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In order to be employable in healthcare organizations of today�s and future, it is obvious that
students graduating from health education institutions should be technologically competent.
It is also important that nursing educators must be equipped with necessary Information
Technology (IT) skills to fulfill their numerous responsibilities and provide learning opportunities
to advance students� knowledge and skills in IT. Purpose of this study is to explore IT skills
and Nursing Informatics attitudes of nursing students and educators. For this purpose, the
students and the educators of a Nursing School of a University were surveyed.
According to results of the analysis, 83% of the educators have their own computers, all have
computer at office and most of them use computers  1-3 hours  in a day. However, over 60%
of the students declared that they don�t have their own computers or any other opportunity
for computer usage and use computers less than one hour in a day. Findings indicate that
both the students and the educators have positive attitudes to computers usage in nursing.
While 42.9% of the students think they have necessary IT skills for working as a nurse, 83.3%
of the educators don�t agree on that students have necessary skills. All of the educators and
83.7 % of the students think that the students will need IT skills while working as a nurse.
Over 85% of the students and the educators agreed on that, the students need more education
about computer programs in nursing, and nursing informatics courses should be included in
nursing education curriculum.
Findings show that both the students and the educators who participated in this study have
positive attitudes towards computer utilization in nursing and nursing informatics education.
It is obvious that in order to advance students� IT skills, they should be supported by providing
infrastructure and learning opportunities. As a result, to prepare tomorrow�s nurses, IT should
be an integrated part of nursing curriculum.

Abstract

Attitudes and Competencies of the Students and the Educators towards Nursing Informatics
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Saðlýk bilgi sistemlerinin hýzla yaygýnlaþtýðý günümüzde ve geleceðin saðlýk bakým
organizasyonlarýnda görev yapacak saðlýk çalýþanlarýnýn bu ortamlarda görevler yapabilmeleri
için bilgi teknolojileri(BT) bilgi ve becerileriyle donatýlmalarý gerekmektedir.  Öðrencilerin
bilgi teknolojileri beceri ve tutumunu geliþtirmede öðrenme ortamlarý saðlamak ve diðer
sorumluluklarýný yerine getirmek için saðlýk eðitimcilerinin de bilgi teknolojileri becerileriyle
donanmýþ olmasý ayný derecede önemlidir.
Bu çalýþmanýn amacý,  hemþirelik öðrenci ve öðretim elemanlarýnýn hemþirelik biliþimine
iliþkin tutumu ve bilgi teknolojileri becerilerini belirlemektir. Bu amaçla, bir devlet üniversitesinin
saðlýk yüksek okulunda öðrenim gören öðrenci ve öðretim elamanlarýnýn tamamý anket
kullanýlarak  taranmýþtýr.
Analiz sonuçlarýna göre, öðretim elemanlarýnýn %83�ü kendine ait bilgisayarý ve tamamý
ofiste bilgisayarý olduðunu ve günlük 1-5 saat arasý bilgisayar kullandýklarýný belirtmiþlerdir.
Öðrencilerin büyük çoðunluðu kendine ait bilgisayarý ya da rahatça çalýþabileceði bir
bilgisayarý bulunmadýðýný ve %63�ü  günde ortalama bir saatten az bilgisayar kullandýklarýný
belirtmiþlerdir.
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Bulgular, öðrencilerin temel bilgisayar becerileri konusunda yeterli olmadýðýný ancak öðretim
elemanlarý ve öðrencilerin hemþirelik mesleðinde bilgisayarlarýn kullanýmýna iliþkin olumlu
düþündüklerini göstermektedir. Öðrencilerin %42.9 �u bilgisayar becerilerinin hemþirelik
mesleði için yeterli olduðunu düþünürken, öðretim elemanlarýnýn %83.3�ü öðrencilerin
bilgisayar becerilerinin yeterli olmadýðýný, öðretim elemanlarýnýn hepsi ve öðrencilerin
çoðunluðu (%83,7) öðrencilerin mesleklerini yaparken bilgisayarlara ihtiyacý olacaðýný
düþünmektedir. Öðrenci ve öðretim elemanlarýnýn %85�den fazlasý, öðrencilerin bilgisayar
programlarý konusunda daha fazla eðitime ihtiyacý olduðunu, bilgisayar ve hemþirelik biliþimi
derslerinin müfredatta yer almasý gerektiðini belirtmiþlerdir.
Bulgular, hem öðrencilerin hem de öðretim üyelerinin hemþirelik mesleðinde bilgisayarlarýn
deðerlerine iliþkin olumlu tutum sergilediklerini, hemþirelik biliþimi eðitiminin gerekliliðine
inandýklarýný ve müfredatta daha fazla yer verilmesine katýldýklarýný göstermektedir. Ancak,
öðrencilerin temel bilgi teknolojileri becerilerini geliþtirebilmeleri için altyapý ve öðrenme
olanaklarý saðlanarak desteklenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, bilgi çaðýnýn gereksinimlerine
cevap verecek hemþireler yetiþmek için, bilgi teknolojilerinin hemþirelik eðitim programýna
entegrasyonu gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Hemþirelik Biliþimi,  Bilgi Teknolojileri, Öðrenci, Eðitimci, Yeterlikler.

1. Giriþ
Teknolojideki geliþmelerle birlikte, saðlýk bilgi sistemlerinin kullanýmý ve bilgi sistemlerinden
beklentiler de hýzla büyümektedir. Bu geliþme, saðlýk bakýmýnýn önemli bir ayaðýný oluþturan
hemþirelerin hemþirelik mesleðinin standartlarýný ve sorumluluklarý etkin bir biçimde yerine
getirebilmeleri için gerekli bilgi teknolojileri becerileriyle donatýlmasý ihtiyacýný da ortaya
koymaktadýr [1]. Uluslararasý Týp Biliþimi Derneðinin (IMIA) 2000 yýlýnda yayýnladýðý raporda
da belirtildiði gibi 21. yüzyýlýn baþýnda týp ve saðlýk biliþimi eðitimi özel bir önem kazanmakta,
çünkü bilginin sistematik olarak iþlenmesi, bilgi ve iletiþim teknolojilerin etkin ve sorumlu
kullanýmý için saðlýk ve týp biliþimi alanýnda iyi eðitilmiþ saðlýk bakým profesyonellerine ihtiyaç
var ve iyi eðitilmiþ saðlýk bakým profesyonellerinin saðlýk bakýmýnýn kalitesini ve verimliliðini
artýrmasý beklenmektedir [2]. Hemþirelik eðitimcilerinin de çeþitli sorumluluklarýný yerine
getirmek, öðrencilerin bilgi teknolojilerini becerilerini geliþtirebileceði öðrenme ortamlarý
yaratmak ve onlarý gelecekteki rollerine hazýrlamak için bilgi teknolojilerini etkin kullanmasý
gerekmektedir [3].
Bin dokuz yüz seksen�lerden günümüze bilgisayar, bilgi sistemleri ve hemþirelik biliþimi
alanýndaki geliþmelere paralel olarak hemþirelik biliþimi yeterlikleri de deðiþim gösterdi [4].
Amerikan Hemþireler Birliði (ANA),  2001 yýlýnda yenileyerek yayýnladýðý raporda, yeni baþlayan,
deneyimli, biliþim uzmaný ve biliþim yenilikçisi hemþireler için gerekli bilgisayar becerileri,
biliþim bilgisi ve becerilerini kapsayan yeterlikleri içeren bir çerçeve belirlemiþtir [5]. Bu
çerçeveye göre yeni baþlayan hemþirelerin temel bilgisayar becerilerine, bilgi yönetimi ve temel
hasta bakýmý yönetim becerilerine sahip olmasý beklenmektedir. Temel bilgisayar becerileri,
kelime iþlemci, hesap tablolarý, sunu programlarý gibi genel uygulamalarla birlikte, hasta bakýmýna
yönelik bilgisayar uygulamalarýný  ve i let iþim araçlarýný  da içermektedir.
Ülkemizde saðlýk eðitimi veren yüksek öðrenim kurumlarýnda saðlýk biliþimi eðitimi, temel
bilgisayar becerileri kazandýrmaya yönelik derslerin dýþýna çýkamamýþtýr [6]. Bu nedenle bu
çalýþmada, ülkemizde ilk kez 2006 eðitim-öðretim yýlýnda programýnda �Hemþirelik Biliþimi�
dersine yer veren Akdeniz Üniversitesi, Saðlýk Yüksek Okulu, Hemþirelik bölümlerinde öðrenim
gören öðrencilerin ve eðitimcilerin bilgi teknolojileri yeterliklerini belirlemek,  hemþirelik
biliþimi ve hemþirelik biliþimi eðitimine iliþkin tutum ve görüþlerini belirlemek amaçlanmýþtýr.
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2. Yöntem
Bu çalýþmanýn örneklemini, bir devlet üniversitesinin iki saðlýk yüksek okulundaki hemþirelik
bölümü 1., 2. ve 3. sýnýf öðrencileri ile eðitimcileri oluþturmuþtur. Dördüncü sýnýf öðrencileri
halihazýrda eðitim programýna yeni eklenen �Hemþirelik Biliþimi� dersini aldýklarý için çalýþmaya
dahil edilmemiþlerdir.  Çalýþmanýn gerçekleþtirildiði 2006-2007 eðitim öðretim yýlýnda 1.,2. ve
3. sýnýfa kayýtlý öðrenci sayýsý 293, görevli öðretim elemaný sayýsý ise 36�dýr. Öðretim elemanlarý
ve öðrencilerin bilgisayar becerileri ile hemþirelik biliþimine iliþkin tutumu öðrenci ve eðitimciler
için ayrý ayrý düzenlenen bir anket aracýðý ile  taranmýþtýr. Anket, katýlýmcýlarýn kiþisel bilgileri
dýþýnda bilgisayar kullanýmý, hemþirelikte bilgi teknolojileri kullanýmý ve hemþirelik biliþimi
eðitimine iliþkin sorularýn yer aldýðý üç bölümden oluþmuþtur. Toplam veri iki yüz üç öðrenci
(%68.8) ve 24 (%.66.6) eðitimciden elde edilmiþtir.

3. Bulgular
Ankete cevap veren öðrencilerin % 28.1�i 1. sýnýf, % 36.5�i 2. sýnýf, % 35.5�i 3. sýnýf öðrencisidir.
Eðitimcilerin % 95.8�si 40 yaþýn altýnda ve % 79.2 ��si 1-10 yýldýr eðitim vermekte, yardýmcý
doçent (% 16.7) ve öðretim görevlisi (% 83.3�ü ) olarak görev yapmaktadýr.

Bilgisayar Kullanýmý

Katýlýmcý öðrencilerin % 67.3�ü kendine ait bilgisayarý ya da rahatça kullanabileceði bir bilgisayar
olmadýðýný belirtirken,  öðretim elemanlarýnýn büyük çoðunluðunu evde ve ofiste bilgisayara
sahip olduklarýný belirtmiþlerdir. Öðrencilerin % 63.5�i günde 1 saatten az bilgisayar kullanýrken,
öðretim görevlilerinin % 41.7�si günde 5 saatten fazla kullanmaktadýr (Tablo-1).

Tablo-1 Öðrenci ve Öðretim Elemanlarýnýn Kullanýmý

Kendine ait bilgisayar

Internet eriþimi

Rahatça kullanabileceði/Ofiste  bilgisayar

Internet eriþimi (rahatça kullanabileceði/ofiste)

e-posta adresi

1 saatten az

1-3 saat

3-5 saat

5 saatten fazla

Öðrenci
(%)
33.0

67.2

39.9

85.2

79.8

68.5

27.1

3.4

1.0

Öðretim Elemaný
(%)
83.3

45.5

100.0

100.0

100.0

0.0

25.0

33.3

41.7

Günlük bilgisayar kullanýmý

Bilgi Teknolojileri Yeterlikleri

Öðrenci ve öðretim elemanlarýndan bilgi teknolojileri yazýlým ve araçlarýný kullanmada yeterlik
düzeylerini �hiç bilmiyorum�, �acemi�, �orta�, �iyi�, �ileri düzey� ölçeðini kullanarak belirtmeleri
istenmiþtir. Öðrencilerin kendi yeterliklerini �orta� düzeyin üzerinde tanýmladýklarý araçlar e-
posta (% 51) ve arama motorlarý (% 61.6) olmuþtur. Öðrencilerin büyük çoðunluluðun  hiç
bilmediði yazýlým ve araçlar ise web sayfasý oluþturma (% 65.5), istatistik paket programlarý (%
78.3) ve Medline (% 69.5)�dýr. Eðitimcilerin % 70�den fazlasý kelime iþlemciler, sunu programlarý,
e-posta, arama motorlarý ve Medline kullanmada yeterliklerini orta düzeyin üstünde olarak
belirtirken, web sayfasý oluþturmayý hiç bilmediklerini belirtenlerin oraný % 66.7�dir. Öðrenci
ve eðitimcilerin bilgi teknolojileri yazýlým ve araçlarý kullanmada yeterlikleri Tablo-2�de
verilmiþtir.
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Öðrenci ve öðretim üyelerinin hemþirelikte bilgisayar kullanýmýna iliþkin görüþleri incelendiðinde
hem öðrenci hem de eðitimcilerin büyük çoðunluðunun bilgisayar kullanýmýnýn deðerine iliþkin
olumlu görüþ bildirdikleri gözlenmiþtir. Öðrenci ve eðitimcilerin %80�den fazlasý, bilgisayar
kullanýmýnýn hemþirelik verilerini kaydetmede zaman kazandýracaðýna, kayýtlarýn kalitesini
artýracaðýna, araþtýrmalar için iyi bir temel oluþturacaðýna, protokollerin oluþturulmasýný
kolaylaþtýracaðýna ve hemþirelerin kâðýt iþlerini azaltacaðýna inandýklarýný belirtmiþlerdir.
Bilgisayar kullanýmýnýn hasta mahremiyetini tehlikeye sokacaðý konusunda öðrenci ve eðiticilerin
% 20�si kararsýz kalýrken, yaklaþýk % 8�i bu düþünceye katýldýðýný belirtmiþtir. Bilgisayar
kullanýmýnýn hemþirelerin otonomisini azaltacaðý konusunda ise öðrencilerin % 28�si kararsýz
olduðunu ve % 20.2 �si bir fikri olmadýðýný belirtirken, eðitimcilerin %83.3�ü otonomiyi azaltacaðý
düþüncesine katýlmadýklarýný belirtmiþlerdir (Tablo-2).

Hemþirelik Biliþimi Eðitimine iliþkin görüþler

Öðrencilerin ve eðitimcilerin büyük çoðunluðu, hemþirelik öðrencilerinin ileride mesleklerini
yaparken bilgisayarlara ihtiyacý olacaðýný, mesleklerini yaparken  bilgisayarlar konusunda yeterli
olmalarý gerektiðini  düþünürken,  öðrencilerin % 42.9�u bilgi teknolojileri becerilerinin hemþirelik
mesleðini yapmada yeterli olacaðýný düþünmekte, eðiticilerin % 83.3�ü ise öðrencilerin bilgi ve
becerilerinin yeterli bulmamaktadýr. Eðiticilerin % 54.2�si bilgi teknoloji bilgi ve becerilerinin
eðitimci rolü için yeterli bulmakta ancak öðrencilerin yaklaþýk % 60�ý bu konuda kararsýzdýr ya
da bu görüþe katýlmamaktadýrlar.
Öðrenci ve eðitimciler, öðrencilerin mesleðinde bilgisayarlarý etkin kullanabilmesi için daha
fazla eðime ihtiyaçlarý olduðunu (% 87.2, % 87.5), saðlýk bakýmýnda kullanýlan yazýlýmlar
konusunda da daha fazla eðitilmeleri (% 86.7, % 87.5) ve hemþirelik biliþimi derslerinin eðitim
programýnda yer almasý gerektiðini düþünmektedirler (% 76.4 , % 91.7). Eðitimcilerin %87,5�i
hemþirelik öðrencilerinin yeterli biliþim becerileri ile donatýlmasýnýn iþverenlerin deðil, hemþirelik
okullarýnýn sorumluluðu olduðunu, % 95.8�i öðrencilere saðlanan bilgisayar olanaklarýnýn yetersiz
olduðunu belirtmiþlerdir.

Tablo-2 Öðrenci ve Eðimcilerin Bilgi Teknolojileri Yeterlikleri

Yazýlým ve Araçlar

Kelime Ýþlemci
Hesap Tablosu
Sunu programlarý
Web sayfasý
Ýstatistik programlarý
Elektronik mektup
Web göz gezdiriciler
Kütüphane ve veritabanlarýný
tarama
Listeler ve haber gruplarý
Arama motorlarý
Medline

Hiç
bilmiyorum

(%)

10.8
21.7
26.1
65.5
78.3
17.7
22.2
33.0

38.4
11.3
69.5

Acemi
 Orta
(%)

47.7
55.7
34.0
27.5
19.2
31.1
43.9
38.5

41.4
27.1
25.2

Ýyi
 Ýleri düzey

(%)

41.4
22.6
39.9
6.9
2.5
51.2
34.0
28.6

20.2
61.6
5.4

Hiç
bilmiyorum

(%)

-
4.2
0.0
66.7
4.1
-
-
-

4.2
-

4.1

Acemi
Orta
(%)

8.3
83.3
8.3
33.3
45.9
12.5
41.7
25.0

50.0
12.5
29.2

Ýyi
Ýleri düzey

(%)

91.7
12.5
91.7

-
50

87.5
58.3
75.0

45.8
87.5
70.9

Öðrenci Öðretim Elemanlarý
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Tablo-3 Hemþirelikte Bilgisayar Kullanýmýnýn Deðerine Ýliþkin Görüþler

Bilgisayar  kullanýmý;

Hemþirelik verilerini kaydetmede
zaman kazandýrýr.

Bakýmýn hastaya özgü
olmasýný saðlar

Hemþireler hastayý dinlemek ve
hastayla konuþmak gibi aktiviteler
için daha fazla zaman bulabilir.

Hasta bakým kalitesinin
iyileþmesini saðlar

Hasta bakýmýnýn kalitesinin
ölçülebilmesine olanak saðlar

Hastalarýn güvenliði/
mahremiyetini tehlikeye sokar

Hemþirelerin otonomisini azaltýr.

Hemþirelik kayýtlarýnýn /
dökümantasyonunun kalitesini
iyileþtirir.

Hemþirelik araþtýrmalarýna iyi bir
temel oluþturur.

Hemþirelik uygulama
standartlarýnýn/protokollerin)
oluþturulmasýný kolaylaþtýrýr.

Hemþirelerin kaðýt iþlerini
büyük ölçüde azaltýr.

Hemþirelik verisi bilgisayar için
uygun deðildir.

1.5

6.9

1.0

5.4

5.9

7.4

20.2

1.0

2.0

6.4

1.0

6.9

0

4.2

-

-

-

4.2

-
-
-

-

-

-

4.2

1.5

5.9

8.4

7.9

6.4

63,5

37.9

1.5

3.9

3.4

4.9

75.4

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

66,7

83.3

-

-

-

-

95.8

5.4

10.3

16.7

16.3

15.3

20.7

28.1

5.4

4.4

8.9

5.4

12.3

0

16.7

12.5

4.2

4.2

20.8

8.3

-

-

4.2

4.2

-

91.6

76.8

73.9

70.4

72.4

8.4

13.8

92.1

89.7

81.3

88.7

5.4

95.8

75.0

83.3

91.7

91.7

8.3

8.3

100

100

95.8

95.8

-

Ö
ðr

en
ci

Eð
iti

m
ci

Ö
ðr

en
ci

Eð
iti

m
ci

Ö
ðr

en
ci

Eð
iti

m
ci

Ö
ðr

en
ci

Eð
iti

m
ci

Bir fikrim yok
%

Katýlmýyorum
%

Kararsýzým
%

Katýlýyorum
%

4. Tartýþma ve Sonuç
Bilgi teknolojileri bilgi ve becerilerinin kazanýlmasý ve geliþtirilmesinde öncelikli koþul altyapý
olanaklarýnýn varlýðýdýr. Çalýþmanýn bulgularý, öðrencilerin bireysel olanaklarýnýn ve eðitim
kurumunun öðrencilere saðladýðý olanaklarýn yetersizliðine iþaret etmektedir. E-posta ve arama
motorlarý dýþýnda temel bilgisayar okuryazarlýðý becerilerinin yeterliklerini orta düzeyin üstünde
tanýmlayan öðrenci yüzdesi oldukça düþüktür. Eðitimcilerin bilgi teknolojileri yeterlikleri daha
önce gerçekleþtirilen çalýþmalarda olduðu gibi öðrencilere göre daha yüksek düzeyde [3] ancak,
istatistik ve eðitime yönelik yazýlým ve araçlarda oldukça düþük düzeydedir [1, 7]. Eðitimcilerin
daha yüksek yeterlik düzeyi sergilemesi, çalýþma kapsamýndaki eðitimcilerin bireysel ve çalýþma
ortamý bilgisayar olanaklarýnýn oldukça iyi olmasýyla açýklanabilir. Ancak, ülkemizde Yüksek
Öðretim Kurulu�nun yayýnladýðý hemþirelik eðitimine iliþkin rapora göre hemþirelik eðitimi
veren yüksek okullarda öðrencilerin kullanabildiði bilgisayar sayýsý ise 1�48 arasýnda deðiþmekte,
okullarýn % 27.8�inde eðitimcilerin kullanabileceði bilgisayar ve % 34.7�sinde Ýnternet eriþimi
olan bilgisayar bulunmamaktadýr [8].
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Çalýþmaya katýlan eðitimciler ve öðrenciler hemþirelik mesleðinde bilgisayar kullanýmýna ve
hemþirelik biliþimi eðitimine iliþkin olumlu görüþ bildirmiþlerdir. Katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu
daha önce ülkemizde hemþirelerle gerçekleþtirilen çalýþma bulgularýna benzer þekilde bilgisayar
kullanýmýnýn verileri kaydetmede zaman kazandýracaðýna, kayýtlarýn kalitesini artýracaðýna,
araþtýrmalar için iyi bir temel oluþturacaðýna, protokollerin oluþturulmasýný kolaylaþtýracaðýna ve
hemþirelerin kaðýt iþlerini azaltacaðýna inandýklarýný belirtmiþlerdir [9].
Öðrencilerin ve eðitimcilerin büyük çoðunluðu, hemþirelik öðrencilerinin ileride mesleklerini
yaparken bilgisayarlara ihtiyacý olacaðýný, mesleklerini yaparken bilgisayarlar konusunda yeterli
olmalarý gerektiðini düþünmektedirler. Ancak mesleklerinde bilgisayarlarý etkin kullanabilmek
için daha fazla eðitime ihtiyaçlarý olduðunu belirtmiþlerdir. Hemþirelik biliþimi derslerinin eðitim
programýnda yer almasýný gerektiði yönünde olumlu görüþ bildirmiþlerdir. Bulgular, öðrenci ve
eðitimcilerin hemþirelik biliþimi eðitimi için hazýr bulunuþluluklarýnýn yeterli düzeyde olduðuna
iþaret etmektedir. Ancak, öðrencilerin ve eðitimcilerin temel bilgi teknolojileri becerilerini
geliþtirebilmeleri için altyapý ve öðrenme olanaklarý saðlanarak desteklenmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, bilgi çaðýnýn gereksinimlerine cevap verecek hemþireler yetiþmek için,  bu alanda
eðitim veren yüksek öðrenim kurumlarý ve sivil toplum örgütlerinin ortak politika ve stratejiler
oluþturmasý ve hemþirelik biliþimi eðitiminin hemþirelik eðitim programlarýna entegrasyonunun
desteklenmesi gerekmektedir.
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