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iyileştirici yönde geliştirmeyi
amaçlar. Sağlık bilişimi eğitimi
Türkiye’de üniversitelerde de
verilmeye başlanmıştır.

Nanoteknoloji tıp alanında;
ilaç sektöründe, gen uygulamalarında, kalple ilgili tedavilerde,
kanser tedavisinde, diş bakımında, ortopedi uygulamalarında
ve moleküler tanılarda kullanılıyor. Nano partiküller ile ilaçlar
istenen hedefe direkt olarak etki
edebiliyor. Bu ilaçlar vücut içinde
başka alanlara dağılıp, yan etkiyi
en aza indirgeyebiliyor. Üzerine
nano partiküller yüklenmiş ilaçlar
doğrudan hastalıklı doku ve hücrelere etki edebiliyor ve böylece
ilaçtan beklenen fayda yüksek

düzeyde sağlanabiliyor. Nanoteknoloji ürünleri, beyin damarlarının, dişin içine, vb. insan vücudu
içerisinde her yere yerleştirilebiliyor. Nanoteknoloji ürünü çipler
ile canlı organizmalar uzaktan
kontrol edilebiliyor. Bu teknoloji
sayesinde çok küçük boyutlarda
üretilebilen nano robotlar da
yapılmaya başlanıyor.

Sağlık personelinin acil çağrı
açmasını, açılan çağrıların, telefon veya panolara hızlı bir
şekilde iletilmesini,
çağrıların sonlandırılmasını, tıbbı
bilgilerin hastanın bulunduğu
yerden girilmesini sağlıyor.
Ayrıca hemşire
ve doktorların geçmiş tıbbi
verileri görebilmesini,
hastalara ilaç alma zamanlarının hatırlatılmasını, kritik test
değerlerinde doktorun uyarıl-

Robotlar hastanın
ayağına geliyor
D

Sağlık ve bilişim dünyasının liderlerini
buluşturan Uluslararası Sağlık
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BİLİŞİMİ
tarihleri arasında Haliç Kongre
ÖZEL
Merkezi’nde düzenlendi. Zirvede,
sağlık bilişimi alanında dünyadaki
yeni gelişmeler sağlık çalışanlarına ve halka tanıtıldı.

ijital hastane teknolojileri bu yıl; akıllı,
kağıtsız ve yeşil
hastane konseptlerinden
oluşan üç ayrı başlıkla
sunuldu. Konuyla ilgili 3.
Uluslararası Sağlık Bilişim
Zirvesi’nde açıklama yapan
Sağlık Bilişim Derneği Başkanı
Yasin Keleş şunları söyledi:
“Çok yakın bir zamanda devrim
niteliğinde teknolojiler hastaneler ile
buluşacak. Hastalar bu teknolojilerden
hem hastane ortamında hem de evlerinde yararlanabilecekler. Bu da hem sağlık
çalışanı hem de hastaya zaman açısından
tasarruf sağlayacak, tanı ve tedaviye daha
hız kazandıracak.”
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Hasta takip sistemi

nanoteknolojinin
kullanımı

Sağlık bilişimi nedir?
Sağlık bilişimi, bilgi teknolojilerini
kullanarak sağlık alanında yapılan
tanı, tedavi, eğitim, iletişim, veri
ve bilgi toplama, veri ve bilgi
işleme, bilgi yönetme, tıbbi karar
verme ve bilimsel çözümleme
yöntemlerini içeren bilim
dalıdır. Sağlık, bilişim, psikoloji,
epidemiyoloji ve mühendisliğin
buluştuğu bir alandır.Sağlık
bilişiminin ve teknolojilerinin
amacı, daha az tıbbi hatanın
yapıldığı, etkili ve verimli bir
sağlık hizmetinin hastalara
ulaştırılmasını sağlamaktır. Sağlık
bilişimi ve teknolojileri bu amaçla,
sağlık hizmetinin verildiği ortamı

Sağlıklı
insan
bulaşıcıdır

masını, konsültasyon hizmetlerinin kontrol edilmesini ve
bütün bu süreçlerin ölçülebilmesini sağlayan
bir sistem olarak
kabul ediliyor.
Dolayısıyla hastanın tedavi ve
bakım sürecinde oluşabilecek
aksaklıkların en
aza indirgenmesi
hedefleniyor.
Çalışan ve hasta
güvenliğini arttırırken sağlık
bakım hizmet kalitesinin yükseltilmesini de sağlıyor.

İĞNESIZ
KAN
ALMA
Kan alınması gerektiği durumlarda
kola takılan ve üzerinde
hiçbir iğne ya da şırınga
görünmeyen cihaz, 2
dakika içinde vakum
yolu ile gerekli olan kanı
alacak.
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SAĞLIKTA ROBOT DEVRIMI

Dijital hastane anlayışı
ile birlikte sağlıkta
robot devriminin de
başlayacağını vurgulayan
Yasin Keleş, “Robotlar
hastayı karşılayacak, ona
refakat edecek. Robotların
yardımı ile doktor ve
hasta da zaman tasarrufu
sağlayacak. Hastanelerde
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yönlendirmeler dijital
olarak yapılacak.
Hastanın, hastaneye
girdiği anda bilgileri
tanımlanıp randevu
durumları takip edilerek,
gerektiğinde hastanın
zaman tasarrufu açısından
doğru yönlendirilmesi
sağlanacak.”
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ROBOT HASTA VİZİTİ YAPIYOR

Dünyanın ilk
ve tek dijital
hastanesi

Sağlık Bilişim Zirvesi
kapsamında dünyanın
ilk ve tek Dijital Hastane Platformu kuruldu.
Sağlık bilişimi alanında
yeni gelişmeleri ve son
teknolojileri tek bir çatı
altında toplayan, 1000
m2’lik alanda gerçek zamanlı çalışan bir hastane
kompleksi olan Dijital
Hastane’de özellikle
geleceğin hastanelerinde
kullanılacak robot teknolojileri tanıtıldı.

İnsan yerine
robotla
hizmet

İnsan eli
ile verilen
sağlık hizmetlerinin
yerini,
dijital
teknolojiler
ve robotlara bıraktığını
söyleyen Sağlık Bilişim
Derneği Başkanı Yasin
Keleş şunları vurguladı:
“200-300 yatak ile
hizmet veren hastaneler
ve yakın bir zamanda
kurulan şehir hastaneleri
5 bin yatak kapasitesine
ulaşacak. Günlük poliklinik sayısı da 50-60 bin
olacak. Bu durumda hastanecilik hizmetlerinin insan gücü
ile verilmesi
neredeyse
imkansız hale
gelecek. İnsan
eli ile mümkün olmayan
hizmetler; kontrol, takip ve
monitörize eden
teknik cihazlarla
yapılacak."

Sağlıkta robot devrimi zirveye damgasını vurdu. Memorial Sağlık Grubu Kalp
ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Bingür Sönmez, hasta ile doktorun ülkelerarası iletişimini sağlayan hasta vizit
robotunu ilk kez denedi. “Yeni teknolojilerin önemli bir bölümünü oluşturan
robotlar sayesinde artık doktor, iyi olacak
hastanın ayağına gelecek” diyen Prof.
Dr. Sönmez, "Hasta ile doktor arasında
sürekli iletişim kurabilen, hastanın durumunu anlık takibini sağlayan ve doktora
hassas teşhis ayrıcalığı sunabilen teknolojilerin, gelecekte sağlık sektöründe çok
önemli bir yer tutacağını" söyledi.
İşte altyapısı hazırlanan ve çok yakında hayata geçirilecek dijital hastane
teknolojilerinden bazı örnekler…
Yüzük şeklinde ateş ölçer: Portatif
termometre çocuğun ateşinin alnından
ölçülmesini sağlayacak. Böylece kulağına
cisim sokulmasına gerek kalmayacak.
Sese duyarlı steteskop: Elektronik
steteskop; kalbin, midenin, karaciğerin,
böbreğin sesini dinleyerek, doğru ve
uygun bir tedavi sağlayacak.
Deri üzerinden anjiyo: Mobil inovatif
cihaz kalbin üzerine konulduğunda, tıkalı
olan kalp damarlarını tespit edebilecek.
Elektronik çatalla zayıflama: Çatal
alınan besinlerin kalorilerini anında
hesaplayarak diyetisyene bir veri olarak aktaracak ve hastanın kalori sınırını
aşması önlenecek.
Tümörü bulan lazer kalem: Beyin tümörünün yerini belirleyebilen kalem şeklindeki lazer,
sağlıklı ve kanserli dokuyu ayırt
ederek, operasyon süresini 3
saatten 30 dakikaya indirecek.
Giyilebilir ultrasonla bebek
takibi: Giyilebilir ultrason cihazı
ile anne adayları evlerinde de bu
cihaz sayesinde bebeklerinin hareketlerini 24 saat izleyebilecek.
Dijital sistemle ağrı kontrolü: Özel
dijital portatif cihazlar dizdeki ağrı
noktasını tespit ederek o bölgeye verdiği
elektro magnetik dalgalarla
ağrıları ortadan kaldıracak.
Gerçeğe yakın el ve
ayaklar: Uzuv kayıplarında
kullanılacak yeni protezler
dışarıdan uygulanan basıncı hissedecek ve kişi gerçek
bir el ya da ayak hissi
yaşayacak.
Uzaktan hasta
ziyareti: Yoğun
bakımlarda hastanın yakınları ile uzaktan
konuşması
sağlanarak,
enfeksiyon
riski sıfıra
indirilecek.
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