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ÖNSÖZ
Sevgili öğrenciler,
Günümüzde sağlık verisinin üretildiği pek çok kurumda uygulamalar elektronik
ortamda sağlık bilgi sistemleri ile yönetilmektedir. Sağlık kurumlarında kâğıtsız uygulamalara
doğru hızlı bir değiş im ve geliş im yaş anmakta, sağlık çalışanlarının bu değişime uyum
sağlamaları önem kazanmaktadır. Sağlık alanında çok sık yapılan ölçüm, görüntüleme,
değerlendirme, kayıt, raporlama ve paylaşma gibi işlemlerden dolayı her geçen gün artan
sağlık bilgisinin yönetimi önem kazanmıştır. Bu nedenle, sağlık bilgisini yönetecek gerekli
bilgi ve beceriye sahip sağlık çalışanlarına ihtiyaç artmıştır. Bu noktada, sağlık alanında
yaşanan değişimlerden tüm sağlık disiplinleri gibi hemşirelik mesleği de etkilenmiştir.
Hemşireler her geçen gün hızla artan hemşirelik ve sağlık bilgisinin yönetiminde sağlık bilgi
sistemlerini yoğun bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Bu değişimler sağlık biliş imi ve tıp
biliş imi ile birlikte hemş irelik biliş iminin de gelişimine neden olmuştur.
Hemşirelik bilişimi, 1992 yılında Amerikan Hemş ireler Birliği tarafından hemşirelikte
bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmiş ve bu yıldan itibaren önemli bir gelişim göstermiştir.
Hemş irelik biliş imi, hemş irelik bakımının planlanmasından değerlendirilmesine kadar tüm
alanlarda bilgisayar biliminin, bilgi biliminin ve hemşirelik biliminin birlikte kullanılması
olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Tıp Biliş imi Derneği-Hemş irelik Biliş imi Grubu’na
(IMIA Special Interest Group on Nursing Informatics, 2009) göre, hemşirelik bilişimi,
bireylerin, grupların ve toplumun sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla hemşirelik
verilerinin paylaşılması, işlenmesi ve yönetilmesi için bilgisayar bilimi ve bilgi biliminin
kullanılmasıdır. Diğer bir ifade ile sağlık bilgi sistemlerinde hemşirelik bilgisine nasıl
ulaşılacağı, hemşirelik verilerinin nasıl elde edileceği, nasıl kullanılacağı, nasıl kayıt altına
alınacağı ve ne şekilde saklanacağını tariflemektedir.
Hemşirelik Bilişimi kitabının amacı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi Hemşirelik Lisans Programı öğrencilerine “temel bilişim terminolojisi, sağlık bilgi
sistemleri, hemşirelik bilişimi, bilişim hemşireliği yeterlilikleri, rolleri ve eğitimi,
hemşirelikte ortak dil ve hemşirelik sınıflama sistemleri, elektronik sağlık kayıtları, omaha
sistemi, vaka çalışması, e-sağlık, telesağlık, teletıp, telehemşirelik, sağlık bilgi sistemlerinde
güvenlik ve mahremiyet, kişisel sağlık verilerinin korunması ve etik” konuları hakkında bilgi
vermektir. Hemşirelik bilişimi ve bu alan ile ilişkili diğer konuları içeren bu kitap, on dört
üniteden oluş maktadır. Kitaptaki yedi ünite tarafımdan, yedi ünite de Yrd. Doç. Dr. Gülhan
COŞANSU tarafından yazılmıştır.
Hemşirelik Bilişimi kitabının siz sevgili öğrencilere yararlı olmasını diliyorum.
Editör
Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ
Ağustos 2016, İstanbul Üniversitesi, Şişli
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KISALTMALAR
ABC Kodları: Alternatif Fatura Kodları (Alternative Billing Codes)
AHBS: Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
ANA: Amerikan Hemş ireler Birliği
ASM: Aile Sağlığı Merkezi
BUT: Bütçe Uygulama Talimatı
CCC: Klinik Bakım Sınıflaması (Clinical Care Classification),
ÇKYS: Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
DICOM: Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim (Digital Imaging and Communications
in Medicine)
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı
EHK: Elektronik Hasta Kaydı
ESK: Elektronik Sağlık Kaydı
ETK: Elektronik Tıbbi Kayıt
ESS: Elektronik Sevk Sistemi
HBS: Hastane Bilgi Sistemi
HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
HIMMS: Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (Healthcare Information and
Management Systems Society)
HIPAA: Amerikan Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (Health
Insurance Portability and Accountability Act)
HL7: Sağlık Yedinci Katmanı (Health Level 7)
HSBS: Halk Sağlığı Bilgi Sistemi
ICD-10: Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası Sınıflaması
ICN: Uluslararası Hemşireler Birliği
ICNP: Hemşirelik Uygulamaları için Uluslararası Sınıflandırma (International
Classification for Nursing Practice)
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IMIA: Uluslararası Tıp Biliş imi Derneği (The International Medical Informatics
Association)
KDS: Karar Destek Sistemi
KPS: Kimlik Paylaş ım Sistemi
KSK: Kişisel Sağlık Kaydı
LOINC: Gözlemlerin Mantıksal Tanımlayıcı Adları ve Kodları (Logical Observation
Identifiers Names and Codes)
MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemi
MSVS: Minimum Sağlık Veri Seti
NANDA: Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (North American Nursing
Diagnosis Association)
NIC: Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (Nursing Intervention Classification),
NMDS: Hemşirelik Minimum Veri Seti (Nursing Minimum Data Seti)
NMMDS: Hemşirelik Yönetimi Minimum Veri Seti (Nursing Management Minimum
Data Set)
NOC: Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (Nursing Outcome Classification),
PACS: Görüntü Depolama ve İletişim Sistemleri (Picture Archiving and
Communicating Systems)
PDÖ: Problem Değerlendirme Ölçeği
PNDS: Perioperatif Hemşirelik Veri Seti (Perioperative Nursing Data Set)
PSL: Problem Sınıflama Listesi
SDP: Sağlıkta Dönüşüm Programı
SKRS: Sağlık Kodlama Referans Sunucusu
SNOMED: Tıpta Sistematik Adlandırma (Systematic Nomenclature in Medicine)
TSM: Toplum Sağlığı Merkezi
TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi
USBS: Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi

2

USVS: Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü
VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi
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1. TEMEL BİLİŞİM TERMİNOLOJİSİ

Yrd. Doç. Dr. Gülhan COŞANSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Veri, Enformasyon, Bilgi
1.1.1. Veri
1.1.2. Enformasyon
1.1.3. Bilgi
1.2. Bilişim
1.3. Bilgisayarlar
1.3.1. Donanım ve yazılım
1.3.2. Bilgisayar ağı
1.3.3. Bilgisayar çeşitleri
1.4.Veri Tabanı
1.5.Veri İletişimi
1.5.1. Veri iletişiminin temel bileşenleri
1.5.2. Veri transfer modelleri
1.6. İnternet
1.7. Veri Madenciliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bilişim ile ilişkili olduğunu düşündüğünüz temel kavramlar neler olabilir?
Bunları tartışınız.
2)
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hemşirelik mesleğindeki yeri ve mesleğe
katkısı nedir? Tartışınız.
3)

Veri ve bilgi kavramları farklı mıdır? Tartışınız.

4)

Veri tabanları ne ne amaçla kullanılır? Tartışınız.

5)

Veri iletişimini ve bileşenlerini tartışınız.

6)
tartışınız.
7)

İnternet nedir, nasıl çalışır? Günlük hayatımızda internetin yeri ve önemini

Veri madenciliği kavramı size neyi ifade ediyor? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Veri, enformasyon ve
bilgi kavramları

Veri, enformasyon ve bilgi
kavramlarını ve aralarındaki farkı
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Bilişim kavramı

Bilişim terimini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Bilgisayarlar

Büyüklük ve işlevlerine göre
bilgisayarları sınıflayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Bilgisayarların temel özellikleri ve
bilgisayar ağlarını açıklayabilmek
Veri tabanı

Veri tabanları hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Veri iletişimi

Veri iletişimini ve bileşenlerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İnternet

İnternet hakkında bilgi sahibi olmak Okuyarak/Araştırarak/
Uygulayarak

Veri madenciliği

Veri madenciliği hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Veri



Enformatik



Bilgi



Bilişim



Bilgisayar



Bilgisayar ağı



Veri tabanı



Veri iletişimi



İnternet



Veri madenciliği
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Giriş
Günümüz bilgi toplumunda çeşitli alanlarda, özellikle de sağlık alanında çok hızlı bir
değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bu gelişmeleri takip edebilmek ve mesleki uygulamalara
yansıtmak ise ancak bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile mümkün olmaktadır. Bilişim
teknolojileri, bilginin toplanmasında, depolanmasında ve işlenmesinde; bilginin bir yerden bir
yere taşınmasında bireylere büyük fırsatlar sunan tüm teknolojileri kapsamaktadır. Bu derste
bilişim uygulamalarının temelini oluşturan temel kavramlar açıklanacaktır.
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1.1. Veri, Enformasyon, Bilgi
1.1.1. Veri
Veri, ham (işlenmemiş) gerçek enformasyon parçacığıdır. Veriler ölçüm, sayım,
deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve
sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel
veriler olarak tanımlanır. Bir verinin tek başına bir anlamı ve işlevi bulunmaz. Veriler
toplandıktan sonra gruplanarak, sıralanarak ve özetlenerek, elle ya da bilgisayarla işlenip
enformasyona dönüştürüldüklerinde anlam kazanır, ait oldukları bağlamı açıklama gücüne
kavuşurarak problem çözme ya da karar verme amacına hizmet edebilecek duruma gelir.
Bilgisayar bilimleri açısından veri, hesaplama ya da manipülasyon amacı ile
kullanılan bir gerçeği belirtir. Veriler ya makina düzeyinde ikili (binary) gösterimle ifade
edilmekte ya da karakterler (harfler veya rakamlar) biçiminde kodlanmaktadır.
Bilişim teknolojisi açısından veri, bir durum hakkında, birbiriyle henüz bağlantısı
kurulmamış bilinenler veya sayısal ortamlarda bulunan ve taşınan sinyaller olarak da
tanımlanır.
Telekomünikasyon uygulamaları için veri, anlam ve bağlamdan bağımsız, bütünlüğü
ve yapısı bozulmamış ve ekonomik olarak bir noktadan diğerine iletilmesi istenen metinler,
sesler, görseller ve videoları ifade eder.

1.1.2. Enformasyon
Enformasyon (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya
(bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır. Derleme süreci ölçüm, deney, gözlem, araştırma
ya da haber toplama (istihbarat) bulgularının özetlenmesi biçimini almaktadır. Belirli bir
konuda zamanla biriken enformasyon, ayıklanıp sınıflandıktan ve düzenlendikten sonra,
genelliği ölçüsünde bilgiye dönüşür.
Bilişim biliminde enformasyon terimi bir bilişim sistemi tarafından kayıt, depolama,
sorgulama, düzenleme ve özetleme işlemlerinden geçirilerek biçimlendirilmiş ve
anlamlandırılmış veriler anlamında kullanılır.
Veriler tek başlarına herhangi bir anlam taşımamaktadır. İşlenerek enformasyona
dönüştürüldükten sonra elde edildikleri bağlam içerisinde problem çözme ya da karar verme
amacı ile kullanılabilmektedir.

1.1.3. Bilgi
Verinin belirli işlemlerden geçirilerek işlenmesinden sonra elde edilen ürüne bilgi
denir. Bilgi, verinin, işlenerek karar verici için anlamlı ve kullanışlı hâle gelmesidir.
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Örneğin doğum tarihi, üzerinde hiç işlem yapılmamış ham veridir. Yaş enformasyon
olup, kişinin yaşının öğrenilebilmesi için kişinin doğum tarihi ve yaşının öğrenilmek istendiği
tarihin bilinmesi gerekir. İşlem yapılarak kişinin yaşı hesaplanır. Yaşın sınıflanması (örn:
çocuk, erişkin, yaşlı vb) ve bir karara varılması ise bilgidir.
Özetle;
Hemşirelik verileri hemşirelik bilgisini oluşturan ham unsurlardır. Örneğin, hastanın
adı, cinsiyeti ve tanısı ham hemşirelik veri elemanları olarak kabul edilir.
Bir hemşire ham veri unsurları arasında bağlantı kurarsa hastanın klinik durumunun
daha gelişmiş bir fotoğrafı olarak hemşirelik enformasyonu ortaya çıkar. Sonrasında hemşire
bu bilgi ışığında, hastaya özel bakım durumlarıyla ilgilenmek için bir dizi müdahale yöntemi
geliştirebilir. Hemşirelik bilgisi ise teori ve kavram çerçevesine uyan bilgiler olarak kabul
edilir.
Hemşirelik enformasyonu yeteri kadar toplandığı, analiz edilip yorumlandığı zaman
bu bilginin bir araya getirilmesiyle hemşirelik bilgisi üretilebilir. Mantıklı, sistematik
standartlara uydurulduğu zaman bu disiplinin bilgi tabanını sağlayan olgu hemşirelik
bilgisidir.
Örnek:
VERİ: Hastanın vücut ısısı değerleri (37.60 C, 37.90 C, 38.20 C vb )
ENFORMASYON: vücut ısısı değerlerinin kaydedilerek grafik hâline getirilmesi
BİLGİ: verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması sonucu bu hastanın yüksek ateşi
olduğuna dair bir kanıya ulaşılması

1.2. Bilişim
Bilişim sözcüğü, bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri kavramlarının
birleşmesinden türemiştir. Bilişim sözcüğünün içinde, bilgi ve iletişim sözcükleri gizlidir.
Bilişim kavramının pek çok tanımını bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumu Türkçe
Sözlük’te Bilişim: “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde
kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli
ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik” şeklinde, Dil Derneği Türkçe
Sözlük’te ise “Bilimsel, toplumsal, sanatsal, ekonomik ve teknik bilgilerin bilgisayarda
değerlendirilmesi, bölümlendirilmesi, saklanması, erişilebilmesi ve yayılması yöntemlerini
konu edinen bilim dalı, enformatik, informatik” olarak tanımlanmıştır. Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA) Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğünde ise terim hem mühendislik bilimleri
ve hem de sosyal bilimler açısından tanımlanmıştır. Buna göre; mühendislik bilimlerinde
bilişim: “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal etkinliklerinde kullanılan ve bilime
dayanak olan bilginin, özellikle elektronik sistemler aracılığıyla düzenli ve akılcı biçimde
saklanması, işlenmesi ve iletilmesini konu alan bilim ve teknoloji kolu; sosyal bilimlerde
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bilişim ise; Toplumsal, ekonomik ve teknolojik alanlardaki iletişimde, bilginin elektronik
aygıtlar aracılığıyla düzenli ve akla uygun biçiminde işlenmesi bilimi, derlenmiş ve
düzenlenmiş bilgi ve veri topluluğunun uygun bir kanal aracılığıyla iletim”i şeklinde ifade
edilmektedir.
Bilişim kavramını oluşturan bilgi ve iletişim teknolojileri ise şu şekilde açıklanır.
•
Bilgi teknolojileri; bilgilerin toplanıp, saklanması ve değerlendirilmesini
sağlayan bilgisayarlar, donanımlar, yazılımlar vb.
•
İletişim teknolojileri; her türlü bilginin ortak olarak paylaşılmasını sağlayan
kablolu ya da kablosuz iletişim ortamları

1.3. Bilgisayarlar
Bilgisayarlar (computer) kendisine verilen komutlar doğrultusunda, girdi verisini alan,
işleyen ve çıktı verisini oluşturan elektronik makinelerdir. Bilgisayar teriminin pek çok
açıklamasını bulmak mümkündür. Türk Dil Derneği sözlükte “Çok sayıda aritmetiksel ya da
mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir izlenceye göre yapıp sonuçlandıran
elektronik aygıt, elektronik beyin, kompütür”, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Türkçe
Bilim Terimleri Sözlüğünde “Belli bir izlenceye göre önceden derlenen veriler üzerinde
matematiksel yöntemlerle ayırıcı, birleştirici ve karşılaştırıcı işlemler yapan, sonuçları yazılı,
sesli ya da görüntülü olarak bildiren ve eğitim araştırmalarında sık sık yararlanılan
elektronik aygıt” şeklinde, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te ise “Çok sayıda
aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre
yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin” şeklnde tanımlanmıştır.
Bilgisayarların en temel özellikleri beş başlık atında sıralamak mümkündür. Bunlar;
1.

Otomasyon: İşin verimli bir şekilde bilgisayara yaptırılması

2.

Hız: çok fazla işin daha kısa sürede bilgisayara yaptırılması

3.

Doğruluk: işin hatasız bir şekilde bilgisayara yaptırılması

4.

Çok görevlilik: aynı anda birden fazla işin bilgisayara yaptırılması

5.

Hafıza: depolama işlerinin bilgisayara yaptırılması

Bağımsız araçlar olarak kullanılabildiği gibi herhangi bir araca gömülü olarak da
bulunabilen bilgisayarlar, iletişim, tasarım, karar verme, denetleme, yön bulma dâhil pek çok
işlev için günlük hayatımızın her aşamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarlar
ikili sayı düzenini kullanarak matematiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştirir. Sayısal,
sözel, resim, ses ve diğer tüm veri tipleri temelde sayısal ve mantıksal eşdeğerine
dönüştürülerek işlenir. Bilgisayarda verinin en küçük gösterim şekline “bit” denir ve “b” ile
gösterilir. Bit; ikili sayı sistemi binary digit’in kısaltmasıdır. Her bir “0” ya da “1” değeri
alabilir.
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1.3.1. Donanım ve Yazılım
Bilgisayarların fiziksel yapısını oluşturan mekanik ve elektromekanik unsurlara
donanım (hardware) adı verilir. Donanım birimleri kendi içinde alt bölümlere ayrılabilir.
Girdi birimleri: klavye, numerik klavye, fare, dokunmatik ekran, elektorik
kalem, barkod okuyucu, optik okuyucu, mikrofon, kamera, tarayıcı vb.
İşlem birimleri: kontrol birimi: birincil bellekler (RAM: rasgele erşimli bellek,
ROM: salt okunur bellek) ve ikincil bellekler
-

Çıktı birimleri: yazıcılar, çiziciler, sesli yanıt sistemleri, kulaklıklar vb.

Donanım üzerinde çalışan, bir işi yapmak üzere hazırlanmış komutları içeren program
parçalarına ise yazılım (software) denir. Kullanım türlerine göre yazılımlar:
-

Sistem yazılımları

-

Uygulama yazılımları

-

Program yazılımları

-

Donanım yazılımları

Yazılım soyut, donanım fizikseldir. Yazılım olmazsa donanım, donanım olmazsa
yazılımın işlevsizdir.

1.3.2. Bilgisayar Ağı (Network)
Bilgisayarların, iletişim sağlayan donanım birimleri aracılığıyla birbirleriyle bağlantı
kurarak veri alışverişi yaptığı, veri paylaştığı ya da bir işlemi birlikte gerçekleştirdiği yapı
bilgisayar ağı olarak tanımlanır. Bilgisayar ağları, sayesinde pek çok bilgisayarın donanım,
yazılım ve veri kaynakları, bu bilgisayarlar arasındaki çok yönlü veri iletişim olanakları
kullanılarak çok sayıda kullanıcıya sunulur.
Ağ, paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan
bir yapıdır. Yüzlerce iş istasyonu veya kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi iki bilgisayarın
birbirine bağlanmasıyla da elde edilebilir.
Ağ çeşitleri:
Yerel Alan Ağları (LAN: Local Area Network): ev, okul gibi sınırlı alanlarda
bilgisayar sistemlerinin birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Diğer ağ tiplerine göre daha
hızlı çalışır..
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Metropol Alan Ağları (MAN: Metropolitan Area Network): Yerel alan ağlarından
biraz daha büyük, üniversitelerde ya da büyük işyerlerinde oluşturulan ağlardır. Tüm ülkeye
yayılmış organizasyonların birimleri arasında veri iletişimini bu ağlar sağlar.
Geniş Alan Ağları (WAN: Wide Area Network): Coğrafi olarak birbirinden ayrı
yerlerdeki bilgisayar sistemlerinin veya yerel bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanmasıyla
oluşturulur. Bölgeleri, şehirleri, eyaletleri ve tüm ülkeyi kapsayabilirler.
Depolama Ağları (Storage Area Network - SAN): Büyük ağ kullanıcılarına hizmet
vermek üzere veri tabanı sunucuları ile birlikte farklı tipteki veri depolama cihazlarını
birbirine bağlayan ve bu cihazlar arasında veri alışverişine olanak veren özel amaçlı, yüksek
hızlı bir ağdır.
Özel Sanal Ağlar (VPN: Virtual Private Network): İnternet ya da başka bir açık ağ
üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir. Yerel internet servis
sağlayıcı ve kurumsal yerel ağlar arasında güvenli bir tünel üzerinden veri iletimi
gerçekleştirerek çalışır.
Kişisel Alan Ağı (PAN: Personal Area Network): Bilgisayar, tablet, telefon, PDA,
yazıcı gibi kişiye özel cihazları birbirine bağlayan küçük çaplı iletişim ağlarıdır.

1.3.3. Bilgisayar Çeşitleri
Bilgisayarları büyüklük ve işlevlerine göre sınıflamak mümkündür.
Büyüklüklerine göre

İşlevlerine göre

▪

Mikro bilgisayarlar

▪

Sunucular

▪

Mini bilgisayarlar

▪

İş istasyonları

▪

Ana bilgisayarlar

▪

Gömülü bilgisayarlar

▪

Süper bilgisayarlar
Büyüklüklerine Göre Bilgisayarlar

●
Mikro bilgisayarlar: “Bir mikro işlemci ile bellek ve giriş-çıkış öğelerinden
oluşmuş birim” şeklinde tanımlanır. Mikro bilgisayar; masaüstü, diz üstü bilgisayarlar,
tabletler, kişisel sayısal yardımcılar (personal digital assistant, PDA) ve programlanabilir
hesap makineleri gibi çeşitleri bulunmaktadır. Tek kişinin kullandığı bilgisayarlardır.
●
Mini bilgisayarlar: Çok kullanıcılı ana bilgisayar sistemleri ile tek kullanıcılı
mikro bilgisayar sistemleri arasında bulunan orta ölçekli- çok kullanıcılı bilgisayarlardır.
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●
Ana bilgisayarlar: Bir bilgisayar ağında, veri işleme, hesaplama, veri
tabanına erişim ya da özel işlemlerin yapılması gibi işleri yükümlenmiş, bilişim dizgesi
kapsamındaki donanımları ve uygulama yazılımlarını yönlendiren, denetleyen bilgisayar;
merkezi bilgisayardır. Tüm işlemlerin merkezi olarak yapıldığı, uç kullanıcıların yalnızca veri
girişi ve çıkışı yapabildiği, veri işleme yapamadığı bilgisayarlardır. Anabilgisayar, büyük
organizasyonların iş süreçleri için yüzlerce hatta binlerce kullanıcıyı aynı zamanda
destekleyebilecek yapıda geliştirilmiş büyük bilgisayarlardır. Genellikle büyük veri hacmi
bulunan üniversite, finans kuruluşları, seyahat ve sigorta şirketleri tarafından kullanılırlar.
●
Süper bilgisayarlar: Saniyede trilyonlarca sayıda işlemi yapabilen çok
karmaşık makinelerdir. Hava durumu tahmini, nükleer araştırmalar, fizik deneyleri ve
karmaşık bilimsel hesaplamalar gibi yoğun sayısal işlemlerin olduğu alanlarda kullanılır.
Süper bilgisayarlar bilimde, deney ve hesaplamayı birleştiren hesaplamalı bilim gibi yeni
metodolojilerin oluşmasını sağlamıştır. Anabilgisayardan farkı işlemci gücüne dayalı tek bir
alana yönelik olmasıdır. Anabilgisayarlar ise çok işlevli yapıya sahiptir.
İşlevlerine Göre Bilgisayarlar
●
Sunucular: bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin yani kullanıcıların
erişebileceği, kullanımına ve / veya paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar
birimidir. Sunucular,
başka bilgisayarlara ağ üzerinden hizmet üretmek amacıyla
yapılandırılmış bilgisayarlardır. Anabilgisayarlar gibi çok sayıda kullanıcıya hizmet etseler
de, ana bilgisayar yapısından farklı olarak, uç kullanıcılar da veri işleme yapabilmektedir.
Sunucu bilgisayar kaliteli donanım ekipmanları ile oluşturulan ve sunucu olarak
kullanılan bilgisayarlardır. Tıpkı kişisel bilgisayarlar gibi sunucu bilgisayarlar da; birer adet
monitör, CD yazıcı, sistem ünitesi, mouse ve klavyeden oluşur. Bu bilgisayarlar, ana ya da
yönetici bilgisayarları diğer bilgisayarlara bağlamakla birlikte veri alışverişini sağlar ve eş
zamanlı olarak ağa bağlı her bir bilgisayar için ev sahipliği yapar. Bu nedenle sunucu
bilgisayarlar ev sahibi ve konuk arasındaki biyolojik ilişkiyi yansıtacak şekilde İngilizcede
“host computer” olarak bilinir. Ağ topluluğuna veri dağıtım ve yönetim merkezliği yapar. Bu
sistemler, özellikle bilgisayarlara uzaktan erişim ve kullanıcı veri tabanı yönetimi, belge
düzenleme, yayınlama, web geliştirme ve video işleme uygulanmasını sağlayan özel yazılım
uygulamalarını kullanmayı sağlar.
●
İş istasyonları: Bilimsel, matematiksel ya da mühendislik hesaplamaları ile
bilgisayar destekli tasarım ve üretim gibi görevler için, kişisel bilgisayarlarda bulunmayan
özel donanımlarla zenginleştirilmiş ve bir kullanıcının kullanımı amacı ile tasarlanmış
bilgisayarlardır.
●
Gömülü (yerleşik) bilgisayarlar: Bir başka aygıtın, bir taşıtın, bir uçağın vb.
üzerinde, üzerinde bulunduğu aygıtın, uçağın vb. özel kontrol görevlerini yerine getirmek için
tümleşik olarak bulunan bilgisayardır. Bu bilgisayarlara mikro denetleyiciler de denir.
Günlük hayatta çamaşır makinelerinden uydu yön buluculara, oyun konsollarından mobil
telefonlara pek çok aygıtın içinde bulunurlar. Gömülü bilgisayarlar, bir makine ya da aygıtın
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parçası olan bilgisayarlardır. Örneğin; bir otomobilde çok sayıda gömülü bilgisayar
bulunurken, bulaşık makinası ya da DVD oynatıcıda bir tane gömülü bilgisayar bulunur.
Tablo 1.: Bilgisayar Çeşitleri
Çeşit

Tanım

Avantajlar

Dezavantajlar

Süper bilgisayarlar

Karmaşık bilimsel
hesaplamaları yapmak
için dizayn edilmiş
bilgisayarlardır.

Çok karmaşık
hesaplamaları çok
kısa sürede yapabilir.

Pahalıdır.

Bilgi sistemlerinin
organizasyonunu
desteklemek için
kullanılan
bilgisayarlardır

Yüksek hızda bilgi
alışverişi sağlar.

Pahalıdır.

Ana bilgisayarların
küçük versiyonlarıdır.

Anabilgisayarlardan
daha ucuzdur.

Ana bilgisayar

Mini bilgisayarlar

Çok sayıda kullanıcı
için tasarlanmıştır.
Küçük organizasyonlar
için hesaplama desteği
sağlar.
Kişisel bilgisayar
(PC) ya da masa üstü
bilgisayar

Tek kullanıcı için
tasarlanmış tek ya da
çift işlemcili
bilgisayarlardır.

Pek çok kullanıcı ve
terminali eş zamanlı
destekler.

Bazı
fonksiyonları
sınırlıdır.

Yazılımları
pahalıdır ve esnek
değildir.

Göreceli olarak
pahalıdır.

Pek çok kullanıcı ve
terminali eş zamanlı
destekler.

Ucuzdur.
Çeşitli yollarla ( dialup, kablo, ya da
kablosuz) diğer
sistemlere
bağlanabilir.

Destek
maliyetleri
yüksektir.
Büyük sistemlere
göre kapasitesi
sınırlı ve daha
yavaştır.
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Laptop ya da
Notebook
bilgisayarlar

PC ya da masa üstü
bilgisayarların
taşınabilir, daha
modern versiyonlarıdır

Taşınabilir bilgisayar
imkânı sağlar.

Pil süresi
sınırlıdır.

Donanımlı bir
PC’ye göre daha
pahalıdır.

Klayveleri
PC’den daha
küçüktür.
Tablet bilgisayarlar

Noetbook
bilgisayarlardan daha
küçüktür.

Boyutları nedeni ile
taşınması çok
kolaydır.

Masa üstü
sistemlerinden
biraz daha
Veri girişi el yazısı ya pahalıdır.
da klavye ile
yapılabilir.

Diğer sistemlerden
veri alaıp onlara veri
transfer edebilir.
Kişisel Dijital
Asistan (PDA) / el
bilgisayarı

Küçük, özel kullanım
amaçlı cihazlardır.

Pil süresi
sınırlıdır

Ölü bölgeler
olarak bilinen
bazı alanlardan
veri alınaz.

Küçük, hafif ve
ucuzdur.

Ekran boyutu
küçüktür.

Kullanımı kolay
öğrenilir.

Masaüstü ve
laptop
bilgisayarlara
göre işlevleri
sınırlıdır.

Bakım noktasına
kolayca götürülebilir.
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Bilgiye kolay
ulaşmayı sağlar.

Pil süresi
sınırlıdır.

Üretkenliği arttırır.

Diğer
bilgisayarlarla
senkronize olması
özel ekipman
gerektirebilir.

El yazısı, ses vb veri
girişi kabul eder.

Bilgi sistemlerinden
veri indirebilir ve
veriyi başka
servislere iletebilir.

İşlevi birden fazla
cihazla
birleştirilebilir
(telefon, e-mail
terminali vb).

E-mail bağlantısı
/telefon servisi
için kablosus ağ
bağlantısı gerekir.

Boyutunun küçük
olması
çalınmasını
kolaylaştırır.

Ölü bölgeler
olarak bilinen
bazı alanlardan
veri alınaz.
Gömülü bilgisayar

Küçük ve özel amaçlı
cihazlardır.

Kolay taşınabilir.

Sınırlı fonksiyon

Pek çok cihazın
içinde bununabilir
(örn: infüzyon
pompası ).
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1.4. Veri Tabanı
Günlük hayatta her türlü verinin tutulduğu yerler kabaca veri tabanı olarak
tanımlanabilir.
Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir,
güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesine
veri tabanı (veri ambarı) denir. Veri tabanları birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı
alanlardır. Veri tabanları; büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan
‘‘dosya-işlem sistemine’’ alternatif olarak geliştirilmiştir. Günlük yaşantımızda mobil
telefonlarımızdaki kişi rehberi, internet sitelerindeki üyelik sistemleri, akademik dergilerin ve
üniversitelerin tez yönetim sistemleri de basit bir şekilde kullandığımız veri tabanı örneği
olarak kabul edilebilir.
Büyük miktarda verinin kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi ve çeşitli nedenlerle
erişilebilir tutulmasını mümkün kılan veri tabanı sistemleri, modern bilgi sistemlerinin temel
öğelerindendir. Veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri aracılığıyla oluşturulur ve
yönetilir.
Veri tabanı yönetim sistemi [(VTYS), Database Management System, DBMS], veri
tabanlarını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, değiştirmek ve veri tabanı sistemleri ile ilgili
her türlü işletimsel gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış sistem ve yazılımlardır.

1.5. Veri İletişimi
En basit biçimiyle veri iletişimi, verilerin bir kaynaktan başka bir kaynağa hatasız
olarak aktarılması süreci ya da verilerin sayısal iletişim teknikleri kullanılarak gönderimi ve
alımı olarak tanımlanabilir. Veri gönderdiğimiz ya da aldığımız kaynak bir bilgisayar
olabileceği gibi telefon ya da faks gibi cihazlar da olabilir. Bilgisayar ortamında veri iletişimi
ise aktarılan verilerin sayısal olarak kodlanması sonrası yapılır. Bu nedenle bilgisayar
terminolojisinde veri iletişimi, sayısal olarak kodlanmış bir bilginin bilgisayarlar arasında
değiş tokuşu olarak açıklanabilir. Veri iletişiminin etkinliği dört ilkeye dayanır. Bunlar:
Doğru hedef: Verinin doğru hedefe ulaşması
Doğruluk: Verinin kaynağından çıktığı şekliyle iletilmesi
Zaman: Verinin zamanında hedefe ulaşması
Gecikme değişimi: Paketlerin hedefe ulaşma süresindeki değişimdir.

1.5.1. Veri İletişiminin Temel Bileşenleri
Veri iletişiminin beş temel bileşeni;
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▪
Mesaj: iletilen verilerdir. Metin, sayı, resim, ses, görüntü ya da bunların
kombinasyonundan oluşabilir.
▪

Gönderici: mesajı gönderen cihazdır.

▪

Alıcı: Mesajı alan cihazdır.

▪
Ortam: mesajın göndericiden alıcıya iletilmesinde kullanılan fiziksel ortamdır.
İletişim ortamları kablolu ya da kablosuz ortamlar olabilir.
▪
Protokol: Veri iletişimini yöneten kurallar kümesi yani iletişim yapan aygıtlar
arasındaki uzlaşmayı sağlayan ilkelerdir. Ortak protokol sağlanamaz ise farklı dilleri konuşan
insanların anlaşamaması gibi gönderici ve alıcı cihazlar da bağlantı kurabilir ancak iletişim
sağlayamaz.

1.5.2. Veri Transfer Modelleri
Tek Yönlü Veri Transferi (Simplex): Veri kaynaktan alıcıya doğru tek yönlü iletilir.
Aynı kanal üzerinden alıcıdan göndericiye bir geribildirim söz konusu değildir. Radyo-TV
yayını, kapı zili bu tür veri transferine örnek verilebilir.
Yarı Çift Yönlü Veri Transferi (Half Duplex): kaynak ve alıcı arasında çift yönlü
veri transferi söz konusudur ancak kaynak ve alıcı veri aktarımını bitirmeden diğer taraf veri
göndermeye başlayamaz. Telsizler bu transfer modeline örnek verilebilir.
Çift Yönlü Veri Transferi (Duplex): kaynak ve alıcı arasında aynı kanal üzerinden eş
zamanlı veri paylaşımı söz konusudur. İnternet üzerinden veya telefonla mesajlaşma bu
transfer modeline örnektir.

1.6. İnternet
İnternet; kelime olarak uluslararası iletişim anlamına gelen iki kelimenin (International
ve Network) kısaltmasıdır. İnternet kendi aralarında bağlantılı ağlar demektir. İnternet birden
fazla bilgisayarı (bu sayı günümüzde milyonlarca) bir prokol ile birbirine bağlayan küresel bir
iletişim ağıdır. Bu küresel ağa binlerce hatta milyonlarca küçük iletişim sistemi bağlıdır ve bu
sistemlerin sürekli bilgi üretip birbirine aktardığı bir ortamdır.
İnternet ile ilgili ilk girişimler 1950’lerin başında yapılan projelerle başlamış,
İnternetin ilk hâli, 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde, savunma ile ilgili
projelerde haberleşmeyi sağlamak amacıyla kurulan Advanced Research Projects Agency
Network (ARPANET) adlı bir geniş alan ağıdır. Zaman içinde bu ağa pek çok bilgisayar
ağlarının da eklenmesiyle İnternet ortaya çıkmıştır. 1970’lli yılların başında Amerikan
Üniversitelerine bu projeden yararlanma imkânı verilmesinin ardından e-posta vb. pek çok
uygulama hayatımıza girmiştir. 30 Nisan 1993’te CERN tarafından www (World Wide Web )
ön eki ile İnternet kamunun ulaşabileceği hâle getirildi. İnternet teknolojisi Türkiye’ye ilk
olarak 1987 yılında Ege Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulan Türkiye Üniversite ve
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Araştırma Kurumları Ağı (TÜVAKA) ile gelmiştir, 12 Nisan 1993 tarihinde Orta Doğu
Teknik Üniversite’den Ankara-Washington arasında kiralık hat ile Türkiye’de ilk İnternet
bağlantısı gerçekleştirilmiştir.
İnternet dünya üzerinde en hızlı yayılan, kullanımı yaygınlaşan icattır. Radyo,
televizyon ve İnternet’in bulunuşundan 50 milyon kullanıcıya ulaşmak için geçen süre
incelendiğinde; radyo için 38 yıl, televizyon için 13 yıl iken, İnternet için sadece 5 yıldır.
Türkiye’de kullanımı hızla yaygınlaşan internet 2015 yılının son çeyreği itibari ile internet
abonesi sayısı yaklaşık 49 milyondur. İnternet abonelerinin çok büyük bir kısmını (yaklaşık
39 milyon) mobil bilgisayar ve cep telefonundan internete erişen aboneler oluşturmaktadır.
İnterneti günlük yaşantımızda pek çok aktivite için kullanabiliriz. Bunlardan bazıları;
●

Elektronik posta (e-mail)

●

Anlık mesajlaşma (instant messaging-IM)

●

Dosya transferi

●

Veri tabanlarında tarama

●

Uzaktan erişim

●

Tartışma ve haber gruplar

●

Alışveriş

●

Bankacılık işlemleri

1.7. Veri Madenciliği
Günümüzde teknoloji özellikle de bilgi ve iletişim teknolojileri hızla ilerlemekte ve
her geçen gün gücü artmaktadır. Bilgi üretiminin katlanarak artması ve bilgisayarların bilgi
saklama kapasitelerinin artmasıyla birlikte bilgi kaydı yapılan alanların sayısı ve bilgi birikimi
hızla artmaktadır. Bilgisayar sistemleri ile üretilen veriler tek başlarına değersizdir, çünkü
bunlara gözle bakıldığında bir anlam ifade etmezler. Bu veriler belli bir amaç doğrultusunda
işlendiği zaman bir anlam ifade etmeye başlar. Bu yüzden büyük miktardaki verileri
işleyebilen teknikleri kullanabilmek büyük önem kazanmaktadır. Bu ham veriyi bilgiye veya
anlamlı hâle dönüştürme işlemleri veri madenciliği ile yapılabilmektedir. Veri madenciliği,
büyük miktardaki veri setlerinde saklı durumda bulunan örüntü ve eğilimleri keşfetme
işlemidir. Başka bir ifade ile büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi işleme ve
anlamlandırma işidir. Ya da bir anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili
tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak
aranmasıdır. Veri madenciliği deyimi yanlış kullanılan bir deyim olabileceğinden buna eş
değer başka kullanımlar da literatüre geçmiştir. Veri tabanlarında bilgi madenciliği, bilgi
çıkarımı, veri ve örüntü analizi, veri arkeolojisi gibi.
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Uygulama Soruları
1)

Veri, enformasyon ve bilgi kavramlarını örnekleyiniz.

2)
Çevrenizde bulunan bilgisayar çeşitlerini inceleyiniz. Hangi türde bilgisayar
olduğunu not ediniz
3)

İnternet nasıl çalışır? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
●

Veri, ham (işlenmemiş) gerçek enformasyon parçacığıdır.

●
Enformasyon (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir
konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır.
●
Verinin belirli işlemlerden geçirilerek işlenmesinden sonra elde edilen ürüne
bilgi denir. Bilgi, verinin, işlenerek karar verici için anlamlı ve kullanışlı hâle gelmesidir.
Bilgi teknolojileri; bilgilerin toplanıp, saklanması ve değerlendirilmesini
sağlayan bilgisayarlar, donanımlar, yazılımlardır.
●

İletişim teknolojileri; her türlü bilginin ortak olarak paylaşılmasını sağlayan
kablolu ya da kablosuz iletişim ortamlarıdır.
●

Bilgisayarlar (computer) kendisine verilen komutlar doğrultusunda, girdi
verisini alan, işleyen ve çıktı verisini oluşturan elektronik makinelerdir.
●

●

Bilgisayarların en temel beş özelliği

1.

Otomasyon: İşin verimli bir şekilde bilgisayara yaptırılması

2.

Hız: çok fazla işin daha kısa sürede bilgisayara yaptırılması

3.

Doğruluk: işin hatasız bir şekilde bilgisayara yaptırılması

4.

Çok görevlilik: aynı anda birden fazla işin bilgisayara yaptırılması

5.

Hafıza: depolama işlerinin bilgisayara yaptırılması

●
Bilgisayarların fiziksel yapısını oluşturan mekanik ve elektromekanik unsurlara
donanım (hardware) denir.
●
Donanım üzerinde çalışan, bir işi yapmak üzere hazırlanmış komutları içeren
program parçalarına ise yazılım (software) denir.
●
Bilgisayar ağı: bilgisayarların, iletişim sağlayan donanım birimleri
aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurarak veri alışverişi yaptığı, veri paylaştığı ya da bir işlemi
birlikte gerçekleştirdiği yapıya bilgisayar ağı denir,
●
Ağ çeşitleri: Yerel Alan Ağları (LAN: Local Area Network), Metropol Alan
Ağları (MAN: Metropolitan Area Network), Geniş Alan Ağları (WAN: Wide Area
Network), Depolama Ağları (Storage Area Network - SAN), Özel Sanal Ağlar (VPN:
Virtual Private Network), Kişisel Alan Ağı (PAN: Personal Area Network)
●
Büyüklüklerine göre bilgisayarlar; mikrobilgisayarlar, minibilgisayarlar, ana
bilgisayarlar, süper bilgisayarlar olarak gruplanır.
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●
İşlevlerine göre bilgisayarlar; sunucular, iş istasyonları ve gömülü
bilgisayarlar olarak sınıflanır.
●
Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir,
birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesine veri tabanı (veri ambarı)
denir.
●
Veri tabanı yönetim sistemi; veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak,
kullanmak, değiştirmek ve veri tabanı sistemleri ile ilgili her türlü işletimsel gereksinimleri
karşılamak için tasarlanmış sistem ve yazılımlardır.
●
Veri iletişimi, verilerin bir kaynaktan başka bir kaynağa hatasız olarak
aktarılması süreci ya da verilerin sayısal iletişim teknikleri kullanılarak gönderimi ve alımı
olarak tanımlanabilir.
●
Protokol

Veri iletişiminin beş temel bileşeni; Mesaj, Gönderici, Alıcı, Ortam ve

●
İnternet; kelime olarak uluslararası iletişim anlamına gelen iki kelimenin
(international ve Network) kısaltmasıdır. İnternet kendi aralarında bağlantılı ağlar demektir.
İnternet birden fazla bilgisayarı (bu sayı günümüzde milyonlarca) bir prokol ile birbirine
bağlayan küresel bir iletişim ağıdır.
●
Veri madenciliği, büyük miktardaki veri setlerinde saklı durumda bulunan
örüntü ve eğilimleri keşfetme işlemidir. Başka bir ifade ile büyük ölçekli veriler arasından
bilgiye ulaşma, bilgiyi işleme ve anlamlandırma işidir. Ya da bir anlamda büyük veri yığınları
içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar
programı kullanarak aranmasıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Günlük hayatta kullanılan çamaşır makinelerinden uydu yön buluculara, oyun
konsollarından mobil telefonlara kadar pek çok aygıtın içinde bulunan bilgisayarlara ne ad
verilir?
a) Gömülü bilgisayarlar
b) Mikro bilgisayarlar
c) Serverler
d) İş istasyonları
e) Süper bilgisayarlar

2)
Dünyada 1950’li yıllarda ilk çalışmaları başlatılan “internet” Türkiye’de kaç
yılında kullanılmaya başlamıştır?
a) 1957
b) 1975
c) 1988
d) 1993
e) 2000

3)
Kendisine verilen komutlar doğrultusunda, girdi verisini alan, işleyen ve çıktı
verisini oluşturan elektronik makinelere ne denir?
a) Bilgi sistemi
b) Bilgisayar
c) Server
d) Veri tabanı
e) Yazıcı
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4)
Belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi
parçasına ne denir?
a) Veri
b) Bilgi
c) Enformasyon
d) Bilişim
e) Yazılım

5)
ne denir?

Verilerin bir kaynaktan başka bir kaynağa hatasız olarak aktarılması sürecine

a) Protokol
b) İnternet
c) Teletıp
d) Bilişim
e) Veri iletişimi

6)
Bilgisayarların, iletişim sağlayan donanım birimleri aracılığıyla birbirleriyle
bağlantı kurarak veri alışverişi yaptığı, veri paylaştığı ya da bir işlemi birlikte gerçekleştirdiği
yapıya ne ad verilir?
a) Bilgisayar ağı
b) Donanım
c) Yazılım
d) İletişim hattı
e) Bilişim
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7)
ne denir?

Bilgisayarların fiziksel yapısını oluşturan mekanik ve elektromekanik unsurlara

a) Yazılım
b) Donanım
c) Harici bellek
d) Modem
e) İşlemci
8)
Donanım üzerinde çalışan, bir işi yapmak üzere hazırlanmış komutları içeren
program parçalarına ne denir?
a) Ağ
b) Program
c) Yazılım
d) İşlemci
e) Güvenlik sistemi
9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi internet kullanılarak yapılabilecek aktivitelerden biri

a) Veri tabanlarında tarama
b) Kaydedilmiş bir belgeyi okuma
c) Mesajlaşma
d) Alışveriş
e) Bankacılık işlemleri

10)

Veri madenciliği kavramını tanımlayınız.

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)b, 4)c, 5)e, 6)a, 7)b, 8)c, 9)b,
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2. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bilgi Sistemleri
2.2. Sağlık Bilgi Sistemleri
2.2.1. Sağlık Bilgi Sistemlerini Oluşturan Yapılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bilgi sistemleri kavramlarını tartışınız.

2)

Sağlık bilgi sistemleri kavramlarını tartışınız.

3)

Sağlık bilgi sistemlerini oluşturan yapıları tartışınız.

4)

Sağlık bilgi sistemlerinin sağlık hizmetlerine etkisini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilgi sistemleri

Bilgi sistemleri hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık bilgi sistemleri

Sağlık bilgi sistemleri
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık bilgi sistemlerini Sağlık bilgi sistemlerini
oluşturan yapılar
oluşturan yapılar
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık bilgi sistemlerini Elektronik sağlık kayıtları Okuyarak/Araştırarak
oluşturan yapılar
hakkında bilgi sahibi
olmak
Sağlık bilgi sistemlerini Klinik karar destek
oluşturan yapılar
sistemleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık bilgi sistemlerini Hemşire bilgi sistemleri
oluşturan yapılar
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık bilgi sistemlerini Tıbbi görüntü yönetim ve
oluşturan yapılar
depolama sistemleri
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık bilgi sistemlerini Tele sağlık hakkında bilgi Okuyarak/Araştırarak
oluşturan yapılar
sahibi olmak
Sağlık bilgi sistemlerini Hastane bilgi sistemleri
oluşturan yapılar
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık bilgi sistemlerini Laboratuvar bilgi
oluşturan yapılar
sistemleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Bilgi sistemleri



Elektronik sağlık kayıtları



Hastane bilgi sistemleri



Hemşire bilgi sistemleri



Klinik karar destek sistemleri



Laboratuvar bilgi sistemleri



Sağlık bilgi sistemleri



Tele sağlık



Tıbbi görüntü yönetim ve depolama sistemleri
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Giriş
Günümüzde, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler, sağlık hizmetlerinde kalite,
verimlilik, maliyet kontrolü gibi konulara daha fazla önem verilmesine neden olmuştur. Son
dönemde yaşanan değişimlerle sağlık hizmetlerinin sunumunda yeni yöntemler geliştirilmiş,
sağlık kurumları ve klinik uygulama süreçleri yeniden yapılandırılmıştır. Tüm bu gelişmeler,
sağlık hizmeti veren kurumlarda sağlık bilgi sistemlerinin yoğun olarak kullanılmasına neden
olmuştur. Yaşanan gelişmelerden tüm sağlık disiplinleri gibi hemşirelik mesleği de etkilenmiş
ve bakım hizmetlerinin verilmesinde sağlık bilgi sistemleri yoğun bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. 20. yüzyılın sonlarından itibaren kullanımı hızla artan sağlık bilgi sistemleri ile
sağlık hizmetlerinin verildiği kurumlarda bilgisayarlar yardımıyla istenilen bilgiye kolay bir
şekilde ulaşım sağlanmıştır.
Özellikle son yirmi yıldır, sağlık bakım maliyetleri artırmıştır. Günümüzde insan
sağlığını tehdit eden önemli sağlık problemleri arasında olan kalp damar hastalıkları,
hipertansiyon, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklar ile infeksiyon hastalıkları, sağlık
bakım hizmetlerinde maliyeti artıran önemli sağlık problemlerindendir. Bununla birlikte,
değişen ve artan hasta beklentileri ile nüfusların giderek yaşlanması gibi demografik bazı
değişimler de sağlık sektöründe önemli değişimleri zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, sağlık
hizmetlerine erişim, kaliteli hizmet sunumu, sağlık risklerine karşı en erken dönemde
önlemlerin alınması, sağlık hizmeti sunucuları ve alıcıları arasında kaliteli, kesintisiz bir bilgi
transferinin olması için diğer bir ifade ile sağlık sektöründe kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu
için iyi planlanmış ve yapılanmış bilgi sistemlerinin kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Bu
ünitede sağlık bilgi sistemlerine ilişkin bilgi paylaşımı amaçlanmıştır.
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2.1. Bilgi Sistemleri
Bilgi sistemleri, “bir kurumda karar vermeyi destekleyen veri ya da bilgiyi toplayan,
depolayan, düzenleyen ve istenilen formatta dağıtan iliş kili birimler topluluğu” olarak
tanımlanır. Diğer bir tanım da “bilgi sistemlerinin, planlama, kontrol, analiz ve karar verme
için bilgi toplama, muhafaza ve yayma amacıyla birlikte çalışan ve birbiriyle iliskili unsurlar
grubu” dur. Bilgi sistemi, kullanıcılara veriyi düzenleme ve yönetme fırsatı veren yazılımlar
olarak ta tanımlanmaktadır. Bir bilgi sisteminin işlevi, planlama kontrol ve karar desteği için
veri ve bilgileri toplamak, işlemek, kaydetmek, dönüştürmek ve yaymak olarak belirtilir. Bilgi
sistemleri, yöneticilere ve çalış anlara sorunların çözümünde ve işleyişin geliştirilmesinde
yardımcı olmak için kullanılan sıklıkla bilgisayar temelli yapılardır. Kurumlarda yönetimin
ihtiyaç duyduğu veri ve bilgileri toplayan, organize eden, özetleyen ve ihtiyaç duyan alt
sistemlere ve yöneticilere raporlayan sistemlerdir. Bu yapı tüm sistemler gibi girdiler, süreçler
ve çıktılardan oluşur ve içerisinde yazılım, donanım, kullanıcı, veri tabanı ve prosedürleri
barındırır. Bilgi sistemleri kullanıldıkları alanlarda karar vermeyi kolaylaştıran ve iş birliğini
geliştiren özelliktedirler.
Bilgi sistemleri denildiği zaman akla sıklıkla bilgisayar sistemleri gelmektedir.
Oysaki, bilgisayar sistemleri bilgi sistemlerini oluşturan üç temel bileşenden sadece birisidir.
Bilgi sistemleri içeriğinde bilgisayar sistemleri ile birlikte, yönetim ve organizasyon
bileşenlerini de içerir. Bu bileşenlerden bilgisayar sistemleri yapısında bilgi, donanım,
programlama, işletim sistemi, uygulama ve iletişim; yönetim yapısında bilgi sistemlerinin
kullanıldığı yöneticiler ve çalışanlarını; organizasyon bileşeni yapısında ise insan, yapı, iş
süreçleri, politika, kültür ve çevre unsurlarını bulundurur.
Bilgi sistemlerinin yapısını anlamada aşağıda belirtilen altı temel unsurda yardımcı
olabilir. Buna göre;
1- Girdi birimleri bilgi sistemlerine veri aktarımını sağlayan kart okuyucular, manyetik
teypler, optik okuyucular ve tarayıcı gibi donanımları içerir ve dış çevreden gelen ham verinin
alınmasını sağlar.
2- Merkezî iş lem birimi, verilerin kontrol edilmesi, iş lenmesi ve saklanması ile ilgili
süreci işleten donanımlardır.
3- Prosedürler ise bilgi sistemleri içinde yer alan girdi ve çıktı birimleri arasında
̆
iş birligini sağlayan yapılardır.
4- Yazılım, bilgi sistemlerinde bilgisayar donanım parçalarının çalış masını sağlayan
ve kontrol eden komutlardır.
5- Çıktı birimleri, elde edilen bilginin görülmesini ve raporlanmasını sağlayan
birimlerdir ve iş lenmiş bilginin insan ya da etkinliklere aktarılmasını sağlar.
6- İnsan kaynakları bilgi sistemleri içinde yöneticiler, üretim ve hizmet çalış anları ve
diğer veri çalış anlarını içerir.
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Bilgi üreten kurumlarda, aşağıdaki altı fonksiyon bilgi sistemleri aracılığla
gerçekleşebilmektedir. Bunlar:
1.
Algı
oluş turulmasıdır.
2.

(perception),

kurumlarda

verinin

ilk

giriş inin

yapılması

veya

Kayıt (recording), bilginin fiziksel olarak tutulmasıdır.

3.
İş leme (processing), kurumun ihtiyaçlarına göre bilginin bir iş lemden
geçirilmesidir.
4.

Aktarma (transmission): Bilgi sisteminde meydana gelen iş akış larıdır.

5.
Depolama (storage), kurumda ileride kullanılacağı düşünülen bilgilerin
saklanmasıdır.
6.
Geri çağırma (retrievel), daha önce kayıt edilmiş bilgiler arasında arama
yapılmasıdır.
7.
Sunma ve raporlama (reporting), üretilen bilgilerin istenilen zamanlarda
yöneticilere ve diğer kullanıcılara iletilmesidir.
8.
Karar verme (decision making), belirlenen amaca ulaşmak için mevcut
alternatifler arasından seçim yapmaktır.
Kurumlar ve bilgi sistemleri birbirlerinden etkilenirler. Her kurumun yapı, iş süreçleri,
politika, kültür, çevre ve yönetim kararları bilgi sistemlerini etkiler ve bu ilişki iki yönlü olup,
bilgi sistemleri de kurumsal benzer yapıları etkiler. İki yönlü bu ilişkide amaç, kurumlarda
varolan hizmetlerin geliştirilmesinde ya da yeni hizmetlerin oluşturulmasında kaliteli, doğru,
verimli bir işleyiş kazanmada bilgi sistemlerinin sağladığı kolaylıklardan yararlanmak
olmalıdır.

2.2. Sağlık Bilgi Sistemleri
Sağlık alanında kullanılan bilgi sistemleri, sağlık hizmetinin verildiği birinci, ikinci ve
üçüncü basamak tüm alanlarda iş levleri ve süreçleri destekleyerek sağlık hizmetlerinin
niteliğinin artırılmasını sağlayan sistemlerdir. Sağlık bilgi sistemleri, yönetsel, klinik ve karar
destek iş levlerini destekleyen yapılardır. Bu sistemler ile ülke içinde herkesi kapsayan, sağlık
bilgilerine erişim hakkı tanımlanmış kişi ve kurumlar tarafından ulaşılabilir olan, yaşam
boyunca oluşan sağlık veri ve bilgilerinin özel bir sağlık ağı üzerinden paylaşıldığı bir yapı
oluşur. Şekil 2.1 ve 2.2’de sağlık bilgi sistemi veri toplama ve değerlendirme süreci
gösterilmiştir.
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Şekil 2.1: Sağlık bilgi sistemi veri toplama ve değerlendirme süreci (Ceylan, 2012)

Şekil 2.2: Sağlık Bilgi Sistem Ağı (Ceylan, 2012)
Sağlık alanında bilgi sistemlerinin kullanımının, klinik sonuçlar üzerine anlamlı etkisi
çok çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Sistemlerin özellikle sağlık kurumlarında maliyetlerin
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azaltılması, verimliliğin artırılması, hizmet sunum kalitesinin iyileştirilmesi, işleyiş
hatalarının azaltılması gibi çok çeşitli yararları vardır. Pekçok ülkede olduğu gibi ülkemizde
de sağlık bilgi sistemlerinin etkin kullanımının klinik sonuçlar üzerine de etkili olduğu
gösterilmiştir.
Sağlık alanında kullanılan bilgi sistemlerini, sağlık hizmetinin verildiği ortama göre
değişen isimler alabilir. Bunlar; birinci basamak bilgi sistemleri (aile hekimliği bilgi sistemi
vb.), halk sağlığı bilgi sistemleri, hastane bilgi sistemleri, klinik bilgi sistemleri, klinik destek
bilgi sistemleri (laboratuvar, radyoloji, hemş ire, eczane vb) dir.
Sağlık bilgi sistemlerine ilişkin literatürde çeşitli sınıflamalar bulunmaktadır. Bu
kapsamda, sağlık bilgi sistemleri klinik bilgi sistemleri ve teşhis ve tedavi sistemleri olmak
üzere iki kısımda incelenir. Klinik bilgi sistemleri kapsamında elektronik sağlık kayıt
sistemleri, klinik karar destek sistemleri, hemşire bilgi sistemleri, görüntü yönetim ve
depolama sistemleri, klinik iletişim sistemleri, teletıp, sanal gerçeklik uygulamaları, akıllı
kart, hastane bilgi sistemleri gibi bileşenler yer alır iken; teşhis-tedavi sistemleri kapsamında,
tıbbi görüntüleme sistemleri, laboratuar sistemleri gibi uygulamalar yer almaktadır.
Sağlık bilgi sistemlerine ilişkin diğer bir sınıflamada da sağlık kurumlarında kullanılan
bilgi sistemlerini üç bölümde ele alınmaktadır. Buna göre sağlık bilgi sistemleri, idari ve
finansal sistemler, klinik bilgi sistemleri ve hem yönetsel hem de klinik uygulamaları
destekleyen altyapı olarak üç kısımda incelenir. İdari ve finansal sistemler, faturalama,
muhasebe ve diğer yönetsel iş levlerle ilgili yapıyı oluştururken; klinik sistemler, tıbbi
süreçlere girdi sağlayan ya da kolaylaş tıran yapıları oluşturur. Bununla birlikte sağlık bilgi
sistemleri, klinik, işletimsel yönetim, stratejik karar verme ve e-sağlık uygulamaları olmak
üzere dört grupta da sınıflandırılmaktadır. Klinik bilgi sistemleri kapsamında, hasta bakımını
destekleyen, planlama ve yönetim için kullanılan bilgisayarlı hasta kayıt sistemleri, eczane,
laboratuar, radyoloji vb. sistemleri, hemşire bilgi sistemleri, klinik karar destek sistemleri,
klinik araş tırma ve eğitimi destekleyen sistemler yer almaktadır. İş letimsel yönetim sistemleri
kapsamında finans bilgi sistemleri, ödeme, satın alma, randevu vb. hizmetleri destekleyen
sistemler yer alır. Stratejik karar destek sistemleri kapsamında, yöneticinin stratejik planlama,
denetim, kaynak tahsisi, performans izleme ve sonuç değerlendirmede kullandığı sistemler
yer almaktadır. E-sağlık uygulamaları kapsamnda ise sağlık kurumlarının diğer sigorta
kurumları, kamu ve özel ş irketler, ulusal ve uluslararası veritabanları vb. ile elektronik veri
alış veriş inde bulunduğu yapılar yer alır.

2.2.1. Sağlık Bilgi Sistemlerini Oluşturan Yapılar
Sağlık bilgi sistemlerini oluşturan çeşitli yapılar vardır. Aşağıda bunlara ilişkin bilgiler
verilmiştir.
Elektronik Sağlık Kayıtları
Son yıllarda, sağlık bilgi sistemlerinin gelişimine paralel olarak, elektronik sağlık kayıt
sistemleri de hızlı bir gelişme göstermiş ve hastaların tüm sağlık-tıbbi özgeçmişleri bilgisayar
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destekli sistemlerde, elektronik formatta saklanmaya başlanmıştır. Elektronik Sağlık Kaydı
(ESK) (Electronic Health Record/EHR), sağlık hizmetleriyle ilgili tüm elektronik verilerin ve
bilgilerin, ilgili bilgi işleme ve bilgi destek araçlarıyla birlikte depolanmasıdır. ESK, birbirleri
ile iliş kili olan; sağlık bilgisinin toplanması, saklanması, iş lenmesi, iletiş imi, güvenliği ve
sunulması iş levlerinden oluş ur. Kâğıtsız sağlık hizmeti sunum ve yönetiminin temelini
oluşturan elektronik sağlık kayıtları, genel olarak farklı kaynaklardan (metin, ses, görüntü, el
yazısı notlar vb) elde edilen hasta verilerinin elektronik bir dosyada bütünleştirilmesidir.
Elektronik sağlık kaydı kelimesi ile yakın anlamda kullanılan pek çok kavram
bulunmaktadır. Bunlar: hasta sağlık kayıtları, hasta kayıt sistemleri, yaş amboyu hasta kaydı,
elektronik tıbbi kayıt, bilgisayar tabanlı hasta kaydı, elektronik hasta kaydı, kiş isel sağlık
kaydı ve sanal sağlık kaydıdır. Belirtilen kavramlar arasında bazı farklılıklar bulunmakla
birlikte, sıklıkla birbirinin yerine, aynı anlamlarda kullanıldıkları görülmektedir.
Amerikan Ulusal Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine-IOM), elektronik sağlık kaydı
kavramını, bilgisayara dayalı hasta kaydını; doğru ve tam bir şekilde uyarılara,
yönlendirmelere, klinik destek sistemlerine, tıbbi bilgilere ve istenen diğer yerlere erişimini
sağlayarak, kullanıcıları desteklemek için tasarlanmış bir yapı olarak tanımlamaktadır. Aynı
enstitü, bir elektronik sağlık/ hasta kayıt sisteminin önemli özelliklerini aşağıdaki gibi
sıralamıştır. Buna göre;

Sağlıklı/ hasta bireyin klinik problemlerini ve sağlık durumunu yansıtmalıdır
(tanı, alerji, laboratuvar sonuçları, ilaçlar vb. gibi hasta bilgileri)

Sağlıklı/ hasta bireyin farklı yer ve zamanlarda aldığı hizmetlere ilişkin
bilgilere erişim sağlayarak, yaş am boyu sağlık kayıtlarının oluş masına fırsat sağlamalıdır
(yeni ve eski test sonuçlarına eriş im)
•

Sağlık kayıtlarına yalnızca yetkili kiş ilerin erişimini sağlamalıdır.

•

Sağlık kayıtlarının gizliliğini, mahremiyetini ve güvenliğini sağlamalıdır.

•
olmalıdır.
•

Sağlık kayıtlarına ihtiyaç duyulan en kısa sürede eriş imi sağlayabilir özellikte

Kullanıcı dostu bir özellik içermelidir.

•
Sağlık profesyonellerine klinik karar desteği sağlamalıdır (ilaç etkileş imlerini
önleme gibi)
•
Sağlık kayıtları kolay ve pratik bir
(standartlaş tırılmış elektronik veri depolama ve raporlama)

şekilde

oluşturulabilmelidir

•
Sağlık hizmetinin kalitesini değerlendiren, tedavi maliyetlerini hesaplayan ve
sağlık ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine olanak sağlayan bir yapıda olmalıdır.
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Elektronik sağlık kayıtları ile oldukça geniş hacimli kayıtları dokümante etmek
kolaylaşmakta, hastaların ve sağlık uzmanlarının sağlık sistemlerini kullanımları daha güvenli
ve etkin bir hâl almaktadır. Elektronik sağlık kayıtları ile sağlık bilgisinin yönetilmesi
(istendiği zaman elde edilmesi, analizi ve raporlandırılması) elle tutulan (manuel) kayıtlara
göre daha kolay olmaktadır. Elektronik sağlık kayıtları, uygulama standartlarının
oluşturulması, daha kaliteli veri dokümantasyonu sağlanması, önceki kayıtlara kolay ulaşma,
tıbbi hataların önlenmesi ve azaltılması, sağlık kaynak kullanımını iyileştirme, sağlık
bilgisinin yayılmasını hızlandırma, bilgi güvenliğini ve mahremiyeti güçlendirme gibi
özellikleri nedeniyle önem kazanmıştır.
Elektronik sağlık kayıt sistemleri sıklıkla eczane, laboratuvar ve radyoloji gibi
alanlardan gelen verilerle, farklı klinik bakım bileşenlerini (hemşire planları, tıbbi tedaviye
ilişkin idari kayıtlar ve doktor istemleri gibi) bir araya getirmek üzere tasarlanmıştır.
Elektronik sağlık kayıtları ile sağlık personeli verimli ve kaliteli sağlık hizmeti verme ve takip
etme olanağına kavuşur. Elektronik sağlık kayıtları, pratikte fazladan yapılan işlemleri
ortadan kaldırdığı için, maliyeti de düşürür. Hastanın bütüncül tıbbi bilgisinin analizi ile hasta
bakımında kanıta dayalı karar desteği, kalite yönetimi, sonuç raporlama ve verimliliğin
sağlanması mümkün hâle gelir. Elektronik sağlık kayıt sistemleri kapsamında; hastane bilgi
sistemleri, bölümlere özgü bilgi sistemleri (radyoloji, laboratuar, eczane, malzeme, yönetim
vb), hekimlerin test isteklerini girebilecekleri sistemler, e-Reçete sistemleri,
yönetim/maliyet/fatura sistemleri, acil servis sistemleri, uzmanlık sistemleri (kalp-damar,
kulak-burun-boğaz, çocuk hastalıkları vb), veri ambarları ve araştırma veritabanları
sayılabilir.
Klinik Karar Destek Sistemleri
Klinik karar destek sistemleri bilgisayar destekli uygulamalar ile klinik kararların
doğru bir şekilde verilmesinde önemli rol oynarlar. Bilgisayar destekli teş his ve hastalık
yönetimini sağlayan bu sistemler, sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini geliştirmek için sağlık
profesyonellerine sağlık problemlerinin erken dönemde tanılanması ve tedavisinde yardımcı
olmak için geliştirilen sistemlerdir. Özellikle sağlık bakım alanlarında tıbbi hataları önlemek,
gereksiz ve yanlış ilaç kullanımını azaltmak için kullanılmaktadır. Karar destek sistemleri,
klinik kararların doğru ve en erken dönemde verilebilmesinde önemli kolaylık sağlarlar.
Sistemler, sağlık profesyonellerine sağlık problemine ilişkin fikir vermek, koruyucu ve
önleyici tedbirler için anımsatıcı olmak ve ilaç yan etkilere karş ı sağlık profesyonellerini
uyarmada büyük rol oynarlar.
Hemşire Bilgi Sistemleri
Hemşire bilgi sistemleri, sağlık bakım alanlarında hemş irelik uygulamalarına büyük
katkı sağlarlar. Hemşirelerin klinik karar vermelerinde büyük kolaylık sağlarlar. Sistemler,
hemş irelere özellikle hemşirelik hizmetlerini planlama, uygulama, değerlendirme, hasta
izlemi ve bakımın yönetiminde destek olurlar. Hemşirelik bilgi sistemi, hemş irelere karar
desteği sağlamalarında, hemşirelik alanındaki bilimsel bilginin artırılmasında, bakımın
yönetiminde ve uygulamalarında kanıt temelli uygulamaları sağlamalarında önemli katkı
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sağlarlar.
Tıbbi Görüntü Yönetim ve Depolama Sistemleri
Tıbbi görüntülerin yönetimi için geliş tirilmiş sistemlere Görüntü Depolama ve İletişim
Sistemleri (Picture Archiving and Communicating Systems- PACS) adı verilir. Bu sistemler,
röntgeng, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, mamografi vb. araçlardan elde edilen
görüntülerin tek bir kaynaktan yönetilmesini sağlar.
Hasta Takip Sistemleri
Hastanın kalp atımı, kan basıncı, oksijen satürasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı vb.
bulgularını sürekli olarak takip edilmesinde sıklıkla yoğun bakım ünitelerinde kullanılan
sistemlerdir.
Klinik İletişim Sistemleri
Sağlık profesyonellerinin birbirleri arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılan
sistemlerdir.
Tele Sağlık
Tele, latincede “mesafe” anlamındadır. Tele sağlık, birbirinden uzak mekânlar
arasında bilgi ve iletiş im teknolojilerini kullanarak sağlık bakım hizmetlerinin sunulmasıdır.
Koruyucu bakım ve tüm sağlık hizmetlerini kapsar. Hasta merkezli olup bu kiş ilerin sağlık
hizmetlerine uzaktan eriş imini sağlayan uygulama ve teknolojileri içerir. Tele tıp, sağlık
hizmetini sunan kiş i ve kurumların bilgi iletiş im teknolojileri ile birbirlerine uzaktan
bağlanması, bilgi alış veriş inde bulunmasıdır. Tele hemş irelik, birbirinden uzak mekânlar
arasında bilgi ve iletiş im teknolojilerinin kullanılarak hemş irelik bakım ve uygulamalarının
sunumu, yönetimi ve koordinasyonudur. Tele tıp, bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak tıp ve
sağlık konularında uzak mesafeler arasında yapılan bilgi alışverişidir. Teletıp, basit bir tıbbi
telefon görüşmesinden, tıbbi video konferanslara, telekonsültasyondan robot aracılığıyla
uzaktan ameliyat işlemine kadar değişen sistem ve uygulamaları içerir. Bu tanımlara
dayanarak kırsal alandaki bir vatandaş ın Aile Hekimliği Bilgi Sistemine bağlanması telesağlık
uygulaması iken, kırsal alandaki aile hekiminin telekonsültasyon ile merkezdeki bir
uzmandan görüş alması ve/veya telekardiyoloji ile hastanın EKG sini merkezdeki bir
hastaneye göndermesi tele-tıp uygulamasıdır.
Sanal Gerçeklik Uygulamaları
Sanal gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulan sanal ortamın gerçek doğal ortamda
algılanmasını sağlayan uygulamalardır. Sağlık alanında, sanal gerçeklik uygulamaları eğitim,
teşhis, tedavi için elde edilen gerçek verilerin bilgisayar desteği ile işlenmesidir.
Akıllı Kart
Akıllı kartlar üzerinde bilgi saklayabilen ve verilerin güvenliğini sağlayan son yıllarda
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kullanımı artan kartlardır.
Hastane Bilgi Sistemleri
Bu sistemler, hastaneye ilişkin tüm uygulamalarda, sağlık hizmetleri ve yönetimle
ilgili tüm bilgilerin bütün çalışanların gereksinimlerini giderecek şekilde toplanması,
depolanması, işlenmesi, istendiğinde yeniden kullanılması, iletilmesi için bilgisayarların ve
iletiş im araçlarının kullanılmasını içerir. Hastane bilgi sistemlerinin, tanı ve tedavi, hemş irelik
hizmetleri, tıbbi kayıt, muhasebe, kaynak yönetimi, personel, yönetim, eğitim ve araş tırma
konularında işlevleri vardır.
Laboratuvar Bilgi Sistemleri
Laboratuvar bilgi sistemleri, laboratuvar talimatlarını iş leyen bir uygulamadır. Sağlık
kuruluş larında en sık kullanılan klinik uygulamalardandır. Bu sistemler, hematoloji,
biyokimya, immünoloji, kan bankası, patoloji, mikrobiyoloji vb bilgileri ve raporlama
işlevlerini yapacak ş ekilde tasarlanmalıdır.
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Uygulama Soruları
1)
2)
veriniz.
3)

Sağlık kurumlarında sıklıkla kullanılan bilgi sistemleri hakkında bilgi veriniz.
Sağlık bilgi sistemlerinin sağlık bakım hizmetlerine etkisi hakkında bilgi

Sağlık bilgi sistemlerinin hemşirelik hizmetlerine etkisi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Özellikle son yirmi yıldır, sağlık sektöründe yaşanan hızlı değişimler kaliteli, verimli,
maliyet kontrollü sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı önemli oranda artırmıştır. Sağlık
hizmetlerine erişim, kaliteli hizmet sunumu, sağlık risklerine karşı en erken dönemde
önlemlerin alınması, sağlık hizmeti sunucuları ve alıcıları arasında kaliteli, kesintisiz bir bilgi
transferinin olması için diğer bir ifade ile sağlık sektöründe kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu
için iyi planlanmış ve yapılanmış bilgi sistemlerinin kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Bu
bölümde, bilgi sistemleri, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık bilgi sistemlerini oluşturan
sınıflamalar hakkında ve hemşirelik mesleğinde sağlık bilgi sistemlerinin öneminin
anlaşılabilmesi için sağlık bilgi sistemlerini oluşturan yapılar hakkında temel düzeyde bilgi
verilmiştir.

44

Bölüm Soruları
1) Bilgi sistemleri içinde insan, yapı, iş süreçleri, politika, kültür ve çevre unsurlarını
içeren bileşen hangisidir?
a)

Bilgisayar sistemleri bileşeni

b)

Yönetimi bileşeni

c)

Organizasyon bileşeni

d)

Klinik karar destek bileşeni

e)

Merkezi işletim sistemi bileşeni

2) Sağlık alanında kullanılan bilgi sistemleri sağlık hizmetinin verildiği ortama göre
değişen isimler alabilir. Aşağıdakilerden hangisi hizmetin verildiği ortama göre
isimlendirilen sağlık bilgi sistemlerinden değildir?
a)

Birinci basamak bilgi sistemleri

b)

Halk sağlığı bilgi sistemleri

c)

Hastane bilgi sistemleri

d)

Laboratuvar bilgi sistemleri

e)

Karar destek sistemleri

3) Aşağıdakilerden hangisi sağlık bilgi sistemlerine ilişkin yapılan sınıflandırmalar
arasında yer almaz?
a)

Klinik bilgi sistemleri

b)

İş letimsel yönetim sistemleri

c)

Stratejik karar destek sistemleri

d)

Minimum sağlık veri setleri

e)

E-sağlık uygulamaları
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4) Aşağıdakilerden hangisi sağlık bilgi sistemlerinin sınıflandırılma kategorilerinden
birisi olan “Klinik bilgi sistemleri” içinde yer almaz?
a)

Klinik karar destek sistemleri

b)

Malzeme yönetim sistemi

c)

Hemşire bilgi sistemleri

d)

Bilgisayar temelli hasta kayıt sistemi

e)

Laboratuvar bilgi sistemi

5) “Bilgisayara dayalı hasta kaydını; doğru ve tam bir şekilde uyarılara, yönlendirmelere,
klinik destek sistemlerine, tıbbi bilgilere ve istenen diğer yerlere erişimini sağlayarak,
kullanıcıları desteklemek için tasarlanmış bir yapıya” ne ad verilir?
a)

Hemşire bilgi sistemi

b)

Bilgisayar temelli hasta kayıt sistemi

c)

Elektronik sağlık kaydı

d)

Laboratuvar bilgi sistemi

e)

Klinik karar destek sistemi

6) “Birbirinden uzak mekânlar arasında bilgi ve iletiş im teknolojilerini kullanarak sağlık
bakım hizmetlerinin sunulmasına” ne ad verilir?
a)

Tele sağlık

b)

Tele tıp

c)

Tele hemşirelik

d)

E-sağlık

e)

Bilgi sistemi
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7) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilgi sistemlerinin özellikleri arasında değildir?
a)

Karar desteği sağlamaları

b)

Hemşirelik alanındaki bilimsel bilgiyi artırması

c)

Bakımın kaliteli bir şekilde yönetilmesi

d)

Hemşirelik uygulamalarında kanıt temelli sonuçların kullanılması

e)

Diğer bilgi sistemleri ile karşılaştırıldığında kullanımının çok zor olması

8) Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumunda bilgi sistemleri ile yapılan
fonksiyonlardan değildir?
a) Kayıt
b) Aktarma
c) Depolama
d) Geri çağırma
e) Planlanan tedaviyi uygulama
9) Sağlık bilgi sistemleri yapısında bulunan ve faturalama, muhasebe ve diğer yönetsel
işlevlerle ilgili yapıyı oluşturan sistemlere ne ad verilir?
a) İdari ve finansal sistemler
b) Klinik bilgi sistemleri
c) Yönetsel bilgi sistemleri
d) İşletimsel yönetim sistemleri
e) Teşhis ve tedavi sistemleri
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10) Tıbbi görüntülerin yönetimi için geliştirilmiş̧ sistemlere ne ad verilir?
a) Hasta takip sistemleri
b) Görüntü depolama ve iletişim sistemleri
c) Klinik iletişim sistemleri
d) Görüntü takip sistemleri
e) Klinik karar destek sistemleri

Cevaplar
1) c,

2) e,

3) d,

4) b, 5) c,

6) a,

7) e, 8) e,

9) a,

10) b

48

3. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ:
DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sağlık Bilgi Sistemleri
3.1.1. Dünyada Sağlık Bilgi Sistemlerinde Yaşanan Gelişmeler
3.1.2. Ülkemizde Sağlık Bilgi Sistemlerinde Yaşanan Gelişmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sağlık bilgi sistemleri kavramını tartışınız.

2)

Sağlık bilgi sistemleri içinde yer alan önemli standartları tartışınız.

3)

Dünyada sağlık bilgi sistemleri alanında yaşanan önemli gelişmeleri tartışınız.

4)
tartışınız.

Ülkemizde sağlık bilgi sistemleri alanında yaşanan önemli gelişmeleri

5)
Ülkemizde son on yıl içinde geliştirilen e-sağlık projelerini ve bu projelerin
sağlık hizmetlerine etkisini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık bilgi sistemleri

Sağlık bilgi sistemleri
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık bilgi sistemleri
içinde yer alan önemli
standartlar

Sağlık bilgi sistemleri
içinde yer alan önemli
standartlar hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Dünyada sağlık bilgi
sistemleri alanında
yaşanan önemli
gelişmeler

Dünyada sağlık bilgi
sistemleri alanında
yaşanan önemli gelişmeler
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Ülkemizde sağlık bilgi
sistemleri alanında
yaşanan önemli
gelişmeler

Ülkemizde sağlık bilgi
sistemleri alanında
yaşanan önemli gelişmeler
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Ülkemizde son on yıl
içinde geliştirilen esağlık projeleri

Ülkemizde son on yıl
içinde geliştirilen e-sağlık
projeleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


E-sağlık projeleri



Karar destek sistemi



Minimum sağlık veri setleri



Sağlık bilgi sistemi standartları



Sağlık bilgi sistemleri



Sağlık bilişim ağı



Sağlık kodlama referans sunucusu



Sağlık-net



Ulusal sağlık veri sözlüğü
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Giriş
Son yıllarda sağlık sektöründe yaş anan değiş imler, sağlık verisinin üretildiği her yerde
sağlık bilgi sistemlerinin önemini artırmıştır. Ülkelerde değişen demografik yapı, artan hasta
beklentileri, sağlık harcamalarının artması ve bu durumun ülkelerin genel bütçeleri içindeki
yükü artırması, kaliteli, etkili ve sürekli sağlık hizmet anlayışının yaygınlaşması, yeni hizmet
sunum modellerinin geliştirilmesi gibi özelliklerden dolayı sağlık bilgi/ bilişim sistemlerine
gereksinim artmıştır. Sağlık bilgi sistemlerine olan ihtiyacı artıran bir baska neden olarak
sağlık alanında her geçen gün daha da artan sağlık verisi/ bilgisinin yönetim ihtiyacı
verilebilir. Sağlık alanında çok sık yapılan ölçüm, görüntüleme, değerlendirme, kayıt,
raporlama ve paylaşma gibi işlemlerden dolayı sağlık alanında verinin yönetimi önem
kazanmıştır. Bu noktada, dünyada ve ülkemizde sağlık verisinin kaliteli bir şekilde
yönetilmesinde sağlık bilgi sistemleri ve sağlık bilişim uygulamaları büyük kolaylık
sağlamıştır. Sağlık bilgi sistemlerini içeren yapılar ile nitelikli sağlık hizmetinin verilmesi
hedeflenmektedir. Bu ünitede, sağlık bilgi sistemlerine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki
duruma ilişkin bilgi paylaşımı amaçlanmıştır.
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3.1. Sağlık Bilgi Sistemleri
Sağlık bilgi sistemi, Tübitak tarafından yürütülen Ulusal Enformasyon Ana planı
Hazırlama Projesinde “koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna
ilişkin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullanımı için kurulan donanım,
yazılım, yöntem ve yönergelerin bütünü” olarak adlandırılmıştır. Sağlık bilgi sistemleri, bilgi
ve iletiş im teknolojilerinin sağlık alanında etkin ve verimli bir ş ekilde kullanımını ile
bireylerin sağlık bilgilerine istendiği zaman ve belirlenen özellikte eriş im sağlayan, tüm
yaş am süresince oluş an sağlıkla ilgili bilgilerin paylaş ılmasını içerir. Sağlık bilgi sistemlerinin
gelişimi bilgi teknolojilerinden etkilenmiştir. Bilgi teknolojileri, erişim, depolama, veri
işleme, taşıma ya da transfer ve teslim etmeyi içeren elektronik ortamda modern bilgi
kullanımı olarak tanımlanabilir. Bir kurumda hizmet etkinliğini ve verimliliğinin arttırılarak
etkili ve yüksek kalitede hasta bakımının verilmesinde bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin
kullanılması önemlidir. Sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılması ile hizmet ve
bakım faaliyetlerinin sistematik bir yapı ile doğru yere ve kişiye en kısa sürede ulaştırılmasını
sağlamıştır. Bilgi teknolojileri sağlık bilgisinin paylaşılması, hasta/ sağlıklı bireyin tedavi ve
bakım hizmetlerinin desteklenmesi, sağlık bakım hizmetlerinde kalitenin artırılması,
hizmetlerin değerlendirilmesi ve bakım maliyetlerinin kontrol edilmesine de imkân
sağlamıştır. Yanı sıra, bilgi teknolojileri ile toplanan bilgilerin bireye özgü tutulması ve yaşam
boyu saklanması, tüm sağlık bilgi sistemlerinin birbirleri ile bütünleşmesi, sağlık bilgilerinin
güvenli bir şekilde korunması, sağlık bilgilerinin tüm sağlık kuruluşları ve çalışanlar arasında
paylaşılması daha kolay ve kaliteli bir hâl almıştır. Diğer bir ifade ile sağlık sektöründe
hizmet alanının genişletilmesi, verimliliğin artırılarak maliyetin düşürülmesi ve kaynakların
daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi teknolojilerinden ve sağlık bilgi
sistemlerinden faydalanmak bir zorunluluk olmuştur.
Sağlık bilgi sistemleri sıklıkla koruyucu ve tedavi edici sağlık bilgi sistemleri olmak
üzere iki bölümde ele alınır ve tedavi edici sağlık bilgi sistemleri tıbbi bilgi sistemleri olarak
da adlandırılır. Sağlık bilgi sistemleri bilginin kullanıcılar arasında paylaşımını sağlamak için
bazı standartları taşıması gereklidir. Sağlık bilgi sistemleri içinde yer alan önemli bazı
standartlar arasında HL7 (Health Level 7-Sağlık Yedinci katmanı), medikal görüntüleme
cihazlarından alınan 2 ve 3 boyutlu bilimsel verilerin depolanması, görüntülenmesi ve
analizinde kullanılmak için geliştirilmiş olan bir digital veri formatı standardı olan DICOM
(Digital Imaging and Communications in Medicine), Gözlemlerin Mantıksal Tanımlayıcı
Adları ve Kodları (Logical Observation Identifiers Names and Codes-LOINC), SNOMED,
ICD-0, ICD-10, UMLS, NDC, NANDA, DSM-IV yer alır. Bunlar arasından LOINC
(Mantıksal Gözlem Tanımlayıcıları İsimleri ve Kodları-Logical Observation Identifiers
Names and Codes), Laboratuvar ve klinik test sonuçlarının isimlendirilmesi ve kodlanması
için geliş tirilmiş tir bir standarttır. LOINC ile laboratuvar verilerinin detaylı değerlendirilmesi,
her bir tetkik için ulusal ve uluslararası bir kimlik oluş turulması ve laboratuvarlar arası bilgi
alış veriş lerinde ortak bir dil kullanılması sağlanır.
Aşağıdaki dünyada ve ülkemizde sağlık bilgi sistemleri alanında yaşanan önemli
değişimler kısaca anlatılmıştır.
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3.1.1. Dünyada Sağlık Bilgi Sistemlerinde Yaşanan Gelişmeler
Dünyada sağlık bilgi sistemlerine ilişkin yaşanan gelişmelerin temeli bilgisayar
uygulamalarının artmaya başladığı 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Ancak bilgisayara dayalı
olmayan el ile oluşturulan (manuel) hasta kayıtlarının 1700’lü yılların sonlarında
Pennsylvania, NewYork ve Boston’daki hastanelerde tutulduğu bilinmektedir. 1960-1970
yılları arasında ise bilgi yönetim sistemi yaklaşımının gelişmeye başladığı ve minimum
verinin dokümantasyonu için COSTAR (Computer-Stored Ambulatory Record Systems,
TMR (The Medical Record), HELP (Health Evaluation through Logical Processing), RMRS
(Regenstrief Medical Record System), POMR (Problem Oriented Medical Record) ve
PROMIS (Problem-Oriented Medical Information System) gibi bilgisayar tabanlı hasta kayıt
sistemlerinin kullanılmaya baş ladığı bilinmektedir. Bu dönemde Amerika’da hastane ve klinik
bilgi sistemlerine ilişkin projeler geliştirilmiş ve bu dönemde Massachusetts hastanesinde
kullanılmaya başlayan ve ilk hasta kayıt sistemlerinden olan COSTAR dünyada çok geniş
alanda kullanılmaya başlanmıştır.
1970-1980’li yıllar sağlıkta verimliliğin ön plana çıktığı ve bilgisayarların
özelliklerinin gelişimi ile birlikte veri işleme özelliklerinin arttığı, bilginin paylaşılmasının
kolaylaştığı, hem klinik hem idari fonksiyonlar için sağlık alanında kullanılan yazılımların
arttığı yıllar olmuştur. Bu gelişmeler sağlık bilgi sistemlerinin kullanımına neden olmuştur.
Özellikle hastanelerde kullanılan bilgi sistemleri ilk geliştirildiklerinde sadece sağlık
hizmetlerinin faturalandırılmasında kullanılmakta iken, ilerleyen yıllarda hastane içindeki
sağlık kayıtların oluşturulmasında ve elektronik ortamda iletişimin sağlanmasında
kullanılmıştır. Günümüzde ise pek çok hastanede ve sağlık hizmeti verilen pekçok kurumda
tüm işlemler sağlık bilgi sistemleri ile yapılmaktadır.
1980-1990’lı yıllarda entegre hasta kayıt sistemleri ve dijital görüntüleme sistemleri
hastane bilgi sistemleri içinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda hastane bilgi sistemleri
hekimler, hemş ireler ve diğer sağlık çalış anları tarafından sağlık verilerinin yönetiminde
kullanılan bir özellik kazanmıştır. Ayrıca, tıbbi kayıtlarda gizlilik ve veri güvenliğinin
sağlanmasında bilgisayar tabanlı hasta kayıt sistemlerini oluş turmak için Amerikan Ulusal Tıp
Enstitüsünün (Institute of Medicine) çalış maları önemli olmuştur.
2000’li yıllar ise yüksek hızlı ve kapasiteli bilgisayarların ve iletiş im teknolojilerinin
kullanılması ile elektronik sağlık kayıt sistemlerinin çok hızlı gelişim gösterdiği yıllar
olmuştur ve bu hızlı gelişim hâlâ devam etmektedir.

3.2.2. Ülkemizde Sağlık Bilgi Sistemlerinde Yaşanan Gelişmeler
Ülkemizde elektronik sağlık kayıtları alanında son on beş yıl içinde önemli gelişmeler
olmuştur. Ülkemizde 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık
hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir ş ekilde organize edilmesi hedeflenmiş
ve sağlık sistemi sekiz temel bileş en üzerine kurgulanmış tır. Bu bileşenlerden birisi “Karar
sürecinde etkili bilgiye eriş im: Sağlık bilgi sistemi” bileşeni olmuştur. Bu kapsamda e-sağlık
uygulamalarının arttırılması amaçlanmıştır. Sağlıkta dönüşüm programı içinde “Sağlık Bilgi
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Sistemi” bileşeni kapsamında 2007 yılı içinde ulusal sağlık veri sözlüğü, sağlık bilgi referans
sunucusu, elektronik sağlık kaydı veri tabanı ve karar destek sistemi kullanımı ile ülkemizde
tüm sağlık kurumlarından Sağlık Bakanlığı merkezi veri tabanına veri akış ı baş latılmış ve
ülke çapında e-sağlık uygulaması baş latılmıştır. E-sağlık uygulamasında ülke genelinde sağlık
verisinin standardizasyonun sağlanması, elektronik sağlık kayıt sistemlerinin oluşturulması,
yöneticiler için karar desteği sağlanması, veri akışının daha kaliteli ve hızlı bir şekilde
yapılması ve verimliliğin artırılması amaçlanmıştır.
Ülkemizde 2008 yılında yayımlanan 60. Hükümet Programı Eylem Planında sağlık
hizmetlerinde eşgüdüm için, bireylerin tıbbi kayıtlarının oluşturulması, korunması ve
paylaşılması, sevk basamakları arasında bilgi transferi ve temel sağlık uygulamalarındaki
verilerin toplanması amacıyla Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi kurulmasından söz edilmiştir. 20062010 yıllarını kapsayan Bilgi Toplumu Strateji Raporunda da sağlık hizmetleri hakkında bilgi
ve iletişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanılması ve oluşturulacak ortak standartlarla
sağlık kayıtlarının merkezi olarak tutulacağı bir sağlık bilgi sisteminin kurulmasından söz
edilmektedir.
Çok yakın bir gelişme olan “Sağlık Bilişim Ağı” projesini Sağlık Bakanlığı 2014
yılında başlatmıştır. Bu proje ile sağlık verilerinin güvenli bir şekilde, tüm ülke genelinde
sağlık hizmeti alan bireyler ile sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki
sağlık veri iletişimini hızlandırmak ve daha da güvenilir bir özellik kazandırmak
amaçlanmıştır. Bunun için proje kapsamında, ülkemizde entegre bir sağlık bilgi sisteminin
kullanılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak
amaçlanmıştır. Şuan ülkemizde kullanılmakta olan pek çok e-sağlık projelerinde sağlık bilgi
sistemlerinden en üst düzeyde yararlanmak amaçlanmıştır. Sağlık Bilişim Ağı projesi ile
kamu hastaneleri kurumu, halk sağlığı kurumu ve il sağlık müdürlükleri, kamu hastaneleri
kurumu genel sekreterlikleri ve bunlara bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer tüm
sağlık kurumlarının aynı ağ üzerinden birbirine bağlanması hedeflenmiştir.
Ülkemizde, 2005 yılından itibaren çok sayıda e-sağlık projesi hazırlanmıştır. Bu
projeler arasında en eskilerden birisi, 2005 yılında ilk pilot uygulaması Düzce’de başlatılan ve
2010 yılının sonunda ülke geneline yayılan Aile Hekimliği uygulaması kapsamında birinci
basamak sağlık verilerinin yönetimi için geliştirilen Aile Hekimliği Bilgi Sistemidir. 2008
yılından itibaren Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri ile Sağlık Bakanlığının belirlediği
standartlara uygun olarak Sağlık Bakanlığı merkezinde bulunan SağlıkNet veri tabanına veri
gönderimi yapılmaya başlanmıştır. 2006 yılı ve takip eden yıllar içinde ülkemizde, Ulusal
Sağlık Veri Sözlüğü (USVS), Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS), Sağlık Kodlama
Referans Sunucusu (SKRS) Sistemi, Karar Destek Sistemi, Sağlık-Net, HL7, Halk Sağlığı
Bilgi Sistemi (HSBS), Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), Çekirdek Kaynak
Yönetim Sistemi (ÇKYS), e-Reçete, Elektronik Sevk Sistemi (ESS) ve Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi (HBYS) geliştirilmiştir.
Ulusal sağlık veri sözlüğü (USVS) çalışmasında sağlık bilgi sistemleri içinde tanımı
ve formatı belirlenen sağlık verilerinin yer alması ve bu şekilde sağlık kurumlarında farklı
uygulamalar kullanılsa bile üretilen sağlık verilerinin aynı özellikte olması amaçlanmıştır.
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USVS ülke çapında sağlık alanında referans bir sözlük özelliğindedir. USVS 2012 yılından
sonra güncellenerek USVS 2.0 adıyla anılmaktadır ve kamu ve özel, ikinci ve üçüncü
basamak sağlık kuruluş larının yanı sıra, aile hekimliğini de kapsayacak ş ekilde hazırlanmış
olup, tüm sağlık kurum ve kuruluş larında toplanması gereken elektronik sağlık kayıtlarının
içeriğini göstermektedir.
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü içinde farklı seviyelerdeki veri elemanları
tanımlanacağından, aynı standartlara göre kayıt altına alınan veriler, istendiği zaman settler
hâlinde sağlık kurumlarından istenebilecektir. Sağlık verilerinin toplanmasında ulusal
standartların oluşturulduğu veri kümelerine Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) adı
verilmektedir (Şekil 3.1).

Şekil 3.1.: Minimum veri setleri (Ulusal sağlık bilgi sistemi projesi birimler arası çalışma
kılavuzu, 2006)
Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) sağlık alanında toplanan verilerden
kodlanmasına ihtiyaç duyulan bölümlerinin SKRS adlı sistem ile bir araya getirildiği ve veri
akışında ülke çapında ortak bir standart oluşturulmasıdır. SKRS aşağıda belirtilen sistemleri
içerir:


Doktor bilgi bankası



Tıbbi ünvan kodları



Klinik (servis) kodları



Kurum kodları (hastane, laboratuvar vb.)



Tanı kodlama/ sınıflama sistemleri (ICD, bildirimi zorunlu hastalıklar vb.)



İlaç kodları (isim, reçete türü, üretici firma vb.)
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Bütçe uygulama talimatı (BUT) kodları



Aşı kodları



Meslek grupları (Şekil 3.2)

Şekil 3.2.: Sağlık kodlama referans sunucusu (Ulusal sağlık bilgi sistemi projesi birimler arası
çalışma kılavuzu, 2006)
Aile hekimliği bilgi sistemi (AHBS), Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği sistemini
uyguladığı illerde, birinci basamaktan veri toplama konusundaki yeni standardın adıdır.
Karar destek sistemi (KDS), karar vermeyi kolaylaştırmak, daha etkili ve doğru karar
vermek için tasarlanan; değişik model ve uygulamaları kapsamı içinde bulunduran
sistemlerdir.
Halk sağlığı bilgi sistemi (HSBS), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu için Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından geliştirilen, kurumun verdiği hizmetleri
dijital platforma taşımayı ve kurum yöneticilerine denetim ve karar destek amaçlı bilgiler
sunmayı amaçlayan, Sağlık-Net ile entegre çalışan web tabanlı uygulama ve servisler
bütünüdür.
Merkezi hastane randevu sistemi (MHRS), vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı 2.
ve 3. basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için hastane ve hekim randevusu
alabilecekleri bir uygulamadır.
Çekirdek kaynak yönetim sistemi (ÇKYS), Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve 81 il
sağlık müdürlüğü bünyesindeki insan gücü, malzeme, ilaç-eczacılık ve mali kaynakların
yönetiminde bilgi teknolojilerini kullanarak daha çağdaş, etkin ve verimli kurumsal bir yapıya
geçilmesini amaçlayan bir projedir.
E-reçete, kâğıt ortamına aktarılması zorunlu olmadan elektronik ortamda saklanabilen
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ve yine elektronik ortamda bir yerden bir yere aktarılabilen bir reçetedir.
Elektronik sevk sistemi (ESS), MHRS’nin tam olarak işlerlik kazandırılmasıyla
birlikte devreye alınacaktır. Sistem büyük oranda MHRS ve Sağlık-NET altyapısını
kullanacaktır.
Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS), yataklı tedavi kurumlarının aynı veri tabanı
üzerinde çalışarak aynı dili konuşmaları, merkez, birbirleri ve birinci basamak sağlık
kurumları ile veri transferi yapmaları, ortak hasta veri havuzu oluşturma ve hastane
yöneticilerinin bilgiye dayalı karar vermelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
E-sağlık projeleri arasında yer alan Sağlık-NET, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
kurumlarından veri toplanması için oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. Sağlık-NET sağlık
kurumlarında üretilen ve esas olarak sağlık verileri olmakla birlikte idari ve mali verileri de
kapsayan, standartlara uygun şekilde üretilen verilerin doğrudan üretildikleri yerden
toplanmasını, toplanan verilerden tüm paydaşlar için gerekli bilgilerin elde edilmesini
sağlayan, sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasını hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve
genişleyebilen bir bilgi sistemidir. Sağlık-NET kapsamında toplanan veriler, hizmet kalitesini
artıracak diğer e-sağlık projeleri için temel oluşturulur. Sağlık-NET sistemi, sosyal güvenlik
kurumu ile sözleş mesi olmayan özel sağlık kuruluş larını, muayenehaneleri, cezaevi
hekimliklerini, aile hekimliği birimlerini de kapsayacak ş ekilde geniş letilmiş ve Sağlık-NET 2
ismini almış tır. Bu şekilde sağlık verilerinin, standartlara göre toplandığı Aile Hekimliği Bilgi
Sistemi (AHBS) ve Sağlık Net sistemleri, Sağlık-NET 2 adı altında birleş tirilmiştir.
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Uygulama Soruları
1)
Dünyada sağlık bilgi sistemleri alanında yaşanan önemli gelişmeler hakkında
bilgi veriniz.
2)
Ülkemizde sağlık bilgi sistemleri alanında yaşanan önemli gelişmeler hakkında
bilgi veriniz.
3)

Ülkemizde geliştirilen e-sağlık projeleri hakkında bilgi veriniz.

4)
Ülkemizde son on yıl içinde geliştirilen e-sağlık projelerinin sağlık
hizmetlerine etkisi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık bilgi sistemi “koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve
sunumuna ilişkin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullanımı için kurulan
donanım, yazılım, yöntem ve yönergelerin bütünü” dür. Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi
bilgi teknolojilerinden etkilenmiştir. Son yıllarda, sağlık sektöründe hizmet alanının
genişletilmesi, verimliliğin artırılarak maliyetin düşürülmesi ve kaynakların daha iyi
yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi teknolojilerinden ve sağlık bilgi sistemlerinden
yararlanmak bir zorunluluk olmuştur. Özellikle hastanelerde kullanılan bilgi sistemleri ilk
geliştirildiklerinde sadece sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasında kullanılmakta iken,
günümüzde pek çok hastanede ve sağlık hizmeti verilen pekçok kurumda tüm işlemler sağlık
bilgi sistemleri ile yapılmaktadır. Dünyada sağlık bilgi sistemlerine ilişkin yaşanan
gelişmelerin temeli bilgisayar uygulamalarının artmaya başladığı 1960’lı yıllara
dayanmaktadır. 2000’li yıllar ise yüksek hızlı ve kapasiteli bilgisayarların ve iletiş im
teknolojilerinin kullanılması ile elektronik sağlık kayıt sistemlerinın hızla oluşturulmaya
başlandığı yıllar olmuştur. Ülkemizde ise 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programının
bileş enlerinden birisi olan “Karar sürecinde etkili bilgiye eriş im: Sağlık bilgi sistemi” bileşeni
kapsamda e-sağlık uygulamalarının artırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2007 yılı içinde
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, Sağlık Bilgi Referans Sunucusu, Elektronik Sağlık Kaydı Veri
Tabanı ve Karar Destek Sistemi vb. kullanımı ile ülkemizde tüm sağlık kurumlarından Sağlık
Bakanlığı merkezi veri tabanına veri akış ı baş latılmış ve ülke çapında e-sağlık projeleri ve
uygulaması baş latılmıştır. Sağlık Bakanlığının 2014 yılında başlattığı “Sağlık Bilişim Ağı”
projesini ile ülkemizde entegre bir sağlık bilgi sisteminin kullanılabilmesi için bilgi ve iletişim
teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak amaçlanmıştır. Sağlık bilişim ağı projesi ile
kamu hastaneleri kurumu, halk sağlığı kurumu ve il sağlık müdürlükleri, kamu hastaneleri
kurumu genel sekreterlikleri ve bunlara bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer tüm
sağlık kurumlarının aynı ağ üzerinden birbirine bağlanması hedeflenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Laboratuvar ve klinik test sonuçlarının isimlendirilmesi ve kodlanması için
geliştirilmiş standartın adı nedir?
a) SNOMED
b) LOINC
c) HL7
d) DICOM
e) NANDA
2) Sağlık bilgi sistemleri içinde tanımı ve formatı belirlenen sağlık verilerinin yer
alması ve bu şekilde sağlık kurumlarında farklı uygulamalar kullanılsa bile üretilen
sağlık verilerinin aynı özellikte olmasının amaçlandığı çalışmanın adı nedir?
a) Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)
b) Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS)
c) Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)
d) Karar Destek Sistemi
e) Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS
3) Sağlık bakanlığının geliştirdiği projeler arasında en eskilerden birisi olan ve birinci
basamak sağlık verilerinin yönetimi için geliştirilen sisteme ne ad verilir?
a) Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)
b) Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS)
c) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
d) Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)
e) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)
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4. Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi içinde yer alan bir alt sistem değildir?
a)

Tıbbi kayıt sistemi

b)

Laboratuvar bilgi sistemi

c)

Finans yönetim sistemi

d)

Hemşirelik bilgi sistemi

e)

Tıbbi görüntü yönetim ve depolama sistemi

5)Aşağıdakilerden hangisi sağlık kodlama referans sunucusu sistemi içinde yer almaz?
a)

İlaç kodları

b)

Bütçe uygulama talimatı kodları

c)

Aşı kodları

d)

Klinik kodları

e)

Destek sistem kodları

6) Aşağıdakilerden hangisi “Sağlık bilgilerinin elektronik ortamda karşılıklı değişimini ve
yönetimini sağlayan mesaj geliştirme ve mesajlaşma standartlarını geliştiren, bir “standart
geliştirme organizasyonu”olan yapıdır?
a)

ICD-10

b)

HL 7

c)

SNOMED

d)

LOINC

e)

ICD-O

7) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Sağlık Net sistemlerini içeren yapıya ne ad verilir?
a) USVS
b) MHRS
c) Sağlık-NET 2
d) ÇKYS
e) HBYS
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8) Karar vermeyi kolaylaştırmak, daha etkili ve doğru karar vermek için tasarlanan, değişik
model ve uygulamaları kapsamı içinde bulunduran sistemlere ne ad verilir?
a) Aile hekimliği bilgi sistemi
b) Karar destek sistemi
c) Merkezi hastane randevu sistemi
d) Hastane bilgi yönetim sistemi
e) Halk sağlığı bilgi sistemi

9) Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında bilgi teknolojilerinin kullanılmasının
yararlarından değildir?
a) Sağlık bilgisinin paylaşılması
b) Hasta/ sağlıklı bireyin tedavi ve bakım hizmetlerinin desteklenmesi
c) Sağlık bakım hizmetlerinde kalitenin artırılması
d) Sağlık hizmetlerinin değerlendirilememesi
e) Bakım maliyetlerinin kontrol altına alınması
10) Ülke çapında sağlık alanında referans bir sözlük özelliğinde olan ve kamu, özel, birinci,
ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının uygulamaları ile ilişkili olan yapıya ne ad
verilir?
a) USVS
b) USVS 2.0
c) SKRS
d) HSBS
e) MHRS

Cevaplar
1) b,

2) a,

3) c,

4) c,

5) e,

6) b,

7) c,

8) b,

9) d,

10) b
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4. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ:
BİRİNCİ BASAMAK BİLGİ SİSTEMLERİ VE
HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ

Doç.Dr. Selda SEÇGİNLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
4.2. Birinci Basamak Bilgi Sistemleri
4.3. Hastane Bilgi Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
tartışınız.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini tartışınız.
Birinci basamak sağlık bilgi sistemleri ve hastane bilgi sistemleri kavramlarını

3)

Birinci basamak sağlık bilgi sistemlerini oluşturan yapıları tartışınız.

4)

Hastane bilgi sistemlerini oluşturan yapıları tartışınız.

5)
Hastane bilgi sistemlerinin sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına sağladığı
yararları tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Birinci basamak sağlık
hizmetleri

Birinci basamak sağlık
hizmetleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/ Araştırarak

Birinci basamak sağlık
bilgi sistemleri

Birinci basamak sağlık
bilgi sistemleri hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/ Araştırarak

Hastane bilgi sistemleri

Hastane bilgi sistemleri
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/ Araştırarak

Hastane bilgi
sistemlerini oluşturan
yapılar

Hastane bilgi sistemlerini
oluşturan yapılar
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/ Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Aile hekimliği bilgi sistemi



Bilgi sistemleri



Birinci basamak bilgi sistemleri



Birinci basamak sağlık hizmetleri



Halk sağlığı bilgi sistemi



Hastane bilgi sistemleri
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Giriş
Son 15 yıldır ülkemizde sağlık alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yaş anan bu
gelişmelerin merkezinde bilgi teknolojileri yer almaktadır. Sağlık sektöründeki pek çok iş
süreçleri bilgi sistemlerine temellenmiştir. Bu şekilde sağlık alanındaki uygulamalar da
olumlu yönde etkilenmiş ve sağlık alanında çok hızlı üretilen verinin daha kaliteli ve verimli
yönetimi yapılabilir olmuştur. Bununla birlikte, tıbbi hatalar azalmış, finansal verimlilik
artmış, farklı uzmanlık içeren sağlık ekip üyelerinin etkili koordinasyonu sağlanmış, etkin
klinik kararlara ulaş mak için ulaşılabilen en iyi bilimsel kanıtlar klinik uzmanlık ile
birleş tirilerek etkili bilgi yönetimini içeren kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı hemşirelik
paradigmaları gelişmiş, geleneksel sağlık çalışanı-hasta ilişkisinin yerini güçlendirilmiş hasta
modeli almıştır. Ayrıca, sağlık alanında iş süreçlerinin değişmesi ile sağlık bilgilerinin
gizliliği gibi konular önem kazanmıştır. Bu şekilde tıbbi bakım süreçlerinde kaliteyi ve
verimliliği artırarak etkili kaynak yönetimini sağlamak mümkün olmuştur. Artık günümüzde,
donanım fiyatları azalan ve kaliteli bir şekilde tasarlanmış bilgi sistemleri ile sağlık
kurumlarında bilgi sistemlerine ilişkin iyi kullanım örnekleri her geçen gün artmaktadır. Bu
ünitede birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin
bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

71

4.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Birinci basamak sağlık hizmetleri (primary care services), koruyucu, erken tanı ve
tedaviyi içeren toplum sağlığınının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları içerir.
Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlar, kişileri gerektiğinde ikinci ve üçüncü
basamak sağlık hizmetlerine yönlendiren, sağlık hizmetlerinin giriş kapısı konumunda olan
kurumlardır. Birçok ülkede birinci basamak sağlık hizmetleri veren kurumlar, hastaların
sağlık sistemine ilk katıldıkları yerlerdir. Dünyada birinci basamak sağlık hizmetlerinin
içeriği ve verilme yöntemi ülkelerin sağlık sistemlerinin yapısı ile değişim göstermektedir.
Ülkemizde sağlık hizmetlerini planlama ve denetleme görevi Sağlık Bakanlığına ait
olup, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerininin sunumu
için birinci basamak; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerininin sunumu için ise ikinci ve
üçüncü basamak sağlık hizmetleri örgütlenmiştir. Bu örgütlenmede ülkemizin sağlık
durumunun geliştirilmesinde çok önemli katkıları olan hizmetler birinci basamak sağlık
hizmetleridir. Çünkü birinci basamak sağlık hizmetlerinin iyi yapılanmasının, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyeceği bilinmektedir.
Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapılanmasına ilişkin ilk adım 1961
yılında 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi” kanunu ile atılmıştır. Ancak
ilerleyen yıllarda sevk zincirinin oluşturulamaması ve denetim yetersizliği gibi nedenlerle,
birinci basamak sağlık hizmetleri yetersiz kalmış ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde
yığılmalar meydana gelmiştir. Bu nedenle, sunulan sağlık hizmetinin maliyeti artmış ve
herkesin eşit bir şekilde yararlanabildiği, kaliteli, erişilebilir bir sağlık hizmeti sunumu
sağlanamamıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, ülke içinde altyapı ve sağlık
personeli ihtiyacının karş ılanması; sağlık hizmetlerinin eş itlik ve hakkaniyet ilkesi ile
eriş ilebilir, etkin ve kaliteli sağlık hizmetlerinin herkese ulaştırılması için 2003 yılında
Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) açıklanmıştır. Bu amaçlara ulaşmak için SDP’nın
bileşenlerinden birisi olarak tanımlanan “yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet
sistemi” bileşeni kapsamında yer alan “güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile
hekimliği modeli” yer almıştır. 2011 yılında ise Sağlık Bakanlığının yapılanmasına ve sağlık
sistemine iliş kin köklü değiş iklikler yapılmış ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuştur.
Bu kurumun, başlıca “toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık için risk faktörlerini
ortadan kaldırmak; birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve düzenlemek; bulaşıcı ve
bulaşıcı olmayan sağlık sorunları (kanser, hipertansiyon, diyabet, obezite vb.) ile risk
gruplarına (çocuk, ergen, yaşlı, engelli gibi) yönelik politikaların oluşturulması, sürveyans,
araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak; toplumun yaşam kalitesini yükseltmek
için olumlu sağlık davranışları (sigarayı bırakma, beslenme, fiziksel aktivite gibi) geliştirmek;
çevre sağlığı ile ilgili incelemeler, değerlendirmeler ve kontroller yapıp, buna yönelik olarak
gerekli önlemleri almak; toplum sağlığını tehdit eden konularda gerekli önlemleri almak”
gibi görev, yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır.
Sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamağa ilişkin yapılan en köklü reform sağlık
ocağı modelinin kaldırılıp, aile hekimliği uygulamasının getirilmesidir. Bu değişim ile, ana
çocuk sağlığı, bağışıklama ve aile planlaması gibi birey ve aile odaklı koruyucu sağlık
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hizmetleri büyük ölçüde Aile Sağlığı Merkezine (ASM) verilmiş olup; idari ve mali işler,
planlama, istatistik ile çevre sağlığı ve okul sağlığı gibi topluma odaklı hizmetler Toplum
Sağlığı Merkezine (TSM) verilmiştir.

4.2. Birinci Basamak Sağlık Bilgi Sistemleri
Dünyada pek çok klinisyen, bilgisayar ile 1980’lerin baş ında kiş isel bilgisayarların
kullanılmaya başlanması ile tanışmıştır. Bilgisayarların sağlık kurumlarında ilk kullanımı
yönetsel ve tıbbi destek sağlamak için olmuştur. Amerika, Kanada, İngiltere, Hollanda ve
diğer bazı Avrupa ülkelerinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde 1980’lerin baş ında, kayıt,
tedavi planlaması gibi yönetsel iş ler ve faturalama gibi mali iş ler için bilgisayarlar
kullanılmaya baş lanmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde elektronik hasta kayıt
sistemlerinin ortaya çıkması ile sağlık bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler hızlanmıştır.
Günümüzde, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan klinisyenleri destekleyecek
bilgi sistemlerini geliş tirmek için büyük çabalar harcanmaktadır. Bu bilgi sistemlerinin
verimli ve etkin bir şekilde kullanılması için bazı özellikleri taşıması önemlidir. Bu özellikler
arasında, hastalarla ilgili verilerin, kullanımı kolay ve standart yöntemlerle toplanması; sağlık
verilerinin diğer klinisyenlere elektronik ortamda aktarılması; sistemlerin kullanıcıya karar
desteği sağlaması, bilgi sistemleri ile toplanan sağlık verilerinin yönetim ve planlama desteği
için kullanılabilmesi, sağlık verilerinin gizliliğinin korunması yer almaktadır.
Ülkemizde de koruyucu sağlık hizmetlerinin başarılı olması için sağlık hizmetlerinin
sürekli ve etkin bir şekilde verilmesi, hizmet verilen toplumun gereksinimlerinin iyi tanılanıp
sistemli bir şekilde ele alınması önemlidir. Günümüzde çeşitli ülkelerde sağlık bilgi
sistemleri, sağlık bilgilerinin bütünlüğü, doğruluğu ve güvenirliği için sağlık hizmetlerinin
verildiği her alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de, SDP’nın temel
bileşenlerinden birisi olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi kapsamında, sağlık veri
standardizasyonu, veri analiz desteği, veri akışının hızlandırılması ve verimliliğin artırılması
amacıyla bir bilgi ve iletişim platformu oluşturulmuştur. Bu platform içinde tüm sağlık
bilgilerinin elektronik ortamda izlenebilmesi, ölçülebilmesi ve daha kolay yönetilebilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla, ülkemizde birinci basamak sağlık bilgilerinin yönetimi için Halk
Sağlığı Müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş yazılım olan Halk Sağlığı
Bilgi Sistemi (HSBS) ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının uygulamaları için
geliştirilen Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) kullanılmaktadır. AHBS, aile hekimleri ve
aile sağlığı çalışanları tarafından kullanılan ve temelde bir muayenehane programına
benzeyen bir bilgisayar programıdır. AHBS, verilen tüm hizmetlerin hasta odaklı bir
mimaride kaydedilmesini ve bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı merkez veri tabanına
gönderilmesini sağlamaktadır. AHBS, birinci basamak sağlık hizmetlerinin elektronik
ortamda kayıt altına alınarak bakanlık merkez teşkilatında elektronik sağlık kaydı veri
tabanına aktarılması ve TC kimlik numaraları esas alınarak her hasta için burada bir dosya
açılıp bu bilgilerin depolanması temeline dayanır. Program web tabanlı bir uygulama olmayıp
akıllı işlemci adı verilen bir mimariye sahiptir. Ülkemizde, birinci basamak sağlık
kurumlarında kullanılan bilgi sistemleri ile bireyin tüm sağlık bilgilerinin elektronik ortamda
yer alması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ve bu bilgilerin ilgili yerler ile paylaşılması
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amaçlanmıştır. Diğer bir ifade ile birinci basamak sağlık kurumlarında kullanılacak bilgi
sistemleri ile idari, mali ve tıbbi süreçlerin elektronik ortamda yönetimi amaçlanır.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kurumlarında kullanılacak bilgi
sistemlerinde hizmet veren kuruluş lar, hizmet alan bireyler, ı̇ laçlar, tıbbi malzeme ve
hizmetler, laboratuvar tetkikleri, tanılar ve tedaviler gibi parametrelerin kod ve/veya
sınıflandırma sistemleri ile tanımlanabilir olması önemlidir. Bu amaçla, bakanlık tarafından
geliştirilecek birinci basamak bilgi sistemlerinde hastalıkların standart terimlerle
tanımlanması ve/veya sınıflandırılması için yaygın kullanılan sistemlerden biri ICD-10
(Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması, 10. Revizyon)
kullanımı önerilmektedir. Bununla birlikte, hasta ve personel kayıtlarının kimlik numarası
üzerinden takip edilmesi, ilaç ve eczacılık alanına ilişkin bilgiler için ATC (anatomic,
therapeutic, chemical classification system) sisteminin kullanımı, ilaç ve diğer sarf
malzemelerin stok giriş ve çıkış iş lemlerinin koordinasyonu ve ücretlendirilmesi için ise
yazılımların barkod sistemini ve benzeri sistemleri desteklemesi gerektiği belirtilmektedir.
Birinci basamakta kullanılacak bilgi sistemlerinin geliş tirilmesinde tıbbi cihaz ve sarf
malzemeler için küresel tıbbi cihaz sınıflandırması veya benzer baş ka bir kod sistemi gibi
Sağlık Bakanlığı tarafından kabul gören kodlama sistemlerinin kullanımı da önerilmektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık kurumları bilgi sistemi yazılımının
sahip olması gereken minumum alanlar tanımlanmıştır. Buna göre, yazılımlarda ı̇ lk baş vuru,
kayıt ve tekrar geliş kaydı, kayıt görüntüleme ı̇ ş lemleri için hasta kayıt/ kabul modülü;
poliklinik kayıt ı̇ ş lemleri, hasta tıbbi bilgi giriş i ve muayene, birinci basamak sağlık
kuruluş larında yürütülen sağlık hizmetleri modülü (ana sağlığı hizmetleri, çocuk sağlığı
hizmetleri, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, bulaş ıcı hastalıklarla mı̈ cadele, kronik
hastalıklarla mı̈ cadele, bağış ıklama hizmetleri, okul sağlığı hizmetleri, yaş lı sağlığı hizmetleri,
toplum beslenmesi hizmetleri, ruh sağlığı hizmetleri, sağlığı ı̇ lgilendiren kötü alış kanlıklarla
mı̈ cadele, ı̇ çme ve kullanma sularının denetimi, çalış anların denetimi, atıkların denetimi,
poliklinik hizmetleri, erken tanı ve tedavi hizmetleri- filyasyon arama ve hastalık taramaları,
laboratuvar iş leri, ı̇ lk yardım ve acil bakım hizmetleri, hasta sevki, ağız ve diş sağlığı
hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, sağlık eğitimi, adli hekimlik hizmetleri, yönetim işleri);
nüfus tespit işleri-ETF ekranı; hasta tıbbi bilgi görüntüleme; tanı ve tarama ı̇ ş lemi; tıbbi rapor
hazırlama işlemleri için polı̇ klı̇ nı̇ k modülü; reçete ı̇ ş lemleri için vezne modülü, faturalama,
kurum anlaş maları ve fiyatlandırma işlemleri için döner sermaye, muhasebe, fatura,
fı̇ nansman ı̇ ş lemlerı̇ modülü; personel ı̇ ş lemlerı̇ modülü; ı̇ statistik ı̇ ş lemleri, kullanıcı bilgileri
giriş i, tetkik ve hizmet listeleri giriş i, kurum genel bilgi giriş i işlemleri için bı̇ lgı̇ yönetı̇ m,
ı̇ statı̇ stı̇ k ve raporlama ı̇ ş lemlerı̇ modülü; tetkik ı̇ stem yönetimi, tetkik ı̇ stek görüntüleme,
tetkik sonuç tarama ve görüntüleme, hasta/ örnek etiketleme, tetkik sonuç giriş i, tetkik raporu
hazırlama, laboratuvar çalış maları raporlama işlemleri için laboratuvar modülü, radyoloji
ı̇ stem yönetimi, radyoloji hasta kabul, radyoloji ı̇ ş akış ve durum takibi, radyoloji sonuç
raporlama işlemleri için radyolojı̇ modülü, ağız ve dı̇ ş sağlığı modülü, tıbbı̇ kayıt ve arş ı̇ v
modülleri bulunmalıdır.
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4.3. Hastane Bilgi Sistemleri
Hastanelerde temel olarak klinik ve idari aktiviteleri içeren iki yapı bulunmaktadır.
Hastanelerin temel iş levi, hasta muayene ve tedavi uygulamalarıdır. Hastane bilgi sistemleri
hastanenin klinik ve idari bilgilerinin yönetimini kolaylaştırarak sağlık hizmetlerinde kaliteyi
ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bilgi sistemleridir. Hastane bilgi sistemleri önce
faturalama ve ödemeleri gibi idari işlemleri kontrol etmek için kullanılsa da, 1970’li yıllardan
sonra HBS içine laboratuvar sistemleri, radyoloji ve eczane gibi klinik işlemleri yönetmek
için modüller eklenmiştir. Özellikle 2000 li yıllara doğru, bilgi sistemleri içinde hekimler,
hemşireler ve diğer sağlık çalışanları tarafından klinik işlemler için yoğun olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
Hastane Bilgi Sistemleri (HBS) ile hastanede çalışanlara ve karar alıcılara destek
olmak, sağlık bilgisinin kayıt edilmesi, değerlendirilmesi, iletilmesi, değiş ik kaynaklardan
gelen sağlık verilerinin bütünleştirilmesi ve tüm hizmetlerin bilgisayar aracılığı ile elektronik
ortamda yapılması amaçlanır. Bu sebeple, HBS çok çeşitli kaynaklardan elde edilen verileri
bütünleyen, iş letim sistemleri, veri tabanları, yazılım gibi donanımları kullanan sistemlerdir.
Hastane bilgi sistemlerinin hasta kabul, hastanın tedavisinin planlanması ve düzenlenmesi,
ı̇ stem giriş i ve bulguların ı̇ letilmesi, tanı ve tedavi ı̇ ş lemlerinin uygulanması, klinik
dokümantasyon, ı̇ dari kayıtlar ve faturalama, hastanın taburcu edilmesi ve diğer kurumlara
sevki, hasta kayıtlarının saklanması, ı̇ ş organizasyonu ve kaynak planlama, hastane yönetimi
gibi işlevleri yerine getirmesi önemlidir. HBS ile uygulama kalitesi artar, bilgiye eriş im
hızlanır, karar verme hızı ve güvenilirliği artar,
ğlık maliyetleri azalır, çalışan verimliliği
ve asta memnuniyeti de artmaktadır. Yanı sıra, klinik karar destek sistemleri sayesinde
sağlık çalışanlarına yardımcı olma, kurumlar ve çalışanlar arasında kaliteli iletiş im sağlama,
bilimsel araş tırmalara destek sağlama konularında fayda sağlanır.
Hastane bilgi sistemleri yapısında sıklıkla yönetim bilgi sistemlerini, programlama
sistemlerini, ı̇ nsan kaynakları yönetimi sistemlerini, muhasebe ve finansal yönetim sistemleri,
malzeme yönetimi sistemlerini, karar destek sistemlerini, klinik bilgi sistemlerini, laboratuvar
bilgi sistemlerini, eczane bilgi sistemlerini, radyoloji bilgi sistemlerini, hemş irelik bilgi
sistemlerini ve klinik karar destek sistemlerini barındırır.
Sağlık Bakanlığı Hastane Bilgi Sistemi alımları için bir çerçeve belirlemiştir. Bu
şekilde Sağlık Bakanlığı hastaneler tarafından kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin olarak
“Hastane Bilgi Sistemi Alımı İlkeleri” adı altında standartların yerine getirilmesini
öngörmüştür. Buna göre, günümüzde hastane bilgi sistemleri, hem hastane içi süreçleri hem
de diğer sistemlerle veri alış veriş i yapabilen özellikler taşımaktadır. Bu nedenle veri
tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere baş ka bir veri tabanına
eksiksiz aktarılması, ihtiyaç duyulacak baş ka verilerin (Kimlik Paylaş ım Sistemi (KPS),
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), elektronik faturalama süreçleri (MEDULA) gibi)
diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak aktarılması, hastane içi iş akış
süreçlerinin iyileş tirilmesi ve kaynak tasarrufunun sağlanması gibi işlevleri yerine
getirebilmelidir. Ülkemizde hastane bilgi sistemleri, Sağlık Bakanlığının web sayfasında
yayımlanan Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS)
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tanımlanan veri standartlarını karşılamalı ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde
Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda (SKRS) yayınlanan kodları referans almalıdır. HBS
yazılımları danışma modülü, ı̇ lk baş vuru ve kayıt, tekrar geliş kaydı ve kayıt görüntüleme
ı̇ ş lemi, hasta çıkış ve sevk ı̇ ş lemi ve randevu ı̇ ş lemlerini içeren hasta kayıt ve kabul modülü;
poliklinik kayıt ı̇ ş lemleri, doktor atama, hasta tıbbi bilgi girişi, hasta tıbbi bilgi görüntüleme,
tıbbi rapor hazırlama, ı̇ laç ve sarf malzeme ı̇ stemi ve poliklinik ve servis raporlama işlevlerini
içeren polı̇ klı̇ nı̇ k modülü; yatış ı̇ ş lemleri, yatan hasta takip ı̇ ş lemleri, hasta taburcu ı̇ ş levlerini
içeren hasta yatış , yatan hasta takı̇ p ve hasta çıkış ı̇ ş lemlerı̇ modülü; vezne modülü; ı̇ laç çıkış
ı̇ ş lemleri, eczane depo kontrol ı̇ ş lemleri, ı̇ laç sipariş verme, reçete işlevlerini içeren eczane
modülü; tetkik ı̇ stem yönetimi, tetkik ı̇ stek görüntüleme, tetkik sonuç tarama ve görüntüleme,
hasta ve örnek etiketleme, tetkik sonuç girişi, tetkik raporu hazırlama işlevlerini içeren
laboratuvar modülü; radyoloji ı̇ stem yönetimi, radyoloji randevu planlama ve yönetimi,
radyoloji hasta kabul, radyoloji ı̇ ş akış ve durum takibi, radyoloji sonuç raporlama, sarf ve
radyoaktif malzeme takibi işlevleri için radyoloji modülü; stok takı̇ p, satın alma ve demı̇ rbaş
ı̇ ş lemlerı̇ modülü; döner sermaye, fatura ve fı̇ nansman ı̇ ş lemlerı̇ modülü; personel ı̇ ş lemlerı̇
modülü; bı̇ lgı̇ yönetı̇ m, ı̇ statı̇ stı̇ k ve raporlama ı̇ ş lemlerı̇ modülü; hemş ı̇ re gözlem ve gı̇ rı̇ ş ı̇ m
modülü; amelı̇ yathane modülü; ağız ve dı̇ ş sağlığı modülü; hemodı̇ yalı̇ z modülü; sağlık
kurulu modülü; dosya ve arş ı̇ v modülü; kan merkezı̇ modülü; dı̇ yet modülü ve cı̇ haz takı̇ p
modülünü içermelidir.
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Uygulama Soruları
1)

Birinci basamak sağlık bilgi sistemleri hakkında bilgi veriniz.

2)

Hastane bilgi sistemleri hakkında bilgi veriniz.

3)

Hastane bilgi sistemlerinin sağladığı yararlar hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin başarılı olması için sağlık hizmetlerinin sürekli ve
etkin bir şekilde verilmesi, hizmet verilen toplumun gereksinimlerinin iyi tanılanıp sistemli
bir şekilde ele alınması önemlidir. Günümüzde çeşitli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de
sağlık bilgi sistemleri, sağlık bilgilerinin bütünlüğü, doğruluğu ve güvenirliği için sağlık
hizmetlerinin verildiği her alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Sağlıkta dönüşüm programı
sağlık veri standardizasyonu, veri analiz desteği, veri akışının hızlandırılması ve verimliliğin
artırılması amacıyla bir bilgi ve iletişim platformunun oluşturulmasını hedeflenmiş ve bu
şekilde tüm sağlık bilgilerinin elektronik ortamda izlenebilmesi, ölçülebilmesi ve daha kolay
yönetilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin
yönetimi için Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)
kullanılmaktadır.
Hastane bilgi sistemleri (HBS) hastanenin klinik ve idari bilgilerinin yönetimini
kolaylaştırarak sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bilgi
sistemleridir. Hastane bilgi sistemleri ile hastanede çalışanlara ve karar alıcılara destek olmak,
sağlık bilgisinin kayıt edilmesi, değerlendirilmesi, iletilmesi, değiş ik kaynaklardan gelen
sağlık verilerinin bütünleştirilmesi ve tüm hizmetlerin bilgisayar aracılığı ile elektronik
ortamda yapılması amaçlanır. Bu sebeple, HBS çok çeşitli kaynaklardan elde edilen verileri
bütünleyen, iş letim sistemleri, veri tabanları, yazılım gibi donanımları kullanan sistemlerdir.
HBS, hasta kabul, tanı ve tedavi, hemş irelik hizmetleri, sunulan hizmetlerin kaydı, finans ve
faturalama, kaynak yönetimi, insan kaynakları yönetimi, teknik konular ve yönetim, bilgi,
eğitim ve araş tırma ile dış çevre ile bilgi alış veriş i gibi pek çok iş levi yerine getirmektedir.
Hastane bilgi sistemleri yapısında sıklıkla yönetim bilgi sistemlerini, programlama
sistemlerini, ı̇ nsan kaynakları yönetimi sistemlerini, muhasebe ve finansal yönetim
sistemlerini, malzeme yönetimi sistemlerini, karar destek sistemlerini, klinik bilgi
sistemlerini, laboratuvar bilgi sistemlerini, eczane bilgi sistemlerini, radyoloji bilgi
sistemlerini, hemş irelik bilgi sistemlerini ve klinik karar destek sistemlerini barındırır.
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Bölüm Soruları
1)

2)

Ülkemizde aile hekimliği uygulamasının pilot olarak uygulanmaya başladığı yıl nedir?
a)

2000

b)

2001

c)

2005

d)

2007

e)

2010

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan birinci basamak sağlık
kurumları bilgi sistem yazılımlarının sahip olması gereken özelliklerden değildir?
a)

Hasta kayıt modülü

b)

Erken tanı ve tedavi hizmetleri modülü

c)

Personel ı̇ ş lemlerı̇ modülü

d)

Eczane modülü

e)

Ağız ve dı̇ ş sağlığı modülü

3) Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemlerinin içermesi gereken işlem modülleri
arasında yer alır?
a)

Stok takı̇ p, satın alma ve demı̇ rbaş ı̇ ş lemlerı̇ modülü

b)

Hemş ı̇ re gözlem ve gı̇ rı̇ ş ı̇ m modülü

c)

Amelı̇ yathane modülü

d)

Ağız ve dı̇ ş sağlığı modülü

e)

Hepsi

79

4)

5)

6)

7)

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hastane bilgi sistemlerinin sağladığı yararlardan biri
hatalı verilmiştir?
a)

Sağlık alanında kullanılmak üzere yeni finans kaynakları bulma

b)

Klinik karar destek sistemleri sayesinde sağlık çalışanlarına yardımcı olma

c)

Kaynakları etkili kullanma

d)

Hasta bakımının kalitesi ve maliyetler hakkında bilgiler sunma

e)

Hastaneler arasında bilgi alışverişi sağlama

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemleri yapısında yer almaz?
a)

Yönetim bilgi sistemleri

b)

Muhasebe ve finansal yönetim sistemleri

c)

Karar destek sistemlerini

d)

Üretim sistemleri

e)

Hemş irelik bilgi sistemleri

Hastane bilgi sistemlerinin içinde “kayıt görüntüleme, hasta çıkış / sevk ve randevu
ı̇ ş lemlerini içeren” modül aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Poliklinik modülü

b)

Hasta kayıt/ kabul modülü

c)

Laboratuvar modülü

d)

Hemşirelik gözlem modülü

e)

İstatı̇ stı̇ k ve raporlama ı̇ ş lemlerı̇ modülü

Ülkemizde birinci basamak sağlık bilgilerinin yönetimi için Halk Sağlığı
Müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş yazılımın adı nedir?
a) Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS)
b) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)
c) Toplum Sağlığı Bilgi Sistemi (TSBS)
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d) Hastane Bilgi Sistemi (HBS)
e) Kaynak Yönetim Sistemi (KYS)
8) Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemlerinin işlevleri arasında yer almaz?
a) Hasta kabul
b) Klinik dokümantasyon
c) Hastanın tedavisinin planlanması ve düzenlenmesi
d) İstem girişi ve bulguların iletilmesi
e) Çevre sağlığı ile ilgili değerlendirmeler yapmak
9) Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Sistemleri içinde yer alan ve hasta tıbbi bilgi girişi,
hasta tıbbi bilgi görüntüleme, tıbbi rapor hazırlama, ı̇ laç ve sarf malzeme ı̇ stemi ve poliklinik
ve servis raporlama işlevlerini içeren modüldür?
a) Polı̇ klı̇ nı̇ k modülü
b)
c)
d)
e)

Eczane modülü
Vezne modülü
Bilgi yönetim modülü
Finansman modülü

10) Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programının özelliklerinden değildir?
a) Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi
b) Tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi
c) Ülke içinde altyapı ve sağlık personeli ihtiyacının karş ılanması
d) Sağlık hizmetlerinin eş itlik ve hakkaniyet ilkesi ile verilmesi
e) Sağlık bilgi sistemlerine gereken önemin verilmemesi

Cevaplar
1)c,

2)d,

3)e,

4)a,

5)d,

6)b,

7) a,

8)e,

9) a,

10) e
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5. HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ

Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Bilgi Teknolojileri
5.2. Sağlık Bilişimi
5.3. Hemşirelik Bilişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bilgi teknolojileri kavramını tartışınız.

2)

Sağlık bilişimi kavramını tartışınız.

3)

Hemşirelik bilişimi kavramını tartışınız.

4)

Hemşirelik bilişimini oluşturan temel bileşenleri tartışınız.

5)

Veri, enformasyon ve bilgi kavramlarını tartışınız.

84

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilgi teknolojileri

Bilgi teknolojileri
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık bilişimi

Sağlık bilişimi hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik bilişimini
oluşturan temel
bileşenler

Hemşirelik bilişimini
oluşturan temel bileşenler
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik bilişimini
oluşturan temel
kavramlar

Veri hakkında bilgi sahibi Okuyarak/Araştırarak
olmak

Hemşirelik bilişimini
oluşturan temel
kavramlar

Enformasyon hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik bilişimini
oluşturan temel
kavramlar

Bilgi hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Bilgi



Bilgi teknolojileri



Enformasyon



Hemşirelik bilişimi



Sağlık bilişimi



Veri
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Giriş
Günümüzde sağlık sektöründe yaş anan değiş imler, bilgi teknolojileri alanındaki
geliş melerden çok yoğun bir şekilde etkilenmiş ve doğru sağlık bilgisine hızlı eriş im, bilginin
üretilmesi, iş lenmesi ve iletilmesi daha kolay olmuş tur. Bilgi teknolojileri alanındaki
geliş meler sonucunda sağlık biliş imi, tıp biliş imi ve hemş irelik biliş imi kavramları daha da
önem kazanmış tır. Bu bölümde, hemş irelik biliş imi ve ilgili kavramlara ilişkin bilgi paylaş ımı
amaçlanmış tır.
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5.1. Bilgi Teknolojileri
Bilgi teknolojileri terimi, bilginin toplanmasını, iş lenmesini ve saklanmasını, herhangi
bir yere iletilmesini, herhangi bir yerden bu bilgiye eriş ilmesini elektronik vb. yollarla
sağlayan teknolojiler bütünü olarak tanımlanır. Bir sağlık kurumunda hizmetin verimliliğini
artırmak, etkili ve yüksek kalitede bakım vermek için bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin
kullanılması önemlidir. Bilgi teknolojileri sağlık bilgisinin paylaş ılmasına, hasta/ sağlıklı
bireyin tedavi ve bakım hizmetlerinin desteklenmesine, sağlık bakım hizmetlerinde kalitenin
artırılmasına, sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine, ölçülmesine ve bakım maliyetlerinin
kontrol edilmesine olanak sağlar. Yanı sıra, bilgi teknolojileri ile toplanan sağlık bilgilerinin
bireye özgü tutulması ve yaş am boyu saklanması, tüm sağlık bilgi sistemlerinin birbirleri ile
bütünleş mesi, sağlık bilgilerinin güvenli bir ş ekilde korunması, sağlık bilgilerinin tüm sağlık
kuruluş ları ve çalış anlar arasında paylaş ılması kolaylaş maktadır.
Günümüzde ülkelerin sağlık sistemlerinde bilgi teknolojilerinden yararlanmaları
önemlidir. Bilgi teknolojilerini sağlık hizmetlerinin çok önemli bir unsuru yapan çeşitli
özellikler vardır. Dünyamızın küresel bir bilgi toplumu olmaya doğru hızla ilerlemesi,
bilginin ve teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanlardan birinin sağlık sektörü olması, sağlıklı
bir yaşam sürmek ve gerektiğinde hızlı ve etkin bir tedavi görmenin her bireyin hakkı olması,
sağlık/ hastalık tedavi bilgilerine kişilerin de kolaylıkla ulaşabilmesi ihtiyacı, toplumların
gelir, eğitim ve kültür düzeyi artması, talep edilen sağlık hizmetinin içeriği ve hizmetten
kalite beklentisinin de artması, sağlık hizmetlerinin entegre, kaliteli, verimli ve kesintisiz bir
hizmetler bütünü olarak verilmesi gereği, modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık
hizmetlerinin niteliğini, etkinliğini ve verimliliğini artırması gibi nedenler sağlık sektöründe
bilgi teknolojilerini kullanmanın gerekliliğini artırmıştır.
Sağlık sektöründe bilgi teknolojilerinin yoğun bir ş ekilde kullanılmaya baş laması ile
tıp alanında yeni bir döneme girilmiş , hekim, hemş ire ve diğer sağlık çalış anlarının rol ve
sorumluluklarında çok önemli değiş imler yaşanmış tır. Bu nedenle, sağlık profesyonellerinin
sağlık bilgi teknolojilerini sorumluluk içinde ve etkin bir biçimde kullanmaları, yeni ve hızlı
değiş imlere uyum sağlamaları daha da önem kazanmış tır. Sağlık hizmetlerinin verilmesinde
önemli konumda olan hemş irelerin uygulamalarını kendi dili ile tanımlayan bilgi ya da
enformasyon sistemlerini kullanmaları gereksinim hâline gelmiş tir.

5.2. Sağlık Bilişimi
Bilgi teknolojileri ile birlikte elektronik sağlık kayıtlarında yaş anan geliş meler,
dünyada 1950’li yıllardan bu yana “sağlık biliş imi”, “tıp biliş imi” ve “hemş irelik biliş imi”
kavramlarını öne çıkarmış tır.
Biliş im (informatics), kelime anlamı olarak bilginin özellikle elektronik makineler
aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde iş lenmesi bilimidir. Biliş im kavramı, “teknoloji
ve bilginin birlikte kullanılarak sonuçlar üretilmesi” olarak tanımlanır. Biliş im sistemleri
kavramı ise bilginin toplanması, saklanması, iş lenmesi, eriş ilmesi ve dağıtılmasına hizmet
eden ve karar vermeyi sağlayan yapılardır. Diğer bir ifade ile bilişim bilgilerin sistematik
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işleminin, bilhassa elektronik araçlar yardımıyla yapılan otomatik işletme bilimi olarak ta
tanımlanabilir.
Sağlık biliş imi, bireylerin sağlıklarını geliş tirmek ve sağlık bakım hizmetlerini
verebilmek için gerekli olan sağlık bilgisinin oluş turulması, paylaş ımı ve kullanımını
sağlayan kavramlar, yöntemler, beceriler ve araçların oluş turduğu bilim ve mühendislik
dalıdır. Biliş im (Fransızca “informatique”) kelimesi 1970’li yıllardan bu yana “tıp” kelimesi
ile birlikte kullanılmaya baş lanmış ve “Tıp Biliş imi” kavramı yaş ama geçmiş tir. Tıp biliş imi,
bilgi teknolojilerini kullanarak yapılan tıbbi çalış ma (tanı, tedavi), eğitim, iletiş im, veri ve
bilgi toplama, veri iş leme, yönetme, tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemlerini
içeren bir bilim dalıdır. Hemş irelik biliş imi kavramı ise 1980’li yıllarda itibaren kullanılmaya
baş lanmış tır.

5.3. Hemşirelı̇k Bilişimi
Hemş irelik biliş imi, sağlık biliş iminin bir alt disiplini olup, hemş irelik hizmetlerinin
yönetiminde bilgi sistemlerinin kullanılmasını içerir. Diğer bir ifade ile, hemş irelik biliş imi
bireylerin, grupların ve toplumun sağlığını geliş tirmek ve iyileş tirmek amacıyla hemş irelik
verilerinin paylaş ılması, iş lenmesi ve yönetilmesi için bilgisayar bilimi ve bilgi biliminin
kullanılmasıdır. Staggers ve Thompson’a göre (2002) hemş irelik biliş imi, bilgisayar bilimi ve
bilgi bilimini bütünleş tiren, hemş irelik uygulamalarında bilgi yönetimi ve iletiş imi sağlamak
amacıyla kullanılan bir uzmanlık alanıdır. Graves ve Corcoran’e (1989) göre hemş irelik
biliş imi, bilgisayar, bilgi ve hemş irelik biliminin, hemş irelik bakımının verilmesinde,
hemş irelik uygulamalarının desteklenmesinde ve hemş irelik veri, enformasyon ve bilgisinin
yönetilmesinde kullanılmasıdır. Amerikan Hemş ireler Birliği (2008) tarafından yapılan
tanımlamaya göre hemş irelik biliş imi, hemş irelik bilimi, bilgisayar bilimi ve bilgi biliminin
hemş irelik uygulamalarında veri, bilgi ve aklın yönetilmesi amacıyla bir araya getirilmesi ve
kullanılmasıdır. Uluslararası Tıp Biliş imi Derneği - Hemş irelik Biliş imi Grubu’na (IMIA
Special Interest Group on Nursing Informatics, 2009) göre, hemşirelik bilişimi bireylerin,
grupların ve toplumun sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla hemşirelik uygulama
verilerinin paylaşılması, işlenmesi ve yönetilmesi için bilgisayar bilimi ve bilgi biliminin
kullanılmasıdır (Şekil 5.1). Diğer bir ifade ile hastane bilgi sistemlerinde hemşirelik bilgisine
nasıl ulaşılacağı, verilerin nasıl elde edileceği, nasıl kullanılacağı, nasıl kayıt altına
alınacağı ve ne şekilde saklanacağını tariflemektedir. Hemşirelik disiplini bilişim
teknolojilerinden hastanın kuruma başvurusunda, taburculukta, hasta transferinde ve
hemşirelik dokümantasyonu gibi pek çok alanda yararlanır. Hemşirelik tanılarının ve birey,
hasta bakım planlarının kayıt edilmesi, kayıtların yönetimi, ilaç uygulamaları ve taburculuk
planlaması gibi çok sık yapılan hemşirelik aktivitelerinde bilişim teknolojilerinden sıklıkla
yararlanılır.
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Hemşirelik
bilimi/bilgisi

Hemşireli
k Bilişimi

Bilgisayar
bilimleri

Bilgi bilimi

Şekil 5.1.: Hemşirelik bilişiminin bileşenleri
Hemşirelik bilişiminin temellerini üç temel kavram oluşturur. Bunlar veri (data),
enformasyon (information) ve bilgi (knowledge) kavramlarıdır. Bilginin doğru bir şekilde
yönetilmesinde ortak bir dil geliş tirmek için veri, enformasyon ve bilgi kavramlarının
tanımlanması önemlidir. Veri, enformasyon ve bilgi terimleri sıklıkla birbirleri yerine
kullanılan kavramlardır. Enformasyon ve bilgi hemşireler için verileri yorumlamak ve bunun
sonucunda doğru karar vermek için çok önemlidir. Bu kavramlar arasındaki farkı bilmek
önemlidir. Veri (data), işlenmemiş yada yorumlanmamış gözlemlerdir. Veriye örnek olarak
dışarıdaki havanın sıcaklığı, boyumuzun uzunluğu, göz rengimiz veya son okuduğumuz
kitabın sayfa sayısı verilebilir. Enformasyon (information), belirli bir bağlamda, özel bir
anlamı olan olaylar, gerçekler, iş ler, iş lemler veya fikirler gibi kavramlar da dahil olmak üzere
nesnelerle ilgili olan iş lenmiş veridir. Yine veriye bir örnek olarak boy uzunluğu verilebilir
ancak, bir çocuğun boy uzunluğu düzenli olarak ölçülür ve bu ölçümler bir tablo hâline
getirilir ise boya ilişkin veri enformasyona dönüştürülmüş olur. Diğer bir ifade ile,
enformasyon, verinin anlamlı bir konu etrafında işlenmiş hâli ya da seçilmiş verilerin bir
anlam oluşturacak biçimde işlenmiş hâline enformasyon adı verilir. Bilgi (knowledge) ise
sistematik kullanım için düzenlenmiş gerçekler, olaylar, inanış lar ve kurallar topluluğu olarak
tanımlanır. Diğer bir ifade ile, bir konuyu, durumu daha iyi anlamlandırmaya için
enformasyonlar arasında ilişkiler kurularak enformasyon sentezinin yapılmasıdır. Verinin
bilgiye dönüştürülmesi sürecinde sırası ile verinin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi,
analiz edilmesi, sentezlenmesi ve karar verilmesi eylemleri gerçekleştirilir. Bilgi işcisi olan
hemşireler, karar verirken bu temel kavramları çok sık kullanır. Bu üç temel kavram
hemşirelik bilgi sistemlerinde kayıt edilebilir özelliktedir. Yukarıdaki tanımlamalardan bilgi
kavramı ile ilgili kısaca, veri ve enformasyonun bilginin temelini oluş turduğu, enformasyonun
akılcı bir biçimde yorumlanması ile bilginin oluştuğu ve karar verme, planlama, uygulama,
değerlendirme, analiz, gibi sağlık sektöründe çok sık yapılan eylemlerin temelini sağlık
bilgisinin oluşturduğu söylenebilir. Bu nedenle, sağlık sektöründe verilerden doğru ve etkili
bilginin oluşturulması süreci çok önemlidir. Hemşirelik ile ilişkili bazı veri, enformasyon ve
bilgi örnekleri aşağıda verilmiştir.
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Veri


Yaş



Evde bakım ziyaret sayısı



Kan basıncı



Hastalık



Kilo

Enformasyon


Serviste bir ayda oluşan düşme prevalansı



İlk üç ayda oluşan 1-4. derece dekübütüs ülser prevalansı



Bir ayda hemşireler tarafından yapılan girişim kategorileri

Bilgi


Kalça kırıklarını önlemede kalça pedlerinin etkinliği



Dekübütüs ülser tedavi protokolleri



Belirli sağlık durumları için bakım haritaları, protokolleri



Hemşirelik girişimleri ve hasta çıktıları arasındaki ilişki

Şekil 5.2.: Hemşirelik ile ilişkili veri, enformasyon ve bilgi örnekleri
Hemş irelik biliş iminin geliş imi, Amerikan Hemş ireler Birliğinin 1992 yılında
hemş irelik biliş imini bir uzmanlık alanı olarak kabul etmesiyle ivme kazanmış tır. Hemşirelik
bilişimi, hemşirelik perspektifinin kazandırılmasında, hemşirelik değerleri ve inançlarının
geliştirilmesinde, hemşirelere bilişim alanında bir çalışma alanı yaratması, hemşirelik
bilgisinin geliştirilmesi ve sağlık bilişiminin geliştirilmesinde sadece hemşirelere özgü
hemşirelik dilinin ve terimlerin oluşturulmasına çok önemli katkı yapar.
Hemşirelik bilişiminin amacı enformasyon yönetimi ve iletişimini en iyi hâle getirerek
birey, aile ve toplumun sağlık durumunu geliştirmektir. Hemşirelik bilişimi, hemşirelik
bakımının verilmesinde, hemşirelikte etkili yönetimsel sistemlerin oluşturulmasında,
hemşirelik eğitim uygulamalarının yönetilmesinde, uzun süreli öğrenmenin desteklenmesinde
ve hemşirelik araştırmalarının desteklenmesinde teknolojinin kullanımını içerir. Hemşirelik
bilişimi veri tabanı geliştirme, yeni bir bilgisayar uygulaması edinme, hemşirelik terimleri,
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kelimeleri oluşturma, bilişim müfredatı oluşturma, çizelge oluşturma ve araştırma tasarımı
gibi teknoloji çözümleri ile iç içedir. Hemşirelik bilişimi uygulamalarına ilişkin örnekler
arasında klinik uygulama alanına ilişkin, hasta tanılama bilgilerinin elektronik sağlık
kayıtlarında tutulması ve hemşirelik uygulamalarının elektronik sağlık kayıtları ile
yönetilmesi, eğitim alanına ilişkin internet ile uzaktan eğitim uygulamasının yapılması,
yönetim alanına ilişkin karar destek yazılımı ile sağlık kurumlarında çıktı indikatörlerinin
değerlendirilmesi ve araştırma alanına ilişkin standart minimum veri seti kullanılarak
hemşireliğe özgü çıktıların ölçülerek değerlendirilmesi verilebilir.
Bilgisayar bilimi, bilgi bilimi ve hemş irelik bilimi hemş irelik biliş imini oluş turan
çekirdek kavramlardır. Bilgisayar bilimi veri, bilgi, bilgisayar, bilgisayar donanımı, yazılım,
network gibi temel kavramları ve bilgisayara iliş kin sistemleri içerirken; bilgi bilimi bilginin
elde edilmesi, veri tabanı araş tırması, yayınlanmış ya da yayınlanmamış araş tırmalara ulaş ma,
bilginin koordinasyonu, ulaş ılan bilgiden yararlanma, bilginin değerlendirilmesi, yönetimi,
elle tarama ve kaynaklarla doğrudan iletiş im gibi konuları içerir. Hemş irelik bilimi ise
hemşirelik ile ilgili kanıtlar, kanıt temelli rehberler, araş tırma, bilginin entegrasyonu ve karar
verme konularını içerir. Bu nedenle, hemş irelik biliş imi konusundaki yeterlik, bilgisayar
bilimi ve bilgi bilimi alanındaki temel yeterlik ile yakından iliş kilidir.
Günümüzde sağlık bakımının verilmesinde hemşirelerin temel düzeyde biliş im
bilgisinin ve bilgisayar kullanım becerilerinin olması önemlidir. Özellikle 1990’lı yıllardan
sonra sağlık kurumlarında, hastanın kuruma kabulünden taburculuğa kadar ve taburculuktan
sonraki izlemler süresince aldığı hemş irelik bakımında, tedavisinde ve hemş irelik bilgisinin
yönetiminde biliş im teknolojilerinin kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Günümüzde pek
çok ülkede hemş irelerin bulunduğu pek çok ortamda hemşirelik verilerinin yönetiminde
hemş irelik bilgi sistemleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle, sağlık alanındaki
hızlı geliş melere uyum sağlamak için hemş irelerin eğitim süreçleri içinde; (1) bilgisayar ile
ilgili becerileri kazanmaları, (2) hemş irelik terminolojisini/ kavramlarını ve hemş irelik
sınıflama sistemlerini öğrenmeleri ve (3) bilgi yönetimi becerilerini kazanmaları son derece
önemlidir. Son yıllarda başta Amerika’da olmak üzere çeşitli ülkelerde hemşirelik bilişiminin
bir uzmanlık alanı olması nedeni ile bilişim hemşirelerinin rolleri çeşitlenmiştir. Bu roller
arasında hemşireliğe ilişkin sistem uygulaması ve eğitimi, sistem geliştirme ve tasarımı,
hemşirelerin bilgi gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik liyazon rolü sayılabilir.
Hemşirelik bilişimini etkileyen özellikler arasında hemşirelerin bilgi iletişim teknolojileri,
bilgisayar teknolojisi ve bilgisayar okuryazarlığı hakkındaki bilgileri ve bireysel tutumları ve
inançları etkilidir.
Dünyada otuz yılı aş kın süredir hemş irelik biliş imi alanında çalış malar yapılmakta ve
özellikle hemş ire biliş imcilere, “biliş im” ve “sağlık bilgi teknolojileri” alanında geliş melerin
paylaş ıldığı bir network ortamı sunulmaktadır. Uluslararası Tıp Biliş imi Derneği- Hemş irelik
Biliş imi Çalış ma Grubu, 1983 yılında hemş irelik biliş imini geliş tirmek için kurulmuş
uluslararası bir yapıdır. Çalış ma grubunun amaçları arasında, hemş irelik biliş imine ilgi duyan
hemş ireler ve diğer sağlık profesyonelleri arasında iş birliğini güçlendirmek; hemş irelik
biliş iminin hemş irelik uygulaması, araş tırması, yönetimi ve eğitimi alanlarında geliş imini
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sağlamak; üye ülkelerde hemş irelik biliş iminin geliş imini desteklemek; hemş irelik biliş imi
konusunda kurslar, rehberler ve öneriler geliş tirmek yer alır.
Hemşirelik bilişim teknolojilerinin kullanımının çok çeşitli yararları vardır. Bunlar
arasında elektronik ortamda veri girişi, yasal bir kanıt oluşturması, verilerin istenilen
zamanda, istenilen yerden izlenebilmesi, veri giriş tarih ve saatinin kayıt altına alınması,
birey-hasta bakım planlarının istenilen formatta ve kolaylıkla kullanılabilmesi, uygulanacak
ilaçların listesi, ilaç etki ve yan etki mekanizması vb. özelliklerin kolaylıkla elde edilebilmesi,
ilaç doz hesaplamalarının doğru ve hızlı bir şekilde yapılması, hemşirelik notlarının hızlı ve
kolay bir şekilde yazılması ve istenirse önceki notlara hızlı ulaşılması, yapılan tüm hemşirelik
uygulamalarının çıktısının alınabilmesi ve kanıt temelli klinik ve bakım rehberlerinin
kullanımının hemşirelik hizmetlerini desteklemesi gibi özellikler verilebilir.
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Uygulama Soruları
1)

Bilişim teknolojilerinin hemşirelikte kullanım alanlarını hakkında bilgi veriniz.

2)

Hemşirelikte veri, enformasyon ve bilgi kavramlarına ilişkin örnekler veriniz.

3)

Hemşirelik bilişimi uygulamalarının hemşirelik hizmetlerine etkisini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemizde özellikle son yıllarda yoğun bir biçimde kullanılan bilgi teknolojileri ile
sağlık hizmet ve bakım faaliyetlerinin sistematik bir yapı ile doğru yere ve kiş iye en kısa
sürede ulaş tırılması sağlanmış tır. Bilgi teknolojileri terimi, bilginin toplanmasını, iş lenmesini
ve saklanmasını, herhangi bir yere iletilmesini, herhangi bir yerden bu bilgiye eriş ilmesini
elektronik vb. yollarla sağlayan teknolojiler bütünü olarak tanımlanır. Bir sağlık kurumunda
hizmetin verimliliğini arttırmak, etkili ve yüksek kalitede bakım vermek için bilgi
teknolojilerinin ve sistemlerinin kullanılması önemlidir. Bilgi teknolojilerinin sağlık alanında
yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ve tıbbi hataların önlenmesi, kaynak kullanımının
iyileş tirilmesi ve bilgi güvenliğinin artırılması gibi unsurlar sağlık bilişimi, tıp bilişimi ve
hemş irelik biliş imi kavramlarının önem kazanmasına neden olmuştur. Hemşirelik bilişimi
bireylerin, grupların ve toplumun sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla hemşirelik
verilerinin paylaşılması, işlenmesi ve yönetilmesi için bilgisayar bilimi ve bilgi biliminin
kullanılmasıdır. Veri (data), enformasyon (information) ve bilgi (knowledge) sağlık ve
hemşirelik bilişiminin önemli kavramlarıdır.
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Bölüm Soruları
1)

“Bilginin toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını, herhangi bir yere iletilmesini,
herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini elektronik yollarla sağlayan teknolojiler
bütünü”ne ne ad verilir?
a) Bilgi teknolojileri
b) Bilişim
c) Bilgisayar
d) Sağlık bilişimi
e) Tıp bilişimi
2) “Bireylerin sağlıklarını geliş tirmek ve sağlık bakım hizmetlerini verebilmek için
gerekli olan sağlık bilgisinin oluş turulması, paylaş ımı ve kullanımını sağlayan
kavramlar, yöntemler, beceriler ve araçların oluş turduğu bilim ve mühendislik dalı” na
ne ad verilir?
a) Bilişim
b) Sağlık bilişimi
c) Tıp bilişimi
d) Hemşirelik bilişimi
e) Halk sağlığı bilişimi

3)

Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte bilişim teknolojilerini kullanmanın yararlarından
birisi değildir?
a)

Hemşirelik verilerinin, bilgilerinin istenilen zamanda, istenilen yerden
izlenebilmesi

b)

İlaç doz hesaplamalarının doğru ve hızlı bir şekilde yapılması

c)

Hemşirelik notlarının hızlı ve kolay bir şekilde yazılması ve istenirse önceki
notlara hızlı ulaşılması

d)

Bilişim teknolojileri kullanmanın hasta memnuniyetini azaltması

e)

Elektronik ortamda kanıt temelli klinik ve bakım rehberlerinin kullanımının
hemşirelik hizmetlerini desteklemesi
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Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin sağlık sistemlerinde “bilgi teknolojilerinin”
kullanımını gerektiren özelliklerden değildir?

4)

a) Bilginin en yoğun üretildiği alanlardan birinin sağlık sektörü olması,
b) Sağlık, hastalık ve tedavi bilgilerine kişilerin de kolaylıkla ulaşabilmesi gereği,
c) Kişilerin talep ettikleri sağlık hizmetinden kalite beklentisinin artması,
d) Sağlık hizmetlerinde nitelik, etkinlik ve verimlilik gibi özelliklerin önem kazanması
e) Entegre hizmet anlayışının giderek azalması
5) “Bir serviste ilk üç ayda oluşan 1-4. derece dekübütüs ülser prevalansı” aşağıdaki hangi
kelimeler ile tanımlanır ?
a) Sağlık verisi
b) Sağlık enformasyonu
c) Sağlık bilgisi
d) Sağlık sistemi
e) Hemşirelik bilişimi
6) “Kalça kırıklarını önlemede kalça pedlerinin etkinliği” aşağıdaki hangi kelime ile
tanımlanır ?
a) Veri
b) Enformasyon
c) Bilgi
d) Bilgelik
e) Data
7) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişiminin eğitim alanında kullanımına bir örnektir?
a) Hasta bilgilerinin elektronik sağlık kayıtlarında tutulması
b) Hemşirelik uygulamalarının elektronik sağlık kayıtları ile yönetilmesi
c) İnternet ile uzaktan eğitim uygulamasının yapılması
d) Sağlık kurumlarında çıktı indikatörlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi
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e) Sağlık kurumlarında hemşirelik çıktılarının elektronik ortamda izlenmesi
8) Aşağıdaki hangisi “hemşirelik bilimi” ile ilişkili değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hemşirelik tanısı
Hemşirelik girişimi
Kanıt temelli rehberler
Yazılım
Bakım kalite indikatörleri

9) Hemş irelik biliş imini geliş tirmek için kurulmuş uluslararası bir yapı olan Uluslararası Tıp
Biliş imi Derneği Hemş irelik Biliş imi Çalış ma Grubu hangi yıl kurulmuştur?
a) 1983
b) 1987
c) 1990
d) 1992
e) 1997
10) Aşağıdakilerden hangisi “veri” kavramı için bir örnektir?
a) Bir ayda hemşireler tarafından yapılan girişim kategorileri
b) Bir çocuğun 6 aylık boy gelişim tablosu
c) Son okuduğumuz kitabın sayfa sayısı
d) Kalça kırıklarını önlemede kalça pedlerinin etkinliği
e) Serviste bir yılda oluşan iğne batması vaka sayısı

Cevaplar
1) a,

2) b,

3) d,

4) e,

5) b,

6) c,

7) c,

8) d,

9) a,

10) c
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6. BİLİŞİM HEMŞİRELİĞİ, YETERLİLİKLERİ, ROLLERİ VE
EĞİTİMİ

Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Hemşirelik Bilişimi
6.2. Bilişim Hemşireliği
6.3. Hemşirelik Bilişimi Yeterlilikleri/ Yetkinlikleri
6.4. Hemşirelik Bilişimi Uygulama Standartları
6.5. Bilişim Hemşiresinin Rolleri
6.6. Bilişim Hemşireliği Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hemşirelik bilişiminin önemini tartışınız.

2)

Bilişim hemşireliği kavramını tartışınız.

3)

Hemşirelik bilişimi yeterlilikleri/ yetkinliklerini tartışınız.

4)

Hemşirelik bilişimi uygulama standartlarını tartışınız.

5)

Bilişim hemşiresinin rollerini tartışınız.

6)

Bilişim hemşireliği eğitimini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Hemşirelik bilişimi

Hemşirelik bilişimi
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Bilişim hemşireliği

Bilişim hemşireliği

Okuyarak/Araştırarak

hakkında bilgi sahibi
olmak
Hemşirelik bilişimi
yeterlilikleri/
yetkinlikleri

Hemşirelik bilişimi
yeterlilikleri/ yetkinlikleri
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik bilişimi
uygulama standartları

Hemşirelik bilişimi
uygulama standartları
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Bilişim hemşiresinin
rolleri

Bilişim hemşiresinin
rolleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Bilişim hemşireliği
eğitimi

Bilişim hemşireliği
eğitimi hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Bilişim hemşireliği



Bilişim hemşireliği eğitimi



Bilişim hemşiresinin rolleri



Hemşirelik bilişimi



Hemşirelik bilişimi uygulama standartları



Hemşirelik bilişimi yeterlilikleri/ yetkinlikleri
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Giriş
Özellikle son elli yıl ülkemizde pek çok sektörde teknolojik gelişmelerin sık yaşandığı
yıllar olmuştur. Sağlık sektöründe bilgisayar aracılığı ile veri ve bilginin görüntülenmesi ve
kullanılması, sağlık alanındaki uygulamaların yapılma şeklini ve içeriğini değiş tirmiştir.
Hemşirelik te bu gelişim ve değişimlerden etkilenmiş, hemşirelikte bilgi teknolojilerinin
kullanımı ile hemşirelik hizmetlerinin içeriğinden sunumuna kadar pek çok alanda olumlu
gelişmeler olmuştur.
Hemş irelik mesleği, bilgisayarların sağlık hizmetlerinde nasıl kullanılacağı konusunda
ve hemşirelik hizmetlerinin yeniden ş ekillendirilmesinde etkin rol almıştır. Amerikan
Hemş ireler Birliği (ANA) 1992 yılında hemş irelik bilişimini (Nursing Informatics) bir
uzmanlık olarak kabul etmiştir. Bu durum, hemşirelik bilişiminin geliş iminde önemli bir
kilometre taşı olmuştur. Hemş ireler günümüzde hemşirelik bilişimi eğitim müfredatlarını
geliştirerek, sağlık kurumlarında bilişim hemşiresi olarak çalışarak, çok sayıda hastane
merkezli, ulusal ve uluslararası bilişim komite ve gruplarına katılarak, hemşirelik bilişim
konferanslarına katılarak, bilişim dergilerini takip ederek ve geliştirilen projelerde yer alarak
hemşirelik bilişimini geliştiren aktiviteler içinde yer alırlar.
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6.1. Hemşirelik Bilişimi
“Bilişim (informatik)” terimi, insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki
iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler
aracılığıyla, düzenli ve ussal bir biçimde işlenmesi bilimi olarak tanımlanır. Bilişim ayrıca,
bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini,
toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bir bilim dalı olarak ta tanımlanır.
Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMMS- Healthcare Information and
Management Systems Society) da “bilişim” tanımı yapmıştır. Bu topluluk 1961 yılında
kurulan, Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir
organizasyon olup, dünyada bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve
geliştirilmesinde en uygun ölçüde kullanımını sağlamayı hedeflemektedir. Bu kuruluşa göre
bilişim, “bilginin araş tırılması ve bilgisayar merkezli araçlarla bilginin iş lenmesi ile ilgilenen
bir disiplin” olarak tanımlanmaktadır.
Hemş ireler her gün çalışma ortamlarında çok sayıda veri toplar ve kaydeder. Bunlar
arasında, hastanın geçmiş i, vital bulgular ve hasta değerlendirme verisi vb. yer alır.
Hemş ireler topladığı verileri kayıt eder, yorumlar ve bu klinik veriyi hasta bakımı kararlarına
yol gösterecek ş ekilde bilgiye dönüştürerek kullanır. Buna bir örnek, hemş irenin hastanın
tansiyonunu yükseldiğini fark etmesi verilebilir. Bu durumda bu problemin çözümü için
hemşire bu veriyi kayıt eder, krtitik eder, yorumlar ve gerekli ve doğru karar alır. Yoğun bir
sağlık bilgi üreticisi olan hemşireler, verinin toplanmasında, verinin doğru, güvenilir bir
ş ekilde depolanmasında ve verinin istenen yere istenilen sekilde ulaştırılmasında destek
sağlayan bir bilgi sistemine ihtiyaç duyarlar. Hemşirelik aktivitelerini destekleyecek bir bilgi
sistemi ile hemşirelik işleri daha hızlı ve etkin yapılabilir ve bakım için doğru karar en kısa
sürede verilebilir. Son yıllarda belirtilen özellikleri içeren karar destek sistemleri hemş ireler
tarafından sık kullanılmakta ve hemşirelere önemli yarar sağlamaktadır.
Hemşirelik veri, enformasyon ve bilginin çok yoğun üretildiği bir disiplin olması
nedeniyle bu temel kavramların hemşirelik bilimi ve bilgisayar bilimi ile birleştirilerek hasta
yararına kullanılması son derece önemlidir. Hemşirelik bilişimi olarak tanımlanan bu
aktivitede, hemş irelik bilimi, bilgisayar bilimi ve bilgi bilimi bir arada bulunur ve hasta yararı
için kullanılır. Hemş irelik bilimi, bilgisayar bilimi ve bilgi bilimi bileşenleri, hemşirelik
bilişimini diğer bilişim uzmanlıklarından ayırır.
Hemşirelik bilişimini anlamak için önce tarihsel gelişim içinde bilgisayarın gelişimi
anlaş ılmalıdır. Tarihte sağlık hizmetleri alanında bilgisayarların kullanımı 1950lerde
baş lamış tır. Bilgisayarlar bu yıllardan itibaren sıklıkla kurumlarda sağlık hizmetlerinin
finansal yönetimini kolaylaştırmak için kullanılmıştır. 1970lerde, hemş ireler, bilgisayarların
hemş irelik mesleğindeki önemini fark etmeye baş lamış ve hemşireler tasarım, satın alma ve
enformasyon sistemlerinin geliştirilmesinde yer almaya başlamıştır. 1980lerde, tıbbi
enformatik ve hemşirelik bilişimi uzmanlıkları ortaya çıkmaya başlamıştır. Amerikan
Hemşireler Birliği’nin 1992 yılında hemşirelik bilişimini bir uzmanlık alanı olarak kabul
etmesi hemşirelik bilişimin gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. Hemşirelik bilişimine
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ilişkin ilk sertifika sınavı 1995’te Amerika’da gerçekleş tirilmiştir. 2000’li yıllarda ise
bilgisayar donanım ve yazılım sayısı ve içeriğinde adeta bir patlama yaşanmış ve elektronik
hasta kayıtları klinik bilgi sistemlerinin tamamlayıcısı hâline gelmiştir. Bu yıllardan itibaren
sağlık bilişimi, tıp bilişimi ve özellikle son 40 yıldır hemşirelik bilişiminde çok hızlı
gelişmeler yaşanmıştır. Gelecekte ise bu gelişmelerin hız kesmeden devam edeceği
belirtilmektedir.
Tarihsel süreç içinde hemşirelik bilişiminin pek çok tanımı yapılmıştır. Klasik ve
ş imdiye kadar en geniş sayıda atıf almış tanımlardan birisi Graves ve Corcoran (1989)
tarafından yapılan tanımlamadır. Buna göre, Graves ve Corcoran (1989)’a göre hemşirelik
bilişimi, “bilgisayar, bilgi ve hemş irelik biliminin, hemş irelik bakımının verilmesinde,
hemş irelik uygulamalarının desteklenmesinde ve hemş irelik veri, enformasyon ve bilgisinin
yönetilmesinde kullanılmasıdır. 2008 yılında ise Amerikan Hemşireler Birliği (ANA)
tarafından hemşirelik bilişimi tanımı güncellenmiş ve hemş irelik bilişimi, “hemş irelik bilimi,
bilgisayar bilimi ve bilgi biliminin, hemş irelik uygulamasında veriyi, enformasyon ve bilgiyi
iletmek amacı için oluşmuş bir uzmanlık alanı” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, ANA,
hemşirelik bilişiminin, sağlıklı ya da hasta bireyleri, hemş ireleri ve diğer çalışanları bilgi
süreçlerinin ve bilgi teknolojisinin kullanılması yoluyla sağlık kararlarının alınmasında
desteklediğini belirtir.
Hemşirelik bilişimi hemş irelik verisini, bilgisini ve bilgi birikimini sunmaya
odaklandığı için hemş irelik ve sağlık hizmetleri açısından çok önemlidir. Hemşirelik bilişimi
alanının hemşirelere bir perspektif sağlaması, hemş irelik değer ve inançlarını geliştirmesi,
bilişim alanında hemşirelere bir temel oluşturması, hemşirelik bilişimi konusunda eşsiz bir
bilgi birikimi sağlaması, hemşireliğin görünürlüğünü artırması, hemşirelik dilini ve
terminolojisini geliştirmesi gibi katkıları bulunmaktadır.

6.2. Bilişim Hemşireliği
Bilişim hemşireliği, 1992 yılından beri Amerikan Hemşireler Birliği tarafından
hemşireliğin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir. Amerikan Hemşireler Birliği
Hemşirelik Bilişimi Uygulama Standartlarına (2008) göre bilişim hemşiresini, bilişim
alanında deneyimi olan hemşire olarak tanımlamaktadır. Bilişim hemşiresinin klinik
uygulamanın teknoloji ile bütünleştirildiği her uygulama alanında rol alacağı belirtilmektedir.
Bilişim hemşireleri sıklıkla, elektronik sağlık ve tıbbi kayıt sistemlerinin geliştirildiği
durumlarda sistemlerin içerik ve ekranlarının geliştirilmesinde görev alırlar. Sağlık Bilgi ve
Yönetim Sistemleri Topluluğu’na (HIMMS- Healthcare Information and Management
Systems Society) göre (2011), bilişim hemşirelerinin rolü, güvenli, yüksek kaliteli ve hasta
merkezli bakımın verilmesini destekleyen sağlık bilgi teknolojilerinin belirlenmesi,
uygulanması ve değerlendirilmesine katkı yapmak olarak belirtilmektedir. Sağlık bilgi
teknolojileri bir sağlık kurumundaki bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım
uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi,
yönetimi ve desteğine verilen genel isimdir. Sağlık bilgi teknolojileri temel olarak
bilgisayarların ve yazılımların aracılığıyla sağlık bilgisinin işlenmesi, dönüştürülmesi,
saklanması, korunması, iletilmesi ve bu bilgiye güvenli bir biçimde erişilmesini sağlar.
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Hemşirelerin çalışma ortamlarını düşündüğümüzde sağlık bilgi teknolojileri pekçok bakım
alanında yerini çoktan almıştır. Artık günümüzde sağlık bilgi teknolojilerinden hastanın
monitorize edilmesinden, akıllı (smart) IV pompaların kullanımına, yatak başı elektronik tıbbi
kayıt sistemlerinin kullanımından barkodlu ilaç yönetim sistemlerinin kullanımına kadar
hastane içindeki birçok hemşirelik iş akışının izlenmesi ve raporlanmadırılmasında
yararlanılmaktadır.

6.3. Hemşirelik Bilişimi Yeterlilikleri/ Yetkinlikleri
Yeterlilik (competency) yeterli olma durumu ya da bir işi yapma gücünü sağlayan özel
bilgi, beceri ve gerekli olan özellikler olarak tanımlanmaktadır. Hemşirelik bilişimi
yeterlilikleri bilişim alanında uzman olsun ya da olmasın tüm hemşireler için önemlidir.
Hemşirelerin çalışma alanlarında bilgisayarları ve sağlık bilgi teknolojilerini yoğun bir şekilde
kullanmaları nedeniyle hem bilgi hemde bilgisayar okuryazarı olmaları son derece önemlidir.
Hemşirelik lisans eğitimi içinde yer alan dokuz temel özellikten birisi olan “Bilgi Yönetimi ve
Hasta Bakım Teknolojilerinin Kullanımı”na göre, tüm hemşirelerin temel bilişim bilgi ve
yeterliliklerinin olması gereklidir.
Günümüzde diğer sağlık çalışanlarına benzer şekilde, bilgisayar okuryazarlığı ve bilgi
yönetimi yetenekleri açısından hemşireler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. E-mail
kullanma, windows programlarını çalış tırma, veri tabanlarını araş tırma ve dosyalama, ilaç
hazırlığı vb hizmetler için kullanılan kuruma özel hemş irelik yazılımını bilme yeni mezun
hemş irelerin sahip olması gereken kritik beceriler olarak belirtilir. Bu noktada, hemş irelik
öğrencilerinin ve hemş irelerin hemşirelik bilişimi yeterlilikleri konusunda eğitilmeleri büyük
önem taşır. Bunun için hemşirelik eğitim müfredatlarında hemşirelik bilişimi konusuna
mutlaka yer verilmeli ve bu ders uygulamalı bir şekilde yürütülmelidir. 1980lerde,
Uluslararası Tıp Biliş imi Derneğinde (The International Medical Informatics AssociationIMIA) bir hemş irelik grubu, hemş irelik yetkinliklerinin ilk seviyesini geliş tirme çabasına
giriş miş tir. 1983 yılında Uluslararası Tıp Biliş imi Derneği- Hemş irelik Biliş imi Çalış ma
Grubu (IMIA-NI SIG- Special Interest Group on Nursing Informatics of IMIA), tüm dünyada
hemş irelik biliş imini geliş tirmek için kurulmuş uluslararası bir yapıdır. Grubun amaçları
arasında, hemş irelik biliş imine ilgi duyan hemş ireler ve diğer sağlık profesyonelleri arasında
iş birliğini güçlendirmek, hemş irelik biliş iminin hemş irelik uygulaması, araş tırması, yönetimi
ve eğitimi alanlarında geliş imini sağlamak; üye ülkelerde hemş irelik biliş iminin geliş imini
desteklemek, hemş irelik biliş imi konusunda kurslar, rehberler ve öneriler geliş tirmek yer
almaktadır. Bilgi teknolojisi ve enformatik kavramları dünyada pek çok hemş irelik eğitimi
programlarına girmiş olsa da bu sürecin gelişimi yavaş olmaktadır. Uluslararası Tıp Biliş imi
Derneği- Hemş irelik Biliş imi Çalış ma Grubu hemş irelik bilişimi yeterlilikleri açısından
hemşireleri üç kategoride sınıflandırmıştır. Bunlar: (1) kullanıcı hemşire, (2) geliş tirici
hemşire ya da (3) uzman hemşiredir. İlerleyen yıllarda bu kategoriler geliştirilmiş ve buna
göre, hemş ireler (1) baş langıç, giriş düzeyinde hemş iresi, (2) deneyimli hemş ire, (3) uzman
bilişim hemş iresi ve (4) bilişim yenilikçisi hemşire olarak dört kategoride tanımlanmıştır.
Teknoloji Bilişimi Rehberliğindeki Eğitim Reformu (Technology Informatics Guiding
Educational Reform-TIGER) girişimi tüm yeni mezun ve çalışan hemşireler için bilişim
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yeterliliklerini belirleyen çalışmalar yapmıştır. Buna göre, TIGER hemşirelik bilişimi
yeterlilik modeli üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar, “temel bilgisayar yeterlilikleri, bilgi
okuryazarlığı ve bilgi yönetimi”dir. Bilgisayar teknolojilerinin çok hızlı ilerlemesinden
dolayı gelişen teknolojinin hemşirelik uygulamasına yansıtılması daha da önem kazanmıştır.
Bu nedenle, bilişim yeterlilikleri her üç düzeyde (kullanıcı hemşire, geliş tirici hemşire, uzman
hemşire) temel ve sürekli hemşirelik eğitim programları ile desteklenmeli ve geliştirilmelidir.
Her üç düzeydeki gelişim bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, veri girişi ve veri
düzenleme; hemşirelik uygulamasını etkileyen verinin enformasyona dönüştürülmesi ve
hemşirelikte bilgi gelişiminin sağlanması için verinin birleştirilmesine ilişkin bilgi ve
becerileri içermelidir.
Hemşirelik bilişimi eğitiminin geliştirilmesinde Uluslararası Tıp Biliş imi Derneği’nin
(The International Medical Informatics Association; IMIA) uzun yıllardır sağlık biliş imi/ tıp
biliş imi eğitimine ilişkin oluşturduğu önerilerden de yararlanılmalıdır. Uluslararası Tıp
Biliş imi Derneği’nin önerileri arasında, sağlık çalış anlarının bilgi iş leme, bilgi ve iletiş im
teknolojisi alanındaki bilgi ve becerileri kazanmak için gereksinimleri olan eğitim içeriği
üzerine odaklanılması yer almaktadır. Bu önerilerde, eğitim gereksinimleri üç boyutlu bir
çerçeve olarak tanımlanmış tır. Tıp, hemş irelik, sağlık yönetimi, diş hekimliği, eczacılık, halk
sağlığı, tıbbi dokümantasyon ve biliş im/bilgisayar bilimleri eğitim programlarının bir parçası
olarak verilecek kurs/dersler ve sağlık/tıp/hemşirelik bilişimi alanında lisans, yüksek lisans ve
doktora programları için önerilerde bulunulmuş tur. Sağlık çalışanlarının bilişime ilişkin sahip
olmaları önerilen bilgi ve beceriler arasında, tıp ve sağlık hizmetinde veri ve bilginin
iş lenmesi için metodoloji ve teknoloji kullanımı, tıp, sağlık ve biyolojik bilimler, sağlık
sistemi organizasyonu ve biliş im/ bilgisayar bilimleri, matematik ve biyometri konularını
içermesi önerilmektedir.

6.4. Hemşirelik Bilişimi Uygulama Standartları
Hemşirelik bilişimi, sağlık bakımında bilgisayar ve elektronik sağlık kayıtlarının
kullanımını içeren hemşireliğe önemli katkısı olan bir uzmanlık alanıdır. ANA hemşirelik
bilişiminin amacını “nüfusların, toplumların, ailelerin ve bireylerin sağlığını bilginin etkin bir
yönetilerek iletilmesini sağlamak” olarak belirtmiştir. 2008 yılında ANA hemş irelik bilişimi
uygulamasının kapsamı ve standartlarını güncellemiştir. Aşağıda bilişim hemşiresinin
uygulama ve performans standartlarına yer verilmiştir.
Hemşirelik Bilişimi Uygulama Standartları
Standart 1: Tanılama
Standart 2: Tanı koyma, problemlerin belirlenmesi
Standart 3: Sonuçların/çıktıların belirlenmesi
Standart 4: Planlama
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Standart 5: Uygulama
Standart 5A: Etkinliklerin/ aktivitelerin koordinasyonu
Standart 5B: Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme
Standart 5C: Danış manlık
Standart 6: Değerlendirme
Hemşirelik Bilişimi Profesyonel Performans Standartları
Standart 7: Etik
Standart 8: Eğitim
Standart 9: Kanıt temelli uygulama ve araştırma
Standart 10: Uygulama kalitesi
Standart 11: İletişim
Standart 12: Liderlik
Standart 13: İşbirliği
Standart 14: Profesyonel uygulama değerlendirmesi
Standart 15: Kaynak kullanımı
Standart 16: Çevre sağlığı

6.5. Bilişim Hemşiresinin Rolleri
Sağlık sektöründe bilgisayarların ve elektronik sağlık kayıt sistemlerinin kullanımının
artması ve ANA tarafından hemşirelik bilişiminin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmesi ile
birlikte bilişim hemşireliğinin önemi artmıştır. Günümüzde özellikle Amerika başta olmak
üzere pek çok ülkede sağlık kurumlarında bilişim hemşireleri çalışmaktadır. Ülkemizde de bu
pozisyonda çalışan hemşirelerin sayıları henüz sınırlı olmakla birlikte, yakın gelecekte sayının
artacağı düşünülmektedir. Bilişim hemşirelerinin çok çeşitli görevleri vardır. Bilişim
hemşireleri sıklıkla hemşirelikle ilişkili geliştirilen projeler içinde proje yöneticisi olarak
çalışabildikleri gibi danışman, eğitimci, araştırmacı, ürün geliştiricisi, süreç/ sonuç yöneticisi
ve klinik analist/ sistem uzmanı olarak ta çalışabilirler. Bilişim hemşireleri ile yapılan bir
çalışma raporuna göre, bilişim hemşirelerinin %57’si, temel görevlerinin sistemlerin
oluşturulması, sistem eğitimi ve kullanıcılara sürekli desteğin sağlanması olduğunu
belirtmişlerdir. Aynı raporda, bilişim hemşirelerinin yüzde 53’ünün temel görevinin, mevcut
sistemlerin yenilenmesi, geliştirilmesi ve kalite kontrol olduğu belirtilmektedir. Amerikan
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Hemşireler Birliği bilişim hemşirelerinin görev alanlarını şu şekilde tanımlamıştır:
•
Yönetim ve liderlik- klinik bilişim bölümü ile doğrudan ya da dolaylı olarak
proje yöneticisi olarak çalışmak,
•
Analiz –karar destek, çıktı, sonuç ve taksonomi yönetimi için bilgi sentezi
yapmak için veri kullanımını sağlamak,
•
Veri bütünlüğü ve uyum yönetimi- sağlık kurumunun HL7, ICD 10, JCI ve
gerekli diğer sağlık bilgi sistemlerinin birbirleri ile veri paylaşabilmesi için gerekli ulusal ve
uluslararası standartları karşılaması,
•
Konsültasyon – kurum içinde ve dışında hemşirelik bilişimi alanında kaynak
bir kişi olma,
•
Koordinasyon- kolaylaştırıcı ve bütünleştirici – Bilgi teknoloji uzmanları ile
son kulllanıcılar arasında iletişimin sağlanması,
•
Geliştirme- kullanıcı ihtiyaçlarının doğru tespit edilerek geliştirilecek
çözümlere, sistemlere aktarılması,
•
Eğitim ve profesyonel gelişim- kurum içinde sistemin son kullanıcısı olan
hemşirelere ve gelecekte çalışmaya başlayacak yeni hemşirelere sistemin, uygulamanın
anlatılması,
•
Politika geliştirme ve savunuculuk- kullanıcıların ve sağlık kurumunun
savunuculuğunu yapmak, bölgesel ve ulusal düzeyde bilişim politika ve standartlarının
şekillenmesine katkı yapmak,
•
Araştırma ve değerlendirme- bakım vericiler ve hastaları etkileyen çeşitli
bilişim konularına ilişkin araştırma planlamak ve yürütmek.

6.6. Bilişim Hemşireliği Eğitimi
Bilişim hemşiresi olarak çalışabilmek için öncelikle hemşirelikte lisans derecesine
sahip olmak ve hemşirelik bilişimi alanında lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak önemlidir.
Özellikle Amerika’da hemşirelik bilişimi konusunda yüksek lisans ve doktora eğitimi veren
pekçok üniversite ve hemşirelik bilişimi konusunda sıklıkla uzaktan eğitim ile yürütülen
pekçok program bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimden sonra bilişim hemşiresi olarak
çalışmak isteyen hemş ireler için Amerika’da iki sertifika programı vardır. Biri Amerikan
Hemş ire Kredilendirme Merkezinin (American Nurses Credentialing Center) yürüttüğü
programdır. Buna göre, merkez bilişim hemşireliğine özel sınav yapmaktadır. Bunun için
adayın en az iki yıl deneyimi olan lisanslı kayıtlı hemş ire olması ve hemş irelikte lisans
derecesinin olması istenir. Ayrıca adayın bilişim alanında en az 30 ders saatini almış olması
da önemlidir.
İkinci sertifika sınavı Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMMS110

Healthcare Information and Management Systems Society) tarafından yapılır. Bu sınavı
baş arıyla geçen adaylar sağlık hizmetleri bilgi ve yönetim sistemlerinde sertifikalı profesyonel
olma hakkını kazanmaktadır. Adaylar arasında idare/ yönetim, klinik bilgi sistemleri, e-sağlık,
bilgi sistemleri alanında çalışan kişiler, yönetim mühendisleri, doktorlar, hemş ireler,
danış manlar, avukatlar, finansal danış manlar, teknoloji tedarikçileri, akademisyenler ve
öğrenciler yer alabilir. Adayların sınava girebilmesi için lisans derecesine sahip olmaları ve en
az 3 yıl sağlık hizmetlerinde olmak üzere en az 5 yıl bilgi ve yönetim sistemleri deneyimine
sahip olmaları ya da bilişim alanında lisansüstü derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
Ülkemizde ise sınırlı okulda hemşirelik bilişimi dersi hemşirelik lisans eğitim müfredatları
içinde yer almakla birlikte, özellikle son beş yıldır bu konusunda konferans ve sempozyumlar
yapılmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

Hemşirelik bilişiminin gelişimi hakkında bilgi veriniz.

2)

Hemşirelik bilişimi yeterliliklerini tartışınız.

3)

Hemşirelik bilişimi uygulama standartlarına ilişkin bilgi veriniz.

4)

Bilişim hemşiresinin rollerine ilişkin örnekler veriniz.

5)

Bilişim hemşireliği eğitimi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde hemş ireler bilgiye hızlı ve kolayca eriş ebilmektedir. Bilgiye internet ya
da elektronik sağlık kaydı yoluyla eriş mek, hemş ireye mümkün olan en iyi hasta bakımını
sağlama olanağı sunmaktadır. Sağlık bilgi teknolojilerinin hemşirelik uygulama alanlarında
kullanılması, hemşireliğin yoğun sağlık verisi üreten bir disiplin olması vb nedenlerden dolayı
hemşirelik bilişimi özellikle son kırk yılda önemli bir gelişim göstermiştir. Hemş irelik
bilişimi, hemş irelik bilimi, bilgi bilimi ve bilgisayar bilimini birleş tiren, 1992 yılında
Amerikan Hemşireler Birliği tarafından hemşirelikte bir uzmanlık alanı olarak kabul
edilmiştir. Bilişim uygulamaları, hemş ireleri hastalarına etkili ve güvenli bakım verme
konusunda destekler. Bilgisayarların ve sağlık bilgi sistemlerinin gelişimine parallel olarak
günümüzde hemşireler ihtiyacı olan bilgiye daha hızlı ve hazır hâlde ulaş abilirler. Sağlık
bakım ortamlarında elektronik sağlık sistemlerinin yoğun bir şekilde kullanılması ile
hemş ireliğin kendi terminolojilerini geliş tirmesi gereği ortaya çıkmış ve bu süreçte hemşirelik
bilişimi hızla gelişmeye başlamıştır. Özellikle 1970 lerden itibaren bilgisayara temelli bilgi
sistemlerinin hastanelerde sık kullanılmaya başlanmış ve standart bakımın verilmesinde sağlık
ve hemşirelik bilgi sistemlerinden kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Özellikle 2000li
yıllardan sonra hemşirelik bilgisi klinik karar destek sistemleri içinde yer almış ve hemşirelik
bilişimi başta Amerika’da olmak üzere hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu süreç içinde
hemşirelik bilişimi rolleri, yeterlilikleri ve uygulama standartları belirlenmiştir. Amerika’da
bilişim hemşiresi olmak için öncelikle dört yıllık hemşirelik lisans programını tamamlamak,
kayıtlı hemşire (registered nurse-RN) olmak için gerekli sınavı geçerek lisans almış olmak
gerekir. Günümüzde dünyada, hemşirelik bilişimi alanında pek çok üniversitede lisans,
yüksek lisans, doktora ve sertifika programları yürütülmektedir. Bu programların pek çoğu
uzaktan eğitim ile yürütülmekte olup bilgisayar sistemleri, veri tabanı yönetimi, yazılım
tasarımı, sistem analizi gibi dersleri içermektedir. Ülkemizde ise özellikle son on yıldır
hemşirelik bilişimi dersleri hemşirelik lisans eğitimi içinde yer almaktadır.

113

Bölüm Soruları
1)

2)

Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişimi uygulama standartları arasında yer
almaz?
a)

Tanılama

b)

Planlama

c)

Uygulama

d)

Danışmanlık

e)

Etik

Aşağıdakilerden hangisi “1961 yılında kurulan, Amerika, Avrupa ve Asya’da
yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olup, dünyada
bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde en
uygun ölçüde kullanımını sağlamayı hedefleyen” yapıdır?
a) Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMMS- Healthcare
Information and Management Systems Society)
b) Teknoloji Bilişimi Rehberliğindeki Eğitim Reformu (Technology Informatics
Guiding Educational Reform-TIGER)
c) Amerikan Hemşireler Birliği (ANA-American Nursing Association)
d) Uluslararası Tıp Biliş imi Derneği (IMIA- The International Medical
Informatics Association)
e) Uluslararası Tıp Biliş imi Derneği- Hemş irelik Biliş imi Çalış ma Grubu (IMIANI SIG- Special Interest Group on Nursing Informatics of IMIA)

3) Bilişim hemşirelerinin “kullanıcıların ve sağlık kurumunun savunuculuğunu
yapmak, bölgesel ve ulusal düzeyde bilişim politika ve standartlarının
şekillenmesine katkı yapması” konusunda yapacağı etkinlikler hangi görev alanı
içinde yer alır?
a) Araştırma ve değerlendirme
b) Politika geliştirme ve savunuculuk
c) Koordinasyon
d) Konsültasyon
e) Analiz
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4) Bilişim hemşirelerinin “bakım vericiler ve hastaları etkileyen çeşitli bilişim
konularına ilişkin araştırma planlamak ve yürütmek” gibi etkinlikleri hangi görev
alanı içinde yer alır?
a) Geliştirme
b) Eğitim ve profesyonel gelişim
c) Araştırma ve değerlendirme
d) Analiz
e) Yönetim ve liderlik
5) Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da bilişim hemşiresi olarak çalışmak isteyen
hemş irelerin Amerikan Hemşire Kredilendirme Merkezinin (American Nurses
Credentialing Center) yürüttüğü programa katılmaları için gerekli koşullar arasında
yer almaz?
a) Adayın en az iki yıl deneyimli olması
b) Adayın en az dört yıl deneyimli olması
c) Adayın hemşirelikte lisans derecesine sahip olması
d) Adayın lisanslı kayıtlı hemşire olması
e) Adayın bilişim alanında en az 30 ders saatini almış olması
6) Bilişim hemşiresinin rollerine ilişkin dört örnek veriniz.
7) Bilişim hemşireliği eğitimi hakkında kısaca bilgi veriniz.
8) Bilişim hemşireliği uygulama standartlarından dördünü yazınız.
9) Ülkemizde bilişim hemşireliğinin geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?
10) Ülkemizde hemş irelik öğrencilerinin ve hemş irelerin hemşirelik bilişimi
yeterliliklerinin artırılması konusunda neler yapılmalıdır?

Cevaplar
1)e,

2) a,

3) b,

4) c,

5) b
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7. HEMŞİRELİKTE ORTAK DİL VE HEMŞİRELİK SINIFLAMA
SİSTEMLERİ

Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Hemşirelikte Ortak Dil
7.2. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri
7.3. Hemşirelik Bilgi Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hemşirelikte ortak dil kavramını tartışınız.

2)

Hemşirelikte ortak dil kullanmanın yararlarını tartışınız.

3)

Hemşirelik sınıflama sistemlerinin özelliklerini tartışınız.

4)
Amerikan Hemşireler Birliği tarafından kabul edilen hemşirelik sınıflama
sistemlerini, terminolojilerini tartışınız.
5)
Hemşirelik uygulamalarında hemşirelik sınıflama sistemi kullanmanın
yararlarını tartışınız.
6)

Sağlık bilgi sistemleri içinde hemşirelik bilgi sistemlerinin önemini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Hemşirelikte Ortak
Dil

Hemşirelikte ortak dil
kullanmanın yararı hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik
Sınıflama Sistemleri

Amerikan Hemşireler
Birliği tarafından kabul
edilen hemşirelik sınıflama
sistemleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelik Bilgi
Sistemleri

Hemşirelik bilgi sistemleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


CCC



Hemşirelik Bilgi Sistemleri



Hemşirelik Sınıflama Sistemleri



Hemşirelikte Ortak Dil



ICNP



NANDA



NIC



NOC



Omaha Sistemi
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Giriş
Son yıllarda sağlık hizmetleri, sıklıkla elektronik ortamda, hizmet standartları ile
uyumlu, modüler ve birey merkezli sunulmaktadır. Sağlık bilgilerinin güvenli bir şekilde
yaşam boyu saklandığı, hizmet ve bakım kalitesinin değerlendirildiği, bütünleştirilmiş bir yapı
arzulanan sağlık hizmet özellikleridir. Sağlık hizmetleri içinde önemli payı olan hemşirelik
hizmetlerinin de benzer özelliklerle sunulması önemlidir. Hemşirelik hizmetlerinin bakım
hatalarını azaltacak bir biçimde, bakımının ölçülerek değerlendirileceği, bakım sonuçlarının
diğer meslektaşlarla ve ekip üyeleri ile paylaşılacağı, araştırmalar için veri sağlanacağı bir
yapıya kavuşmasında standardize hemşirelik sınıflama sistemlerinin kullanımı önemlidir.
Sınıflama sistemlerinin kullanımında ortak amaç, kaliteli hemşirelik bilgisini/ verisini
üretmek, üretilen veriyi bütünleştirmek ve hemşireye karar desteği sağlamaktır. Amerikan
Hemşireler Birliği, 1970li yıllardan itibaren geliştirilen sınıflama sistemleri içinde, hemşirelik
uygulamalarını tanımlayan ve destekleyen 12 sınıflama sistemini kabul etmiştir. Bunlar,
NANDA (Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği- North American Nursing Diagnosis
Association), NIC (Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması- Nursing Intervention Classification),
NOC (Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması- Nursing Outcome Classification), CCC (Klinik
Bakım Sınıflaması- Clinical Care Classification), OMAHA Sistemi (Omaha System),
NMMDS (Hemşirelik Yönetimi Minimum Veri Seti- Nursing Management Minimum Data
Set), PNDS (Perioperatif Hemşirelik Veri Seti- Perioperative Nursing Data Set), SNOMED
Sistemi (Tıpta Sistematik Adlandırma- Systematic Nomenclature in Medicine), NMDS
(Hemşirelik Minimum Veri Seti- Nursing Minimum Data Seti), ICNP (Hemşirelik
Uygulamaları için Uluslararası Sınıflandırma- International Classification for Nursing
Practice), ABC Kodları (Alternatif Fatura Kodları- Alternative Billing Codes), LOINC
Sistemi (Mantıksal Gözlem Belirleyicileri Adları ve Kodları- Logical Observation Identifiers
Names& Codes) dir. Bu yazıda, hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemlerine ilişkin bilgi
vermek amaçlanmıştır.
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7.1. Hemşirelikte Ortak Dil
Ortak bir dil, sistematik bir isimlendirme, sınıflama ya da düzenlemenin oluş turulması
olarak tanımlanabilir. Hemş irelikte ortak bil dil/ terminoloji kullanımı, hemşirelik
tanılamasının, giriş imlerinin ve sonuçların-çıktıların dokümantasyonunun daha açık ve kaliteli
olmasını sağlar.
Hemş irelikte ortak dil ve terminoloji kullanımına ilişkin çabalar yirminci yüzyılın
ortalarında baş lamış tır. 1950li yıllardan itibaren hemşirelerin tıptan ayrı bir bilim olduğunun
anlaşılması ile hemşirelik teorileri ve felsefeleri geliştirilmiş ve bu şekilde hemşireliğe özgü
bilgiyi ve uygulamaları tanımlayan sınıflandırma sistemlerinin oluşturulması başlamıştır.
1970li yıllardan itibaren hasta bakımını kayıt etmek için hemş ire araş tırmacılar tarafından
hemş irelik tanılarını, giriş imlerini ve bakım sonuçlarını tanımlayan çeşitli sınıflama sistemleri
geliş tirilmiştir. Bu sistemler içinde, Amerika’da geliş tirilen Hemş irelik Minimum Veri Tabanı
(Nursing Minimum Data Set) diğer hemş irelik sınıflama sistemlerinin gelişimine önemli katkı
yapmıştır.
Günümüzde pekçok ülkede hemş irelik tanılarını, giriş imlerini ve bakım sonuçlarını
tanımlayan birçok sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Hemş irelikte standart /ortak dil
kullanımının pek çok yararı vardır. Ortak dil kullanımının bazı yararları arasında, hemş irelik
uygulamalarındaki karmaşıklığı azaltmak, hemşirelik ve sağlık bilgilerini düzenlemek,
hemşirelik bakımını ve bakım kalitesini değerlendirmek, hemşirelere profesyonellik
sağlamak, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları arasında iletişimi kolaylaştırmak, klinik karar
vermeyi kolaylaştırmak, hemşirelikte kanıt temelli bilgiyi oluşturmak, hemşirelik eğitimi,
uygulaması ve araştırmalarına rehberlik etmek, hemş irelik uygulamalarının görünürlüğünü
arttırmak, hemşirelik sınıflama sistemlerine temelli bilgi sistemlerinin kullanımını sağlamak
ve bu şekilde hasta bakım uygulamalarını yönetmek ve geliştirmek, sağlık sistemlerinin
birlikte çalışabilirliğini desteklemek yer alır. Hemş ireler için standart/ ortak bir dil kullanımı
büyük öneme sahiptir. Çünkü bu şekilde hemş irelerin üstlendikleri rol ve işlevler aynı dil ile
tanımlanır ve hemş irelik uygulamaları diğer meslektaşların ve disiplinlerin anlayabileceği bir
şekilde kayıt altına alınır.

7.2. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri
Hemşirelikte ortak dil kullanımı kendine özgü terminolojileri içeren sınıflama
sistemlerinin kullanımı ile mümkündür. Sağlık alanında sınıflama terminolojilerinin kullanımı
1850li yıllardan itibaren kullanılan Uluslararası Hastalık Sınıflaması ile başlamış iken,
hemşirelik kavramları olan hemşirelik tanıları, hemşirelik girişimleri ve bakım sonuçları/
çıktıları gibi kavramların sınıflandırılmasının temelleri 20. yüzyıla dayanmaktadır. 1970li
yıllardan itibaren ulusal hemşirelik kurumları, dernekleri hemşirelik sınıflama sistemlerinin
gelişimini desteklemiş ve hemşirelik bilgisini hemşireliğe özgü kavramlarla tanımlamanın
önemini belirtmişlerdir. Bu kapsamda hemşirelik sınıflama sistemlerinin ve terminolojilerinin
gelişimi aynı yıllardan itibaren başlamıştır. Şekil 1’de hemşirelik terminolojilernin gelişim
çizelgesi verilmiştir. Buna göre, NANDA ve Omaha Sistemi geliştirilen en eski hemşirelik
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sınıflama sistemlerindendir. Hemşirelik sınıflama sistemlerinin diğer bir anlamda arayüz
terminolojilerinin geliştirilmesinde kaliteli hemş irelik bilgisini/ verisini üretmek, üretilen
veriyi bütünleş tirmek ve hemş ireye karar desteği sağlamak amaçlanmıştır. Çünkü hemşireler
tarafından verilen bakım diğer meslektaş larla anlaş ılır ortak bir dille paylaş ılamaz ise politika
yada program kaynaklarını etkileyecek uygulama standartları oluş turulamaz. Bununla birlikte,
hemşireler tarafından toplanan verilerin doğru ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi (hastayla
ilgili sonuçların karş ılaş tırılması ve uygulamalar, kurumlar ve bölgeler arasında paylaş ımı)
için standart bir terminoloji kullanımı gerekir.

Günümüzde, Amerikan Hemşireler Birliği tarafından 2 minimum veri seti, 8 ara yüz
terminolojileri ve 2 referans terminolojisi olmak üzere toplam 12 veri seti ve terminoloji
kabul edilmiş tir. Tablo 7.1’de Amerikan Hemşireler Birliği’nin kabul ettiği hemşirelik
sınıflama sistemleri, veri setleri ve terminolojilerin kullanım alanları ve içeriği gösterilmiş tir.
Tabloda 7.1’de belirtilen hemşirelik sınıflama sistemlerinin ve veri setlerinin geliştirilmesi
birbirinden bağımsız olarak gerçekleşmiştir. Bu sistemlerden çoğu sıklıkla manuel ortamda
kullanılırken, pek çok ülkede Omaha Sistemi, CCC, ICNP gibi bazı hemşirelik sınıflama
sistemlerini temel alan yazılımlar hemşireler tarafından elektronik ortamda kullanılmaktadır.
Aşağıda Amerikan Hemşireler Birliği tarafından kabul edilen ve dünyada pekçok
ülkede kullanılan bazı hemşirelik sınıflama sistemleri, terminolojileri ve veri setlerine ilişkin
kısaca bilgi verilmiştir.
NANDA (Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği- North American Nursing
Diagnosis Association)
Kuzey Amerika Hemsirelik Tanılari Birliği sınıflandırmasıdır. 1973 yılında
geliştirilmiştir. NANDA taksonomisinde hemşirelik bilgileri 13 alanda 46 kategori altında
gruplandırılmıştır. NANDA sınıflandırmasında 201 hemşirelik tanısı yer alır.
NIC (Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması- Nursing Intervention Classification)
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Hemşirelik Girişimleri Sınıflandırma Sistemidir. McCloskey ve Bulechek tarafından
1987 yılında geliştirilmiştir. Bu sistemde hemşirelik bilgileri 30 kategori (her kategori farklı
sayıda giriş im içerir) ve 7 alanı (Bu alanlar: Temel Fiziksel, Kompleks Fiziksel, Davranış sal,
Güvenlik, Aile, Sağlık Sistemi, Toplum) içeren 542 hemş irelik girişimini kapsar.
NOC (Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması- Nursing Outcome Classification)
Hemşirelik Sonuçları Sınıflandırma Sistemidir. Moorhead, Johnson ve
Maas tarafından 1991 yılında geliştirilmiştir. Bu sistemde hemşirelik bilgileri 7 alanda, 29
kategoride 385 hasta sonucu yer alır.
Omaha Sistemi (Omaha System)
Omaha Sistemi, birey, aile ve toplumun sağlık bakımına yönelik olarak ayrıntılı
uygulama, dökümantasyon ve bilginin yönetimini sağlayan standardize edilmiş bir sağlık
bakım sınıflandırma sistemidir. Omaha Sistemi Karen S. Martin’in liderliğinde 1975 yılında
geliş tirilmiş ve 40 yıldan fazla süredir sıklıkla birinci basamak sağlık kurumlarında hemşireler
tarafından kullanılmaktadır. Omaha Sistemi’nin üç ana bileşeni bulunmaktadır: (1) Problem
Sınıflama Listesi, (2) Girişim Şeması ve (3) Problem Değerlendirme Ölçeği. Sistemde 4
alanda 42 sağlık problemi ve her probleme özgü belirti ve bulgular listelenmiştir.
CCC (Klinik Bakım Sınıflaması- Clinical Care Classification)
Klinik bakım sınıflamasıdır. Virginia Saba tarafından 1988 yılında geliştirilmiştir.
Sistemde hemşirelik bilgileri, 20 bakım bileşeni altında 176 hemşirelik tanısı, 201 hemşirelik
girişimi, 3 amaç altında sınıflandırılmıştır.
ICNP (Hemşirelik Uygulamaları için Uluslararası Sınıflandırma- International
Classification for Nursing Practice)
Uluslararası Hemş irelik Konseyi “International Council of Nurses (ICN)” tarafından
1989 yılında geliş tirilmiş tir. Sistem, hemş irelik ile iliş kili diğer sınıflandırma sistemleri
doğrultusunda oluş turulmuş tur ve hemş irelik tanısı, hemşirelik giriş imleri ve hemş irelik
sonuçları olmak üzere 3 temel yapıyı içerir.
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Tablo 7.1.: Amerikan Hemşireler Birliği’nin Kabul Ettiği Veri Setleri ve Hemşirelik
Sınıflama Sistemleri
Kullanım Alanı

İçeriği

NMDS (Hemşirelik Minimum Veri SetiNursing Minimum Data Seti)

Tüm alanlarda

Hemşirelik klinik veri
bileşenleri

NMMDS (Hemşirelik Yönetimi
Minimum Veri Seti- Nursing
Management Minimum Data Set)

Tüm alanlarda

İdari ve bağlamsal
veri bileşenleri

Veri seti/ Terminoloji
Veri elemanları seti (Data Element Sets)

Arayüz terminolojileri (Interface terminologies)
NANDA (Kuzey Amerika Hemşirelik
Tanıları Birliği- North American Nursing
Diagnosis Association)

Tüm alanlarda

Tanılar

NIC (Hemşirelik Girişimleri SınıflamasıNursing Intervention Classification)

Tüm alanlarda

Girişimler

NOC (Hemşirelik Sonuçları SınıflamasıNursing Outcome Classification)

Tüm alanlarda

Sonuçlar

CCC (Klinik Bakım Sınıflaması- Clinical
Care Classification)

Tüm alanlarda

Tanılar, girişimler ve
sonuçlar

ICNP (Hemşirelik Uygulamaları için
Uluslararası Sınıflandırma- International
Classification for Nursing Practice)

Tüm alanlarda

Tanılar, girişimler ve
sonuçlar

OMAHA Sistemi (Omaha System)

Toplum temelli

Tanılar, girişimler ve
sonuçlar

PNDS (Perioperatif Hemşirelik Veri Seti- Perioperatif
Perioperative Nursing Data Set)

Tanılar, girişimler ve
sonuçlar

Multidisipliner terminolojiler (Multidisciplinary terminologies)
ABC Kodları (Alternatif Fatura KodlarıAlternative Billing Codes)

Herhangi bir
alandaHemşirelik ve
diğer

Girişimler
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LOINC sistemi (Mantıksal Gözlem
Belirleyicileri Adları ve Kodları- Logical
Observation Identifiers Names & Codes)

Herhangi bir
alandaHemşirelik ve
diğer

SNOMED sistemi (Tıpta Sistematik
Herhangi bir
Adlandırma- Systematic Nomenclature in alandaMedicine)
Hemşirelik ve
diğer

Sonuçlar ve
tanılamalar

Hemşirelik ve diğer
tanılar, girişimler ve
sonuçlar

7.3. Hemşirelik Bilgi Sistemleri
Sağlık bilgi sistemleri içinde hemşirelik sınıflama sistemlerine temelli hemşirelik bilgi
sistemlerinin kullanımı hemşirelik bilgilerinin etkin ve kaliteli bir şekilde dokümantasyonu
için çok önemlidir. Günümüzde sağlık kurumlarında bilgisayara temelli sağlık bilgi sistemleri
içinde hemş irelik bilgi sistemlerinin kullanımı, hemş irelik verilerinin etkin bir biçimde
yönetilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Dünyada hemş irelik bilgi sistemleri içinde çeş itli
hemş irelik sınıflama sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ülkemizde de henüz istenen düzeyde
olmasa da Amerikan Hemş ireler Birliği (ANA) tarafından kabul edilen bazı hemş irelik
sınıflama sistemleri hemş irelik bilgilerinin yönetiminde kullanılmaktadır. ANA tarafından
kabul edilmiş en eski sistemlerden olan Omaha Sistemi, sıklıkla halk sağlığı hemş ireliği
hizmet alanlarında kullanılan bir sistemdir. Ülkemizde Omaha Sistemine temelli bir yazılım
programı elektronik ortamda kullanılmaktadır. Hemş irelik problemlerini, giriş imleri ve bakım
sonuçlarını basit kodlarla tanımlayan bu sistem, hemş irelik hizmetlerinin dokümantasyonu
için son derece uygun bir yapı sunmaktadır. Sınıflama sistemlerinin uygulama, eğitim ve
araş tırmalarda kullanılabilecek bir araç olması, sıklıkla hemş ireler tarafından kullanılan
dinamik, kullanıcı dostu kodlara sahip olması, farklı kullanıcıların belirledikleri problemlerin
ve/veya giriş imlerin, sonuçların karş ılaş tırılmasına fırsat sağlaması, geçerli ve güvenilir kod
ve kavramlara sahip olması ve HL7, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ve JCI (Joint
Commision International) gibi sağlık alanında uzman kurumlar tarafından desteklenmesi gibi
özelliklerinden dolayı sağlık ve hemş irelik bilgileri kolayca yönetilebilir.
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Uygulama Soruları
1)

Hemşirelikte ortak dil kullanmanın yararı hakkında bilgi veriniz.

2)
Amerikan Hemşireler Birliği tarafından kabul edilen hemşirelik sınıflama
sistemleri, terminolojileri hakkında bilgi veriniz.
3)
Hemşirelik uygulamalarında hemşirelik sınıflama sistemi kullanmanın
yararlarını hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık hizmetleri içinde önemli payı olan hemş irelik hizmetlerinin, bakım hatalarını
azaltacak bir biçimde, bakımının ölçülerek değerlendirileceği, bakım sonuçlarının diğer
meslektaş larla ve ekip üyeleri ile paylaş ılacağı, araş tırmalar için veri sağlanacağı bir yapıya
kavuş ması için hemş irelik sınıflama sistemlerinin kullanımı önemlidir. Sınıflama sistemleri
ile hemş irelik bilgisi karş ılaş tırılabilir, geliş tirilebilir. Ve istenilen ortama aktarılabilir. Sağlık
bilgi sistemleri içinde hemşirelik sınıflama sistemlerini temel alarak oluşturulmuş hemşirelik
bilgi sistemlerinin kullanılması bakım kalitesinde artış sağlarken, sağlık alanındaki
araş tırmalar ve eğitim için bir kaynak oluş turacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte standart/ ortak dil kullanımının yararlarından
değildir?
a)

Hemşirelik ve sağlık bilgilerini düzenlemek

b)

Klinik karar vermeyi kolaylaştırmak

c)

Hemşirelik uygulamalarının görünürlüğünü artırmak

d)

Hemşireler arasında iletişimi güçleştirmek

e)

Sağlık sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini desteklemek

2) Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Hemşireler Birliği’nin kabul ettiği veri setleri
arasında yer alır?
a) NMMDS
b) ICNP
c) CCC
d) NIC
e) NOC
3) Aşağıdakilerden hangisi multidisipliner terminolojiler arasında alternatif fatura
kodlarını tanımlar?
a)

NANDA

b)

Omaha Sistemi

c)

NIC

d)

ICNP

e)

ABC Kodları
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4) Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Sonuçları Sınıflamasıdır?
a)

ICNP

b)

NIC

c)

NOC

d)

NANDA

e)

PNDS

5) Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemi’ne ilişkin bir özellik değildir?
a) Problem Sınıflama Listesi sistemin bir bileşenidir
b) Girişim Şeması sistemin bir bileşenidir
c) Problem Değerlendirme Ölçeği sistemin bir bileşenidir
d) Sistemde 42 sağlık problemi tanımlanır
e) Sistemde 17 problem tanımlanır
6) Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması’na ilişkin bir özellik
değildir?
a) 1987 yılında geliştirilmiştir
b) Hemşirelik bilgileri 30 kategoride tanımlanır
c) Hemşirelik bilgileri 7 alanda tanımlanır
d) Hemşirelik bilgilerinin çoğu “çevresel” alan içinde tanımlanır
e) 542 hemşirelik girişimini kapsar.
7) Aşağıdakilerden hangisi NANDA sınıflamasına ilişkin bir özellik değildir?
a) 1973 yılında geliştirilmiştir
b) Hemşireler tarafından sık kullanılan bir sistemdir
c) Hemşirelik bilgileri 13 alanda gruplandırılmıştır
d) Hemşirelik bilgileri 46 kategori altında gruplandırılmıştır
e) Hemşirelik tanısı sayısı sabittir, yıllar içinde değişmemiştir
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8) Hemşirelikte ortak dil kullanmanın yararlarını açıklayınız.
9) Amerikan Hemşireler Birliği tarafından kabul
sistemleri/terminolojilerinin tarihsel gelişimini açıklayınız.

edilen

hemşirelik

sınıflama

10) Hemşirelik uygulamalarında hemşirelik sınıflama sistemi kullanmanın yararlarını
hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1) d, 2) a,

3) e,

4) c,

5) e,

6) d,

7) e
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8. ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI

Yrd. Doç. Dr. Gülhan COŞANSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Tanımlar
8.2. Tarihsel Süreç
8.3. Elektronik Sağlık /Hasta Kayıt Sistemlerinin Temel Bileşenleri
8.4. Elektronik Sağlık / Hasta Kayıt Sistemleri İçin Temel Teknolojiler
8.5. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Yararları
8.5.1. Hemşireler Açısından Yararları
8.5.2. Sağlık Çalışanları Açısından Yararları
8.5.3. Sağlık Kuruluşu Açısından Yararları
8.5.4. Sağlık Tüketicisi Açısından Yararları
8.6. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Dezavantajları
8.7. Kişisel Sağlık Kayıtları
8.8. Türkiye’de Elektronik Sağlık Kayıtları ile İlgili Güncel Durum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Elektronik sağlık kayıtlarının günlük hasta bakımı uygulamalarındaki yerini ve
önemini tartışınız.
2)
3)
olabilir?

Elektronik sağlık kayıtlarının yararlarını tartışınız.
Elektronik sağlık kayıtlarının dezavantajı var mıdır? Var ise bunlar neler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Elekronik sağlık
kayıtlarının tanımı

Elekronik sağlık kayıtlarını
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Elekronik sağlık
kayıtlarının Tarihsel
gelişimi

Tarihsel süreç içinde
ESK’ların gelişimini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Elekronik sağlık
kayıtlarının türleri

Elekronik sağlık kayıtlarının
çeşitlerini sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Elekronik sağlık
kayıtlarının
bileşenleri

Elekronik sağlık kayıtlarının
bileşenlerini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Elektronik sağlık
kayıt sisteminin
taşıması gereken
özellikler

Bir elektronik sağlık kayıt
sisteminin taşıması gereken
özellikleri sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Elekronik sağlık
kayıtlarının yararları

Elekronik sağlık kayıtlarının
hizmet sunanlar ve hizmet
alanlar açısından yararlarınıavantajlarını açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kişisel sağlık
kayıtları

Kişisel sağlık kayıtlarını
tanımlayabilmek ve örnek
verebilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Elektronik sağlık kaydı



Elektronik hasta kaydı



Elektronik tıbbi kayıt



Kişisel sağlık kaydı
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Giriş
İnsanlar gereksinim duydukları sağlık hizmetlerini bazı zamanlarda zorunluluktan (acil
durumlar, kazalar vb.) bazı zamanlarda da yetkinlik, bakım kalitesi ve ödeme ile ilgili
tercihlerinden dolayı farklı farklı kurumlardan alabilirler. Sağlık hizmetinin farklı
kurumlardan alınması nedeni ile tanı-tedavi ve bakımla ilgili bilgiler ilgili kurumların
arşivlerinde ayrı ayrı tutulabilir. Bu şekilde dağınık bir arşivleme yapıldığında gerekli olan
kayıtlara zamanında ve bir bütün olarak erişmek çoğu zaman mümkün olamaz. Bu kayıtlara
erişilse bile kâğıda dayalı bir dosyalama yapıldığı için kayıtlardan zamanında ve etkin olarak
faydalanmak mümkün olamayabilir. Kâğıda dayalı arşivleme ve gerektiğinde arşivden çıkarıp
yeniden değerlendirme hata oranlarının çok yüksek olmasına yol açmaktadır. Bu durum işin
ikinci kez tekrarlanmasına, tedavinin ve bakımın gecikmesine hastanede kalış süresinin
uzamasına ve tıbbi hata riskinin artmasına yol açar. Hastaya ait bilgilere kolay ulaşılamadığı
durumlarda sağlık çalışanları hastaların bilgileri olmaksızın tanı-tedavi ve işlem yapmak
zorunda kalmaktadır ki bu durum bazen hayatı tehdit edici sonuçlara yol açabilir.
Günümüzde teknolojide ve iletişim sistemlerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelerle
birlikte hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma şeklindeki değişimler sağlık kayıtlarının
da niteliğinin değişmesine neden olmuştur. Sağlık bilgisinin hem kurumlar arasında hem de
ekip üyeleri arasında paylaşım gereksinimi hastalara ait kayıtların elektronik ortamda,
istendiği zaman hızlıca ulaşılabilen bir yapıda olmasını zorunlu kılmıştır.

137

8.1. Tanımlar
Sağlık hizmetlerinin ülke çapında elektronik ortamda, güvenilir ve sürdürülebilir
olarak hizmete konulup yönetilmesine e-sağlık denir. Başka bir ifade ile e- sağlık bilgi ve
iletişim teknolojilerinin tüm fonksiyonları ile hastaların ve toplumun sağlığının korunması,
sürdürülmesi ve iyileştirilmesinde, sağlık hizmetlerine hızlı ve kolay erişimde ve tüm
paydaşlara kaliteli, etkili ve verimli hizmet sunumunda kullanılmasıdır. Elektronik sağlık
kayıtları da e-sağlık uygulamalarının en önemli bileşenlerinden biridir. Elektronik sağlık
kayıtları terimi pek çok farklı şekilde tanımlanmıştır. Bu durum terminolojide kafa
karışıklığına neden olmaktadır. Çoğunlukla Elektronik Tıbbi Kayıt (ETK) ve Elektronik
Sağlık Kaydı (ESK) terimler birbirinin yerine kullanılabilmekle birlikte içerikleri farklıdır.
Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (Healthcare Information and Management
Systems Society -HIMSS) 2006 yılında bu iki kavramın farkını tanımlamıştır. Elektronik
tıbbi kayıt hastanelerde ve sağlık hizmeti sağlanan yerlerde oluşturulan yasal ve daha basit
kayıtlardır. Bu kayıtların başka kayıtlarla etkileşimi sınırlıdır ve kendi içinde sistemlerdir.
Bunlar ESK’ların bir parçasıdır. Elektronik sağlık kaydı kişilerin geçmişteki, şimdiki ve
gelecekteki fiziksel ve ruhsal sağlığı veya hastalıkları ile ilgili elektronik sistemler
kullanılarak kayıt altına alınan, saklanan, iletilen, erişilen, ilişkilendirilen ve işlenen her türlü
bilgi olarak tanımlanabilir. ESK sağlık bilişimi uygulamalarının temelini oluştururlar.
Kâğıtsız sağlık hizmeti sunum ve yönetiminin temelini oluşturan elektronik sağlık kayıtları,
genel olarak farklı kaynaklardan (metin, ses, görüntü, el yazısı notlar vb) elde edilen hasta
verilerinin elektronik bir dosyada bütünleştirilmesidir. Teknik anlamda ESK; kişinin
sağlığına ilişkin çok sayıda bilgi parçacığının tek bir araştırılabilir tabloda tutulmasına izin
veren büyük kapasiteli veritabanlarıdır. Başka bir ifade ile ESK, hasta hakkında tüm bilgilerin
bilgisayar ortamında toplanmasını ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan bir bilgi
deposudur. Bu sistemler hastalara ait elektronik sağlık kayıtlarının faydalı, etkili, etik ve yasal
kurallara uygun, kolayca iletilebilen, zaman içerisinde elde edilen tüm kayıtların bütünlüğünü
sağlayabilen bir sistemdir.
Elektronik sağlık kayıtlarının bütünleştirildiği sistemlere ESK sistemleri denir ve bu
sistemler birbirleri ile yakından ilişkili olan; sağlık bilgisinin toplanması, saklanması,
işlenmesi, iletişimi, güvenliği ve sunulması işlevlerinden oluşur. Sistem; kayıtların ayrıntı
indekslenmesini içerir. Böylece herhangi bir araştırma ve denetimde kayıtları geri çağırmak
mümkündür. Bazı sistemler, bağlı sistem olarak geri çağırma imkânına sahiptir. Bu şekilde
hastalık kayıt özetleri acil serviste, ayakta tedavi veren polikliniklerde ve hasta giriş
ekranlarında görülebilmektedir. Böyle bir sistemin mahremiyet (confidentiality), güvenlik
(security) izlenebilirlik (accountability) ve veri bütünlüğü (data integrity) özelliklerini
sağlaması gerekir. Günlük uygulamada Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) ve Elektronik Hasta
Kaydı (EHK) kavramları birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

8.2. Tarihsel Süreç


1950’li yıllarda defterlerde tutulan kayıtlar dosyalara işlenmeye başlamış,
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1960’lı yılların ortalarında “problem merkezli tıbbi kayıtlar” ile ilk elektronik
sağlık kayıtları başlamış,

1970’li yıllarda kaydedilen verilerdeki dil birliğinin ve minimum verinin önemi
konuşulmaya başlanmış, kayıt sistemleri, yazılımlar gelişmeye başlamış,

1980-1990’lı yıllarda gelişmeler hızlanmış, veri güvenliği, mahremiyet
konuşulmaya başlanmış

1990’lı yılların sonundan itibaren teknolojinin ve iletişim araçlarının
yaygınlaşması ile birlikte elektronik kayıtların kullanımı artmış

2000’li yılların sonlarında mobil uygulamaların yaygınlaşmaya başlaması ile
elektronik sağlık kayıtları çok daha yaygınlaşmıştır.

8.3. Elektronik Sağlık /Hasta Kayıt Sistemlerinin Temel Bileşenleri
Elektronik sağlık / hasta kayıtlarının içeriğinde bulunması gereken temel veriler
benzerlik göstermekle birlikte ESK’ların taşıması gereken minimum kriterler ile ilgili çok
çeşitli öneriler bulunmaktadır.
Elektronik Sağlık Kayıtlarının içeriğinde bulunması gereken temel veriler;
Demografik bilgiler,
Özgeçmiş bilgileri,
Sağlık problemleri ve tıbbi tanılar
Hastalık süreçleri ile ilgili ilerleme notları
Kullanılan ve kullanılmış olan ilaçlar
Alerjiler,
Bağışıklama (aşılar) durumu,
Radyoloji görüntüleri ve raporları
Laboratuar test sonuçları
Hayati bulgular
Muayene bulguları
Hekim istemleri
Bakım planı
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Epikriz
İstatistikler
Faturalar ve faturalandırma bilgileri
Yukarıda listelenen veriler ESK içinde 8 bileşen altında yer alır. Bunlar;
Sağlık bilgisi ve data; klinik kararı verebilmek için gerekli bilgileri (demografik, tıbbi
ve hemşirelik tanıları, ilaç listesi, alerjiler ve test sonuçları) içerir.
Sonuçların yönetimi; tüm güncel ve eski elektronik sonuçların (radyoloji, laborauvar
vb.) bir arada olması ve yönetilebilmesi
Talimat (order) girişi yönetimi; klinisyenlerin ilaç, tedavi, bakım ve diğer talimatları
(laboratuvar, röntgen, konsültasyon, eczane, malzeme vb.) yönetebilmesi için gereklidir.
Karar destek; tanı, bakım, taramalar, ilaçlar, ilaç etkileşimleri vb. konularda
hatırlatma yaparak sağlık çalışanlarını uyarır.
Elektronik iletişim ve bağlantı; bakım ekibi, bakımın ortakları ve hastalar arasında
elektronik iletişim ve veri iletişimini sağlar (e-mail, web mesajları, teletıp uygulamaları vb).
Hasta desteği; hastalara eğitim, kendi kendine izleme araçları, bilgisayar destekli
eğitim, evde izlem vb. konularda araçlar sunar.
Yönetimsel süreçler; ödemeler, talepler, elektronik tablolar, yatış-çıkış işlemleri vb
Raporlar ve toplum sağlık yönetimi; standart bir terminoloji ve elektronik
raporların standart olmasını ve toplum sağlığı ile ilgili raporların oluşturulmasına olanak
sağlar
Tamamen entegre ve fonksiyonel bir elektronik hasta kaydının oluşturulabilmesi için
Uluslar arası otoriteler tarafından bazı kriterler belirlenmiştir. Kapsamlı bir elektronik hasta
kayıt sisteminin 12 kritere uyması önerilmektedir. Buna göre tamamen entegre ve fonksiyonel
bir elektronik hasta kayıt sistemi aşağıda belirtilen özellikleri desteklemelidir.
Bir problem listesi içerir
Hastaların sağlık durumu ve fonksiyonel düzeylerinin sistematik ölçümü ve
kaydedilmesini destekler
Bütün tıbbi tanılar veya yorumların klinik gerekçelerinin belgelendirilebilmesi için bir
mantıksal tabana sahiptir
Yaşam boyu sağlık kaydı oluşturabilmek için hastaya ait tüm kayıtlar ilişkilendirilir
Yetkilendirilmemiş erişime karşı korunur
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Gerektiği zaman ulaşılabilir
Verilerin kullanıcıların ihtiyacına göre düzenlenebildiği arayüzleri destekler
Yerel ve uzak veri tabanları ve sistemlerle bağlantı kurar
Karar ve analiz araçları sağlar
Yapılandırılmış bir veri koleksiyonundan doğrudan veri girişini destekler
Hekimlere ve kuruluşlara bakım kalitesi ve maliyetlerin değerlendirilmesi ve
yönetilmesi için yardımcı olur
Mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak gereksinimler için esnek ve genişleyebilir
yapıdadır.
Yukarıda sayılanlarla benzer olarak Healthcare Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri
Topluluğu (HIMSS) 2003 yılında ESK’ların aşağıdaki özelliklerini tanımlamıştır.
Gerektiğinde hastaların sağlık kayıtlarına güvenli ve gerçek zamanlı erişim sağlayarak
bakım vericileri destekler
Bilgileri belli peridotlarda ve uzunlamasına kaydederek yönetir
Hizmet alanlara bakım sağlanması sırasında klinisyenlerin birincil bilgi kaynağı olarak
işlev görür
İşlerin planlanması ve hizmet alan bireyler ve gruplara kanıta dayalı bakım
verilmesine yardımcı olur
Performans yönetimi, kaynak planlama, risk yönetimi ve kalite iyileştirme sürekliliği
için verileri barındırır
Tıbbi kayıtlar ve geri ödemeler için gerekli olan sağlıkla ilgili bilgileri barındırır.
Klinik araştırmalar, toplum sağlığı raporları, toplum sağlık planlamasını desteklemek
için uzunlamasına uygun açık ve örtülü bilgileri sağlar
Kanıta dayalı araştırmalar ve klinik araştırmaları destekler
Bir Elektronik Hasta Kayıt Sisteminin aşağıda belirtilen özellikleri barındırması
gerekir;
Hasta ile ilgili tüm bilgiler tek bir kayıt numarası ile ilişkilendirilmelidir,
Sisteme girilen tüm hasta bilgilerine kurumun her yerinden ulaşılabilmelidir,
Hastaların yakınmaları ve tüm sağlık bakım süreci kaydedilmelidir,
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Tanısal süreçlerde bilgisayar yardımı sağlanabilmelidir,
Bir bakım planı geliştirilip izlenebilmelidir,
Sistem kullanılarak isteklerde bulunulabilmeli ve istek sonuçları otomatik olarak
alınabilmelidir,
Verilere kolayca erişim ve kullanma olanağı vermelidir.
Bir elektronik hasta kayıt sistemi aşağıdaki fonksiyonları da desteklemelidir:
Hasta randevuları (muayene, yatış, tetkik vb.),
Yönetim fonksiyonları (finansal yönetim, malzeme yönetimi, insan kaynakları
yönetimi),
Otomatik hastalık ve tıbbi girişim kodlamaları,
Tanısal tetkik isteklerin üretilmesi ve iletilmesi.
Elektronik Hasta Kayıt Sisteminde Olması Gereken Özellikler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir;
Süreklilik
Mahremiyet
Güvenlik
Sayılabilirlik, hesaplanabilirlik
Veri bütünlüğü
Esneklik
Güncelleme yapılabilirlik
Ulaşılabilirlik
Hasta merkezli olması
Gereken her yer ve zamanda verilen kararlara destek sağlaması
8.4. Elektronik Sağlık / Hasta Kayıt Sistemleri İçin Temel Teknolojiler
Elektronik Sağlık / hasta kayıtları için farklı kurumlarca belirlenen kriterleri
destekleyen bir sistemin tasarlanması ve geliştirilmesi için beş temel yapının kurulması
önerilmektedir. Bunlar;
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Tıbbi Veri Sözlüğü: Tıbbi veri sözlüğü elektronik kayıtlarda her tıbbi kavram ve veri
elemanının tanımlandığı, aralarında semantik ve hiyerarşik ilişkilerin kurulduğu bir veri
tabanıdır. Kodlanmış ve hesaplanabilir veri sağlayan böyle bir veri sözlüğü ile kullanıcıların
farklı kaynaklardan, farklı bilgisayarlardan gelen verileri ortak bir dille değerlendirmesi
verilerin karşılaştırılması ve raporlanması mümkün olmaktadır.
Klinik Veri Deposu: Klinik veri depoları yaşam boyu elektronik sağlık kaydı
oluşturabilmek için öngörülen hasta kayıt yapısı ve içeriğine göre hem diğer klinik bilgi
sistemlerinden gelen verilerin ayıklanıp işlenerek kaydedildiği hem de bakım vericilerin
doğrudan veri girişi yapabildiği, mükerrer kayıtların engellendiği veri tabanlarıdır.
Esnek Veri Giriş Yeteneği: hasta verilerinin yapılandırılmış ve kodlanmış bir şekilde
kaydedilmesi için uygun teknolojilerin kullanılması, uygun ara yüzlerin bulunmasıdır.
Klinik Verilerin Sunulmasında Ergonomik Ekran Tasarımları: Kullanıcıların kolay
öğrenebileceği, ihtiyac olan her yerde ve zamanda veri girişi yapabilecekleri, verilere kolay
ulaşabilecekleri ergonomik ekran tasarımlarının olması.
Otomasyon Desteği: Veri üreten her türlü bilgi sistemi ve cihazdan verilerin doğrudan
ESK’lara aktarılmasını sağlayan, veri iletişim standartlarını destekleyecek şekilde bir
yapılanmansın olması.

8.5. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Avantajları / Yararları
Elektronik sağlık Kayıtlarının avantajları ve yararları hem hizmet alanlar hem de
hizmet sağlayıcılar açısından farklılık göstermekle birlikte ortak avantaj/ yararlar aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
Hasta kayıtlarına cok daha hızlı bir sekilde ve birden fazla kullanıcı tarafından
ulaşılabilir,
Diğer bilgi sistemleri ile entegre edilebilir ve veri bütünlüğü sağlanır
Arsiv olarak kullanılacak fiziksel alandan ve kâğıt tüketiminden cok büyük ölçüde
kazanc sağlar.
Hasta kayıtları fiziksel olarak dolaşmayacağı icin kaybolma riski ortadan kalkar.
Verimliliğin ve bakım kalitesinin iyileşmesini sağlar
Bakım vericilerin memnuniyetinin/ doyumun artması
Hastaların ve harcamaların daha etkin bir şekilde izlenmesini kolaylaştırır
Pahalı testlerin tekrarından kaçınılarak hem hasta hem de sağlık sistemleri için
maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.
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8.5.1. Hemşireler Açısından Yararları


Eski ve yeni verilerin/ bilgilerin karşılaştırılmasına olanak sağlama,



Demografik veriler vb. bilgilerin her defasında yeniden kaydedilmesini önleme



Toplanan verinin evrensel olması başka ESK’lar ile karşılaştırılabilir olması


Dokümantasyon ile yapılan tedavinin ve bakımın yönetimini kolaylaştırması,
bakım kalitesinin artması


Tıbbi hataların en aza indirilmesi



Klinik kılavuzların otomasyonunu sağlayarak kullanımını destekleme



Karar destek sistemleri sayesinde bakım kalitesinin artması



Ortak hemşirelik dili kullanılarak bir hemşirelik veri tabanı oluşturulması



Araştırmalar için kaliteli ve ulaşılabilir veri sağlama



Hemşirenin yaptığı işin görünür olmasını sağlama

8.5.2. Sağlık Çalışanları Açısından Yararları

Çok sayıda kullanıcı tarafından eş zamanlı kayıt tutulabilmesini ve tüm
kayıtlara erişilebilmesi


Hasta hakkında kapsamlı bilgi sağlaması



Veri/ bilgi/ dosya kaybının azalması



Hizmetlerin ücretlendirilmesi/ faturalanması ile ilgili kolaylıklar



Geri ödeme kurumlarından alınan ödemelerde artış



Performansa dayalı ödemeler için güvenilir kayıt sağlama



Kayıtlardan rapor / grafik alma imkânı



Hastanın durumundaki değişikliklerin kolaylıkla güncellenebilmesi



Tıbbi hataların en aza indirilmesi

8.5.3. Sağlık Kuruluşu Açısından Yararları


Hasta kayıtlarında güvenliğin artması
144



İletişimin güçlenmesi



Veri/ bilgi/ dosya kaybının azalması


Kayıtları, dosyaları, filmleri saklamak için büyük ölçekli fiziki alan
gereksiniminin ortadan kalkması


Kayıt formları, dosyalar, basılı malzemeler olmadığı için maliyetin azalması


Sistemlerin doğası gereği işlemlerin hızlı olması ve gereksinimlere zamanında
yanıt verilebilmesi


Klinik, yönetsel süreçleri raporlama imkânı

8.5.4. Sağlık Tüketicisi Açısından Yararları


Kurumlarda bekleme sürelerinde azalma



Kişisel sağlık bilgileri üzerinde kontrol ve kolaylıkla bu bilgilere erişebilme


Karar destek sistemleri sayesinde en iyi uygulamaların yapılması ve hastanın
bundan yararlanması


Tıbbi hataların en aza indirilmesi



Kişinin kendi bakımı için daha fazla sorumluluk alması



Test zamanları ve yaklaşan randevuları hatırlatıcı mesajlar/uyarılar



Memnuniyette artma

8.6. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Dezavantajları
Elektronik Sağlık Kayıtlarının avantajları-yararları olduğu gibi bazı dezavantajları da
vardır. Bu dezavantajların başında veri güvenliği ile ilgili sorunlar gelmektedir.

ESK’lar kişisel ve mahrem bilgiler içerdiği için bu verilerin uygun şekilde
korunması, yetkisiz kişilerin bu veriye erişiminin engellenmesi gerekir.

Bu sistemlerin işlemesi için hem teknolojik hem de iletişim altyapısı ile birlikte
yetkin insan gücü gereklidir. Bu gereklerin sağlanmasında bazı güçlükler olabilir.


İşletim sistemleri maliyetli olabilir.



Kullanıcıların alışkanlıkları ve algıları e-sistemleri kullanmaya dirençli olabilir.
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Yasal zorunluluklar nedeni ile bazı evrakların fiziksel olarak arşivlenmesi
gerekiyor ise işyükü artabilir.


Geçmiş tıbbi kayıtları dijital ortama aktarma ile ilgili sorunlar olabilir

8.7. Kişisel Sağlık Kayıtları
Kişisel Sağlık Kayıtları (KSK), kişilerin geçmiş ve şimdiki sağlık durumlarıyla ilgili
bilgileri içeren kayıtlardır. Bu kayıtlarda, sağlık profesyonellerinin gereksinim duyacağı ve
görmek isteyeceği tüm bilgiler kronolojik sırada yer alır.
Bu kayıtlar kâğıt dosyalarda, internet aracılığı ile ulaşılan veri tabanlarında ya da
hastada bulunan taşınabilir bellek /kartlarda (smartcard) bulunabilir. Günümüzde bu bilgiler,
veri tabanlarında saklanır ve kaydın bir kopyası hastada bulunur. Hasta bu kayıtları
güncelleyebilir, silebilir.

8.8. Türkiye’de Elektronik Sağlık Kayıtları İle ilgili Güncel Durum
Ülkemizde 2003 yılında başlayan “Sağlıkta Dönüşüm programı” ile sağlık
hizmetlerinin yapısında, organizasyonunda ve hizmet sunumunda köklü değişiklikler
olmuştur. Sağlıkta Dönüşümün 8 bileşeninden biri de “Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim:
Sağlık Bilgi Sistemi”dir. 2003 yılında 3416 sayılı Başbakanlık genelgesi ve DPT
koordinatörlüğünde e-dönüşüm Türkiye projesi başlatılmış ve bu kapsamda e-sağlık çalışma
grubu kurulmuştur. 2005 yılından itibaren çalışmalar hızlanmış ve hem alt yapı hem de
uygulamaya dönük girişimler yapılmıştır. Bu çerçevede özellikle Aile Hekimliği
Uygulamasının başlaması ile birlikte elektronik hasta kayıtlarının temelini oluşturan kayıtlar
tutulmaya başlanmıştır. Sağlık hizmeti verilen tüm kuruluşlarda elde edilen veriler SağlıkNet
üzerinde toplanmaktadır. Ayrıca e-nabız portalı da kişisel sağlık verilerinin kaydedilebildiği
bir elektronik sağlık kaydıdır.
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Eylem Planında “birey ve topluma erişilebilir,
uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak “amacı çerçevesinde “Sağlık hizmet
sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi
sistemlerini geliştirmek “hedefi kapsamında”Bireylerin kişisel sağlık kayıtlarının toplanması,
izlenmesi ve güvenli bir ortamda erişimini sağlamak ve paylaşmak üzere Elektronik Sağlık
Kayıtları (ESK) sistemi ve portalı geliştirmek” hedefi belirtilmiştir.
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Uygulama Soruları
1)
çalışınız.

Çalıştığınız kurumlardaki elektronik sağlık kayıtlarının içeriğini anlamaya

2)

ESK’ların güvenliği konusunda görüşlerinizi belirtiniz.

3)

ESK kullanımının avantajlı ve dezavantajlı taraflarını listeleyiniz.

4)

Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Eylem Planını inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Elektronik Tıbbi Kayıt (ETK): Hastanelerde ve sağlık hizmeti sağlanan yerlerde
oluşturulan yasal ve daha basit kayıtlardır. Bu kayıtların başka kayıtlarla etkileşimi sınırlıdır
ve kendi içinde sistemlerdir. Bunlar ESK’ların bir parçasıdır.
Elektronik Sağlık Kaydı (ESK): Kişilerin geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki fiziksel
ve ruhsal sağlığı veya hastalıkları ile ilgili elektronik sistemler kullanılarak kayıt altına alınan,
saklanan, iletilen, erişilen, ilişkilendirilen ve işlenen her türlü bilgi olarak tanımlanabilir.
Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) ve Elektronik Hasta Kaydı (EHK) birbirinin yerine
kullanılabilmektedir. ESK sağlık bilişimi uygulamalarının temelini oluştururlar. Kâğıtsız
sağlık hizmeti sunum ve yönetiminin temelini oluşturan elektronik sağlık kayıtları, genel
olarak farklı kaynaklardan (metin, ses, görüntü, el yazısı notlar vb) elde edilen hasta
verilerinin elektronik bir dosyada bütünleştirilmesidir.
Teknik anlamda ESK; kişinin sağlığına ilişkin çok sayıda bilgi parçacığının tek bir
araştırılabilir tabloda tutulmasına izin veren büyük kapasiteli veritabanlarıdır.
Elektronik sağlık kayıtlarının bütünleştirildiği sistemlere ESK sistemleri denir ve bu
sistemler birbirleri ile yakından ilişkili olan; sağlık bilgisinin toplanması, saklanması,
işlenmesi, iletişimi, güvenliği ve sunulması işlevlerinden oluşur.
Elektronik Sağlık Kayıtlarının içeriğinde; demografik bilgiler, özgeçmiş bilgileri,
sağlık problemleri ve tıbbi tanılar, hastalık süreçleri ile ilgili ilerleme notları, kullanılan ve
kullanılmış olan ilaçlar, alerjiler, bağışıklama (aşılar) durumu, radyoloji görüntüleri ve
raporları, laboratuar test sonuçları, hayati bulgular, muayene bulguları, hekim istemleri,
bakım planı, epikriz, istatistikler, faturalar ve faturalandırma bilgileri temel veri olarak
bulunur.
ESK içinde 8 bileşen altında yer alır. Bunlar; (1) Sağlık bilgisi ve data; (2) Sonuçların
yönetimi; (3)Talimat (order) girişi yönetimi; (4) Karar destek; (5) Elektronik iletişim ve
bağlantı; (6)Hasta desteği; (7) Yönetimsel süreçler; (8) Raporlar ve toplum sağlık yönetimi.
Kapsamlı bir elektronik hasta kayıt sisteminin 12 kritere uyması önerilmektedir. Buna
göre tamamen entegre ve fonksiyonel bir elektronik hasta kayıt sistemi aşağıda belirtilen
özellikleri desteklemelidir. Bunlar: Bir problem listesi içerir; Hastaların sağlık durumu ve
fonksiyonel düzeylerinin sistematik ölçümü ve kaydedilmesini destekler; Bütün tıbbi tanılar
veya yorumların klinik gerekçelerinin belgelendirilebilmesi için bir mantıksal tabana
sahiptir; Yaşam boyu sağlık kaydı oluşturabilmek için hastaya ait tüm kayıtlar ilişkilendirilir;
Yetkilendirilmemiş erişime karşı korunur; Gerektiği zaman ulaşılabilir; Verilerin
kullanıcıların ihtiyacına göre düzenlenebildiği ara yüzleri destekler, Yerel ve uzak veri
tabanları ve sistemlerle bağlantı kurar; Karar ve analiz araçları sağlar; Yapılandırılmış bir
veri koleksiyonundan doğrudan veri girişini destekler; Hekimlere ve kuruluşlara bakım
kalitesi ve maliyetlerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için yardımcı olur; Mevcut ve
gelecekte ortaya çıkacak gereksinimler için esnek ve genişleyebilir yapıdadır.
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Elektronik Sağlık / hasta kayıtları için farklı kurumlarca belirlenen kriterleri
destekleyen bir sistemin tasarlanması ve geliştirilmesi için beş temel yapının kurulması
önerilmektedir. Bunlar; Tıbbi Veri Sözlüğü: Klinik Veri Deposu: Esnek Veri Giriş Yeteneği:
Klinik Verilerin Sunulmasında Ergonomik Ekran Tasarımları: Otomasyon Desteği’dir
Elektronik sağlık Kayıtlarının avantajları ve yararları hem hizmet alanlar hem de
hizmet sağlayıcılar açısından farklılık göstermekle birlikte ortak avantaj/ yararlar aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
Hasta kayıtlarına cok daha hızlı bir sekilde ve birden fazla kullanıcı tarafından
ulaşılabilir,
Diğer bilgi sistemleri ile entegre edilebilir ve veri bütünlüğü sağlanır.
Arsiv olarak kullanılacak fiziksel alandan ve kâğıt tüketiminden cok büyük ölçüde
kazanç sağlar.
Hasta kayıtları fiziksel olarak dolaşmayacağı icin kaybolma riski ortadan kalkar.
Verimliliğin ve bakım kalitesinin iyileşmesini sağlar.
Bakım vericilerin memnuniyetinin/ doyumun artması
Hastaların ve harcamaların daha etkin bir şekilde izlenmesini kolaylaştırır.
Pahalı testlerin tekrarından kaçınılarak hem hasta hem de sağlık sistemleri için
maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.
Elektronik Sağlık Kayıtlarının avantajları-yararları olduğu gibi bazı dezavantajları da
vardır. Bu dezavantajların başında veri güvenliği ile ilgili sorunlar gelmektedir. Ayrıca;
ESK’lar kişisel ve mahrem bilgiler içerdiği için bu verilerin uygun şekilde korunması,
yetkisiz kişilerin bu veriye erişiminin engellenmesi gerekir; Bu sistemlerin işlemesi için hem
teknolojik hem de iletişim altyapısı ile birlikte yetkin insan gücü gereklidir; Bu gereklerin
sağlanmasında bazı güçlükler olabilir; İşletim sistemleri maliyetli olabilir; Kullanıcıların
alışkanlıkları ve algıları e-sistemleri kullanmaya dirençli olabilir; Yasal zorunluluklar nedeni
ile bazı evrakların fiziksel olarak arşivlenmesi gerekiyor ise işyükü artabilir; Geçmiş tıbbi
kayıtları dijital ortama aktarma ile ilgili sorunlar olabilir.
Ülkemizde 2003 yılında başlayan “Sağlıkta Dönüşüm programı” ile sağlık
hizmetlerinin yapısında, organizasyonunda ve hizmet sunumunda köklü değişiklikler
olmuştur. Sağlıkta Dönüşümün 8 bileşeninden biri de “Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim:
Sağlık Bilgi Sistemi”dir.
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Bölüm Soruları
1)
Kişilerin geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki fiziksel ve ruhsal sağlığı veya
hastalıkları ile ilgili elektronik sistemler kullanılarak kayıt altına alınan, saklanan, iletilen,
erişilen, ilişkilendirilen ve işlenen her türlü bilgi ne olarak tanımlanabilir?
a) Veri tabanı
b) Elektronik tıbbi kayıt
c) Elektronik sağlık kaydı
d) E-sağlık
e) Teletıp
2)
Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Sağlık Kayıtlarının (ESK) kullanımının
“hemşireler” açısından yararları arasında değildir?
a) Ortak hemşirelik dili kullanılarak bir hemşirelik veri tabanı oluşturulması
b) Geri ödeme kurumlarından alınan ödemelerde artış
c) Araştırmalar için kaliteli ve ulaşılabilir veri sağlaması
d) Hemşirenin yaptığı işi görünür kılması
e) Demografik veriler vb. bilgilerin her defasında yeniden kaydedilmesini önleme

3)

Elektronik sağlık / hasta kayıtları tasarlanması ve geliştirilmesi için beş temel
yapının kurulması önerilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
a) Tıbbi veri sözlüğü
b) Klinik veri deposu
c) Esnek veri giriş yeteneği
d) Otomasyon desteği
e) Sistem kullanıcıları

150

4)
Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Sağlık / Hasta kayıtlarının avantajyararlarından biri değildir?
a)

Hasta kayıtlarının kaybolma riski ortadan kalkar.

b) Verimliliğin ve bakım kalitesinin iyileşmesini sağlar.
c)

Yetkisiz kişilerin sistemdeki verilere erişimi kolaylaşır.

d) Bakım vericilerin memnuniyeti/ doyumu artar.
e)

Hastaların ve harcamaların daha etkin bir şekilde izlenmesini kolaylaştırır.
Aşağıdakilerden hangisi ESK'ların dejavantajlarından biridir?

5)
a)

Hasta kayıtlarına cok daha hızlı bir sekilde ulaşılabilir

b) Hasta kayıtlarına birden fazla kullanıcı tarafından ulaşılabilir
c)

Veri/ dosya kaybı azaltılabilir

d) Hastalar hakkında kapsamlı bilgi sağlanır
e)

Geçmiş tıbbi kayıtları dijital ortama aktarma ile ilgili sorunlar olabilir

6)
"1980-1990’lı yıllarda ESK'lar ile ilgili gelişmeler hızlanmış ............
konuşulmaya başlanmıştır" cümlesindeki boşluğu doldurmak için aşağıdakilerden hangisi
uygundur?
a) Veri güvenliği
b) Veri kalitesi
c) Dil birliği
d) Minimum verinin önemi
e) Mobil teknolojiler
7)

Aşağıdakilerden hangisi ESK'ların 8 bileşeninden biri değildir?
a) Hasta desteği
b) Karar destek
c) Yönetimsel süreçler
d) Eğitimli kullanıcılar
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e) Sonuçların yönetimi
8)
Aşağıdakilerden hangini bir elektronik hasta kayıt sisteminin barındırması
gereken özelliklerden biri değildir?
a) Hasta ile ilgili tüm bilgiler tek bir kayıt numarası ile ilişkilendirilmelidir
b) Sisteme erişim kısıtlanmalıdır
c) Sisteme girilen tüm hasta bilgilerine kurumun her yerinden ulaşılabilmelidir
d) Hastaların yakınmaları ve tüm sağlık bakım süreci kaydedilmelidir
e) Bir bakım planı geliştirilip izlenebilmelidir
9)
ESK'larda yönetsel süreçleri raporlama imkânı aşağıdakilerden hangisi
açısından bir yarardır?
a) Sağlık tüketicisi
b) Hemşireler
c) Sağlık kurumu
d) Hekimler
e) Sosyal güvenlik kurumu
10)
Hastanelerde ve sağlık hizmeti sağlanan yerlerde oluşturulan yasal ve daha
basit kayıtlara ne ad verilir?
a) Elektronik tıbbi kayıt
b) Veri tabanı
c) Elektronik sağlık kaydı
d) Bilgisayarlı kayıt
e) Elektronik hasta kaydı

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)e, 4)c, 5)e, 6)a, 7)d, 8)b, 9)c, 10)a
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9. OMAHA SİSTEMİ

Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Omaha Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Omaha sistemi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Omaha sistemi

Omaha sistemi hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Hemşirelik sınıflama sistemi



Omaha sistemi
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Giriş
Omaha sistemi, Amerikan Hemş ireler Birliği tarafından kabul edilen ve hemş irelik
uygulamalarını destekleyen on iki terminolojiden birisidir. Omaha sisteminde sağlık
problemlerinin, giriş imlerin ve bakım sonuçlarının basit kodlarla tanımlanmış olması, sağlık
hizmetlerinin dokümantasyonu için son derece uygun bir yapı sunmaktadır. Omaha sistemi,
sıklıkla halk sağlığı alanında çalışan disiplinlerin gereksinimlerini karşılamak için
geliştirilmiş araştırma temelli, standardize bir klinik dokümantasyon dilidir. Bakımın kritik
önem taşıyan üç bileşenini (tanılar, girişimler, çıktılar) içerir. Bu bölümde Omaha sistemine
ilişkin bilgi vermek amaçlanmıştır.
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9.1. Omaha Sistemi
Omaha Sistemi, Amerikan Hemşireler Birliği tarafından kabul edilen ve hemşirelik
uygulamalarını destekleyen on iki sınıflama terminolojisinden birisidir. Sistem, sağlık
problemlerinin ve problemlerin çözümü için girişimlerin belirlenmesi ve girişim sonuçlarının
ölçülmesi amacıyla geliştirilmiş olup, hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından
uygulama, dokümantasyon ve bilgi yönetimi için kullanılır. Omaha sisteminin, dünyada
çeşitli ülkelerde hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan dinamik,
kullanıcı dostu kodlara sahip olması; uygulama, eğitim ve araştırmalarda kullanılabilen bir
araç olması; farklı birimlerin verileri ile karşılaştırma fırsatı sağlaması; kodlarının çeşitli
kültürlerde geçerlik ve güvenirliğinin test edilmiş olması ve sağlık alanında uzman kurumlar
tarafından desteklenmesi gibi özelliklerinden dolayı, sağlık ve hemşirelik bilgilerinin
yönetilmesi son derece kolay olmaktadır. Çeşitli ülkelerde Omaha sisteminin kullanımı hızla
artmaktadır. Pek çok disiplinden yaklaşık 20 binden fazla kişi sistemi sıklıkla Amerika, Yeni
Zelanda, Hollanda, Norveç, Türkiye, İngiltere ve Çin’de manüel ya da bilgisayara dayalı
yazılım programları ile kullanmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalarda, bireylerin bakım
gereksinimlerinin belirlenmesinde, hemşirelik girişimlerinin ve bakım sonuçlarının
açıklanmasında ve ölçülmesinde Omaha sisteminin kullanımının uygun olduğu belirlenmiştir.
Omaha sistemi kod ve kavramları Türk diline çevrilmiş ve on yılı aşkın bir süredir hemşirelik
eğitiminde, uygulamalarında ve araştırmalarda kullanılmaktadır. Ülkemizde de sistemin, evde
bakım alanında, birinci basamak sağlık kurumlarında, uzun dönem yaşlı bakımında,
taburculuk planlamasında, akut bakımda, iş sağlığı ve okul sağlığı alanında kullanım örnekleri
bulunmaktadır.
Omaha sistemi, birey, aile ve toplum düzeyinde sağlık problemlerinin belirlenmesi,
giriş imlerin planlanması ve bakım sonuçlarının dokümantasyonunda sıklıkla halk sağlığı
hemş ireleri tarafından kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Omaha sistemi Karen S.
Martin’in liderliğinde 1975 yılında geliş tirilmiş ve 40 yıldan fazla süredir sıklıkla birinci
basamak sağlık kurumlarında hemşireler tarafından kullanılmaktadır. Sistem sıklıkla
hemş ireler tarafından olmak üzere fizik tedavi uzmanları, konuş ma ve dil terapistleri, sosyal
çalış macılar/danış manlar, hekimler, diyetisyenler, iş -uğraş
terapistleri, eczacılar,
akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Omaha sistemi aile sağlığı merkezi,
toplum sağlığı merkezi, ağız-diş sağlığı merkezi, evde bakım, okul sağlığı, iş sağlığı, akut
bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılmaktadır. Omaha Sistemi’nin üç ana bileşeni
bulunmaktadır. Bunlar, (1) Problem Sınıflama Listesi, (2) Girişim Şeması ve (3) Problem
Değerlendirme Ölçeğidir. Problem Sınıflama Listesi; birey, aile ya da toplum gruplarının var
olan ya da potansiyel sağlık problemlerinin yer aldığı sistematik problem listesidir. Listede,
dört alanda (çevresel, fizyolojik, psikososyal ve sağlık davranışları), 42 sağlık problemi ve her
probleme özgü belirti ve bulgular listelenmiştir (Şekil 9.1). Omaha sisteminde yer alan
çevresel alan, yaşam alanı, mahalle ve toplumu kapsayan fiziksel ve çevresel kaynaklarla
ilgili hemşirelik problemlerini tanımlar. Bu alanda gelir, sanitasyon, konut ve yaşanılan
mahalle/ iş yeri güvenliği problemleri yer alır. Psikososyal alan davranış biçimi, iletişim,
ilişkiler ve gelişimsel özellikler ile ilgili olan hemşirelik problemlerini tanımlar. Bu alanda,
toplum kaynakları ile iletişim, sosyal etkileşim, rol değişimi, kişilerarası ilişkiler, maneviyat,
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yas, ruh sağlığı, cinsellik, bakım verme/ ebeveynlik gibi problemler yer alır. Fizyolojik alan
yaşamın sürekliliğini sağlayan vücut fonksiyonları ve süreçler ile ilişkili olan hemşirelik
problemlerini tanımlar. Bu alanda, işitme, görme, konuşma ve dil, ağız sağlığı, bilişsel durum,
ağrı, bilinç, gebelik, postpartum gibi problemler yer alır. Sağlık davranışları sağlığın
korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayan aktivite örüntüleri ile ilgili olan
hemşirelik problemlerini tanımlar. Bu alanda beslenme, uyku ve dinlenme, fiziksel aktivite,
kişisel bakım, madde kullanımı, aile planlaması gibi problemler yer alır.
Omaha sisteminde her problem aktüel, potansiyel ya da sağlığı geliştirme özellikleri
ile tanılanır. Aktüel sorun, var olan bir yetersizliği ifade eder ve her problem için yetersizlik
belirti ve bulguları Problem Sınıflama Listesinden (PSL) seçilebilmektedir (örn. Problem:
Bulaşıcı/infeksiyon durumu Belirti-bulgular: 01.infeksiyon 02. yayılma (bulaşma) 03.ateş
04.biyolojik tehlikeler 05.tarama/kültür/laboratuvar sonuçlarında pozitiflik 06. bulaşmayı
önlemek için gereç/ malzeme/ politikaların yetersiz olması 07.infeksiyon kontrolü ilkelerinin
izlenmemesi 08. yetersiz bağışıklama 09. diğer). Potansiyel problem, probleme ilişkin belirti
ve bulguların olmadığı, ancak bireyde gelecekte sağlık probleminin gelişmesine neden olacak
durumları ifade eder. Sistemde potansiyel problem olarak tanılanan her problem için major
risk faktörleri belirtilmelidir (örn. Problem: Solunum Risk faktörü: Sigara içme, iş yerinde
asbest maruziyeti vb.). Sağlığı geliştirme ise problem ile ilişkili belirti, bulguların ve risk
faktörünün olmadığı, kişinin kendi sağlığı üzerindeki kontrolü artırması ve böylece sağlığını
geliştirmesi sürecinde olma durumudur. Sisteme göre, belirlenen problemler için planlanacak
girişimler Girişim Şemasında; dört kategoride (eğitim, rehberlik ve danışmanlık, tedavi ve
işlem, vaka yönetimi ve sürveyans) ve 75 hedef ile tanımlanmıştır. Sisteme, seçilen girişim
kategorisi, hedefi ve girişim hakkında daha ileri bilgi veren “Bireye özel bilgiler” girilir.
Problem Değerlendirme Ölçeği (PDÖ); sistemin üçüncü ana bileşenidir ve her problemin üç
düzeyde (Bilgi, Davranış ve Durum) değerlendirildiği 5’li likert tipli bir yapıdan
oluşmaktadır. Ölçekte, değerlendirmeler 1-5 arasında değişmekte olup, bilgi, davranış ve
durum düzeyinde sırasıyla 1; bilginin olmadığını, davranışın uygun olmadığını ve durumun
çok ciddi olduğunu, 5; bilginin üst düzeyde; davranışın her zaman uygun ve duruma ilişkin
belirti/bulgunun bulunmadığını ifade etmektedir.
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OMAHA SİSTEMİ (Mar
Problem Sınıflama
Listesi
Problemi tanıla

4 alan

Problem Değerlendirme
Ölçeği
Ölçümler

4 düzey

Bireye özel bilgi

3 ölçek
Girişimi belirle

+

Çevresel

Hedefler (75)

Psikososyal

12 p

Tanılamalar
ve sonuçlar

Girişimler

Bilgi

5li likert
1-En düşük
5-En yüksek

Davranış

Durum

+

Fizyolojik

4p

Girişim Şeması

n, 2005)

Kategoriler (4)

Her bir problem için
Her bir problem için

Sağlık Davranışları
18 p

8p

Problem (42)
aktüel/potansiyel/sağlığı
geliş rme

Tanımlar
Belir ve Bulgular

birey/aile /toplum

dökümantasyon

benzersiz

Standart
kavramlar

Kodlar

15

h p://omahasystemmn.org/data.htm’den uyarlanmış r

Şekil 9.1.: Omaha sisteminin kavram haritası
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Uygulama Soruları
1)

Omaha sisteminin temel bileşenleri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Omaha Sistemi, Amerikan Hemş ireler Birliği tarafından kabul edilen ve hemş irelik
uygulamalarını destekleyen on iki terminolojiden birisidir. Hemş irelik uygulamalarını
uluslararası ortak dil ile tanımlayan ve bakımın sonuçlarını kayıt altına alan Omaha sistemi,
hemş irelik eğitimi, uygulamaları ve araş tırmalarında kullanılmaktadır. Sistem, sağlık
problemlerini, giriş imleri ve bakım sonuçlarını basit kodlarla tanımlamakta ve sağlık
hizmetlerinin dokümantasyonu için son derece uygun bir yapı sunmaktadır. Ayrıca, Omaha
sisteminin, dünyada çeş itli ülkelerde hemş ireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından
kullanılan dinamik, kullanıcı dostu kodlara sahip olması; uygulama, eğitim ve araş tırmalarda
kullanılabilecek bir araç olması; kullanılan ülkelerde karş ılaş ılan problemlerin, giriş imlerin ve
sonuçlarının karş ılaş tırılması için fırsat sağlaması; kodlarının geçerlik ve güvenirliğinin test
edilmiş olması ve sağlık alanında uzman kurumlar tarafından desteklenmesi gibi
özelliklerinden dolayı, sistem ile sağlık ve hemş irelik bilgilerinin yönetilmesi son derece
kolay olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Omaha Sistemi’ne göre verilen bakım/girişim sistemin hangi bileşeni ile
değerlendirilir?
a)

Problem sınıflama listesi

b)

Girişim şeması

c)

Problem değerlendirme ölçeği

d)

Hedefler listesi

e)

Tanılama alanları

2)
Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemi’nde girişim şeması bileşeninde yer alan
yapılardan değildir?
a)

Bireye özel bilgi

b)

Kategoriler

c)

Girişimler

d)

Hedefler

e)

Problem listesi

3)
Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemi’nde “yaşamın sürekliliğini sağlayan vücut
fonksiyonları ve süreçler ile ilişkili olan hemşirelik problemlerini içeren tanılama alanı”dır?
a)

Çevresel

b)

Psikososyal

c)

Sağlık davranışları

d)

Fizyolojik

e)

Geriatrik

4)
Omaha Sistemi’ne göre “infeksiyon, yayılma (bulaşma) ve ateş” gibi belirti bulguları
olan bir kişide hangi türde bir problemin varlığı düşünülmelidir?
a)

Aktüel

b)

Potansiyel

c)

Sağlığı geliştirme
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d)

Risk faktörleri

e)

Sağlığı koruma

5)
Omaha Sistemi’nde girişim şeması kapsamında yer alan hedef sayısı (“diğer” hedefi
hariç) kaçtır?
a) 55
b) 65
c) 75
d) 85
e) 95

6)
Omaha Sistemi’nde problem sınıflama listesi kapsamında yer alan problem sayısı
kaçtır?
a) 32
b) 42
c) 52
d) 62
e) 72
7)

Omaha Sistemi problem değerlendirme ölçeğine göre davranışın 5 olarak
değerlendirilmesi nasıl bir anlam taşır?
a) Davranışın her zaman uygun olduğu
b) Davranışın genellikle uygun olduğu
c) Davranışın tutarsız olduğu
d) Davranışın nadiren uygun olduğu
e) Davranışın uygun olmadığı
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8)

Omaha sistemini oluşturan üç temel bileşeni yazınız.

9)
Omaha sisteminde problem sınıflama listesi bileşeninden bulunan dört temel tanılama
alanını yazınız.
10) Omaha sisteminde problem değerlendirme ölçeğinin kullanımına ilişkin kısa bilgi
veriniz.

Cevaplar

1) c,

2) e, 3) d,

4) a, 5) c,

6) b, 7) a
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10. OMAHA SİSTEMİ VAKA ÇALIŞMASI

Yrd. Doç. Dr. Gülhan COŞANSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Vaka Senaryosu
10.2. Vakanın Çözümlenmesinde Adımlar
10.3. Vakanın Çözümlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
musunuz?
3)

Hemşirelik sınıflama sistemlerinden hangilerini duydunuz?
Uygulamalarınızı bir hemşirelik sınıflama sistemine göre kayıt altına alıyor

Vaka çalışmalarının hemşirelik uygulamalarına katkısını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Vaka çalışması yöntemi

Vaka çalışması yöntemi
hakkında fikir sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Vaka senaryosu

Vakanın detaylarını kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Vaka çözümlemesi

Vakanın problemlerini Omaha
Sistemi’ne göre tanılamak,
girişim planlamak ve
değerlendirebilmek

Okuyarak/Araştırarak /
Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Vaka çalışması,



Omaha sistemi



Problem sınıflama listesi



Problem değerlendirme ölçeği



Girişim şeması
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Giriş
Vaka çalışmaları gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumların eğitim amacı ile analiz
edilmesidir. Vaka çalışmalarında kullanılan senaryolar birer öykü olmakla birlikte bunlar
edebi nitelikli öyküler değildir. Senaryolar bir olay, hastalık, bakım vb. hakkında gerçek
hayatta karşılaşılan durumlardan esinlenilerek, gerçeğe uygun bir şekilde yazılır. Hazırlanan
bu senaryolar bilimsel teoriler kullanılarak analiz edilir.
Bu bölümde ise Ünite 9’da işlenen “Omaha Sistemi” kullanılarak bir vaka çalışması
yapılacaktır. Omaha Sistemi uluslararası kabul görmüş bir hemşirelik sınıflama sistemidir ve
hemşirelerin çalıştığı pek çok alanda kullanılabilir. Vaka çalışma yöntemi Omaha Sistemi’ni
öğrenmek ve öğretmek için yaygın kullanılan, en etkili ve geçerli stratejilerden biridir. Bu
yöntem genel olarak Omaha Sistemi’nin kavramlarını daha iyi anlamak için kullanılmakla
birlikte, sistemi yeni öğrenenlere kolaylık sağlar, deneyimli kullanıcılara da bilgi ve
becerilerini tazeleme fırsatı verir. Bir öğretim yöntemi olarak kullanılan vaka çalışması
öğrenci merkezlidir, aktif öğrenme ve yoğun etkileşim odaklıdır. Bu özelliklere yönelik
hazırlanan vaka senaryoları kullanıcılara sunulur ve Problem Sınıflama Listesi ile vakanın
problemlerini tanılamaları, Problem Değerlendirme Ölçeği ile problemin boyutlarını ortaya
koymaları (ilk değerlendirme), Girişim Şeması ile girişimlerini planlamaları ve tekrar
Problem Değerlendirme Ölçeği’ni kullanarak bakım sonuçlarını değerlendirmeleri istenir.
Bir vaka çalışması, Omaha Sistemi kavramlarını kullanarak bireyin/ ailenin / toplumun
problemlerine uygun çözümler bulma, belgeleme ve bilgi yönetimine odaklı birçok tartışmaya
da olanak sağlar.
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10.1. Vaka Senaryosu
Ayak Yarası Olan Tip 2 Diyabetli Hasta

Elif Hanım 63 yaşındadır ve bir apartmanın birinci katındaki dairesinde eşi ile birlikte
yaşamaktadır. Aynı mahallede yaşayan bir kızları ve başka bir şehirde yaşayan bir oğulları
vardır. Bilinen bir alerjisi olmayan Elif Hanım emeklidir ve gelir durumunu orta olarak ifade
etmiştir. Sigara ve alkol kullanımı yoktur. Elif Hanım ve eşi geçimlerini emekli maaşları ile
sağlamakta olup aylık gelirleri ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir.
Yaklaşık 5 yıl öncesinde Tip 2 diyabet ve Hipertansiyon tanısı alan Elif Hanım uzun
süre oral antidiyabetik kullanmış, son 6 aydır da oral antidiyabetiklere ilave olarak insülin
kullanmaya başlamıştır. Elif Hanım’ın tedavi programında oral antidiyabetik (Glucophage
1000 mg 2x1, tanıdan beri), bir antihipertansif ilaç (Norvasc 10 mg, 1x1, tanıdan beri) ve
tek doz insülin (akşam 12 ünite insülin glarjin (Lantus), son 6 aydır) yer almaktadır. İnsüline
geçildiğinde diyabet merkezinde beslenme programı yeniden düzenlenmiş, insülin
kullanımının diyet ile ilişkisi açıklanarak önerilere uyması gerektiği vurgulanmıştır. Kan
şekeri kontrolü yapması gerektiği söylenerek ölçüm aleti ve ölçüm çubukları reçete edilmiş ve
hasta tarafından eczaneden temin edilmiştir. Hem insülin uygulaması hem de kan şekeri
ölçümü konusunda diyabet hemşiresi tarafından eğitim verilerek 2 hafta sonra kontrole
gelmesi istenmiştir. Aradan geçen bu 6 aylık sürede hasta tekrar diyabet polikliniğine
gitmemiştir.
Eksik ilaçlarını yazdırmak üzere Aile Sağlığı Merkezine gelen Elif Hanım diyet
programına uyamadığını, özellikle ara öğünleri atladığını; diyabet hemşiresinden insülin
eğitimi almış olmasına rağmen cesaret edip kendi kendine insülin enjeksiyonunu
yapamadığını ve insülini oturduğu apartmanın alt katında bulunan eczanede yaptırdığını,
eczanenin kapalı olduğu pazar günlerinde ise insülin yapılmadığını belirtir. Ayrıca kan şekeri
ölçümünü yapması gerektiğini bildiği hâlde evde yapmadığını, kan şekerine haftada 1 gün
eczanede baktırdığını ifade eder.
Aile Sağlığı Merkezinde yapılan muayene sırasında Elif Hanım’ın yeni aldığı ayakkabı
nedeniyle sol ayak topuğu üst kısmında; 1,5 cm çapında, infeksiyon bulgusu olmayan yüzeyel
bir ülserasyon olduğu; bölgedeki hassasiyetin farkında olduğu ancak çok da önemsemediği,
aynı ayakkabıyı giymeye devam ettiği belirlenir. AKŞ 272 mg/dl, A1c %9,2, kan basıncı
120/60 mmHg olarak kaydedilir.
Aile Sağlığı Hemşiresi Elif Hanım’ın yarasına pansuman yaparak ona evde
pansumanlarını nasıl yapması gerektiğini anlatır. Ayrıca diyabette beslenme ve kan şekeri
ilişkisi ile insülin uygulama tekniği ve kan şekeri ölçümünü yeniden anlatır. Üç gün sonra
kendisini evde ziyaret edeceğini belirterek görüşmeyi sonlandırır.

10.2. Vakanın Çözümlenmesinde Adımlar
Detayları açıklanan vakada hemşirelik tanılarını koyarak, girişim yapabilmek
öncelikle Problem Sınıflama Listesinden (PSL) problemlerin belirlenmesi gerekir. Problem
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Sınıflama Listesi’nin kullanarak birey, aile ve topluma ait problemlerin tanılanmasına yönelik
adımlar aşağıda özetlenmiştir.
1. adım: Problem alanı seçilir (4 problem alanından biri).
2. adım: Problem seçilir. (42 problemden biri)
3. adım: Problemin belirleyicileri tanımlanır.


Problem kime aittir? (bireye, aileye ya da toplum gruplarından birine)



Problemin ciddiyeti nedir? (aktüel, potansiyel ya da sağlığı geliştirme)

4. adım: Seçilen problem aktüel ise hangi belirti-bulgunun tanımlandığı gösterilir.


Belirti/bulgular bir ya da birden fazla seçilebilir.



Problem potansiyel ise risk faktörü / faktörleri belirtilir.


Sağlığı geliştirme tanısı seçilmiş ise bireyin hangi alanda danışmanlık istediği
konusunda açıklayıcı bilgi yazılır.
Problem Sınıflama Listesinde problemin belirlenmesinin ardından Problem
Değerlendirme Ölçeği (PDÖ) kullanılarak her bir problem “bilgi”, “davranış” ve “durum”
boyutları / parametreleri ile 1’den 5’e kadar bir puan ile değerlendirilir. Sağlık sonuçları en
olumsuz (1 puan) ve en olumlu değerler (5 puan) arasında derecelendirilir.
Girişim Şeması Omaha Sistemi’nde uygulayıcıların girişimlerini tanımlayan
bölümdür. Hemşirelik sürecinin planlama ve uygulama aşamalarına karşılık gelir. Bakım
planı üç adımda oluşturulur. Bu adımların her biri eşit derecede önemlidir.
1. adım: Girişim kategorileri [4 kategori arasından uygun olan(lar) seçilir]
2. adım: Hedefler [76 hedef arasından uygun olan (lar) seçilir]
3. adım: Bireye özel girişim/bilgi [seçilen kategori ve hedefler doğrultusunda bireye
özel hangi girişimlerin yapılacağı açıklanır]
Hemşirelik girişimlerinin uygulanmasının ardından tekrar Problem Değerlendirme
Ölçeği kullanılarak bakım sonuçları değerlendirilir.

10.3. Vakanın Çözümlenmesi
Yukarıdaki vakada 3 hemşirelik tanısı ön plana çıkmaktadır. Bunlar;
- Deri (fizyolojik alan)
- Beslenme (sağlık davranışları alanı)
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- İlaç Rejimi (sağlık davranışları alanı)
Birinci Problem
PROBLEM SINIFLAMA LİSTESİ
Alan: Fizyolojik
Problem: Deri (yüksek öncelikli)
Belirleyiciler: Birey ve aktüel
Aktüel: Belirti /Bulgular


Lezyon /basınç yarası

PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ilk değerlendirme)
Bilgi: 3- Temel düzeyde: yeni aldığı ayakkabı nedeniyle yara olduğunu biliyor
Davranış: 1- Uygun değil: sorunun ayakkabı ile ilgisini bilmesine rağmen
önemsemiyor ve aynı ayakkabıyı giymeye devam ediyor.
Durum: 3- Orta düzeyde: ülserasyon gelişmiş ancak yara temiz ve yüzeysel
GİRİŞİM ŞEMASI
Kategori: Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık
Hedefler ve Bireye Özel Girişim / Bilgiler


değişim)

Anatomi / fizyoloji (cilt ; İyileşme süreci)
Belirti bulgular_fiziksel (infeksiyon bulguları; lezyon çapı ve derinliğinde


Dayanıklı tıbbi araçlar (Basıncı azaltan yöntemler/materyaller;
ayakkabı seçimi)


uygun

Yara bakımı/pansuman değişimi (önerilen teknik; planın sürdürülmesi)

Kategori: Tedavi ve İşlem
Hedefler ve Bireye Özel Girişim / Bilgiler


Yara bakımı/pansuman değişimi (önerilen teknik)

Kategori: Surveyans
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Hedefler ve Bireye Özel Girişim / Bilgiler

Belirti bulgular_fiziksel (hastalık/ infeksiyon veya yara iyileşmesi; yara çapı
ve derinliği)


Dayanıklı tıbbi araçlar (uygun ayakkabı seçimi ve temini)



Yara bakımı/pansuman değişimi(önerilen teknik;planın sürdürülmesi)

PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ara / son değerlendirme): Ara / son
değerlendirme problemin ve girişimin özelliğine göre uygun zamanlarda yapılır.
İkinci Problem
PROBLEM SINIFLAMA LİSTESİ
Alan: Sağlık Davranışları
Problem: Beslenme (yüksek öncelikli)
Belirleyiciler: Birey ve aktüel
Aktüel: Belirti /Bulgular


Önerilen beslenme programını sürdürememe



Hiperglisemi

PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ilk değerlendirme)
Bilgi: 3- Temel düzeyde: Öğün sıklığını ve içeriğini biliyor
Davranış: 3- Tutarsız: önerilen beslenme programına bazen uyuyor, sıklıkla öğün
atlıyor
Durum: 3- Orta düzeyde: kan şekeri istenen düzeyde değil, ancak hipo-hiperglisemi
öyküsü yok (AKŞ 272 mg/dl, A1c %9,2)
GİRİŞİM ŞEMASI
Kategori: Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık
Hedefler ve Bireye Özel Girişim / Bilgiler

aranacağı)

Belirti bulgular_fiziksel (Hipo/hiperglisemi, bakım vericilerin ne zaman
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Diyet yönetimi ( beslenme planı, öğün planlama, önerilen diyet, beslenme kan
şekeri ilişkisi)


Örnek toplama (Kan şekeri ölçme tekniği ve glukometrenin kullanımı)



Laboratuvar bulguları (Kan şekeri sonuçlarının yorumlanması)

Kategori: Surveyans
Hedefler ve Bireye Özel Girişim / Bilgiler


Belirti bulgular_fiziksel (hipo/hiperglisemi)



Diyet yönetimi (önerilen diyete uyum, ara öğünler; temel beslenme planına



Laboratuvar bulguları (Kan şekeri sonuçlarının yorumlanması)

uyum)

PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ara / son değerlendirme): Ara / son
değerlendirme problemin ve girişimin özelliğine göre uygun zamanlarda yapılır.
Üçüncü Problem
PROBLEM SINIFLAMA LİSTESİ
Alan: Sağlık Davranışları
Problem: İlaç Rejimi (yüksek öncelikli)
Belirleyiciler: Birey ve aktüel
Aktüel: Belirti /Bulgular


Önerilen doz/ tedavi programına uymama



Yardımsız ilaç uygulayamama /alamama

PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ilk değerlendirme)
Bilgi: 3- Temel düzeyde: ilaçların çoğunun adı, amacı, dozu, kullanım şekli ve
sıklığını biliyor
Davranış: 3- Tutarsız: önerilen ilaçları almak istiyor ancak almadığı-uygulamadığı
günler oluyor
Durum: 2- Ciddi: kan şekeri yüksek (AKŞ 272 mg/dl, A1c %9,2)
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GİRİŞİM ŞEMASI
Kategori: Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık
Hedefler ve Bireye Özel Girişim / Bilgiler

İlaç tedavisinin yönetimi (insülin enjeksiyonu için doğru doz, doğru teknik ve
doğru zaman)


Dayanıklı tıbbi araçlar (Subkütan malzemeler/ekipman (insülin kalemi)

Kategori: Surveyans
Hedefler ve Bireye Özel Girişim / Bilgiler

İlaç tedavisinin yönetimi (doğru doz, doğru sıklık, doğru teknik, ilaçların
reçete edildiği / önerildiği gibi alınması)


Laboratuvar bulguları (Kan şekeri değeri)

PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ara / son değerlendirme): Ara / son
değerlendirme problemin ve girişimin özelliğine göre uygun zamanlarda yapılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ayağında yara olan bir tip 2 diyabet vakası üzerinden Omaha sisteminin
nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Sırası ile;
Problem Sınıflama Listesinden (PSL) problemlerin belirlenmesi gerekir. Problem
Sınıflama Listesinde problemin belirlenmesinin ardından Problem Değerlendirme Ölçeği
(PDÖ) kullanılarak her bir problem “bilgi”, “davranış” ve “durum” boyutları / parametreleri
ile 1’den 5’e kadar bir puan ile değerlendirilir. Ardından Girişim Şeması kullanılarak
sürecinin planlama ve uygulama aşamaları tamamlanır.
Hemşirelik girişimlerinin uygulanmasının ardından tekrar Problem Değerlendirme
Ölçeği kullanılarak bakım sonuçları değerlendirilir.
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Uygulama Soruları
1)
Kliniğinizde bulunan bir hastayı Omaha sistemine göre değerlendirerek
tanılayınız, bakım planınızı ve bakım sonuçlarınızı kayıt altına alınız.
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Bölüm Soruları
“Elif Hanım’ın yeni aldığı ayakkabı nedeniyle sol ayak topuğu üst kısmında; 1,5 cm
çapında, infeksiyon bulgusu olmayan yüzeyel bir ülserasyon olduğu; bölgedeki hassasiyetin
farkında olduğu ancak çok da önemsemediği, aynı ayakkabıyı giymeye devam ettiği
belirlenir.”
1)
Yukarıdaki açıklamaya göre Elif Hanım’ın problemi Problem Sınıflama
Listesinin hangi alanında tanılanır?
a) Çevresel alan
b) Fiziksel alan
c) Fizyolojik alan
d) Psikososyal alan
e) Sağlık davranışları alanı
2)
Yukarıdaki açıklamaya göre Elif Hanım’ın belirti ve bulgularını Problem
Sınıflama Listesinin hangi problemi altında tanılamak uygun olur?
a) Bulaşıcı/İnfeksiyon Durumu
b) Deri
c) Sinir-kas-iskelet fonksiyonu
d) İhmal
e) Ağrı
3)
Yukarıdaki açıklamaya göre “hastanın yarası olmasına rağmen aynı ayakkabıyı
giymeye devam etmesi” problem değerlendirme ölçeğinin hangi parametresi ile
değerlendirilir?
a) Bilgi
b) Tutum
c) Durum
d) Sorun
e) Davranış
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4) “Elif Hanım ve eşi geçimlerini emekli maaşları ile sağlamakta olup aylık gelirleri
ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir”ifadesi için aşağıdakilerden hangisi
uygundur?
a) Bu ifade bir problemi tanılamaz
b) Aktüel bir problemdir
c) Potansiyel bir problemdir
d) Sağlığı geliştirme gereksinimisie
e) Risk faktörüdür
5)
“Aile Sağlığı Hemşiresi Elif Hanım’ın yarasına pansuman yaparak ..”
ifadesinde hemşire girişim şeması kategorilerinden hangisini kullanmıştır?
a) Sağlık eğitimi rehberlik
b) Vaka yönetimi
c) Danışmanlık
d) Tedavi ve işlem
e) Sürveyans
6)
Önerilen beslenme programını sürdüremediği için “beslenme” problemi
tanılanan hastanın kayıtlarında problemin belirleyicileri nasıl kaydedilir?
a) Birey / potansiyel
b) Birey / aktüel
c) Aile / potansiyel
d) Toplum / aktüel
e) Aile / sağlığı geliştirme
7)
Aşağıdakilerden hangisi Problem Sınıflama Listesi’nin kullanarak birey, aile
ve topluma ait problemlerin tanılanmasına yönelik adımlardan biri değildir?
a) Problem alanı seçilir
b) Problem seçilir.
c) Problemin belirleyicileri tanımlanır.
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d) Problem aktüel ise hangi belirti-bulgunun tanımlandığı gösterilir
e) Uygun girişimler planlanır
8)
Hemşirenin Elif Hanım’a “Belirti bulgular_fiziksel“ hedefi kapsamında
infeksiyon bulguları; lezyon çapı ve derinliğinde değişimi anlatması hangi kategoride bir
hemşirelik girişimidir?
a) Vaka yönetimi
b) Sağlık eğitimi rehberlik
c) Danışmanlık
d) Tedavi ve işlem
e) Sürveyans
9)
Hemşirenin Elif Hanım’da “Belirti bulgular_fiziksel“ hedefi kapsamında
hastalık/ infeksiyon veya yara iyileşmesi sürecini ve yara çapı- derinliğini izlemesi hangi
kategoride bir hemşirelik girişimidir?
a) Sürveyans
b) Danışmanlık
c) Sağlık eğitimi rehberlik
d) Tedavi ve işlem
e) Vaka yönetimi
10)
Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemine göre hazırlanacak olan “bakım
planı”nın bir parçası değildir?
a) Tanılanan problem yazılır
b) Girişim kategorileri [4 kategori arasından uygun olan(lar) seçilir
c) Hedefler [76 hedef arasından uygun olan (lar) seçilir]
d) Bireye özel girişim/bilgi yazılır
e) Problemin “bilgi” parametresi değerlendirilir
Cevaplar
1)c, 2)b, 3)e, 4)a, 5)d, 6)b, 7)e, 8)b, 9)a, 10)e
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11. OMAHA SİSTEMİNE TEMELLENEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Yrd. Doç. Dr. Gülhan COŞANSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Nigtingale Notları Programının Kullanımı
11.1.1. Sisteme Giriş
11.1.2. Yeni Birey / Grup Ekleme
11.1.3. Bakım Planı Oluşturma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hemşirelik kayıtlarınız için bir elektronik sistem kullanıyor musunuz?

2)
Kullandığınız elektronik kayıt sistemi bir hemşirelik sınıflama sistemine
temelleniyor mu?
3)
Bir hemşirelik sınıflama sistemine göre elektronik ortamda verileri kayıt altına
almak hemşireler açısından avantajlı mıdır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Omaha sistemine
temellenen yazılımlar

Omaha sistemine temellenen
yazılımlar hakkında fikir sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Nightingale Notları
Programının kullanımı

Nightingale Notları Programının
kullanımı hakkında fikir sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Vaka çalışması



Nightingale notları



Bakım planı

190

Giriş
Teknoloji ve iletişimde yaşanan gelişmeler ve sağlık hizmetlerinden yararlananların
sayısının ve beklentilerinin her geçen gün artması tüm dünyada sağlık hizmetlerinin sunum
şeklinde değişikliklere neden olmuştur. Kayıtlar tamamen elektronik ortama taşınamamış olsa
da elektronik ortama kayıtlarını taşıyan kurum sayısı hızla artmaktadır. Bu bağlamda
hemşirelerin de kayıtlarını elektronik ortamda hemşirelik bilgi sistemleri içinde tutması
kaçınılmazdır. Hemşirelik kayıtlarının standart bir terminolojiye temellenmesi hemşirelerin
ortak dil zemininde buluşması ve kaliteli - etkin bir veri yönetimi için oldukça önemlidir.
Dünyada sağlık ve bakım hizmetlerinin gelişmiş olduğu ülkelerde hemşirelik bilgi sistemleri
içinde çeşitli hemşirelik sınıflama sistemleri kullanılmaktadır. Ülkemizde de henüz istenen
seviyede olmasa da Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından kabul edilmiş olan bazı
hemşirelik sınıflama sistemleri son yıllarda hemşirelik bilgilerinin yönetiminde
kullanılmaktadır. Omaha Sistemi ANA tarafından kabul edilmiş olan standart
terminolojilerden en eskilerinden biridir ve sıklıkla halk sağlığı hemşireliği hizmet alanlarında
kullanılmaktadır. Sistem Hemşirelik problemlerini, girişimleri ve bakım sonuçlarını basit
kodlarla tanımlar ve hemşirelik hizmetlerinin dokümantasyonu için son derece uygun bir yapı
sunar.
Omaha Sistemine temellenen, sistemin kod ve kavramları kullanılarak tasarlanmış
olan Nightingale Tracker, CareFacts, Nightingale Notes by Champsoftware, PH-Doc gibi
yazılımlar Amerika’da çeşitli eyaletlerde uzun süredir kullanılmaktadır. Dünyanın çeşitli
bölgelerinde de Omaha Sistemi’nin bütününü ya da bir bölümünü esas alan yerel yazılımlar
bulunmaktadır. Ülkemizde de 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından Omaha Sistemi
temel alan ilk yazılım geliştirilmiştir. Bu program bazı sorunlar nedeni ile öğrenci eğitiminde
kısa bir süre kullanılabilmiştir. Sonrasında Amerika’da kullanılan Nightingale Notes
programının Türk diline ve kültürüne uyumlaştırılması için çalışma başlatılmış ve bu çalışma
2015 yılında tamamlanarak program “Nightingale Notları” adı ile kullanıma sunulmuştur.
Bu bölümde Ünite 10’da anlatılan vaka özelinde “Nightingale Notları” programının
kullanımı açıklanacaktır.
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11.1. Nigtingale Notları Programının Kullanımı

11.1.1. Sisteme Giriş
Nightingale Notları
bilgisayarlardan girebilirsiniz.


Programına

internet

bağlantısı

kurulabilen

tüm

Programın kullanımı için “Mozilla Firefox” web tarayıcısının kullanılması
önerilir. Bilgisayarınızda “Mozilla Firefox” programının varlığını kontrol ediniz, eğer yok ise
kurulumunu yapınız.


Mozilla Firefox web tarayıcısında https://www.nightingalenotlari.web.tr
adresinden sisteme girebilirsiniz.


https://www.nightingalenotlari.web.tr
adresinden açılan sayfada ilk olarak
“kullanıcı adı” ekranı açılır. Kullanıcı burada kullanıcı adını yazdıktan sonra “giriş yap”
butonuna bastığında “şifre” ekranı gelir. Şifre girildikten sonra Giriş Yap butonunu
tıklayarak sisteme girişi gerçekleştirmiş olacaksınız.
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11.1.2. Yeni Birey / Grup Ekleme

Sisteme yeni birey ekleyecekseniz “Yeni birey/ grup” sekmesini tıklayarak
veri girişinin ilk adımını gerçekleştirmiş olacaksınız.




Aşağıda açılan yeni sayfadan seçtiğiniz vakanın bilgilerini sisteme giriniz.



Kırmızı nokta şeklinde görülen alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

Ad ve Adres Bilgileri
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Bireyin doğum tarihi, TC kimlik numarası, Soyadı, Adı, İkinci Adı, E-posta
adresi, Adresi, İlçesi, İli, İl kodu, Ev, İş ve Cep telefonu, vakadan edinilen ad ve adres
bilgileri doğrultusunda ilgili alanlara giriniz.


Bireyin ad ve adres bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girdikten sonra sağ
üstte bulunan “Kaydet” alanını tıklayınız.


Tanı



Düzenle kısmını tıklayınız, “Tanı kodu ekle” alanı aktif hâle gelecektir.

Birden fazla hastalık tanısı var ise
“Tanı kodu ekle” bölümünü
tıklayarak yeni tanı
ekleyebilirsiniz.



Bireyin hastalık tanısını girmek için; “Tanı kodu ekle” bölümünü tıklayınız.
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Demografi

Bireyin cinsiyeti, iletişim kurduğu dil ya da diller, medeni durum, hizmet aldığı
yer, yaşadığı yer, birlikte yaşadığı kişiler, ev halkı sayısı ve eğitim düzeyi bilgisini ilgili
alanlara giriniz ve sağ üstte bulunan “Kaydet” alanını tıklayınız.


Alerjiler

Bireyin alerjisi yok ise ya da bilinmiyorsa “Bilinen alerji yok” alanını işaretleyiniz.


Bireyin bilinen alerjisi var ise “Yeni Alerji” bölümüne tıklayınız.
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İlaç tedavisi


Bireyin ilaç tedavisini girmek için “Yeni İlaç tedavisi” bölümüne tıklayınız.
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Genel Notlar

Bireyle ilgili girdiğiniz
bilgilerin dışında özellikle
belirtmek istediğiniz bilgi var
ise bu alana yazabilirsiniz.
Sonra “Kaydet” alanına
tıklayınız.

Dosyalar

Bireyin dijital ortamda mevcut tetkik sonuçları, ameliyat raporu, ilaç reçetesi, yara
bölgesinin fotoğrafı gibi belgeleri sisteme yüklemek için “Seçin” alanını tıklayınız.
Sağlık öyküsü
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Hayati bulgular:
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11.1.3. Bakım Planı Oluşturma

“Yeni Problem “ butonu
tıklanarak bireye ait
belirlenen problemler
eklenir.

“Yeni problem “ penceresi açıldığında OMAHA Sistemi’nin
Problem Sınıflama Sistemi’nde yer alan tüm problemler görülebilir.
Seçilen problemler işaretlenir ve “Kaydet” butonuna basılır.
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Yeni açılan ekranda seçilen problem problem
görülür. Sarı kalem işareti olan düzenle
butonuna basılarak probleme ait bilgiler girilir.

Problem detayları ekranında
problemin önceliği (yüksek, düşük),
Ciddiyeti (aktüel, potansiyel, sağlığı
geliştirme), Kapsamı (birey, aile,
toplum), Belirti& Bulguları ve Bilgi,
Davranış, Durum puanı doldurulur.

Problem tanılandıktan sonra bireyin bu problem ile ilgili Bilgi,
Davranış ve Durum puanları aynı pencerede işaretlenir. Bilgi
Davranış ve Durumu ile ilgili rehber açıklamaları okumak için
“?” ne basılabilir.
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Bireyin seçilen belirlenen problem tanılandıktan sonra ekranın sağ
bölümünde Girişim Şeması bölümünde yer alan kategoriler görülmektedir.
Yapılan girişme ait olan kategoriler butonundaki “Yeni Girişim” bölümü
tıklanarak hedefler ve bireye özel girişimler seçilir.
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Vakaya ilişkin tüm problemler tanılandıktan sonra her birinin detayları işlenir ve
bakım planlarının ayrıntıları kaydedilir.
Bu program kullanıcılara yaptıkları tüm uygulamaları detaylı olarak raporlama imkânı
verir. Bu raporlar performans değerlendirmeden, bütçe planlamaya, bilimsel araştırmalardan
insan gücü planlamaya kadar pek çok amaç için kullanılır.
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Bölüm Soruları
1)
“Nightingale Notları” programı hangi hemşirelik sınıflama sistemine
temellenmiştir?
a)

NANDA

b)

ICNP

c)

OMAHA Sistemi

d)

NIC

e)

NOC

2)
Bilgisayarda “Nightingale Notları” programını sorunsuz kullanabilmek için
hangi web tarayıcısını kullanmak gerekir?
a)

İnternet Explorer

b)

Lunascape

c)

Avant Browser

d)

Mozilla Firefox

e)

CyberFox

3)
Nightingale Notları web adresinde açılan sayfada ilk olarak “kullanıcı adı”
ekranı açılır. Kullanıcı burada kullanıcı adını yazdıktan sonra “giriş yap” butonuna bastığında
……… ekranı gelir. Cümledeki boşluğu hangisi ile doldurmak uygun olur?
a)

Yeni birey ekle

b)

Şifre

c)

Demografi

d)

Kullanıcı adı

e)

Ad ve adres

4)
Nightingale Notları
bilgilerden hangisi yer almaz?
a)

İlacın adı

b)

Ilacın dozu

programında “yeni ilaç tedavisi” ekranında aşağıdaki
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c)

Sıklık

d)

Etken madde

e)

Başlama tarihi

5)
Aşağıdakilerden hangisi Nightingale Notları programında “Hayati bulgular”
sekmesinde yer alan bilgilerden biri değildir?
a)

Kan basıncı

b)

Solunum sayısı

c)

Ödem

d)

Bel çevresi

e)

Kan grubu

6)
Nightingale Notları programında ad ve adres bilgileri bölümünde bulunan
bilgilerden üçünü yazınız.
7)
yazılır?

Nightingale Notları

8)
kayıt edilir?

Bireyin “engellilik durumu” Nightingale Notları programında hangi bölümde

9)

programında “alerjiler” kaydedilirken hangi detaylar

Nightingale Notları programında “akciğer sesleri” hangi bölümde kayıt edilir?

10)
Nightingale Notları programında bakım planı oluşturmak için “bakım planı”
sekmesi içinde” yeni problem” tıklanır. Yeni problem tıklandığında hangi ekran açılır.

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)d, 5)e
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12. E-SAĞLIK TELESAĞLIK, TELETIP, TELE HEMŞİRELİK

Yrd. Doç. Dr. Gülhan COŞANSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Telesağlık
12.1. Teletıp
12.3. Telehemşirelik
12.4. Yaygın Olarak Kullanılan Telesağlık Terimleri
12.5. Telesağlık Uygulamalarının Tarihçesi
12.6. Telesağlık için Gerekçeler
12.7. Telesağlık Uygulamalarının Yararları / Dezavantajları
12.8. Tele Sağlığın Uygulama Alanları
12.9. Telesağlık Uygulamalarında Veri Türleri
12.10. Telesağlık Uygulama Yöntemleri
12.11. Telesağlık Uygulamaları İçin Teknik Altyapı, Yazılım ve İnsan Kaynakları
12.12. Telesağlık Uygulamalarının Önündeki Engeller- Sınırlılıklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Telesağlık uygulamaları hasta ve sağlık çalışanları için gerekli midir?
Nedenlerini tartışınız.
2)
Telesağlık uygulamaları günlük uygulamalarda ne gibi kolaylıklar ve faydalar
sağlar? Tartışınız.
3)

Sizce ülkemizde telesağlık uygulamaları yeterli midir?

4)

Telehemşirelik bir uzmanlık alanı mıdır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Telesağlık Kavramı

Telesağlık Kavramını
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Teletıp kavramı

Teletıp Kavramını ve
Telesağlık - teletıp
kavramlarının arasındaki farkı
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Telehemşirelik Kavramı

Telehemşirelik Kavramını
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Yaygın Olarak Kullanılan
Telesağlık Terimleri

Telesağlık ile ilişkili diğer
terimleri sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Telesağlık Uygulamalarının
tarihçesi

Telesağlık Uygulamalarının
tarihçesi hakkında fikir sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Telesağlık uygulamaları
için gerekçeler

Telesağlık uygulamalarına
neden gereksinim olduğunu
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Telesağlık uygulamalarının
yararları

Telesağlık uygulamalarının
sağladığı yararları
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Telesağlığın uygulama
alanları

Tele sağlığın uygulama
alanlarını sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Telesağlık Uygulamalarında Veri türlerini ve Telesağlık
veri türleri ve uygulama
uygulama yöntemlerini
yöntemleri
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Telesağlık uygulamaları
için teknik altyapı, yazılım
ve insan kaynakları

Telesağlık uygulamaları için
teknik altyapı, yazılım ve insan
kaynaklarını tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Telesağlık Uygulamalarının
önündeki engellersınırlılıklar

Telesağlık Uygulamalarının
önündeki engeller- sınırlılıklar
hakkında fikir sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


E-Sağlık



Telesağlık



Teletıp



Telehemşirelik



Telekardiyoloji



Telepatoloji



Teleradyoloji



Telekonsültasyon



Telepsikiyatri



Asenkron iletim



Gerçek zamanlı iletim
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Giriş
Günümüzde insan ömrünün uzamasına bağlı olarak yaşlı nüfusun artması özellikle
kronik hastalıkların artışını beraberinde getirmiştir. Bu durum bakım ve izlem gereksiniminin
de artmasına neden olmuş ve sağlık bakım çalışanlarını farklı arayışlara itmiştir. Bu arayış
çerçevesinde teknoloji ve iletişim araçlarının da yaygınlaşması ile birlikte uzaktan bakım ve
izlem yöntemleri geliştirilmiştir. Bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanılması ile
geliştirilen en önemli uygulamalardan biri “tele” uygulamalarıdır. Bu uygulamalar sayesinde
bakım veren ile bakım alanın aynı ortamda olmadığı durumlarda uzaktan tanı, izlem, tedavi,
eğitim gibi hizmetler sunulabilmektedir. Bu uygulamaların temelleri dağınık yerleşim
yerlerinde, adalarda veya kırsal alanlarda yaşayanlara yani sağlık personelinin ve sağlık
hizmetinin hızla ulaşamadığı bölgelerdeki insanlara sağlık hizmeti ulaştırmaya
dayanmaktadır. Söz konusu tele uygulamalar sayesinde sağlık hizmeti verilmesinin yanısıra
sağlık çalışanları arasında bilgi alışverişi ve hizmet içi eğitim de yapılabilmektedir. Bu
çerçevede bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak “telesağlık”
uygulamaları her geçen gün yaygınlaşmaktadır.
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12.1. Telesağlık
Teletıp ve telesağlık kavramları sıklıkla birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Ancak
tele uygulamalar sadece tıp çalışanlarının değil tüm sağlık çalışanlarının kullandığı
uygulamalar olduğundan Amerikan Hemşireler Birliği-ANA (1996) telesağlık teriminin
kullanılmasını önermektedir. Telesağlık teletıp terimini de kapsayan hem hizmetlerin
sunumunu hem de sağlık hizmeti veren ve alanlara bilgi ve eğitim sağlanması da vurgulayan
daha geniş kapsamlı bir terimdir.
Telesağlık uzun mesafelerde sağlık hizmeti sunulması, hasta ve sağlık
profesyonellerinin eğitilmesi, halk sağlığı ve sağlık yönetimini desteklemesi için elektronik
bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin kullanılmasıdır. Telesağlık sağlığı geliştirme,
hastalıkların önlenmesi, tanı, konsültasyon, eğitim ve tedavi hizmetlerini içerir. Bu
hizmetlerin sağlanmasında tele konferans ve video konferans gibi yöntemler kullanılabilirken
pek çok tıbbi cihaz da sisteme entegre edilebilir. Hizmet alan bireyler/ hastalar da telesağlık
uygulamalarını kullanabilir. Merkezi randevu sistemi, tetkik sonuçlarına web üzerinden
ulaşma vb. hizmetler buna örnek olabilir. Telesağlık araçları sağlık çalışanlarının aşağıda
belirtilenleri yapabilmesine olanak sağlar;


Meslektaşlar arasında konsültasyon



Hastaların tanı ve izlemi



Tanı görüntülerinin incelenmesi



Laboratuvar raporları ve yorumları



Eksik- sınırlı olan sağlık kaynaklarını genişletmek



Kronik hastalığı olan bireylerin hastane ziyaretlerinin sayısını azaltmak



Sağlık bakım harcamalarını azaltmak



İzolasyonda tutulması gereken hastalara hizmet sağlamak



Sağlık eğitimi



Bakımın koordinasyonunu geliştirmek



Hizmetlere erişimde eşitlik sağlamak



Bakım kalitesini arttırmak



Hasta kayıtlarının kalitesini arttırmak
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12.2. Teletıp
Teletıp en basit hâli ile uzaklığın problem olduğu durumlarda sağlık hizmeti sağlamak
amacı ile elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Teletıp “bilişim iletişim
teknolojileri kullanılarak tıp ve sağlık konularında uzak mesafeler arasında yapılan
bilgi alışverişidir” şeklinde de tanımlanabilir. Teletıp; basit bir tıbbi telefon görüşmesinden,
video konferanslara, Telekonsültasyondan robot aracılığıyla uzaktan ameliyat işlemine kadar
değişen sistem ve uygulamaları içerir.
Genel bir tanım yapılacak olursa: Teletıp; birbirinden uzak mekânlar arasında bilgi ve
iletişim teknolojilerini kullanarak, tanı-tedavi, önleyici hizmetler, araştırma, değerlendirme,
sürekli eğitim amaçlarına yönelik, bireylerin ve toplumların sağlığını iyileştirme amacını
taşıyan sağlık hizmeti sunumudur. Buna göre Teletıp kavramı içinde tıp ve sağlıkla ilgili
öğeler vardır, süreç bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak en ekonomik şekilde
gerçekleştirilir ve işleme katılan kişi veya sistemlerden en az ikisi farklı mekânlardadır.

12.3. Telehemşirelik
Telehemşirelik; hemşirelik bakımının sunumunda bilgisayar ve iletişim
teknolojilerinin kullanılmasıdır. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tele hemşireliği “iletişim
teknolojileri kullanılarak hastaların sağlık durumu hakkında bilgi edinme, bakımını sağlama,
hasta eğitimi gibi uygulamaları içeren hemşirelik faaliyetidir” şeklinde tanımlarken telehemşireliği, tele-sağlığın bir alt boyutu olarak hemşirelik için belirli bir meslek pratiği
şeklinde tanımlamıştır. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) ise tele hemşireliği “hasta
bakımını geliştirmek için hemşirelikte iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır” şeklinde
tanımlamaktadır.
Telehemşirelik kapsamında hastaya teletriyaj, tele evbakımı ve tele bakım hemşireliği
uygulanmaktadır. Tele bakım uygulamasında hemşireler bireylerin bilgilerini toplar ve
yorumlar. Teletriyaj uygulamasında hemşire, bireyin sağlık sorununu saptayıp gerekli
kaynaklara yönlendirilmesini sağlar. Tele evde bakım kapsamında hemşirelik hizmetleri ise
bir istasyon kullanılarak sunulur. Bu istasyonda düzenli bir telefon hattına bağlı video
konferans ünitesi bulunur. Hastalar gerekli olan evde izlem ekipmanını temin ederler. Bunlar
genellikle tansiyon aleti, oksijen saturasyonu cihazı ve pulse oksimetredir. Hastaların tıbbi
durumlarına göre diğer ekipmanlar (glisemi takip cihazı gibi) tedarik edilir

12.4. Yaygın Olarak Kullanılan Telesağlık Terimleri
E-bakım (e-care): klinik bakımda otomasyonun kullanılmasının yanı sıra sağlık
bilgisi, ürünler ve hizmetlerde çevrimiçi uygulamaların kullanılması
E-sağlık (e-health): Çevrimiçi sağlık hizmetlerin, ürünlerin ve sağlık bilgisinin
sağlandığı telesağlık terimi yerine de kullanılan geniş kapsamlı bir kavramdır.
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E-tıp (e-medicine): Tıbbi bakımın verilmesinde bilgisayar ve telekomünikasyonun
kullanılmasıdır.
Telekardiyoloji (telecardiology): Kardiyologun uzakta olduğu durumlarda elektronik
steteskop aracılığı ile kalp seslerinin, EKG ve diğer tanı testleri ile kardiyak kateterizasyon
verilerinin iletilmesi.
Telekonsültasyon (teleconsultation): iki sağlık çalışanı ya da sağlık çalışanı ve hasta
arasında videokonferans
Tele evdebakım (telehomecare): bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak evde bakım
hastasına sağlık bakımı sağlama ve hastayı izleme
Teleizlem (telemonitoring): telekomünikasyon sistemleri aracılığı ile
bölgelerdeki hastaların sağlık çalışanları tarafından gerçek zamanlı olarak izlenmesi.

uzak

Telepatoloji (telepathology): robotik mikroskop aracılığı ile yüksek çözünürlüğü olan
görüntülerin uzakta olan patologun incelemesi için iletilmesi.
Teleönleme (teleprevention): sağlığı geliştirmek için telekomünikasyon sistemlerinin
kullanılması.
Telepsikiyatri (telepsychiatry): Psikiyatristin uzakta olduğu durumlarda hastanın
gözlenmesine ve hasta ile görüşmeye olanak sağlayan telekonsültasyonun bir türüdür.
Telerehabilitasyon (telerehabilitation): egzersiz ve rehabilitasyon aktivitelerini
sağlamak için interaktif teknolojilerin kullanılması
Teleradyoloji (teleradiology): Yüksek çözünürlüğü olan görüntülerin uzakta olan
radyoloğun incelemesi için iletilmesi.
Telecerrahi (telesurgery): Uzak bölgelerdeki cerrahların ameliyat sırasında ana
merkezdeki uzmanlar ile işbirliği yapmasına izin veren teknoloji
Teleterapi (teletherapy): Terapi ve danışmanlık sağlamak için interaktif olarak video
konferansın kullanılması
TeleUltrasonografi (teleultrasound): Uzak bölgelerden ultrasonografi görüntülerinin
incelenmek üzere iletilmesi
12.5. Telesağlık Uygulamalarının Tarihçesi
Telesağlık uygulamaları ile ilgili ilk çalışmaların Amerika Birleşik Devletleri’nde
1960’lı yıllarda başladığı, 1980’li yıllarda Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
(NASA) ve Savunma Sektöründeki çalışmalarla hız kazandığı bilinmektedir. İlk olarak 1964
yılında, Omaha’daki Nebraska Psikiyatri Enstitüsü ile Norfolk’taki State Mental Hastanesi
arasında, yaklaşık 180 km uzunluğunda kapalı devre televizyon sistemi kurulmuştur. Bu
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sistem uzmanlar arasında interaktif konsültasyonlar yapılabilmesini sağlamıştır. Yine bu
yıllarda Kuzey Amerika’da, uzman hekim bulunmayan kırsal yerleşim alanlarına sağlık
hizmeti vermek amacıyla özel hatlar kurularak Telesağlık uygulamaları başlamıştır. 1968
yılında Massachusetts Hastanesi ile Boston Havaalanı arasında kurulan video bağlantısı
sayesinde havaalanında sürekli hekim bulunması ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Bu yıllarda
bu ve benzer pek çok uygulama görmek mümkündür. 1970 ve 1980’lerde, uydu iletişim
tekniklerinin de gelişmesiyle de beraber, uzak mesafelerde bulunan kliniklerle bağlantıların
kurulabilmesi için birçok proje başlatılmıştır. Günümüzde ise bilişim ve iletişim
sektörlerindeki gelişmelere paralel olarak telesağlık uygulamaları da gittikçe artmaktadır.
Özellikle 2000’li yılların başında mobil cihazların yaygınlaşması Telesağlık uygulamaları için
dönüm noktası olmuştur. Günümüzde pek çok ülkede kullanılan bu yöntem Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, Norveç, İsviçre gibi gelişmiş ülkelerde daha yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Dünyada 1960’lı yıllarda başlayan Telesağlık uygulamaları, Türkiye’de 2000’li
yıllarda konuşulmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı, 2006 yılında bu konuya ilişkin bir Eylem
Planı hazırlamıştır. 2007’de Teleradyoloji, Telepatoloji ve tele EKG servisleri kurulmuş,
2008’de uygulama kapsamındaki hastane sayısı artırılmıştır. Sağlık Bakanlığı 2013-2017
Stratejik Eylem Planında 61 gönderici, 10 alıcı hastane arasında Teletıp uygulamasının
olduğu belirtilmektedir. Yine aynı raporda “birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve
etkin sağlık hizmetleri sunmak “ amacı çerçevesinde “Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi,
değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek”
hedefi kapsamında Tele-Tıp ve Tele-Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak hedeflenmiştir.

12.6. Telesağlık için Gerekçeler
Yıllar içinde toplumların yapısındaki değişimler, teknolojideki ilerlemeler ve
bireylerin sağlık hizmetlerinden beklentilerindeki değişimler nedeni ile sağlık hizmetlerinin
sunum şekli bir hayli değişmiştir. İnsanlar daha az para ve zaman harcayarak, daha kısa
sürede, mümkünse kendi ortamlarında, kaliteli ve güvenli sağlık bakımını uzman sağlık
çalışanlarından almak istemektedir. Telesağlık uygulamalarının başlamasında önemli olduğu
düşünülen durumlar aşağıda belirtilmiştir;

Yaşlı nüfusun artması ve bununla birlikte sürekli bakım gerektiren kronik
hastalıklardaki artış,


Sağlık insan gücü yetersizliği,



Hastane, yatak sayısı yetersizliği ve hizmet sunumunda eşitsizlikler



Bakım-tedavi maliyetlerinin artması,

214

12.7. Telesağlık Uygulamalarının Yararları / Dezavantajları
Telesağlık uygulamalarının pek çok yararı/ getirisi söz konusudur. Bu yararlar hem
hizmet verenler hem de hizmet alanlar açısından düşünülmelidir. Bu yararlar aşağıdaki
şekilde sıralanabilir;


Bakımın sürekliliği sağlanır,



Sağlık kayıtları merkezi olarak tutulabilir,



Sağlık bakımı sunanlar ile alanlar arasında aktif bir etkileşim söz konusudur,



Sağlık çalışanları arasında iş birliği sağlanır,



Hızlı ve doğru karar vermeyi kolaylaştırır,



Hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının eğitimleri yapılabilir,



Bakım kalitesi artar,



Bakımda coğrafi engeller ortadan kalkar,



Sağlık bakım maliyetlerini düşürür,



Sağlık kayıtlarının kalitesi artar.

Telesağlık hizmetlerinin yukarıda belirtilen olumlu yönlerinin yanı sıra hasta ile yüz
yüze iletişimin sınırlı olmasının hasta ve sağlık çalışanı arasındaki güven ilişkisini olumsuz
etkilediği belirtilmektedir.

12.8. Tele Sağlığın Uygulama Alanları
Telesağlık uygulamaları tanıdan tedaviye, eğitimden izleme pek çok klinik amaç için
kullanılabilirken, sağlık çalışanlarının eğitimi ve araştırma gibi klinik olmayan amaçlarla da
kullanılabilir.
Tanı: Tanıda sıkıntı yaşanan durumlarda veya özel uzmanlık isteyen tetkiklerin
değerlendirilmesi için bu konuda uzmanlığı olan merkez veya kişiye hastanın ve hastaya ait
tetkik numunelerinin gönderilmesi yerine hastaya ait bilgi ve yapılan tetkiklerin bilişim ve
iletişim araçları yardımıyla gönderilmesi şeklinde uygulanır. Bu şekilde hastaya ait dosya
bilgileri, hasta ve lezyonuna ait fotoğraflar (teledermatoloji), radyoloji (teleradyoloji) ve
nükleer tıp görüntüleri (telenükleer tıp), EKG, kalp sesleri (telekardiyoloji), EEG
telenöroloji), mikroskobik görüntüler (telepatoloji), endoskopik görüntüler gibi tanıya
yardımcı olabilecek tıbbi veriler bir diğer merkeze gönderilir.
Tedavi: Uzman bir kişi veya merkezin yardımıyla tedavinin düzenlenmesi, hasta veya
birincil hekimine önerilerde bulunulması bu uygulamalar ile mümkündür (telekonsültasyon).
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Pskiyatri (telepsikiyatri), uzaktan robotik cerrahi ile ameliyat yapılması (telecerrahi) gibi
uygulamalar her geçen gün yaygınlaşmaktadır.
Uzaktan Bakım ve Uygulamalar: Gemi, uzay mekiği, uçak gibi araçlar ile cezaevi
vb. kısıtlı alanlarda bulunanlar için ter türlü tıbbi destek ve bakımın sağlanması bu
kapsamdaki uygulamalardır. Son yıllarda yaygınlaşan evde bakım uygulamaları da bu
kapsamda düşünülebilir.
Sağlığı Geliştirme ve Hastalıkların Önlenmesi: hastalıkların önlenmesi ve sağlığın
geliştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir. Kilo kontrolü, egzersiz vb
programlar için bu uygulamalar kullanılabilir.
Tıbbi takip ve hasta izlemi: Uygulanan tedavinin ve hastanın durumunun izlenmesi
gereken durumlarda Telesağlık uygulamaları büyük yararlar sağlayabilir. Özellikle sürekli
izlem gerektiren kronik hastalıkların yönetiminde evde takip sistemleri aracılığı ile hastalar
yakından izlenip gerektiğinde müdahale edilebilir.
Acil durumlar: Çağrı merkezleri aracılığı ile acil durumlarda (doğal felaketler, büyük
kazalar vb) triyaj (tele triyaj) uygulaması, durum tespiti ve planlama yapılabilir.
Uzaktan eğitim: Uzak bir mesafede bulunan sağlık çalışanının yerinden ayrılmaksızın
eğitim ihtiyacının karşılanabilmesi, konunun uzmanları ile sanal ortamda bir araya
gelebilmesi Telesağlık uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Web tabanlı uygulamalar, tele
konferans ya da video konferans gibi yöntemler ile sağlık bakım çalışanlarının formal
eğitimleri, mezuniyet sonrası eğitimleri yapılabilmektedir. Sağlık çalışanları uluslararası
toplantı ve kongrelere bu yolla katılıp bilgi paylaşımı yapabilmektedir. Hastaların eğitiminde
Telesağlık uygulamalarının kullanılması iletişim teknolojileri ve iletişim alt yapısındaki
gelişmelere paralel olarak her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Özellikle yaşam biçimi değişimi
gerektiren diyabet vb. kronik hastalıkların yönetiminde Telesağlık uygulamalarının eğitim
boyutu son derece önemlidir.
Veri Yönetimi: Telesağlık uygulamalarında ilgili veriler merkezi birimlerdeki
yöneticilerin ulaşabileceği şekilde toplanıp depolandığı için bu bilgiler değerlendirilerek,
kalite çalışmaları, karar alma mekanizmaları ve planlama süreçlerinde kullanılabilir.
Araştırma: Geniş kapsamlı, çok merkezli araştırmalarda Telesağlık uygulamalarından
yararlanılabilir. Telesağlık teknolojileri birden fazla merkezdeki kaynakları kullanmayı
sağlayacak araçlar sunar.

12.9. Telesağlık Uygulamalarında Veri Türleri
Telesağlık uygulamalarında uzak mesafeler arasında gönderilen verileri dört temel
grupta toplayabiliriz. Bunlar:
•
Text - yazılı kayıt (EKG, hasta kayıtları, laboratuvar raporları, radyoloji
raporları, reçeteler vb)
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•

Görüntü (fotoğraf, radyoloji kayıtları, sabit ve hareketli görüntüler vb)

•

Video (hastanın veya müdahalenin- muayenenin video kayıtları vb)

•

Ses (solunum sesleri, hastanın konuşması vb.)

Bu veriler analog veya dijital olarak gönderilebilir. Analog gönderim televizyon dalga
yayınına benzetilebilir. Yüksek çözünürlüklü görüntülerin gönderilmesi için bir avantaj
sağlasa da iletim için gerekli donanımın çokluğu, karmaşıklığı ve yüksek maliyetler nedeniyle
çok tercih edilmez. Dijital gönderim ise bitlerle yapılır. Sayıca az ve boyut olarak küçük,
donanım, ara yüzlemenin kolaylığı ve maliyet avantajları için tercih edilir. Gönderme şekli ise
karasal veya uydusal olabilir. Karasal gönderim: mikrodalga, fiber-optik ve sabit telefon
hatlarının kullanımı ile yapılır. Uydu gönderiminde karasal gönderime göre bant genişliği
sınırlamaları yoktur, bu sayede çok büyük ölçekli veriler gönderilebilir. Genellikle farklı
birçok noktaya aynı anda görsel bilgi göndermek için kullanılır. En büyük dezavantajı ise
maliyetidir.

12.10. Telesağlık Uygulama Yöntemleri
Telesağlık Uygulamaları temel olarak iki yöntemle gerçekleştirilir. Bunlar; Asenkron
iletim (store & forward: sakla ve ilet) ve İnteraktif iletim (real time: gerçek zamanlı)’dir. Bu
temel yöntemler dışında her iki yöntemin birleştirildiği Hibrid uygulama yöntemlerini görmek
de mümkündür.
1. Asenkron iletim (store & forward: sakla ve ilet): Burada alınan tıbbi bilgiler,
veriler uzaktaki uzmana, kuruluşa vb gönderilir. Gönderilen bilgiler alıcı tarafında saklanır ve
bu bilgilere gönderme anında değil ileriki bir zamanda bakılır. Kısaca çevrimdışı bir işlem
süreci gerçekleşir. Sakla ve ilet yöntemler, müdahale veya teşhisin çok kritik olmadığı, zaman
bileşeninin ikinci hatta üçüncü planda kaldığı durumlar için uygundur. Örneğin
TeleDermatoloji ile acil olmayan Teleradyoloji Telepatoloji sakla ve ilet olarak çalışabilir.
Evde bakım uygulamasında evde bakım hemşiresinin yara görüntülerini uzmana göndermesi
ve cevap alması da te hemşirelik uygulamasında bu yöntemin kullanılmasına örnek verilebilir.
2. İnteraktif iletim (real time: gerçek zamanlı): Verilerin gönderildiği anda
incelenip işlenmesine olanak tanıyan yöntemdir. Kısaca çevrimiçi bir işlem süreci gerçekleşir.
Gerçek zamanlı uygulamalar ise bilgiye erişimin çok daha acil olduğu durumlarda kullanılır.
Video konferanslar, tele konferanslar, robotik cerrahi uygulamaları da bu yöntemle
gerçekleştirilir. Video konferans yöntemi ile ruh sağlığı problemi olan hastaya terapi
yapılması, video kamera aracılığı ile hastaya ev ortamında rehabilitasyon amaçlı egzersiz
yaptırılması, evde bakım hastasının ortamının kamera aracığı ile gözlenmesi ve
değerlendirilmesi, Telekonsültasyon bu yönteme verilebilecek diğer örneklerdir.
3. Hibrit Yöntem: Asenkron ve interaktif yöntemlerin birleştirildiği hibrid
uygulama yöntemleri genellikle Telemonitoring sistemler olarak bilinir. Telemonitoring
sistemler ile hastaların hayati bulguları (nabız, kan basıncı, EKG vb) izlenebilir Örneğin
kronik hastalıkların uzaktan bakımında hasta verileri kritik değilse çevrimdışı işlenebilir
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ancak kritik değerler varsa alarm sistemlerinin yardımıyla çevrimiçi işlem yapılır. Kritik sınır
değerler sisteme kaydedilerek sistemler çalıştırılır.

12.11. Telesağlık Uygulamaları İçin Teknik Altyapı, Yazılım ve İnsan
Kaynakları Donanım
Donanım Altyapısı: Video-kamera-ses sistemleri, bilgisayarlar, serverler, tarayıcı,
röntgen grafisi tarayıcı, mikrofon, monitorizasyon arabirimleri, dijital stetoskop, EKG, EEG,
videootoskop, videolaringoskop, tansiyon ölçme cihazı, spirometre, beden derecesi, kan
gazları ölçme cihazı, idrar analiz cihazı, glikometre, endoskoplar, ekokardiyografi,
ultrasonografi, video mikroskop, teleoftalmoskop, teledermatoskop, dental kamera, kolposkop
vb. cihazlar.
İletişim altyapısı: Bağlantı Teknolojileri (telefon, internet, kablolu bağlantılar, radyo
dalgaları vb).
Yazılım: Telesağlık uygulaması kapsamındaki cihazların birbiri ile iletişim kurmasına
imkân sağlayan yazılımlar.
İnsan Kaynakları: Telesağlık, bilişim ve teknoloji konusunda eğitimli insan gücü.

12.12. Telesağlık Uygulamalarının Önündeki Engeller- Sınırlılıklar

Yasal sorunlar: Konu ile ilgili yasal düzenlemelerin yetersizliği, sorumluluk
alma ile ilgili karmaşaya neden olabilir.

Geri ödeme kurumları ile ilgili sıkıntılar: pek çok sigorta şirketi ve sağlık
sigortası Telesağlık uygulamalarını kapsam dışında bırakmaktadır.

Donanım, servis ve eğitim maliyetleri ve teknik sorunlar: Telesağlık
uygulamalarının alt yapısını kurmak ve hizmet devamlılığını sağlamak hem maliyetli hem de
zor olabilir. Alt yapı sorunları, sistemde kesinti vb. zorluklar söz konusu olabilir.

Sağlık sistemindeki değişimden korkma: sağlık çalışanları hastanelerin
kapanmasından ve işlerini kaybetmekten korkabilir.

Sağlık bakım çalışanlarının tele uygulamaları yeterince benimsememesi:
hastalarla yüz yüze iletişim kuramamaktan dolayı sağlık çalışanları bu sistemlerden
hoşlanmayabilir.

Kullanıcıların (hastaların) uygulamayı yeterince benimsememesi: teknolojik
aletler, güvenlik gibi nedenlerle hastalar rahatsız olabilir.

218

Uygulama soruları
1)

Ülkemizde telesağlık uygulamaları ne düzeydedir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Telesağlık uzun mesafelerde sağlık hizmeti sunulması, hasta ve sağlık
profesyonellerinin eğitilmesi, halk sağlığı ve sağlık yönetimini desteklemesi için elektronik
bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin kullanılmasıdır.

Teletıp en basit hâli ile uzaklığın problem olduğu durumlarda sağlık hizmeti
sağlamak amacı ile elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Başka bir
tanımla Teletıp; birbirinden uzak mekânlar arasında bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanarak, tanı-tedavi, önleyici hizmetler, araştırma, değerlendirme, sürekli eğitim
amaçlarına yönelik, bireylerin ve toplumların sağlığını iyileştirme amacını taşıyan sağlık
hizmeti sunumudur.

Telehemşirelik; hemşirelik bakımının sunumunda bilgisayar ve iletişim
teknolojilerinin kullanılmasıdır. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tele hemşireliği “iletişim
teknolojileri kullanılarak hastaların sağlık durumu hakkında bilgi edinme, bakımını sağlama,
hasta eğitimi gibi uygulamaları içeren hemşirelik faaliyetidir” şeklinde tanımlarken telehemşireliği, tele-sağlığın bir alt boyutu olarak hemşirelik için belirli bir meslek pratiği
şeklinde tanımlamıştır. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) ise tele hemşireliği “hasta
bakımını geliştirmek için hemşirelikte iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır” şeklinde
tanımlamaktadır.

Dünyada 1960’lı yıllarda başlayan Telesağlık uygulamaları, Türkiye’de 2000’li
yıllarda konuşulmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı, 2006 yılında bu konuya ilişkin bir Eylem
Planı hazırlamıştır. 2007’de Teleradyoloji, Telepatoloji ve tele EKG servisleri kurulmuş,
2008’de uygulama kapsamındaki hastane sayısı artırılmıştır. Sağlık Bakanlığı 2013-2017
Stratejik Eylem Planında 61 gönderici, 10 alıcı hastane arasında Teletıp uygulamasının
olduğu belirtilmektedir.

Telesağlık uygulamalarının başlamasında önemli olduğu düşünülen durumlar
aşağıda belirtilmiştir;

Yaşlı nüfusun artması ve bununla birlikte sürekli bakım gerektiren kronik
hastalıklardaki artış,


Sağlık insan gücü yetersizliği,



Hastane, yatak sayısı yetersizliği ve hizmet sunumunda eşitsizlikler



Bakım-tedavi maliyetlerinin artması,


Telesağlık uygulamaları tanıdan tedaviye, eğitimden izleme pek çok klinik
amaç için kullanılabilirken, sağlık çalışanlarının eğitimi ve araştırma gibi klinik olmayan
amaçlarla da kullanılabilir. Kullanım alanları Tanı, Tedavi, Uzaktan Bakım ve Uygulamalar,
Sağlığı Geliştirme ve Hastalıkların Önlenmesi, Tıbbi takip ve hasta izlemi, Acil durumlar,
Uzaktan eğitim, Veri Yönetimi ve Araştırma olarak sıralanabilir.
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Telesağlık uygulamalarında uzak mesafeler arasında gönderilen veriler Text yazılı kayıt (EKG, hasta kayıtları, laboratuvar raporları, radyoloji raporları, reçeteler vb),
Görüntü (fotoğraf, radyoloji kayıtları, sabit ve hareketli görüntüler vb), Video (Hastanın
veya müdahalenin- muayenenin video kayıtları vb), Ses (Solunum sesleri, hastanın konuşması
vb.) formatında olabilir.

Telesağlık Uygulamaları temel olarak iki yöntemle gerçekleştirilir. Bunlar;
Asenkron iletim (store & forward: sakla ve ilet) ve İnteraktif iletim (real time: gerçek
zamanlı)’dir. Bu temel yöntemler dışında her iki yöntemin birleştirildiği Hibrid uygulama
yöntemlerini görmek de mümkündür.

Telesağlık uygulamaları için donanım, iletişim altyapısı, yazılım, insan
kaynakları alt yapısına gereksinim vardır.

Telesağlık Uygulamalarının önündeki engeller- sınırlılıklar: Yasal engeller,
Geri ödeme kurumları ile ilgili sıkıntılar, Donanım, servis ve eğitim maliyetleri ve teknik
sorunlar, Sağlık sistemindeki değişimden korkma, Sağlık bakım çalışanlarının tele
uygulamaları yeterince benimsememesi, Kullanıcıların (hastaların) uygulamayı yeterince
benimsememesi olarak sıralanabilir.
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Bölüm Soruları
1)
““……….. teletıp terimini de kapsayan hem hizmetlerin sunumunu hem de
sağlık hizmeti veren ve alanlara bilgi ve eğitim sağlanması da vurgulayan daha geniş
kapsamlı bir terimdir” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)

Telekardiyoloji

b)

Telesağlık

c)

Telehemşirelik

d)

Telekonsültasyon

e)

Telebakım

2)
Telesağlık araçları sağlık çalışanlarına pek çok olanak sağlar. Aşağıdakilerden
hangisi bu olanaklardan biri değildir?

3)
yapılabilir?

a)

Meslektaşlar arasında konsültasyon

b)

Hastaların tanı ve izlemi

c)

Hizmetlere erişimde eşitlik sağlamak

d)

Bakımın koordinasyonunu geliştirmek

e)

Sağlık bakım harcamalarını arttırmak

Telehemşirelik kapsamında hastaya

a)

Teletriyaj

b)

Teleradyoloji

c)

Telepatoloji

d)

Telecerrahi

e)

Teleultrasonografi

aşağıdaki

uygulamalardan hangisi
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4)
Aşağıdakilerden
gerekçelerden biri değildir?

5)
değildir?

hangisi

telesağlık

uygulamalarının

a)

Yaşlı nüfusun artması

b)

Sağlık insan gücü yetersizliği

c)

Kronik hastalıkların oranındaki artış

d)

Hastane ve yatak sayısının artması

e)

Bakım-tedavi maliyetlerinin artması

başlaması

için

Aşağıdakilerden hangisi telesağlık uygulamalarının avantajlarından biri

a)

Sağlık çalışanları arasında işbirliği sağlanır.

b)

Hızlı ve doğru karar vermeyi kolaylaştırır.

c)

Hastalarla yüz yüze iletişimin sınırlıdır.

d)

Sağlık bakım maliyetlerini düşürür.

e)

Sağlık kayıtlarının kalitesi artar.

6)
“……. en basit hâli ile uzaklığın problem olduğu durumlarda sağlık hizmeti
sağlamak amacı ile elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır”.ifadesindeki
boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
a)

Telekonsültasyon

b)

Teletıp

c)

Telesağlık

d)

Telehemşirelik

e)

Telebakım
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7)
Dünyada 1960’lı yıllarda başlayan Telesağlık uygulamaları, Türkiye’de 2000’li
yıllarda konuşulmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı, 2006 yılında bu konuya ilişkin bir
………hazırlamıştır. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a)

Kanun

b)

Yönetmelik

c)

Eylem planı

d)

Çalışma takvimi

e)

Sözleşme

8)
“Telesağlık uygulamalarında ilgili veriler merkezi birimlerdeki yöneticilerin
ulaşabileceği şekilde toplanıp depolandığı için bu bilgiler değerlendirilerek, kalite çalışmaları,
karar alma mekanizmaları ve planlama süreçlerinde kullanılabilir” ifadesi aşağıdakilerden
hangisinin açıklamasıdır?
a)

Uzaktan bakım ve uygulamalar

b)

Uzaktan eğitim

c)

Araştırma

d)

Tanı

e)

Veri yönetimi

9)
“………………. televizyon dalga yayınına benzetilebilir. Yüksek çözünürlüklü
görüntülerin gönderilmesi için bir avantaj sağlasa da iletim için gerekli donanımın çokluğu,
karmaşıklığı ve yüksek maliyetler nedeniyle çok tercih edilmez” ifadesindeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Dijital gönderim
b) Analog gönderim
c) Karasal gönderim
d) Uydu gönderimi
e) Hibrit gönderim
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10)
Aşağıdakilerden hangisi telesağlık uygulamaları için gerekli olan alt yapı
unsurlarından biri değildir?
a) Donanım altyapısı
b) İletişim altyapısı
c) Teknik altyapı
d) Yazılım altyapısı
e) İnsan kaynakları

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)a, 4)d, 5)c, 6)b, 7)c, 8)e, 9)b, 10)c
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13. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK VE MAHREMİYET

Yrd. Doç. Dr. Gülhan COŞANSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Veri Güvenliği
13.1.1. Veri güvenliği ile ilişkili temel kavramlar
13.1.2. Veri güvenliği ile ilişkili diğer kavramlar
13.1.3. Güvenlik Açıkları ve Tehditler
13.1.4. Güvenlik Önlemleri
13.1.5. Güvenlik İlkesi
13.2. Güvenlik ve Mahremiyet İlişkisi
13.2.1. Sağlık Hizmetlerinde Güvenlik ve Mahremiyet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sağlık bilgi sistemlerinde veri güvenliği neden önemlidir? Tartışınız.

2)

Veri güvenliğini tam olarak sağlamak mümkün müdür?

3)

Veri güvenliğini sağlamak için neler yapılmalıdır?

4)

Çalışanların bireysel olarak sorumluluğu var mıdır? Tartışınız.

5)

Veri güvenliği sağlanamaz ise sonuçları ne olabilir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Veri Güvenliği kavramı

Veri güvenliğinin önemini ve
gerekliliğini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Veri güvenliği ile ilişkili
kavramlar

Veri güvenliği ile ilişkili
kavramları sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Güvenlik açıkları ve
saldırılar

Veri güvenliğini tehdit eden
unsurlar ve güvenlik açıkları
hakkında fikir sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Saldırıların sınıflanması

Sağlık bilgi sistemlerinde
güvenlik riski oluşturan saldırı
türlerini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Güvenlik önlemleri

Sağlık bilgi sistemlerinde
güvenliği sağlamanın yolları
hakkında fikir sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Güvenlik ilkesi

Güvenlik ilkesi kavramını
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Güvenlik ve mahremiyet
ilişkisi

Güvenlik ve mahremiyet
ilişkisini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Veri güvenliği



Gizlilik



Bütünlük



Kullanılabilirlik



Güvenlik açıkları



Güvenlik politikası



Güvenlik ilkesi
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Giriş
Yaşadığımız yüzyılda gelişen bilim ve teknoloji insan hayatını oldukça
kolaylaştırmıştır. Günümüzde neredeyse tüm kurumlar bilgilerinin büyük bir kısmını
elektronik ortamda bulundurmakta ve bu bilgileri bilişim sistemleri altyapısı kullanarak
işlemektedir. İş ve işlemlerin elektronik ortama taşınması, kamu hizmetlerinin
etkinleştirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin tespit edilebilmesi ve önlenmesine yönelik olarak
kişisel bilgilerin de elektronik ortamda bulunması ve işlenmesi yoğun bir şekilde artmıştır.
Ancak bu durum, kişisel bilgilerin sahiplerinin isteği dışında ilgisiz ve yetkisiz tarafların eline
geçmesi, kişisel bilgi sahibini rahatsız edecek veya onlara zarar verecek şekilde yasa dışı
olarak kullanılması ve kişi mahremiyetinin ihlali tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu
sonuç bilgi güvenliğini bir ihtiyaçtan öte zorunluluk hâline getirmiştir.
Pek çok teknolojik cihaz ve internetin sağlık hizmetlerinde yaygın kullanımı bireylerin
bilgiye ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırırken gelişen bu teknoloji sağlık kurumları
tarafından da kullanılmaktadır. Modern sağlık kurumları bilişim ve iletişim teknolojilerinin
olanaklarından yararlanarak kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Sağlık bilgi
sistemleri aracılığı ile sağlık kurumları, sosyal güvenlik kurumları ve sistemleri, eczane
sistemleri gibi sistemler birbirine bağlıdır ve veri alışverişi yapabilmektedir. Sağlık bilgi
sistemleri aracılığı ile hastalara ve bireylere ait pek çok sağlık verisi toplanmakta gerektiğinde
tekrar kullanılmak üzere uzun süreler saklanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler ve bilgi depolama kapasitelerindeki artış sonucunda sağlık kurumlarında hastalar
hakkında giderek daha fazla veri elde edilebilmeye ve depolanmaya başlamıştır. Bilişim
teknolojileri, sağlık hizmetlerinin sunumunda hız, kalite, düşük maliyet, esneklik, verimlilik
ve koordinasyon gibi avantajlar sağlarken güvenlik ve etik açıdan bazı sorunlara neden
olabilmektedir. Elektronik ortamdaki tüm veriler gibi kişisel sağlık bilgilerini tehdit eden
riskler için güvenlik önlemlerinin alınması zorunlu hâle gelmiştir. Kişisel sağlık bilgileri,
kişinin doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar geçen süreyi kapsayan sağlık bilgilerinin
tümüdür. Kişisel sağlık bilgilerinin mahremiyeti esastır. Bu nedenle önlemlerin alınması,
risklerin saptanıp indirgenmesi zorunlu hâle gelmiştir.
Bilişim güvenliği, bilişim ürünleri / cihazları ile bu cihazlarda işlenmekte olan verinin
gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumayı amaçlayan bir disiplindir. Bunların
dışında bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenlik risklerini belirlemek, analiz ederek bu
riskleri kontrol altında tutup yönetmek gerekir.
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13.1. Veri Güvenliği
Güvenlik, genel olarak, bir kurumun mal varlığının, zarar, tehlike ya da kayıp
durumuna karşı korunması olarak tanımlanabilir. Mal varlığı, taşınır ve taşınmaz kaynaklar
olabildiği gibi veri ve bilgi de bir tür mal varlığıdır. Kusursuz bir güvenlik sistemi yoktur. Her
sistemin önceden bilinemeyen ya da tahmin edilemeyen zayıflıkları olabilir. Bu nedenle
güvenlik, bir ürün değil süreç olarak düşünülmelidir. Güvenliğin amacı, hırsızlık ya da zarar
olasılığını en aza indirebilmektir. Veri güvenliği veri ya da bilgiye izinsiz veya yetkisiz bir
biçimde erişim, kullanım, değiştirme, açıklanma, ortadan kaldırıma, el değiştirme ve hasar
verilmesinin önlenmesi için verinin korunması, veri doğruluğunun ve bütünlüğünün, veriye
zamanında erişimin sağlanmasıdır. Veri güvenliğinin temel amacı, verinin gizliliğini,
bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamaktır. Bu temel güvenlik öğelerinden herhangi biri
zarar görürse güvenlik açığı oluşur.

13.1.1. Veri Güvenliği İle İlişkili Temel Kavramlar
Gizlilik (Confidentialy): Verinin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunması,
yalnızca yetkili kişilerin erişiminin sağlanmasıdır.
Bütünlük (integrity): Verinin yetkisiz değişikliğe karşı korunması Bilgilerin eksiksiz,
tam, tutarlı ve doğru olmasıdır. Veri bütünlüğü; kesinlik, doğruluk, geçerlik kriterlerini
taşımalıdır.
Kullanılabilirlik (availability):Yetkilendirilmiş kişilerin gerektiğinde ve zamanında
tüm verilere erişebilmesinin sağlanmasıdır.

13.1.2. Veri Güvenliği İle İlişkili Diğer Kavramlar
Kimlik Saptama: Alıcının, göndericinin veya kullanıcının iddia ettiği kişi olduğundan
emin olunmasıdır. Örneğin, bir sistemi kullanacak olan kişinin sisteme girebilmek için
kullanıcı adını bildirmesi.
Kimlik Kanıtlama: Kullanıcı adı ile girilen sistemde ikinci aşama olarak kimliğin
kanıtlanmasıdır. Kimlik kanıtlamak için parola, akıllı kart, parmak izi vb. kullanılabilir.
Yetkilendirme: Sistemlerde yetkili kullanıcılara hak ve izin vermedir. Bu haklar;
okuma, yazma, silme, gönderme, sistemde değişiklik yapma vb alanlarda olabilir.
Sorumluluk: Kullanıcıların veri ile yaptıkları işlemlerden sorumlu olmasının
sağlanmasıdır. İnkar Edememe: bilgiyi oluşturan ya da kullanan kişinin daha sonradan bunu
reddedememesidir.
Denetim/ kayıt tutma: Sistemde gelişen her türlü olayın ve veriye erişimin daha
sonra da incelenebilecek şekilde kayıt altına alınması, kayıt günlüğüne kaydedilmesidir.
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13.1.3. Güvenlik Açıkları ve Tehditler
Güvenliği oluşturan bileşenlerin ve güvenlikle ilgili konuların tam anlaşılabilmesi için
bazı terimlerin açıklanması gerekir. Bu terimler; güvenlik açıkları, tehdit, saldırı, saldırgan ve
güvenlik risklerinin değerlendirilmesi başlıkları altında incelenecektir.
Güvenlik Açıkları: Sistemde zarara yol açabilecek bilinen ya da bilinmeyen
zayıflıklardır. Örneğin, yazılım ve işletim sistemindeki eksikler ve hatalar, gerekli güvenlik
programlarının kullanılmaması gibi durumlar sistemde olası saldırı hedefleri olabilir.
Tehdit: Sistemde var olan açıkları hedefleyerek zarara neden olabilecek olaylardır.
Başka bir deyişle tehdit; belirli durum, yetenek veya olay olduğu anlarda güvenlik
fonksiyonunun yerine getirilmesini engelleyen potansiyel güvenlik bozucusudur. Tehdit
unsurları ise sistemi tehlikeye atabilecek kişi ya da işlemdir. Bilgi sistemleri ve ağlar için risk
oluşturabilecek potansiyel tehlikeler çok çeşitli kaynaklardan gelebilir. Sisteme zarar
verebilecek durumlara yangın, deprem, sel gibi afetler, elektrik kesintisi, sistemin çökmesi,
yazılım hataları ve zararlı yazılımlar (virüs vb.) iletişim hattında oluşan arızalar, donanımda
oluşan arıza ve fiziksel zararlar ve insanlardan kaynaklanan tehditler örnek olarak verilebilir.
İnsan kaynaklı tehditler ise şu şekilde özetlenebilir: (1) kurum içinde saldırı amacı
taşımayan kişilerin bilmeden ya da yanlışlıkla sisteme zarar vermesi, (2) kurum içindeki kötü
niyetli kişilerin gerçekleştirdiği şifre, kimlik hırsızlığı, sistemde açık kapı bırakma vb (3)
kurum dışındaki saldırı amacı taşıyan kişilerin şifre, kimlik hırsızlığı vb sonucu siteme
girmesi vb.
Saldırı: Sistemin güvenlik servislerini etkisiz hâle getirmeyi amaçlayan bir tehditten
üretilen ani bir hücumdur.
Saldırgan: sistem veya ağ üzerinde servis veren makinelere hiçbir hakkı yokken erişip
zarar veren kişi ya da durum olarak tanımlanır. Saldırganlar genellikle sistemin bilinen
açıklarından ve sistem yöneticisinin bilgisizliğinden faydalanarak bilgi hırsızlığı yapar ya da
sisteme zarar verir. Saldırganlar kötü niyetli ve kötü niyetli olmayan olarak iki grupta
incelenebilir.
Kötü niyetli saldırganlar; gerçekten sisteme zarar vermek amacı ile girerler. Açığını
buldukları sistemlere en büyük zararı vermeyi amaçlarlar. Bu tür salgırganlar bireyselden
ziyade ekip olarak çalışırlar. Bilgisayar korsanları, casuslar, profesyonel suçlular, teröristler
bu gruba örnek verilebilir.
Kötü niyetli olmayan saldırganlar; genelde profesyonel bir saldırgan grubuna üye
olmayan, sistemlerdeki açıkları kullanarak sistemlere giren, daha çok eğlence amaçlı olarak
bu eylemi gerçekleştiren saldırganlardır.
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Saldırıların Sınıflandırılması:
1. Sistemde Kesinti / Engelleme: Saldırgan tarafından sistemin bir kaynağı yok edilir
veya kullanılamaz hâle getirilir. Donanımın bir kısmının bozulması, iletişim hattının kesilmesi
veya dosya yönetim sisteminin kapatılması vb.
2. Araya Girme /Dinleme: İzin verilmemiş bir taraf bir kaynağa erişim elde eder.
Yetkisiz taraf, bir şahıs, bir program veya bir bilgisayar olabilir. Ağdaki veriyi veya
dosyaların kopyasını alabilir.
3. Değiştirme: İzin verilmemiş bir taraf bir kaynağa erişmenin yanı sıra üzerinde
değişiklikte yapar. Bir veri dosyasının değiştirilmesi, ağdaki bir mesajın değiştirilmesi vb.
4. Kılık Değiştirme / Oluşturma (üretim): İzin verilmemiş bir taraf, sisteme yeni bilgi
ekler, ağ üzerinde sahte mesaj yollanması veya bir dosyaya ilave kayıt eklenmesi vb.
Bu saldırı türlerinden “araya girme/dinleme” pasif bir saldırı türüdür, diğerleri ise
etkin-aktif bir saldırıdır.

Şekil 13.1.: Saldırı Türleri
Risk: Gerçekleşen her tehdit, maddi ya da manevi bir kayıplara neden olabilir. Bazen
sistem yöneticileri çok sık gerçekleşmeyen tehditlerin yol açabileceği zararları baştan
kabullenebilir ve bu riski göze alabilir. Çünkü bir güvenlik yazılımı satın almak ya da
önleyici tedbirler öngörülen kayıptan daha pahalıya mal olabilir. Buna karar verebilmek için
sistemin taşıdığı riskleri değerlendirilmesi ve kararın ondan sonra verilmesi gerekir. Bir
sistemde güvenliği sağlamanın ilk adımı, risk değerlendirmesi yapmaktır. Risk
değerlendirmesinde izlenen adımlar aşağıdaki gibidir:
 Mal varlığının tanımlanması ve listelenmesi
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 Sistemde bilinen tüm açıkların tanımlanması
 Olası tehditlerin tanımlanması
 Her tehditle ilgili risklerin tanımlanması
 Önceliklere göre risk azaltıcı çözümün seçilmesi

13.1.4. Güvenlik Önlemleri
Güvenlik önlemlerinin en önemli unsuru güvenlik politikasının belirlenmesidir.
Sistemlerin büyümesi ve sistem içinde birbiri ile iletişim hâlinde olan makinelerin sayısının
artması güvenliğin kontrol altında tutulmasını zorlaştıracaktır. Güvenliği sağlamak için ağa
hizmet veren tüm makinelerin ve ağa erişimin kontrol altında olması şarttır. Bunu sağlamanın
en kesin yolu iletişimi kesmektir ancak bu şekilde sistemler ve ağlar amacına hizmet
edemeyeceği için bu akılcı bir çözüm olmamaktadır. Bunun yerine güvenlik önlemlerinin
kullanılması daha akılcıdır.
Güvenlik önlemleri:
Fiziksel Güvenlik: bilgisayarların ve sunucuların kısıtlı alanlarda
bulundurulmasıdır. Ancak bunu sağlamak oldukça zordur. Bu şekilde ayrı ve kapalı alanlarda
bulundurulamıyor ise zarar görmesini ve erişimi engellemek için kilit vb. kullanılabilir.
Günümüzde mobil cihazların yaygınlaşması ve cihazların boyutunun küçülmesi nedeni ile
fiziksel güvenliği sağlamak zorlaşmıştır.
Güvenlik Duvarı: gelen ve giden ağ trafiğini kontrol ederek bilgisayara ya da
bilgisayar ağlarına yetkisiz veya istenmeyen kişilerin çeşitli yollardan erişim sağlamasını
engellemeye yarayan yazılım veya donanımdır. Güvenlik duvarları; Ev ve küçük ofislerde
internet güvenliğini sağlamak amacı ile kullanılırken, kurumsal olarak da genelde bilgisayar
ağına erişim kontrolü amacı ile kullanılır.
Kimlik Doğrulama: Sistemi kullanıcılarının yetkileri çerçevesinde sistemi
kullanmasına izin veren, yetkisiz kişilerin sisteme erişmesini engelleyen yöntemlerin
kullanılmasıdır. Kullanıcı adı, parola, kartlar, biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri
(parmak izi, retina taraması vb) kimlik doğrulamada kullanılır.
Şifre kimlik doğrulamada en sık kullanılan yöntemdir. Çünkü kullanımı kolay ve
ucuzdur. Şifreler genellikle harf, rakam ve diğer sembollerin kombinasyonundan oluşur. Tek
kullanımlık şifreler ya da doğrulama kodu da aynı amaç için kullanılabilir. Şifre kullanımı ile
ilgili dikkat edilmesi gereken konular:

yapılmalı


Şifreler kimse ile paylaşılmamalı, bilgisayar başından uzaklaşmadan önce çıkış

Şifreler en az 8 tercihen 12 karakterden oluşmalı
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kullanılmalı

Şifre oluştururken büyük küçük harf, rakam, sembollerden en az birer tane



Birden fazla uygulamada aynı şifre kullanılmamalı



Uygulamalarda “şifreyi kaydet” işaretlenmemeli



İsim baş harfi, doğum tarihi gibi bilgiler şifrede bulunmamalı



Tekrarlayan sayılardan ve harflerden kaçınılmalı


kullanılmalı


Sosyal güvenlik numarası, telefon numarası gibi özel bilgiler şifrede

Şifreler belli aralarla değiştirilmeli, uzun süre kullanılmamalı

Uygulama Güvenliği: Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik bir diğer önlem de
uygulama güvenliğidir. Çalışanlar sistemden çıkış yapmadan yerlerinden ayrılırsa, ya da
program sisteme giriş bilgilerini ve şifrelerini otomatik olarak kaydederse kötü niyetli kişiler
bu bilgileri kullanarak sistemlere erişebilirler. Otomatik çıkış, belli bir süre sonra sistemin
dışında kalma gibi önlemler bu kapsamda düşünülebilir.
Antivirüs Yazılımları: Antivirüs programları bilgisayarlar, ağlar, depolama
aygıtlarındaki virüsleri bulup ortadan kaldırmak için geliştirilmiş yazılımlardır. Virüslere
sürekli yenileri eklendiği için bu yazılımların da sürekli güncellenmesi gerekir.
Casus yazılım bulma yazılımları: Casus yazılımlar kullanıcının izni
olmaksızın kendisi için veri toplarlar. Bu yazılımlar genelde web üzerinden hizmet sağlayan
sunucular ya da indirilen programlarla bilgisayarlara girer ve kredi kartı numarası, şifre, PIN
numarası, kişisel sağlık bilgileri gibi özel bilgileri kopyalayarak yetkisiz kişilere gönderir.
İnternet sitelerindeki çerezler, reklamlar vb. her zaman risklidir ve internete bağlı bir
bilgisayar casus yazılımları belirleyen bir programa sahip değilse her zaman risk altındadır.

13.1.5. Güvenlik İlkesi
Sağlık verilerinde güvenliğin sağlanması için daha fazla teknik sistem ya da önlem
gerekir. Kullanıcıların sistemi nasıl kullandığı ya da güvenlikle ilgili farkındalığı veri
güvenliğini etkiler. Bu nedenle kurumların ve çalışanların genel güvenlikle ilgili kuralları
bilmesi gerekir.
Güvenlik ilkesi: bir kurumda bilgi ve teknoloji kaynaklarına erişim izni verilen
kişilerin uyması gereken, resmi, genellikle yazılı, üst düzey kurallardır ve güvenlik
uygulamalarının temelini oluşturur. Bu ilke tıbbi verilere çok çeşitli kullanıcıların erişmesini
gerektiren sağlık kurumlarında daha da önemlidir.
Güvenlik ilkesinin uygulanmasıyla ilgili öğeler şunlardır:
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Standartlar: Güvenlikle ilgili denetimlerde kullanılacak yöntemleri belirtir.
Bunlar zorunludur ve güvenlik ilkesinde bunların dışında eylemlere izin verilmez.
Kılavuzlar: Öneri ve en iyi uygulamaları içeren yöntemlerdir.
Yordamlar: Standartlarda belirtilen yöntemlerin uygulanmasında kullanılacak yol
haritalarını gösteren ve çalışanların izlemesi gereken ayrıntılı eylem planlarıdır.
Güvenlik ilkesinin belirlenmesi ve uygulanmasında kullanılan standartlar Uluslararası
Standartlar Kurumu (International Organization for Standardization-ISO) ve Uluslararası
Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission-IEC) tarafından
yayımlanan güvenlik standartlarını içerir. Bunlara örnek olarak aşağıdaki standartlar
verilebilir.
ISO/IEC 27000 - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – Genel çerçeve ve sözcük
dağarcığı; ISO/IEC 27002 - Bilgi güvenliği yönetiminde uygulama kuralları;
ISO/IEC 27004 — Bilgi güvenliği yönetimi— Önlemler
ISO/IEC 27005 — Bilgi güvenliği risk yönetimi
Ülkemizde de bu standartlar Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmıştır.
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı bilgi güvenliğinin
sağlanmasında sistematik ve dokümantasyon tabanlı bir anlayışın entegre edilmesinde önemli
bir araç olarak kullanılmaktadır.
Güvenlikle ilgili genel kavramlar sağlık bilişimi alanında da vardır, ancak var olan
standartlar bu alana doğrudan uygulanamaz. Bunun nedeni, sağlık verileri ve bu verilerin
kullanımının diğer verilerden farklı özellikleri olmasıdır. Sağlık verileri, daha kapsamlıdır ve
güvenliğin sağlanamaması ölümcül sonuçlara yol açabilir. Verilerin kullanımı içeriğe
duyarlıdır ve zamanla ya da yere göre değişebilir. Normal durumlarda veri erişimi kısıtlansa
bile, acil durumlarda erişim hakları, yaşam kurtarma amacıyla yasal olarak çiğnenebilir. Bu
nedenle, sağlık alanında güvenlik gereklilikleri çok farklıdır ve var olan standartlar iyice
incelenmeden ya da ekleme yapılmadan bu alana uyarlanamaz. Bunun nedeni, insan yaşamı
söz konusu olduğunda, risklerin ölçülebilmesinin çok kolay olmamasıdır.

13.2. Güvenlik ve Mahremiyet İlişkisi
Güvenliğin olmadığı sağlık bilgi sistemleri, hasta mahremiyetinin ihlal edilmesine yol
açsa da güvenliğin sağlanması kendiliğinden mahremiyeti korunmasını sağlamaz. Çok
güvenli sistemlerde bile bu hakkın çiğnenme olasılığı her zaman vardır. Sağlık bilişiminde
güvenlik ile mahremiyet arasında fark vardır. Bilgi güvenliği, genel olarak bilginin yetkisiz
erişime karşı korunmasıdır. Mahremiyet; ise kişinin, yani hastanın kendisi hakkındaki
bilgilerden hangilerine, hangi biçimde erişileceğine karar verme hakkıdır. Sağlık bilişiminde
mahremiyeti teknik olarak açıklamak gerekirse, yetkili kullanıcıların hasta ile ilgili verilere
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hasta haklarını ve gereksinimlerini ihlal edilmeden nasıl erişmesi gerektiğidir. Bununla
birlikte, sağlık kayıtlarında, hastanın bazı kişilerden gizlenmesini istediği kısımlar
bulunabilmektedir. Yani, gizlilik kavramının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Geleneksel sağlık hizmetlerinde mahremiyetin korunması, hekim ile hasta arasındaki
sınırlıdır ve korunması daha kolaydır. Ancak çağdaş sağlık hizmetlerinde sağlık bilgi
sistemlerinde depolanan sağlık verisine pek çok kullanıcının erişmesi gerekebilir bu durum
veri güvenliği ve mahremiyetin korunması konusunda karmaşaya neden olabilir.

13.2.1. Sağlık Hizmetlerinde Güvenlik ve Mahremiyet
Sağlık verileri söz konusu olduğunda güvenlik ve mahremiyet konusu daha karmaşık
hâle gelmektedir. Çünkü güvenlik ve mahremiyet bir taraftan bireyi korurken diğer taraftan
bilgiye zamanında ve ulaşması gereken kişilerin ulaşamaması bireylerin hayatına mal
olabilecek sonuçlara yol açabilir. Sağlık hizmetlerinde güvenlik ve mahremiyet sorunu için
bir çerçeve sağlanmalıdır. Bu çerçevenin farklı birimleri aşağıdaki gibidir:
1. Birincil ve ikincil erişim: Birincil erişim, hastaya sağlık hizmeti verilebilmesi ve
tedavisinin sağlanması için sağlık verisinin kullanımı ya da açıklanmasıdır. Burada önemli
olan, kişilere sağlık hizmeti verilmesi ve kişisel sağlık sorunları ya da gereksinimleri ile
ilgilenilmesidir. İkincil erişim ise sağlık verisinin klinik hizmetler dışındaki hizmetlerin yerine
getirilmesi için kullanımı ya da açıklanmasıdır. Bu erişim türüne toplum sağlığı,
epidemiyoloji ve kalite değerlendirme çalışmaları için veri kullanımı ya da verilerinin yasal
olarak gerektiğinde kullanımı ya da pazar analizi için yasal olarak yayımlanması veya
dağıtımı örnek verilebilir.
2. Mahremiyet ilkesi: Mahremiyeti ilkesi ise hastanın istekleri tarafından şekillenir.
Hastalar, kendileri hakkındaki sağlık kayıtlarının kullanımını ya da dağıtımını sınırlama
hakkına sahiptir. Bu ilke, sağlık hizmeti içindeki tüm tarafların eylemlerinin düzenlenmesini
ve hastalara kendi sağlık kayıtlarıyla gerçekleştirilecek eylem ve etkinlikler konusunda bilgi
verilmesini içerir.
3. Bilgilendirilmiş Rıza: Kendileriyle ilgili sağlık verisinin yasal kullanımı ve
dağıtımını tanımlayan ve hasta tarafından okunup imzalanan belgedir. Bu belge ile, klinik
hizmet ya da diğer amaçlarla hastayla ilgili bilgilerden hangilerinin kullanılıp
kullanılmayacağı konusunda hastanın rızası alınır. Bunun için, iki temel yaklaşım vardır:
1)Hastanın, kendisiyle ilgili tüm bilgilerin kullanımını ve dağıtımını kısıtladığı varsayılan
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda hastayla ilgili bilgilere herhangi bir erişim, kullanım ya da
dağıtım söz konusu olduğunda hastanın kesin rızası ve onayı alınır. Bu yaklaşım, Avrupa
Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
2) Hastanın, kendisiyle ilgili tüm bilgilerin kullanımına ve dağıtımına izin verdiği
varsayılan yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, hastanın kendisiyle ilgili bilgilerden kullanılmasını ya
da dağıtılmasını istemediklerini kesin olarak onaylaması gerekir.
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4. Sınıflandırma: Sağlık kayıtlarının farklı kısımları, önem, mahremiyet gereklilikleri
ve gizlilik açısından farklı duyarlılıklara sahiptir. Güvenlik ve mahremiyetle ilgili bir başka
önemli kavram da bunu belirleme amacını taşıyan sınıflandırmadır. Sağlık verilerinin
sınıflandırması acil ya da uç durumlar olabileceğinden tahmin edilemez niteliktedir. Ayrıca
sağlık alanında duyarlılık düzeyleri hızla değiştiği için, sınıflandırma da değişkendir. Bu
nedenle, sağlık verilerinin her parçasını belirli bir sınıflandırma düzeyi ile tanımlamak,
değişen gereksinimlere ve bağlama göre gözden geçirip değiştirmek için bir mekanizma
gerekir.
5. Erişim denetimi: Yetkili kullanıcıların görevlerini yerine getirebilmeleri için veriye
erişimini gereksinimlerine göre denetleme ve kısıtlama mekanizmasıdır. Bu, sağlık alanında
en karmaşık konulardandır. Birçok sistemde erişim denetimi, sistem sahipleri tarafından ya da
mahremiyet ilkesine göre belirlenir. Ancak sağlık hizmetlerinde erişim denetimi, sağlık
kurumu tarafından, hatta mahremiyet ilkesine göre bile kesin olarak belirlenememektedir.
Bazı durumlarda (acil durumlar vb) en sıkı erişim denetimleri bile, en kısa zamanda hizmet
verilebilmesi için çiğnenebilir. Bazen, hastanın çok özel olarak düşündüğü ve hiç kimse
tarafından erişilmesini istemediği bilgiler, tedavi için yaşamsal öneme sahip olabilir. Erişim
denetimi, aşağıdaki soruları içerir:


Veriye kim erişecek?


Erişimin türü ne olacak? (yalnızca okuma, yazma, okuyamama, değiştirme,
gönderme, silme vb)


Hangi düzeyde veriye erişilecek?



Hangi bağlamda erişilecek? (nerede? Hangi durumda? Vb)

6. Kimlik belirleme, kimliksizleştirme: Güvenlik konusunda belirtildiği gibi kimlik
saptama, yetkili kullanıcıların kimliklerinin tanımlanmasıdır. Mahremiyet konusunda ise
hastanın nasıl tanımlanacağı ve klinik ya da klinik nitelikte olmayan verilerde hastanın nasıl
tanımlanacağıdır. Bu özellik, hastanın benzersiz ve doğru tanımlanması için kullanılır.
Tanımlama yaparken hastanın sisteme bağlanamayacağı da göz önünde bulundurularak
tanımlayıcılar seçilmelidir.
Hasta tanımlama yöntemlerine örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:


Ad, soyad



Ad, soyadı ve diğer demografik bilgiler (doğum tarihi, doğum yeri, baba adı



Sosyal güvenlik numarası

vb)


Hizmet sağlayıcı tarafından kullanılan sayısal ya da harf-sayı karışımı
benzersiz tanımlayıcı (protokol ya da dosya numarası gibi)
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Ulusal ya da uluslararası benzersiz sağlık tanımlayıcısı

Benzersiz sağlık tanımlayıcısı: Dünyada kullanılan benzersiz sağlık tanımlayıcısı
örnekleri aşağıda sıralanmıştır.


T.C kimlik numarası (sosyal güvenlik numarası)



Ad, soyad



Kişisel bilgiler (göz rengi, anne adı vb)



Parmak izi, ses vb biyolojik özellikler



Alternatif tanımlayıcılar



Var olan tanımlayıcılar + hekim tanımlayıcısı

TC Kimlik numarası ya da sosyal güvenlik numarasının kullanımı, tartışmalı bir
konudur. Bunun nedeni, başka resmi ya da özel veritabanlarının çoğunda da tanımlayıcı
olarak TC kimlik numarasının kullanılmasıdır. Sağlık kayıtlarının diğer veritabanları ile
ilişkilendirilmesi hasta mahremiyeti ve gizlilik açısından riskleri beraberinde getirmektedir.
Kimliksizleştirme: Sağlık verilerinin ikincil kullanımlarında, hasta kayıtlarında kayıt
sahibini tanımlayan bilgiler olmamalıdır. Bu nedenle, sağlık verileri ikinci amaçlarla
kullanılacak ise kayıt sahibi ve sağlık kurumu, hasta kayıtlarında tüm tanımlayıcı kişisel
bilgilerin kaldırıldığından ya da kimliksizleştirildiğinden emin olmalıdır. Sağlık kayıtlarındaki
kişisel tanımlayıcı alanlar, ad, soyad, adres gibi doğrudan kişiyi tanımlayan kısımlardır.
Aşağıdaki tabloda, bu tür bilgilerin nasıl gizleneceği gösterilmiştir.
Ad (sağlık kaydında)

Ad (ikincil kullanımda)

Kimliksizleştirme yöntemi

Gülhan

-

Alanın kaldırılması

Gülhan

******

Değerin anonimleştirilmesi

Gülhan

*^&U#

Değerin şifrelenmesi

Gülhan

G****n

Değerin genelleştirilmesi

7. Denetim: Sağlık verilerinin tüm kullanımları ve bunlarla ilgili tüm veriler
denetlenmelidir. Hastalara, imzalanmış mahremiyet ilkelerine dayanarak, kendileriyle ilgili
bilgilerin tüm kullanımlarını inceleme hakkı verilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bilişim güvenliği, bilişim ürünleri / cihazları ile bu cihazlarda işlenmekte olan
verinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumayı amaçlayan bir disiplindir.
Bunların dışında bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenlik risklerini belirlemek, analiz
ederek bu riskleri kontrol altında tutup yönetmek gerekir.

Güvenlik, genel olarak, bir kurumun mal varlığının, zarar, tehlike ya da kayıp
durumuna karşı korunması olarak tanımlanabilir. Güvenlik, bir ürün değil süreç olarak
düşünülmelidir. Güvenliğin amacı, hırsızlık ya da zarar olasılığını en aza indirebilmektir. Veri
güvenliğinin temel amacı, verinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini
sağlamaktır. Bu temel güvenlik öğelerinden herhangi biri zarar görürse güvenlik açığı oluşur.

Veri güvenliği ile ilişkili temel kavramlar: Gizlilik (Confidentialy): Verinin
yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunması, yalnızca yetkili kişilerin erişiminin
sağlanmasıdır. Bütünlük (integrity): Verinin yetkisiz değişikliğe karşı korunması Bilgilerin
eksiksiz, tam, tutarlı ve doğru olmasıdır. Veri bütünlüğü; kesinlik, doğruluk, geçerlik
kriterlerini taşımalıdır. Kullanılabilirlik (availability):Yetkilendirilmiş kişilerin gerektiğinde
ve zamanında tüm verilere erişebilmesinin sağlanmasıdır.

Veri güvenliği ile ilişkili diğer kavramlar: Kimlik saptama, kimlik
kanıtlama, yetkilendirme, sorumluluk, inkâr edememe, denetim/ kayıt tutmadır

Güvenlik Açıkları: Sistemde zarara yol açabilecek bilinen ya da bilinmeyen
zayıflıklardır.

Tehdit: Sistemde var olan açıkları hedefleyerek zarara neden olabilecek
olaylardır. Başka bir deyişle tehdit; belirli durum, yetenek veya olay olduğu anlarda güvenlik
fonksiyonunun yerine getirilmesini engelleyen potansiyel güvenlik bozucusudur. Tehdit
unsurları ise sistemi tehlikeye atabilecek kişi ya da işlemdir.

Saldırı: Sistemin güvenlik servislerini etkisiz hâle getirmeyi amaçlayan bir
tehditten üretilen ani bir hücumdur.

Saldırgan: Sistem veya ağ üzerinde servis veren makinelere hiçbir hakkı
yokken erişip zarar veren kişi ya da durum olarak tanımlanır.

Saldırılar: 1) Sistemde Kesinti / Engelleme; 2) Araya Girme /Dinleme; 3)
Değiştirme ve 4) Kılık Değiştirme / Oluşturma (üretim) olarak gruplanır.


Güvenlik önlemlerinin en önemli unsuru güvenlik politikasının belirlenmesidir.


Güvenlik önlemleri: Fiziksel Güvenlik; Güvenlik Duvarı; Kimlik Doğrulama;
Uygulama Güvenliği; Antivirüs Yazılımları; Casus yazılım bulma yazılımları olarak
özetlenebilir.
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Güvenlik ilkesi: bir kurumda bilgi ve teknoloji kaynaklarına erişim izni
verilen kişilerin uyması gereken, resmi, genellikle yazılı, üst düzey kurallardır ve güvenlik
uygulamalarının temelini oluşturur. Güvenlik ilkesinin uygulanmasıyla ilgili öğeler şunlardır:
Standartlar: Güvenlikle ilgili denetimlerde kullanılacak yöntemleri belirtir. Bunlar zorunludur
ve güvenlik ilkesinde bunların dışında eylemlere izin verilmez. Kılavuzlar: Öneri ve en iyi
uygulamaları içeren yöntemlerdir. Yordamlar: Standartlarda belirtilen yöntemlerin
uygulanmasında kullanılacak yol haritalarını gösteren ve çalışanların izlemesi gereken
ayrıntılı eylem planlarıdır.

Güvenliğin olmadığı sağlık bilgi sistemleri, hasta mahremiyetinin ihlal
edilmesine yol açsa da güvenliğin sağlanması kendiliğinden mahremiyeti korunmasını
sağlamaz. Çok güvenli sistemlerde bile bu hakkın çiğnenme olasılığı her zaman vardır. Sağlık
bilişiminde güvenlik ile mahremiyet arasında fark vardır. Bilgi güvenliği, genel olarak
bilginin yetkisiz erişime karşı korunmasıdır. Mahremiyet; ise kişinin, yani hastanın kendisi
hakkındaki bilgilerden hangilerine, hangi biçimde erişileceğine karar verme hakkıdır.

Sağlık hizmetlerinde güvenlik ve mahremiyeti sağlamak için oluşturulacak
çerçevede temel konular aşağıda belirtilmiştir. Bunlar;
1. Birincil ve ikincil erişim
2. Mahremiyet ilkesi
3. Bilgilendirilmiş rıza
4. Sınıflandırma
5. Erişim denetimi
6. Kimlik belirleme, kimliksizleştirme
7. Denetim
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Bölüm Soruları
1)
Genel olarak, bir kurumun mal varlığının, zarar, tehlike ya da kayıp durumuna
karşı korunmasına ne denir?
a) Risk belirleme
b) Güvenlik
c) Gizlilik
d) Mahremiyet
e) Yetkilendirme

2)
Yetkilendirilmiş kişilerin gerektiğinde ve zamanında
erişebilmesinin sağlanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

tüm

verilere

a) Gizlilik
b) Kullanılabilirlik
c) Bütünlük
d) Sorumluluk
e) İnkâr edememe

3)
“Veri güvenliğinin temel amacı, verinin gizliliğini, …… ve kullanılabilirliğini
sağlamaktır. Bu temel güvenlik öğelerinden herhangi biri zarar görürse güvenlik açığı oluşur”
cümlesindeki boşluğu doldurmak için aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir?
a) Sorumluluğunu
b) Kullanılabilirliğini
c) Güvenlik açıklarını
d) Bütünlüğünü
e) Kimlik denetimini
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4) “Sistemin güvenlik servislerini etkisiz hâle getirmeyi amaçlayan bir tehditten üretilen
ani bir hücumdur” ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
a) Saldırgan
b) Saldırı
c) Tehdit
d) Güvenlik açığı
e) Risk

5)
“……………. bilgisayarlar, ağlar, depolama aygıtlarındaki virüsleri bulup
ortadan kaldırmak için geliştirilmiş yazılımlardır” cümlesindeki boşluğu doldurmak için
uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Antivitüs programları
b) Casus yazılım bulma programları
c) Güvenlik duvarı
d) Fiziksel güvenlik
e) Uygulama güvenliği

6)

Veri güvenliğinin temel amacı nedir?

7)

Veri güvenliğini tehdit eden saldırılar nasıl sınıflanır? Açıklayınız.

8)
Bilgi-veri güvenliğinin sağlanması mahremiyeti koruma altına alır mı?
Mahremiyet – güvenlik ilişkisini açıklayınız.
9)

Saldırılar kaç grupta sınıflanır?

10)

Şifre kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan beşini yazınız.

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)d, 4)b, 5)a
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14. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI VE ETİK
KONULAR

Yrd. Doç. Dr. Gülhan COŞANSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kişisel Veri ve Kişisel Sağlık Verisi
14.1.1. Kişisel Veri
14.1.2. Kişisel Sağlık Verisi
14.1.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kullanılması
14.2. Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Yasal Düzenlemeler
14.3. Sağlık Bilişiminde Etik Konular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kişisel veri kavramını tanımlayınız.

2)

Hangi verileri kişisel sağlık verisi kapsamına düşünebiliriz

3)
Kişisel sağlık verilerinin korunması önemli midir? Bu veriler uygun şekilde
korunmazsa sonuçları ne olabilir? Tartışınız.
4)
Sağlık bilişimi ve verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemeler var mıdır?
Varsa bu düzenlemeler gereksinimi karşılamakta mıdır? Tartışınız.
5)

Sağlık bilişiminin etik boyutunu tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişisel veri kavramı

Kişisel veri kavramını
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kişisel sağlık verisi

Kişisel sağlık verisi kavramını
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kişisel sağlık
verilerinin korunması
ve yasal düzenlemeler

Kişisel sağlık verilerinin
korunması hakkında yasal
düzenlemeler konusunda fikir
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık Bilişiminde etik
konular

Sağlık Bilişiminde etik konular
hakkında fikir sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Veri



Kişisel veri



Kişisel sağlık verisi



Kişisel sağlık verilerinin korunması kanunu



Etik
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Giriş
Günlük hayatımızda pek çok hizmeti alabilmenin şartı kişisel verilerimizi
paylaşmaktan geçmektedir. Bize daha kaliteli hizmet sunmak için “ telefon görüşmelerimiz”
güvenliğin sağlanması, suçun önlenmesi gibi nedenlerle “görüntülerimiz”, sağlık hizmeti
alabilmek için “mahrem sağlık bilgilerimiz”, işyerleri ya da spor salonları gibi binalara
girebilmek için parmak izi vb “biyometrik verilerimiz”, kredi kartlarımızın harcama
detaylarından “alışveriş tercihlerimiz” ve daha pek çok verimiz kayıt altına alınmaktadır.
Bankalarda ya da resmi kurumlardaki işlemlerden sigorta şirketlerine, tatil
rezervasyonundan, alışverişe ve sağlık hizmetlerine kadar daha pek çok alanda başta TC
Kimlik numarası olmak üzere, telefon numarası, e-mail adresi vb. kişisel bilgilerimiz
istenmektedir. Alınan bu bilgilerin nasıl muhafaza edildiği, kötü niyetli kişilerin eline geçip
geçmediği ya da amacı dışında işler için kullanılıp kullanılmadığı her zaman insanların aklını
meşgul etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle sağlık kuruluşlarında
hizmetlerin sunum şekli de değişmiş ve bilgi depolama kapasitelerindeki artışın sonucunda
sağlık kurumlarında hastalar hakkında giderek daha fazla veri elde edilebilmeye ve bu veriler
depolanmaya başlamıştır. Alınan ve depolanan bu verilerin gerçekten amacına uygun olarak
toplanıp toplanmadığı, güvenliği ve sonrasındaki kullanımları hem yasal hem de etik
tartışmaları beraberinde getirmiştir.
Hâlihazırda Aralık 2003 tarihinde uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programına
bağlı olarak MEDULA sistemi ile ödeme kapsamı içindeki bireylerin sağlık bilgilerini
elektronik ortamda kayıt altına almaktadır. Medula, Genel Sağlık Sigortası ile sağlık tesisleri
arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik
olarak toplamak ve hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik
sistemdir şeklinde tanımlanmış olsa da kapsadığı bilgiler açısından inanılmaz verilere sahip
durumdadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı da kendine bağlı ya da
denetiminde bulunan sağlık kurumlarından hastaların kişisel bilgileri ile birlikte sağlık
verilerini toplamaktadır. Ayrıca sağlık alanında hizmet sunan sigortacılık sektöründeki üst
kuruluşlar da kişilerin sağlık verilerini toplamaktadır.
Ne yazık ki, kaynak israfının önlenmesi ve politikaların geliştirilmesinde yararlı
olabileceği iddiası ile kişisel veriler kamu ve özel kuruluşlarca kaydedilmekte, metaların
pazarlanmasında hedef kitleye ulaşmada kullanılmakta, bu amaçla kurumlar arasında satış
yoluyla paylaşılmakta ve böylece bu veriler de bir meta hâline gelmektedir.
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14.1. Kişisel Veri ve Kişisel Sağlık Verisi
14.1.1. Kişisel Veri
Anayasa Mahkemesinin 09.04.2014 tarihli kararına göre; Kişisel veri kavramı, belirli
veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu
bağlamda adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan
bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport
numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi,
e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri
gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri
kapsamındadır.
1995 yılında yayınlanmış olan Directive 95/46/EC numaralı Avrupa Birliği direktifi
kişisel verinin (personel data) tanımını şu şekilde yapmaktadır: Kişisel Veri: kim olduğu
belli veya belirlenebilen bir gerçek kişiye ait tüm bilgilerdir.
Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini
serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel
verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler
sonucunda, geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan çok sayıda verinin toplanabilmesi; daha
önce birbirinden ilişkisiz şekilde tutulan pek çok verinin merkezi olarak bir araya
getirilebilmesi; verilerin, veri eşleştirme ve veri madenciliği gibi ileri teknolojik imkânlarla
analiz edilebilmesi, veriden yeni veriler üretme kapasitesinin artması; verilere erişim ve veri
transferinin kolaylaşması; kişisel verilerin ticari işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği
kazanması sonucunda yaratılan risklerin daha yaygın ve önemli boyutlara ulaşması ve terör ve
suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme yönündeki faaliyetlerinin artması gibi etkenler,
günümüzde kişisel verilerin en üst seviyede korunmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu bağlamda Anayasa’nın 20. Maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde, ”Kişisel
verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmüne yer verilerek
kişisel verilerin korunması hakkı anayasal güvenceye bağlanmış ve bu şekilde keyfi
müdahalelere karşı koruma altına alınmıştır.
Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” başlıklı 20. maddesine 2010
yılında eklenen fıkrada “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere
erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen
hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve
usuller kanunla düzenlenir.” ifadesi yer almaktadır.
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı başlıklı 8.
maddesinin 1. fıkrasına göre, ”Herkes, özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmalarına saygı
gösterilmesi hakkına sahiptir”. Bu hükümde geçen özel hayata saygı hakkı, beraberinde
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kişisel verileri de kapsamaktadır. Maddenin 2. fıkrasında, sınırlama sebepleri ile bunların
kişisel verilerin gizliliği ve korunması hakkı yönünden nasıl uygulanacağı tanımlanmıştır.

14.1.2. Kişisel Sağlık Verisi
Dünya Hekimler Birliği 2002 Genel Kurulu’nda kabul edilen bildirgede ”Kişisel
sağlık verileri, kişinin bedensel ya da zihinsel sağlığına ilişkin kayıt edilmiş tüm bilgilerdir”
olarak ifade edilmiştir. Kişisel veri olarak kişinin kimlik ve sağlık bilgileri yanı sıra onun
bedenine ilişkin biyolojik-genetik bilgileri de (hücre, uzuv, kan ve DNA) oldukça önemlidir.
Dünya standartlarında kişisel sağlık verileri, kişisel veri kategorisi içinde hassas veya özel
niteliği olan veriler kategorisinde yer almaktadır.
Dünya Hekimler Birliği 2005 Santiago Hasta Hakları Bildirgesinin gizlilikle ilgili 8.
Maddesinde ”Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu, tedavisi ve kişiye özel
diğer tüm bilgiler ölümden sonra bile gizli olarak korunmalıdır. Ayrıcalıklı olarak hasta
yakınlarının kendileri ilgili sağlık risklerini öğrenmeleri açısından bu bilgilere ulaşabilme
hakkı olabilir” şeklinde ifade bulunmaktadır.

14.1.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kullanılması
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel
verilerin işlenmesi” olarak tanımlanır.

14.2. Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Yasal Düzenlemeler
Ülkemizde kişisel verilerinin korunma konusu uzun yıllardır gündemde olmakla
birlikte yasal düzenleme henüz çok yenidir. 24.3.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.4.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel
kişiliğine haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.
Bu kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak
üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanunun


1. Bölümü “Amaç, Kapsam ve Tanımlar”ı içeren 3 maddeden oluşmaktadır.



2.Bölümde “Verilerin İşlenmesi” başlığı altında



Madde 4: genel ilkeler



Madde 5: kişisel verilerin işlene şartları
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Madde 6: özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları



Madde 7: kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hâle getirilmesi



Madde 8: kişisel verilerin aktarılması



Madde 9: kişisel verilerin yurtdışına aktarılması



3. Bölümde “haklar ve yükümlülükler” başlığı altında



Madde 10. veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü



Madde 11. ilgili kişinin hakları



Madde 12. veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler yer alırken



4.Bölümde “ başvuru, şikâyet ve veri sorumluları sicili” başlığı altında 4



5. Bölümde “suçlar ve kabahatler” başlığı altında 2 madde,

madde,


madde ve


6. Bölümde “kişisel verileri koruma kurumu ve teşkilatı” başlığı altında 6

7. Bölümde “çeşitli hükümler” başlığı altında 6 madde bulunmaktadır.

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler; “ırk, etnik köken, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep, kılık, kıyafet, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat,
mahkûmiyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ve biyometrik veriler” olarak belirtilmiş ve
bu özel nitelikli verilerin kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmesinin yasak olduğu ifade
edilmiştir. Ancak özel nitelikli verilerden sayılan sağlık verisi ve cinsel hayat dışındaki
verilerin bazı kanuni zorunluluklarda rıza aranmadan işlenebileceği, sağlık ve cinsel hayata
ilişkin verilerin ise kamu sağlığının korunması, tıbbi tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi vb. nedenlerle açık rıza aranmaksızın işlenebileceği ve özel nitelikli kişisel
verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması gerektiği
belirtilmiştir.
Kanunun 7. maddesinde ise; “Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya
anonim hâle getirilir” ifadesi yer almaktadır.
Kanun bir veri sorumlusu tanımlamakta ve veri sorumlusuna verisi işlenecek olan
bireyi bilgilendirme yükümlülüğü vermektedir. Aynı şekilde verisi işlenecek olan kişinin
haklarını da şu şekilde sıralamaktadır: Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
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Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,


Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti alan tüm bireylerin verisin Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi
(USBS) çerçevesinde SağlıkNet aracılığı ile kayıt altına almaktadır. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre; Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel bileşenlerinden ve sağlıkta dönüşüm projesi
kapsamında uygulamaya koyulan reformların en önemli aşamalarından biridir. USBS şöyle
tanımlanmaktadır; tüm vatandaşları kapsayan, bireyin doğumundan önce başlayıp tüm
yaşamı boyunca sağlığıyla ilgili verilerden oluşan işlevsel bir veri tabanının, yüksek bant
genişlikli ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim omurgasında paylaşılması ve tele-tıp
uygulamalarına varan teknolojilerin mesleki pratikte kullanılmasını temel alan elektronik
kayıt sistemidir. Bu sistem ayrıca sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşların insan gücü,
taşınır, taşınmaz, idari ve mali verilerini de kayıt altına alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu
kapsamda geliştirilen Saglık.NET;Sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri,
doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm
paydaşlar için uygun bilgiler üreterek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde
verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve
iletişim platformu olarak tanımlamaktadır. Güncel uygulamada kamu-özel ayrımı
olmaksızın, sağlık hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının tanımlana veri
setlerindeki verileri Sağlık.NET 2 sistemine göndermesi istenmektedir. Ulusal Sağlık Veri
Setinin son versiyonunda ne tür bilgilerinin toplanacağı ayrıntılı olarak yer alırken toplam 65
adet veri seti bulunmaktadır. Her veri setinin kapsamı ve amacı ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu veri
setlerinin içinde çok sayıda özel nitelikli kişisel veri de bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin
sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim için
kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile
sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Bakanlığa bildirilmesine ilişkin
işlemlerde uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacı ile “Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıştır.
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Yönetmelik 20 Ekim 2016 tarihli 29863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Ayrıca 2007 tarihli “Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” nin, “Kişisel Sağlık Kayıtlarının
Güvenliği” başlıklı ekinde hasta sağlık bilgisinin mahremiyeti hususunda uyulması gereken
temel kurallar şu şekilde belirtilmiştir:

Veri güvenliği konusunda üç temel prensibin göz önüne alınması
gerekmektedir. Bunlar; “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik”tir.

Kurumda kimin hangi yetkilerle, hangi verilere ulaşacağı çok iyi
tanımlanmalıdır. Rol bazlı yetkilendirme yapılmalıdır ve yetkisiz kişilerin hastanın sağlık
kayıtlarına erişmesi mümkün olmamalıdır.

Sağlık kayıt bilgileri hastaya aittir. Yetkilendirilmiş çalışanlar ancak kendisine
kayıtlı olan hastaların sağlık kayıtlarına erişebilmelidirler. Ancak hastanın yazılı onayı ile
diğer sağlık çalışanları bu veriye erişebilirler.

erişemez.

Hasta taburcu olmuş ise hiçbir kurum çalışanı hastanın sağlık kayıtlarına


Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan sözle de olsa hasta sağlık bilgilerini
hastanın yakınları dışında üçüncü şahıslara ve kurumlara iletemez.

Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara iletilemez.
Hastanın kullandığı ilaçlar, diyet programları vs buna dahildir.

Hasta dosyasının bir kopyası hastaya teslim edilmelidir. İlgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla hiçbir hasta kaydı, elektronik veya kâğıt ortamında üçüncü
kişi ve kurumlara verilmemelidir.

Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hasta
dosyalarının gelişi güzel ortada bırakılamaması, bilgisayar ekranının başkalarınca
okunabilecek şekilde bırakılmaması gibi.

Telefon ile konuşurken hasta ile ilgili mahrem bilgilerin üçüncü şahısların eline
geçmemesine azami özen gösterilmelidir.

Bütün
saklanmalıdır.

hasta,

sağlık

kayıtları

fiziksel

olarak

korunmuş

mekanlarda

Biri kanun, biri taslak yönetmelik bir diğeri yönerge olan bu üç düzenlemenin dışında
başta Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun olmak üzere pek çok yasal belgede kişisel veriler
ile ilişkili düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye bu konuda pek çok uluslar arası
sözleşmeye de taraf olmuş durumdadır.
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Sağlık verilerinin güvenliği ve işlenmesi konusunda uluslararası düzenlemelerden en
çok bilineni HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996)’dır. Bu
düzenleme özellikle sağlık kurumlarının veri işleme süreçlerine ilişkin çok ayrıntılı
düzenlemeleri getiren bir kanundur.
Kişisel verilerin kayıt altına alınmasında yasal düzenlemelerin olması da sorunu
çözmemektedir. Burada etik ilkeler devreye girmektedir.

14.3. Sağlık Bilişiminde Etik Konular
Etik ilkeler, genel anlamda neyin doğru neyin yanlış, neyin ahlaki neyin ahlak dışı
olduğu ile ilgilidir. Kabul edilmiş evrensel etik ilkeler bulunmakla birlikte bazen etik ilkeler,
kültüre, gerekliliklere ve zamana göre değişebilir. Bilgi teknolojilerindeki ve bu teknolojilerin
sağlık alanında uygulanmasıyla ilgili gelişmeler yeni etik sorunları gündeme getirmiştir.
Bunlar;


Verinin varlığı, onun kullanımına bir gerekçe oluşturur mu?



Verinin sahibi kimdir; hasta mı sağlık kurumları mı?



Düşük maliyet ile veri güvenliği arasındaki denge nerdedir?



Hastalar, kendileriyle ilgili kayıtların tümüne erişmeli mi?



Acil durumlarda güvenlik kısıtlamalarını aşmaya kim yetkilidir?



Sağlık uzmanları, diğer uzmanlara erişim hakkı vermeli midir?


etik midir?

Hasta bunu istemese bile kendisiyle ilgili verileri yasal amaçlarla açıklamak

Bu soruların tek bir doğru yanıtı yoktur, çünkü yanıt soruldukları bağlama bağlıdır. Bu
nedenle, etik ilkelerin karşılanmasını sağlamak için, ileriye dönük düzenlemeler yapmak pek
mümkün değildir. Sağlık hizmetlerindeki tüm tarafların evrensel etik ilkelerin farkında olması
ve bu ilkelere göre davranıp çalışma sorumluluğu taşıması gerekir.
Uluslararası Tıp Bilişimi Derneği (International Medical Informatics Association –
IMIA), tıp bilişimiyle ilgili etik ilkeleri belirlemiştir. Bunlar;
1.
Bilgi mahremiyeti ve dağıtım hakkı: Herkes, mahremiyet hakkına sahiptir,
bu nedenle de kendileriyle ilgili verilerin toplanma, depolanma, erişim, kullanım, iletişim,
yönetim ve dağıtımı üzerinde denetim hakkına sahiptir.
2.
Açıklık: Kişisel verilerin toplanma, depolanma, erişim, kullanım, iletişim,
yönetim ve dağıtımı, uygun bir biçimde ve zamanında açıklanmalıdır.
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3.
Güvenlik: Bir kişi hakkında yasal olarak toplanan veriler, kaybolmaya,
aşağılama amaçlı kullanıma, yetkisiz erişime, değiştirilmeye ve aktarılmaya karşı uygun bir
yolla korunmalıdır.
4.
Erişim: Elektronik kaydın öznesi, bu kayda erişim ve yanlışlık ya da eksiklik
olması durumunda değiştirme hakkına sahiptir.
5.
Yasal Kısıtlamalar: Kişisel verilerin toplanma, depolanma, erişim, kullanım,
iletişim, yönetim ve dağıtımı üzerinde denetim hakkı, yasal ve uygun veri gereksinimlerine ya
da özgür, demokratik toplum gerekliliklerine, başkalarının eşitlik hakkına bağlıdır.
6.
En az müdahale: 1. maddedeki gizlilik ve mahremiyet hakkının ihlali
durumunda bu ihlalin ve müdahalenin en az düzeyde kalması için çaba harcanmalıdır.
7.
Sorumluluk: Gizlilik ihlali durumunda bu durum doğrulanmalı ve muhatabı
kişilere uygun zamanda ve yolla bildirilmelidir.
Sağlık bilişimiyle ilgili daha özel etik uygulamalar aşağıdaki gibidir:


Elektronik kaydın öznesi, sağlık kaydındaki verilerin kaynağını bilmelidir.


Elektronik kayıtta güvenlik, bütünlük, malzemede iyi nitelik, kullanılabilirlik
ve erişilebilirlik sağlanmalıdır.

Elektronik kayıt ya da içeriğindeki veri, yalnızca, verinin toplanma amacı
olarak belirtilen ya da etik olarak açıklanabilen amaçlarla kullanılmalıdır.

olmalıdır.

Elektronik kaydın öznesi, önceki olası ihlallerden ve nedenlerinden haberdar


Sağlık bilişimi uzmanları, acil durumlar dışında yalnızca uzman oldukları
alanda hizmet vermeli; her zaman eğitimleri ve deneyimleri konusunda dürüst olmalıdır.

Sağlık bilişimi uzmanları, insan haklarını ihlal eden durumlara katılımı ve
desteklemeyi reddetmelidir.

Sağlık çalışanları kanuni zorunluluklar dışında “sır saklama yükümlülüğü”
gereği hizmet alanların bilgilerini kimse ile paylaşmamalıdır.
Kişisel sağlık bilgilerinin kayıt altına alınması, elektronik ortamda depolanması,
işlenmesi ve paylaşımı konusunda;
1.

Amaç toplum yararı temelinde açık olarak belirlenmiş olmalıdır.

2.
Amaç doğrultusunda kişisel hak ve özgürlükler korunarak sistemle ilgili
hukuksal ve teknik düzenlemeler yapılmalı. Bu düzenlemelerde verinin gerçek sahibinin
sağlık hizmeti sunanların değil, kişi olduğu vurgulanmalıdır.
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3.
Amaç dışı kullanımlar açısından yaşanmış olaylar ve de olası tehlikeler ve
riskler de göz önünde tutularak her türlü hukuksal ve güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.
4.
Gerek uygulama gerekse de güvenlik konusunda başta devlet olmak üzere
sağlık hizmetinin uygulanmasında yer alan kişi ya da kurumların yetki ve sorumlulukları açık
olarak belirtilmelidir.
5.
Tüm uygulamaların düzenlenmesinde kişisel sağlık verilerinin kendine özgü
özelliklerinin yanı sıra sağlık mesleklerinin uygulanmasında ki mesleki kavramlar, etik
değerler ve yine mesleğe özgü düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır.
6.
Toplum kişisel sağlık verilerinin kullanımında amaç ve paylaşım konusunda
(kesin olarak olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte) yaygın ve sürekli olarak
bilgilendirilmelidir.
7.
Toplumsal bilgilendirmenin yanı sıra verilerin alınması sırasında da kişi
doğrudan sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmeli ve kişinin yazılı onamı alınmalıdır.
8.
Kişi onam vermiş olsa dahi bilgilerini denetleyebilmeli, istediğinde silme
(bloke) işlemi yapabilmelidir
9.
Sağlık hizmeti sunumunda kişisel sağlık veri girişi yapacak ve işleyişte yer
alacak tüm sağlık çalışanları kullanma, sorumluluk ve yükümlülük konusunda
bilgilendirilmeli ve yetkilendirilmelidir. Bilgilendirme ve yetkilendirme de mutlaka mesleki
etik değerler de kavratılmalıdır. Bilgilendirme özellikle mesleki eğitimler sırasında
yapılmalıdır.
10.
Veri sistemin işlerliği ve güvenliği konusunda şeffaflık ilkesi çerçevesinde
kurum dışı, yürütmeden bağımsız denetim kurulları oluşturulmalıdır. Oluşturulacak olan
kurulun çalışma ilkeleri ve biçimi belirlenmelidir.
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Uygulama Soruları
1)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyerek kritik ediniz.

2)

Kanun hakkında sivil toplum örgütlerinin eleştiri ve önerilerini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Günlük hayatımızda pek çok hizmeti alabilmenin şartı kişisel verilerimizi
paylaşmaktan geçmektedir. Bankalarda ya da resmi kurumlardaki işlemlerden sigorta
şirketlerine, tatil rezervasyonundan, alışverişe ve sağlık hizmetlerine kadar daha pek çok
alanda başta TC Kimlik numarası olmak üzere, telefon numarası, e-mail adresi vb. kişisel
bilgilerimiz istenmektedir. Alınan bu bilgilerin nasıl muhafaza edildiği, kötü niyetli kişilerin
eline geçip geçmediği ya da amacı dışında işler için kullanılıp kullanılmadığı her zaman
insanların aklını meşgul etmektedir. Alınan ve depolanan bu verilerin gerçekten amacına
uygun olarak toplanıp toplanmadığı, güvenliği ve sonrasındaki kullanımları hem yasal hem de
etik tartışmaları beraberinde getirmiştir. Ne yazık ki, kaynak israfının önlenmesi ve
politikaların geliştirilmesinde yararlı olabileceği iddiası ile kişisel veriler kamu ve özel
kuruluşlarca kaydedilmekte, metaların pazarlanmasında hedef kitleye ulaşmada kullanılmakta,
bu amaçla kurumlar arasında satış yoluyla paylaşılmakta ve böylece bu veriler de bir meta
hâline gelmektedir.

Kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir
kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda adı, soyadı, doğum tarihi ve
doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; iletişim bilgileri, aile
bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri
kapsamındadır.

Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve
kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve
özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır. Bu hak anayasal
güvence altındadır.

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda, çok sayıda verinin
toplanabilmesi; daha önce birbirinden ilişkisiz şekilde tutulan pek çok verinin merkezi olarak
bir araya getirilebilmesi; verilerin ileri teknolojik imkânlarla analiz edilebilmesi, veriden yeni
veriler üretme kapasitesinin artması; verilere erişim ve veri transferinin kolaylaşması; kişisel
verilerin ticari işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği kazanması, risklerin daha yaygın ve
önemli boyutlara ulaşması ve terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme yönündeki
faaliyetlerinin artması gibi nedenler günümüzde kişisel verilerin en üst seviyede korunmasını
zorunlu kılmaktadır.

Kişisel veri olarak kişinin kimlik ve sağlık bilgileri yanı sıra onun bedenine
ilişkin biyolojik-genetik bilgileri de (hücre, uzuv, kan ve DNA) oldukça önemlidir. “Kişisel
sağlık bilgileri, kişinin bedensel ya da zihinsel sağlığına ilişkin kayıt edilmiş tüm bilgilerdir”.
Dünya standartlarında kişisel sağlık verileri, kişisel veri kategorisi içinde hassas veya özel
niteliği olan veriler kategorisindedir.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
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hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem “ kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanır.

Ülkemizde kişisel verilerinin korunması konusu uzun yıllardır gündemde
olmakla birlikte yasal düzenleme henüz çok yenidir. 24.3.2016 tarihinde kabul edilen 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.4.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Bu kanunla Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. Ancak bu kanunla ilgili meslek
örgütleri ve hukukçular ciddi eleştirilerde bulunmakta ve uygulanmasındaki eksiklere dikkat
çekmektedir.

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler; “ırk, etnik köken, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık, kıyafet, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık,
cinsel hayat, mahkûmiyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ve biyometrik veriler” olarak
belirtilmiş ve bu özel nitelikli verilerin kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmesinin yasak
olduğu ifade edilmiştir. Ancak özel nitelikli verilerin bazı istisnalarda rıza aranmaksızın
işlenebileceği belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kişisel sağlık verilerinin kayıt altına
alınabilmesi için yapılacak uygulamada, veri mahremiyetinin sağlanması, işlenmesi ve
işleyecek gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları esas ve usulleri belirlemek amacı ile “Kişisel
Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
Taslağı” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu metin henüz taslak hâlindedir.

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin, “Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği” başlıklı
ekinde hasta sağlık bilgisinin mahremiyeti hususunda uyulması gereken temel kurallar
belirtilmiştir.

Ayrıca Türkiye bu konuda pek çok uluslararası sözleşmeye taraf olmuş ve
yükümlülüğü kabul etmiş durumdadır.

Ancak kişisel verilerin kayıt altına alınmasında yasal düzenlemelerin olması da
sorunu çözmemektedir. Burada etik ilkeler devreye girmektedir.

Etik ilkeler, genel anlamda neyin doğru neyin yanlış, neyin ahlaki neyin ahlak
dışı olduğu ile ilgilidir. Tıp bilişimiyle ilgili etik ilkeler: Bilgi mahremiyeti ve dağıtım hakkı;
Açıklık; Güvenlik; Erişim; Yasal Kısıtlamalar; En az müdahale ve Sorumluluk olarak
sıralanabilir.
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Bölüm Soruları
1)
“Kim olduğu belli veya belirlenebilen bir gerçek kişiye ait tüm bilgiler”
aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a) Sağlık verisi
b) Özgeçmiş
c) Kişisel veri
d) Kişisel sağlık verisi
e) Özel hayat
2)

Aşağıdakilerden hangisi kişisel sağlık verisi kapsamında değerlendirilmez?
a) Geçirilmiş hastalıkları
b) HIV taşıyıcılığı
c) Kan grubu
d) TC kimlik numarası
e) Kullanılan ilaçlar

3)
24.3.2016 tarihinde kabul edilen ve 29677 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun hangisidir?
a) Sosyal güvenlik kanunu
b) Kişisel verilerin korunması kanunu
c) Ailenin korunmasına dair kanun
d) Medeni kanun
e) Ceza kanunu
4)

Aşağıdakilerden hangisi tıp bilişimiyle ilgili etik ilkelerden biri değildir?
a) Açıklık
b) Sorumluluk
c) Güvenlik
d) Bütünlük
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e) Erişim
5)
Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bireylere
sağladığı haklardan biri değildir?
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak toplanmasını engelleme
6)

Özel nitelikli veri kavramını açıklayınız.

7)
Sağlık bilişimi ve verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemeler var mıdır?
Var ise ikisinin adını yazınız.
8)
yazınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bireylere sağladığı haklardan üçünü

9)

Sağlık bilişiminde uyulması gereken etik ilkeleri sıralayınız.

10)

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti alan tüm bireylerin verisin Ulusal Sağlık Bilgi

Sistemi (USBS) çerçevesinde ……. aracılığı ile kayıt altına almaktadır. Cümledeki boşluğu
doldurunuz.
Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)d, 5)e
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Açiköğretim Fakültesı̇ Yayını. Eskişehir.
Açıköğretim Fakültesı̇ Yayını. Eskişehir.
İsçi, F, Esin, NM. (2009). Bir İş Yerindeki İs Sağlığı Hemşireliği Girişimlerinin
Omaha Hemşirelik Girişim Şeması İle Değerlendirilmesi. DEUHYO ED, 2 (2), 39-55.
Keser Berber L, Ülgü MM, Er C (2009). Elektronik Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın
Gizliliği. Karakter Color AŞ. İstanbul.
Kırılmaz, H. (2005). Sağlık Sisteminin Sorunları ve Bilgi Teknolojileri. 2. Ulusal Tıp
Bilişimi Kongresi, Ankara.
Kinsella A, Albright K. Nursing Informatics. In: McGonigle D, and Mastrian K (Eds)
Telenursing and Remote Access Telehealth. 1st. edition, Massachusets; Jones&Bartlett
Learning Company, 2012: s 317-351
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf (12.07.2016)
Kulakcı, H, Emiroglu, ON. (2011). Huzurevinde Yasayan Yaşlıların Bakımında
Omaha Sisteminin Kullanılabilirliginin Değerlendirilmesi. DEUHYO ED, 4 (1), 25-33.
267

Küzeci, E. (2010). Anayasal Bir Hak: Kişisel Verilerin Korunması. İdarecinin Sesi
Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2014. http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/163/3%20Dr.%20Elif%20K%C3%9CZEC%C4%B0.pdf (12.07.2016)
Lundberg, C, Warren, J, Brokel, J, Bulechek, G, Butcher, H, McCloskey, M et al. (2008).
Selecting A Standardized Terminology for The Electronic Health Record That Reveals The Impact of
Nursing on Patient Care. Online Journal of Nursing Informatics, 12, 2, 1-11.

Martin, K.S. (2005). The Omaha System: A Key to Practice, Documentation, and
İnformation Management. Reprinted 2nd ed. Omaha, NE: Health Connections Press.
McGonigle D, Mastrian K. (Eds) (2012). Nursing Informaticsand the Foundation of
Knowledge, Second Ed. Jones & Barlett Learning International, United Kingdom.
Mendi B (2016) Teletıp. içinde B. Mendi (ed) Sağlık Bilişimi ve Güncel Uygulamalar.
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Mollaoğlu M (2016). Sağlık Bilişiminde Güvenlik ve Etik. içinde B. Mendi (ed)
Sağlık Bilişimi ve Güncel Uygulamalar. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Monsen KA, Newsom ET. (2011). Feasibility of using the Omaha System to represent
public health nurse manager interventions. Public Health Nurs. 28(5), 421-428.
Monsen, KA, Banerjee, A, Das, P. (2010). Discovering Client and İntervention
Patterns in Home Visiting Data. Western J Nurs Res. 32 (8), 1031-54.
Monsen, KA, Foster, DJ, Gomez, T, Poulsen, JK, Mast, J, Westra, BL et al. (2011). EvidenceBased Standardized Care Plans for Use İnternationally to İmprove Home Care Practice and Population
Health. Appl Clin Inform. 2 (3): 373-83.

Monsen, KA, Fulkerson, JA, Lytton, AB, Taft, LL, Schwichtenberg, LD, Martin, KS.
(2010). Comparing Maternal Child Health Problems and Outcomes Across Public Health
Nursing Agencies. Matern Child Health J. 14 (3), 412–21.
Monsen, KA, Sanders, A, Yu, F, Radosevich, D, Geppert, J. (2011). Family Home
Visiting Outcomes for Mothers With And Without İntellectual Disabilities. JIDR. 55 (5): 484499.
Musoğlu, E. (2001). İkibinli Yıllar Türkiye’sinde Sağlıkta Bilgi Stratejileri. Tıp
Bilişimi Derneği Çalışma Grupları Sonuç Raporu. Tıp Bilişimi Derneği, Tübitak.
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