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Evde bakım teknolojilerini 
içerecek şekilde teletıp 
hizmetleri genişletilmeli
Sağlık bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve mahremiyetini sağlamaya 
yönelik yönetmeliğin hazırlandığı bildirilirken sağlıktaki büyük verinin 
kalitesinin iyileştirilmesine yönelik metodolojilerin saptanması istendi.

TBD “Sayısal 
Gündem 
2020” hedefi 

kapsamında oluşturduğu 7 ana 
öncelikli grupta oluşturulan 40 
uzmanlık grubundan biri olan 
“Toplum için BT kazanımları” 
kapsamında “Sağlık Bilişimi” 
Uzmanlık Grubu’nun çalışmaları da 
değerlendirildi.
Uzmanlık Grubu Yöneticisi Dr. 
Nihat Yurt başkanlığında yapılan 
çalıştayda şu konular konuşulup 
tespitlerde bulunuldu: 
-Mevcut kurulu Teletıp 
hizmetlerininin etkin işletilmesi 
için gerekli alt yapı oluşturulması 
gerekiyor. Evde bakım teknolojilerini 
içerecek şekilde teletıp hizmetlerinin 
genişletilmesi yararlı olacak. Ayrıca 
engelliler ve özel ihtiyaç gruplarına 
yönelik teletıp hizmetleri önem taşıyor.
- Sağlık NET’te birinci basamak ve ikinci 
basamak entegresyonu sağlanmalı. 
Sağlıkta büyük veri (big data) söz 
konusu olduğundan veri kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik metodolojiler 
tespit edilmeli.
- Sağlık verilerinin paylaşılması ve 
kişisel sağlık verilerine kişinin erişimi 
konusunda çalışmalar yapılıyor. Nabız 
projesiyle kişi sağlık bilgilerinin kiminle 
hangi düzeyde paylaşacağına karar 
vermesi hedefleniyor.
- Hükümet programında yer alan sağlık 
turizminin geliştirilmesi çalışmalarına 
katkı sağlamak üzere Avrupa Birliği (AB) 
düzeyinde elektronik sağlık kayıtlarının 
değişimine yönelik ülkemizin de yer aldığı 
pilot proje sonuçları değerlendirilmeli.
- Sağlık bilgilerinin gizliliği, güvenliği 
ve mahremiyetini sağlamaya yönelik 
yapılan son anayasal değişiklik dikkate 
alınarak gerekli birincil ve ikincil 
mevzuat düzenlemeleri yapılmalı. Sağlık 
Bakanlığında konu ile ilgili yönetmelik 
hazırlandığı ve Başbakanlığa gönderildiği 
bilgisi alındı.

2015 hedefleri 
-Evde bakım 
teknolojilerini içeren 
teletıp hizmetleri 
araştırılmalı: 
Yaşlanan nüfus ve 
kronik hastalıkların 
artması nedeniyle 
evde bakım 
teknolojilerini 
içerecek şekilde 
teletıp hizmetlerinin 
geliştirilmesi 
gerekiyor. Ayrıca 
engelliler ve özel 
ihtiyaç gruplarına 
yönelik teletıp 

hizmetleri önem kazanıyor.
- Sağlık turizmine yönelik elektronik sağlık kayıtlarının 
değişimi için yapılan pilot proje sonuçları araştırılmalı: 
AB’den ülkemize gelen ve ülkemizden AB’ye seyahat 
eden vatandaşların hasta güvenliğini sağlamak üzere 
sağlık kayıtlarının etkin değişiminin sağlanması 
gerekiyor.
- Sağlık verilerinin kalitesinin artırılmasına 
yönelik metodolojiler araştırılmalı: Toplanan 
büyük sağlık verilerinin (big data)kalite yönünden 
değerlendirilmesine yönelik metotların belirlenmesi 
gerekiyor.
- Güncel gelişmeler doğrultusunda mevzuat 
düzenlemeleri konusunda araştırma yapılmalı: Sağlık 
alanından gizlilik, güvenlik ve mahremiyet alanında 
özel düzenlemelere ihtiyaç bulunuyor. Son Anayasal 
düzenleme ve kişisel bilgilerinin korunması kanun 
taslağının yasalaşması sürecinde sağlık alanına özel 
birincil ve ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması 
gerekiyor.
- Horizon 2020’de sağlık bilişimi alanında projelerin 
incelenmesi, katılım sağlanmasına yönelik farkındalık 
yaratılmalı: Ülkemizce katılım kararı alınan AB Horizon 
2020 programı çerçevesinde sağlık alanında azami 
katkı sağlamak üzere farkındalık oluşturulması ve 
proje geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması 
önem taşıyor. Bu bağlamda Horizon 2020 ile ilgili 
tarafların bir araya getirilerek ulusal düzeyde 
KamBİB, BİMY ve sağlık bilişimi kongrelerinde oturum 
düzenlemesi yararlı olacak.
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