
Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

441

Cerrahide Sağlık Profesyonellerinin “Hastaya Bütüncül 

Yaklaşımında” Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Tutumları

Kevser Yeter, Elif Çalık, Nuriye Değirmen
Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı, 43100, Kütahya
kevseryeter@gmail.com, elifcpr@gmail.com, ndegirmen123@mynet.com

Özet: Hasta datalarını; hastaya ait girişim, tedavi ve bakıma ilişkin veriler oluşturmaktadır. Bu 
veriler objektif ve subjektif niteliktedir. Hasta datalarının, global bazda homojen olarak toplana-
bilmesi, süratle işlenip tasnif edilebilmesi, standardizasyonu ve daha sonra  kolayca ulaşılabilme-
si  belirgin  önem taşımaktadır. 

Araştırmamızın amacı; sağlık profesyonellerinin, hastane ortamında hasta kabul, tedavi ve bakı-
mında bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını belirlemektir. 

Araştırmamız, Kütahya Devlet Hastanesi Cerrahi Servisleri, Acil, Yoğun Bakım ve Ameliyatha-
ne bölümlerinde çalışmakta olan doktor, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni/teknikerleri 
üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanı-
larak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır.

Araştırmamıza katılan sağlık profesyonellerinin, bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını be-
lirlemek amacıyla kullanılan anket formundaki “hastanede bilgisayar kullanımı, sağlık ekibi üye-
lerinin iş yükünü arttırır.” ifadesine verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde; sağlık profesyonel-
lerin %43’i katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevaplar verirken, %56,9’unun bu 
ifadeye katıldığı yada katılma eğiliminde olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak; hasta data sistemlerinin oluşturulma sürecinde multi disipliner yaklaşım çerçeve-
sinde ilgili bilişim sektörleriyle ortaklaşa yapılan projelerin desteklenmesi ve kullanılabilirlik 
durumlarının karşılaştırılıp global bir platforma oturtulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Sağlık Profesyonelleri, Hasta Datası, Bilgisayar Kullanımı,                          
Sağlık Memurları, Yoğun Bakım Ünitesi

The Attitudes of Medical Professionals in Surgery Concerning                                                                 
The Use of Computer in “The Totalitarian Approach Toward Patient”

The datas concerning the attempt, treatment and care pertaining to the patient create the patient 
datas. These datas have objective and subjective quality.  The homogenic collection of patient 
datas in global base, the processing and classification of them quickly and its standardization and 
accessibility later on bear an evident importance.

The aim of our research is to define the attitudes of the medical professionals concerning the use 
of computer in hospital  in the reception of patient, in the treatment and care.

Our research was done on the doctors, nurses, medical officials and medical technicians work-
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Giriş:

Hastayı monitörize ederek ortaya çıkan EKG, 
radial arter trasesi, solunum trasesi vb. bul-
gulardaki değişiklikleri doğru bir şekilde yo-
rumlayan ve acil durumlarda alarm sistemini 
devreye sokan cihazlar, günümüzde sağlık pro-
fesyonellerinin ayrılmaz parçaları haline gel-
miştir (5,6,7). Her saniye veri üretilmekte, de-
polanmakta, dakikalar içinde bir önceki veriye 
geri dönülüp bakılma ihtiyacı hissedilmektedir. 
Fakat bu kadar çok verinin dökümantasyonu, 
güvenliği ve sağlık profesyonellerinin gerekli 
durumlarda kullanımına hazır tutulması nasıl 
sağlanmalıdır?

Bugünün enformasyon yoğunluklu sağlık çevre-
sinde hasta bakımlarının yazıya dönüştürülmesi 
çok fazla zaman almaktadır. Hemşirelerin sık sık 
farklı çevrelerde, çoğu zaman aynı datayı kaydet-
tikleri görülür (1,3). Kağıt esaslı kayıtların bilgi-
sayar kayıtları karşısında bir çok zayıf yönünün 
olduğu bilinmektedir (1,5). Kliniksel bilgi, tek-
nolojik gelişmelerle paralel bir ilişki göstermek-
tedir. Bu nedenle bilgilere kısa zamanda ve ko-
layca ulaşmak klinisyenlerce istendik bir durum 
haline gelmiştir (4). Hasta bakımı datasındaki 
karışıklık, hasta datasının dökümantasyonu ve 
sağlık profesyonellerince kullanımı/ulaşılabilir-

liği ile ilgili ihtiyaç ve gereksinimin artmasıyla 
paralel olarak ilerlemektedir (8,10,11).

Bir kliniksel hasta bakım enformasyon sistemi, 
görev performansına, özellikle bakım plan-
lamasına yardımcı olmalıdır. Bir hemşire ba-
kım ve tedaviyi hem planlamak hem de yazıya 
dökmek için yeterli zamana sahip olmayabilir. 
Ancak bunun yanında data ve enformasyona 
ihtiyaç duyacaktır (2,9). Standardize edilmiş 
ve açıkça sunulmuş hasta bakım terminolojisi, 
mevcut formalize edilmiş bilgiyle bağlantılı 
olan bir hasta bakım terminolojisi; bakım plan-
laması ve görev performansına yeterli kılacak 
önemlilikte katkıda bulunabilir.  Hasta bakım 
dataları enformasyon sürecinde yasal ve for-
mal data olma niteliğini korumalıdır. Gerek-
tiğinde hasta dataları yasal kanıt olarak kulla-
nılabilmeli ve hasta mahremiyeti göz önünde 
bulundurulmalıdır (3,9,12).

Amaç:

Sağlık Bilişimi, sağlık bakımının tüm bileşen-
lerinin temel ve vazgeçilmez bir ögesidir. Bu 
çalışma; sağlık ekibi üyelerinin, hastane orta-
mında hasta kabul, tedavi ve bakımında  bilgi-
sayar kullanımına yönelik tutumlarını belirle-
meyi amaçlamaktadır. 

ing at the department of surgical services, emergency, intensive care unit and surgical room, in 
Kütahya State Hospital. The research datas were gathered with the method of face to face talk by 
using the questionnaire developed by the researchers.

In the questionnaire applied with a view to define the attitudes of medical professionals con-
cerning the use of computer, when the answers given to the expression “the use of computer in 
hospital enhances the labour burden of  the members of medical team” were evaluated, it was 
determined that 56.9 percent of  the medical professionals agree with or tend to agree with the 
expression while the 43 percent  give answers like I do not agree or absolutely do not agree. 

As a consequence, in the formation process of patient data systems within the frame of multi-
discipliner approach, the projects created in common with the relevant data processing sectors 
are required to be supported and  be put on a global platform as a result of the comparison of the 
conditions of utilization.  

Key words: Surgical medical professionals, Patient data, The Use of Computer,                               
Medical Officials, Intensive Care Unit
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Gereç ve Yöntem:

Çalışma; 01.12.2006-30.12.06 tarihleri ara-
sında Kütahya Devlet Hastanesi Cerrahi Ser-
visleri, Acil, Yoğun Bakım ve Ameliyathane 
bölümlerinde çalışmakta olan doktor, hemşire, 
sağlık memuru, sağlık teknisyeni/teknikerleri-
nin hastane ortamında, hasta kabul, tedavi ve 
bütüncül hasta bakımında  bilgisayar kullanı-
mına yönelik tutumlarını belirlemek amacıy-
la tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın 
verileri, hastaların tanıtıcı özelliklerini içeren 
sosyo-demografik anket formu ile bilgisayar 
kullanımına yönelik tutumları kapsayan anket 
formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma so-
nucunda elde edilen veriler SPSS 10.0 for Win-
dows paket programı kullanılarak değerlendi-
rilmiştir. Ki kare ve Pearson korelasyon testleri 
kullanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma:

N %
Cinsiyet =============
Kadın
Erkek

44
14

75,9
24,1

Toplam 58 100,0
Eğitim Durumu =======
Sağlık Meslek Lisesi
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Uzman 

24
22
4
1
7

41,4
37,9
6,9
1,7
12,1

Toplam 58 100,0
Meslek ==============
Uzman Doktor
Pratisyen
Hemşire
Sağlık Memuru
Sağlık Teknikeri

6
1
40
9
2

10,3
1,7
69
15,5
3,4

Toplam 58 100,0
İdari Görev ==========
Yok
Var

54
4

93,1
6,9

Toplam 58 100,0

Tablo I: Bireylerin Sosyo-demografik Özellikleri

Çalışmaya katılan 58 sağlık profesyonelinin 
%75.9’u kadın, %41.4’ü sağlık meslek lisesi 
çıkışlıdır. Bireylerin %69’u hemşire olarak ça-

lışmakta olup, %93.1’inin idari görevi bulun-
mamaktadır (Tablo I). 

           HİE ister 
misnz?
Cinsiyet

Hayır Evet Toplam

Kadın 17,2 58,6 75,9
Erkek 12,1 12,1 24,1
Toplam 29,3 70,7 100,0

Tablo II. Personelin Cinsiyetlerine Göre 
Hizmet İçi Eğitim Alma Talepleri

Çalışmaya katılan personelin cinsiyetleri ile 
bilgisayar kullanımına yönelik hizmet içi eği-
tim alma talepleri istatistiksel olarak değerlen-
dirildiğinde aralarında anlamlı fark saptanmış-
tır (p<0,05). Hizmet içi eğitim almak ister mi-
siniz? sorusuna kadınların %58,6’ı evet cevabı 
verirken, erkeklerin %12,1’inin evet cevabını 
verdiği görülmüştür (Tablo II).

Araştırmamıza katılan sağlık profesyonelleri-
nin, bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını 
belirlemek amacıyla kullanılan anket formun-
daki “hastanede bilgisayar kullanımı, sağlık 
ekibi üyelerinin iş yükünü arttırır.” ifadesine 
verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde; sağlık 
profesyonellerin %43’i katılmıyorum ve kesin-
likle katılmıyorum şeklinde cevaplar verirken, 
%56,9’unun bu ifadeye katıldığı yada katılma 
eğiliminde olduğu saptanmıştır.

Yapılan çalışmada, sağlık profesyonellerinin 
bilgisayar kullanımını içeren tutumlarına yö-
nelik oluşturulan anket formunun, “hastanede 
bilgisayar kullanımı sağlık ekip üyelerinin iş 
yükünü artırır” ve “sağlık ekip üyelerinin tek 
başına otonomisini azaltır” ifadeleri istatis-
tiksel olarak değerlendirildiğinde aralarında 
anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05) (0,000). 
Ayrıca bu ifadelerin korelasyon katsayısı 0,01 
bulunmuştur (Tablo III).

Yapılan karşılaştırmada, sağlık profesyonelle-
rinin her iki ifadeye de kısmen katılıyorum ve 
katılmıyorum durumlarının dikkati çeken oran-
da yüksek bulunduğu görülmektedir. Cerrahi 
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kliniklerde bilgisayar kullanımının, iş yükünü 
ve otonomiyi arttırması yönündeki bulgular; 
hasta datalarının ekip üyelerinin işlevsellikleri, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile doğru orantı-
lı olarak oluşturulması ve ekip üyeleri arasında 

gereksinimler dahilinde paylaşılabilirliğinin 
sağlanabilmesi için hizmet içi eğitim ve sürekli 
eğitim programlarının desteklenmesi gereklili-
ği gündeme gelmektedir.

Sağlık ekip üyelerinin tek başına otonomisini azaltır.

H
as

ta
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de
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ilg
is

ay
ar

 k
ul
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nı

m
ı s

ağ
lık

 e
ki

p 
üy

el
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 iş
 y
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ün

ü 
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tır
ır.

kesinlikle 
katılıyorum katılıyorum kısmen 

katılıyorum katılmıyorum kesinlikle 
katılmıyorum Toplam

kesinlikle 
katılıyorum

sayı 2 1 1 4
% 3,4 1,7 1,7 6,9

katılıyorum
sayı 7 7
% 12,1 12,1

kısmen 
katılıyorum

sayı 3 8 11 22
% 5,2 13,8 19,0 37,9

katılmıyorum
sayı 1 10 8 19
% 1,7 17,2 13,8 32,8

kesinlikle 
katılmıyorum

sayı 1 3 1 1 6
% 1,7 5,2 1,7 1,7 10,3

Toplam
sayı 2 12 21 21 2 58
% 3,4 20,7 36,2 36,2 3,4 100,0

Tablo III. Personelin bilgisayar kullanımını içeren tutumlarından “hastanede 
bilgisayar kullanımı sağlık ekip üyelerinin iş yükünü artırır” ve “sağlık ekip 

üyelerinin tek başına otonomisini azaltır” ifadelerinin karşılaştırılması.

Hastaya ait bakıma ilişkin veriler (yatak banyosu, pozisyonlama, aktif pasif egz. vb) bilgisayar ortamına 
girilebilecek veri niteliğinde değildir.
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kesinlikle 
katılıyorum katılıyorum kısmen 

katılıyorum katılmıyorum kesinlikle 
katılmıyorum Toplam

kesinlikle 
katılıyorum

sayı 2 2 4
% 3,4 3,4 6,9

katılıyorum
sayı 5 2 7
% 8,6 3,4 12,1

kısmen 
katılıyorum

sayı 10 10 2 22
% 17,2 17,2 3,4 37,9

katılmıyorum
sayı 1 7 7 3 1 19
% 1,7 12,1 12,1 5,2 1,7 32,8

kesinlikle 
katılmıyorum

sayı 1 2 2 1 6
% 1,7 3,4 3,4 1,7 10,3

Toplam
sayı 3 23 21 9 2 58
% 5,2 39,7 36,2 15,5 3,4 100,0

Tablo IV. Personelin bilgisayar kullanımını içeren tutumlarından “hastanede bilgisayar kullanımı sağlık 
ekip üyelerinin iş yükünü artırır” ve “hastaya ait bakıma ilişkin veriler (yatak banyosu, pozisyonlama, aktif 

pasif egz. vb) bilgisayar ortamına girilebilecek veri niteliğinde değildir” ifadelerinin karşılaştırılması. 
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Yapılan çalışmada sağlık profesyonellerinin 
“hastanede bilgisayar kullanımı sağlık ekip üye-
lerinin iş yükünü artırır” ve “hastaya ait bakıma 
ilişkin veriler (yatak banyosu, pozisyonlama, 
aktif pasif egz. vb) bilgisayar ortamına girile-
bilecek veri niteliğinde değildir” ifadeleri ista-
tistiksel olarak değerlendirildiğinde aralarında 
anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05) (0,005). Bu-
nunla birlikte bu ifadelerin korelasyon katsayısı 
0,03 olarak bulunmuştur (Tablo IV).

Yapılan karşılaştırmada sağlık profesyonelleri-
nin, her iki ifadeye de kısmen katılma durum-
larının dikkati çeken oranda yüksek bulunduğu 
görülmektedir. Bu durum bakıma ilişkin veri-
lerin hasta datası oluşumunda iş yükünü arttı-
rıcı ve bilgisayara girilebilecek veri niteliğin-
de olmayışını açıklamaktadır. Hasta bakımına 
ilişkin verilerin kliniklere özgü standardize 
edilmesi ve ortak bir terminoloji kullanılması 
gerekliliği görülmektedir.

Kayıt altına alınan veriler; hastanın güvenliğini/mahremiyetini tehlikeye sokar
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kesinlikle 
katılıyorum katılıyorum kısmen 

katılıyorum katılmıyorum kesinlikle 
katılmıyorum Toplam

kesinlikle 
katılıyorum

sayı 2 1 1 4
% 3,4 1,7 1,7 6,9

katılıyorum
sayı 5 1 1 7
% 8,6 1,7 1,7 12,1

kısmen 
katılıyorum

sayı 3 2 10 5 2 22
% 5,2 3,4 17,2 8,6 3,4 37,9

katılmıyorum
sayı 1 3 1 10 4 19
% 1,7 5,2 1,7 17,2 6,9 32,8

kesinlikle 
katılmıyorum

sayı 1 2 3 6
% 1,7 3,4 5,2 10,3

Toplam
sayı 6 10 13 19 10 58
% 0,3 17,2 22,4 32,8 17,2 100,0

Tablo V. Sağlık profesyonellerinin bilgisayar kullanımını içeren tutumlarından “hastanede 
bilgisayar kullanımı sağlık ekip üyelerinin iş yükünü artırır” ile “kayıt altına alınan veriler; 

hastanın güvenliğini/mahremiyetini tehlikeye sokar” ifadelerinin karşılaştırılması. 

Yapılan çalışmada sağlık profesyonellerinin 
“hastanede bilgisayar kullanımı sağlık ekip 
üyelerinin iş yükünü artırır” ve “kayıt altına 
alınan veriler; hastanın güvenliğini/mahremi-
yetini tehlikeye sokar” ifadeleri istatistiksel 
olarak değerlendirildiğinde aralarında anlamlı 
fark bulunmuştur (p<0,05) (0,000). Bununla 
birlikte bu ifadelerin korelasyon katsayısı 0,00 
olarak hesaplanmıştır (Tablo V).

Yapılan karşılaştırmada, sağlık profesyonelle-
rinin her iki ifadeye de kısmen katılıyorum ve 
katılmıyorum durumlarının dikkati çeken oran 
da yüksek bulunduğu görülmektedir. Hasta 
dataları için kayıt altına alınan verilerin, has-
tanın güvenliğini/mahremiyetini tehlikeye sok-
ması ve iş yükünü arttırması durumuna sağlık 

profesyonellerinin çoğunlukla katılmadığını 
saptanmıştır. Günümüzde hastayı odak alan, 
bilgisayara dayalı, gerek duyulduğunda kolay-
lıkla ulaşılabilecek ve bakımın devamlılığının 
sağlanması için ilişkilendirilebilecek elektronik 
hasta datalarının, gizliliğinin korunması, yalnız-
ca hastanın bakımında yer alan sağlık profes-
yonellerince kullanılabilirliğinin sağlanması ve 
yasal düzenlemeler ile desteklenmesine önem 
verilmesi hasta güvenliğini sağlayacaktır

Sonuç ve Öneriler:

Sonuç olarak, sağlık profesyonellerince hastane 
ortamında bilgisayar destekli hasta datalarının 
oluşturulması ve hastaya bütüncül yaklaşım sü-
recindeki, kullanım gereksiniminde farkında-
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lıklarının oluşmadığı çalışmamızda saptanmış-
tır. Ancak, sağlık profesyonellerinin bilsayar 
kullanımına yönelik bilgi-beceri, kullanım ge-
rekliliklerinin desteklenmesi ve teknolojik iler-
lemelerle parelel olarak hizmet içi eğitimlerinin 
devamlılığının sağlanması gereksinimi ortaya 
çıkmaktadır. Bunun için gerekli olan altyapı 
çalışmalarının desteklenmesi, sağlık profesyo-
nelerinde eşdeğer farkındalıklar geliştirilmesi, 
yasal düzenlemelerle güvence altına alınması 
ve hasta/hasta yakınlarının bu konu ile gerekli 
bilgilendirilmelerinin yapılması sağlanmalıdır. 
Ayrıca hasta data sistemlerinin oluşturulma sü-
recinde multi disipliner yaklaşım çerçevesinde 
ilgili bilişim sektörleriyle ortaklaşa yapılan 
projelerin desteklenmesi ve kullanılabilirlik 
durumlarının karşılaştırılıp global bir platfor-
ma oturtulması gerekmektedir.
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