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HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

HASTANE
BİLGİ

YÖNETİM

SİSTEM
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Hasta

Doktor , Hemşire ve diğer Sağlık Çalışanları

Tedavi ve takibi

Hasta Bakımı

Görüntüme

Laboratuvarlar

Cihazlar 

Girşimsel İşlemler

HASTANE
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Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Özellikli Hizmetler

İlaç

Tıbbi ve Basit Malzeme

İdare ve Destek Hizmetleri personeli

Bina ve fiziki yapı

Araç ve İnsan Trafiği

Destek Hizmetleri 

Yönetim Hizmetleri                                 SONSUZ……..

HASTANE
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Hasta ve Çalışan Güvenliği

Veri Güvenliği

Klinik Karar Destek Bilgileri

Malzeme ve tedarik bilgileri

Mali ve finansal yönetim ve planlama

Denetim ve destek yazılımları       

Verimlilik, Performans       

Faturalandırma                                       SONSUZ…..
TIBBİ BİLGİLER

BİLGİ



BİLGİ

• Hastanelerde üretilen dataların çeşitliliği çok fazla olup, üretilen data miktarı çok büyük 
ölçeklerdedir.

• Hasta sağlığı açısından en kıymetli datanın tıbbi data olduğu düşünüldüğünde bu datayı doğru, 
belirli standartlarda ve ölçülebilir tutulmasının faydası paha biçilemezdir

• Günümüzde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri veri ürettiği kadar diğer sistemlerle (USS online, 
Medula, MHRS, MKYS vb.) de veri alışverişi yapar hale gelmiş, eş zamanlı olarak bu sistemlerle 
entegre olup büyük bir oluşumun parçası haline gelmişlerdir.

• Temel modüller dışında Özellikli modüller aracılığıyla tüm süreç entegre ve kağıtsız 
• (ama karmaşık) hale getirilebilmektedir.

• Medikal modüller finansal ve stok modülleri ile entegre çalışarak, kaçakların en aza indirilmesini 
ve tedavinin kalitesini sağlamakta, sağlıklı veri (?????) oluşması için zemin hazırlamaktadır.



7

• Onkoloji Bilgi Sistemi
• Digital Patoloji
• Diyaliz Bilgi Sistemi
• FTR Modülü
• Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyon
• Hemşirelik Bilgi Sistemi
• Transplantasyon
• Radyasyon Onkolojisi
• Genetik
• Yoğun Bakım Bilgi Sistemi
• Olay bildirim Takip
• Çalışan sağlığı v.b gibi  

SONSUZ…….

BİLGİ
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BİLGİ

Hemşire Bakım Planları

E- Order Uygulamaları

Aldığı / Çıkardığı Takipleri

Düşme Riski Formu

Hasta Öykü Formu

Hemşire Fiziki Değerlendirme

Hasta Eğitimi

Kısıtlama Formu

Yara Bakım ve Değerlendirme Formu

Girişimsel İşlemler Formu
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YÖNETİM

YÖNET

NASIL
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Pragmatik

Modern

• Ölçme

• Bilme 

• Planlama 

• İcra 

• Kontrol

YÖNETİM

HEPSİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE YAPILABİLİR
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Yazılımlar

Yazanlar

Bilgisayarlar

Mobil cihazlar ve akıllı telefonlar

Mevzuatlar

Veri üreten tüm cihazlar (Laboratuvar, Radyoloji, EKG, EKO, SFT, KİOSK, Hasta başı monitör 
vb.) 

Hasta

Entegrasyonlar

İlişkiler                                                               SONSUZ?????

YÖNETİM
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YÖNETİM

Şehir Hastaneleri Bilgi Sitemleri YönetimiJ
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• Belirli standartlar oluştuğu için istatistiklerin daha sağlıklı ve okunabilir olması

• Doğru veri girişine yönlendirme

• İzlenebilir, yönetilebilir olmalı

• Çapraz kontroller içermeli

• Metin veri giriş dışında, bölümlere ve uygulamalara özel seçilebilir, formatlı içerikler 
kullanılmalı

• Sistem tarafından otomatik hesaplamalar ve skala uygulamaları (APACHE II, SOFA, 
PRISM, GKS vb.)gerçekleştirilmeli

SİSTEM
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• Hastanede üretilen en değerleri verinin başında tıbbi veriler gelmektedir. 

• Üretilen tıbbi verilerin belli standartlarda ve ölçülebilir şekilde kaydedilmesi 
gereklidir. 

• Fakat Anamnez, klinik seyir, epikriz gibi yoğun metin bazlı tıbbi verilerin olduğu 
kısımlarda metinden ziyade seçmeli sonuçlara, dinamik düzenlene formlara, 
otomatik hesaplanan alanlara yer verilmelidir. 

SİSTEM
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SİSTEM

• Üretilen tüm tıbbi verilerin kaydedilmesi hastanın almış olduğu ve ileride alacağı tedavinin 
kalitesini önemli ölçüde arttırmakla beraber ölçülebilir olmasını sağlayacaktır. 

• Doktorların ürettiği hizmetlerde tıbbi kayıtlar büyük ölçüde yapılmaktadır. Bunun yanısısra
bakım hizmetini primer olarak yürüten hemşire tıbbi verilerinin kaydı çok önemlidir. 
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SİSTEM

• E-Order uygulamaları ile Doğru Hasta / Doğru İlaç / Doğru yol/ Doğru Zaman / Doğru Doz 

• İlaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-alerji gibi etkileşimlerin çalışmasının sağlanması ile doğru ilacın order
edilmesi veya reçete edilmesi

• Hasta Başı ilaç sayesinde ilaç uygulamaları denetlenip online veri girişi

• Test sonuçları ile ilaçlar arasında ilişki kurularak kural tabanlı uyarı sistemi

• İnfüzyon orderı verilirken, serum ile birlikte verilen ilaçların dozları, minimum, maksimum ve 
toplam doz bilgileri izlenmeli ve aldığı çıkardığı takibi ile entegre çalışmalıdır.

KISACA; HASTANE VE HASTA ONLİNE TAKİP EDİLMELİ
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SİSTEM

• Klinik karar destekleri ile beraber hastanın tedavi süreçlerinde öneriler alınabilmektedir. 
(Örneğin, albumin düzeyinde problem olan hastalarda Beslenme Bakım planının 
uygulanması)

• KKDS’ler rehberlik yaparak doğru tanıların koyulmasını sağlayarak tedavi sürecini 
hızlandırmakta ve kaliteyi arttırmaktadır. 

• Klinik karar destek ekranları daha detaylı olabilir, özellikle ilaç-hasta, ilaç-gıda ve diğer 
etkileşim kontrolleri daha fazla hastalara özgü parametreler kullanmalı (tanı, diyet, yaş, 
ağırlık)

• İlaç dışı uygulamalar – görüntüleme veya kataterizasyon işlemleri- için sistem daha fazla 
hasta parametresi kullanarak hekimin uygun tedavi vermesine yardımcı olabiliyor
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SİSTEM

İş listesi optimize edilmeli (an için kağıt tabanlı)

Diktasyon ve PACS arasındaki entegrasyonu geliştirin ki radyologlar ve sekreterler daha iyi iletişim 
kurabilsin (veya konuşma tanıma yazılımı kullanım) 

Radyasyon dozu takibini düşünün, ve limitlere ulaşıldığında sistem otomatik uyarı verebilir. 

Raporlar daha yapılandırılmış olabilir ve yazılım burdan data yakalayarak karar desteği verebilir.

Radyologların gece bulunmaması bir güvenlik riskidir (görüntüleme yapılan acil hastalar için).

An için hekimler görüntüleri kendi yorumlamakta ve bu geçmişte hatalara neden olmuştur.

Teleradyoloji ağı ile uzak noktalardaki radyologların (örnek : diğer hastaneler) dahil olması bu durumu 
iyileştirebilir.
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ÖRNEK

DİJİTAL 
PATOLOJİ

Medeniyet 
Üniversitesi 

Göztepe 
EAH

Haydarpaşa 
Numune 

EAH

Sağlık 
Bilimleri 

Üniversitesi 
Ümraniye 

EAH 

Fatih 
Sultan 

Mehmet 
EAH

Zeynep 
Kamil Kadın 
ve Doğum 
Hastalıkları 

EAH 

Diğer 
Patoloji 

Laboratuvar
larımız

Patoloji 
laboratuvarlarımıza 

gönderilen materyallere 
ait sonuç raporlarının 

hastanelere 
aktarılabilmesi ve 

hekimlerin konsülte
edebilmeleri 

amaçlanmaktadır. 

HBYS

- DİJİTAL PATOLOJİ
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Evde Sağlık

Palyatif Bakım

Koruyucu Hekimlik

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Uzaktan Tedavi Hizmetleri

Ayaktan Tedaviler

Kendi Kendine Sağlık

Sağlık Durumunun Takibi

Sağlık Okur Yazarlığı…. SONSUZ………

SİSTEM
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HBYS’Mİ?????

SBS’Mİ?????

SONUÇ
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YÖNETİCİ’NİN YÖNETİMİ Mİ?????

SİSTEMİN YÖNETİMİ Mİ?????

ŞEFFAFLIK,REKABET,GÜVENLİK

SONUÇ



Teşekkürler…


