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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi:  06.04.2018 tarihli ve 75730711-702.99-E.76 sayılı yazımız.  

İlgi yazımızda, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Akılcı Laboratuvar Kullanımı” projesi kapsamında, 

ülkemizde tıbbi laboratuvar alanında üretilen, hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının 

standart olabilmesi için kullanılabilecek tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji 

laboratuvarı tetkik sonuç rapor taslak formatları tarafınıza iletilerek konu ile ilgili iş ve 

işlemlerin başlatılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Sahadan alınan geri bildirimler ve tarafımızca yapılan tespitler sonucunda şu ana kadar 

konu ile ilgili çalışmaların birçok yazılım için henüz başlatılmadığı anlaşılmıştır. 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

tarafından çalışmaların tamamlanarak ilgili raporların devreye alınmasıyla ilgili verilen son 

tarih 31.08.2018 olup bu tarihten sonra ilgili raporların belirtilen formatta olması 

beklenmektedir. Anılan tarihten sonra konuyla ilgili saha denetimleri de 

gerçekleştirileceğinden mağduriyet yaşanmaması açısından tüm sağlık tesisleri için gerekli iş 

ve işlemlerin tamamlanmasına ilişkin bir hatırlatma yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Bu kapsamda tarafınızca hazırlanacak her bir rapor tipi için ekran görüntülerinin hasta 

bilgileri gizlenmiş olarak 15.08.2018 tarihine kadar standart.entegrasyon@saglik.gov.tr 

adresine iletilmesi hususunda gereğini ve bilgilerinizi önemle arz ve rica ederim. 

 

     Esra MUŞ 

       Bakan a. 

         Daire Başkanı V. 

 

Ek: 

1- İlgi Yazı Sureti (1 sayfa) 

2- Tetkik Sonuç Raporları ve Açıklamaları (22 sayfa) 

3- Tıbbi Biyokimya Rapor Formatı (1 sayfa) 

4- Tıbbi Mikrobiyoloji Rapor Formatı (3 sayfa) 

5- Tıbbi Patoloji Rapor Formatı (2 sayfa)     

         

Dağıtım: 

Gereği: 

KTS’de kayıtlı SBYS firmalarına  

 

Bilgi: 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 

(Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı) 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 31407546-2fbe-4cb8-934d-d94af5d150c3 kodu ile erişebilirsiniz.

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