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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Bu projeyle, poliklinik, acil servis vb. yerlerde, hastaneye yatmasına karar verilen 

bireylerin yaşam bulgularını (tansiyon, nabız ve vücut ısısı) ölçüp, hastane otomasyon 

sisteminde kayıt altına alınacak, belirlenecek olan değerlerin altında ve üstünde olan değerler 

için, hemşire ve doktora bilgilendirme mesajı gönderecek ve üzerinde bireye özgü çıkartılacak 

karekodun yapıştırılacağı bir yer olan, bileğe takılabilecek kol bandı tasarlamayı 

düşünüyoruz. Hastane içinde yatış, servislere giriş çıkış, röntgen- laboratuvar kayıt, giriş vb. 

iş ve işlemleri doktor tarafından çıkartılacak ve hastaya özgü olan karekod okutularak 

gerçekleştirilecektir. Böylelikle mümkün olduğunca çevre ile az temas olacak, doğru hastaya 

doğru işlem, zamanında yapılmış olacak. Ayrıca insan gücü ve zaman kazancı da 

sağlayacaktır. 

 

 

 

2. Problem/Sorun 

 

Hastaneler insanlar için vazgeçilmez bir kuruluştur. Bu yüzden her zaman çok yoğun 

ve hareketlidirler.  Bu yoğunluk özellikle hastane çalışanlarının ( doktor, hemşire, hizmetli, 

memur, tıbbi sekreter, güvenlik vb.) iş gücünü arttırmakta ve yaşam kalitelerini 

düşürmektedir.  

 

   
 

(Gülin Feryal CAN, Kumru Didem ATALAY, Ergün ERASLAN, Betül Cansu 

ÖZÇAKMAK, BİR DEVLET HASTANESİNDE YAŞANAN İSTİFA 

SAYILARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2015) [1]  

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi en yüksek öznel iş yükü seviyesi hemşirelerde 

(80,02) ortaya çıkmaktadır. 
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       [1] 

 

Bu tabloda da görüldüğü üzere iş yükü fazla olan hemşirelerin zaman ve stres 

durumları yaşama oranı da doktor ve laborantlara göre daha yüksektir. Çalışmada en yüksek 

öznel iş yükü seviyesinin hemşirelerde ortaya çıktığı görülmüştür. Bunun sebebini hemşirelik 

mesleğinin hem fiziksel hem de mental gerekliliklerinin olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.Hastanede poliklinik veya acil servisten yatışı yapılan hastaların yatış iş ve 

işlemleri elle ve evraklarla birlikte yatış biriminde yapılmaktadır. Laboratuvar, röntgen 

birimlerinde kapıda hastanın barkodunu okutan bir kişi beklemektedir. Hastanenin yataklı 

servisleri, belli giriş yerleri ve hasta asansörleri için ya şifre konmakta ya da bir kişi 

görevlendirilmektedir.  

Yatan hastaların yaşam bulguları doktorun istemine göre hemşire tarafından aletlerle 

yapılır. Bu işlemler ortalama 5 dakika sürmektedir. Sonuçlar hemşire tarafından sisteme veya 

hasta tabelasına manuel olarak kaydedilir. Hastanın ölçülen değerleri, yaşına ve genel 

fizyolojik durumuna göre tehlike yaratacak sınırların altında veya üstündeyse doktora, 

hemşire tarafından telefon açılarak haber verilir. Fakat bazı durumlarda hastaya müdahale 

edecek olan hemşirenin doktora haber vermesi gecikebilmektedir. Bu da hastanın sağlık 

durumunu olumsuz etkileyebilmekte ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir. Bütün bu işlemler ve prosedürler sırasında beklemek ve kalabalıkta olmak da 

hastaya daha çok stres yaratmaktadır. Ayrıca her hastanın yaşam bulgusunu tek tek takip 

etmek hemşireleri hem fiziksel hem de mental olarak yormaktadır. 

 

 

3. Çözüm  

 

Yatışı karar verilen hastalara doktor tarafından ilgili bilgilerin girileceği ve onun 

çıkartacağı hastane otomasyon sistemi ile uyumlu karekodu, tasarlayacağımız kol bandına 

takacağız. Yatış birimi, röntgen, laboratuvar, hastane-servis girişleri, hasta asansörleri ve 

belirlenen benzeri yerlere yerleştirilen karekod okuyucularıyla temassız, beklemeden işlemler 

yapılacak ve giriş-çıkışlar gerçekleşecek. Yaşam bulgularını algılayan sensörleri nabız, 

tansiyon ve vücut sıcaklığı arduino platformunda tespit edilerek yaşa göre vital bulgu sınırları 

ölçülecektir. Tasarlayacağımız bileğe takılacak kol bandı, hastayı rahat hissettirirken aynı 

zamanda hayati verileri, doktorun istediği sıklıkta ölçmesini sağlayarak (1 dakika, 2 dakika, 3 

dakika vb.) bu değerler veri tabanına aktarılıp, vital değerler dışında olduğu anda mesaj 
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gönderimi kol bandında bulunan arduino tarafından anlık olarak yapılacaktır. Otomasyon 

sistemine aktarıma hazır hale getirilecektir. Böylelikle hastaya daha çabuk müdahale edilmesi 

sağlanacak. Hasta başka bir servise nakledildiğinde sistemde sadece doktor değişikliği 

yapılarak birçok iş ve işlemler evraksız ve az sürede çözülmüş olacaktır.  

 

  
                                                           [2]                                 [3] 

 

Yukarıda örnek resimlerde görülen, farklı cihazlar halinde piyasada bulunan tansiyon, 

nabız ve ateş ölçer cihazların tek bir cihazda arduino alt yapısını kullanarak tasarlayacağız. 

Kablosuz olarak cep telefonuna SMS gönderimi yapılmasını sağlayacağız. 

 

 

 Tasarlanması Planlanan Bileklik Modelleri  

 

             
 [4]            
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4. Yöntem 

 

Günümüzde robot teknolojileri, yazılımlar ve bunun yanında yapay zekâ gibi 

kavramlar sürekli gelişmekte olan alanları ifade etmektedir. Arduino da günümüzde robotik 

anlamda ve bunun türevinde gelişen yapıları ifade etmektedir. 

Arduino fiziksel yapısı yönünden küçük bir boyutta üzerinde devreleri olan, hafıza ve 

işlem yapma kabiliyeti olan mükemmel bir mekanizmadır. Arduino içeriğinde bulunan yapı 

itibariyle ona yaptığınız kodlamaları ile mükemmel işlemler yaptırabilirsiniz. Arduino 

programlama dili sayesinde bu süreç kolay ve etkili bir şekilde ilerlemektedir. Yapının 

fiziksel özelliklerine baktığımızda bazı giriş ve çıkış birimleri bulunmaktadır. Bir adet USB 

çıkışa ve bir de bağımsız güç ile çalıştırabileceğiniz adaptör girişi bulunmaktadır. Bu sayede 

hem bilgisayara bağlamak mümkün iken bunun yanında 9V bir pilden de güç almak 

mümkündür. Bu yapı sayesinde Arduino programlama dili ile eklediğiniz kodlar cihaz ile 

bağlantıya geçerek gerekli işlemi yaptıracaktır. 

Arduino üzerinde 16 MHZ bir osilatör bulundurmaktadır. 16 MHZ biraz az gibi 

düşünülebilir. Fakat yapılacak olan işlem ağır bir bilgisayar programı değil yönlendirmeler ve 

daha basit işlemler olmaktadır. Yani 16 MHZ bu yapı için gayet ideal olmaktadır. 

Arduino programlama kod tabanı C++ olmaktadır. Bu dil ise günümüzde birçok 

dile kaynaklık yapmaktadır. C# gibi diller bu dillerden türemiştir ve günümüzde ki 

kullanımları bir hayli yaygın olmaktadır. Arduino ile kodlama sürecinde ara yüze girip 

gerekli butonları tıklayarak gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Burada az önce örneğinin 

verdiğimiz led yanıp söndürmek için bir kod yapısı bulunmaktadır.[5] 

Ara yüzde hazır olarak bulunan kodu sadece Arduino’ya yüklemek gerekmektedir. 

Yükleme işlemi yapıldıktan sonra siz kaldırana kadar yazılım Arduino içinde 

olacaktır. Arduino programlama dili kabiliyeti ve sağladığı performans bakımından 

beklentiyi karşılamaktadır. Günümüzde Arduino projeleri fuarlarda, konferanslarda 

gösterimlere sunulmaktadır. Bu projeler ile ortaya ideal çözümler ve harika süreçler 

çıkmaktadır. 
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Projemizde kodlama bölümünü ardinio programlama ile yapmayı planlamaktayız. Bu 

aşama yapılan ölçümler yaşam bulgu aşağıdaki tabloda belirttiğimiz değer aralığı ile 

karşılaştırılıp üste veya alttaki değer aralığında doktora cep telefonundan uyarı mesajı 

göndermeyi planlamaktayız.  

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizde hastanede hastanın yatışına karar verildikten sonraki bir çok iş, işlem ve 

uygulamaları daha rahat, hızlı ve doğru bir şekilde yapılması için hepsini kapsayan bir 

bileklik tasarlayacağız.  

Öncelikli yatışına karar verilen hastaya doktor veya sekreteri yatış işlemleri için evrak 

verir ve işlemler yatış biriminden elle ve evrak doldurularak yapılmaktadır. Biz bu iş ve 

işlemleri poliklinikten verilecek ve kol bandına yapıştırılacak olan karekodun yatış biriminde 

okutulmasıyla çözmeyi düşünüyoruz. Hastanın sadece yatış biriminde kol kimliğini 

göstermesi yeterli olacaktır. Eğer ıslak imzalı olması gereken evraklar varsa kişi doldurmadan 

karekodu okutunca otomatik olarak otomasyondan çıksın ve kişi sadece imzalasın.  

Hastadan röntgen, laboratuvar gibi istemler yapılınca poliklinikten hastanın eline giriş 

karekodu veriliyor. Hasta o karekodla ilgili birime gidiyor, oradaki görevliye veriyor,görevli 

okutuyor. Biz bu iş ve işlemleri poliklinikten verilecek ve kol bandına yapıştırılacak olan 

karekodun ilgili birimlerdeki karekod okuyucularına hasta tarafından okutulmasıyla çözmeyi 

düşünüyoruz. Böylelikle insanlara zaman kazancı sağlanacaktır. Görevli önünde bekleme 

kuyrukları oluşmayacak, elden ele verilen karekod barkodları olmayacaktır. Bu da covid gibi 

pandemiye neden olan bulaşıcı hastalıkların bulaşması ve yayılmasında önlem almamızı 

sağlayacaktır.  

Yatışı yapılan hastalar hastane içinde ilgili birimler, asansör gibi yerlerden şifreler 

olduğu için rahat girememekteler, zil aracılığı veya bir görevliden yardım almaktalardır. 

YAŞA GÖRE YAŞAM BULGU DEĞER ARALIĞI 

YAŞ NABIZ KAN BASINCI ATEŞ 

YENİDOĞAN  120-160 75/50 36-37,2 

BEBEK (1-3 YAŞ) 90-140 100/65  

 

36,4-37 

OKUL ÖNCESİ (4-6 

YAŞ) 

80-110 100/60 

OKUL ÇAĞI (10-12 

YAŞ) 

75-100 110/60 

ADÖLESAN (16-18 

YAŞ) 

60-90 120/65 

ERİŞKİN (18 YAŞ 

ÜSTÜ) 

60-100 120/80 
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Şifreleri yazarken veya zile basarken elle temas etmektedirler. Ki bu da covid gibi pandemiye 

neden olan bulaşıcı hastalıkların bulaşması ve yayılmasında oldukça risk içermektedir. Biz bu 

durumu poliklinikten verilecek ve kol bandına yapıştırılacak olan karekodun ilgili birimlere 

ve asansöre giriş-çıkışta hasta tarafından karekodun okutulmasıyla çözmeyi düşünüyoz. 

Böylelikle hasta, hastane içi işlerini daha rahat ve hızlı halledecektir. Yine zaman ve insan 

gücü kazancı oluşacak, covid gibi pandemiye neden olan bulaşıcı hastalıkların bulaşması ve 

yayılması da önlenecektir. 

Hastaların yaşam bulgularının ölçümü ve değerlerin kayıtları doktorun yazılı istemiyle 

hemşireler tarafından hasta başında yakın temasla manuel yapılmaktadır. Hayatı tehlikeye 

atacak bir değer olduğunda da doctor, hemşire tarafından aranarak haberdar olmaktadır. Bizim 

tasarlayacağımız kol bandı ile doktorun hastane otomasayon sisteminden belirleyeceği zaman 

aralıklarına göre hastanın yaşam bulguları dijital ortamda ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır. 

Hayati tehlikeye neden olacak ölçüm değerlerinde doktorun cep telefonuna ve  

hemşirenin çağrı cihazına uyarı mesajları gidecektir. Böylelikle sağlık çalışanları açısından 

insan, zaman ve iş gücünden kazanç sağlanacak. Oluşabilecek hayati durumlardan erken 

haberdar olup, erken müdahale edilebilecektir. Yine hasta ve sağlık çalışanı açısından yakın 

temas azalacağı için covid gibi pandemiye neden olan bulaşıcı hastalıkların bulaşması ve 

yayılması da önlenmiş olacaktır. 

Tüm bu bahsettiğimiz iş-işlem ve uygulamaları, tasarlaycağımız hastane otomasyon 

sistemi ile uyumlu bir kol bandıyla yapmayı planlıyoruz. Piyasada böyle bir kol bandı 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Günümüzde karekod kullanımı oldukça yaygın ve kolaydır. Bu yüzden hemen her 

yerde kullanılmaktadır. Biz de projemizde özellikle hastane ortamında gerek personellerin 

gerekse hastaların daha pratik bir şekilde işlem yapabilmelerini sağlamak için karekod 

uygulamasından yararlanacağız.Hastanelerde karekod uygulamaları laboratuvar, eczane, 

röntgen kayıt işlemlerinde kullanılmaktadır. El bileğinden tansiyon ve nabız ölçen aletler ve 

vücut ısısını ölçen bileklikler mevcut. Projemizde; hastaların ateş, nabız ve tansiyonunun tek 

bir cihazla ölçeceğiz. Yoğun bakımda aktif olarak kullanılan nabız, tansiyon ve vücut 

sıcaklığı değerlerini ölçen cihazlar kablolu olarak hasta yatağına sabitlenmiş durumdadır. Bu 

projemiz ile yatağa sabit haldeki bu sistemi değiştirerek daha kullanışlı hale getireceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

AYLAR 

 

TASARIM 

 

ÜRETİM 

 

TEST 

 

MALİYET 

HAZİRAN  
   

 
 

TEMMUZ 

 
  Nabız ölçer 

Sıcaklık ölçer 

Tansiyon ölçer 

Ardinio set  

Uygulama 

geliştirme 

 

Toplam 3000 TL 

 
AĞUSTOS 

   

 
 

EYLÜL 

   

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Projemizde hedef kitlemiz hastaneye yatışına karar verilen hastalardır. Fakat sağlık 

çalışanları ile diğer hastane çalışanlarına ( doktor, hemşire, laborant, hizmetli, güvenlik vb.)  

hem zaman hem de iş gücü açısından fayda sağlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla da sağlık 

giderlerinin azalması ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Pandemiye neden olan 

bulaşıcı hastalıklarında yayılmasının da önlenmesine katkı sağlayacaktır. 

 

 

 

9. Riskler 

Projemizde hastane otomasyon sistemine ulaşamamış olmaktan kaynaklı uyum 

problemi yaşanabileceği düşünülmektedir. Uyum problemindeki riskten dolayı kol bantlarına 

nöbetçi doktorun telefon numarasının tanımlanması gerekmektedir. Bunu aşabilmek için 

farklı yaş grupları ve farklı hastalıklar için her hastada nabız, tansiyon ve vücut sıcaklık 

değerlerinin farklı sürelerde ve farklı doktorlar tarafından takip edilmesi nedeniyle kol 

bandının her hastaya özel tanımlanması ve koluna takılması gerekecektir. Dolayısıyla 

hastanede bulunacak kol bantlarına bu tanımlamaların yapılması gereklidir. Bu tanımlamanın 

olabilecek en basit şekilde sağlanması amacıyla kare kod, manuel giriş, kol bandını aktif hale 

getirecek buton ya da direk USB’den tanımlama gibi farklı seçeneklerinin olması 

sağlanacaktır.  
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