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Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemeleri (TDİS), Organ ve Doku Nakilleri İzlem
Sistemi (TODS), Diyaliz İzlem Sistemi (TURKDİVES), Organ ve Doku Bağışı Bilgi Kayıt ve
İzlem Sistemi (TODBS), Yoğun Bakım İzlem Sistemi (YOBİS), Kemik İliği Bilgi Sistemi
(KİBS), Kök Hücre Nakli İzlem Sistemi (TÜRKÖK) ve Karar Destek Sistemleri’nden (KDS)
oluşan bütünleşik bir yapı olup, 2010 yılında devreye girmiş ve kayıtlar tutulmaya başlanmıştır.
Bu süreçte yazılımda sürekli güncellemeler ve yenilikler yapılmaya devam etmektedir. TDİS
Sisteminde VTYS değişikliği yapılacağından dolayı, TDİS Sistemi tüm alt sistemleri ile beraber
web portal (www.organ.saglik.gov.tr) ve TURKDİVES Web Servisi de 08.07.2019 – 12.07.2019
tarihleri arasında kullanıma kapalı olacaktır. Bu süreçte bahsi geçen sistemlere herhangi bir kayıt
girişi mümkün olmayacaktır. TODS Sistemi haricinde diğer sistemlere ait tüm kayıtların yazılı
olarak tutulması gerekmekte olup, sistem VTYS değişikliğinden sonra geriye yönelik geçici
olarak bilgi girişi yapılabilmesine imkan verecektir.
TODS Sistemi ile alakalı olarak ta, donör olan beyin ölümleri olduğu anda Bölge
Koordinasyon Merkezlerinin Ulusal Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçerek gerekli
bildirimleri ivedilikle yapması ehemmiyet arz etmektedir.
Yukarıda bahsi geçen VTYS değişikliği ile tüm süreçlerde TDİS Sistemi üzerinden de
online olarak duyurular yayınlanacak olup, duyuruların takip edilmesi, iş ve işlemlerde aksama
olmaması adına gerekli önlemlerin alınması, il sağlık müdürlükleri tarafından konu ile alakalı
olarak yetki alanlarında bulunan Bölge Koordinasyon Merkezlerine, donör kaynağı ve nakil
merkezi hastanelere, resmi ve özel diyaliz merkezlerine, göz bankaları ve kornea nakil
merkezlerine, erişkin ve pediatrik kök hücre ve kemik iliği nakil merkezlerine ivedilikle
bilgilendirmede bulunması hususunda;
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