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1. GİRİŞ
Avrupa ülkelerindeki sağlık sistemleri ve kurumlar (ve bunların ötesindeki kuruluşlar ) dünya trendleri ve modern zamanlarda ki gelişmeler nedeniyle yeni sorunlar ve gereksinimlerle karşı karşıya
kalmıştır. Nüfusun yaşlanması ve beklenen yaşam süresindeki artış modern tıbbın en olumlu sonucudur fakat aynı zamanda yaşlı nüfusun giderek artış göstermesi sağlık sistemleri için tıbbi tedavi,
rehabilitasyon ve bakım gerektiren birden fazla formun, planlaması ve finansmanı açısından büyük
zorluklara sebep olmuş ve yeni gereksinimleri ortaya çıkarmıştır.
Bu yaş piramidindeki tersine değişiklik, birçok Avrupa
ülkesinde sağlık sistemlerinden ve hizmet sağlayıcılardan
görülmemiş
talepler
oluşmasına
sebep
olmuştur.
Ayrıca bilgi teknolojisinin sunduğu olanakları çevresinde
modern zamanlarda ki gelişmeler tedavi ve hastalık yönetiminin
daha profesyonel ve yüksek kalitede olmasına yol açmıştır. İleri
teknoloji ve özellikle sosyal paylaşım ağlarının yaygın kullanımı,
internet ve modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi,
sağlık uzmanlarının, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının
rolünü de değiştirmiştir.
Şu anda tahminlere göre, Avrupa’da, Avrupalıların yaklaşık% 50’si internet üzerinden sağlık bilgisi
araştırmaktadır. ABD’de yapılan bir anket çalışmasında nüfusun yaklaşık % 60’nın sıklıkla internet
üzerinden sağlık konuları hakkında araştırmaya başvurduğunu göstermiştir. Şu anda Avrupalılar için
“Doktor internet” en önemli ve en sık kullanılan konsültan doktor konumundadır. Sağlık hizmeti
sağlayıcıları da bu özel talebe tepki olarak doktorlar ile online danışma hizmeti, diğer sağlık
uzmanlarıyla sohbet odalarında görüşme ve hatta farklı Avrupa ülkelerinden gelen doktorlarla tıbbi
hizmet sunmaya başlamışlardır.
Sağlık sistemleri içindeki modern bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler analiz edildiğinde;
bazı Avrupa ülkelerinde (örneğin İsveç, Finlandiya, vb) teknik olarak oldukça gelişmiş sistemlerin
halihazırda kullanıldığı yada bu konuda yoğun çalışmaların ve gelişmelerin olduğu görülmektedir. Bu
çalışmalar online doktor görüşme ve konsültasyon sağlanması yanı sıra eczaneye reçete gönderimi
ve tüm bu süreçte hastaların özel bilgilerinin güvenliğinin
de sağlanıyor olmasıdır. Diğer ülkeler ise sadece bazı
olası çözümleri denemeye ya da sağlık sistemlerinin
ve hizmetlerinin kalitesini artırmak için hastalar ve
sağlık sunucuları arasındaki online iletişim potansiyelini
artırmaya başlamışlarıdır. Diğer gelişen hizmetler ise
hasta bilgilerinin korunması ve gizliliğin sağlanması için
adli ve etik çalışmalar olmuştur. Farklı meslek gruplarının
haklarını korumak ve güç kaybetme korkusuyla birbirleri
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arasındaki tartışmalar ve lobi faaliyetleri de bu gelişim süreçlerini yavaşlatan unsurlardandır.
Ancak, günümüz Avrupa’sında, genç hastalar ve potansiyel hasta gözüyle bakılan halk arasındaki
interaktif yazışmalar ve hastaların ihtiyaçlarını karşılama talepleri için sağlık sistemlerinde modern
bilgi ve iletişim teknolojilerinin reddedilmesi mümkün değildir. Fakat sayısız sağlık bilgi kaynaklarının
olduğu web site ve platformların varlığı her zaman doğru bilgilere götürmemekle birlikte çoğu zaman
yanlış yönlendirme ve yanıltıcı bilgilere de sebep olmaktadır.
Örneğin, herkesin iyi bildiği WIKIPEDIA, sağlık ile ilgili bilgi almak için başvurulan bir web sitesidir.
Ancak çok az insan, WIKIPEDIA’nın hiçbir gerçek kalite
kontrolü yapılmadığını ve tamamen açık bilgi portali
olmadığını bununla birlikte profesyonel sağlık uzmanları,
doktorlar vb tarafından kontrol edilmediği gerçeğini
dikkate almaktadır. Bu da kullanıcıların bazı hastalıkların
tamamen yanlış ya da eksik olarak bilgilendirilmesine yol
açabilmektedir.
Bunun sonucunda kişiler, hastalık belirtileri ve tıbbi koşullar,
tedavinin olası formları, sonuçları vb konular hakkında
uzak bilgi kaynaklarından edindiği yalan yanlış, eksik,
güvenilmez bilgilerle doktor ya da hastaneye başvurur.
Bunları engellemek için en iyi yöntem, lokal sağlık paydaşları tarafından sağlanan, sağlık konuları
hakkında güvenilir online bilgi ve öğrenme kaynaklarının geliştirilmesi olabilir. Bunun sonucunda bu
tür kaynaklar hastalar ve potansiyel hastalar ile sağlık çalışanları arasındaki ( doktor, uzman, hemşire
vb) bilgi, öğrenme ve iletişiminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Web 2.0 uygulamaları ve onun yeni
gelişmiş modelleri, modern iletişim teknolojilerinin birey ve sağlık sistemleri arasında hızlı ve basit
iletişim yöntemleri için olanak sağlamaktadır. Sağlık sorunları, prosedürler, sorular, hızlı konsültasyon
sağlanması gibi konular hakkında hasta ve çalışanları arasındaki bilgi akışını sağlamak ve iletişim için bu
olanaklardan yararlan sağlık kuruluşları üzerindeki baskıyı azaltacak ve bu ileriye doğru önemli bir adım
olacaktır. HELP projesinin amacı da; hasta ve sağlık personelinin istekleri doğrultusunda geliştirilen
ana platform üzerinde, sağlık sorunları ve ilgili yerel konular hakkında hasta ve halkı bilgilendirmek için
modern web 2.0 teknolojisinden
yararlanma ve metodolojik, didaktik ve modern yaklaşım tekniğinin kullanılarak yerel bir hastane
tarafından sağlanan örnek bir bilgi ve öğrenme platformunun kurulmasını sağlamaktır.
Aşağıdaki esaslar ve kalite standartları hastalar ve potansiyel hastalar yanı sıra yerel sağlık çalışanları
(örneğin hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, asistan doktorlar, vb) için bir bilgi platformu kurarken
dikkat edilmesi gereken önemli konulara değinilmektedir. Ayrıca, ortakların kendi ülkelerinde HE-LP
proje ekibi tarafından geliştirilen ana platformu nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sağlayacaktır.
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2. HE-LP PROJESI
H.E.-L.P. Projesi –( Hastane bazlı E-Öğrenme ve Bilgi Değişim Portali ) Yedi Avrupa ülkesinden sekiz
kuruluşun katılımıyla oluşan uluslararası bir ortaklık projesidir. Proje ortakları:
AT – Landeskrankenhaus Bruck/Mur (Bruck Bölge Hastanesi)
DE – INIT Developments Ltd (Avrupa danışmanlık kuruluşu)
FI – Karier Oy (Küçük sağlık danışmanlık ve destek organizasyonu
IT - Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (Universite Hastanesi)
IT - ASUR Marche (Bölgesel sağlık kuruluşu)
EL - National School of Public Health (Ulusal Halk Sağlığı okulu-Yükseköğretim kurumu)
TR - Ankara Provincial Health Directorate (Ankara İl Sağlık Müdürlüğü)
SE – Jonköping Business School (Yükseköğretim kurumu)
H.E.-L.P. projesi 8 ortağının işbirliği ile sürdürülen, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren 31 Mart 2013
tarihine kadar, toplam 27aylik bir projedir.
Daha önce bahsedilen Avrupa sağlık sistemlerinin karşı karşıya kalınan sorunlara yanıt, HE-LP
Projesinin dört ana hedefini oluşturmuştur.
1. Bugünün ve yarının sağlık sistemlerinde öğrenme ve bilgi paylaşımının önemli rolü
konusunda bilinçlendirmenin artırılması.
2. Hastaneler ve hastalar arasındaki iletişim artırılması için web 2.0 özelliklerinin araştırılması.
3. Bir ana proje unsuru olarak hastane ve hastalar için bir bilgi ve öğrenme platformunun
geliştirilmesi.
4. Genel kabul sonuçları ve iyi uygulama deneyimlerinin paylaşılması.
Proje çalışmasının ana dayanağını şunlar oluşturmaktadır. Hedef, grubun ihtiyaç ve taleplerine
odaklanarak hastane ve hastalar için bir bilgi ve öğrenme platformu geliştirilmesidir. Ayrıca hastalar
ve sağlık kuruluşları arasındaki iletişim ve bilgi değişimi geliştirmek için web 2.0 özellikleri ve sosyal
web uygulamaları tarafından sunulan potansiyeli kullanmaktır. H.E.L.P. projesi tarafından ele alınan
yaklaşımım bilgi ve öğrenme platformu geliştirme ve kaynaştırma için aynı zamanda yenilikçi olarak
aşağıdaki adımlarda uygulanabilir.
a) Hastalar ve sağlık personeli tarafından talep edilen gereksinimleri, öğrenme ve bilgi içeriği
yanı sıra didaktik (bilgi tasarım) kurulumu ile ilgili inceleme ve araştırma.
b) Özelleştirilebilir ve açık içerik yönetim sistemi kullanılarak, hasta ve sağlık hizmeti
sağlayıcılarının, belirlenen ihtiyaçlarına dayalı genel bir ana sürümün oluşturulması.
c) Farklı ortak ülkelerde tek sağlık kuruluşlarına ana sürümü aktarılması
d) Yerel sürümlerin tamamlanması ya da adapte edilmesi yada ana sürüm kullanılarak diğer
kuruluşlara ilgili içerikler eklenerek paylaşım ve iş birliğinin sağlanarak ana sürümün tamamlanması.
e) Yerel sürümün tüm içeriğinin hazırlandığı ana dilin, İngilizce ortak ülkede en sık kullanılan 2
azınlık diline çevrilmesi. (istatistiksel kanıtlara dayalı)
f) Hastalar ve hastane personelinin yerel test sürümünün pilot aşamasının denenilmesi.
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g)

Alınan geri bildirimlere göre yerel sürümün
sonuçlandırılması içeriğin yönetimi ve sürekli güncellemenin sağlanması.

Proje sürecinin arkasındaki temel yenilik ise, araştırma
sonuçlarına göre belirlenen, hastaların ve hastane personelinin
ihtiyaçlarına uygun olan ana sürümün bir adım olarak kabul
edilmesidir. Temelde yerel gereksinimlere uygun, geniş
içerikli, resimler, videolar ve ilgi olabilecek diğer multimedya
ile desteklenmiş ve kullanıcılar tarafından istenen bilgilerin yer
aldığı öğrenme platformu olduğudur.
H.E.-L.P. Proje Örnekleri açıkça gösteriyor ki, bilgi ve öğrenme
platformu başarılı bir şekilde büyük bir bölge hastanesinin
kulak, burun ve boğaz kliniğini tanıtmada, küçük bir kasaba
hastanesinin genel cerrahi kliniğinde veya bir poliklinikte;
bunun yani sıra ilgili sağlık kuruluşlarına başvuru yöntemlerini
öğrenmek ve klinikleri tanıtmak için kullanılabilir. Avusturya, İtalya Finlandiya Yunanistan ve Türkiye
den oluşan bütün ortaklar başarıyla HE-LP bilgi ve öğrenme platformunu yerel sağlık kuruluşu için
kullanmıştır. Sağlık kuruluşlarının HE-LP’e yüksek alaka ve takdirini kazanmıştır. Aşağıdaki bağlantılar,
yerel HE-LP örneklerini sunmaktadır.
www.he-lp-austria.eu
www.he-lp-finland.eu
www.he-lp-italy.eu
www.he-lp-greece.eu
www.he-lp-turkey.eu
H.E.-L.P. projesi hakkında daha fazla genel bilgiyi www.he-lp.eu proje web sitesini ziyaret ederek
elde edebilirsiniz.
HELP projesi Ortaklık suresince, özellikle de bilgi ve öğrenme platformu araştırma ve geliştirme
aşamasında, kazanılan deneyimler aşağıdaki yönergelerin temelini oluşturur.
Temel konu üzerinde rehber kurallar ve kalite standartları sunuldu:
a) Bilgi ve öğrenme açısından modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak hasta, çevresi ve
hastane personelinin ihtiyaçlarına yönelik deneyim ve araştırma sonuçlarının sunumu.
b) İlerleyen dönemlerde kullanmak üzere H.E.L.P. ana sürümünün kurulum sunumu
c) Lokal olarak kendi bilgi ve öğrenme platformunun oluşturulabilmesi için HE-LP Projesi ana sürü-
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d)

mü üzerinden adım adım tanıtım yapılması.
Hasta ve hastane personeli için platform üzerinde öğrenme
zümleri ile birlikte ) hakkında olası sorunların ve bilgilerin sunumu.

zorlukları

(çö-

H.E.-L.P. web sitesi kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi www.he-lp.eu aracılığıyla ya da yerel
ortaklarından biri ile iletişime geçerek elde edebilirsiniz.
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3.

HASTALAR VE HASTANE PERSONELI GERÇEKTEN
NE ISTIYOR-GÖZLEMSEL ARAŞTIRMA SONUCU:

H.E.-L.P. projesinin uygulanması sırasında öğrenme ve bilgi platformunu geliştirmek ve sağlıklı bir iletişim
kurulması amacıyla bütün ortaklar, hedef gurupların ihtiyaçlarını belirlemek için, hastalar, potansiyel
hastalar, hastane personeli (doktorlar, hemşireler yönetim ve diğer sağlık çalışanları) ve teknik ekiple
anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın temel nedeni platformun genel yapısını oluşturma adına
potansiyel kullanıcılar tarafından gerekli bilgileri ve tasarımına ilişkin ipuçlarını elde etmektir.
H.E.-L.P. proje anketi tam sonuçlarını www.he-lp.eu adresindeki web sitesinden ulaşmak mümkündür.
Bu aşamada sağlık alanında geliştirilen her bilgi platformu için kullanma kılavuzları ve kalite
standartları ana kriterleri burada sunulacaktır. Hastalar, potansiyel hastalar ve hastane personeli
gerçekten ne istiyor:
a) Benzer görüşler: Yedi ortak ülkede ve hatta daha ötesinde yapılan araştırmalar bilgi ve öğrenme
platformu ile ilgili olarak hastalar, potansiyel hastalar ve hastane personelinin ihtiyaç ve
taleplerinin oldukça benzer olduğunu açıkça göstermiştir. Fakat hastalar ve sağlık çalışanlarının
iletişimini sağlamak amacıyla, hastane ortamında günlük kullanım alışkanlığı olmayan web
2.0 uygulamalarının pratikte sorun oluşturacağı ve bunu öğretmek için caba gerektiği
görülmüştür. Yine de gerekli teknik alt yapının hazırlanarak bu hizmetin sunulduğunda hedef
grup olan hastane çalışanları ve hastalar tarafından kabul görüp kullanılacağı varsayılmıştır.
b)

1)

2)

Temel olarak hasta ve potansiyel hastaların bilgi ve iletişim platformunda aşağıda belirtilen
5 temel konu hakkında bilgi sahibi olmak istedikleri görülmüştür. Hastalar şunları öğrenmek
istemektedir;
1) Genel sağlıklı yaşam konuları
2) Tanı yöntemleri
3) tıbbi tedavi / ve kurumda uygulanan yöntemler
4) bakım ve rehabilitasyon hizmetleri
5) Sağlık kurulusu hakkında örgütsel konular ve hizmetin verileceği sağlık çalışanı
hakkında bilgi.
Genel sağlıklı yaşam konuları fiziksel sağlık, ruh sağlığı, beslenme, stres, depresyon
ve diğer ruhsal hastalıklar gibi temel konular üzerinde odaklanılmıştır. Hastalar için
tüm bunlar son derece önemli konulardır ve sağlık kuruluşlarının genel yapısını, teşhis
veya tedavi yöntemlerini bilmekten önce gelmektedir. Hastalıkların önlenmesi hakkında genel bilgilendirmede ayrıca önem taşımaktadır. Hastalar ve hastane personelinde
hastalıklardan korunma konusunda gerekli sorumluluğu aldıklarını göstermiştir.
Teşhis imkânları ve yöntemler hakkında bilgi hastalar için uygun olan bir biçimde verilmelidir.
En önemlisi: Bu yöntem tehlikeli midir? Ne tur kişisel riskler taşır? Acıyor mu? Belirli bir yöntem ile fiili bir ağrı olacak mıdır? Ne kadar sürer? Geçerli ve güvenli yöntemidir? (kolonoskopi
ile mide röntgeni karşılaştırılması gibi). Hastalar tanı yönteminin ücretini ve ülkenin sağlık
sistemi içinde karşılanıp karşılanmadığını öğrenmek istemektedirler. Ayrıca bireysel olarak
doğrudan online platform üzerinden soru sorma, randevu alma ve tanı yöntemleri ile ilgili
sorular yöneltmek isteyen olabilmektedir.
9

3)

Tıbbi tedavi olanakları konusunda da benzer sorular ve öğrenme içeriği gereklidir. Sağlık kurumunda en çok görülen tedavisi yapılan önemli hastalıklar hakkında da bilgi verilmelidir. Bu
bilgiler verilirken de tıbbi literatür vb dil kullanılmadan halklın anlayabileceği sade ve yalın bir
anlatım olmalıdır. Bunu yapmak tıbbi personel için çok zor görünebilir fakat halk diliyle bilimsel olmadan yazılmış anlatımın bir uzman tarafından gözden geçirilmesi önerilir. Halkın wikipedia ile bilimsel makale arası tatmin edici okuyup rahat anlayabileceği bilgiye ihtiyacı vardır.

4)

Diğer önemli bir konu da hastalar ve potansiyel hastalar
ve hastanede tıbbi alan dışında çalışan kişiler için ürkütücü
baslıkların dikkatli ve kontrollü
bicimde yer almasıdır. Herkes
kendilerini başkalarının ellerine
teslim ederken ağrıdan açıdan
ve kotu sonuçlardan korkabilir.
Bu sebeple HE-LP pilot uygulamasının esas sonuçları korkuları
azaltmada en önemli çözümün,
ilgili tüm konularda sağlam
ve anlaşılır bilgi sunmak olduğunu, göstermektedir. Bir ameliyathanede sureci anlatma, tedaviler hakkında resim ve
videoların gösterilmesi, duvarlar arkasında ve sessizlikle bir şeylerin gizleniyor görüntüsünü vermekten daha önemlidir. Bu da herhangi bir konu hakkında içerik geliştirme ve
online uygulamada bilgisayar teknolojilerinin kullanımıyla mümkün olmaktadır. Herhangi bir tıbbi tedavi konusu hakkında çevrimiçi sorular sorma fırsatı sunmak korkuları azaltmada ayrıca önemlidir ve bu soruların hızlı bir şekilde açıklanmasını sağlar..

5)

Bakım ve rehabilitasyon konuları: Ankette, hastane personeli, hasta ve potansiyel hastalar
için diğer bir önemli konunun da bakım ve rehabilitasyon konusu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple online platformunda bu faydalı içeriklerin açık ve anlaşılır bicimde bulunmasında yarar görülmektedir. Bu nedenle bir sağlık kuruluşun çevrimiçi platformunda bu
alanlarla ilgili faydalı içerik sunmak önemlidir. Hastalar sağlık organizasyonunda ve hastane
dışındaki kurumlarda bakım ve rehabilitasyon süreci ve nasıl yapılandığı hakkında bilgi almak istemektedir. Birleşik süreç yani tedavinin yani sıra bakım ve rehabilitasyon arasındaki
işbirliğinin bulunması ve öğrenme platformunda bunların da sunulması önemlidir. Ek olarak korkuları yenmek için aynı kurallar burada da geçerlidir. Tedavi sürecince anlaşılabilir
ve doğru bilgiler hastanın korkularının giderilmesine ve kişinin tedavi sürecine ve kuruluşa
güvenini artırılmasına yardımcı olur.
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g)
h)

i)

Hasta ve çalışanlar açısından, kurum hakkında genel bilgilerin sunulması istenmektedir.(
açılış kapanış saatleri, ziyaret saatleri, servisler)
bilgi aktarımında modern bilgilendirme ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasın da önceliği
metin belgeleri almakla birlikte, resim grafik vb. görsel ve işitsel materyalle desteklenmesi
hastalar ve çalışanlar tarafından tercih edilmektedir.
Hastalar ve potansiyel hastalar sağlık kuruluşları ile çevrimiçi etkileşim ve iletişim için
farklı seçenekler tercih edebilmektedirler. Ancak, Kuruluşların ve hastaların görüşleri
birbirinden farklıdır. Kuruluşlar en çok, hastalarına çevrimiçi etkileşimde bulunma, soru
yöneltme, randevu alma, sonuç öğrenme konularda imkân sağlamaktadır. Kuruluşlar
farklı nedenlerden dolayı He-LP in tecrübe ve sonuçlarından yararlanmak için öğrenme ve
iletişim platformunu inceleyip değerlendirmeye almalıdır. Aşağıdaki bazı rehber sorular
muhtemelen karar verme sürecini destekleyecektir.
1) Çevrimiçi iletişim için vaktin var mı? Kısa sürede sağlık sorularına cevap almak çevrimiçi
iletişimi etkili kılmaktadır. Bunun için, sağlık kuruluşunda gerekli kaynakların (doktor
veya hemşirenin) hazır bulunması gereklidir.
2) Teknik olarak mümkün mü? Online iletişimle randevu almak soru yöneltmek sağlık
konuları hakkında silgi almak teknik olarak mümkündür. Fakat kurumun geniş ve
karmaşık bilgisayar donanımı, teknik yapısı, güvenlik koruma duvarı, farklı kullanıcılara
farklı iletişim hakların verilmesi teknik olarak bunun mümkün olup olmadığının
değerlendirilmesiyle ortaya çıkacaktır.
3) Yasal olarak mümkün mü? Özel sağlık sorunları, teşhis sonuçları hakkında Online
iletişim, tedavi, ilaç vb birçok ülkede gizlilik ve veri koruma yönetmeliklerini içeren bir
konudur. Sohbet odaları vb gibi düzenli ve sık kullanılan sistemler kesinlikle ulusal veri
koruma yasaları ile ilgili olarak gerekli gizlilik kurallarını sunmamaktadır. Farklı Avrupa
ülkelerinde, bu özel bilgilerin yasa ile korunması çevrimiçi danışma modelleri ile test
edilmektedir. (örneğin www.1177.se)
4) Adli tartışma mümkün mü? Adli konular hakkındaki
çevrimiçi tartışmalar her zaman sorun ve tartışmalar neden
olmuştur. Hastayı görmeden sağlık durumu ile ilgili bir
görüş ya da bir ön tanı vermek mümkün müdür? Ülkenizde
çevrimiçi konsültasyon mümkün müdür? Doktorlar bunun
sorumluluğunun taşıyacaklar mıdır?
5) Kişisel fayda-maliyet oranı nedir? Online iletişim ve danışma
da bilgilerin korunmasının garanti altına alınmasının bir mali
karşılığı vardır. Bu da teknik personel giderlerini artıracaktır.
Diğer bir taraftan, hastalar çevrimiçi iletişim ile hizmetten
memnun kalırlarsa Hastane ziyareti gerçekleşmeyecektir. Bu
da gelirler de düşüşe neden olacaktır. Bu durumda çevrimiçi
iletişim servisi hastaların sosyal güvenlik kurumlarından
ödenek alabilecek midir?
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Tüm bu sorular, bir online iletişim tesisi kurmak isteyip istemeyeceğinize karar verme sürecini etkileyecektir. En iyi yaklaşım, bir tablo oluşturup olumlu ve olumsuz yönlerini belgelemek ve böylece maliyet-fayda analizi yapmak olacaktır.
H.E.-L.P. projesi ile hastalar ve potansiyel hastalar için sınırlı online iletişim fırsatı sağlanmaktadır. Örneğin, randevu alma ve genel sorular yöneltme gibi .. Her iki iletişim türü de
geribildirimi anlık değil ama kısa süre içerisinde olacaktır. H.E.-L.P. projesi zaman kısıtlılığı
adli sebepler nedeniyle anlık iletişim girmemiştir.
j) Hasta güvenliği: elkitabının birinci bölümde değinildiği gibi, insanların% 50’den fazlası
sağlık ile ilgili bilgi bulmak için kaynak olarak interneti kullanmaktadır. Dr Internet her
zaman ne yazık ki güvenilir bir kaynak değildir. Çoğu zaman yanlış ve yanıltıcı bilgiler
değişik sağlık Web sitelerinden sağlanmaktadır. Bu güvenirlilik sorunu bilgi ve öğrenme
platformunun kurulmasında en önemli konulardan biridir. . Ortak ülkelerde yapılan
araştırmalar göstermiştir ki, hizmet bir yerel sağlık kurumu tarafından sağlanıyorsa, hastalar
ve potansiyel hastalar yanı sıra hastane personeli tam bir güvenirlilik istemektedir. Halk
okuduğuna güvenmek isterken bu kurumlar için anlaşılır gelişmiş iyi açıklanmış kaliteli bir
içeriğin internet ortamında sunulması için çok büyük sorumluluklar almasının gerekliliğini
göstermektedir.(e şıkkına bakınız)
Araştırmaların sonuçlarına göre pratik geliştirilmiş e- öğrenme portali sistem geliştirme ile ilgili tüm
hususları temel ipuçlarını göz önünde bulundurmalıdır.
H.E.-L.P. Proje ortakları ile (www.he-lp.eu adresinden doğrudan ulaşılabilen) daha fazla destek almak
amacıyla iletişime geçilebilir..
H.E.-L.P. ve ana sürümü potansiyel kullanıcıların belirlenen şartları ve ihtiyaçlarına yanıt olarak
geliştirilmiştir ve kurulmuştur. Bu ana sürüm belirlenen ihtiyaçlarını kapsayan bilgilendirme tasarımı
kurulumu sınırlı, ama diğer taraftan, ulusal / yerel sürümleri için sağlık kuruluşlarına adapte
edilebilecek kadar esnektir. İçerik (her elektronik formatta), adapte edilebilir eklenebilir ve silinebilir
tercüme edilebilir ve düzenlenebilir. Bu H.E.-L.P. in oldukça esnek ve kullanımı kolay bir araç olduğunun
göstergesidir. Platform teknik ücretsiz kullanım fırsatını veren, mükemmel dokümantasyon, geniş
destek sağlayan açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemi (Drupal) üzerine inşa edilmiştir.
HE-LP, ana sürümü özelleştirilmiş ya da herhangi bir sağlık kuruluşu için yerelleştirilmiş sürümleri, bu
el kitabın da eklidir veya projenin web sitesi (www.he-lp.eu) yoluyla indirilebilir.
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4.

H.E.-L.P. SIZIN IÇIN! – KENDI KURULUŞUNUZ
IÇIN H.E.-L.P. WEB SITESININ KULLANIMI

Eğer Kendi sağlık örgütünüzde H.E.-L.P. web sitesini kullanmak istiyorsanız aşağıdaki sayfalarda takip
edeceğiniz adımlar ve faaliyetler sunulmaktadır. HELP web sitesinin kurulumunda iki ayrı rol gereklidir.
a) Yönetici
b) Düzenleyici
Platformda bilgi ekleme ve çıkarma konusunda tam yetkilendirilmiş bir yönetici olması tavsiye edilir.
Yönetici web tabanlı içerik yönetim sistemlerini kurma ve PHP ve MySQL veri tabanları çok iyi bilmek
zorundadır.
Yöneticiye istediğiniz kadar editör tayin etmek mümkündür. Editörler içerik, değiştirebilir, silebilir, ,
tercüme ve giriş hakları vardır ama uyarlayama ve platformun veri tabanının çekirdek yapısına erişimi
izni yoktur. Editörler doktorlar, hemşireler, sağlık kuruluşu, idari personel, hasta, dış uzmanlar vb olabilir
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4.1 YÖNETİCİLER İÇİN HE-LP PORTALI
KULLANIM KURALLARI
Bu kurallarla HE-LP yükleme ayarlama ve sağlık portalini korumak amacıyla size helpcı olacaktır. , Bu
bölüm sadece yöneticilere hitap etmektedir!
Herhangi bir klinik, hastane veya sağlık Organizasyonu HELP web sitesinin kendi kopyasını kullanabilir.
Fakat kopyalar başlı başına birebirinden farklı olacaktır. H.E.-L.P. Yükleme iki ayrı hastanenin ihtiyaçlarını
karşılamak için yapılmamıştır, sadece bir kuruluş için dizayn edilmiştir. Metin üç bölüme ayrılır:
1) HE-LP yükleme
2) HE-LP ayarlanma
3) HE-LP bakımı
HE-LP CMS (içerik yönetim sistemi) Drupal üzerinden çalışır. Tüm sorularınız için http://drupal.org/
documentation/ Drupal belgelerine yararlanabilirsiniz.
Tanımlar:
Aşağıdaki metinde, H.E.-L.P. “web sitesi” olarak anılacaktır. “Kullanıcı” yöneticilerin yanı
sıra editörler anlamına gelebilir.					

H.E.-L.P. WEB SITESININ KURULUMU
H.E.-L.P. yüklemek için ne yapmam gerekiyor?
H.E.-L.P. yüklemek için, PHP web hosting alanı ve en az bir MySQL veritabanı gerekiyor.Transferlerin
limitsiz olduğundan emin olun.

Nereden H.E.-L.P. paketini indirebiliriz?
HE-LP zip http://he-lp.eu/download/help-release.zip adresten indirilebilir

help-release-cms
ve help-release-sql:arşiv olarak iki zip dosyası içerir.

help-release-cms:
Bu özel Drupal kurulumudur.

help-release-sql:
Bu kurulum için gerekli tüm verileri içeren MySQL veri tabanı tamamlanmış paketidir.

Nasıl HE-LP kurarım?
1. Tarif edilen şekilde release-cms yükleyin. Örneğin(www)
2. Stage_help adlı yeni bir veritabanı oluşturun.
3. Veritabanına erişim iznine sahip bir kullanıcı hesabı oluşturun.
4. Herhangi bir MySQL aracını kullanarak help -release-sql taşıyın.
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5. Settings.php düzenleyin ve kullanıcı adı, şifre ve SQL sunucusunu girin
Bütün alanlar içeride olacak şekilde. “**” ile ** USER **.olarak işaretlenecektir.

H.E.-L.P. AYARLANMASI
Help web sitesini kullanmaya başlamadan önce biraz hareketlilik gereklidir..
Kullanıcılar
H.E.-L.P. yüklü web sunucusunun adresi üzerinden erişilebilir olmalıdır. Başlangıçta, 2 kullanıcı vardır:
a) admin / admin
b) editör / editör
Güvenlik nedenleriyle, ilk kullanımda parolalarını değiştirmek gerekir
Ayrıca gerçek e-posta adreslerini kullanmalıdır.

Diller
H.E.-L.P. size gerekli olmayan dilleri devre dışı bırakmalısınız.
1. <website> / Config / admin / bölgesel / dil git
2. İhtiyacınız olmayacak dilleri devre dışı bırakın.

H.E.-L.P. BAKIMI
Yedekleme:
Sistemin düzenli olarak yedeklendiğinden emin olunmalıdır. Eğer web sitesi bunu yerine getirmiyorsa
kendiniz takip etmek zorundasınız. Büyük değişiklerden önce HELP yedeklenmesi iyi bir pratik
olacaktır.
Güncellemeler:
Çekirdek CMS veya kullandığımız bazı modüllerin yeni özellikler eklemek veya hataları düzeltmek
için kendi geliştiriciler tarafından düzenli olarak güncellenecektir. Yöneticiler HE-LP in en güvenilir ve
işlevsel olarak düzenli güncellendiğinden emin olmalıdır.
Sayfayı ziyaret ederek:
/ admin / raporlar / güncellemeleri / güncelleme (ayrıca idari menüler aracılığıyla erişilebilir) listelerde güncellenmesi gereken modüller görülebilmektedir. Güncelleştirme onay kutuları aracılığıyla
modülleri seçmek ve “bu güncelleştirmeleri yükle” butonuna tıklayarak güncelleme mümkündür.
Daha fazla bilgi Drupal web sitesinde mevcuttur.
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4.2. EDİTÖRLER İÇİN HE-LP PORTALLI

KURALLARI
Bu kurallar HE-LP ayarlama ve sağlık bilgileri partalını kurma ve korumada size yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Sistemde iki kullanıcı kategorisi vardır.
A) yöneticileri, sistem kurulumu ve işletmesinden sorumlu teknisyenler, b) kimliği doğrulanmış
kullanıcılar (“editörler”), içeriği bakımından sorumlu yani tıbbi ve idari personel: Bu bölüm sadece
editörler yöneliktir.
Herhangi bir klinik, hastane veya ülke sağlık sisteminin HE-LP kendi kopyasını yükleyebilirsiniz
Kopyalar birbirleriyle bağlantı değildir. Metin iki bölüme ayrılır:
1) Kullanıcı hesapları
2) web yönetme
H.E.-L.P. CMS (içerik yönetim sistemi) Drupal üzerinde çalışır. tüm sorularınız için http://drupal.org/
documentation/ de Drupal belgelerini inceleyebilirsiniz.

Tanımlar:
Aşağıdaki metin, H.E.-L.P. „web sitesi“ olarak anılacaktır. “USER” yöneticilerin yanı sıra editörler
anlamına gelebilir bir hesabı olan herkese ilgilidir.

KULLANICI HESAPLARI
Web sitesine oturum açmak için veya herhangi bir değişiklik yapmak için, kayıtlı bir kullanıcı olmanız
gereklidir. Yöneticiler ve editörler İki tür kullanıcı vardır.

Yöneticiler:
Yöneticiler sisteminin kurulması ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumludur.
Genellikle web başına sadece bir yönetici vardır. Sistem kurulduktan sonra, yönetici editörleri için
hesap oluşturabilirsiniz. Bir yönetici hesabı olan herkes, web sitesinde her şeyi değiştirebilir.

Editörler:
Editörler web metin içeriğinden sorumludur. Bu, özellikle iki anlama gelir:
a. özel klinik / hastane / ülke sağlık sisteminin ihtiyaçlarına uygun çeviri içeriğinin ayarlanması
b. yeni içerikleri geliştirmek ve yayınlamak
c. güncellenen içeriği tutmak.
Editörler web sitesinde metin ve resimler ekleyebilir, değiştirebilir veya silebilir.

Nasıl yeni hesaplar oluşturulur?
Tüm hesaplar yönetici tarafından ayarlanır. Editörler yeni hesap oluşturamaz

Nasıl giriş yapabilirim?
HE-LP URL’ye gidin kullanıcı adınızı şifrenizi girin
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Ayrıntıları nasıl değiştirebilirim?
Tüm kullanıcıların kendileri (kullanıcı adı, şifre, e-posta adresi ve resim) ve bunların ayarlarını (dil
ayarları, iletişim ayarları ve yerel ayarları) ile ilgili ayrıntıları değiştirebilmektedir.
1. Ana sayfanıza gidin. Oturum açtığınızda gördüğünüz ilk sayfası
Zaten giriş yapıyorsanız, sağ üst Merhaba [size] tıklayarak ana sayfa bulacaksınız
2. Düzenle seçeneğini tıklayın
3. Bilgilerinizi veya ayarlarınızı değiştirin.
NB: Güvenlik nedenleriyle, şifrenizi değiştirmek için geçerli parolanızı veya e-posta adresinizi
girmeniz gerekir
4. Kaydet’i tıklatın.

Hesabımı nasıl iptal edebilirim?
Tüm kullanıcılar kendi hesaplarını iptal edebilirler. Sadece yönetici, diğer kullanıcıların hesaplarını
iptal edebilir.
1. Ana sayfanıza gidin. Bu (1.2) oturum açtığınızda gördüğünüz ilk sayfadır.
Zaten giriş yapıyorsanız, sağ üst Merhaba [size] tıklayarak ana sayfa bulabilirsiniz
2. Düzenle’yi seçin.
3. Hesap İptal’i tıklatın.
4. İptal Hesap tıklayarak onaylayın.

WEB SİTESİ YÖNETİMİ
Editörler web sitesinin içeriği ve menüleri yönetebilirler

içerik:
İçerik web sitesinde metin, resim ve tüm medya türlerini ifade eder. İçerik ana kolon yanı sıra yan
sütunlar halinde bulunabilir.

Menü:
“Menüler” web sitesindeki tüm menüleri işaret eder ana ve yan menüler olarak bulunur.

içerik:
Tüm kullanıcılar ekleme, düzenleme, yayınlama, yayından kaldırma, tercüme ve web sitesi içeriğini
silme yapabilir.

İçerik eklemek:
Daha fazla içerik web sitesine ilave edilebilir. Editörler, içerik türleri, Makaleler başlık ekleme hakkına
sahiptir.
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İçeriğin düzenlenmesi:
web sitesinin dili İngilizcedir. Metin daha sonra hastanenin yerel diline tercüme edilebilir. Bu, Tercüme
fonksiyon kullanılarak, orijinal metin de düzenleme yapılır. Ayrıca, web üzerindeki bilgilerin statik
olacak şekilde tasarlanmış olmadığından ,.editörler düzenli olarak bunu güncel tutmak zorundadır.

İçeriği yayından kaldırma / Yayınlama
Editörler yayınlanmadan yeni içeriği kaydetmeyi seçebilirler. Tamamen bitmiş ya da birileri tarafından
onaylanması gereken metin üzerinde çalışırken yararlanılabilir. Ayrıca, daha önce yayınlanmış içeriği
kaldırmak mümkündür.

İçeriğin Çevrilmesi
Web sitesinin içeriğini ana dile ek olarak, azınlık dillere çevirmek de mümkündür. Ziyaretçiler daha
sonra seçtikleri dilde web sitesini inceleyebilirler.

İçeriği Sil
İçerik kalıcı kaldırılabilir, bu işlem geri alınamaz. Editörler yalnızca kendi içeriklerini silebilirler.

İçeriği nerden yönetebilirim?
içerik yönetimi erişmek için iki yol vardır:

içerik yönetim görünümü:
Ekleme, düzenleme, tercüme, yayımlama veya silme için içerik yönetiminin görünümünü kullanın. Sol
üst köşedeki İçerik tıklayarak içerik yönetimi görünümü bulabilirsiniz. Yönetim görünümü bırakmak
için, İçerik yanındaki ev resmin üzerine tıklayın.

Kısa yollar
Web tarama, bir kullanıcı oturum da düzenleyin veya düzenleme veya çeviri görünümünde doğrudan
gitmek için her metin bloğu üstüne Çevir tıklayabilirsiniz. Benzer şekilde, yan barlar metinleri
düzenlemek için, sağ üst dişli simgesini tıklayın ve Yapılandıra bilirsiniz.

Nasıl içerik eklerim?
1.
2.
3.

Sol üst köşede İçerik tıklayın.
Ekle yeni içerik bağlantısını tıklayın.
Eklemek istediğiniz içerik türünü seçin.
•
“Madde” belirli hastalıklar hakkında bilgi içindir.
•
“Bölüm” yerel hastane bölümleri hakkında bilgi içindir.
•
“Webform” yeni bir form veya anket oluşturur.
4. Form doldurun.Başlık: Yeni sayfanın başlığı.
•
Dil: ana dil veya yerel dil.
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•
•
•
•
•

Gövde: gövde metni.
Bölümü için: Telefon numarası: Bölümün telefon numarası.
Bölümü için: Ziyaret saatleri: Bölümün ziyaret saatleri.
Bölümü için: E-posta: departmanının e-posta adresi (varsa).
madde için: Etiketler: makale ile ilgili anahtar kelimeleri gir. Virgülle anahtar kelimeleri
ayırın. Belli bir düzen gerekli değildir.
•
Madde için: Resim:
i. Eğer makalede kullanmak istediğiniz dosyayı bulun ve seçin tıklayın.
ii. Yükle ‘yi tıklayın.
iii. Alternatif metin ve resim için bir başlık girin.
iv. Ekle’yi tıklatın.
v nerde göünmesini istiyorsanız oraya resimi sürekleyerek götürün.
5. Menü ayarları
•
menü bağlantısını kontrol edin.
•
menü bağlantısına başlık girin.
6. Değişiklik bilgileri: Kullanılmıyor.
7. URL yolu ayarları: Kullanılmıyor.
8. Yorum ayarları: Kullanılmıyor.
9. Yazma bilgiler: Kullanılmıyor.
10. Yayınlama seçenekleri
Eğer sayfa da hemen gösterilmesini istemiyorsanız • işaretini kaldırın. Sonra değiştirebilirsiniz.
11. Kaydet’i tıklatın.

Nasıl içerik düzenlerim?
1.
2.
3.
4.

1. Düzen görünümü (2.1.1) gidin.
Düzenlemek ve tıklayın istediğiniz sayfayı bulun.
Istediğiniz değişiklikleri yapın.
Kaydet’i tıklatın.

İçeriği nasıl yayınlayabilirim ya da yayınlayamayabilirim?
1.
2.
3.
4.
5.

1. Sol üst köşede İçerik’i tıklayın.
Yayımlamak veya yayından kaldırmak istediğiniz sayfayı bulun ve Düzenle’yi tıklatın.
Yayıncılık Seçenekleri’ni tıklatın.
Eğer sayfayı yayımlamak istiyorsanız, Yayınlandı işaretini kontrol edin.
    Eğer sayfa yayından kaldırmak isterseniz Yayınlandı işaretini kaldırın
Kaydet’i tıklatın.
Editörler tüm içerik yayınlayabilirler ama sadece kendi yayınını yeniden yayımlayabilir.
Diğer yayınlanmamış içeriği yayınlamak için bir yöneticiye başvurun!
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İçerik nasıl çevrilmeli?
İçerik azınlık dillerine tercüme edilmelidir Sistemin kurulumu ile otomatik olarak İngilizceye
çevrilmiştir
1. Tercüme sekmesine (yukarıya bakınız) gidin.
2. Çeviri için hedef dili bulun ve Çeviri Ekle öğesini tıklatın.
3. Yeni dilde metin girin.
4. Kaydet’i tıklatın.

Nasıl içerik silerim?
1.
2.
3.

Sol üst köşede İçerik tıklayın.
Silmek istediğiniz sayfayı bulun ve Sil’i tıklatın.
Sil’i tıklayarak onaylayın.

Resimler nasıl eklenir, değiştirilir veya silinir?
Resimler metin ile ilişkili olmalıdır. Örneğin, Sigma görüntüsü “Hastane Sigma” adlı metine aittir.
1. Sol üst köşede İçerik tıklayın.
2. Ekleyebilir, değiştirebilir ya da silebilirsiniz ve Düzenle’yi tıklatın istediğiniz görüntü ile bağlı
sayfayı bulun.
3. Görüntü için aşağı kaydırın.
4. Kaldır’ı tıklatarak eski görüntüyü kaldırabilirsiniz.
5. Kaydet’i tıklatın.
Web sitesine yüklenen tüm görüntülerin kullanma hakkına sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

ön sayfada Nasıl slayt düzenlerim?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sol üst köşede İçerik tıklayın.
Slayt bulun ve Düzenle’yi tıklatın.
Slayt gösterisini bir görüntüyü silmek için, kaydırma aşağı ve Kaldır’ı tıklatın.
Slayt yeni bir görüntü eklemek için, yeni bir dosya ekleyin ve yeni bir resim yüklemek için aşağı
doğru ilerleyin.
Görüntülerin sırasını değiştirmek için, sol üst köşe de bulunan artı işaretini yukarı –aşağı
kaydırın resimleri sürükleyin
Kaydet’i tıklatın.

Sayfaya Nasıl video eklerim?
Vimeo.com alınan hesapta tüm He-LP videoları bulunmaktadır. Bu nedenle hastaneler her hafta 500
MB video paylaşmak hakkına sahiptirler.
1. Http://www.vimeo.com git
2. Giriş tıklayın
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3.
4.

Kendi Vimeo hesabı oluştur
Bir video yüklemek için:
a. Bir video yükleyin tıklayın.
b. Yüklemek için bir dosya seçin tıklayınız..
c. Bir video dosyası seçin
d. Aç’ı tıklatın.
e. Bir başlık ve bir açıklama ekleyin.
5. Yüklenen bir videoyu kullanmak için:
a. My Stuff tıklayın.
b. Kullanmak istediğiniz videoyu tıklayın.
c. Videonun sağ üst köşesindeki Embed tıklayın.
d. “Get Embed Code” kutusundaki kodu kopyalayın.
e. videonun olmasını istediğiniz sayfaya gidin.
f. videonun olmasını istediğiniz yere kodu yapıştırın.

Yerel bir hastanede Nasıl bir bölgenin haritasına oluştururum?
Bir Google haritası oluşturmak için bir Google hesabınızın olması gerekir.
1. Google hesabınıza giriş yapın.
2. Gmaps’e gidin.
3. harita Oluştur üzerine tıklayın.
4. İlgili siteleri saptamak için araçlarını kullanın.
5. Etkileşimli yönergeleri izleyin.
6. 600px eninin genişliğini ayarlayarak, bir özelleştirilmiş haritaya (bunun için bir pop-up var)
aktarın.
7. Hastane haritasına Google kodunu kopyalayıp yapıştırın.

MENÜLERI
Menüleri Nerede yönetmek için gidiyoruz?
1. Menüye fare işaretçisini tutun.
2. Sağ üst köşedeki dişli tıklayın ve Listesi Linkleri seçin.

Bir menü için Nasıl bir menü öğesi ekleyebilirim?
Yeni içerik eklemek ve bu menüde görünür yapmak istiyorsanız, 2.1.2 bakın!
1. Menüye fare işaretçisini tutun.
2. Sağ üst köşedeki dişli tıklayın ve Listesi Linkleri seçin.
3. Ekle’yi tıklatın.
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4.
•
•
•
5.

Formu doldurun:
Menü bağlantı başlığı: Yeni menü öğesi başlığı
Yolu: URL menü öğesiyle bağlanmalıdır
Dil: Çalıştığınız dil.
Kaydet’i tıklatın.

Menüyü Nasıl farklı bir dile çevirebilirim?
Menü öğeleri çevirmeden önce, özel menü çeviriler etkinleştirmeniz gerekir.
1. Sağ üst köşedeki dişliyi tıklatın ve Yapılandırı seçin.
2. Diller kutusunu tıklatın.
3. Bu blok çevrilebilir olup olmadığını kontrol edin
4. Kaydet’i tıklatın.
Bir menü öğesi çevirmek için, aşağıdakileri yapın:
1. Sağ üst köşedeki dişli tıklatın ve Liste bağlantılarını seçin.
2. Çevirmek istediğiniz menü öğesi için Düzenle’yi tıklatın.
3. Çevir tıklayın.
4. Çeviri için hedef dili bulun ve Çevir seçeneğini tıklatın.
5. Başlığı değiştirin.
6. Kaydet’i tıklatın.

Twitter hesabını Nasıl yapılandırabilirim?
1. Twitter sütunun sağ üst köşesindeki dişliyi tıklatın ve Yapılandır seçin.
2. Değiştirmek istediğiniz değiştirin.
3. Kaydet’i tıklatın.

Sürüm geçmişi
Drupal makaleler önceki sürümleri kaydeder ve bunları herhangi bir hata ya da değişiklik durumunda
geri dönmek için izin verir.
Bir önceki sürümü erişmek için, aşağıdakileri yapın:
1. sistemde oturumu açıp, makaleye gidin ve Revizyon linke tıklayın. Mevcut tüm revizyonlar
listesi açılacaktır.
2. Eğer geri dönmek ve bunu devam ettirmek istiyorsanız bu durumda geri alı tıklatın istediğiniz
birini seçin.
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5.

HE-LP PLATFORM ÖRNEKLERI.

AVUSTURYA: www.he-lp-austria.eu
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İTALYA: www.he-lp-italy.eu
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YUNANİSTAN: www.he-lp-greece.eu
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TÜRKİYE: www.he-lp-turkey.eu

26

FİNLANDİYA: www.he-lp-finland.eu
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6. MODERN IT TABANLI BILGI, ÖĞRENME VE ILETIŞIM
PLATFORMLARI IÇIN KALITE KRITERLERI
H.E.-L.P. Proje ortaklığı iki yıldan fazla suredir özelleştirilebilir öğrenme ve bilgi platformu kurma
konusunda çalışmaktadır. Bireysel gelişim basamaklarını geliştirme için çok sayıda portalar,
platformlar, web siteleri ve çevrimiçi içerik araştırıldı ve analiz edildi. Edinilen deneyim bilgi ve
öğrenme platformları ile ilgili kalite kriterleri koleksiyonuna katkıda bulunuldu ve Avrupa ülkelerinde
test edilmiştir. Aşağıdaki kalite kriterler konusunda fikir birliğine varılmıştır.

KALİTE KRİTERLERİ

EVET

Platform gerçek öğrenme fırsatları sunuyor mu?
-öğrenme sağlanılan bilgiden daha fazladır
-Platformun mevcut içeriği hatırda kalacak yâda kolay anımsanacak şekilde
midir?
- Platform da sunulan içerik potansiyel kullanıcıların günlük yaşamlarından
somut örnekler veriyor mu?
- Platform aktif öğrenmeye izin veriyor mu örn./soru sorma, geri bildirim alma,
test çözme vb.
- Platform hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam konuları ile ilgili öğrenme
fırsatları sağlıyor mu?
- Platform tanı yöntemleri ile ilgili öğrenme fırsatları sağlıyor mu?
- Platform tıbbi tedavi ile ilişkili öğrenme fırsatları sağlıyor mu?
-Platform bakım ve rehabilitasyon konuları ile ilgili öğrenme fırsatları sağlıyor
mu?
Platformun içeriği hedef grubun ihtiyaçlarıyla alakalı mıdır?
- Platform ele alınan ana hedef gruplarından bahseder mi?
- Hedef grup ile alakalı ifadeler ve anlaşılır bir içerik sunulmuş mudur?
- Resimler, videolar ve diğer içeriklerin sunumu hedef grup ile alakalı mıdır?
- İçerik, farklı dillerde ve İngilizce olarak da sunulmuş mudur?(Kısmi ya da
bütün olarak videolar da dâhil.
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HAYIR

Genel içerik kalitesi iyi mi?
- Metin kalitesi (hatalar, eksik cümleler vb.) nasıl?
- Görüntü kalitesi nasıl?
- Video kalitesi nasıl?
- Ses kalitesi nasıl?
- Grafik kalitesi nasıl?
- Bütün metinler, resimler, videolar vb açıkça konuyu destekliyor mu?
Platform tarafından sunulan iletişim olanakları nelerdir?
- Platform, sağlık kuruluşu ile irtibat için birden fazla yol sunuyor mu?
- Platform eş zamanlı olmayan iletişim olanakları (e-posta, vb iletişim formu)
sunuyor mu?
- Platform eş zamanlı haberleşme imkanları (sohbet odası, blog, twitter vb)?
Sunuyor mu?
- Platform yapılan atamalar için SMS hatırlatıcıları için izin veriyor mu?
-yönetilen sorulara yanıt süreleri ne kadar çabuk?
- İletişim ve öğrenme için platform kullanımı Web 2.0 özellikleri var mı?
- Platform kullanımı twitter beslemeleri kullanıyor mu?
-- Platformu Facebook’a beslemeleri kullanıyor mu?
- Platform bloglar kullanıyor mu?
- Platformun diğer web 2,0 araçları (ör. RSS beslemeleri vb) kullanıyor mu?
Platformunun teknik / bilgi tasarım kalitesi nasıl?
- Gerekli bilgileri bulmak ne kadar sürer?
- Kaç adıma ilgili bilgi ve öğrenme içeriği bulmak için ihtiyaç vardır?
- Bir sayfayı görüntülemek için ne kadar sürer?
- Bir resmi görüntülemek için ne kadar sürer?
- Bir video görüntülemek için ne kadar sürer?
- Platformlu içerik ve teknik kurulum için sorumlu kişiler bahsetti mi?
- Platformun en son güncelleştirme tarihini bahsetti mi?
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- Farklı cihazlar (örn. bilgisayarlar, tablet PC’ler, akıllı telefonlar) üzerine uygun
bir platform içeriğini görüntülemek mümkün mü?
- Farklı tarayıcılarda (Safari örneğin Firefox, Internet Explorer) kullanarak
platformu erişmek mümkün mü?
- Sadece tek bir tıklama ile her alt sayfa, ana sayfaya dönmek mümkün mü?
- Stilleri de alt sayfalarını (yazı tipi, renk, sayfa düzeni vs) muhafaza ediyor
musunuz?
- Navigasyon iyi grafikler, semboller vb. tarafından destekleniyor mu?

Bu kontrol listesi elbette sadece bilgi ve öğrenme platformları için ilgili kalite kriterlerinden bazılarıdır.
Ancak, deneyimler temelinde HE-LP uygulanması sırasında edinilen bu projenin amacına en uygun
kriterler ilgili platformun gelişmesini sağlayacaktır.
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7. ENEL DEĞERLENDIRMELER, GEREKSINIMLER VE
E-SAĞLIK ZORLUKLARI
H.E.-L.P. projesinin uygulanması sırasında iki yıl içinde odak noktamız e-sağlık, sağlık bilgileri ve
çevrimiçi öğrenmenin yanı sıra sağlık sistemleri ve hastalar arasındaki çevrimiçi iletişim konuları
oluşturmuştur. Ayrıca, Projenin iki yıllık süresi boyunca modern Avrupa’da e-sağlık sistemlerinin
uygulanması ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. E-öğrenme sağlık hizmeti kurmak isteyen her kullanıcı
veya sağlık kuruluşu tarafından karşı karşıya kalacağı zorluklar, el kitabının son bölümde değinilmiştir.
Son 10 veya 15 yıl içinde e-sağlık alanındaki teknik gelişmeler arzu edilen etik ve yasal gelişmelerden
çok daha hızlı olmuştur. Yeni yüzyılın başından itibaren son birkaç yıldır elektronik sağlık kayıtları ve bu
konudaki çalışmalar ve özel dinamikler geliştirilip bazı Avrupa ülkeleri tarafından kullanılmaktadır.
2000 yılların başında ABD’de e-Sağlık Etiği Girişimi (http://www.ihealthcoalition.org) e-sağlık
hizmetleri sunma konusunda bir etik davranış kodu yayınlamıştır. Etik davranış kodu veri
koruma yasaları açısından genel olarak e-sağlık hizmetlerini geliştirirken nelere dikkat
edilmelidir hakkında bazı net öneriler vermektedir. Bu etik kodlar E-Sağlık Hizmetleri sunan
tüm kuruluşların sorumlu olduğu sekiz temel kural üzerine kurulmuştur. 			
:

1) Candour( açıklık) : web siteleri ve çevrimiçi materyaller kendini açıkça belirtmelidir:
•
•
•

Bu hizmetin sahibi kimdir ya da ne gibi mali çıkarları bulunmaktadır?
Sitenin veya hizmetin amacı nedir? (örneğin, sadece eğitim olsun, sağlık ürünleri veya
hizmetleri satma veya kişisel tıbbi bakım veya tavsiye bulunma)
Temas halinde ilgilenen kişinin şahsi çıkarları var mıdır? (mali, mesleki, kişisel veya diğer).

2) Dürüstlük: web siteleri ve çevrimiçi materyal dürüst olmalıdır.
•
•

tüm içerik Sağlık ürünü veya hizmeti satışını teşvik için mi kullanılacaktır?
hizmetin verimlilik, performans veya etkinliği konusunda herhangi bir iddia var mıdır?

3) Kalite: Özellikle sağlıkla ilgili web siteleri için, kullanıcıların ve ziyaretçilerin uygun ve kaliteli bilgi
alma hakkı vardır. Sağlık örgütlerin bu konuda çok büyük sorumlulukları vardır. Dolayısıyla site veya
çevrimiçi materyal aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
•
•
•
•
•

Sunulan Ürünlerin veya hizmetin titiz ve açık bir şekilde değerlendirilebilir olması
Sunulan hizmetlerin tutarlı bilgilerle kanıtlanmış olması
kişisel tıbbi bakım ya da tavsiyelerin uzman kişilerin tarafından sunuluyor olması
sunulan bilgilerin bilimsel çalışmalar, uzman görüş birliği, profesyonel ya da kişisel deneyim
veya kanaat dayalı olup olmadığını açıkça belirtmelidir.
çelişkili bilgilerin sebebe dayalı olarak dengeli bir şekilde sunulması (örneğin prostat
kanserinde cerrahi radyasyon ya da alternatif tedavi gibi seçeneklerin tavsiyede bulunulması )
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4) İçeriğin doğrulanması: tüm çevrimiçi platformlarda farklı seviyelerde kullanıcılardan veri elde
edilmesi mümkündür. Kullanıcılar sağlanan bilgilerin kişisel verilerden elde edilip edilmediğinin bilincinde olmalıdır. Bu nedenle siteleri ve web materyallerin kullanıcıları bilgilendirmesi gerekir.
Internet kullanıcılarının gizliliğine yönelik potansiyel riskler (örneğin, kullanıcıların izni olmadan diğer
kişi veya kuruluşlar, Avrupa birliği kuralları ihlal edilerek bu sitenin bilgisi olmadan kişisel verileri
ulaşması mümkün olabilir.
Kullanıcıların siteyi ziyaret ettiğinizde
Hangi verilerin toplanabildiğini bilmelidir. (örneğin, kullanıcı adı mail adresi özel bilgiler ya da
çevrimiçi ödemeler)
• Verileri kim toplayacak?(örneğin, kendisi, ya da üçüncü kişiler)
• Site bu verileri nasıl kullanacaktır? (örneğin, kullanıcılarına daha iyi hizmet sağlamak için bilimsel
bir çalışmanın parçası olma veya kişiselleştirilmiş tıbbi bakım ya da tavsiye sağlamak için)
Site hangi özel verileri paylaşabilir.
•

Bir ziyaretçi kişisel bilgilerini vermeyi reddederse bu durumda web sitesinin bilgileri sunması yeterli
olacak mı ya da kişinin bütün siteyi kullanabilmek için erişim hakkı olabilecek mi?

5) Gizlilik: Kullanıcılar e-sağlık hizmetlerine verdikleri verilerin gizli tutulması hakkına sahiptir.
Verilerin suiistimal edilmesinin sonuçları çok ciddi olabilir, bu nedenle çevrimiçi hizmetler aşağıdaki
gibi olmalıdır:
•

•
•
•
•

Yetkisiz erişim veya kişisel verilerin kullanımı açısında e-hizmet sağlayıcısı gerekli tüm adımları
atmalı ve güvenlik önlemlerini almalıdır (örneğin, veri “şifreleme”, kullanıcıların kişisel tıbbi
veya mali veriler ile ilgili tüm işlemler için uygun güvenlik yazılımını kullanma gibi)
Kullanıcıların kişisel bilgileri gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ya da düzeltilmesi gibi
işlemler kolay olmalıdır.
Kişisel verilerin kullanımına uygun mekanizmalar benimsenmelidir.
Kullanıcılar verilerin ne kadar süreyle ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilmelidir.
Yeniden tanımlanmış ya da silinmiş Vericinin adı mail adresi veya diğer özel bilgileri diğer
kullanıcılara sunulmamalıdır.

6) çevrimiçi sağlık da Profesyonellik: Online sağlık, bilgi ve öğrenme ile ilgili tüm personelin
mesleki açıdan büyük sorumlulukları vardır. Bu nedenle hizmet sunulurken:
•

Müşteri ve uygulayıcıların yüz yüze ilişkileri etik kurallara uygun olmalıdır.
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•
•
•
•
•
•

hiçbir zarar vermemelidir.
Önce hasta ve müşterilerinin çıkarlarını korumalıdır
hastaların gizliliğini korumalıdır.
hastaların bilgilerini paylaşma acısından eğer her hangi bir sponsorluk ya da finansal teşvik gibi
konular varsa, açıkça belirtilmelidir.
hizmetlerindeki ödeme ya da ücret yolları açıkça söylenmelidir.
Mesleki ruhsat düzenleme, reçetelenme ve benzeri düzenlenen yasalara uyulmalıdır.

7) Sorumlu ortaklık: çevrimiçi hizmet sağlayıcıları sadece kendi çalışmalarından sorumlu
değildir. Ayrıca, onların ortaklarının, sponsorlarının ya da diğer işbirliği girişimleri olduğu kurumların
çalışmalarından ve içeriklerinden sorumludur. Bu sebeple çevrimiçi hizmet sunumu şu şekilde olmalıdır:
• Sponsorlar, iş ortakları veya diğer bağlı sağlık kuruluşları kendi web sitelerinde de aynı
standartlara uymalı ve bilgilerin korunması için makul çabayı göstermelidir.
• Mevcut veya potansiyel sponsorlar herhangi bir başlık altında arama yaparken arama
sonuçları görüntülenme şeklin de etkili olmamalıdır.
Ve onlar kullanıcılara açıkça belirtmelidir:
• Diğer sitelerle link bağlantıları sadece bilgilendirme amaçlı olmalıdır.

8) Hesap Verme sorumluluğu: e-sağlık hizmetleri kullanıcıları etik ilkeleri doğrultusunda yapılan
tekliflere ve sahiplerinin bilgileri güvenilir kaynaklardan elde edebilmek için her türlü çaba sarf etmiş
olduklarına güvenmeleri gerekir. Bu nedenle çevrimiçi teklifler ve web materyaller:
• kullanıcılara sitenin veya hizmetin sahibiyle nasıl irtibata geçilebileceğini açıkça
gösterilmelidir. (örneğin, sorunları çözmek için yetkili yöneticisi (ler) ya da müşteri
hizmetleri temsilcileri irtibata geçme )
• sitenin bilgi, ürün veya hizmet kalitesi hakkında geribildirim alabilmek için ziyaretçiler için
kolay kullanımlı araçları sağlamak
• kullanıcılardan gelen şikâyetler veya yorumu derhal zamanında ve uygun bir şekilde
yanıtlama
• Kullanıcılar eğer sitenin uygun şekilde kullanılmadığına inanıyorlarsa, sitenin yöneticisi
(lerine ) ya da müşteri hizmetleri temsilcileri bildirmeye teşvik edilmelidir.
Yukarıda belirtilen esasları HE-LP projesi ve ortakları tarafından öğrenme, bilgi ve iletişim platformları
gelişimi sırasında mümkün olduğunca çok dikkat edilecektir. Ancak, etik kuralların yanı sıra en önemli
unsur, e-sağlık hizmetlerinin kurarken verilerin korumasıdır. Neyse ki Avrupa Birliği Veri Koruma
Direktifi 95/46/EC tarafından yönetilen çok güçlü veri koruma düzenlemeleri vardır
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(Bkz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML)
Ayrıca Avrupa E-Gizlilik Yönergesi 2002/58/EC
(bkz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:en:HTML)
Kişisel verileri toplamak ve işlemek çevrimiçi sağlık hizmetler ve platformlar kurulurken dikkate
alınmalıdır.
Bu iki Avrupa yasal çerçevelerin yanı sıra veri koruma ve gizlilik için mevcut ulusal yasalar da vardır.
H.E.-L.P. Projenin uygulanması süresi boyunca e-sağlık hizmetleri geliştirilmesinde için etik ve yasal
çerçeve basamak olmuştur. Kullanımı tamamen ücretsiz olduğu H.E.-L.P. ulusal ve yerel çevrimiçi
öğrenme ve iletişim prototipleri etik ve yasal çerçevelere saygılıdır.
Özellikle, gizlilik ve veri koruma yerel organizasyonlarının yetkisi altındadır. H.E.-L.P. ilk örneğin
sunduğu tüm hizmetler koruma yasaları ile tutarlıdır. Yukarıda belirtilen ilkeler yanı sıra, ilk örnek
geliştirirken, Avrupa ve ulusal yasal çerçeve tam olarak dikkate alınmalıdır.
H.E.-L.P. proje grubu
Şubat 2013
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