
Dr. Yurt, sağlık sektörünün küresel sorunların 
katlanarak arttığı bir sektör olduğuna işaret 
ederek, bilişim sektörünün sağlık sektörüne 

katkı sağladığını, sorunların çözümü için güçlü işbirliğine 
ihtiyaç bulunduğunu anlattı. 

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Ursu ise e-sağlık 
kavramının Dünya Sağlık Örgütü için yeni bir kavram olduğunu 
dile getirerek, e-sağlık uygulamalarının çok geliştiğini ve çok 
sayıda uygulama bulunduğunu belirtti. e-Sağlık Stratejisi 
geliştirilmesine ilişkin örgütün çağrısı bulunduğunu anımsatan 
Ursu, e-sağlıkla ilgili yapılan çalışmaların karşılıklı iyi okunması 
gerektiği tavsiyesinde bulundu. Örgütün tavsiye kararlarının 
standartlara uyumluluğunun önemine işaret eden Ursu, 
e-sağlık performansının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 
noktasında sürece önem verdiklerini ve süreçte karşılaşılan 
zorluklara dikkat ettiklerini kaydetti. 

Sağlık yönetişiminin iyileştirilmesi ve farklılıkların 
giderilmesinin üzerinde çalıştıklarını söyleyen Ursu, bilginin 
zamanında paylaşılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. 
Ursu, işbirliği ve inisiyatif için uzmanlık grubu oluşturulduğunun 
altını çizerek, Türkiye’nin de süreç içerisinde önemli rol 
oynadığını kaydetti. Türkiye’deki e-nabız uygulamasının çok 
başarılı olduğunun vurgulayan Ursu, örgüt olarak Türkiye’nin 
pozitif deneyimlerini paylaşacaklarını, diğer ülkelerin de 
e-sağlık vizyonlarını belirlemelerini istediklerini bildirdi. Ursu,  
Türkiye’de e-sağlık sürecini etkileyen teknoloji kullanımı, 
geniş bant penatrasyonu ve yatırımlardan söz etti. e-Sağlık 
kapsamında bulunan mobil sağlık konusunda Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunications 
Union - ITU) ile ortak çalışma yürüttüklerini aktaran Ursu, 
pazarın çok hızlı biçimde değiştiğini anlattı. 

Konuşmasında e-sağlık alanında karşılaşılan zorluklar, 
yatırımlar ve bakım hizmetlerinden de söz eden Ursu, yatırım 
ve bakım hizmetlerinin sürece uygun şekilde değiştirilmesi 
gerektiğine işaret etti. Ursu, hastanın basit bir rol yerine 
kullanıcı rolüne kavuştuğunu ve geleneksel çerçevenin dışına 
çıktığına dikkati çekerek, başarılı bir platform geliştirilmesinin 
önemli olduğunu vurguladı. Süreç kapsamında karşılaşılan 
zorluklar, sistemin karşılıklı çalışması ve standart konusuna da 
değinen Ursu, konuşmasını sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumun dijital okur-yazarlığının geliştirilmesi lazım. e- 
Sağlık konusunda örgüt kural koyucu ve ülkeleri destekleyici 
konumda. e-Sağlıkta önemli gelişmeler kaydedileceğine 
inanıyoruz. Ülkeler, 2030 için sürdürülebilir hedefler belirledi. 
e-Sağlık uygulamaları sürece önemli katkı sağlayacak. Çözüm 
önerileri üzerinde çalışan bir inisiyatif var. Hızlı, ileriye dönük, 
ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun yanında doğru 

Sağlıkta Küresel Yaklaşımlar

e-Nabız uygulaması Dünya 
Sağlık Örgütü’ne örnek oldu

bilgi paylaşımı rolüne sahip ve hasta merkezli ulusal sağlık 
planları önemli. Birey merkezli hasta yönetimi ve bireylere 
kendi sağlıklarını kontrol etme bilinci kazandırılması, hasta 
bilgilerinin gizliliği, bilgilerin doğru değerlendirilerek verilerin 
oluşturulması için iyileştirmeler yapılması gerekli. e-Sağlık, 
sağlıkta eğitimsizliğin giderilmesi amacıyla Dünya Sağlık 
Örgütü’nün desteklediği özel bir proje.  e-Nabız uygulaması 
önemli ve Türkiye e-sağlıkta lider olabilme vasfı taşıyor.”

Elektronik sağlık kayıtları hasta güvenliğinde önemli

Hacettepe Hastaneleri Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Topeli de sunumunda hasta güvenliğinin sağlık birimlerinin 
amacı olduğuna değinerek sağlık bakım ortamının karmaşık 
bir ortam olduğunu ve merkezde hastalık değil, hastanın 
bulunduğunu söyledi. Sağlık bakımının temel ilkelerinden 
birinin hasta güvenliği olduğuna vurgu yapan Topeli, hasta 
bakımında da güvenlikle ilgili sorunların olabildiğine dikkati 
çekti. Tıbbi hata nedenlerini sıralayan Topeli, hatanın insana 
özgü olduğunu, hataları nasıl engelleyebilirizin önemli 
olduğunun altını çizdi. Hemşire ve yardımcı sağlık personelinin 
az olduğunu ifade eden Topeli, elektronik sağlık kayıtlarının 
hasta güvenliğine önemli etkileri olduğunu ve doktorların 
karar destek sistemlerini önemsediklerini kaydetti. Topeli, 
sunumunda ayrıca şu önerilerde bulundu:   

-Hasta merkezli sağlık yönetimi ve güvenliği yanında etkili 
verimli tedavi ön planda olmalı,

-Adil tedavi ortamı (ödeneklerin kısıtlı olduğu ortamda 
eşit haklar) sağlanabilmeli,

-Hasta bireyler, tıbbi kazalardan uzak tutulmalı, 

-Hastane ortamları veya yoğun bakımlar, dijital ortamlara 
taşınıp evraksız ortamlar yaratılmalı. Yani veriler, elektronik 
ortamda doğru bir şekilde kayıt altına alınmasının yanında 
doktor hasta iletişiminde dinleme ve fiziksel muayenenin 
devamı önem taşıyor,

-Hekim ve hastane personel güvenliği, güvenlik kültürü 
ve temel ilkeler ile hasta güvenliğinde iyileştirme modelleri 
geliştirilmeli, 

-Tıbbı hataları engelleme metotları ve istatistikler 
paylaşılmalı,

-Suçlayıcılıktan uzak en güvenli ortamı sağlanmalı ve 
tedavi uygulanmalı,

-Bulaşıcı evrensel hastalıklar ve erken uyarı sistemlerinde 
teknoloji ile bilişim önem taşıyor. 

TBD 32. Bilişim Kurultayı’nın ikinci günü düzenlenen “Sağlıkta Küresel Yaklaşımlar” panelinde, 21. yüzyılda 
sağlıkta büyük bir transformasyonun gerçekleşeceğine işaret edilerek, hastane ve doktor odaklı bir sağlık 
sisteminin birey odaklı bir hale geleceği ve kişiselleşeceğinin üzerinde duruldu. 
Paneli, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden (TODAİE) Dr. Nihat Yurt yönetti. Hacettepe Hastaneleri 
Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arzu Topeli ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO) 
Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu’nun katıldığı panelin raportörlüğünü Refia Karaca yaptı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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