MERNİS ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU
Hastanemizde tedavi gören (Ayaktan veya Yatan) hastalarımızdan EX
olanlar için hekimlerimiz tarafından HBYS üzerinden Yatış Çıkış
işlemleri/hasta işlemleri/Ölüm Mernis Formu bölümünden ölüm bildirim formu
doldurulacaktır. (Hasta araması yapılırken tüm yataklar seçilmelidir.) Resim -1

Resim – 4

Resim – 1

Mernis Ölüm Bildirim kısmı doktorlarımız tarafından doldurulması
gerekmektedir. Ölüm Bildirim Formu doldurulurken doktorun e-imza aparatı
bilgisayarda takılı olması gerekmektedir.

İlk etabda Sağlık Net sekmesinde (Ölüm yeri türü, Ölüm nedeni, Ölüm
Şekli, Otopsi ve Ölüm Nedeni Değerlendirme ) doldurulması zorunludur.
Doktor kısmı doldurulurken formu doldurulacak olan doktor kendi adını
seçmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus Teşhis Tanı ve
Son Neden alanının dolu gelmesi gerekmektedir. Bu alana hasta anamnezindeki
teşhislerin doldurulması gerekmektedir. Adres bilgilerini girmek için Resim -1
de belirtilen büyüteç işaretine tıklanır. Resim - 2 ve Resim - 3 de görülen
alanların ve Adres kısmının doldurulması gerekmektedir.

Resim – 4

Resim –2

Adres kısmını doldururken İl’e ait İlçe seçilir o ilçeye ait Semt ve Mahalle
alanı doldurulurken istenilen yer bulunamazsa o kısımlar Merkez olarak seçilir ve
Sokak kısmına ise mahalle adı seçilerek doldurulur ve üsteki KAYDET
butonuna basılır. (Adres bilinmiyorsa hastanemizin adresi girilebilir
Amasya/Merkez/Merkez/Merkez/Kirazlıdere mah)

Resim – 4

Resim 3

Bu kısımda cenazeyi teslim alan hastanın yakın akrabasının Kimlik Nosu,
Adı Soyadı, Doğum Tarihi ve Telefon Numarası gibi alanların yazılması
gerekmektedir.
Resim – 4 bk.

Resim – 4

Resim – 4

Bildirimde Bulunan sekmesi dolduruldukran sonra Ölüm Nedeni sekmesi açılır.
Bu alanda hastaya konulan Teşhis kodları 3 noktalı alana tıklanarak ICD 10
kodu seçilir ve yan taraftaki alanada hastalığının süresi yazılır. Resim –5 bk.

Resim – 4

Resim 5

Anne ölümü sekmesine geçilir. İlgili vaka Anne Ölümü ise Bu alan doldurulmak
zorundadır. Değil ise Anne Ölümü Değil butonu işaretlenir. Resim - 6 bk.
ve Kaydet butonuna tıklanarak HBYS’deki veri girişi işlemleri tamamlanmış
olur.

Resim – 4

Resim – 6

Üst tarafta yer alan Ölüm Bildirim ikonu tıklanarak burdan sistem Sağlık
Bakanlığına bağlı daha önce her doktorun kendisine ait şifre ile girilen ÖBS formu
kısmı açılır. Bu kısım eskiden doldurulduğu gibi bütün bilgileri doldurulduktan
sonra alt tarafta bulunan KAYDET yapıldıktan sonra sistem e-imza yapılmak
üzere otomatik olarak yönlendirilir ve burda doktor e-imza şifresini yazıp imzala
dedikten sonra hastanın ölüm bildirim formu tamamlanmış olup raporun çıktısını
alabilirsiniz.

Hazırlayan: Bilgi İşlem Birimi

