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1- AMAÇ
Daha iyi sağlık hizmeti üretebilmek için gerekli bilgi ve verilerin toplanması, kullanılması,

paylaşılması, saklanması ve bilgi yönetiminin standart yöntemlerle gerçekleştirilmesi, üretilen bilgiden en
üst düzeyde yararlanılmasını sağlamaktır.

2- KAPSAM
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesindeki Bilgi Yönetim Süreçlerini kapsar.

3- KISALTMALAR
BYS: Bilgi Yönetim Sistemi.
UPS: Kesintisiz güç kaynağı.

4- TANIMLAR
Bu prosedürde tanımlanması gereken bir terim bulunmamaktadır.

5- SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, İdari Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri

Müdürü, Bilgi Yönetim Sorumlusu, Hemşireler ve Klinik Yardımcılar başta olmak üzere tüm personel
sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI
6.1.YÖNETİM SÜREÇLERİ
6.1.1.Bilgi Yönetimine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi Ve Koordinasyonuna Yönelik

Sorumlular Ve Sorumluluklar

1) Hastane Bilgi Yönetimi Sistemini kullanan tüm çalışanlar
HBYS sistemini kullanan tüm çalışanlar hastanedeki mevcut tüm bilgisayarlardan kendilerine

verilmiş ve görevleri ile yetkilendirilmiş kullanıcı kodu ve şifresi ile yaptığı tüm işlemlerden
sorumludur.(Veri girişi, değiştirmesi, silmesi vb.)

2) Firma Sorumlusu
 Bilgi işlem merkezi personeli tarafından, hastane çalışanları tarafından bildirilen istekleri

yazılım şirketine iletmek, takip etmek ve sonucunu bilgi işlem merkezi sorumlusuna rapor etmek.
 Gün içerisinde işlemlerin gün sonunda alınan yedeği sağlam ve çalışır durumda olduğunu

kontrol edip imza karşılığı bilgi işlem sorumlusuna teslim etmek.
 Hastane ile yazılım şirketi arasında koordineyi sağlamak.

3) Bilgi İşlem Sorumlusu
 Hastaneye ait bilgisayar sisteminin verimli ve amaca uygun çalışmasını sağlamak.
 Bilgisayar sistemleri ile ilgili her türlü donanım ve yazılım problemlerinin çözümü,

yedeklerinin alınmasını ve bilgilerin arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.
 Sistemlerin arızalanması durumunda ön inceleme ve bakımını yaparak, gerekli servis

hizmetlerinin verilmesini sağlamak.
 Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımlarında ve onarımlarında sözleşmeli firma elemanlarını

ve çalışmalarını denetlemek, gerekli gördüğü hallerde yazılı-sözlü bilgi vermek.
 Her gün mesai başlangıcında bilgisayar sistemleri ve donanımlarının açılmasını, iş bitiminde

ise kapatılmasını sağlamak.
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 Teknik malzemelerin alımında malzemelerin şartnamelere uygunluğunun kontrolünü yapmak.
 Faaliyetler çerçevesinde, ihtiyaç duyulan yazılım sistemleri konusunda personele destek

vermek; meydana gelen küçük teknik arızaları geciktirmeden gidermek veya giderilmesini sağlamak.
 Hastaneye ait elektronik postasına gelen bilgi ve talepleri ilgili birimlere iletmek.
 Bilgisayar donanımlarında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için amirine bilgi vermek.
 Konusuyla ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yerine getirmek.

4) Bilgi Güvenliği Ekibi
 Mevcut durum tespitleri (BYS kesinti süreleri, nedenleri vb.),
 Risklerin planlanması ve analizi,
 Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerinin izlenmesi vb
 BYS”ler üzerinden hastalara ve çalışanlara hangi SMS lerin atıldığı, hangi SMS lerin ulaştığı

vb. loğların analizi.

6.1.2.Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin rol grupları ve yetkileri
Otomasyon üzerinde yazılımı kullanan tüm personellerin yetkilendirilmesi yapılmıştır. Bu

gruplardaki personeller yalnızca kendilerine verilen yetki kadar işlem yapabilir. İhtiyaç halinde rol
gruplarına ekleme yapılabilecektir. Çalışanların yetkileri düzenlenmiştir ve kayıt altına alınmaktadır. Aynı
görevde çalışan personellerin yetkileri de aynıdır. İşe yeni başlayan personele bilgi işlem biriminden
kullanıcı adı ve şifresi verilir. İşten ayrılırken ise ilişik kesmek için bilgi işleme başvurarak ilişik kesilir.
Bilgi işlemden yetkileri iptal edilmeyen personelin kurumdan ayrılışı yapılmaz.

Başhekim: Hastanedeki tüm bilgilere ulaşır.

Uzman Diş Hekimi ve Diş Hekimi: Hastalara ait tedavi ile ilgili bilgilerin tümüne erişebilir.
Elektronik ortamda kayıtlı olması gereken tüm hastaya ait tüm bilgileri girebilir. Onay işlemlerini kendi
şifreleri ile yapmakla yükümlüdürler. Onaylanmadan önce kendilerine ait raporlar üzerinde silme ve
değişiklik yapabilir.

İdari ve Mali İşler Müdürü: İdari ve mali işlemlerle ilgili tüm bilgilere erişebilir.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Sağlık Bakım Hizmetleri ile ilgili tüm bilgilere erişebilir.

Hemşire: Hastalara ait tedavi ile ilgili bilgilerin tümüne erişebilir. Silme ve değiştirme yetkileri
yoktur. Kendi işlerine ait hasta bilgilerini, hastaya ait sarf ve işlem girişlerini yetkileri dahilinde
yapabilirler.

Klinik Sekretarya: Doktorun istemlerini ve sarfları hastanın hesabına ekler.

İnsan Kaynakları Birimi: Personel özlük bilgilerine ulaşabilir, mesai, izin, sevk, rotasyon gibi
personelin tüm işleyişini otomasyon üzerinden gerçekleştirir.

Faturalama: Ay içerisinde başvuran tüm hastaların faturalamasını ve anlaşmalı kurumlara
teslimatı yapar. Döner sermayeden sorumlu başhekim yardımcısı kurumlara yapılan faturaların tutarlarını
ve yapılan işlemleri görebilir inceleyebilir.
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Eczane: Katlardan gelen eczaneyle ilgili taleplerin girişlerini yapar, otomasyon üzerinden
girişlerin ve ilaçların karşılamasını yapar. Hastaların reçeteleri doğrultusunda ilaçların takibini sağlar.

Radyoloji: Hastaların radyolojik işlemlerini yapar ve grafilerin kaydını sağlar.

Diş Protez Laboratuvarı: Hastalara ait protez verilerinin kaydını yapar.

Poliklinik Sekretarya: Hastalara poliklinikte yapılan işlemlerin kaydını sağlar.

Kalite ve Verimlilik Birimi: Kurumun hizmet sunumuna ait istatistiksel verilerin analizini yapar.
Düzeltici Önleyici Faaliyetleri kaydeder ve takibini yapar. İstenmeyen Olay Bildirimlerini analiz eder.

Stok Birimi: Hastanedeki demirbaş ve sarf hizmetlerine ait verileri işler. Depo hareketlerini
yönetir.

Temizlik ve Atık Birimi: Atıklara ait verileri girer ve analizini yapar.

Eğitim Hizmetleri: Eğitim planlarını ve eğitim kartlarını yönetir.

Enfeksiyon Hizmetleri: Sterilizasyon hizmetlerine ait bilgileri sisteme işler.

Çalışan Güvenliği Birimi: Kesici – Delici alet yaralanmalarına ait bilgileri sisteme kaydeder.

Maaş ve Döner Sermaye Birimi: Çalışanlara ait maaş, ek ödeme ve nöbet hizmetlerinin takibini
yapar.

Arşiv Birimi : Kurum arşivinde bulunan evrakların kaydı, arşivlenmesi ve kullanıma sunulması
işlemlerini yürütür.

MHRS Birimi: Hekim çalışma cetvellerini düzenler ve MHRS ile ilgili analizleri yapar.

Hasta Kabul Birimi: Kurumumuzda tedavi görecek hastaların kimlik bilgilerini sisteme işler.

Teknik Servis: Arıza talepleri ve sonuç kayıtları ile, arıza analizleri.

Servis Hekimi: Hastaya ait orderların kaydı ve bakım planı.

Evde Sağlık Birimi Sekretarya: Evde sağlık biriminden hizmet alan alan hastaların randevu
kayıtları, tıbbi kayıtlarını işler.

Her kademedeki çalışan sadece yetkilendirilmiş olduğu işlemleri yürütebilmektedir.
Yetkilendirilmemiş kimseler tarafından yapılan herhangi bir işlemi saptayan bölüm yetkilileri bu durumu
en kısa zamanda yeterli delilleri ile birlikte bağlı bulunduğu birime iletilmek üzere bir üst yetkiliye
bildirmektedir. Tüm çalışanlar otomasyon üzerinde yetkili oldukları bilgileri herhangi bir şekilde farklı
ortamlarda paylaşamaz bilgi taşıyamaz. Kullanılan yazılımlarla ilgili şifreler kullanıcılara Bilgi İşlem
Birimi tarafından verilir ve belli periyotlarda değiştirilmesi istenir. Yetkilendirilen çalışan, şifrelerin
kullanılması ve korunması konusunda sorumlu tutulmaktadır.
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6.2.BİLGİ GÜVENLİĞİ
Hastanemizde üst yönetiminden bir kişinin başkanlığında bilgi güvenliğinden sorumlu bir ekip

bulunacaktır. Ekip bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit edecek, olası riskleri belirleyecek,
kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izleyecek, gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet
başlatacaktır.

Tüm bilgisayarlarda merkezi sunucu tarafından kontrol edilebilen antivirüs yazılımı olacaktır.
Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara eğitim verilecektir.
Kişisel sağlık kayıtları herhangi bir sebeple soruşturma izni, mahkeme veya kolluk kuvvetlerinin

yazılı isteği olmadan hiç birim ya da kişiye verilmeyecektir.
İnternet erişim güvenliği en üst düzeyde olacaktır. Gerektiğinde filtreme uygulanabilecektir.
Belirli bir şifre ile yapılan tüm işlemlerin idari ve yasal sorumluluğu söz konusu şifrenin

tanımlanmış kullanıcısına ait olduğundan, verilen şifre kullanıcı tarafından değiştirilerek kullanılır.
Çalışanların yer değiştirmesi veya işten ayrılması durumunda bilgi güvenliği açısından ilişiği kesilen
personelin şifresinin bir an önce iptali esastır. İlişiği kesilen personelin tüm şifreleri ve kullanıcı yetkileri
kullanıma kapatılır.

Şifreler en az 8 karakterden oluşacaktır. Harflerin yanı sıra, rakam ve “?, @, !, #, %, +, -, *, %”
gibi özel karakterler içerecektir. Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılacaktır.

6.2.1.SUNUCU ODALARI
Sadece sunucu odalarına tahsis edilmiş bağımsız bir oda olacaktır. Sunucu odası kilitli olacak ve

yetkili personel haricinde kimse giremeyecektir. Suya karşı yalıtımlı olacak ve Merkezimizdeki diğer
kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağı bulunacaktır. Sunucu odasındaki ortam
sıcaklığı 18-22 °C, nem %30 - %50 arasında olmalıdır. Ayrıca bu odalarda yedekli olarak çalışan klima
bulunmalıdır.

6.2.2.SUNUCU GÜVENLİĞİ
Kurumda bulunan tüm sunucuların kayıtları tutulmalı ve bu kayıtlarda sunucunun yeri, sorumlu

kişisi, donanım, işletim sistemi üzerinde çalışan uygulama bilgileri yer almalıdır.
Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemleri, hizmet sunucu yazılımları ve antivirüs gibi koruma

amaçlı yazılımlar güncel olmalıdır.
Sunucunun yazılım ve donanım bakımları üretici firmanın uygun gördüğü süreler dahilinde yetkili

kişiler tarafından yapılmalıdır.

6.2.3.VERİ TABANI GÜVENLİĞİ
Veri tabanı sistem logları tutulacak ve tutulan loglar gerektiğinde idare tarafından izlenecektir. Veri

tabanı üzerinde asgari aşağıda belirtilen işlemler loglanacaktır.
 Hastaların teşhis ve tedavilerine ait tüm işlemler.
 Faturalama işlemleri.
 Diş protez işlemlerine ait kayıtlar.

Kullanıcıların arayüze bağlanmak için kullandıkları şifreler şifreli bir şekilde saklanmalıdır. Veri
tabanı üzerinde yama ve güncelleme gibi müdahaleler yapılacaksa kullanıcılar öncesinde
bilgilendirilecektir.

Destek hizmeti veren firmaların dış ortamdan iç ortama erişim yaptığı durumlarda erişimler kayıt
altına alınacaktır .
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6.2.4.YEDEKLEME İŞLEMLERİ
Yedeklemeler her gün Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin çalıştığı server haricinde bir ortamda

(harici hard disk, taşınabilir kayıt ortamları, ağ üzerinde çalışan yedek server gibi) düzenli olarak
yapılacaktır. Yedekleme ortamı, fiziksel olarak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde çalıştığı alanlardan
farklı bir alanda saklanacaktır.

Veriler offline ortamlarda süresiz olarak saklanacaktır. Yedeklemeler aracılığı ile yılda bir kez veri
kurtarma testi uygulanacak ve test kayıt altına alınacaktır.

6.3.HBYS’YE İLİŞKİN YAZIMSAL SÜREÇLER
Hastane çalışanları yaptıkları işle ilgili düzeltme, güncelleme, değişiklik gibi işlemleri bilgi işlem

sorumlusuna iletir. Bilgi işlem sorumlusu kullanıcı ile birlikte sorunu tespit eder ve yazılımsal değişikliğe
gerek olan durum varsa firma sorumlusu ile birlikte yazılım şirketine ait olan internet ortamındaki istek
bilgilerini sisteme yazılımsal isteği kaydeder. Yazılım şirketi isteği değerlendirip çözüm için planlama
yapar. Planlamaya alınan istekler hastane bilgi işlem sorumlusu tarafından kritik derecesi belirlenir. İlgili
firma ihale şartnamesinde belirlenen süreler içerisinde sorunları çözer.

6.4.SİSTEM ALT YAPISINA İLİŞKİN SÜREÇLER
Hastanede kurulacak olan tüm bilgi işlem cihazları Yazılım Donanım Destek Birimi tarafından

kurulur. Yazılım Donanım Destek Birimi cihaz kurulumlarında hastanenin alt yapısını değerlendirerek
işlem yapar. Birim gerekli gördüğü zamanlarda teknik birimden yardım alabilir.

6.5.SORUN BİLDİRİMİ ve ÇÖZÜM SÜREÇLERİ
Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde oluşan sorunlar ilk önce Bilgi İşlem Sorumlusuna

bildirilecektir. Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde meydana gelen sorun ve çözümler kayıt altına
alınacaktır. Sorunlar ile ilgili istatistiksel çalışmalar kayıtlar esas alınarak yapılacak ve düzeltici önleyici
faaliyetler planlanacaktır.

İnternet bağlantılarında ya da bilgi yönetim sisteminde herhangi bir sorun meydana gelirse
sorunun etkilediği alan dikkate alınarak sorun giderilinceye kadar beklenir. Sorun giderilemezse ya da işler
aksayacaksa ilgili bölüm sorumluları ve amirlerin talimatı ile sisteme girilemeyen bilgiler yazılı olarak
kaydedilir ve sorun giderilir giderilmez sisteme giriş yapılır.

6.5.1. BİRİM BAZINDA ÇÖZÜM SÜREÇLERİ

Depo
Çıkışlar “Malzeme Talep Formu” manuel doldurularak yapılır.

Hasta Kabul, Poliklinik, Servis, Evde Bakım
Acil vakalarda provizyon beklenilmeden işlem yapılır. Diğer kayıtlar için üst yönetimin direktifi

doğrultusunda belirtilen sürede işlem yapılmaz. Sorun giderilememişse manuel olarak kayıt yapılır ve
sisteme daha sonra yüklenir.

Kalite Yönetim
İstenmeyen olay bildirimleri, gösterge analizleri vb uygulamalar sistem aktif hale gelinceye kadar

bekletilir. Acil yapılması gereken iş ve işlemler ofis programları aracılığıyla yapılır.
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Sterilizasyon
İnternet bağlantısının olmaması birimde yapılan işlemleri etkilememektedir. Bağlantı olmasa bile

tüm işlemler intranet ortamında yapılabilir. Sistemin kurum içinde de çalışmaması durumunda barkodlama
yapılmadan ilgili parametreler sterilizasyon poşetleri üzerine yazdırılır.

Röntgen
İnternet bağlantısının olmaması film çekimini etkilememektedir. Ancak sistemin çalışmaması

halinde üst yönetimin belirlediği süre kadar beklenir. Sorun giderilemezse hastalara randevu verilir.

Protez Laboratuvarı
İnternet bağlantısının olmaması protez laboratuvarında yapılan işleri etkilememektedir. Ancak

sistemin çalışmaması halinde üst yönetimin belirlediği süre kadar beklenir. Sorun giderilemezse hastalara
randevu verilir.

Arşiv
İnternet bağlantısının olmaması arşivde yapılan işleri etkilememektedir. Sistemin kurum içinde

çalışmaması halinde kayıtlar manuel olarak yapılır ve sorun giderildiğinde veriler sisteme girilir.

Eczane
İnternet bağlantısının olmaması eczanede yapılan işleri etkilememektedir. Ancak sistemin

çalışmaması halinde üst yönetimin belirlediği süre kadar beklenir. Sorun giderilemezse çıkışı yapılacak
ilaçlar manuel olarak evraklara kaydedilir. Sorun giderildiğinde ivedilikle veriler sisteme girilir.

Faturalama
Faturalama işlemlerinin yapılabilmesi için internet bağlantısı şarttır. Belirlenen süre içerisinde

bağlantı sağlanamaz ya da sorun giderilemezse alınan yedek kayıtlar kullanılarak farklı sunucular
aracılığıyla sorun çözülmeye çalışılır.

Özlük
İnternet bağlantısının olmaması durumunda iş ve işlemler intranet ortamında yapılır daha sonra

elde edilen veriler ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Sistemin kurum içinde de çalışmadığı durumlarda
personelin izin, rapor vb işleri manuel olarak evraklarla yapılır. Sorun giderildiğinde sisteme kaydedilir.

Yazı İşleri
İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda yazı işleri basılı materyal olarak yapılır.

7.YAZILIM DONANIM DESTEK BİRİMİ
Merkezimizde Yazılım-Donanım Destek Birimi kurulacaktır. Yazılım-Donanım Destek Birimi

çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde bulunacaktır.
Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan modüller tek bir veri tabanı üzerinden yönetilmeli ve tüm

modüller aktif olarak kullanılmalıdır.
Bilgisayar donanım ve yazılımlarının güncel envanterine güncel olarak erişim sağlanacaktır.

8.EĞİTİMLER
Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara Eğitim Birimi tarafından farkındalık eğitimi verilmesi

sağlanacaktır. Eğitimler online ya da yüz yüze verilecektir.
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9. DIŞ ORTAMDAN İÇ ORTAMA ERİŞİM
Bilgi Yönetim Sistemlerinde meydana gelen sorunların giderilmesi ve güncellemeler için;

 Hastane Bilgi Yönetim Sorumlusu,
 Bilgi Yönetim Sistemi sağlayıcısının hastanede sürekli olarak görevlendirdiği personel,
 Bilgi Yönetim Sistemi sağlayıcısının yazılım koordinatörleri

Sunucu ve network sorunlarının giderimi için
 İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Yönetimi Sorumlusu
 Hastane donanım hizmetleri sorumlusu

Ulusal Renkli Kodlarda meydana gelen sorunların giderilmesi ve güncellemeler için
 Hastane donanım hizmetleri sorumlusu
 Renkli kod çağrı sistemleri sağlayıcısı koordinatörü

Dış ortamdan iç ortama müdahale edebileceklerdir. Edilen müdahaleler kayıt altına
alınacaktır.

10.YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


