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VALiLiEiNE
(Halk Sallt$ Miidiirli.ilii)

GENELGE
20.t4/.6

itgi: a) 06.05.2005 tarih ve 78 sayrh Genelge

b) 04.05.2009 tarih ve 31 sayrh Genelge

c) 26.12.2012 rarih ve 5 sayrlt Olum nildirim Sistemi Genelgesi

Ulkemizde uygulamakta oldu!umuz salhkta dciniigiim programt kapsamtnda yiirtittiigi.imiiz

programlar sonucunda gerek anne gerekse bebek dliimlerinde dnceki ytlliula ktyaslanamayacak

blgtiO" Uitytit baganlar 
-lde edilmiq, 2012 yrh bebek 6liim hrzr binde 7 ,4 olank tespit edilmigtir.

eebek Oliimlerini bu seviyeden daha agagr seviyelere diiqiirebilmek iEin her bir bebek <iliimiinii

izleyerek nedenini ortaya grkarmak ve bir daha aynt nedenlerle oluqabilecek bebek dliimlerini

tinlemek amacryla ilgi (b) de yer alan Genelge ile kayrt ve bildirim sistemi uygulamaya konularak

iilkemizde g"rEltt"gin perinaral ve bebek 6liimlerinin tespiti ve incelemeleri gerqeklegtirilmektedir.

Degigen gartlar nedeniyie sijz konusu sistemin revize edilmesi gereli dolmuqtur. Bu Eergevede:

Bildirim kriterleri;

- ,,22 hafta ve iizeri veya 500 gram ve i..izeri" "6lii dogum ve bebek dliimleri" sistem kapsamtnda

olup, bildirim ve incelemelerinin yaprlmasr gerekmektedir. Bildirim ve incelemeler dliimiin

gerEekleqti$i il tarafindan yaptlacakttr.

- 1 ya$ ve iizeri Bebek oliimleri izleme Sistemi drgrnda bulunmakta olup, ilgi (c) Genelge

kapsamrnda yer almaktadlr.

- Kurul karanyla gergeklegtirilen gebelik tahliyeleri sistem drqrnda bulunmakla birlikle "22 hafta

ve iizeri veya 500 gram ve iizeri" kriterini tagryan vakalann bildiriminin yaprlmast gerekmektedir.

Bildirim gekli;

- Bildirimler ilgi (c) de yer alan Genelge doprultusunda 6lUm Bildirim Sistemi (OBS) ile

yaprlacaktrr.

izleme Sistemi Sorumlulan ve giirevleri;

- Her ilde bir il Bebek olumlerini izleme Sorumlusu belirlenecek (Qocuk, Ergen, Kadrn ve Ureme

Sa!1!r Hizmetleri $ube Miidiiriiniin g6revlendirilmesi tercih edilmelidir) olup, sistemin yiiriitme ve

r"ir.t-yu iglemlerini yi.irtitecektir. Aynca sistemin salhkh bir gekilde si.irdiiriilmesi amacryla Halk

Salhgr Miidiirliilti tarafrndan yeterli saytda personel bu konuda Ealtgmak iizere

g6revlendirilecektir.

- Her ilqede Toplum Saglrlr Merkezi (TSM) Sorurnlusu aynr zamanda ilge Bebek Oli.imleri izleme

Sorumluiu olacaktrr. Bu EerEevede; il inceleme Kurulu.. tarafindan yaprlacak delerlendirmede

kullanrlacak olan (Ek l) de yer alan Perinatal ve Bebek Oliimleri Bilgi Formu, gebe ve bebelin
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birinci basamakta gerEekleqtirilen izlem ve iglemleri, ailenin sosyo-ekonomik durumuna dair

bilgiler ile Halk Sa[hfr Mtidiirliigiince talep edilecek belge ve bilgileri en krsa siirede temin edip

iletmek.le yiikiimliidiir. Ayrrca bdlgesinde salhk kuruluqu drqrnda (evde, yolda v.b.) meydana gelen

oliim olmast halinde (Ek 4) te yer alan Scizel Otopsi Formunu hazrrlayrp gijnderecektir.

- Aile Hekimleri sorumlu olduklan niifusta perinatal ve bebek ciliimii oldulunda (Ek l) de yer alan

Perinatal ve Bebek dliimleri Bilgi Formunu (Ek 2'de yer alan doldurma krlavuzundan yararlanarak)

dolduracaktrr. Form ile birlikte gebe ve bebelin birinci basamakta gerEekleqtirilen izlem ve

iqlemlerini, ailenin sosyo-ekonomik-kiiltiirel durumuna dair bilgileri en krsa siirede temin edip Halk

Salh!r Miidiirliiliine iletilmek tizere balh bulundulu TSM'ye gtinderecektir. Halk Sagltgt

l,ltidtiitiigiince talep edilecek diger belge ve bilgileri de istenen silrede temin edip iletmesi

gerekmektedir.

- Bakanhlrmrza balh her salhk kurulugunda Bebek Oliimleri izleme Sorumlusu olarak bir

personel belirlenecek olup; dliimiin gergeklegtigi hafta iginde 6li.imii tespit eden hekim tarafindan

ioldurulmug olan Ek 1'de yer alan Perinatal ve Bebek Oliimleri Bilgi Formu (Ek 2'de yer alan

doldurma kilavuzundan yararlanrlarak doldurulacaktrr), bebek (yenido!an iinitelerinde kullanrlmak

iizere hazrlenan ve Tedavi Hizmetleri Genel Miidtirliigfi'ni.in 2009/61 Genelgesinde yer alan epikriz

formu) ve gebenin hastanede yatr$lanna dair epikiz formu ile Halk Salhlr Miidiirltigiince talep

edilecek belge ve bilgileri en ktsa siirede temin edip' iletmesi gerekmektedir'

- | 12 Hizmet Birim.leri sevk srrasrnda meydana gelen dlti dolum ve bebek oliimlerini Ek I'de yer

alan perinatal ve Bebek Oltimleri Bilgi Formunu doldurtirak, bebepe ait kayrtlarla birlikte Halk

Saph!r Miidiirliigii'ne iletecektir.

- 6zel Hastane ve Ayaktan Tanr ve Tedavi Merkezlerinde Mesul Mijdiir, 6zel Muayenehanelerde

hekim, bebek riliimlerini yukanda anrlan formlula bildirmek, yatl$ ve izlemlere dair dokiimanlarla

talep edilen belgeleri gondermekle yiikiim.liidiir.

- Universite Hastanelerinde Baqhekimlik bebek dliimlerini bildirmek ve incelenmesi gereken

bel geleri Halk Sa!h!r MIdijrltigii' ne iletmekle yii kiimltidiir.

- 6gS'ae hem 6liimiin gergeklegtigi il'e, hem de ikamet edilen i1'e gore vakalar gdrtilebi.ldifinden;

ikamet edilen il tarafindan vakaya ait birinci basamak kayrtlanyla birlikte Kurulun ihtiyaq

duyabileceli gebelige, doluma, varsa sevke ve bebepe ait mevcut tiim bilgi ve belgeler ivedilikle

Oliimi.in geigeklegtigi ile bildirilecek, aynca baqka belgeye ihtiyaE duyulursa da en krsa siirede

iletilecektir.

- Ayrrca il tarafrndan baqka ilde cildiigii ve OBS'de yer almadrlr tespit edilen vakalarda; 6liim yeri

netleqtirildikten sonra 6liimun gerEekleqtigi ile kurulun ihtiyaq duyacapr ttim bilgi ve belgeler ile

dliimiin gergekle$tigi ilin kurumltfrnda 6liimii tespit edebilmeleri iEin gerekli bilgiler (bebefin,

annenin ve tabanrn adr-soyadr, TC kimlik numarasr, bebelin dolum tarihi, bebegin 6ltim tarihi'

<iliim yeri, 6liimiin gerEekle$tiEi kurumun adr vb) iletilecektir.

- oliimln gerEektegtili ve incelemeyi yapan il, Kurulun delerlendirmesinin ardrndan tespit ettigi

durumlart ve kararlartnt bebelin ikamet ettigi ile de gdnderecektir.

- Sahada tespit edilen perinatal ve bebek cllijmlerinin OBS'de olup olmadtltnrn kontrolii Halk

Saghgr Miidiirli.iltiniin, varsa Qocuk, Ergen, Kadrn ve Ureme Salhlr $ube Miidiirliigii'

iit'rir.rl"it s"gigii;i"." sak""r,!''q"*l ve Ergcn saglgr Daire Ba$kanhgr
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bulunmadrlr durumlzrda Bulaqrcr Olmayan Hastahklar, Programlar ve Kanser $ube Miidiirltigii
tarafrndan 

-yaprlacaktrr. 
685'de olmayan r akalar Halk Srglrgr Miidtirltilti istatistik ve Bilgi iqlem

$ube Miidiirliilii'ne bildirilecek olup, sisteme kaydrnln yaptnlmasl bu birim taraftndan

sa!lanacakttr.

inceleme;

Perinatal ve bebek <iltimlerinin incelemesi dltimiin gerEekle$tigi il taraflndan yaprlacaktrr. Ancak

baqka bir il'e tedavisi igin sevk edilen ancak yolda 6lerek, gilnderilen kuruma ex duhul olarak gelen

6lii dogum ve bebek <iliimlerinde bildirim ve incelemeler ikamet edilen il taraftndan yaprlacaktrr'

Sistemin kontrolii ve ytiriiti.ilmesinden sorumlu kurum Halk Salhlr Mtidiirliiflidiir. Ilde kurulan Il
inceleme Kurulu agagrdaki iiyelerden oluqacaktrr;

Halk Sa!h!r Miidiirii veya gcirevlendireceli Miidiir Yardrmcrsr Baqkanh[rnda,

- ..Qocuk, Ergen, Kadrn ve Ureme Salhgr Hizmetleri $ube Miidiirii", bu birim olmayan illerde ise
.,Bulagrcr Olmayan Hastahklar, Programlar ve Kanser $ube Miidiirii" veya gdrevlendirece!i bir kiqi

- ..Toplum Sa!1gr Hizmetleri $ube Miidiirii", bu birim olmayan illerde ise "Aile Hekimligi ve

TSH $ube Miidiirii" veya g6revlendireceli bir kigi

- Aile Hekimlipi Uygulama gube ve Aile Hekimlili izleme ve Delerlendirme $ube Miidtirleri

veya g6revlendirecekleri birer kigi

- En az I Qocuk Saghgr ve Hastahklan Uzmanr (En fazla 3 uzman gdrevlendirilmeli ve varsa bu

uzmanlardan biri iiniversite, biri tjzel sekttjrde gdrev yapan hekim-ler arastndan seEilmelidir)

- Kadrn Hastaltklarr ve Dolum Uzmant

- Aile Saplllr Merkezinde gdrev yapan I Aile Hekiminden olu$turulacaktrr'

- Gerek goriildtipii hallerde Kurul Bagkanr ihtiyaE duyulan uzmanltk dallarrndan hekimleri' Kamu

Hastaneleii Birlili Genel sekreterligi ve il saghk Mtidiirlnlii birimlerini davet edebilir.

- Gerek gitrtildiilii hallerde Kurul, incelemesini yaptlgr vaka ile ilgili olan salhk personelini davet

edebilir.

- ilde iiniversite varsa ilgili Alabilim Dallanndan katlhm sallanabilir.

- Aynca ihtiyaE duyulan illerde birden fazla Bebek oltimleri inceleme Kurulu kurulabilir.

il inceleme Kurulu gahqma gekli ve dikkat edilecek hususlar;

- Kurul, Halk Saghlr Mtidiirliigiini.in talebi dolrultusunda en az ayda 1 kez toplanmah, her cilti

dolum ve bebek oliimii Kurulda ayfl ayfl incelenmeli, tiim vakalann incelemeleri takip eden ayrn

sonunda tamarnlanmaltdrr.

- ilde gergekleqen tiim 6lii dolum ve bebek rjliimleri, temin edilen belgelerle birlikte Ek 3' de yer

alan il jnceleme Kurulu Qahqma Formuna uygun olarak incelenecek olup, gebelik tahliyelerinin

incelemesi yaprlmayacakttr.

- Bebek dliimlerinin delerlendirilmesinde; izlemler (gebe-bebek), dolum siireci, dliime gdtiiren

siireEte daha dnceki hastane yatrglan, salhk personeli muayeneleri ve yaprlan iglemler, sosyal

faktorler, 6ltim nedenleri ve dnlenebilirlik durumunun tespiti ayrrntrh incelenecektir'

i;,tiy" n"ii i,gi,g, i";;';, ;;i;;,-C;;f
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- Olti dogumlarda ise gebe izlem, dolum si.ireci, masere iilii dofum ve taze dlii dolum ayrtmtnrn

yaprlmasr ile taze 6.lti dogumleuda restisitasyon uygulanrp uygulanmadrlr ve restisitasyonun

yeterliliginin degerlendirilmesi gerekmektedir.

- Her vaka igin <iliim nedenleri ile dnlenebilirlik durumu mutlaka delerlendirilerek karara

vanlmahdrr. oltimiin dnlenebilirlik durumunun belirlenmesi, hangi agamada daha Eok sorun

yagandrlrnrn tespit edilmesi ve bu alana cizel miidahalelerin belirlenebilmesi iqin son derece

6nemlidir.

- Kurul vakalarrn incelenmesi sonucunda; sorun ve aksakhklartn giderilmesi igin, ilde tespit ettiEi

sorunlar ve gijziim dnerilerine dair ayhk rapor haztrlayarak Halk Saghgr Miidtiriine sunacakttr. Bu

rapor Saghk Miidiirliilti ve Kamu Hastane Birligi Genel Sekreterlili ile de paylaqrlacakttr,

- Aynca Kurul, sorun ve aksaklklar iqin, gerek gdrdiilii hallerde ayrrntrh inceleme, gerekli

iglemlerin ve miidahalelerin yaprlmasrnr dnerecektir. Konuyla ilgili Halk Salhgr Miidiirliigii
tarafrndan da uygun gdrtilecek yasal iglemin baglatrlmasr iqin Saghk Miidiirltiliine baqvurulacaktrr.

- il inceleme Kurulu Uyesi olarak seqilen personelin Halk Sa[hfr Miidiirliiliince belirlenen

tarihlerde gorevlendirilmesi iEin gdrev yaptrgr kurum tarafindan gereken kolayhk gdsterilecek ve

personelin-bu g<irevinden dolayr Kurulda gegirdi!i stire iEin qahqtrklan kurumun ortalamastndan ek

6deme yaprlmast sallanacakttr.

il Degerlendirme Kurulu Uyeleri ve giirevi;

- Saphk Miidiirii BaqkanLprnda, Halk Safhlr Miidiirii, Kamu Hastaneleri Birlili Genel

Sekreieri,nin katrhmr ile, varsa Trp Fakiiltesi Dekam ve Kurul BaEkanrnrn uygun g<ireceli kigi ve

birimlerin davet edilmesiyle yrlda I kez toplantr.

- Bir cinceki yrl verileri de gdz oniinde bulundurarak ilde tespit edilen sorunlar delerlendirilerek,

ilde ahnmasr gereken tedbirler ve miidahnle y6ntemleri belirlenecektir'

- Halk Salhlr Miidiirli.igi.ini.in, varsa Qocuk, Ergen, Kadrn ve Ureme Salhpr Hizmetleri $ube

Miidiirliigti, b;lunmadrfir durumlarda Bulagrcr Olmayan Hastahklar, Programlar ve Kanser $ube

Miidiirlitfiiince hazrrlanin toplantr raporlan, Bakanhk Salhk Hizmetleri Genel Miidiirliilii' Tiirkiye

Halk Sa!h!r Kurumu ve Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na gdnderilecektir'

Veri girigi ve Bakanhla bildirimler;

- il inceleme Kurullennca incelemeleri tamamlanan vakalartn bildirim ve veri girigleri 685
iizerinden, kullanrcr ranrmlamasr yaprlan Halk Salhgr Miidiirliilii personeli terafindan her aytn

sonunda gerEekle$tirilecektir.

- Otopsiye gcinderilen vakalarda otopsi raporlan temin edilerek. sonucunun sisteme girigi

sa$anacaktrr.

Sonuglarln analizi ve duyurulmasl;

- OBS iizerinden kaydr yaprlan verilerin analizi aylk olarak Ti.irkiye Halk Saghgr Kurumu Qocuk
ve Ergen Salltgr Daire Baqkanl[r tarafrndan yaptltr.

- Gerek goriilen hallerde Tiirkiye Halk Sa[hfr Kurumu Qocuk ve Ergen Saghgr Daire Baqkanhlr

taratlndan inceleme dosyalarr ilden talep edilerek Merkezde kurulan Kurul taraftndan incelenir.
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- 6lU dogum, bebek dliimii ve d'lUm nedenlerinin de[erlendirme ve analizlerinde OBS'ye Halk
Saghgr Miidiirli.ifiince giriqi yaprlan il inceleme Kurullanmn delerlendirme sonuglan
kullanllacaktlr.

- Mortalite dlgiitlerinin hesaplanmasr ikamet edilen ile gdre yaprlacaktrr. iller arasrnda vakanrn
ikamet ettigi yer ile ilgili uyusmazhk oldulu durumlarda; d'li.imiin gergeklegtili tarihte hangi ilin
Aile Hekimlili Birimine kayrth ise o ilin dliimii olarak kabul edilecektir.

- Yllhk olarak gergeklegtirilen gahgmalar ile, tiim veriler toplu olarak delerlendirilir ve ahnmasr
gereken cinlemler Bakanllk Birimlerince belirlenir.

Bilgilerinizi ve yukanda esaslan beliftilen konulann ilinizde 01.01.2014 tarihinden itibaren
gergeklegen ciliimler iEin titizlikle uygulanmasr hususunda ilgililere emirlerinizi dnemle rica ederim.

Prof. Dr ihat TOSUN

EKLER:
1- Perinatal ve Bebek Oltimleri Bilgi Formu (2 sayfa)
2- Doldurma Krlavuzu (3 sayfa)
3- il inceleme Kurulu Qahgma Formu (6 sayfa)
4- S6zel Otopsi Formu (8 sayfa)

DAGNIN,I:
Gereli: 81 il valiligi Bilgi: Acil Salhk Hizmetleri Genel Miidiirliisii, salhk Hizmetleri

Genel Miidiirliigii, Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Tiirkiye Halk Sagh$ Kurumu Bafkanlgr-qocuk ve Ergen Sagltgr Daire Bafkanhgr
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