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Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri’nin Hastalık Yönetim Platformu (HYP) ile 

Entegrasyonu Yardım Dokümanı 

Hastalık Yönetim Platformu (HYP) kronik hastalıkların yönetim sürecinde (tarama ve izlem 
süreçleri) ilgili hekimlere yardımcı olan Web tabanlı bir uygulamadır. HYP’nin temel kullanıcı 
gruplarından biri de aile hekimleridir. HYP’nin desteklediği çeşitli hastalıklar için (örn: Diyabet, 
Hipertansiyon) Aile Hekimlerinin kendi hedef nüfuslarına kayıtlı bireyler için tarama ve izlem 
süreçlerini yerine getirmesi beklenmektedir. Bu süreçte kesintisiz bir kullanıcı deneyimi 
sağlayabilmek için, Aile Hekimliği Bilgi Sistemlerinin (AHBS), HYP ile sağlanan bir Web linki 
üzerinden entegre olması beklenmektedir.  

Bunun öncesinde ise AHBS’lerin, Aile Hekimi hedef nüfus listesindeki bireylerin hangi kronik 
hastalık listelerinde oldukları bilgilerini “GetHastalikBilgileriListesiPozitifPerformans” 
servisinden alması gerekmektedir. Bu servisin dokümantasyonu 
https://ussservis.saglik.gov.tr/#GetHastalikBilgileriPozitifPerformans adresinde verilmiştir. 
Dokümantasyonda belirtilen örnek kullanımda görüldüğü gibi, bu servis, birim numarası verilen 
bir Aile Hekimliği Birimi’ne ait tüm nüfusun listesini, her birey için bireyin kayıtlı olduğu Kronik 
Hastalık Programları ile beraber dönmektedir.  

{ 

  "durum": 1, 

  "sonuc": [ 

    { 

      "tcKimlikNo": "11111111111", 

      "kronikHastalikProgrami": [ 

        { 

          "kronikHastalikTuru": 4, 

          "takipTipi": 1, 

          "planlananTarih": null 

        }, 

        { 

          "kronikHastalikTuru": 1, 

          "takipTipi": 2, 

          "planlananTarih": "2021-02-15T00:00:00Z" 

        }, 

        { 

          "kronikHastalikTuru": 2, 

          "takipTipi": 1, 

          "planlananTarih": "2021-11-15T00:00:00Z" 

        } 

      ] 

    }, 

    { 

        "tcKimlikNo": "22222222222", 

        ... 

    } 

  ], 

  "mesaj": null 

} 

Tablo 1 USS Hastalik Bilgiler Listesi Servisi Örnek Cevap 

https://ussservis.saglik.gov.tr/#GetHastalikBilgileriPozitifPerformans
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Tablo 1’de bu servis için örnek bir cevap gösterilmektedir. Gözlemlendiği gibi 
“kronikHastalikProgrami” elemanı, bireyin kayıtlı olduğu hastalık programlarını verir. Bu 
noktada; “kronikHastalikTuru” ilgili hastalığı kodlu olarak belirtirken, “takipTipi” bireyin takip 
durumunu kodlu olarak belirtir. Bu kodlu değerlerin anlamları Tablo 2 ve Tablo 3’te ilk iki sütunda 
gösterilmiştir. “planlananTarih” ise ilgili hastalık ve takip için bir sonraki işleminin ne zaman 
yapılması gerektiğini ifade eder. Bu alan ancak HYP’de en az bir tarama veya izlem yapıldıysa dolu 
olarak gelir. Tarama ve izlem sıklıkları kişiye özel olarak HYP’de uygulanan tıbbi kılavuzlara göre 
belirlenir. Değerleri 3 ay ile 36 ay arasında değişebilmektedir. Daha önce HYP aracılığıyla hiçbir 
tarama veya izlem yapılmadıysa “planlananTarih” değeri “null” olarak gelecektir; bu da Aile 
Hekimi açısından “ilk fırsatta” olarak yorumlanmalıdır. Tüm listede kişilerin hastalık abonelikleri 
ve planlanan tarih alanları güncel e-Nabız ve HYP verileriyle her gece güncellenmektedir. Bu 
yüzden listelerin her sabah yenilenmesi gerekmektedir. 

Tablo 1’deki örnek servis cevabına göre bu hayali hastanın kronik hastalık takip programlarındaki 
durumu şu şekilde özetlenebilir: 

 Kardiyovasküler Risk izlem listesindedir. Bir sonraki izlem tarihi 15 Şubat 2021. 

 Diyabet tarama listesindedir. Bir sonraki tarama tarihi 15 Kasım 2021. 

 Obezite tarama listesindedir. İlk taraması ilk fırsatta yapılmalıdır. 

 Hipertansiyon tarama veya izlem listesinde değildir. 

Bir kişi bir hastalık için aynı anda hem tarama hem de izlem listesinde olamaz. 

 

SKRS Hastalık Türü 

Kodu 

Açıklama HYP Hastalık Kodu 

1 Kardiyovasküler Risk cvdrisk 

2 Diyabet diabetes 

3 Hipertansiyon hypertension 

4 Obezite obesity 

Tablo 2  Hastalık Türü Kodları ve Hyp Kod Eşleştirmesi 

 

Takip Tipi Kodu Açıklama 

1 Bireyin hastalık için tarama listesinde olduğunu gösterir.  

2 Bireyin hastalık için izlem listesinde olduğunu gösterir. 

Tablo 3 Takip Tipi Kodları 
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AHBS’lerin, birimlerine ait hedef nüfus için kronik hastalık aboneliklerini Aile Hekimlerine 

göstermeleri beklenmektedir. Bu amaçla AHBS ekranlarında iki temel tip liste entegrasyonu 

önerilmektedir. Bunlardan ilki “Takip Edilen Kronik Hastalıklar Listesi” şeklinde yeni bir ekran 

hazırlanması ve kronik hastalık bilgileri listesinde yer alan tüm bireylerin “Örnek Ekran 1”deki gibi 

tablo şeklinde gösterilmesidir. Bu tablodaki kişiler hasta adına, TC kimlik numarasına, hastalığa, 

takip tipine ve planlanan takip tarihine göre filtrelenebilmelidir. Özellikle geciken veya yaklaşan 

takipleri süzebilmek hekimler için faydalı olacaktır. Bu özelliklerin tamamı HYP’de de mevcuttur. 

 

Örnek Ekran 1 

Tablonun her satırında bir kişiye ait temel demografik bilgilerin ardından tüm hastalık abonelikleri 

gösterilebilir. Her bir hastalık için, eğer kişi o hastalık listesine dahilse, takip tipi (tarama / izlem) 

ile bir sonraki planlanan takip tarihi birlikte sunulabilir. Bu kombinasyon tıklanabilir bir 

“hyperlink” şeklinde hazırlanırsa, hekimin tıklamasının ardından HYP’ye geçiş sağlanır. Hekimin 

seçtiği hastalık için takip işlemi başlatılabilmesi için bir Web tarayıcı aracılığıyla HYP’ye 

yönlendirme yapılması gerekmektedir. Bu kısım aşağıda yer alan Kullanıcıyı HYP’ye Yönlendirme 

(URL oluşturma) bölümünde detaylı olarak açıklanmaktadır. 

Bu bütüncül yeni listeye ek olarak, ikinci ve daha kıymetli olabilecek entegrasyon tipi ise 

AHBS’lerde yer alan ana “Hasta Kartı” ekranında kişinin kronik hastalık aboneliklerini ve 

planlanan takip tarihlerini göstermek olarak değerlendirilmiştir. Bu sayede normal bir muayene 

veya başka akut bir durum için gelen kişinin, hazır gelmişken kronik hastalık takiplerinin de HYP 
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aracılığıyla yapılması için Aile Hekimi uyarılmış olacaktır. Bu tip entegrasyona bir örnek “Örnek 

Ekran 2” ekranında sunulmuştur. 

 

Örnek Ekran 2 

Örnek Ekran 2’nin alt kısmında görüldüğü gibi, “Hasta Kartı” ekranında kişinin halihazırda üyesi 

bulunduğu tüm hastalık programları için Hastalık Adı, Takip Tipi (tarama veya izlem) ile birlikte bir 

sonraki planlanan işlem tarihi birlikte gösterilebilir. Yukarıda açıklandığı gibi, popülasyon 

servisinden dönen “planlananTarih” değerinin null olması durumunda, yani daha önce ilgili 

hastalık için hiçbir işlem yapılmamış ise, “İlk fırsatta” olarak bilgilendirme yapılabilir. Her bir 
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hastalık özelinde HYP’ye yönlendirme yapabilmek için örnek ekranda görüldüğü gibi hekimin 

arayüzde planlan tarihin üzerine tıklaması veya ayrı bir “HYP’de aç” anlamına gelen ikona 

tıklaması sağlanabilir. İlgili yönlendirme URL’lerinin oluşturulması aşağıdaki bölümde 

açıklanmıştır. 

 

Kullanıcıyı HYP’ye Yönlendirme (URL oluşturma) 

HYP bir Web uygulamasıdır. Hekimin AHBS’den HYP’ye geçişi için seçilen hastaya ve opsiyonel 

olarak hastalığa özel bir URL oluşturularak bir Web tarayıcıya yönlendirilmesi yeterlidir. URL 

formatı: 

https://hyp.saglik.gov.tr?pid=<TCKN>&careType=<HYPHastalıkKodu>   

Bu URL’de AHBS tarafından sağlanması gereken parametreler aşağıda açıklanmıştır. 

 pid (ZORUNLU): Tarama veya izlem yapılacak bireyin TC Kimlik Numarası, 

 careType (SEÇİMLİ): Tarama veya izlem yapılacak hastalığın HYP sistemindeki kodu. Bu 

kodların SKRS Hastalık Türü Kodları ile eşleşmesi Tablo 2’de son sütunda gösterilmiştir. 

Seçimli olan bu parametre ile hastalık kodu gönderildiği zaman HYP’de TC kimlik numarası 

verilen hasta için ilgili hastalık takip sayfası açılmaktadır. Gönderilmediği zaman ise 

kullanıcının HYP ‘Hasta Dashboard’ ekranından dilediği hastalık için takip ekranına gitmesi 

mümkündür.  

Örnek olarak, Aile Hekimi seçili bir birey için (TCKN’si 11111111111) diyabet tarama veya izlem 

işlemi gerçekleştirmek istediğinde, AHBS kullanıcıyı aşağıda belirtilen linke yönlendirmelidir: 

https://hyp.saglik.gov.tr?pid=11111111111&careType=diabetes   

Hastalık seçilmeden HYP’ye yönlendirilme durumunda ise aşağıdaki gibi bir link oluşturulmalıdır: 

https://hyp.saglik.gov.tr?pid=11111111111   

 

Bu yönlendirilmeler yapılırken önden bir token alınması veya kullanıcı adı ve şifre ile çağrının 

yapılması söz konusu değildir. HYP, yönlendirilen kullanıcının sisteme girişini Sağlık Bakanlığı 

Ortak Giriş Noktası (OGN,  https://giris.saglik.gov.tr) üzerinden gerçekleştirerek ve akabinde ilgili 

yetki servislerinden kontrolleri sağlayarak Aile Hekimini HYP Hasta Dashboard modülüne 

yönlendirir. Hekimin günde bir kez OGN üzerinden giriş yapması gerekmektedir. Bir kez giriş 

yapmış bir hekim gün içinde daha sonraki yönlendirilmelerinde otomatik olarak ilgili HYP ekranına 

ulaşacaktır. 

https://hyp.saglik.gov.tr/?pid=%3cTCKN%3e&careType=%3cHYPHastalıkKodu
https://hyp.saglik.gov.tr/?pid=11111111111&careType=diabetes
https://hyp.saglik.gov.tr/?pid=11111111111
https://giris.saglik.gov.tr/

