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E-Danýþmanlýk; Beþ Yýllýk Acýbadem

Deneyimi

Efe ONGANERa, Metin ÇAKMAKÇIa

aAcýbadem Saðlýk Grubu, Ýstanbul

Biliþim teknolojilerinin günlük hayatýmýzda giderek daha fazla olarak kullanýlmasý ile
birlikte tüm dünyada her türlü içerik web üzerinde tutulmaktadýr.  Profesyonel hizmet
veren saðlýk kuruluþlarý; bilgi teknolojileri olanaklarý ile yürüttükleri çalýþmalarý kurumsal
sosyal sorumluluklarýnýn bir parçasý olarak da görmektedirler.  Yürütülen bu çalýþmalar,
saðlýk hizmeti kullanýcýlarý için pek çok fýrsatlar yaratmýþtýr.  Bunlarýn baþýnda bilgiye
rahat eriþim, ikinci görüþe ulaþým ve hekim seçme olanaðý gelmektedir.  Ancak, sunulan
içeriðin bilimsel deðeri, týbbi uygulanabilirliði ve faydasýný ölçme konusunda ortak
yöntemler belirlenmeli ve gerek kullanýcý, gerekse de içerik saðlayýcýlar ile paylaþýlmalýdýr.
Ocak 2001-Ocak 2006 tarihleri arasýnda www.acibadem.com.tr aracýlýðý ile Acýbadem
Saðlýk Grubu�na yöneltilen danýþmanlýk sorularýnýn ve cevaplarýnýn retrospektif olarak
deðerlendirilmesi yapýlmýþtýr.  Bu deðerlendirmenin ardýndan kullanýcýlarýn gerek
Acýbadem Saðlýk Grubu Web Sitesi, gerekse de Acýbadem Saðlýk Grubu Hastane ve
Poliklinikleri�nde aldýklarý hizmetten beklentileri ve düþünceleri irdelenmiþtir.
Belirtilen süre içerisinde Acýbadem Saðlýk Grubu�na elektronik ortamda 42 590 adet
soru iletilmiþtir.  2004 ve 2005 yýllarýnda gelen soru sayýsý geçmiþ yýllara göre retrospektif
olarak % 12 ve % 11,6 oranýnda artýþ göstermiþtir.  Yönlendirilen elektronik danýþmanlýk
sorularý öncelikle iç hastalýklarý, kadýn hastalýklarý ve doðum, psikiyatri, cilt hastalýklarý,
genel cerrahi ve çocuk saðlýðý ve hastalýklarý uzmanlýk alanlarýnda cinsellik, çocuk
saðlýðý ve geliþimi, üreme saðlýðý, kalp ve dolaþým sistemi rahatsýzlýklarý ve cilt
rahatsýzlýklarý ile ilgili gelmiþtir.  Soru soran kullanýcýlarýn %14.6�sýnýn en az bir kere,
%6.3�ünün de en az iki kere Acýbadem Saðlýk Grubu Hastanesi ve Poliklinikleri�ne
baþvurarak hizmet aldýklarý görülmüþtür.
Önceleri sadece týbbi hizmet tanýtýmý ve danýþmanlýk amacýyla yola çýkan
www.acibadem.com.tr web sitesine; Acýbadem Saðlýk Grubu idari mekanizmalarý ile
ilgili soru gelmesi site tasarýmý ve yönlendirmesi ile ilgili çalýþýlmasý gerektiðini ortaya
koymuþ ve 2004 yýlýnda yapýlan bu çalýþmanýn ardýndan gelen soru sayýsýnda artýþ
görülmüþtür.  Gelen sorularýn sürekli olarak izlenmesi karþýlýklý etkileþimi olanaklý kýlmýþ
ve idari konularda hýzlý davranýlmasýný olanaklý kýlmýþtýr.  Ýletilen sorular içerisinde týbbi
dosyaya eriþim olmadan týbbi tedavi süreçleri ile ilgili herhangi bir yorum etik açýdan
sakýncalý olacaktýr.  Her ne kadar web sitesini kullanýcýlarý daha sonra Acýbadem Saðlýk
Grubu�ndan hizmet aldýlarsa da verilen hizmet öncelikle fiziksel olarak mevcut olan
hekim-hasta iliþkisini desteklemek olmaktadýr.  Bu hizmetin kronik hastalýklarýn evde
bakým ve takibi ile anne-çocuk saðlýðý üzerine etkileri konusunda ek çalýþmalara gerek
duyulmaktadýr.
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