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Biyozekâ çağ (biointelligence age) olarak 

kabul edilen çağmzda, daha önce tekil bilim dallar 
olarak kabul edilen biyolojik bilimler, mühendislik 
bilimleri ve bilişim bilimlerinin birbirleriyle daha fazla iç 
içe geçerek yeni arakesit bilimler ve araştrma alanlar 
ortaya çkmştr. Bu alanlardan biri de tp bilişimi ve 
yan dallardr. Genel olarak, bilişim teknolojilerinin tp 
alanlarnda uygulanmas olarak tanmlayabileceğimiz tp 
bilişimi, bir taraftan bilişim teknolojilerinin hzl 
gelişiminden güç alrken, diğer taraftan tptaki baş 

döndürücü gelişmelerin ve sağlk hizmetlerindeki çözümü zor sorunlarn 
zorunlu kldğ bir disiplin olmuştur. 

     Sağlk hizmetleri gün geçtikçe karmaşklaşmakta ve bilgisayara bağl 
hale gel-mektedir. Her yl, hastalar için toplanan ve depolanan tbbi veri 
miktar büyük bir hzla art-makta ve katlanarak büyümektedir. Bu verilere 
yeniden ulaşma, kullanma ve işleme, bir yandan giderek daha zor bir hale 
gelirken, bir yandan da bu gereksinim daha fazla önem kazanmaktadr. 
Bunun bir sonucu olarak, bilgi işleme yöntemlerinin sistematik 
uygulamasna; karmaşk sorunlar çözecek kuramlara ve tekniklere; 
bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin kullanmna büyük bir gereksinim ve 
talep doğmaktadr. Buna bağl olarak sağlk bilimindeki sorunlar giderek 
karmaşklaşmaktadr. 

Bu gelişmelerin yan  sra, tp alannda kullanlan ölçüm ve 
görüntüleme yöntemleri, test, analiz ve izleme cihazlar  hzla gelişmekte 
ve çoğalmakta, bunun sonucunda t p bilgisi gün geçtikçe 
zenginleşmektedir. Yeni tan   ve tedavi yöntemlerinin çoğunun kullanm 
bilgisayara bağldr. Tan  ve tedavi, gelecekte daha da farkl laşacaktr. Bu 
arada birçok ilaç çkmaktadr ve bunlar n yan etkilerinin ve etkileşimlerinin 
tam doğrulukla göz önüne alnabilmesi, ancak bilgisayar destekli 
sistemlerle mümkün hale gelmektedir. 

Tp alanndaki bu baş  döndürücü gelişme ve bilgi miktarnn 
katlanarak büyümesinin bir sonucu olarak, sağlk bilimleri ile ilgili yayn 
says  da büyük bir h zla artmaktadr. Tp alannda yürütülen bilimsel 
çalşmalarn fazlalğ, bu literatürün pratiğe uygulanmasndaki güçlükler ve 
gecikmelerin aşlmasnda yararl  bir yöntem olarak da bilişim 
teknolojilerinin önemi kaçnlmazdr.  

Bunlarn yan  sra, sağlkla ilgili sorunlarn bedeli her yl artmakta, 
sağlk harcamalar   ekonomik harcaman n hzla büyüyen bir ksmn 
oluşturmaktadr. Türkiye'de 1998 ylnda kamu ve özel sektörde toplam 
sağlk harcamalar, 2.522.714.162 bin YTL, bunun gayri safi milli hasla 
(GSMH) içindeki pay  ise %4.76'dr. Bu oranlar ülkemiizde gelişmiş 
ülkelere göre düşük olmasna karşn, sağlk harcamalar  her geçen yl 
artmaktadr.  

Bu arada, toplumun demografik özellikleri de değişmektedir. 
Özellikle t bbi bakm ve sosyal şartlarn iyileştirilmesi, ortalama yaş 
beklentisini arttrmştr. Gelişmiş  ülkelerde daha belirgin olmak üzere, 
sağlk sorunlar, akut sorunlardan kronik rahatszlklara ve yaşllğa bağl 
çoklu bozukluklara dönüşmeye başlamştr. Bu ise, sağlk 
profesyonellerinin daha özgülleşmesi ve daha fazla ortak çalşma 
yaplmasn  zorunlu klmaktadr. Ayrca, bu rahat-szlklarn bakm ve 
tedavi bedelleri de daha fazladr. 

Bütün bunlar, hükümetleri ve sağlk alan ndaki profesyonelleri, bu 
alanda ve sağlk hizmetlerinin verilmesinde daha h zl, etkili ve verimli 
olabilecek, bu yolla sağlk hizmetlerindeki harcamalar  azaltacak yeni 
arayşlara yöneltmiştir. Bu aray şlara yeni çözüm-ler bulunan alan ise yine 
bilgisayar ve bilişim teknolojileri olmuştur.  

Bilgisayar ve bilişim teknolojisinde yaşanan hzl  gelişimler, tp 
alanna yeni ve özgün uygulamalar olarak girmektedir. Uzak tp 
uygulamalar, hastane bilişim sistemleri, elektronik tbbi kay t sistemleri, 
hasta verilerinin bütünleştirilmesi, sanal tp uygulamalar, tp bilişiminin 
alan  içerisinde bulunan uygulamalardr. Bilişim çalşmalarnn, gelecekte, 
tp uygulama-larnda anatomi kadar temel bir rol oynayacağ söylenebilir. 

Bir Bilim Dal Olarak Tp Bilişimi 
Tp  bilişimi,  temel  bir  araştrma  disiplini 

oluşturmak  üzere  çeşitli  teknikler,  teoriler  ve 
yöntemlerin  bir  araya  gelmesiyle  oluşmuş  bir  bilim 
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daldr.  Bu  bilim  dal,  tp  alanndaki  gelişmelerin  ortaya  çkardğ 
bilgi  ve  verilerin  oluşturulmas,  biçimlendirilmesi,  paylaşlmas  ve 
sonuçta  hastalarn  bakm  ve  tedavilerinin  belirlenmesi,  seçilmesi 
ve  geliştirilmesini  hedef  alr.  Yani  tp  bilişimi,  hasta  hakknda 
düşünme  yöntemleri  ve  tedavilerin  tanmlanma,  seçilme  ve 
geliştirilme yollar  üzerine ussal bir çalşmadr.  

Tp bilişiminde bilimsel araştrma, disiplinleraras bir nitelik taşr 
ve bilimsel yöntemleri kullanr. Bilimsel araştrmalarda sağlanan bilginin 
yardmyla hasta verilerinin elde edilmesi, işlenmesi ve yorumlanmas için 
yöntemler ve sistemler geliştirilir, değerlendirilir. Bütün bunlar yaparken 
de bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasl uygulanacağn  ve kullanlacağn 
araştrr. Bilgi teknolojilerinde gelişmiş  yöntemlerin ortaya çkmasyla 
sağlanan ilerleme, tp bilişiminin bir bilim dal olarak gelişmesinde itici güç 
olmuştur. 

Sağlk verileri arasnda karmaşk ve bulank bir ilişki vardr, bu 
nedenle de bilgisayarda işlenebilen bilgi, (computational 
knowledge-bilimsel sorunlar   analiz etmek ve çözmek için bilgisayar 
kullanmyla ilgili bilgi olarak tanmlanabilir) bu alann olgular n açklamak 
için gereklidir. T p bilişimi, sağlk alanndaki bilgi ile bu bilgiyi kullanan 
kişiler arasndaki karmaşk ilişkileri anlamak için yeni araçlar ve yöntemler 
sağlamaktadr. 

          

İlişkide Olduğu Diğer Alanlar 

         Tp bilişimi birçok alanla işbirliği içindedir. EKG ve çeşitli 
elektronik tan aletleri ile ilgili olarak biyomedikal mühendislikle, donanm 
üretimi açsndan elektrik mühendisliği ile, algoritmalar ve matematiksel 
yönleri ile bilgisayar mühendisliği ile, yapay zeka yönüyle bilgisayar bilimi 
ve bilişsel bilimlerle sürekli iletişim halindedir. 

Bir bilim olarak t p bilişimi, teoriden  pratiğe  geniş  bir  alana 
hitap eder. Ayn  anda hem temel, hem deneysel, hem de uygulamal bir 
bilim olma özelliğini taşr. Bir yandan model ve bilgi üretirken, diğer 
yandan bunlar  çözümler ve deneyler. Ayrca pratik amaçlarla ortaya 
çeşitli ürün ve sonuçlar koyar.  
      

 
     Tpta Bilgisayar Uygulamalar 

         Gündelik tbbi uygulamada, en 
büyüğünden en küçüğüne kadar tüm sağlk 
birimlerinde tan -tedavi döngüsü olarak bilinen 
süreç kullanlr. Bu süreçte üç evre vard r. Bunlar 
gözlem, tan  ve tedavi süreçleridir. Gözlem 
aşamasnda hastadan öykü alnarak, fizik muayene 
ile ya da laboratuvar testleri ve radyolojik 
yöntemlerle veri elde edilir. Bu aşamaya, basit ya da gelişkin her türlü 
inceleme yöntemi girer. Tan  aşamasnda hekim bir önceki aşamada elde 
ettiği verileri klinik deneyimi ile kullanarak bir tanya ulaşr. Bundan 
sonraki aşama olan tedavide, klinik bilgi ve deneyim kullanlarak tbbi 
tedavi, cerrahi tedavi veya radyoterapi gibi çeşitli seçenekler uygulanr. 
Çağdaş  tp hizmetlerinde bu aşamalarn hepsinde, çeşitli düzeylerde 
bilgisayar ve bilişim teknolojisinden yararlanlr. Bu uygulamalar   ve 
aralarndaki ayrmlar açklamak için, basitten karmaşğa doğru alt düzeyli 
bir model kullanlabilir .     

1.  düzey,  biyolojik  işaretlerin  görüntülenmesi  (EKG,  TA 
ABP,  EEG  vb);  test  istemlerinin  ve  sonuçlarnn  aktarldğ  yerel 
alan  ağlar  ve  iş  istasyonlar;  hasta  verilerinin  genel  pratisyenler 
ve  hastane  arasnda  elektronik  yolla  değişimi;  teleradyoloji, 
telepatoloji,  telekardiyoloji  alanlarn  içerir.  Bu  düzeyde, 
bilgisayarlarn  temel  kullanm  iletişim  ve  veri  toplama  alanlarnda 
olup işlemler gerçek zamanl  olarak gerçekleştirilmektedir.  

2. düzey, hasta veritabanlar, bilginin depolandğ merkezi 
veritabanlar  ve  sistemler  (MEDLINE,  ulusal  ilaç  veritabanlar, 
tan  kodlarnn depolandğ ICD, SNOMED gibi)  ile  ilgilidir. Ayrca, 
radyoloji  bölümlerinde  kullanlan PACS  gibi  t bbi  görüntüleme  ve 
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görüntü  arşivleme  sistemleri  de  bu  düzeye  girmektedir.  İkinci 
düzeyde,  veriler  bilgisayar  belleğine  depolanmştr,  ancak  henüz 
işlenmemiş ya da yorumlanmamştr.  

3. düzey  için, kan ya da  idrar örneklerinin  laboratuvarda 
otomatik  olarak  çözümlenmesi;  biyolojik  işaretlerin  işlenmesi 
(örneğin, EKG'lerdeki ST düşüşlerine  ilişkin değerlendirmeler ya da 
elektroensefalogramlarn  sklk  aralğn  hesaplamak  gibi); 
radyoterapi  için  radyasyon  miktarn  hesaplama  ve  planlama; 
radyolojide,  nükleer  tpta  ve  ultrasonda  tbbi  görüntüleme 
(röntgen,  bilgisayarl  tomografi  ya  da  manyetik  rezonans 
görüntüleri  vb)  örnek  olarak  verilebilir.  Bu  düzey,  işlem  ve 
otomasyon düzeyi olarak tanmlanr. 

4.  düzey,  tan  ve  karar  verme  düzeyidir.  EKG'lerin, 
bilgisayar  tarafndan  yaplan  tansal  yorumu  ve  doğru  tanya 
ulaşmada  yardmc  olmak  üzere  geliştirilen  karar  destek 
sistemleri, bu aşamadaki uygulamalara örnek olarak verilebilir. 

Yorumlamann sonucu, tedaviye yardmc  olmak ya da süreci 
denetlemek üzere 5. düzeyde kullanlr. Bu düzeyde, hasta bakmn 
doğrudan etkileyen bilgisayar uygulamalar  yer almaktadr. Yoğun 
bakmda, damardan verilen sv miktarn  otomatik olarak denetleyecek 
bilgisayar algoritmalar geliştirilmiştir. Radyoterapide verilecek radyasyon 
ve uygun pozisyon, bilgisayar modellerinden gelen çktlara ve radyasyon 
planlarna göre ayarlanmakta ve yetenekleri artrlmaktadr. Olas  ilaç 
etkileşimleri ya da ilacn kullanlmamas  gereken durumlar 
(kontrendikasyonlar), bilgisayar temelli (elektronik) hasta kaytlarndaki 
veriler kullanlarak izlenmekte ve kontrol edilmektedir.  

Araştrma ve geliştirme süreçlerinde yeni buluşlarn yapldğ 6. 
düzeyde ise insan müdahalesine gereksinim çok fazladr.  

Elektronik Tbbi Kayt Sistemleri  
         Tp bilişimi uygulamalarnn temeli, elektronik t bbi kayt 

(electronic medical record- EMR), elektronik hasta kayd (electronic 
patient record- EPR) ya da elektronik sağlk kayd  (elektronik health 
record- EHR) olarak bilinen sistemlerdir. 

 
     İdeal olarak tbbi kayt, hastayla ve 
tedavisiyle ilgili tüm bilgilerin yan sra, karar 
verme sürecinde yardmc olacak bilgiler için bir 
depo işlevi görmeli, ayrca yönetim, sigorta, 
araştrma gibi yardmc sağlk hizmetlerini 
desteklemenin ve sürdürebilmenin de bir arac 
olmaldr. Klinik verilerin toplanmas, karar 
verme, hastalarla ilgili sonuçlar ve sağlk 
harcamalar ile sağlk hizmetlerinin kalitesi 

arasnda çok sk bir ilişki vardr. Hasta kaytlar, hastann kurum 
içerisindeki bakm, hastane yönetimi, tbbi süreçler üzerine hukuksal 
kayt, klinik araştrma ve eğitim gibi konularda da bilginin temel 
kaynağdr.  

Elektronik sağlk kaytlar, sağlk bilgi sistemleri ve tp bilişiminin 
diğer uygulamalar  (karar destek sistemleri, uzman sistemler vb) için de 
bir temel oluşturur. Bir elektronik tbbi kaytta bulunmas gereken bilgiler, 
hastann tbbi durumu, hikayesi, düşünceler, teşhis, test sonuçlar, tedavi 
bilgileri gibi hastalkla ilgili bilgi ve süreçleri içerir. 

Sağlk Bilgi Sistemleri 
Bilgi sistemleri, teknik olarak, bir örgütlenmede bilgiyi karar 

vermeye destek ve denetim amac  ile toplayan, işleyen, depolayan ve 
dağtan ilişkili bölümler topluluğu olarak tanmlanr. Karar verme, işbirliği 
ve denetimin yan sra, yönetici ve çalşanlara sorunlar çözme, karmaşk 
sorunlar  görselleme ve yeni sonuçlar üretme konular nda da yardmc 
olabilir. Bilgisayara dayal  bilgi sistemleri, bilginin işlem ve dağtmnn 
bilgisayar donanm ve yazlmna dayanmasdr.  
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         Hastane bilgi sistemleri, hasta bakm  ve yönetimle ilgili 
tüm bilgilerin, hastaneye ilişkin tüm etkinliklerle ilgili bütün yetkililerin 
gereksinimlerini giderecek şekilde toplanmas, depolanmas, işlenmesi, 
tekrar kullan labilmesi, ilişkilendirilmesi amac yla kullanlan bilgi 
sistemleridir. Bu bilgi sistemi, klinisyenlerin profesyonel etkinliklerinin yan 
sra, tan  ve tedavi, kabul ve hemşirelik hizmetleri, tbbi etkinliklerin kayd, 
finans ve faturalama, kaynak yönetimi, personel işleri, teknik konular ve 
yönetim, bilgi, eğitim ve araştrma ile dş çevre ile bilgi al şverişi gibi çok 
çeşitli işlevleri içerir. Hastane bilgi sistemlerinin kapsam ve yaygnlk alan 
çok farkl olabilir.  

 
        
     Hastane bilgi sistemleri geliştirilirken, idari 
işlemlerin değil, hasta bakm üzerinde 
yoğunlaşlmal ve sağlk hizmetlerinin verimliliğinin 
ve kalitesinin artrlmas temel alnmaldr. Hastane 
bilgi sistemlerinin iki boyutu vardr. Bunlardan biri 
idari boyut (yönetim bilgi sistemi), diğeri ise klinik 
bilgi sistemidir. İdari boyut içerisine finans, 
malzeme, personel, teknik konular, eğitim ve 
hastanenin genel işlevleri girer. Klinik bilgi 
sistemleri ise hasta merkezli bilgi sistemleridir. Burada gerek ayaktan 
gerekse de yatarak tedavi edilen hastalara ilişkin veriler bulunur ve 
kullanlr. Klinik bilgi sisteminin bir boyutu klinik dallar sistemi, diğer 
boyutu da klinik destek sistemleridir. Klinik bilgi sistemlerinin kapsamnda 
iç hastalklar, kardiyoloji, nöroloji, çocuk hastalklar, kadn-doğum, 
cerrahi, psikiyatri, yoğun bakm, acil, radyasyon onkolojisi ve benzeri 
klinik dallar ile ilgili bilgi sistemleri bulunur. Klinik destek sistemleri ise 
radyoloji bilgi sistemi, biyokimya, patoloji, hematoloji ve benzeri 
laboratuvar bilgi sistemleri ile eczaclk hizmetleri ve hemşire bilgi 
sistemini içerir.  

         Hastane bilgi sistemleri dşnda, birinci basamak sağlk 
hizmetleri için de ülkelerin yapsna ve sağlk örgütlenmesine göre birinci 
basamak bilgi sistemleri oluşturulma ve bu sistemlerin diğer bilgi 
sistemleri ile bütünleştirilme zorunluluğu unutulmamaldr.  

         Klinik bilgi sistemleri içerisinde bulunan radyoloji bilgi 
sisteminde, elde edilen görüntülerin (klasik röntgen görüntüleri, MRI, CT, 
US vs) depolan p gerek olduğu zaman tekrar değerlendirilebilmelerini 
sağlayan bir sistem oluşturulabilir. Bunun genel ad, görüntü depolama 
ve iletişim sistemidir (PACS- picture archiving and communication 
systems). Bunlar, özel yaz lm  ve donanm  olan, hastane ve radyoloji 
bilgi sistemleriyle bütünleşebilen sistemlerdir. PACS'in amac, her tür tbbi 
görüntünün, uzun dönemli olarak özel depolama araçlar   ile 
depolanabilmesi, gerekli olduğu zaman da yerel ya da genel ağ altyaps 
üzerinden yetkili kişilere aktarmnn sağlanmasdr. PACS sistemleri, 
gereksiz radyolojik inceleme oran n  azaltarak zamandan, emekten ve 
maliyetten tasarruf sağlamada yararl  sistemlerdir. Bunlar, bağmsz bir 
radyoloji bilgi sistemine bağlanabileceği gibi, daha genel bir hastane bilgi 
sistemi ve elektronik tp kaytlar ile bütünleşmeleri de sağlanabilir. 

Karar Destek Sistemleri 
         Klinik bilişim uygulamalarndan biri, hastaya özgü bilgi ile 

bilimsel temelli bilgiyi birleştiren karar destek sistemleridir (decision 
support systems). Sağlk hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, 
karar verme sürecinin en iyi duruma getirilmesine bağldr. Klinik alanda 
karar verme, bu alanda çalşanlarn veri ve bilgiyle çal şma yetilerini 
kolaylaştran ve geliştiren bir sistem arac lğyla geliştirilebilir. Klinik 
karar destek sistemleri (clinical decision support systems- CDSS), 
insann karar verme sürecini taklit ederek tan  işlemini kolaylaştrabilen, 
en iyi uygulamalarn kullanlmasn  sağlayan, hasta bakmyla ilgili 
geliştirme çalşmalarn  kolaylaştran ve hatalar   önleyen, 
otomatikleştirilmiş karar destek sistemleridir.  

Birçok karar destek uygulamas, elektronik tbbi kayt sistemiyle 
bir aradadr ve giderek büyüyen hasta ve hasta gruplaryla ilgili 
veritabanlaryla bütünleştirilmelidir. Elektronik hasta kay tlar  içindeki 
karar destek sistemlerinin etkinliğini belgeleyen sistematik araştrmalar 
vardr. Bu araştrmalarda, koruyucu önlemlerle ilgili anmsatclar, hasta 
kabul işlemleri, harcamalarn görüntülenmesi ve reçete yazmndaki Generated by www.PDFonFly.com at 8/22/2013 4:43:10 AM
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hatalarn alglanmasyla ilgili yaklaşmlar yararl bulunmuştur.  

Tpta Sanal Gerçeklik Uygulamalar 
         Tbbi sanal geçeklik, tbbi alana uygulanm ş  sanal 

gerçeklik olarak tanmlanr.     

hTpta sanal gerçeklik kullanm alanlar şöyle sralanabilir: 

hCerrahi eğitim ve planlama 

hTbbi eğitim, modelleme, cerrahi olmayan eğitim 

hAnatomik görüntüleme ve tbbi görüntü bütünleştirme 

hFiziksel rehabilitasyon ve sakatlklar 

hUzakcerrahi ve uzaktp 

hMental rehabilitasyon 

Cerrahide Sanal Gerçeklik 
         Sanal gerçeklik en yayg n biçimde cerrahi alanda 

kullanlmaktadr. Cerrahide sanal gerçeklik uygulama alanlar:  

hGörüntü destekli cerrahi 

hAsl ameliyat süresince cerrah  hedefe yönlendirmek 

hEğitim simülatörleri 

hZor müdahalelerde pratik yapmak 

hAmeliyat öncesi planlama 

hAmeliyat öncesi hasta verileriyle çalşmak 

hUzakcerrahi 

hUzakoperasyon ya da uzakyardm  

olarak özetlenebilir. 

         Sanal gerçeklik uygulamalarnn cerrahi eğitimde 
kullanlmasnn getireceği pek çok yarar vardr. Gerçek hasta üzerindeki 
eğitimden daha etkilidir. Yeni bir tekniği denerken ya da öğrenirken 
hastann zarar görmesi önlenir. Ayr ca, gerçek yaşamda öğrenilmesi 
istenen teknikler ya da operasyonlar için ilgili vakann gelmesi gerekir. 
Sanal gerçeklik uygulamalar  ise vaka skntsn  ortadan kald rr. Sanal 
modeller defalarca kullanlabilir ve bu yolla kadavralarda yaşanan 
sorunlardan kaçnmak mümkündür. Ayrca, sanal hastalar kullanmak, etik 
olarak, hem gerçek hastalar n kullanlmasndan, hem de hayvanlar 
üzerinde yaplan deneylerden daha doğru bir yaklaşmdr.     

Uzaktan Uygulamalar 
         Uzaktp (telemedicine), uzak mesafelerden tbbi hizmet 

verilmesi anlamna gelir. Yard m veya eğitim amacyla klinik pratik 
birimleri arasnda t bbi bilginin elektronik olarak iletimi olarak 
açklanabilir. Ayr ca, uzak mesafedeki sağlk birimlerinin sağlk hiz-
metlerine destek vermek amacyla elektronik bilgi ve iletişimin kullanm 
olarak da aç klanabilir. Daha geniş  bir kullanm şekli de iletişim 
teknolojilerinin tbbi bilgi ve hizmet amac yla kullanmdr. Uzakt p, hasta 
veya ilgili bilgiler nerede olursa olsun, hasta bilgilerine ve uzman 
önerisine ulaşma olanak veren sistemler kullanarak hastalarn tan, 
tedavi, takip ve eğitimini sağlamak kavramlarn da kapsar.  

 
         Genel olarak elektronik ve iletişim teknolojisi 
kullanmnn bir bileşimi olan uzaktp, hasta ve doktor 
birbirlerinden uzakta olduklarnda çok ksa bir süre 
içerisinde hastaya tan koyma, hastalğn daha kötüye 
gitmesini engellemek için tedavi önerilerinde 
bulunma ve nesnel bilgilere dayanarak profesyonel 
kararlarn aktarlmas gibi konularda 
kullanlabilmektedir. Özetle uzaktp, hasta ve doktor 
birbirlerinden uzakta olduklarnda, elekt-ronik bilginin 
ve iletişim teknolojilerinin sağlk hizmeti sağlamak 

amac ile kullanm ilkesine dayanr. 
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ve yardm (uzaktan gözlem, dan şmanlk, tbbi video konferans), sanal tp 
kütüphaneleri (web üzerinden belge dağtm, tp veritabanlar, araştrma 
veritabanlar), sanal tp depolar   (muhasebe, ürün veritabanlar  vb) bu 
alanlara örnek olarak verilebilir.  

         Uzakcerrahi (telesurgery) ile bilgisayar yardml  cerrahi 
(computer-assisted surgery) terimleri, genellikle birbirlerinin yerine 
kullanlmakla birlikte, aslnda farkl  uygulamalar  ifade etmektedirler. 
Bilgisayar yardml cerrahi müdahale, genellikle cerrah ile hasta arasnda 
birkaç metre mesafenin olduğu durumlar için kullanlr. Bu uygulamalarda, 
cerrah ile hasta arasnda, cerrahn hareketlerini tekrarlamak üzere analiz 
etmeyi sağlayan ve bu hareketlerin güvenliğinden emin olduktan sonra 
onlar  gerçek cerrahi işlemi gerçekleştirmeyi sağlayan ayg ta (örneğin 
robot) gönderen bir bilgisayar arayüzü bulunur. Bu uygulamalarda, 
yaplan işlemin güvenliğini artrmak üzere çoğunlukla yapay zekâ 
teknikleri kullan lr. Bilgisayar destekli cerrahi, 1996 ylndan bu yana 
kullanlmaktadr. Uzakcerrahi ise hasta ile cerrahn birbirlerinden 
tamamen ayr  mekanlarda olduğu ve operasyonun, yüksek hzl  iletişim 
olanaklar araclğyla gerçekleştirildiği durumlar ifade eder.      

Tp Bilişiminin Geleceği 
         Bilişim sistemlerinin gelişimi ile özellikle cerrahi alannda iki 

ana değişim söz konusu olacaktr. Bunlardan biri, hastann holografik tbbi 
elektronik gösterimi (holomer), diğeri de geleceğin ameliyat odalardr. 

         Tüm vücut taramas , her hastann anatomik eşdeğerinin 
bilgisayar ortamnda kaydedilmesini sağlamaktadr. Holomer, geniş 
ölçekte cerrahinin sadece anatomik değil, fizyoloji, biyokimya, genetik ve 
tbbi bilginin her bölümünün bütüncül olarak görüntülen-mesine ve 
sorgulanmasna da izin vermektedir. 
     

          
     Gelecekte hasta, hekimin yanna CT, MRI, US 
gibi aygtlarla tüm vücut taramas yapldktan 
sonra gelecektir. Elde edilen görüntü, ameliyat 
srasnda görüntü klavuzlu cerrahi için de 
kullanlabilir. Cerrahi işlem sonras değerlendirme 
için tekrar tüm vücut taramas yaplp her iki 
görüntü bilgisayar teknikleri ile birleştirilerek 
otomatik değerlendirme yaplabilecektir. Holomer, 
kişisel kredi kart benzeri sağlk kartlarnda veya 
uzaktp konsültasyonlar için gizliliği temel alan web sitelerinde 
saklanabilir. 

         Geleceğin ameliyat odas, tümüyle bir bilgi ortam olacaktr. 
Yeni kuşak cerrahi robotlar kollu bilgi sistemleri olarak ele alnrsa, 
cerrahi işlemler tamamen bütünleştirilebilir. Bu işlemler içerisinde 
doğrudan cerrahi işlemin yan sra, malzeme sağlanmas, gerekli aletlerin 
sağlanmas gibi işlemler de bulunmaktadr. 

         Daha da ileride, biyozekâ çağ  çalşmalarnn da 
eklenmesiyle, doku mühendisliği ile hastan n kendi kök hücrelerinden 
yapay organ üretimi sayesinde ret riski de olmayan organ nakilleri 
başarlabilecektir.   
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