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Koordinasyonu ve Takibi
VALILIĞINE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
2010 yıhndan itibaren 81 ilimizde "Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" doğrultusunda verilmekte olan
evde sağlık hizmetlerinden 427.401 vatandaşımız faydalannuştır.
Yürütülen hizmetlerin koordinasyomum sağlamak ve hizmet verilerinin nitelikli bir
şekilde toplanarak kullanılmasını temin etmek amacıyla, Bakanlığın= Sağlık-Net Projesi'ne
entegre olarak geliştirilen Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) kapsamında;
ilde, evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde karar verici konumda olan
koordinasyon merkezinin, Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) ve Hastane Bilgi Yönetim
Sistemleri (HBYS) ile veri alış verişi yapabilen, hizmet emirlerini düzenleyip sonuçlarını
takip edebilecekleri "Evde Sağlık Hizmetleri Modülü" ile kamu ve özel sağlık hizıııeti sunan
helcinderin muayene verilerini kaydedip gönderebilecelderi ya da kişiye ait sağlık verilerini
alabilecekleri Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) geliştirilmiştir.
Geliştirilen bu uygulamalara www.saglik.govir üzerindeki web ııygulamalart
kısmından ulaşılabilmekte olup bahse konu sistemler üzerinde kullanıma ilişkin kılavuzlar,
elektronik belge formatında bulunmaktadır.
Hizmetlerin daha verimli ve koordineli bir şekilde yilnitillebilrnesi için;
-Evde Sağlık Hizmetleri Modülü'nün tüm koordinasyon merkezleri, TSM'ler ve bağlı
birimler tarafmdan (AÇSAP, KETEM vb.) kullanımının sağlanması,
-TSM tarafindan evde sağlık hizmeti sunulması durumunda yapılan hekim
muayenelerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) içerisinde yer alan "Evde Sağlık
İlk Izlem ve küm Muayeneleri" bölümüne kaydedilmesi,
-Sağlık-Net İl Admini/HSBS İl Admini tarafından HSBS'de ve MBYS'de ilgili
personele gerekli tanımlamaların yapılması,
-Aile hekimlerinin ve hastane birimlerinin, verdikleri evde sağlık hizmetlerine ilişkin
verilen, kullandıldan bilgi sistemi (AHBS ya da HBYS)'de yer alan "Evde Sağlık Mem"
bölümüne kaydetmeleri ve Sağlık-Net' e göndermeleri, soru ve sorunların hsbs@thsk.gov.tr
adresine elektronik posta yoluyla bildirilmesi veya HSBS Yardım Masası ile irtibata
geçilmesi konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususlannda;
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
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Bakan a.
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