASTALIKLAR
BİRİMİ
İŞ SÜREÇLERİ

BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ IŞ AKIŞ SÜREÇLER.
1- BULAŞICI
HASTALIKLAR
BİRİMİ
SITMA
VE
LEİSHMANİASİS
HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN TEMİNİ VE
AYLIK İLAÇ DURUMUNUN BİLDİRİM İŞ AKIŞI:
Aylık ilaç ihtiyacı tespit edilerek, Excel formatında düzenlenir. İlaç ihtiyacı
sarkcibanisitma@gmail.com adresine mail atılır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
tarafından ilaçlar gönderilir. Uzman Hekim tarafından Sıtma ve Leishmaniasis teşhisi
konan hastaların tedavi ilaçları reçete karşılığında verilir, gerekli görüldüğü hallerde
çevre illerden de temin edilir.

2- BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ BULAŞIC IHASTALIKLARIN İHBAR VE

BİLDİRİM SİSTEMİ İŞ AKIŞI
Sağlık kuruluşları (Aile Hekimlikleri ve Hastaneler) bulaşıcı hastalık tespit verilerini TSM
lere bildirimini yapmak amacıyla bölge tabanlı olarak ilgili bilgi sistemlerine aktarımını
yapar. Aile Hekimlikleri tarafından form 014 formuyla bilgi sistemine aktarılan veriler bölge
tabanlı olarak ilgili TSM, İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlığın Bulaşıcı Hastalıklar Daire
Başkanlığının yetkililerince görüntülenir. Hastaneler sürveyans sorumluları aracılığı ile bilgi
sistemine aktardıkları verileri bölge tabanlı TSM ye form 014 ve 14-D ile fiziki olarak bildirir.
Bildirimi yapılan vakalar TSM lerce TSİM modülüne kaydedilir. HSGM-İl Sağlık
Müdürlüğüve TSM ler tarafından raporlama yapılır.
Ülke çapında bölge tabanlı olarak görülür. İlgili vakalara TSM lerce filyasyon çalışması
yapılarak EBYS üzerinden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimine
gönderilir. Gönderilen filyasyon raporları sistemle karşılaştırılır, gerekli değerlendirmeler
yapıldıktan sonra dosyalaması yapılır. Gerekli istatistikî bilgiler oluşturulur.

3- BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ AKUT BARSAK ENFEKSİYONLARI GÜNLÜK
SÜRVEYANS VE İZLEM-DEĞERLENDİRME FORMU İŞ AKIŞI
Sağlık kuruluşları (Aile Hekimlikleri ve Hastaneler) konu hakkında verilerini toplar.
Aile Hekimlikleri hem EBYS hem de mail ve telefonla TSM ye bildirim yapar.
Hastaneler çalışmalarını hem EBYS hem de mail ve telefonla TSM ye bildirim yapar.
Bildirimi yapılan vakalar TSM ‘de Bulaşıcı Hastalıklar Birimi sistem yetkilisi tarafından
TSİM modülüne girişi yapılır.

Bildirimi yapılan ve TSİM modülüne girişi yapılan verilerin HSGM-İl Sağlık Müdürlüğü ve
TSM ler tarafından raporlaması ve değerlendirmesi yapılır.
4-BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ AYLIK SITMA ÇALIŞMALARI
İŞ AKIŞI:
Hastaneler çalışmalarını ilgili bilgi sistemlerine aktarır
Hastanelerin verilerinin TSM lere bölge tabanlı olarak bildirimi yapılır
Hastaneler bilgi sistemine aktardıkları verileri sürveyans sorumluları aracılığı ile bölge
tabanlıTSM ye form 014 ve 14-D ile fiziki ortamda bildirim yapar
Bildirilen vakaları TSM ler TSİM modülüne kaydeder.
Raporlamamız sonucu görülen sıtma vakaları ya da EBYS ile bildirilen sıtma vakaları ilgili
formlara (Sıtma Bilgilendirme Formu, Aylık Sıtma Çalışmaları, Sıtma Epidemiyolojik
İnceleme Formu) kaydedilir ve gerekli çalışmalar (kurumlarla işbirliği, vaka araştırması, saha
araştırması vb. ) başlatılır. Elimizdeki sıtma ilaçları, Sıtma Tedavi İlacı Stok Durumu formuna
kaydedilir. Vektör malzemeleri de Vektör Kontrol Malzeme Formuna kaydedilir. Eğer Sıtma
vakaları Halk sağlığı laboratuarında tespit edildiyse Halk Sağlığı Laboratuvarı Aylık Formuna
kaydedilir. Veriler işlenen formlar EBYS ortamında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne
Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığına gönderilir.
5-BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ
İŞ AKIŞI:
Personelin eğitim ihtiyacı ve eğitim konuları belirlenir.
Belirlenen eğitimler ile ilgili; Eğitim salonu, tarih, eğitime katılacak personel ve eğitimci
belirlenir. Eğitim faaliyeti için, eğitimci ve katılacaklar için Valilik oluru alınır. Eğitim,
Eğitim Planı ve alınan olurlar Eğitime katılacak personele resmi yazı ile duyurulur. Eğitim
salonu düzenlenir, Eğitim Araç, gereçleri ve eğitim dokümanları hazırlanır. Konunun
uzmanları tarafından eğitim verilir. Eğitim katılım formu düzenlenir
6-HIV/AİDS NUMUNELERİ DOĞRULAMA TESTİ
İŞ AKIŞI:
İlimiz Aile Hekimliklerinden Halk Sağlığı Laboratuvarı aracılığıyla ve Kamu
Hastanelerinden Müdürlüğümüze gönderilen kodlu HIV/AİDS numunelerin soğuk zincirle
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal AIDS Doğrulama Merkez Viral Hepatit Referans Daire
Başkanlığına doğrulama testi amacıyla gönderilmesi. POZİTİF ise;
Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğü Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminden alınan Pozitif numune sonuçlarının
numunenin gönderildiği Aile Hekimliği veya Hastaneye Elektronik Belge Yönetim Sistemi (
EBYS ) aracılığıyla bildirilmesi. Hastanın Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı veya Aile
Hekimiyle görüşerek D-86 Formunun istenmesi ve formun HABS a (HIV/AİDS Bilgi
Sistemi) kaydedilip, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığına
gönderilmesi. NEGATİF ise; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Laboratuvar Bilgi Yönetim
Sisteminden alınan Negatif numune sonuçlarının numunenin gönderildiği Aile Hekimliği
veya Hastaneye Elektronik Belge Yönetim Sistemi ( EBYS ) aracılığıyla bildirilmesi. Hastaya
ait bilgilerin Excel ortamında kaydedilmesi.
7-18/C ZEHİRLENME FORMLARI
İŞ AKIŞI:
Tüm Kamu Hastaneleri ve Özel Hastanelerde doldurulan 18/C Zehirlenme Formları en kısa
zamanda İl Sağlık Müdürlüğümüz 0 388 211 00 14 nolu faksına gönderilir.

İlgililerce 18/C formları EBYS üzerinden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı
Hastalıklar Birimine gönderilir. Vakaların Aile Hekimi tespit edilir. Formların Halk Sağlığı
Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi yetkili personelince TSİM ‘de ilgi bölüme
girişi yapılır. Halk sağlığı riski taşıyan vakalarda ilgili yerlerle görüşülerek teyit edilir konuyla
ilgili ayrıntılı veriler toplanır ve değerlendirilir. OYS sistemine vaka bildirimi yapılır. Gerekli
çalışmalar(kurumlarla işbirliği, vaka araştırması, saha araştırması vb.) başlatılır.
TSİM ‘e kaydedilen formlar aylık olarak dosyalanır yıl sonunda istatistiki bilgi amaçlı
kullanılır.
8AYLIKÇALIŞMALAR(18/BPARAZİTFORMUKUDUZŞÜPHELİISIRIKAYLIKİZLEME
FORMU- HİV-TEST SONUÇLARI FORMU)
İŞ AKIŞI:
Hasta muayenesi yapan sağlık kuruluşları (Aile Hekimlikleri-TSM ve Hastaneler) uygun tanı
sayılarını ilgili formlara aktarır. Formlar her ayın ilk haftası içerisinde Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimine bildirilir. Formlardaki veriler TSİM programına
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi yetkili personellerince her ayın
20’sine kadar girişi yapılır. TSİM programına verilerin girişinde, bildirilen verilerin ilgili
formun konusu ile uyuşması, tanı kriterlerinin uygunluğu ve doğruluğunun kontrolü yapılır.
Hatalı form var ise telefon ile formu dolduran personelle irtibat kurularak düzeltilmesi yapılır.
Bütün sağlık kuruluşlarının verisi girildikten sonra Form icmalinin alınması ve il toplam
verilerinin kontrolü varsa bir problem araştırılması ve giderilmesi sağlanır. Bütün formların
girişi ayın yirmisi öncesi girilmesi ve icmalinin alınması gerekmektedir.
9-HAC VE UMRE ve MERS CoV HASTALIĞI EĞİTİM TAKİBİ
İŞ AKIŞI:
Hac –Umre dönemleri için gelen resmi yazışmalar ve hizmet içi eğitimlerde kullanılmak
üzere konuyla ilgili bilgi notları TSM ‘lere üst yazı ile bildirilir. Afiş-broşür temin edilir. Hac
ve Umreye gidecek vatandaşlara TSM’lerce uygun aşılama programıyla birlikte MERS CoV
Hastalığı eğitimi yapılır bilgi notu verilir. TSM ‘ler yaptığı aşı ve eğitim sayısını EBYS
yoluyla birimimize bildirim yapar. Toplanan veriler Hac –Umre dönemine göre 6 aylık olarak
hsgm.bulasici@saglik.gov.tr adresine mail atılır EBYS ile HSGM Bulaşıcı Hastalıklar Daire
Başkanlığına Gönderilir.
10- MERS CoV OLASI VAKA VE LABORATUVAR İSTEMİ
İŞ AKIŞI:
Hac ve Umre dönüşünde ya da yurtdışı seyahat sonrasında Mers CoV Hastalığı şüphesi olan
hastalardan Hastane ya da sağlık merkezlerinde uygun numune (boğaz sürüntüsü vb)
alınır,Mers CoV Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formu doldurulur. Alınan numune
soğuk zincir şartlarına uyularak vaka inceleme formuyla birlikte kurye ile birimimize teslim
edilir. Gönderilen forma istinaden laboratuar istem belgesi eklenir resmi yazı yazılarak
müdürün onayından sonra belgeler LBYS Sistemine girilerek barkot alınır. Numune üzerine
ve evraklara yapıştırılır. Numune gönderiminden önce laboratuara formun altında yazılı
telefonlardan birine bilgi verilir. Numune soğuk zincir esaslarına göre taşıma ünitesine
yerleştirilir, numune gönderim formu ile birlikte paketlenip, kargo aracılığı ile Mikrobiyoloji
Referans Laboratuvarına gönderilir. Gönderilen numune sonucu laboratuar sisteminden kotrol
edilir. Numune sonucu pozitifse; Numuneyi gönderen kuruma önce telefonda daha sonra
laboratuar sonucu eklenerek EBYS’den resmi yazıyla bildirilir ve OYS girişi yapılır, İlgili
Daire Başkanlığı ile görüşülür, vaka incelemesi ve salgın incelemesi, temaslı takibi yapılır.

Numune sonucu negatifse; Numuneyi gönderen kuruma önce telefonda daha sonra laboratuar
sonucu eklenerek EBYS’den resmi yazıyla bildirilir.
11- KIZAMIK –KIZAMIKÇIK SÜRVEYANSI
İŞ AKIŞI:
Tüm Kamu ve Özel hastanelerde, Aile Hekimliklerinde şüpheli Kızamık –Kızamıkçık tanısı
konulan hastalar değerlendirilir, uygun numuneler (kan serumu-boğaz sürüntüsü-idrar) alınır.
Kızamık –Kızamıkçık Vaka inceleme Formu doldurulur, soğuk zincir şartlarına uygun olarak
numuneyle birlikte Bulaşıcı Hastalıklar Birimine kuryeyle gönderilir. Gönderilen Formda
tarafımızca eklenmesi gereken bilgiler eklenir, laboratuar istem belgesi düzenlenir, üst yazısı
hazırlanır, LBYS Sistemine girilerek barkot oluşturulur. Barkot numune üzerine yapıştırılır.
Gönderilen numune bilgileri Kızamık –Kızamıkçık Vaka İnceleme Formuyla birlikte kişinin
bağlı olduğu Aile Hekimine göre ilgili TSM ‘ye Epidemiyolojik araştırma amacıyla
gönderilir, Gerekirse temaslı aşılaması yaptırılır. Numune soğuk zincir esaslarına göre taşıma
ünitesine yerleştirilir, numune gönderim formu ile birlikte paketlenerek kargo aracılığı ile
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilir. 72 saat içinde değerlendirilerek filyasyon
formuyla geri bildirim istenir. Gönderilen numune sonucu laboratuar sisteminden kotrol
edilir. Sonuç negatifse dosyalanır, ara değerse ilgili doktorla görüşülüp tekrar numune
istenebilir, pozitif ise kişinin temaslı araştırması yapılarak aşılama ve takip işleri için resmi
yazışmalar yapılır. Numuneyi gönderen kuruma önce telefonda daha sonra laboratuar sonucu
eklenerek EBYS ’den resmi yazıyla bildirilir. Tüm vakalar aylarına göre TSİM Kızamık –
Kızamıkçık İl Vaka Cetveline girişi yapılır, Tüm vakaların laboratuar sonucu ve filyasyon
raporlarının birer nüshası İl Kızamık Sürveyansı resmi yazısıyla HSGM Bulaşıcı Hastalıklar
Aşı ile Önlenebilir Daire Başkanlığına gönderilir.
12- KIZAMIK ELİMİNASYON ÇALIŞMASI
İŞ AKIŞI:
HSGM Her Yıl gönderdiği Kızamık Eliminasyon Programı yazısına istinaden çalışmalar
değişiklik göstermektedir. Aile Hekimliği Birimlerinde 12. Ayda bebeklere yapılan KızamıkKızamıkçık-Kabakulak aşıları rutin aşılama olarak devam edilmektedir. Sağlık personeli
aşılamaları ve Kızamık-Kızamıkçık temaslı aşılamaları devam etmektedir. Tüm veriler
yılsonunda HSGM nün istediği formatta bildirim yapılır.
13- KUDUZ RİSKLİ TEMAS BİLDİRİMLERİ
İŞ AKIŞI:
Aile Hekimlikleri Kuduz Riskli Temas vakalarını Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı
Hastalıklar Birimine yazılı form olarak gönderir. Kuduz Riskli Temas Formları EBYS
üzerinden yazışma yapılarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne salim raporu için bildirilir. İl
Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen salim raporları ilgili Aile Hekimliğine aşının
sonlandırılması veya devamı için önce telefonla ardından EBYS üzerinden yazışma yapılarak
bildirilir.
14-İNFLUENZA VAKA VE LABORATUVAR İSTEMİ
İŞ AKIŞI:
İnfluenza hastalığı şüphesi olan hastalardan Hastane ya da sağlık merkezlerinde uygun
numune (boğaz sürüntüsü vb) alınır, İnfluenza Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formu
doldurulur. Alınan numune soğuk zincir şartlarına uyularak vaka inceleme formuyla birlikte
kurye ile birimimize teslim edilir. Gönderilen forma istinaden laboratuar istem belgesi eklenir
resmi yazı yazılarak müdürün onayından sonra belgeler LBYS Sistemine girilerek barkot

alınır. Numune üzerine ve evraklara yapıştırılır. Numune gönderiminden önce laboratuara
formun altında yazılı telefonlardan birine bilgi verilir. Numune soğuk zincir esaslarına göre
taşıma ünitesine yerleştirilir, numune gönderim formu ile birlikte paketlenip, kargo aracılığı
ile Adana Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilir. Gönderilen numune sonucu laboratuar
sisteminden kontrol edilir. Numune sonucu pozitifse; Numuneyi gönderen kuruma önce
telefonda daha sonra laboratuar sonucu eklenerek EBYS’den resmi yazıyla bildirilir. Numune
sonucu negatifse; Numuneyi gönderen kuruma önce telefonda daha sonra laboratuar sonucu
eklenerek EBYS’den resmi yazıyla bildirilir

23İşlerinizin aşamalarını en son onay mercine kadar olacak şekilde düz metin halinde yazınız.

