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Aşı Takip Sistemi’nde çoklu doz aşıların sisteme girişi ile ilgili sıkıntıların
olduğu bildirilmiştir. Çoklu doz aşılar bir uygulama için açılarak ATS’ye kaydı
yapıldıktan sonra geri kalan dozların kullanım süresi içinde uygulaması yapılmadığı
takdirde sistem tarafından otomatik olarak zayi olarak tüketilmektedir. Ayrıca bu
aşılar için ATS’den kullanılamaz ve uygulanamaz bilgisi dönmektedir. Aşı veri setinde
ATS Sorgu No’sunun zorunlu hale getirilmesi ile birlikte sistemde aşı uygulama
girişinin aşağıdaki kurallara göre yapılması gerekmektedir.

1- Aşı uygulanacak kişi ile ilgili bilgilerin olduğu ekran açılır.(AHBS, HBYS,
HSYS,MBYS programı üzerinden)

2- Aşı dolap veya depodan alınır.
3- Aşının karekodu okutularak "ATS Kullanılabilirlik Sorgusu" yapılır. ATS

eğer aşı kullanılabilir ise "Kullanılabilir" mesajı ile beraber ATS Sorgu No’sunu ilgili
programa gönderir. Aşı ile ilgili bir problem varsa ATS "Kullanılamaz" cevabı ile
beraber neden kullanılamadığı bilgisi gönderilir. Kullanılamaz olarak belirtilen aşı
kesinlikle uygulanmamalıdır.

4- Kullanılabilir mesajı alınan aşı kişiye uygulanır.
5- Kullanılabilir mesajı ile beraber alınan ATS Sorgu No’su ile beraber "ATS

Uygulama Bildirimi" ATS 'ye ivedilikle gönderilir. Bu bildirim sırasında "Uygulama
Zamanı" da gönderilir.

6- ATS gelen "Uygulama Bildirimi" ne başarılı cevabı döner. Bu aşı artık
stoklardan düşmüş bir aşıdır.

7- Kullanılan program üzerinden SYS tarafında aşı veri seti, zorunlu olan "ATS
Uygulama Bildirimi"nde kullanılan ATS Sorgu No’su ile beraber ivedilikle
gönderilmelidir.

8-ATS üzerinde stok düşümü yapılmış bir aşı yapıldı olarak kabul edilir ve bu
bilgi Aşı Takvimine kaydedilir.
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Çoklu doz aşılar ile ilgili uygulamada ise aşağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:

-Çoklu doz aşılar açıldıktan sonra belli bir süre içinde tüketilmesi gereken
aşılardır. Açılma saati aşı uygulamasının yapıldığı saat ile başlar.

-Uygulamanın yapıldığı saat kullanılan program ile ATS’ye gönderilen saattir,
uygulamanın ATS’ye bildirildiği tarih ve saat değildir. Bu saatten sonra tüketilmesi
gereken tarih ve saat geçtikten maksimum 30 dakika içinde ATS tarafından kalan
dozlar zayi olarak stoklardan düşülür.

Halihazırda ATS’de tanımlı olan çoklu doz aşılar: BCG 20 doz ve kullanım
süresi 8 saattir.OPA 20 doz ve kullanım süresi 28 gündür.Kızamık 10 doz ve kullanım
süresi 6 saattir. Konu ile ilgili güncellemeler ATS'de bildirilecektir.

Bu kapsamda ATS’de ve performans sisteminde sorun yaşanmaması açısından
sözkonusu hususlara dikkat edilmesi önem arzetmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
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