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Bilgi Yönetim Sistemlerinden Kim Ne Bekler?

• Hasta ve hasta yakınlarının beklentileri

• Sağlık çalışanlarının beklentileri

• Yöneticilerin beklentileri

• Sağlık Bakanlığının beklentileri

• Bilim dünyasının beklentileri



Hastaların Beklentileri

• Sağlık hizmetine (Hastane/Hekim) kolay ulaşım
• Hızlı teşhis/Etkin tedavi
• İyi ve sürekli iletişim
• Süreç boyunca (devamlı) aydınlanma isteği
• Mekanlarda ve süreçlerde konfor
• Harcamalarının az olması
• Güvende olduğunu bilme arzusu.



• Web/Mobil App. Online randevu hizmetleri.
• GPS mobil uygulamalar, Kiosk sıra alma, SMS reçete, fatura ve 

bildirimler.
• E-Nabız

Hasta Uygulamaları



Klinik Süreçlerde İyileşme



Konfor/Verimlilik



Sağlık Çalışanlarının Beklentileri

• Doğru hasta/Doğru zaman/doğru mekan ------Randevulu hasta
• Güncel bilgi ve teknolojilerin kullanılması
• Hızlı ve doğru

§ Triaj /Kayıt/Tetkik/Tanı/Tedavi/Sonuç
• Hasta ve sağlık çalışanları ile sorunsuz iletişim
• Saygınlık/Konfor/İyi bir kazanç istiyor.

• Malpraktis/şiddet istemiyor.



SMS Bilgilendirmeler

• Sağlık çalışanları açısından otomasyon sisteminde hasta ile ilgili 
ayrıntılı bilgileri görebilme ve özellikle konsültasyon hizmetinde 
kullanılan SMS servisleri



• Sağlık çalışanları açısından hastaların tetkik sonuçlarını ve pacs
görüntülerini yüksek kalitede görme, ortak tedavi protokolleri 
uygulama, Karar destek sistemleri



• Doğru çözümlenmiş randevu sistemi
• Yapay Zeka MHRS

• HBYS 
• Kayıt……………………………………...Face ID
• Tetkik/Tanı/Epikriz/Reçete ……Sesli komut,yazım.
• Tanı/Tedavi…………………………...Karar destek sistemleri, Yapay zeka.

• Hastalarla ve kendi meslektaşları ile iletişim alt yapısı.
• Mobil tıbbi iletişim uygulamaları.

• Hasta grubu ile online iletişim uygulamaları.
• Entegre Mobil konsültasyon aplikasyonları.

• İdari yapı içinde yatay ve dikey çift yönlü iletişim uygulamaları.
• Mobil app. 
• RFID uygulamaları.

Yeni İhtiyaçlar



Hastane Yönetimlerinin Beklentileri.

• Sağlık Personeli ve Hastaları doğru zamanda doğru yerde doğru
şekilde buluşturma.
• Sağlık hizmet sunumunun
• Kaliteli, verimli ve sürdürülebilir olması.

• Güvenlik
• Personelin, Hastaların, Mekanların, Donanımın ve Bilginin.

• Arşiv
• Stok takibi, ihtiyaç planlaması, satın alma.
• Mali, İdari ve Tıbbi süreçlerin analizi ve takibi
• İK Yönetimi, performans değerlendirme.
• Stratejik karar alma süreçlerinin analizi ve yönetimi.



• Yönetici takip ekranları (bekleme süreleri takibi vs)
• CCT kamera sistemi., Acil durum uyarı sistemleri.



• Antibiyotik kullanım oranları, tetkik istem sayıları, diğer 
hastanelere oranları ve ülke standartlarını 
değerlendirebilme, karşılaştırma.





T.C. Sağlık Bakanlığı

• Veri havuzu oluşturma
• Büyük veri analizi
• Sağlık istatistiklerini tutma.
• İK, Mali ve Tıbbi vs. planlamalar.
• İzleme, değerlendirme.
• Ulusal Sağlık Politikaları geliştirme
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