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Birim İzci 

GÖREVİN ADI Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi  

AMİR VE ÜST AMİRLER Hastane Başmüdür V. 

GÖREV DEVRİ 
Yıllık izin ve diğer izin (hastalık, doğum izni vb.) durumlarında, EBYS üzerinden görev devri 

yapar.  

GÖREV AMACI 

 

Bulaşıcı hastalıklar sürveyansı kapsamında bulaşıcı hastalık ve etken bildirimlerinin, sendromik 

sürveyans verilerinin ve saha çalışmalarının (saha inceleme, vaka incelemesi, temaslı takibi, vb.) 

zamanında, etkin ve doğru şekilde yürütülebilmesi amacı ile tanı konulan bildirimi zorunlu bulaşıcı 

hastalık vakaları ve etken bildirimleri ile sendromik sürveyans kapsamında yer alan semptom ve 

hastalıklara ait verilerin toplanması, bildirimi yapılan vakalara yönelik yürütülen saha 

çalışmalarının kayıt altına alınması, bu çalışmalara yönelik raporlama ve analizlerin elektronik 

ortamda yapılabilmesi için oluşturulan sistemdir. Bulaşıcı hastalık sürveyansı kapsamında 

yürütülecek olan çalışmalarda, kullanıcıların vakaya dair ihtiyaç duyduğu tüm verileri, mahremiyet 

esaslarına uygun olarak, doğru kaynaklardan, hızlı şekilde sağlayıp kullanıcının hizmetine sunması 

amaçlanmaktadır. 

SAĞLIK MESLEKLERİ 

İÇİN ETİK İLKELER 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulunun belirlediği sağlık mesleği etik ilkeleri, kamu 

görevlileri etik davranış ilkeleri ve etik ilkelerle ilgili diğer mevzuata uymalı, hasta haklarını 

gözetmelidir. 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri 

Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek 

mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini 

belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken 

toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek 

örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. 

Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak 

tutulmamalıdır. 

Sağlık meslek mensubu; 

• Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar. 

✓ Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. 

✓ Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri 

ve imkânlarının kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde hizmet sunar. 

• Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder. 

• Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

✓ Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için 

hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen 

göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar. 

✓  Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, 

medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da 

fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. 

✓ Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate 

alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. 

✓ Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen 

bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, 

sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir. 

• Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular 

✓ Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler 

doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. 

✓ Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. 

• Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri 

ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak 

kullanmaz. 

TEMEL İŞ 

VE 

SORUMLULUKLAR 

• İZCİ Sorumlusu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların bildirimlerinin doğru ve tam 

zamanlı olması için  takiplerini yapar. 

• Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık tanısı alan hastaların kişisel bilgileri gizlilik 

çerçevesinde korur. 

• Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitimleri verir. 



 
 
 
 
 
 

• Günlük Grip ve Akut Bağırsak Enfeksiyon verilerini Trabzon Halk Sağlığı Bulaşıcı 

Hastalıklar Birimi’ne mail yoluyla bildirir. 

• Haftalık  Akut Flaşk Paralizi ,Bakteriyel  ve Kızamık  veri sonuçlarını Trabzon Halk 

Sağlığı  Birimine mail olarak bildirir. 

• İZCİ Modülüne yansıyan bulaşıcı hastalık tanılarını hekim ve hasta ile görüşerek sistem 

kaydını yapar. 

• Genelge ve rehber güncelleme bilgileri anabilim dallarına resmi yazı yada sistem duyurusu 

yapılarak bilgi verir. 

• UTS üzerinden tüberküloz hasta bildirimlerini yapar. 

• Kayıp Tübereküloz Hastalarını sisteme yükler ve danışmanlık yapar. 

• Aylık Tüberküloz verileri  sonuçları aktif sürveyans doktoruna ve Verem savaş birimine 

mail olarak gönderilir. 

• Aktif Sürveyans Sorumlu doktoru ile  bir araya gelinerek aksaklıklar ve yapılması 

gerekenler planlanır. 

• Hatalı tanılar ünite doktoru ve bilgi işlem ile görüşülerek düzeltilip doğru tanıların 

gönerilmesi konusunda bilgilendirme yapılır. 

• Sifiliz tanısı alan hastalar için frengi bildirge fişi  ve HIV tanısı alan hastalar için ise D-86 

formları İl Sağlık Müdürlüğü’ne kapalı zarfla gönderilir. 

• Veri kaçışlarını önlemek için bilgi işlem desteğiyle gerekli uyarı sistemleri yükletilerek 

(SYS Takip Kodu ile hasta arama,E-Nabız Sistemi,Hasta Sorgulama sistemi vb)hasta 

takipleri kontrol edilir. 

YETKİLER 
Farabi Hastanesi Başhekimliği olarak, temel iş ve sorumluluklarda tanımlanan tüm hizmetlerin 

yapılması, denetim ve kontrolünde yetkilidir. 


