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Amacı
Tıbbi bilişim konusu; literatürde son yıllarda güncel bir araştırma alanı olarak, tanınmış üniversitelerde de lisans
veya Y.lisans programı olarak ayrı bir disiplin şeklinde yerini almıştır. Bu ders kapsamında (Dünya üniversitelerinde
tanımlandığı şekli ile) bilişim alanındaki teknolojilerin tıp alanında kullanılması konuları, teknikleri ele alınacaktır.
Bu bağlamda derste vücut üzerinden biyolojik verilerin alınması, işlenmesi, analiz edilmesi, görüntülenmesi,
verilerin ve sonuçların başka bir birime gönderilmesi, bir veri tabanında saklanması konularında bilgi
teknolojilerinin kullanımı anlatılacaktır. Derste verilen kavramlar, bir kişisel bilgisayar üzerinde ödevler şeklinde
çeşitli uygulamalar yaptırılarak pekiştirilecektir.
Türkçe İçeriği
Tıbbi bilişim konusunda temel kavramlar. Tıpta bilgisayar destekli programlar, insan-bilgisayar arabirimi. Tıpta
bilgisayar uygulamaları. Tıbbi kayıtlar, veri-tabanları, veri temsilleri, veri toplama ve sunumu. Biyolojik işaret
işleme. Bilgi tabanlı sistemler. Tıpta yapay zeka. Tıpta karar ve analiz. Tıbbi bilişim sistemlerine giriş: Haberleşme
ve ağlar. Tele-tıp ve İnternet uygulamaları. Tıbbi bilişimde ileri konular.
İngilizce İçeriği
An introduction to the fundamental principles of medical informatics. Computer-based tools in health care, human
computer interfaces. An introduction to computer applications in medicine. Medical records, database, data
representation, data acquisition and presentation. Biological signal processing. Knowledge-based systems. Medical
artificial intelligence. Medical decision and analysis. Introduction to health information systems: communication and
networks. Telemedicine and Internet applications. Advance topics in biomedical informatics.
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