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Antibiyotik direnci, tüm dünyada halk sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biridir.
Öncelikle sağlık çalışanları, yöneticiler, politikacılar ve eğitimcilerin antibiyotiklerin akılcı
kullanımına yönelik farkındalığının arttırılması gerekmektedir. Kurum olarak antibiyotik
direncinin azaltılarak halkın sağlığının korunması, kaynakların daha etkili ve verimli
değerlendirilmesi amacıyla akılcı antibiyotik kullanımının teşviki yönündeki çalışmalarımız
hızla devam etmektedir.

Bu kapsamda, AHBS ve HBYS uygulamalarını kullanan tüm hekimlerin,
karşılaştıkları vakalarda antibiyotik kullanımlarına yardımcı olmayı amaçlayan Akılcı
Antibiyotik web servisleri tarafımızca hazırlanmıştır. Bu servisler uluslararası sağlık örgütleri
tarafından belirlenen derecelendirme sistemleriyle hekimlerin, hastanın antibiyotik ihtiyacını
belirlemesinde yardımcı olacaktır.

Akılcı Antibiyotik web servisi uygulaması ile hekimler, muayene sırasında girdikleri
tanı bulgularını uygulama aracılığıyla servise gönderip, derecelendirme sisteminde bulguların
oluşturduğu toplam puanı ve “Antibiyotik tedavisine başlanabilir/ihtiyaç olmayabilir” bilgisini
dönüş olarak alırlar. Bu skorla beraber hastanın antibiyotik tedavisine ihtiyacı olup olmadığı
saptanmış olur. Eğer antibiyotik tedavisine ihtiyaç olduğu tespit edilirse, yazılabilecek
antibiyotik ilaçları da yine servis aracılığıyla hekim önüne getirilir.

Web servis kullanım klavuzu ve teknik dokümanları ekte sunulmaktadır. Web
servislerin ihtiyacı olan sunucu kaynağının aile hekimi ve hastane kullanıcı sayısı dikkate
alınarak tarafınızdan sağlanması, AHBS ve HBYS firmalarının; 20.01.2017 tarihine kadar
gerekli entegrasyonları tamamlamaları, entegrasyon sürecinde destek talebinin
yazilimdestek.saglik.gov.tr uygulamasında HSYS projesi üzerinden yapılabileceği konusunda
Genel Müdürlüğünüzce ivedilikle bilgilendirilmeleri hususunda gereğini arz ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Kurum Başkanı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 2f2a0aee-a1e1-41b4-b3f1-d0b718342e9b kodu ile erişebilirsiniz.
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