
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/


DURUM NE KADAR CİDDİ ve GERÇEK ? 

HEMŞİRELER Mİ ? ROBOTLAR MI ? 

Dr. Öğretim Üyesi Nuran Aydın Ateş 



Giyilebilir hasta transfer 

cihazları 

Giyilmeyen hasta transfer 

cihazları 



Harekete yardımcı robotlar 

https://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10
179/4486/02_whole.pdf



Kas hareketlerinin yaptırılmasına ve masaj yapmaya
yardımcı uygulamalar /robotlar 



Tuvalete yardımcı robotlar 

http://technology.inquirer.net/5883/toyota-shows-machines-to-help-sick-elderly-move
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http://www.drug-dev.com/Main/Back-Issues/SPECIAL-FEATURE-
Prefilled-Syringes-Parenteral-Manu-1319.aspx
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4. TRİYAJ ROBOTLAR / UYGULAMALAR 



MATILDA 



Yaşlının yüz ifadelerini takip ediyor. Pozitif ve negatif bir duygu  olup 
olmadığına karar veriyor ve ona göre öneri / aktivite geliştiriyor Dans vb

Matilda birden fazla kişiye aynı anda hizmet verebiliyor. Yaşlıların bir 
araya gelmeleri için sosyal program yapıyor. Online ya da doğrudan 
randevular öneriyor/ ayarlıyor

Her bir yaşlıdan aldığı verileri işleyerek, sorumlu olduğu bireyler 
arasında gereksinim farklarına göre düzenleme yapabiliyor.

Sağlıklı yaşam önerileri verebiliyor. Her bir yaşlıya uygun diyet ve 
egzersiz önerileri geliştiriyor.  

Yaşlıların o andaki duygu durumuna göre 5-10 soruluk quizler hazırlıyor.
Böylece yaşlıların bilişsel becerilerinin sürmesine  yardım ediyor. 
Yaşlıda işe yarama ve yapabilme duygusu oluşturuyor. hem 



Yaşlılar %72- 89 oranında çok 
pozitif bakıyorlar. 

SONUÇ:
Matilda,

hemşirelik bakım hizmetlerinin
kalitesinin arttırılmasına 

yardımcı olabilir 



- 32 hasta, 30 hemşire  ve 27 hasta yakını 
- Robotların bakımından memnuniyet düzeyleri sorulmuş 

SONUÇ:
➢ En çok hastalar memnun 
➢ En az hemşireler ve personel 
memnun 

✓ Özellikle ileri yaş hastaların 
bakımında kullanılabilir

✓ Düşmenin önlenmesi, ilaç 
saatlerinin hatırlatılması  ve  
yardım istemede kullanışlı

✓ Çalışanlar robotlar nedeni ile 
işlerini kaybetmekten korkuyorlar



Elizabeth Broadbent et all. Australasian Journal on Ageing, Vol 35 No 1 
March 2016,

Deney- Kontrol grubu 53 Yaşlı ve
personel ile çalışılmış
Robotlar 12 hafta süre ile hizmet vermiş 

▪ Kan basıncı, nabız, pulse oksimetre vb
ölçümler yapılmış 
▪ Skype arama, bilgilendirme, yardım
çağırma, web arama vb internet işlemleri

SONUÇ: Yaşlıların depresyona grime durumu, kendi yaşam kaliteleri
hakkında değerlendirmeleri, hareketlilik, günlük yaşam aktiviteleri ve 
davranışsal aktivitelerde istatistik olarak FARK BULUNAMAMIŞ



Medikal alanda hekimlere yardım etmek için tasarlanmış. 
Tüm medikal yayınları okuyup, hasta verileri ile karşılaştırıp, hastaya 
uygun tanı ve tedaviyi bulabilir. Hastanın bu tedaviyi nereden ve 
nasıl alacağını bilmesinden öte tüm düzenlemeleri yapabilir. 
Düzenlenen tedavi verilerini anlık toplayıp yeni duruma uygun 
olarak tedaviyi değiştirebilir.

Watson Şu an genel hekim muayenelerini düşünelim  ….



Bakım robotlarına ayrılan bütçe  her geçen gün artıyor …..

https://www.nri.com/~/media/PDF/global/opinion/papers/2017/np2017211.pdf



✓ İzlem yapmanın, dökümante etmenin, toplam data oluşturmanın 
daha ucuz, kolay ve verimli olması

✓ Sürekli izlem ve alarm sistemlerinin erken tanı ve
müdahalede büyük kolaylık sağlaması 
✓ Yapay zekanın çok sayıda seçenekle yüklenmiş olması , 
doğru/ uygun olanı seçme olasılığının yüksek olması 
✓ İşveren insan faktörünü elemiş olması ( yorulmuyorlar , şikayet 

etmiyorlar,  vs vs)
✓ Özellikle fiziksel güce dayanan işlerde iş yükünü azaltıyor olması
✓ Standart aynı hizmeti veriyorlar. Yetişmiş personel bulma kaygısı 

olmaması
✓ Ağır çalışma koşullarına dayanıklı olması
✓ Yaşlanan nüfusa bakım için gerekli insan gücünün sağlanmasında 

başka ülkelerde gelen insan gücüne gereksinim kalmaması 
istemiyorlar. 

Sağlık sektörü robotikcare için neden bu kadar 
yatırım yapıyor  ? 



OLASI UMUTLAR !!!

1. Kültürel değerlerin engelleyeceği düşüncesi 

Japonya 

20 yaş insanlara  ‘’ bakıma gereksiniminiz olduğunda robotları tercih 
edermisiniz ? ‘’

Yanıt : %63 Evet 



- 13 kişi  haftada 5 gün robot tarafından 
ziyaret edilmiş,
- Yaşam bulguları ölçülmüş ve 

görüşmeler yapılmış 
BULGULAR 
- Robotların ölçüm yapıyor olmalarından 

memnunlar. Daha doğru / kesin 
ölçtüğünü düşünüyorlar

- Her gün kontrol ediliyor olmaktan 
memnunlar 

SONUÇ: İleri yaş insanların bakımında 
robotların kullanımı kabul edilebilir



ROBOTLARIN FARKLI ALANLARDA KULLANIM KABUL ORANLARI 



YENİ NESİL  ZATEN ROBOTLARIN OLDUĞU BİR DÜNYAYA DOĞUYOR  … 



2. Dokunma insan iletişiminde önemli bir yere sahiptir. 
Bir robotun dokuması ile bir hemşirenin dokunması aynı değildir. 

- 56 kişide yapılmış
- Robot her bir bireyin ön 

koluna bir kez 
dokunmuş ve bir kez 
silmiş 

ve bir kez sözel iletişim 
kurmuş

SONUÇ: Bireyler robotun kendilerini temizlemek amacı ile sildiğini 
düşünüyorlarsa olumlu yanıt vermişler / olumlu bulmuşlar. 
Ancak sözel iletişim kurmakta aynı isteklilikte değiller 



3. Etik yönler sorun yaratır ; özellikle bilgi güvenliği  … 

Sağlık profesyonelleri başkaları adına karar verenlerdir. 
Bunu bir robot ne kadar doğru yapabilir ? 

Archives of Gerontology and Geriatrics 74 (2018) 15–25

Örnek: Robot belli bir saatte hastaya ilaç vermeye konumlandı 
ve hasta ilacını almayı reddetti. Robot ne yapabilir ? 
• Hastanın ilacını almaması hastaya zarar verecek … 
robot bunu fark edip ısrar eder mi ? / etsin mi?
• Hastanın neden ilacını almadığına dair tüm verileri bilmesi ve 

işlemesi mümkün mü ?
• Hasta tüm kayıtlı veriler dışında bir nedenle ilaç almayı 

reddediyorsa
robot bunu sorular sorarak bulabilir mi ?
• Robot bunu nereye bildirsin ve hastayı nasıl izlesin ? 

Hemşirenin defalarca karşılaştığı bir durum..

• Hemşireler geçmiş verileri, anlık gözlemleri, hastanın yanıtını 
izleyip

MANTIKSAL bir süreç işletiyor. Bunu robot yapamaz.
▪ Ayrıca iyilik- kötülük, yarar- zarar gibi kavramların olduğu 

karmaşık
bir etik  sistemi var. Robotlar bunu yapamaz. 
• Onlar evet ve hayır kodlanmışlardır. Aradaki belki … ne olacak ?
• Karar verme ileri ahlakı ilkeleri gerektiren bir durumdur 
robotlara bırakılamaz. 



Aynı zamanda bedenlerini yaratabilir veya
değiştirebilirler. Günümüzde bu artık bilim
kurgu olmaktan çıktı. Mikroorganizmalar
yaratmak ve değiştirmek mümkün, bu
becerileri kendimiz de kazanıyoruz. Homo 
Deus’un ana fikri bu: “Yaşamı değiştirme ve
yaratma becerisine kavuşmak.”

Algoritmalar bir takım modeller (pattern) 
buluyor ve kararları, seçimleri bizim adımıza
yapıyorlar.

KİM ?? algoritmaların doğru karar verdiğini
bilebilir? Kim, onu programlayan kişinin
önyargılarına sahip olmadığını, hata
yapmadığını iddia edebilir? Ben, bunun
halihazırda gerçekleştiğini söylüyorum. 

Dünyayı anlamlandırma becerimizi
kaybederken gücü algoritmalara teslim
ediyoruz. 

Yeni bir sınıf doğuyor: Gereksizler…



➢ Bankacılık hizmeti sunanlar
➢ Finans analistleri
➢ İnşaat işçileri
➢ Çağrı merkezi çalışanları
➢ Muhasebeciler
➢ Emlakçılar / otel- oda kiralama
➢ Sağlık profesyonelleri 

Hangi meslekler yakın gelecekte yok olacak ? 



GELDİĞİMİZ NOKTADA KAYGILAR

İnsan gücüne dayanan bakım işlerini çoktan başardılar

Hastalar ile ilgili uzun vadeli verileri işleme özelliği olan 
yapay zekaları uygun bakımı seçebiliyor/önerebiliyor

Robotların daha hassas  hale getirilmesi, 
insan ve hayvan davranışını taklit etmesi an meselesi

Hatta robotlarla ilgilenecek robotlar yapılıyor 

PEKİ BİZ ????



Hemşireler kendilerine sormalı ….
Her şeyi bilen / bilecek bir kutu var – var olacak 
"Benim görevim ne olacak?
Bundan 20 yıl sonrada görünmek mi?  

Daha ileri bir yanıt bizi kurtarabilir mi ?

Hemşireler sağlıkla ilgili konularda 

bireye ilişkin bireysel görüşlere sahipler 
Son 150 yıldır hemşirelik kavramımız yüz yüze bakım sunumuyla 
ilgilidir. O halde bugünkü kavramın değişmesi / genişletilmesi 
gerekiyor. "

PEKİ BİZ ????



HEMŞİRENİN ROLLERİ 
➢ Bakım Verici 
➢ Eğitici 
➢ Araştırıcı 
➢ Yönetici 
➢ Karar Verici 
➢ Savunucu
➢ İletişim ve Eşgüdüm Sağlayıcı 
➢ Rehabilite Edici
➢ Rahatlatıcı 
➢ Tedavi Edici 
➢ Kariyer Geliştirici
➢ Özerk ve Sorumluluk Sahibi Olma
➢ Danışman 

Taylan S. ve ark. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme 
Dergisi 2012 -2

İNSANIN TEKLİK ÖZELLİĞİ 





SORULMASI GEREKEN SORU ?

HEMŞİRELER mi?  ROBOTLAR mı ? 

Yerine  

Robotlar hemşirelerin 
doğal bakım partnerleri olabilirler mi ? 



Hemşirelerin Bilişim alanında eğitilmeleri ve bu alanlarda daha fazla 
varlık göstermeleri gerekiyor. 

Hemşireler
Mobil uygulamalar,
Giyilebilir ve giyilemeyen teknolojiler
İzlem ve dökümantasyon
Büyük veri yönetimi
Elektronik karar destek  alanlarında ACİLEN kendilerini 
geliştirmeliler ve bu alandaki yerlerini almalılar 

SIGNA VITAE 2016; 12(1): 23-27

Robotlar ile ilgilenecek birileri lazım



Educators have always found new ways of 
training the next generation of students 
for the jobs of the future, and this 
generation will be no different.

Justin Reich



http://hembilder.org/

DAHA FAZLASINI BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRMEK  
İÇİN DERNEĞİMİZE ÜYE OLUNUZ 

http://hembilder.org/
http://hembilder.org/

