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.
Sayı : 96867468-702.02
Konu : Hastalık Yönetimi Platformu'nun

Kullanıma Açılması

DAĞITIM YERLERİNE

Nüfustaki yaşlanma ve kronik hastalıkların artmasıyla bağlantılı olarak sağlık

hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi önem arz etmektedir. Sağlık hizmet kalitesini

artırmak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması

da geliştirilmiştir.

HYP kullanımı ile; kronik hastalıkların erken teşhisi ve periyodik izlemlerle uygun

tedavi edilmesi sağlanarak, hastalıkların semptom ve bulgularının kontrol altına alınması,

komplikasyon izlemiyle bireylerin fonksiyon kayıpları yaşamalarının ve engelli hale

gelmelerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

HYP’de hipertansiyon, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, diyabet ve obezite

hastalıklarının yönetilmesi için kanıta dayalı tıp kılavuzlarının önerileri doğrultusunda gerekli

geliştirmeler tamamlanmış olup belirli periyodlarda diğer hastalıkların da uygulamaya

eklenmesi için çalışmalar devam etmektedir.

HYP; hyp.saglik.gov.tr adresinde kullanıma açılan web tabanlı bir uygulamadır. Aile

hekimlerine, kendisine kayıtlı bireylerin seçilen kronik hastalıklara yönelik tarama ve/veya

izlem sürecini başlatması, durdurulmuş bir süreci devam ettirmesi, iptal etmesi ve

sonlandırabilme yetkisi tanımlanmıştır. Bireyin HYP dâhilindeki tüm verilerine erişimi de

içeren yetki “tedavi yöneticisi rolü” olarak adlandırılmıştır. Aynı zamanda uygulamada, aile

hekimliği birimine kayıtlı nüfus içerisinde, hasta ve/veya hastalık bazlı tarama ve izlem

listelerini takip edebilecekleri ekranlar da geliştirilmiştir.

Aile hekimi dışındaki sağlık profesyonellerinin birey ve hastalık düzeyinde

tarama,izlem sonuçlarını ve tedavi planını görmesi için yetki tanımlanmıştır.

Yazımız ekinde yer alan kullanım kılavuzuna uygulamaya giriş yaptıktan sonra da

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden cedf9aa3-e0e7-4ba7-9df0-2ec912783053 kodu ile erişebilirsiniz.

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



.

Ön Cebeci Mah. Umut Sok. No:19 Kolej/ANKARA burcu.yasar@saglik.gov.tr Bilgi için:Burcu YAŞAR
Telefon: Faks No: HEMŞİRE
e-Posta:burcu.yasar@thsk.gov.tr İnt.Adresi: Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı
Dairesi Başkanlığı Telefon No:(0 312) 565 61 70

erişilebilmektedir. Ayrıca Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanlığının

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kronikhastaliklar-anasayfa web adresinde haberler başlığı altında;

Hastalık Yönetim Platformu Kullanım Kılavuzu, bilgilendirme sunumu ve videosuna

ulaşılabilmektedir.

HYP kapsamında geliştirilen hipertansiyon, kardiyovasküler risk değerlendirmesi,

diyabet ve obezite tarama ve/veya izlemmodülleri Adıyaman, Samsun, Sakarya ve Malatya

illerinde görev yapan aile hekimlerince kullanılarak pilot uygulama yapılmıştır. HYP

01.01.2021 tarihinden itibaren tüm ülkedeki aile hekimlerinin kullanımına açılmıştır. Birinci

basamak sağlık hizmetleri kapsamında kronik hastalık tarama ve izlemlerinin klinik kalite

bazlı performans değerlendirmesi ve birim bazlı izleme değerlendirme çalışmaları HYP

üzerindeki kayıtlar esas alınarak yapılacaktır.HYP'nin ilinizdeki tüm aile hekimleri tarafından

kullanılması için gerekli iş ve işlemlerin tesisi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır.
Doç. Dr. Fatih KARA

Genel Müdür

Ek:
1- Hastalık Yönetimi Platformu Kullanıcı Eğitimi Sunumu
2- Hastalık Yönetimi Platformu Kullanım Klavuzu

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

HSGM Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli
Hayat Dairesi Başkanlığı
HSGM Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı
HSGM İzleme Değerlendirme Ve İstatistik
Daire Başkanlığı
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