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Tıp Bilişim Derneği   (TURKMIA)

� Kuruluş 1999
� 220 aktif üye: Hekim/sektör/yönetici/akademisyen

� HL7
� IHE
� IMIA
� EFMI         temsilcilikleri



TURKMIA  Yıllık Kongreler







Türkiye’de Lisansüstü Tıp Bilişimi eğitimi
� Yüksek lisans

� Akdeniz Ün. (1992)
� ODTÜ
� Dokuz Eylül
� KTÜ 
� Boğaziçi (tezsiz)

� Doktora
� Akdeniz Ün.
� ODTÜ
� KTÜ



SAĞLIK  ÇALIŞANLARI HASTALAR

Hazırlama-
Önleme

Veri girişi
Tanı

Tedavi
İzlem

Çıktılar
Sonuçlar

Dr. Bertalan Mesco’dan uyarlanmıştır

Halen mevcut Geliştiriliyor Zamana ihtiyaç 
var

Sanal Diseksiyon

Tıp Eğitiminde Djital okuryazarlık Online Bilgi 

Akıllı saatler/giyilebilir Tek. Yutulabilir sensörler

Kişisel Genomik

OR’de Gerçek zamanlı tanı

Robotik Girişimler Teletıp

İnterdisipliner Tedaviler

Karar Destek Sistemi ve Yapay Zeka

Biyoteknoloji

Robotik Hemsire Yardımcısı

Semantik Sağlık Kayıtları

Taşınabilir tanı araçları

Yapay organlar

Gömülü sensörler

Kanıta dayalı Mobil Sağlık

3B Yazıcı biomateryal ve ilaç 

Kişiselleştirilmiş  mobil 
uygulamalar

Sosyal Medyanın anlamlı kullanımı

Optogenetik

Tam fizyolojik 
simulasyon

Oyunlaştırmaya dayalı sağlık

Holografik veri girişi
Ev tanı araçları

Çok işlevli radyoloji

İnsansı robotlar

Nanorobotlar

Artırılmış İnsan 
kapasitesi

Sanal gerçeklik uygulamaları

Hastanelerin yeniden tasarımı

Sanal-dijital beyinler

Cyborgs



Dijital Devrim

Toplumsal 
değişiklikler-
sosyal ağlar

Sistem tıbbı,
sistem biyoloji

4P



� 2036
� The Omniscient

The Sorcerer’s Apprentice: How Medical Imaging is Changing Healthcare



Sağlık alanında beklenen dönüşümler
� Büyük veri - Biyomedikal yenilikçilik
� Hastalıkların yeniden sınıflanması
� Sağlık bakımının ev ve iş yerlerinde verilmesi
� Sağlık endüstrisinde değişim 











AR-GE

KAYNAK/ 
YATIRIM

ZEMİN

İŞBİRLİĞİ
/ORGANİZASYON

POLİTİKA
/STRATEji/

PLAN

İNSANGÜCÜ





İnsangücü!







İşbirliği



İşbirliği
� Düşüncelerin değiş-tokuşu ile inovasyonu sağlar
� Uygulamayı artırır
� Enerji sağlar, güçlüklerin aşılmasına yardımcı olur
� Hız sağlar
� Çok yönlü bakışla fikirlerin gelişmesini sağlar

İşbirliği

Güven

Takım 
çalışması

Değişim

İlham

Başarı

Destsk

Paylaşım



Hasta/vatandaş

Sağlık 
Çalışanı

Kaynak/Yatırımcı

Teknik 
uzman

Proje 
yöneticileri

Diğer

Politika 
yapıcılar











� Team
� Enthusiasm
� Accesibility
�Motivation
� Workplace
� Objectives
� Role
� Kinship



Additive Interactive Holistic



� Mevzuat
� Akademik yapılanma sorunları
� Diğer

� İnsangücünü harekete geçirme
� Finans-yatırım modelleri
� Sanayi-akademi - toplum işbirliği
� Inter-Transdisipliner yaklaşım
� Bürokrasi 

Sağlık AR-GE İşbirlikleri için 
gelişmeye açık diğer alanlar



Akademik yapılanmada keskin 
disiplin temelli yaklaşım aşılmalı 



Sağlıkta Geleceğin İnşası
� Sorumluluktur
� Birlikte çalışma kültürü gerekli
� İnsangücü harekete geçirilmeli
� Tüm paydaşlar motive edilmeli
� Daha iyi sağlık göstergelerine ulaşmak için şart



İnsan biyopsikososyal bir varlıktır.
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Sağlıkta Geleceğin İnşası
� Sorumluluğumuz
� Birlikte çalışma kültürü gerekli
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� Tüm paydaşlar motive edilmeli
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� Bilişim ve teknolojileri daha iyi bir;
� Tıp eğitimi
� Sağlık hizmeti
� Araştırma 
� Yönetsel süreç 

için ARAÇ’tır



Uygun ve yerinde kullanım



Daha az bürokrasi



4P Tıbbı
� Predictive
� Preventive
� Personalized
� Participatory



Türkiye’de Sağlık Bilişimi
� İlk HBS denemeleri (1990)
� İlk büyük HBS yatırımı-GATA (2 milyon $, 1997)
� Emekli Sandığı: Eczane Provizyon Sistemi (1997) 

Eczaneler, Prothez/Ortez merkezleri (14000 nokta).
� Sağlık Bakanlığı: ICD-10 çevirisi (1997-2003)



Türkiye’de Sağlık Bilişimi

� Tıp Bilişimi Derneği (1999)
� ICD-10’un kullanıma girmesi (2005)
� TİG (Tanıyla ilişkili Gruplar), çalışmalarının başlaması 

(2005)
� Elektronik reçete (2012)
� Ulusal Teleradyoloji (2014)



https://www.freshconsulting.com/
5-reasons-why-collaboration-
contributes-to-innovation/
� Düşüncelerin değiş-tolkoşunu -npovasyonu sağlar
� Uygulamayı artırır
� Enerji sağlar, güçlükler,in üstgelinmesie yardımcı olur
� Hız sağlar
� Çok yçönlü balkılşşla fikirlerin gelişmesini sağlar



most all of the recent books, blogs, and papers supporting innovation highlight the importance of collaboration. Why? For man
was told that people working together can lead to groupthink–too much consensus and convergent thinking. While these ideas have 
be overcome. Collaboration is a central theme to innovation because of

Implementation
First, collaboration increases the chances of ASSOCIATIONS between ideas that result in an innovative combination.

European Journal for High Ability references the Scientific Genius by Dean Keith Simonton, where he says “gifted products involve productions
of a large number of associations, more or less randomly or blindly, and the chance occurrence of ‘configurations’–happy combina
what is needed to solve the problem in question. The gifted achiever is especially good not only at producing associations, but 
configuration has occurred, and grasping that it offers a solution.” While the above quote references a gifted acheiver, it is relevant to groups because the 
more people involved, the larger number of associations will be made from different perspectives. The inventor may not even o
might combine his half idea with an another’s idea to realize an innovative “configuration”. To say it in other words, our half 
half ideas can make whole innovative ideas.
Second, collaborative feedback SPEEDs up the necessary iterations
An innovative solution is often a combination of ideas, from conception to delivery. Robert Weisberg, Creativity expert and author of
Understanding Innovation in Problem Solving, Science, Invention, and the Arts studied famous creators and suggested that creative production results from 
“chains” of connected ideas that flesh out the original thinking. Collaboration with others can speed up the chains of connec
something innovative. Speed is the last great competitive advantage, so if you want to deliver something fresh, speed is crucial
before others do. Having open-minded people around you can quickly validate whether the idea will have merit and help build upon
alternatively, they can help you save time by burning through bad ideas.
Third, Collaboration results in more CONNECTIONS to people that can help push a good idea forward.
Successful innovation involves more than a great idea. Even if it’s ground breaking, you need to promote the idea so that oth
might need capital. You might need partners. You need great people to help execute the idea. Collaboration with others expand
connections to make things happen.
Fourth, Teams provide ENERGY and help overcome the expected resistance
New ideas are often borne into a hostile environment and a team of people can provide the support to push through the hierarc
employed, good ideas not invented by management can be seen as a threat, thus, having a group helps push through the expected
Team feedback can also provide energy to keep the each other going through periods of unknown outcomes.

http://books.google.com/books?id=wixMv5KnOPIC&dq=simonton+chance+configuration+of+genius&pg=PP1&ots=Fa3QP6JUI7&sig=1ztRquZjLb21_OIUwt-dKmhumNA&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Weisberg





