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De?erli Kat?l?m c?lar?m ?z
Okan Üniversitesi T?p Fakültesi Bilimsel i?birli?i ile DoktorClub taraf?ndan 24-26
Kas?m 2017 tarihlerinde Hilton Hotel ?stanbul?da uluslararas?kat?l?mla
gerçekle?ecek HEALTH 4.0 SA? LIKTA YEN?L?KLER KONGRES??nde sizleri
aram?zda görmekten büyük mutluluk duyaca??z.
Sa?l?k teknolojileri hastalar, doktorlar ve sa?l?k kurulu?lar?aç?s?ndan radikal ?ekilde
de?i?im gösteriyor. Yar?n?n t?bb?sand???m?zdan daha yak?n?m?zda. Gelece?in t?bb?
daha yenilikçi, daha yarat?c?, daha hasta odakl?, daha dijitalle?mi? ve daha
sürdürülebilir olacakt?r. Bunlar, yar?na ula?mak için üstesinden gelmemiz gereken en
önemli de?i?im noktalar?d?r. Bildi?imiz sa?l?k hizmetlerinin sonuna yakla?t???m?z
günümüzde, teknolojik geli?melerin ve dijitalle?menin sa?l?k hizmetleri sunumuna
yans?mas?n?n getirdi?i de?i?im çok h?zl?ya?an?yor. Takip eden ve uyum sa?layan
olman?n ötesine geçerek gelecekte de?i?imi gerçekle?tiren ve yöneten taraf olmak
istiyorsak sanayi 4.0??ve sa?l??a yans?mas?n?iyi anlamak ve de?i?im sürecinde
önlerdeki yerimizi ülke olarak almak zorunday?z.
Bu nedenlerle HEALTH 4.0 SA? LIKTA YEN?L?KLER KONGRES??nin temas?n?,
"Yar?n?n T?bb?na, Bugünden" olarak belirlemi? bulunmaktay?z. Hayat?m?z?n her
noktas?nda oldu?u gibi teknoloji ve dijitalle?me sa?l?kta da güçlü ve öncü bir ba?l?k
olarak kar??m?za ç?km?? durumda. Bu çerçevede kongremizin dünya genelinde ve
ülkemizde sa?l?k hizmetlerinde dijitalle?me, mobil ve e-sa?l?k hizmetleri, yapay zeka
kullan?m?, art?r?lm?? gerçeklik ve 3D uygulamalar?, giyilebilir ve ta??nabilir tan?ve
tedavi cihazlar?, nano teknolojinin sa?l?kta kullan?m?, ak?ll?ve ye?il hastane
uygulamalar?, t?p e?itiminde teknoloji ve dijitalle?me, medikal robotikler, mikroçip
ve sensör uygulamalar?gibi gelece?in önemli konular?n?n uygulamal?sunumlarla
tart???laca??farkl?bran? doktorlar?, mühendisler, ilaç sektörü temsilcileri,
futuristler, sa?l?k yöneticileri ve kamu sa?l?k otoritelerinin kat?laca??çok disiplinli
bir platform ve kaynak olu?turmas?n?amaçlamaktay?z. Bu amac?m?z sizlerin de?erli
kat?l?m ve katk?lar?n?zla gerçekle?ecek ve hedefine ula?acakt?r.
Yar?n?n t?bb?na ortak at?lacak önemli bir ad?m olaca??na inand???m?z kongremizde
bulu?mak dile?i ile?
Prof. Dr. Semih BASKAN
Okan Üniv. T?p Fakült esi Dekan?
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KONGRE KONULARI
SA? LIK 2030 GELECE? ?N SA? LI? I B?Z? NELER BEKL?YOR?
SA? LIK 4.0 NE GET?RECEK?
YARININ HASTANELER? ve SA? LIK YÖNET?M ?
GENET?K VE B?YOTEKNOLOJ? I?I? INDA ?NSANIN YARINI
M OB?L SA? LIK, UZAKTAN HASTA VE SA? LIK YÖNET?M ?
G?Y?LEB?L?R SA? LIK TEKNOLOJ?LER?
B?YOSENSÖRLER-AKILLI C?HAZLAR-Ç?PLER ve SA? LIK
TELE TIP UYGULAM ALARI
GELECE? ?N ?LAÇ TEKNOLOJ?LER? ve NANOTEKNOLOJ?
VR/ AR-B?LG?SAYAR OYUNLARININ SA? LIKTA KULLANIM I
SPOR VE SPORCU SA? LI? INDA YEN?L?KLER
M ED?KAL C?HAZ TEKNOLOJ?S?NDE B?Z? NELER BEKL?YOR?
KORUYUCU TIPTA SA? LIK TEKNOLOJ?LER? KULLANIM I
K???SEL TIP; Ç?PTE DOKU/ ORGAN S?STEM LER? VE 3D B?YOBASIM
NÖROLOJ?K HASTALIKLARDA YEN? TEKNOLOJ?
ASKER? TIP TEKNOLOJ?LER?, AFET TIBBI VE GÖÇM EN SA? LI? I
TIP E? ?T?M ?NDE GELECEK TEKNOLOJ?LER? VE ?NOVASYON
M ED?KAL S?M ÜLASYON TEKNOLOJ?LER?
3D YAZICILARIN SA? LIKTA KULLANIM I ve 3D CERRAH?
SA? LIKTA YAPAY ZEKA KULLANIM I
ROBOT?K SA? LIK TEKNOLOJ?LER?
SA? LIKTA BIG DATA ve GELECE?N ANAL?Z YÖNTEM LER?
NAD?R HASTALIKLAR VE TEKNOLOJ?K ÇÖZÜM LER
SA? LIKTA YATIRIM ARAYAN START-UP PROJELER
GIDA TEKNOLOJ?LER? VE SA? LIK
ONKOLOJ?DE YEN? TEKNOLOJ?LER
KÖK HÜCRE VE GELECEK
KARD?YOLOJ?DE YEN? TEKNOLOJ?LER
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IBM Watson Yapay Zek a,
Kanser Vak alar?n?n %99'unda
Dok torlarla Ayn?Tedavi yi
Öneri yor...

Son y?llarda yap?lan çal??m alar ve elde edi len sonuçlar gösteri york i yapay
zek an?n sa?l?k endüstri si ne ve m edi k al ara?t?rm alara k atk ?s?k ayda de?er
olacak , hayat k urtaracak . IBM de yapay zek a tek noloji si Watson'?n bu
geli ?m ede öncü olm as?i çi n çal???yor.
Watson 2011'de Jeopardy yar??m as?nda i nsan rak i pleri ni yenen bi r yapay zek a
olm an?n ötesi ne geçti bi le; geli ?m i ? Do?al Di l ??lem e yöntem leri ni k ullanarak
keli m eleri ok uyup anlam land?r?yor ve genom i k i le k anser te?hi si çal??m alar?na
yard?m edi yor.
North Caroli na Üni versi tesi T?p Fak ültesi ara?t?rm ac?lar?Watson yapay zek ay?
1000 k anser te?hi si i çi n test etti ler. Vak alar?n %99'unda Watson, onk ologlar?n
tavsi ye etti ?i tedavi ler i le e? de?er tedavi planlar?önerdi .
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Bunun yan?s?ra Watson, dak i k alar i çi nde bi nlerce dok um an ok uyup
anlam land?rabi lm esi sayesi nde vak alar?n %30'unda dok torlar?n gözünden k açan
tedavi seçenek leri de buldu. Bu yapay zek an?n veri i ?lem e gücü sayesi nde
m üm k ün oluyor, Watson onk ologlar?n te?hi s an?na k adar ok um as?m üm k ün
olm ayan bütün ara?t?rm alar?ve k li ni k deneyleri ok uyup i ?leyebi li yor.
IBM ayr?ca Quest Di agnosti cs i si m li bi r labaratuvar i le Watson yetenek leri ni
k ullanarak gen sek anslam a üzeri ne çal???yor ve bunu bi r bulut hi zm eti olarak
onk ologlar?n eri ?i m i ne açm ak i sti yor. Bunun Watson Onk oloji 'ni n
ti cari le?ti ri lm esi i çi n büyük bi r ad?m olaca??beli rti li yor.

Watson Yapay Zek a, geli ?mi ? do?al di l
i ?leme yöntemleri sayesi nde yüzlerce
ara?t?rma ve k li ni k deneyi dak i k alar i çi nde
ok uyup i ?leyebi li yor.
IBM Watson'?sa?l?k endüstri si nde k ulland?rm ak i çi n m i lyarlarca dolarl?k
yat?r?m lar gerek ti ren çok ci ddi ad?m lar atm ak ta; Watson'?n m edi k al alanda
güveni li rli ?i ni i n?a etm ek üzere IBM ?i m di ye k adar büyük veri bank alar?olan
fi rm alar?sat?n alm ak i çi n $4 m i lyar dolar harcad?. IBM bu yat?r?m ?n?n k ar??l???n?
da alacak gi bi görünüyor; ?svi çreli UBS bank as?n?n ara?t?rm as?na göre Watson'?n
bu y?l $500 m i lyon dolar geli r geti rece?i , 2020'de bu rak am ?n $6 m i lyar dolar?,
2022'de i se $17 m i lyon dolar?bulaca??tahm i n edi li yor.

Kaynak : futuri sm .com

Özel Röportaj
Kurucu Orta??
OZAN A?UT i le M -Health
Uygulamalar?n?Konu?tuk
Ondata ?i rk eti ve faali yet alanlar?
k onusunda bi zi bi lgi lendi rebi li r
mi si ni z?

Vi davo i le i ?bi rli ?i ni z hangi alanlar?
k aps?yor ve gelecek projek si yonlar?n?z
hak k ?nda bi lgi verebi li r mi si ni z?

Ondata fi rm as?veri ni n ve m obi l?in
gücüne i nanarak 2016 sonlar?nda
k urulm u? bi r fi rm a. Veri yi anlam d?rm ak
i steyen,m obi l tek noloji yi i ? yap??
bi çi m i ne entegre etm eye çal??an
fi rm alara, sek tör ba??m s?z olarak k atk ?
sa?layabi lece?i m i zi dü?ünüyoruz.

Vi davo i le özelli k le k roni k rahats?zl?k
tak i bi ,telem edi ci ne,sa?l?k turi zm i ve
ya?l?-bak ?m a i hti yac?olan k i ?i leri n uzak tan
i zlenm esi ne yöneli k alanlar?nda ortak l???m ?z
var. Özelli k le sa?l?k k urulu?lar?, telek om
fi rm alar?ve si gorta fi rm alar?i le uzun vadeli
projeler üzeri nde çal??m alar?m ?z devam
edi yor.

Tem el uzm anl?k alanlar?m ?z?a?a??dak i
gi bi özetleyebi li ri z:
-

Mhealth
Anali ti k Crm
Bi g Data
BI Dan??m anl???
Mobi l-Di ji talle?m e

?i rk eti n sa?l?k la i lgi li faali yetleri ,
proje, ürün ve hi zmetleri nelerdi r?
Sa?l?k sek törünün günüm üzde önem li
bi r dönü?üm geçi rdi ?i ni görüyoruz. Bu
alanda Ondata olarak çözüm orta??m ?z
Vi davo fi rm as?i le, M-Health (Mobi l
Sa?l?k ) , Sa?l?k l?Ya?am ve Sa?l?k
Turi zm i k onular?nda dan??m anl?k ve
destek sa?l?yoruz.

E-health ve M -health di ji talle?en ve
mobi lle?en sa?l?k hi zmetleri son y?llar?n
yük selen trendi . Bu anlarda dünya ve
Türk i ye uygulamalar?ve hi zmetleri ni
k ar??la?t?rman?z mümk ün mü?
Her ne k adar ülkem i zde bu sek tör henüz
em ek lem e dönem i nde olsa da, yurtd???nda bu
alana gerçek ten önem li yat?r?m lar yap?l?yor.
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Global sa?l?k fi rm alar?n?n yan?nda daha
k üçük ölçek li start up fi rm alar?da
M-health k onusuna önem li k atk ?larda
bulunuyor.Fi rm am ?z?n faali yet
k apsam ?nda olan m achi ne learni ng, deep
learni ng gi bi fark l?anali ti k yak la??m lar?n
da deste?i i le yak ?n zam anda bu sek törün
çok daha i leri gi dece?i ni tahm i n edi yoruz.
Gi yi lebi li r ci hazlardak i geli ?i m
M-health?in lok om oti fi olacak . Yak ?n
zam anda pi yasada olm as?bek lenen
nefesten k an ölçüm ü, k alp ri tm i ni günlük
ya?am k ali tesi ni etk i lem eden tak i p edi p
k alp k ri zi ne yöneli k ön bi lgi ler veren
ci hazlar gi bi yeni li k ler de, M-health?in
daha geni ? bi r k i tleye ula?m as?nda
önem li rol oynayacak t?r. Ülkem i zde de bu
yönde çal??m alar var. Ancak henüz
gi di lecek çok yolum uz oldu?unu
dü?ünüyoruz.

E-health ve M -health ürünleri ni z,
hedef k i tleni z ve k ullan?c?profi lleri i le
i lgi li bi lgi verebi li r mi si ni z?
M-health genelde k roni k rahats?zl?k
sahi bi k i ?i leri n daha yo?un k ulland???bi r
tek noloji . Bi z de Ondata olarak , k roni k
rahats?zl?k lar?n ülkem i zi n yak la??k
%30?unu i lgi lendi ren bi r sorun oldu?unu
bi lerek , önem li bi r sorum luluk
hi ssedi yoruz.
Bu k onuda bluetooth destek li ci hazlar
yard?m ?i le tansi yon, di yabet, k alp,
solunum s?k ?nt?lar?ve buna benzer bi rçok
fark l?rahats?zl???n tak i bi , bu bi lgi leri n
sa?l?k k urulum lar?i le otom ati k payla??m ?,
aci l durum lar?i çi n k ontrol m ek ani zm alar?
gi bi bi r çok k onuda çözüm ler sa?l?yoruz.
Bunun yan?nda çözüm leri m i z sadece
sa?l?k s?k ?nt?s?olan k i ?i ler i çi n de?i l. Daha
sa?l?k l?bi r ya?am tarz?sürm ek
i steyenleri n de faydalanabi lece?i , ak ti vi te,
beslenm e ve belli sa?l?k sonuçlar?n?n

ölçüm leri ni n tek bi r m obi l çözüm üzeri nden
tak i p edi lebi ldi ?i çözüm leri m i z m evcut. Tüm
ürünleri m i z bluetooth destek li çözüm ler
oldu?u i çi n k ullan?c?lar?m ?z ya?am
k ali teleri nden ödün verm eden, veri leri ni
otom ati k olarak si stem e ak tarabi li yor.

Sa?l?k alan?ndak i hi zmet ve ürünleri ni z
k urumsal ve k i ?i sel aç?dan nas?l bi r fark
yaratacak M -health ve E-health
hayat?m?z?nas?l de?i ?ti recek ?
Kurum sal anlam da özelli k le si gorta
?i rketleri ni n de k at?l?m ?i le fark l?çözüm ler
olu?turm a i çi n çal??m alar?m ?z sürüyor.
Yurtd???ndak i bi rçok si gorta ?i rketi art?k
M-health çözüm leri deste?i ni k ullanarak
poli çe sahi pleri i le i lgi li daha detayl?veri ye
sahi p olabi li yor. Bu sayede de daha sa?l?k l?
ve k apsam l?poli çeler üretebi li yor.
Ki ?i sel olarak da bi lgi ça??nda olm am ?z
sebebi i le toplum dak i sa?l?k bi li nci ni n her
geçen gün geli ?m esi , bi zi m k i gi bi sa?l?k l?
ya?am uygulam alar?n?n ci ddi bi r i hti yaç
olm as?n?sa?l?yor. Yak ?n zam anda hasta i le
dok tor i li ?k i si ni n fark l?la?m as?k aç?n?lm az.
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Özelli k le hastalar?n fi zi k i olarak hastaneye gi tm ek tense, m obi l tek noloji i le veri
payla??m ?ve tele k onsültasyon gi bi seçenek leri terci h etm eleri sürpri z olm ayacak t?r.

E-health ve M -health aç?s?ndan Türk i ye pazar?i çi n strateji k planlar?n?z ve
gelecek öngörüleri ni z nelerdi r?
M-health ve E-health daha önce de söyledi ?i m i z gi bi henüz geli ?m e a?am as?nda. Bu
alanda hem i novasyon anlam ?nda, hem de ürün ve hi zm etleri n daha geni ? bi r k i tleye
ula?m as?anlam ?nda gi decek çok yolum uz var.
Özelli k le bu hi zm etleri n yayg?nla?m as?i çi n en önem li ad?m ?n Devlet Deste?i oldu?unu
dü?ünüyoruz. Önceli k li olarak k roni k rahats?zl?k lar?n tak i bi ni n si gorta k apsam ?na
al?nm as?, sek törün i lerleyebi lm esi i çi n çok önem li . ?novasyon anlam ?nda Tübi tak
k apsam ?nda çe?i tli destek ler bulunuyor. Bunlar?n da artarak devam etm esi bu alanda
Türk start-up fi rm alar?n?n da ço?alm as?n?sa?layacak t?r.
w w w.ondatali fe.com
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Yeni Tek noloji lerle
Di yabet Yöneti mi ni n Gelece?i
Nas?l Olacak ?

Dünya Sa?l?k Örgütü'nün son tahm i nleri ne göre dünya geneli nde 422 m i lyon di yabet
hastas?var ve bu say?sürek li art?yor. Bu dem ek oluyor k i dünyada her 11 k i ?i den bi ri bu
k roni k hastal???her gün yönetm ek zorunda k i , sonuçta felç, k alp k ri zi , k örlük , böbrek
yetm ezli ?i veya uzuv k ayb?gi bi k ötü tablolar olu?m as?n.

Di yabeti n i k i türünden ti p 1 di yabette vücut yeterli i nsüli ni üretem ezken, ti p 2 di yabette
üreti len i nsüli n vücutta etk i n olarak k ullan?lam ?yor. Her i k i durum da da hastan?n hayat
boyu k andak i gluk oz k ontrolünü yapm as?ve bi r ?ek i lde i nsüli n tak vi yesi alm as?; ayr?ca
tansi yonunu sürek li i zlem esi ve ayak bak ?m ?n?i hm al etm em esi gerek i yor. Günüm üzde
tüm bu tak i p ve k ontrol süreçleri i çi n ortaya ç?k an çok çe?i tli di ji tal sa?l?k ürün ve
uygulam alar?di yabet hastalar?n?n hayat?n?k olayla?t?r?yor ve di yabet hastal???n?n
yöneti m i sürek li olarak geli ?i yor, i yi le?i yor. Di yabet hastalar?n?n da tek noloji k ullanm aya
yatk ?n; i nternet, sosyal m edya ve di ?er platform larda en çok bi lgi payla?an hasta
gruplar?ndan olm as?bu k onuda yeni tek noloji leri n geli ?ti ri lm esi ni sürek li olarak
cesaretlendi ri yor. Di yabet hastalar?i çi n geli ?ti ri lm i ? ve yayg?nla?m aya ba?lam ??
tek noloji k ürünlerden baz?lar?:
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1) Di ji tal Kontak Lensler
Google ve Novarti s 2014 y?l?nda patenti al?nan di ji tal k ontak lensleri bi rli k te geli ?ti rm ek
i çi n bi r anla?m a yapm ??lard?. Planlara göre k ontak lens i le di ji tal dünyadan bi lgi
edi nm ek m üm k ün olaca??gi bi göz ya??ndan gluk oz sevi yesi ölçüm ü de yap?labi lecek ti .
Google ve Novarti s'i n aç?k lam alar?na göre lenslerde çok i nce m i k ro chi pler göm ülü
olacak , yi ne çok k üçük boyuttak i antenleri i le göz ya??ndan ölçtük leri gluk oz de?eri ni
ak ?ll?telefona ya da bi r yaz?l?m a gönderecek lerdi . Fi rm alar?n i lk hedefi lensleri 2020'de
pi yasaya sürm ek ti ancak daha sonra i lerlem elere dai r çok net aç?k lam alar gelm edi ,
Mart 2017'de Novarti s taraf?ndan yap?lan aç?k lam alarda i se k ayda de?er sonuçlar?n bi r
k aç y?la görülebi lece?i beli rti ldi . ?i m di li k bu proje sonuçlar?uzun vadede al?naca?a
benzenen am a m erak la bek lenen bi r proje olarak sürüyor.

2) Oyunla?t?rma
Kanda ?eker ölçü testi ni s?k ?c?l?k tan k urtar?p di yabet canavar?n?m utlu etm ek daha
e?lenceli olm az m ?? ?i m di çocuk lara ve i çi m i zdek i çocuk lara hi tap eden fi rm alar ve
ak ?ll?telefon uygulam alar?i le di yabet tak i bi daha etk i n yap?labi li yor.
Avusturya'li MySugr fi rm as?k lasi k di yabet uygulam alar?na bi raz oyunla?t?rm a ek leyen
bi r k aç uygulam a ç?k arm ?? durum da. Ayr?ca fi rm an?n çocuk lar?n di yabet yöneti m i ni
do?ru yapm alar?n?sa?lam ak i çi n geli ?ti rdi ?i m ySugr Juni or App i si m li uygulam alar?da
var, uygulam ada çocuk her veri gi ri ?i nde puan k azan?yor ve her gün belli bi r m i k tar
puan toplam a hedefi var. Bu sayede ai leler de çocuk lar?n?n yan?nda de?i ken k ontrolü
elden b?rak m am ?? oluyorlar.

3) Yapay Pank reas
Bi yoni k ya da yapay pank reaslar tem elde sa?l?k l?organ?n kendi hali nde yapm as?
gerekenleri tak li t edi yor; ci hazlar gluk oz sevi yeleri ni sürek li ölçüp uygulanm as?
gereken i nsüli n sevi yesi ne k arar veri yor. Ancak m ühendi s ve ara?t?rm ac?lar?n
geli ?ti rdi ?i bi yoni k pank reaslar bi r türlü ti cari olarak pi yasaya sürülem edi .
Durum u ele alm ak i steyen yarat?c?hastalar, var olan tek noloji lerden "Kendi ??i ni Gör"
(Do It Yourself) versi yonu geli ?ti rdi ler. Sosyal m edyada #w earenotw ai ti ng hareketi
ba?lat?ld?ve uzun y?llar sürek li olarak yapay pank reas geli ?ti ri lm esi i çi n ça?r?yap?ld?.
Hareketi n öncüleri nden Dana Lew i s, FDA onay?na k adar i k i y?l boyunca k ulland???
ci haz?n hayat?n?nas?l k olayla?t?rd???n?her ortam da anlat?yor.
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4) Yi yecek Taray?c?lar
Özelli k le restoranlarda yem ek yerken yedi k leri m i zi n i çi nde neler oldu?unu bi lm eden
yi yoruz; ?i m di yi yecek taray?c?lar m eyvedek i ?eker m i k tar?n?veya i çece?i ni zdek i alk ol
oran?n?söyleyebi lecek . Henüz dem o a?am as?ndak i ?srai l'li SCi O fi rm as?n?n taray?c?s?
yi yecek leri n, i laçlar?n hatta bi tk i leri n m olek üler i çeri k leri ni ayr??t?rabi lcek ?ek i lde
tasarlanm ??; yi yece?i n i çeri ?i m i li sani yeler i çi nde ak ?ll?telefonunuzda
görüntülenebi li yor.
Bugün pi yasada olan Ni m a gluten-sensorü i se Ti m e Dergi si ni n 2015 y?l?ndak i en i yi
bulu?lar?aras?nda yer ald?. Portati f ci haz, k üçük bi r örne?i i nceleyi p yi yece?i ni zi n
i çi nde gluten olup olm ad???n?i k i dak i k a i çi nde tespi t edi yor. Fi rm a tek noloji leri ni
f?nd?k , f?st?k ve süt ürünleri gi bi di ?er allerjenler i çi n de geli ?ti rm eye çal???yor.

5) Küçük Ci hazlar
Di yabet i le ya??yorsan?z nereye gi derseni z yan?n?za ölçüm ci hazlar?, i ?neler, test
?eri tleri gi bi ?eyler alm ak durum undas?n?z. Ki ?i selle?ti ri lm i ? cep ti pi her-?ey-i çeren
gluk oz ölçer Dari o ci haz?ve m obi l uygulam as?etk i n ve do?ru veri yöneti m i sa?l?yor.
Medtroni c fi rm as?da 25 y?ldan fazlad?r di yabetli hastalara k om plex i nsüli n pom palar?
i le yard?m c?oluyor. ?i m di fi rm a yeni nesi l k apal?devre hi bri d si stem i i le kendi yapay
pank reas?na bi r ad?m daha yak la?t?. Geçen y?l Medtroni c IBM Watson i le ortak l?k
yaparak CES 2016'da yeni bi r uygulam an?n dem osunu yapt?; uygulam a hastalara
gi yi lebi li r ci hazlardan gelen veri leri n yan?s?ra ald?k lar?i nsüli n m i k tar?n?, k anlar?ndak i
de?i ?ken gluk oz sevi yeleri ni ve k arbonhi drat al?m ?hak k ?ndak i bi lgi leri raporlayacak .

6)Kablosuz Gluk oz M oni törü
Genelde gluk oz m oni törleri parm a??n?z?deli p bi r dam la k an?ci hazda test etm eni zi
gerek ti ri r, k i bu i ?lem testi günde 3-4 kez yapm as?gereken bi r hasta i çi n rahats?z edi ci
bi r hale gelebi li r.
Bu hastalar i çi n Abbot fi rm as?FreeStyle Li bre k ablosuz ci haz?n?ç?k ard?. Ci haz yeni
nesi l gluk oz ölçüm yöntem leri nden "anl?k " (flash) ölçüm tek noloji si k ullan?yor; üst k ol
bölgesi ne yerle?ti ri len çok k üçük bi r sensör yard?m ?i le k andan de?i l am a hücreler aras?
s?v?dan glok oz sevi yeleri ni ölçüyor. Ci haz ölçüm ü sürek li yap?yor ve çok yük sek veya
çok dü?ük sevi yelerde alarm verm e, ak ?ll?telefondan de?erleri ve trendi sürek li tak i p
edebi lm e gi bi avantajlar sa?l?yor.

13| H EAL TH 4.0 M agazi n

7) Di ji tal Dövmeler
Kandan gluk oz ölçüm ü derdi ne alternati f çözüm ler bulm ak i steyen ara?t?rm ac?lar
sürek li de?i ?i k yöntem ler deni yorlar; elek troni k deri yam alar?da bunlardan bi ri . Seoul
Nati onal Üni versi tesi nden Dae-Hyeong Ki m ve MC10 ara?t?rm ac?lar?n?n geli ?ti rdi ?i
prototi p terde fazla gluk ozu ay?rd edi yor ve m i k ro-i ?nelerle i laç uygulayabi li yor. Bu
tek noloji zam anla daha da geli ?i rse, k ablosuz di yabet yöneti m i ça??hastalar?n hayat?n?
çok k olayla?t?racak t?r.

8) Büyük Veri i le Hastalar?n Kontrolü Ele Almas?Sa?lan?yor
Doug Kanter kendi si ni n k andak i ?eker sevi yesi , i nsüli n dozlar?, yem ek leri , ak ti vi teleri
gi bi veri leri ni bi r y?l boyunca toplam ??, ve fi rm as?Databetes'i kendi di yabet
tecrübesi nden yaratm ??. Databetes hastalara di yabeti daha i yi yönetebi lm eleri i çi n veri
sak lam a ve ölçm e k onusunda yard?m c?olurken, hastan?n kendi veri leri ni ç???r açan
yöntem lerle anali z etm esi ni de sa?l?yor. Ayr?ca hastalar sosyal m edya üzeri nden
bi rbi rleri ne destek olup k oçluk yapabi li yorlar.

Görülüyor k i hali haz?rdak i yeni nesi l ci haz ve uygulam alar bi le di yabet hastal???n?n
yöneti m i ni oldukça k olayla?t?r?rken, yeni tek noloji k geli ?m eler ve sürek li ara?t?rm alar
sayesi nde daha pek çok ürün ve uygulam a bi zleri bek li yor.

Kaynak : m edi calfuturi st.com
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DOKTORLARIN SEÇ?M ?YLE TÜRK?YE'ni n SA? LIK ÖDÜLLER?
Dok torclub Aw ards 2017, Sa?l?k Hi zm etleri ni n geli ?i m i ne ve büyüm esi ne
k atk ?sa?lam ay?, sek tör profesyonelleri nde ve hi zm et veren k urum ve
k urulu?larda daha i yi ye ve k ali teli ye ula?m a arzusu yaratm ay?, yeni li kçi
yak la??m lar?ve i ?bi rli ?i ni destek lem eyi am aç edi nen, Türk i ye?ni n
alan?ndak i i lk ve tek büyük organi zasyonudur.
Dok torclub Aw ards 2017'ye 4 ana ba?l?k ve 20 k ategori de veri lecek ödüllere
ba?vuru yapacak adaylar, 30 Hazi ran 2017 tari hi nden önce uygulam aya
k onulm u? uygulam a/ proje ve çal??m alarla ba?vuru yapabi lecek lerdi r.
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