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Z kuşağı…  



İnternet ( Interconnected Networks ) 

• 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri hükümeti  sağlam ve özel bir bilgisayar ağı kurmak için 
çalışmalara başladı. 

• 1969’da ABD Savunma Bakanlığı ARPANET askeri ağını kurdu. 

• 1971’de Roy Tomlinson ilk maili attı. 

• 1980’lerde Ulusal Bilim Vakfı yeni bir ABD omurgasının finansmanı için toplandı. 

• 1985 yılında internet kullanılmaya başlandı. 

• 1990’da Sir Tim-Berners Lee tarafından ilk web sitesi hazırlandı. 

• 1991 world wide web olarak ilk web sitesi kullanıma sunuldu (www) 

• 30 Nisan 1993’te CERN tarafından WWW ön eki ile internet kamunun ulaşabileceği şekle getirildi. 

• 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ’den Ankara-Washington arasında kiralık hat ile Türkiye’de ilk 
internet bağlantısı gerçekleşti 

 



İnternet.. 

• Televizyon, yazılı ve görsel basın 

• Çalışma ortamlarında ve evlerde internetin yaygınlaşması  

• Kolay, ucuz, hızlı ulaşım  

• Tekrar tekrar ulaşım imkanı  

• Kişilerin bilgiye ulaşma ihtiyacı ve merakı  

• İnteraktiflik ve katılımda dikkat çekici artış 



 







2017’de en sık arananlar  



Sağlık ?  
• Yakın zamana kadar  

• Sağlık bilgisi sağlamada tek sorumlu sağlık personeli  

• Sağlık konularında bilgi edinmek görece daha zordu 

• Hastanelerin kalabalık olması  

• Sağlık hizmetlerinde yetersiz muayene süreleri  

• Kişilerin daha detaylı bilgi beklentisi  

• Daha uzun süre ve sağlıklı yaşama ideali 

 

 



• Medya ve internet ile birlikte;  

• Güncel sağlık bilgileri  

• Diyabet, kalp hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıkların yönetiminde  
• Egzersiz, diyet, ilaç kullanımı konularında eğitim materyalleri  

• Hekim çalışma programlarına ulaşabilme  

• Muayene için randevu alma  

• Test sonuçlarına erişim hizmeti 

• Web ortamında bilgiye tekrar ulaşma olasılığı  
 

• Kişilerin kendi sağlıklarıyla ilgili sorumluluk almalarına 

• Kendi sağlık durumları üzerinde daha kontrollü olmalarına olanak sağladı 

 



Türkiye’de İnternetin Sağlık Bilgisi ve Hizmetlerine 
Ulaşma Amaçlı Kullanım Alışkanlıkları  

 1.730.927 kişi arasından  

 Randomize seçilen 8.001  

http://www.socialtouch.com.tr/➨-turkiyede-internetin-saglik-amacli-kullanimi/ 
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İnternet aracılığı ile.. 

• Web siteleri 

• Hastaneler 

• Bloglar 

• Online chat odaları  

• Forumlar  

• Cep telefonu uygulamaları  



Kullanıcıların talepleri doğrultusunda 

• Hastalıklar  

• Klinik deneyler 

• İlaçlar  

• Tedavi yöntemleri  

• Alternatif tıp ve tedavi yöntemleri  

• Kişisel bakım, beslenme 

• Formda kalma, egzersiz 

• Şifalı bitkiler  

 



• Bilgi miktarında artış  

• Kaynağı belli olmayan bilgi  

• Yetersiz denetim  

• Ticari kaygılar 

• Reklam  

 

• Sağlık bilgisi & İnsan yaşamı !!!  

 

 

İnternet 

Bilgi 
güvenilirliği 

Herkes 
tarafından 

anlaşılır 
olma 

Tarafsız ve 
güncel bilgi 

Bilgi 
kaynağının 

şeffaflığı  

Sağlık 
Bilgisinin 
Gizliliği  



Bilgi güvenliği  

• İnternet kontrol edilemeyen bir yapı  

• Doğru olmayan , yanıltıcı , eksik bilgi 

• Tehlikeli olabilecek bilgilerin varlığı  

• Doğru kaynağın seçilmesi ile ilgili sorunlar  

• Kişilerin eğitim düzeyi  

 

!!!Kişilerin kendilerine tanı koyarak kimi zaman yanlış tedaviler 
uygulamalarına neden olmaktadır  

Bilgi güvenilirliği 

Tarafsız ve 
güncel bilgi 

Bilgi 
kaynağının 

şeffaflığı  







İnternette sağlık dili 

• Sıklıkla tıbbi veya teknik bir dil kullanılmakta  

• Sağlık bilgilerinin yanlış ya da eksik algılanmasına neden olmakta 

• Yanlış uygulamalar  

• Hatalı sağlık davranışları   

 

 
Herkes tarafından 

anlaşılır olma 



Ulaşım kolaylığı  

• İntihar yöntemleri vs gibi çeşitli bilgilere kolay ulaşım 

• Var olmayan semptomları yaşama 

• Mevcut semptomlara fazla anlam yükleme  

• ‘Kaynımda da var ’ düşüncesiyle komşu, akraba yöntemleri ile tedavi 
olmaya çalışma 

• Hekim tarafından başlanan tedavinin kesilmesi  







İnternet ve sağlık personeli  

• Paternalistik hasta-hekim ilişkisi 

• Hastalar kendi sağlıkları üzerinde daha fazla aktif rol almakta 

• Semptomların sorgulanması ile erken tanı şansı  

• Sağlık personelinde değişen teknolojiye uyum süreci 

• Elektronik konsültasyonlar (farklı coğrafyalar, seyahatler) 

• Sosyal medya aracılığıyla uzaktan eğitim ve yardım  



• İleride öngörülen modeller (Wendy Levinson) 

• Vatandaş modeli: Kişilerle sağlıklı bir yaşam tarzına uygun davranma konusunda 
maliyete dayalı anlaşma   

• Yol gösterici doktor modeli: Hekimlerin internet yolu ile elde ettikleri bilgileri kontrol 
ederek kişi için rehberlik rolü üstlenmesi 

• İş modeli: Sağlık bilgisi arayan kişilere bilgi sağlamak için istihdam   

 









Web Destekli Sağlık Eğitimi   

• Tüm sağlık personeli 

• Ekip çalışması  

• Plan: 

• Web sitesinden kimler yararlanacak ? (konu, hedef kitle, yaş, eğitim düzeyi hedefi ) 

• Siteye ulaşılabilirlik?  

• Konunun kapsamı? Ne kadar bilgi?  

• Hedef kitlenin internet kullanım saatleri ve süresi? 

• Geri bildirim alalım mı? 

• İnteraktif eğitim? (kamera, forum, e-mail) 



Gelecek  

• İnternet hekimliği, hemşireliği 

• Uzaktan eğitim, bilgi alışverişi  

• Sağlık ekipleri olarak strateji gerekliliği  

• İnterneti aktif kullanan hastaya karşı hazırlıklı olma 

• Hastane/ klinik düzeyde hasta gruplarına göre hazırlanmış cep telefonu 
uygulamaları 

• Bakanlık politikaları ile iyileştirilmiş çalışma şartları  

 

 

 



Teşekkür ederim..  


