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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi: (a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 24.01.2017 tarih ve 32234241-710.01-E54 sayılı yazısı.  

 (b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 25.01.2017 tarih ve 32234241-710.01-E60 sayılı yazısı. 

 

 Antibiyotik direnci, tüm dünyada halk sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biridir. 

Antibiyotik direncinin azaltılarak halkın sağlığının korunması, kaynakların daha etkili ve verimli 

değerlendirilebilmesi amacıyla akılcı antibiyotik kullanımının teşviki yönünde yapılan çalışmalar 

Bakanlığımızca yürütülmektedir.  

 Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun (THSK) ilgide kayıtlı (a) yazısında, akılcı antibiyotik 

kullanımı ile ilgili web servislere Aile Hekimi Bilgi Sistemi (AHBS) ve Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemi (HBYS) yazılımı üreticilerinin entegre olmaları gerektiği ve şu ana kadar gelen bildirimlerin 

istenilen oranda olmadığı ifade edilmektedir. İlgide kayıtlı (b) yazısı ile de hekimlerin hastanın 

antibiyotik ihtiyacını belirlemesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan Modifiye CENTOR kriterleri 

akut üst solunum yolu enfeksiyonları tanıları için Bakanlığımızca geliştirilen web servisler aracılığıyla 

hesaplanabildiği ve bu hesaplanan sonuçların AHBS ve HBYS yazılımlarının entegre olduğu web 

servisler aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilebileceği ayrıca ilgili hekimlere duyuru yapıldığı 

belirtilmektedir. Konuya ilişkin teknik doküman ve senaryolar ile karşılaşılabilecek sorunlara yönelik 

çözüm önerileri ve ilgili iletişim metotları http://www.thsk.gov.tr/akilciantibiyotik-kullanimi adresinde 

yer almaktadır. 

 Hekimler tarafından kendilerine yapılan başvurular için akut üst solunum yolu enfeksiyonları ön 

tanısı düşünülmesi halinde, ilgili kriterlerin kullanılarak AHBS ve HBYS ekranlarına gelen 

kılavuzlarda öngörülen basamakların uygulanması ve takip edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 

ekranların hekim ilgili tanıyı girdiği anda otomatik olarak açılması ve verilerin hekimler tarafından 

ilgili alanlara girişi yapılmadan kapatılmasının önüne geçilecek çözümlerin sistemlerinize ivedilikle 

yansıtılması hususunda; 

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. 

  

                          Dr. M Mahir ÜLGÜ  

                   Bakan a. 

                                                                                                                                    Genel Müdür V. 

 

Ek: 

1- İlgi (a) Yazı (1 sayfa) 

2- İlgi (b) Yazı (1 sayfa) 

 

Dağıtım:     

Gereği:                                 Bilgi: 

KTS’de kayıtlı AHBS ve HBYS                 Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna 

Yazılımı Üreticilerine 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden fd61e4f1-808f-4960-94e3-6bc810bb93b0 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

http://www.thsk.gov.tr/akilciantibiyotik-kullanimi

