
Herhangi bir değişiklik yapılmadığı, 
her sunumda isim hakkı korunduğu 

sürece ders notu olarak 
kullanılmasında sakınca yoktur. 

Emeğe gösterdiğiniz hassasiyet için
teşekkür ederiz.

http://hembilder.org/


HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ İÇİN 

ARAÇ GELİŞTİRME
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İÇERİK

 Bir bilişim bileşenleri tespit araçları

 Hemşirelik bilişimi ile ilgili rolleri tanımlamak

 Uygulamaya özgü  süreçleri, bilgi ve kaynakları 

tanımlamak  ve işleyişe dahil etmek

 Bilişimi teşvik etmek ve geliştirmek için bir plan 

geliştirmek
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NEDEN BİLİŞİME ÖZGÜ ARAÇLAR ???

Günlük işlerde kullandığınız tüm 
materyallerin bir arada olmasını 
istedinizmi ?

• Defalarca isim yazmak?

• Defalarca numaralar

• Kopyala yapıştır süreçleri

• Tekrarlayan girişimler vs vs vs..

• Uygulama alanından uzakta araçlar
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NEDEN BİLİŞİME ÖZGÜ ARAÇLAR ???

 Araçlar

basit ve hızlı

olması için 

NE  YAPMALIYIM ??

NE YAPMAMALIYIM ??
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NEDEN BİLİŞİME ÖZGÜ ARAÇLAR ???

 Araçlar

Kurallar / Kuralların özeti / İş akışı / Süreç  /

Bunların elektronik ortama göre  grafik olarak dönüştürülmesi 
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NEDEN BİLİŞİME ÖZGÜ ARAÇLAR ???
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❖Size yardımcı olacak kişi / kişiler 
seçin

❖Bakım bilgisine ve kaynaklarına 
sahip olun / olanlar ile işbirliği 
yapın

❖Kullanıcıları sürece dahil edin

❖Denemeler / pilot çalışmalar ile 
erken yorgunluğu önleyin 
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BİLİŞİMİ BAKIM ALANINDA UYGULAMAK İSTİYORSANIZ ?



KENDİ ARACINIZI 

YARATMANIN ADIMLARI

1. Araç ile ilgili bir sunum hazırlayın

➢ Fikrinizi ilgili bölüm ile paylaşın

➢ Gereklilikler hakkında bilgi verin

➢ Örnekler verin

➢ Kaynakları gösterin

➢ Örneklerde , var olan durumu tanımlamada, ve 
hedeflenen sonuçlar mümkün olduğunca 
rakamlar kullanın 

➢ Bilişim ile ilgili dernek ve kuruluşlardan 
(ANIA, HIMSS vs) yardım alın
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2. Sanal bir klasör ya da web sitesi inşa edin

➢ Organizasyon şemaları, 

➢ iş tanımları,

➢ bilişim uygulama kapsamı,

➢ iletişim ve kaynakları listeleri

➢ iş akışı şablonları (Visios veya PDF)

➢ Uygulama, eğitim veya diğer proje planları

➢ Ekran ve sistem tasarımları (ekran görüntüleri)

➢ Sistem özellikleri ve değişiklikler

➢ Politikası güncellemeler ve düzeltmeler

➢ İş yardımları, el ilanları, iletişim ve eğitim 
materyalleri, vb
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KENDİ ARACINIZI 

YARATMANIN ADIMLARI



ÖRNEKLER
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İş akış şeması örneği
Ekran dizayn örneği



ÖRNEKLER

12

İş – amaç uygunluğu İletişim / Haber sayfası



3. TASARIM ve SUNUM

➢ Semboller seçin….. ( yarışma, 
beyin fırtınası vs)

➢ Yazılım (yeni ekran tasarımları, 
elektronik dokümantasyonda 
iyileştirmeler, vb)

➢ Hemşire ve diğer personeline 
simulasyonlar, tanıtım gezisi 
düzenleyin
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KENDİ ARACINIZI 
YARATMANIN ADIMLARI



4. TANITIM

➢ Vitrin ne olacak karar verin 

➢ Tanıtım için bir kit oluşturun 

➢ Powerpoint sunumu vb /Demo
Hemşirelik bilişim eğitimine çalışmasına 
katkıları hakkında bilgi verin

➢ Konu ile ilgili kurum kuruluş tanıtımlarına 
ev sahipliği yapılabilir

➢ Hemşirelik bilişim derneklerinin, 
kuruluşlarının standarlarını korumak, 
geliştirme vb

14

KENDİ ARACINIZI 
YARATMANIN ADIMLARI
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HAZIRSANIZ UYGULAMAYA BAŞLAYALIM ….

FİKRİ OLAN ÖNE ÇIKSIN ……….
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DAHA FAZLASINI BİRLİKTE 

GERÇEKLEŞTİRMEK  İÇİN DERNEĞİMİZE 

ÜYE OLUNUZ 
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