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Özetçe— Teknolojide yaşanan gelişmeler, farklı araç ve 
yöntemlerin eğitim amaçlı kullanımına olanak sağlamaktadır. 
Yeni teknolojiler sağlık sektörünü çok hızlı etkiler ve birçok 
uygulamada kolaylık sağlar. Yakın gelecekte sanal gerçekliğin 
sağlık hizmetlerinde yaygın derecede kullanılması beklenmektedir. 
Hemşirelik ve diğer sağlık meslekleri ile ilgili olarak, dünya 
çapında önemli bir endişe, temel olarak klinik yerleştirme 
yerlerinin yetersizliği ve hasta güvenliği önceliği nedeniyle klinik 
ortamda uygulama için mevcut olan sınırlı fırsatlardır. Pek çok 
çalışma, akademik eğitimde öğrenilen teorik soyutlamalar ile 
gerçek dünyadaki mesleki uygulama ortamlarında uygulamaları 
için gerekli pratik beceriler arasındaki teori-uygulama boşluğunu 
vurgulamıştır. Biyomedikal hizmetlerinde kullanıcı eğitimleri 
arızaları önlemede ve hastaya doğru müdahaleyi yapmada en 
önemli basamaktır. Sanal gerçeklik sağlık sektöründe cerrahi 
planlama, ameliyat uygulamalarında, fobi tedavisinde, stres 
bozuklukları gibi birçok alanda halihazırda kullanılmaktadır. Bu 
çalışma ile birlikte sanal gerçeklik teknolojisini sağlık sektörüne 
adapte ederek kullanıcı eğitimlerinin daha sağlıklı ve verimli 
olmasını amaçlamaktayız.  Eğitimde teorik ve pratik arasındaki bu 
boşluğun klinik endişe ve yetersizlikler de göz önünde 
bulundurularak VR simülasyon ile giderebileceğini 
öngörmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler- simülasyon, sanal gerçeklik, tıbbi cihaz, 
personel eğitimi 

Abstract— Developments in technology allow the use of 
different tools and methods for educational purposes. New 
technologies affect the health sector quickly and provide 
convenience in many applications.  It is expected that virtual 
reality will be used widely in healthcare services in the near future. 
With regard to nursing and other health professions, a major 

concern around the world is the limited opportunities available for 
practice in the clinical setting, mainly due to the lack of clinical 
placement sites and the priority of patient safety. Many studies 
have highlighted the theory-practice gap between the theoretical 
abstractions learned in academic education and the practical skills 
required for their application in real-world professional practice 
environments. User training in biomedical services is the most 
important step in preventing malfunctions and making the right 
intervention to the patient. Virtual reality is already used in many 
areas such as surgical planning, surgery applications, phobia 
treatment, stress disorders in the health sector, It is to adapt the 
augmented virtual reality technology to the health sector to make 
education healthier and more efficient with this study. We predict  
that this gap between theory and practice in education can be 
overcome with VR simulation, taking into account clinical 
concerns and insufficiencies. 

Keywords- simulation, virtual reality, medical device, 
personnel education 

I. GİRİŞ 
Sanal gerçeklik (VR), bireylerin bilgisayarlarla etkileşim 

biçimini değiştiren, gelişmekte olan bir teknolojidir [1]. 
Cyberspace olarak da bilinen bu teknoloji ile gerçekte var 
olmayan deneyimler VR cihazları ile sanal dünyada 
gerçekleşir.  

Sanal gerçeklik kullanıcının bakış açısından görülen 
sentetik, uzamsal (genellikle 3B) bir dünya yaratır. VR' daki 
görünüm, kullanıcının gerçek zamanlı kontrolü altındadır.  
VR deneyiminin temel bir özelliği, yaratılan ortamla aktif bir 
şekilde etkileşim kurma olasılığıdır; buna, kullanıcının 
tepkilerine ve hareketlerine yanıt veren harici giriş 
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cihazlarının (fare, oyun çubuğu veya Dataglove gibi tipik VR 
çevre birimleri) kullanılması izin verilir [2]. 

Sanal gerçeklik teknolojisinin ilk sağlık hizmeti 
uygulamaları, tıp personelinin karmaşık tıbbi verileri 
görselleştirme ihtiyacı nedeniyle 1990'ların başında 
başlamıştır [3]. Zamanla cerrahide, sağlık personellerinin 
sağlık sorunlarını teşhis etmesinde, tıp ve sağlık 
hizmetlerindeki diğer meslek gruplarının eğitiminde, 
hastaların rehabilitasyonunda ve egzersiz yaptırılması gibi 
birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu teknoloji sağlık hizmetlerinde giderek güçlü etkiler 
yaratmıştır. Sanal ortamlar ve ilgili teknolojiler, tıp 
pratisyenlerinin hastalarına çeşitli yenilikçi yollarla yardımcı 
olmalarına izin vermektedir.  İlgili örnekler aşağıdaki gibidir; 

Sanal gerçeklik cerrahi planlamalarda hasta organlarının 
üç boyutlu taranabilmesini mümkün kılmaktadır. Örneğin, 
Miami’de bir bebek akciğer ve kalbinin yarısı ile dünyaya 
gelmiş ameliyatı için sanal gerçeklik teknolojisi 
kullanılmıştır. VR Teknolojisi sayesinde, hekim bebeğin 
kalbinin üç boyutlu görüntülerini elde etmiş, hayatını 
kurtarmıştır. 

 Ameliyat uygulamalarında simülasyon temelli öğrenme, 
öğrencilerin mevcut vakalara tepki vermek yerine yeni 
beceriler öğrenirken yeni yollarla proaktif olmalarını sağlar. 
İzleyiciler, sanal gerçeklik kullanılarak kayıt altına alınan 
ameliyat görüntüleri sayesinde ameliyathanede olduklarını 
hissediyorlar. Bu yöntem doktorların, hastalar için risk teşkil 
etmeyecek sanal bir ortamda tecrübe edinmelerini 
sağlamaktadır. 

Bir diğer uygulama ise fobilerin tedavisidir. Birçok doktor 
ve terapist fobi tedavisinde hastaları fiziksel olarak en çok 
korktukları şeyle yüzleşmeye zorlayarak maruz kalma 
terapisini savunmaktadırlar. Bu sebeple sanal gerçekliği 
bilişsel-davranışsal terapi ile birlikte insanların fobilerinin 
üstesinden gelmelerine yardımcı olacak bir araç olarak 
kullanılmaktadır [4].  

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisinde  
hastaların korkularıyla daha kontrollü bir ortamda 
yüzleşmelerine izin vererek bu zorlukların bazılarını ele 
almak için bir yol sunabilir. Travma sonrası stres 
bozukluğuna yardımcı olmak adına Afganistan ve Irak gibi 
savaş bölgelerinden dönen askerler üzerinde 
uygulanmaktadır [5]. Terapi, korkularla yüzleşmenin 
hastanın onları yenmesine izin verdiği fikrine dayanır. 

 Yazılım ve tasarımdaki iyileştirmeler ve maliyetteki 
düşüş, VR teknolojisinin hastaları ağrılı uyaranlardan 
uzaklaştıran sürükleyici, üç boyutlu duyusal deneyimler için 
pratik bir araç haline getirdi. Birçok araştırma bu 
deneyimlerin beyne ulaşan ağrı sinyallerini gerçekten 
azaltabileceğini göstermiştir. Samsung’un Gear VR ve 
Google Cardboard gibi düşük maliyetli, mobil tabanlı sanal 
gerçeklik kulaklıklarının piyasaya sürülmesi ile birlikte sanal 
dünya uygulamaları tedavilerde de kullanılmaya başlanmıştır 
[6, 7]. Cedars-Sinai Tıp Merkezi, Pain RelieVR ürünlerini, 
tıbbi prosedürlerin acısını ve stresini azaltmaya yardımcı olan 
sanal gerçeklik uygulamaları olan AppliedVR’yi sunmuştur. 

Hastaneler bu uygulamaları cerrahi departmanlarında ve 
ortopedi merkezlerinde kullanmayı planlıyor. 

Son yıllarda, farklı öğrenme alanlarında eğitim ve 
öğretimi desteklemek için bir dizi VR platformu tasarlanmış 
ve uygulanmıştır. Bu çalışma hemşire ya da sağlık personeli 
eğitim sistemine başka bir boyut katacaktir. Sanal gerçeklik 
yöntemi ile geliştirilecek eğitim sistemlerine öncülük 
yapacak bir çalışmadır.  

II. MATERYAL VE METOD 
Bu çalışmamızda tıbbi cihaz olarak defibrilatör cihazı 

tercih edilmiştir. Defibrilatör fibrilasyona girmiş bir kalbin 
normal ritmini geri kazanabilmesi için kalbe kısa sureli 
yüksek değerde akım veren cihazdır. Kısaca elektro şok 
cihazı olarak da tanımlanabilir. Kalbin elektriksel sinyallerini 
görüntüleme, durmuş veya durmakta olan kalpten belli bir 
süre ve belli bir miktarda elektrik akımı akıtarak (kalbe 
elektrik şoku uygulama) kalbi normal kardiyak ritmine 
kavuşturmak amacıyla kullanılır. Acil Servis, Kardiyoloji 
Servisi, Yoğun Bakım, Ameliyathane gibi birimlerde 
kullanılmaktadır. 

Defibrilatörler yüksek risk taşıyan tıbbi cihaz sınıfına 
girmektedir. Cihazın hasta üzerinde kullanıcıya bağlı hatalara 
yer vermemek adına kullanıcılara sıklıkla eğitim vermek 
gerekir. Yeni başlayan personellere tıbbi cihaz eğitimi 
biyomedikal işleyiş süreçlerinin önemli gerekliliklerinden 
biridir. 

Defibrilatörde kullanıcıya bağlı en sık karşılaşılan hatalar; 
Yazıcı kağıdının yanlış yerleşimi, defibrilatörün şarjda 
bırakılmaması, Sistem testi için power kablosunun 
çıkarılmaması ve testin yapılamaması gibidir. Özellikle bu 
hataları ortadan kaldırmak amacıyla cihaz seçimimiz 
defibrilatörden yana olmuştur.  

A. Tıbbi cihaz eğitimleri; 
a. Biyomedikal birimi olarak gerekli eğitim ve 

enformasyon kullanıcıya aktarılarak maddi ve 
manevi kayıpların önüne geçilmesini sağlar.  

b. Kullanıcı hatalarını minimize etmemizi sağlar. 
c. Kaliteli ve bilinçli hizmet vermemize olanak tanır. 
d. Personelin oryantasyon sürecini hızlandırır ve daha 

hızlı verim alınmasını sağlar. 
e. Eğitimde standartların geliştirilmesine ve 

prosedürlerin optimize edilmesine yardımcı olur. 
f. Sağlık personeline daha az hatayla işlerini yapma 

şansı verir. 
g. Hizmet verimliliğini artırır. 

 

 
Şekil 1.  Eğitimde kullanılan defibrilatör modeli 
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B. Operasyonal Kontroller 
Aşağıda belirtilen operasyonel kontroller, HeartStart XL'in 
uygulanabilirliğini hızlı bir şekilde doğrulamayı 
amaçlamaktadır. Cihazın ve tüm kabloların, kontrollerin, 
aksesuarların ve sarf malzemelerinin görsel muayenesinin 
yanı sıra bu kontrolleri belirtilen aralıklarla düzenli olarak 
gerçekleştirmek gereklidir. 

Kullanımdan önce; Her personel shift değiştirmeden önce bu 
kontrolleri mutlaka yapmalıdır (Günde 2 kez); Bir Arıza veya 
Servis Ünitesi mesajı veya beklenmedik bir test edilmedi 
sonucu görüntülenirse, testin doğru şekilde kurulup 
kurulmadığını kontrol edilmelidir.  

I. Kağıt yazıcıda mı? 
II. Test çıktısı alındı mı? 

III. HeartStart XL'ye yeterli alana sahip bir Veri Kartı 
takılı mı? 

IV. Bataryanın şarjı var mı? 

Cihaz kullanılmadan önce bu sorulara cevap bulmak oldukça 
önemlidir. Dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar ise;  

Pacing işlevi harici kaşıklarla test edilmez. Pacing işlevi 
yalnızca harici pedler için hasta kablosu kullanıldığında test 
edilir. Veri Kartı doluysa, ekranın altında Servis Ünitesi 
mesajı ve ekranın üst kısmında Veri Kartı Dolu mesajı belirir.  
Veri Kartını değiştirmek ve Sistem Kontrolününün tekrar 
gerçekleştirilmesi gereklidir. Servis Ünitesi mesajı 
görünmeye devam ederse, cihazı kullanmayın ve 
biyomedikal personelini arayın. 

Her vardiya değişiminde; HeartStart XL'in düzgün 
çalıştığını doğrulamak ve gerekli sarf malzemeleri ve 
aksesuarların mevcut ve kullanıma hazır olduğundan emin 
olmak için her vardiyada bir "Vardiya / Sistem Kontrolü" 
gerçekleştirilir.  Bu ünite ile kullanılan her şok verme 
yöntemini test etmelisiniz: 

 Yalnızca harici kaşıklar kullanıyorsanız, yalnızca 
harici kaşıklarla test edin. 

 Yalnızca defibrilatör pedleri kullanıyorsanız, 
yalnızca defibrilatör pedleriyle test edin. 

 Hem pedleri hem de harici kaşıkları kullanıyorsanız, 
ikisini de test edin. 

 Kullanımınız dahili kaşıklar da içeriyorsa, "Pedlerin 
Kullanımı" bölümünde açıklandığı gibi ped hasta 
kablosuyla "Vardiya / Sistem Kontrolü" 
gerçekleştirin. 

Her ay; Çok işlevli defibrilatör elektrot pedlerinin ve 
izleme elektrotlarının son kullanma tarihleri her ay kontrol 
edilmelidir. Son kullanma tarihi geçmişse bunlar 
değiştirilmelidir. 

     Yukarıda belirtilen tüm operasyonel kontrol soruları 
sistem tarafından kullanıcıya sorulmakta ve dikkatsizliğe 
bağlı atlanan adımlarımn önüne geçmek hedeflenmiştir.  

   

 
Şekil 2. Sistem kontrol çıktısı 

Defibrilatörde kullanıcıya bağlı hatalar hastanın yaşamına 
mal olabilir. Bu yüzden uygulamada hataya yer yoktur. Bu 
hataları da minimize etmek adına VR yöntemi kullanılması 
hedeflenmiştir. Şu an hastanede uygulanan eğitimlerde 
çalışanların görev başından ayrılması ve eğitime katılmaları 
sağlanıyor. Fakat VR yöntemi ile çalışanlar dönüşümlü olarak 
eğitime katılacak çalışanların aynı anda birimden ayrılması 
engellenmiştir. Biyomedikal personelinin de iş akışı 
bozulmamış, personel değişiminin yüksek olduğu birimlere 
defalarca gitmemiş olacaktır.  

 
Şekil 3. Uygulama geliştirme işlem basamakları 

Simülasyon aşamalarını belirlerken öncelikle standart 
defibrilatör kontrolünde yapılanlar ele alındı. Yapılanlar tek 
tek basit adımlara bölündü. Bu sayede ufak ayrıntıların 
gözden kaçmaması ve gözden kaçması durumunda ise bunun 
fark edilmesi sağlanmış oldu. 

Model tarama; defibrilatörün daha gerçekçi olması için 
gerçek defibrilatörü tersine mühendislik yöntemi olarak iPad 
Structure 3D Scanner ile tarandı. İpad Structure 3D Scanner 
Sensör iPad kamerasını 3B tarayıcıya çeviren bir sistemdir. 

Gerekli 3B modeller oluşturmak adına Blender ve 
TinkerCad programları kullanıldı. Blender, ücretsiz ve açık 
kaynaklı 3B oluşturma paketidir. Modelleme, animasyon, 
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simülasyon, oluşturma, birleştirme ve hareket izleme, video 
düzenleme yapılabilinir. Autodesk TinkerCad basitliği ve 
kullanım kolaylığı ile bilinen bir web tarayıcısında çalışan 
ücretsiz, çevrimiçi bir 3B modelleme programıdır. 
Simülasyonumuzun uygulanma basamağında HTC Vive VR 
gözlüğü kullanıldı. HTC Vive, HTC ve Valve Corporation 
şirketi tarafından tanıtılan sanal gerçeklik sistemidir [8]. 

Simülasyonumuz Unity 3D programı yardımı ile 
hazırlandı. Unity3D platformu [9] Unity Technologies 
tarafından geliştirilen profesyonel bir oyun motorudur.  
Unity3D, kullanıcı dostudur ve çoğu işletim sistemiyle 
uyumludur [10].  

Uygulamamız 2 aşamalıdır. Birinci aşamada 
defibrilatörün kontrolünü sağlamak için gerekli olan her adım 
sırayla deneyiciye sesli olarak bildirilir. Deneyici sesli 
yönlendirmeler ile yeterli sayıda deneyim elde ettikten sonra 
2. aşamaya geçilir. 2. aşamada herhangi bir sesli yönlendirme 
olmaz. Deneyici hiçbir yönlendirme olmadan simülasyonu 
tamamlamaya çalışır. Tamamlayamadığı durumlarda tekrar 
1. aşamaya dönülür.  

 

 
Şekil 4. Uygulama örnekleri 

 
Şekil 5. Uygulama örnekleri 

Simülasyonumuz 7 adımdan oluşmaktadır; 

1. “Strip” tuşuna basılı tutup 1 numaralı ayar 
düğmesini “Manuel On” konumuna getiriniz. 

2. Arka taraftaki güç kablosunu çıkartınız. 
3. İşaret edilen 2 numaralı düğmeye basınız. 
4. Her iki kaşığın üzerinde bulunan turuncu düğmelere 

aynı anda basınız. 
5. 1 numaralı ayar düğmesini “Off” konumuna 

getiriniz. 
6. Arka tarafta bulunan güç kablosunu takınız. 
7. Cihazdan çıkan günlük kontrol listesini alıp kontrol 

ediniz.        

Bu uygulama ile hem Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün 
hem de Biyomedikal Müdürlüğü’nün iş akışı bozulmamış 
olacaktır. 

III. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Sağlık bilimleri eğitimlerinde klinik eğitim yerlerinin her 

zaman uygun olmaması, yetersizliği, eğitim verecek 
personelin meşguliyeti, kullanılacak cihazların uygunluğu, 
cihazların eğitim sırasında zarar görebilmesi veya eğitimi 
alan kişilerin cihazlardan zarar görmesi, hasta güvenliği 
önceliği gibi birtakım faktörler klinik pratik eğitimini 
sınırlamaktadır. Bu durum eğitimde teorik ve pratik arasında 
boşluk oluşturmaktadır. Hem sürecin hızlanması adına hem 
de bu gibi benzer sorunlara çözüm getirebilmek adına böyle 
bir uygulamaya gidildi. Uygulamanın ilk aşaması olarak 
defibrilatör cihazının kontrolünü sanal gerçeklik ile 
deneyimleyebileceğimizi öngördük. Kullanıcılar bu 
simülasyon sayesinde hiçbir risk altında olmadan, birçok 
sağlık personelini ve klinik ortamları meşgul etmeden 
defibrilatörün kontrolünü tekrar tekrar öğreninceye kadar 
istedikleri gibi deneyimleyebileceklerdir. Bu sayede sağlık 
bilimlerinin mesleki eğitimine katkıda bulunulabilir. 
Çalışmada tek bir cihaz kullanıldı fakat zaman içerisinde 
envanterde kayıtlı tüm cihazlara yayılım göstermesi 
beklenmekte ve hastanede çalışan tüm tıbbi cihaz 
kullanıcılarına ulaşılabilirliği hedeflenmektedir. 

Bu çalışma sanal gerçeklik yöntemi kullanılarak 
gerçeklenmiştir. Sistemin uzaktan eğitim süreçlerinde de 
kullanılmasının önü açıktır.  Böylelikle uzaktan eğitim 
süreçlerinde uygulama eksikliğinin giderilmesinde fayda 
sağlayacağını düşünmekteyiz 
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