Sağlığa e-Gelecek
tıp bilişimi ‘05
2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi

Medical Informatics ’05 Turkey

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

17-20 Kasım 2005, Antalya

tıp bilişimi ‘05
2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi
Medical Informatics ’05 Turkey

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS
Editör
K. Hakan Gülkesen

Bilimsel Kurul
Sabahattin Aydın
Nazife Baykal
Uğur Bilge
Metin Çakmakçı
Asuman Doğaç
Ergun Karaağaoğlu
Mehmet T. Kitapçı
Erkan Mumcuoğlu
Mustafa Özmen
Osman Saka
Murat Sincan
Uğuz Söylemezoğlu
Necdet Ünüvar
Neşe Yalabık
Mehmet Yardımsever
Soner Yıldırım
Neşe Zayim

ÖNSÖZ
Tıp Bilişimi Derneği’nin 1999 yılında bir avuç heyecanlı insan tarafından kurulması ile başlayan
süreç, 2. Tıp Bilişimi Kongresi ile yeni bir aşamaya ulaştı. Prof. Dr. Mehmet Kitapçı’nın kurucu
başkanlık yaptığı ilk dönemde, “İkibinli Yıllarda Ulusal Sağlık Bilgi Stratejisi” çalışması ile
boyundan büyük bir iş başaran derneğimiz, bu çalışmaların sonuçlarını Sayın Erdal
Musoğlu’nun editörlüğü ile bir kitap haline getirdi. Bu kitabın ülkemizde tıp bilişimi disiplininin
önemli bir belgesi olduğuna, pek çok kişiye Sağlık Bilişimi alanında rehberlik yaptığına
inanıyoruz.
Daha sonraki yıllarda tıp bilişimi kavramlarını tanıtmak ve yaymak üzere çalışan derneğimiz,
çok sayıda etkinlik yaptı. Bu etkinliklerde sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile işbirliğinin
önemini göz ardı etmedi. Bu güne gelinen süreçte birlikte çalıştığımız kurucu, yönetici, fikir
üretici olarak derneğimize destek veren Prof.Dr. Mehmet Kitapçı, Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu,
Prof Dr. Mustafa Özmen, Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Dr. Tayfun Enünlü, Dr. Tolga Turgay, Dr.
Nihal Dizdar, Dr. Tamer Çalıkoğlu, Dr. Murat Sincan, Erdal Musoğlu, Bülent Kunaç’a ve ismini
sayamadığımız birçok bilim ve fikir insanına tıp bilişimi ailesi adına teşekkür ediyoruz.
Öte yandan, ülkemizde ilk olarak 1991 yılında dernek kurulmadan 8 yıl önce Akdeniz
Üniversitesi’nde Tıp Bilişimi yüksek lisans programı ile başlayan eğitim süreci 2003 yılında
ODTÜ’de yine ülkemizin ilk sağlık bilişimi doktora programı ile devam etmiştir. Programın
açılmasında öncülük eden Prof. Dr. Neşe Yalabık’a ve programı yürüten Doç Dr. Nazife
Baykal’a tıp disiplinine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.
Başlangıçtan beri derneğimizin çalışmalarına devletin ilgisiz kalması en büyük üzüntümüzdü.
Ancak, son dönemde başta Bilgi İşlem Daire Başkanı Sayın Nihat Akpınar olmak üzere Sağlık
Bakanlığı’nın bürokratları bize büyük destek verdi. İkinci Tıp Bilişimi Kongresi’nin
düzenlenmesine verdikleri katkının yanı sıra Bakanlığın merkez ve çevre teşkilatından çok
sayıda çalışanın bu toplantıya katılmasını sağlayarak sağlık bilişimi kavramının ülke geneline
yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Kendilerine gösterdikleri vizyoner bakış açılarından dolayı
ülkemiz adına teşekkür ediyoruz.
Kongremize en başından beri sponsor olarak destek veren Meteksan’a teşekkür ederiz, kendileri
ortada henüz hiçbir destekçi yokken, tüm riski üstlenerek bize bu büyük organizasyonu yapma
cesaretini verdiler. Başka bir sponsorumuz Birim Bilgi İşlem, kongre organizasyonu sırasında
her türlü desteği verdiği gibi elinizde tuttuğunuz kitabın basımını üstlendi. Diğer sponsorlarımız
Çözüm Bilgisayar, GE Healthcare, Intel, Kurt&Kurt, Oracle, Siemens Akademi, Siemens
Medical, Software AG, Yöndata bize bu ilk büyük organizasyonumuzda destek verdiler,
kendilerine teşekkür ediyoruz.
Kitabımızda yer alan bildiriler, ülkemizin bu konuda bir yerlere geldiğini göstermektedir. Gerek
akademik çalışmalar, gerekse deneyimlerden kaynaklanan bir bilgi birikimi oluşmaktadır, ancak
ülkemizin bu konuda daha alacağı çok yol vardır. Bize gönderilen bildirilerin hepsini kabul ettik,
bildirilerde gerek biçim gerek içerik olarak sorunlarla karşılaştık, ancak hakemlerimizin
eleştirileri ve yazarlarımızın iyi niyetli çabaları ile düzeltmeler yaptık. Yine de ortaya çıkan
bildiri kitabı mükemmel değildir, okuyucunun hoşgörüsüne sığınıyoruz. Davetli
konuşmacılarımızdan bazıları da konuşmaları doğrultusunda metinler hazırladılar, bunları da

kitabımızın ilk kısmına yerleştirdik. Bu süreçte Dr. Neşe Zayim, Dr. Uğur Bilge, Özgür Tosun ve
Bilimsel Kurul üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Bu etkinlikle “Daha Kaliteli bir Yaşam ve Daha Sağlıklı Nesiller” için bir araya geldik. Ülkemiz
sağlık sistemini yakından ilgilendiren bu etkinliğe katılan tüm katılımcılara katkılarından dolayı
teşekkürü bir borç biliyoruz. Daha nice “Tıp Bilişimi” etkinliklerinde buluşmak dileği ile.
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