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BU SAYIDA:
- F?ZYOTERAP? ve SANAL GERÇEKL?K
- Ba??ml?l?k lar?n Tedavi si nde M anyeti k Beyi n
Uyar?m?
- Ak ?ll?Telefon i le Bi li rubi n Ölçümü ve Pank reas
Kanseri Taramas?
- M i k romotorlar i le Hedefe Yöneli k ?laç Tedavi si

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?
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B?L?M SEL PROGRAM
-

Kam u Sa?l?k Hizm et ler in de Gelecek ve
Dön ü ?ü m
Gelece?in Sa?l?k Dü n yas?n da Bizi Neler
Bek liyor ?
Sa?l?k Polit ik alar ?ve Sa?l?k Ek on om isin de
Bizi Neler Bek liyor ?
?n ovasyon ve Sa?l?k

-

Ph ar m a 4.0 Et k in lik ler i
-

-

Ph ar m a 4.0 Pan el : ?E?S, A?FD, ?SPE
Ph ar m a 4.0 Pan el : Tü r k iye'de ?laç
Ar -Ge'si, Gelece?in ?laç Tek n olojiler i
Nadir Hast al?k lar ve Yet im ?laçlar
?laç Ar ge - Global In ovasyon

-

-

Kan ser (siz) 4.0 Et k in lik ler i
-

-

M ezu n iyet Son r as?E?it im de Ar -Ge ve
Gelece?in Sa?l???n da Der n ek ler in Rolü
Gelecek t e Sa?l?k Ku r u m lar ?
Gelece?in Sa?l?k Tek n olojiler i ve
Bek len t iler
Gelece?in Sa?l?k Yön et icisi
M acar ist an Sa?l?k Sist em i
Kök Hü cr e ve Dok u M ü h en disli?i
Nör obiyoloji Alan ?n da ve Gen
Regü lasyon u n da Yen i Tek n olojiler
Par k in son Tedavisin de Beyin Pili

-

-

M edik al 4.0 Et k in lik ler i
-

Kor u yu cu Sa?l?k Hizm et ler i
Tek n olojiler i
A??lar da Yen i Kavr am lar
Gelecek t e Spor cu Sa?l???
Or t opedide Yen ilik ler
3D ve Or t opedik Cer r ah i
3D M edik al Tek n olojiler
3D M odellem e ve Lapor osk opik
Cer r ah ide Ku llan ?m ?
Ki?isel T?p: Çipt e Dok u / Or gan
Sist em ler i ve Üç-Boyu t lu Biyobas?m
Rom at izm al Hast al?k lar da Biyolojik
Tedaviler

M edik al 4.0 Pan el : M edik al En dü st r i ve
M edik al Sek t ör ü n Gelece?i
M edik al Cih az Tek n olojisin de Gelecek
Gir i?im sel M RI için Yen i M edik al Cih az
Tek n olojiler i
M obil Sa?l?k Tek n olojiler i

-

Kan ser (siz) 4.0 Pan eli
Kan ser ?m m u n olojisi veya Kor don
Kan ?Hü cr e Expan siyon u
Dü ?ü k Doz BT ile Ak ci?er Kan ser i
Tar am as?
Ki?iselle?t ir ilm i? On k oloji
Yapay Zek a ve On k oloji
Kan ser Tar am alar ?n da Tek n olojik
Geli?m eler

Hast a Odak l?Ki?iselle?t ir ilm i? Sa?l?k
Kalp Sa?l???ve Kar diyolojide Yen i
Geli?m eler
Sa?l?k t a VR/ AR Uygu lam alar ?
Sa?l?k t a Yapay Zek a ve Gelecek
M edik al Sim u lasyon Tek n olojiler i
Sa?l?k t a Bü yü k Ver i - BIG DATA
Yen i T?bbi Tek n olojiler ve Et ik
Ak ?lc??laç Ku llan ?m ?

* Bilimsel Program Halen Güncellenmektedir
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M anyeti k Beyi n Uyar?m?i le Kok ai n
Kullan?c?lar?Ba??ml?l?k lar?ndan Kurtulabi li r
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2008'de ald???FDA onay?ile depresyon tedavisinde kullan?lmakta olan
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), ?imdi uyu?turucu ba??ml?l???
tedavisinde kullan?lmak üzere ara?t?r?l?yor.
TMS beyin nöronlar?n?uyaran ve giri?imsel olmayan (noninvasiz) bir yöntem.
Tedavide hastan?n kafas?n?n yak?n?na yerle?tirilen ve elektromanyetik darbeler
üreten bir cihaz, sinir hücrelerinde ve sinir yollar?nda ayn?eko gibi etkilenmelere
neden olarak nöral aktiviteyi etkiliyor, ve böylece düzeltici etkiler sa?l?yor.
?talyan ba??ml?l?k uzman?Luigi Gallimbert, bu tekni?i kullanarak 300'den fazla
kokain ba??ml?s?hastay?tedavi etti. Gallimbert, National Institute on Drug Abuse
(NIDA) taraf?ndan 2013 y?l?nda yap?lan ve uyu?turucu ba??ml?s?farelerin beyinlerini
uyararak al??kanl?klar?ndan kurtulduklar?n?gösteren çal??madan sonra bu fikri
ara?t?rmaya ba?lad?. Çal??madaki fareler nöronlar?n?n ???kla kontrol edilmesine izin
vermek üzere genetik olarak modifiye edilmi? kokain ba??ml?s?farelerdi ve NIDA
ara?t?rmac?lar?farelerin beyinlerinde dürtülerin kontrolünden sorumlu alanlar?
uyard?klar?nda hayvanlar büyük bir h?zla ba??ml?klar?ndan kurtuluyorlard?.
Ara?t?mac?lar Antonello Bonci ve Billy Chen, insan beyninde de TMS ile prefrontal
korteks bölgesine uygulanacak benzer uyar?lar?n uyu?turucu al??kanl???n?
gidermekte rol oynayabilece?ini belirtmi?lerdi, Gallimbert de bunu uygulad?.
Gallimbert 32 ki?ilik bir kat?l?mc?grubu ile TMS'nin kokain ba??ml?l???tedavisindeki
etkinli?ini test etti, ve bu küçük gruptaki çal??man?n ba?ar?s?yla cesaretlenerek
seans ba??na $118 gibi bir ücretle TMS tedavisini klini?inde sunmaya ba?lad?.
Gallimbert ve ekibi daha sonra 16 kokain ba??ml?s?için umut vaadeden sonuçlar
gösteren çal??malar?n?yay?nlad?lar.
Baz?uzmanlar ise TMS'e ?üpheyle bak?yor ve plasebodan belki biraz daha fazlas?n?
sa?lad???n?iddia ediyorlar; halihaz?rda da TMS'nin uyu?turucu ba??ml?lar?için
gerçek bir tedavi potansiyeli olup olmad???n?görmek için daha fazla ara?t?rma
yap?l?yor. Medical University of South Carolina geçen y?l bu konuda klinik deneylere
ba?lad?, Mexico City'deki Ulusal Psikiyatri Enstitüsü de bu y?l?n ba??nda benzer bir
çal??ma ba?latt?. NIDA ise 2018'de 60 kokain kullan?c?s?ile yap?lacak olan kontrollü
bir deney için ?imdi pilot çal??ma a?amas?nda.
TMS, her türlü ba??ml?l???n tedavisinde potansiyel bir yard?mc?olarak görülse de
özellikle kokain ba??ml?lar?için faydal?olabilir. Dünya genelinde yakla??k 13 milyon
ki?inin kokain ba??ml?s?oldu?u bilinirken, nikotin, alkol ve eroinin aksine kokain
ba??ml?l???n?n tedavisi için FDA onayl?bir ilaç henüz bulunmuyor. TMS
denemelerinden umut verici sonuçlar al?n?rsa, kokain ba??ml?lar?hem nispeten
ucuz hem de noninvaziv bir tedaviye eri?ebilecekler.
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Özel Haber
Inosens Genel M üdürü
?smai l Uzun i le Fi zyoterapi ve
Sanal Gerçek li k Üzeri ne
Fi zyoterapi ve Sanal Gerçek li k :
Ki ?i ye Özel, E?lenceli ve Tek noloji k Rehabi li tasyon
Bi rçok k i ?i çe?i tli fi zi k sel ak ti vi te zorlu?u nedeni yle k ?sa süreli de olsa fi zi k tedavi deste?i
alm ??t?r. Ancak , baz?durum lar var k i hayat?n önem li bi r bölüm ünde belk i de hayat
boyunca fi zi k tedavi ve rehabi li tasyon deste?i alm ay?gerek ti ri r. Örnek olarak serebral
palsi , rom ati zm al hastal?k lar, i nm e gi bi çe?i tli nöroloji k ve m usk uloskelatal bozuk luk
tan?lar?olanlar bu k apsam da de?erlendi rebi li r. Bu tür hastal?k lar?n ortak özelli ?i , ek lem
hareket aç?k l???nda k ?s?tlanm a, k aslardak i k uvvet dengesi zli k leri ve bu problem lerden
ortaya ç?k an fonk si yonel yetersi zli k lerdi r. Hareketlerdek i k ?s?t ve k uvvet k ay?plar?
beslenm e ak ti vi teleri , k i ?i sel bak ?m ak ti vi teleri , e?i ti m beceri leri ve m obi li te beceri leri
dâhi l olm ak üzere tüm günlük ya?am ak ti vi teleri nde k ay?plara neden olm ak tad?r. Bu
k ay?plar?n tedavi si nde rehabi li tasyon uygulam alar?büyük rol oynam ak tad?r.
Sanal Gerçek li k Kavram?
Sanal gerçek li k , gerçek ortam lar?n bi lgi sayar tek noloji leri yle tak li t edi lm esi olarak
tan?m lanabi li r. Sanal olarak olu?turulan ses ve görseller, tek noloji k araçlarla gerçek bi r
ortam da bulunm a hi ssi ni vererek ortam da bulunan objelerle etk i le?i m de bulunm a i m k an?
sa?lar. Sanal gerçek li k te en yayg?n bi lenen yöntem özel olarak geli ?ti ri len gözlük leri n
k ullan?lm as?ve k i ?i leri n
sanal olarak olu?turulan
ortam da etk i le?i m
sa?lam alar?d?r. Sanal
gerçek li k uygulam alar?n?
daha genel dü?ünerek
özelle?m i ? sensör
(alg?lay?c?) ve bi lgi sayar
yaz?l?m lar?yla sanal
ortam lar olu?turulm as?
olarak
de?erlendi rebi li ri z.
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Örne?i n, el bi le?i ve parm ak lar i çi n özelle?m i ? bi r sensör k ullan?larak olu?turulan sanal
gerçek li k uygulam as?nda k i ?i ni n el m odeli ve k avram as?i steni len sanal toplar
olu?turulabi li r. Sensörden al?nan veri ler k ullan?larak el ve parm ak hareketleri ni ze göre
toplar?k avram a, ta??m a ve b?rak m a hareketi gerçek le?ti ri lebi li r. Benzer ?ek i lde i nsan
vücut ek lem ve hareketleri ni alg?layan sensörler k ullan?larak k i ?i leri n hareketleri ne göre
sanal nesnelerle etk i le?i m sa?lanabi li r. Sanal gerçek li k uygulam alar?son y?llarda e?lence,
e?i ti m ve sa?l?k ba?ta olm ak üzere çe?i tli alanlarda k ullan?lm aya ba?lanm ??t?r ve h?zla
yayg?nla?m ak tad?r.
Rehabi li tasyon Süreci
Rehabi li tasyon süreci oldukça zor ve uzun soluk ludur. Bu nedenle, hastalar i çi n ço?u
zam an y?ld?r?c?olabi lm ek te ve tedavi süreçleri ak sayabi lm ek tedi r. Tedavi uygulanan
m erkezleri n d???nda günlük egzersi zleri n de düzenli yap?lm as?tedavi de büyük önem arz
etm ek tedi r. Rehabi li tasyonda hastalar?n m oti vasyonlar?n?n yük sek tutulm as?, evde
tedavi ni n yap?labi li r olm as?ve tedavi süreci ni n daha e?lenceli hale geti ri lm esi
gerek m ek tedi r.
Fi zi k tedavi ve rehabi li tasyon, sanal gerçek li k
tek noloji leri i çi n yeni uygulam a ve k atm a
de?er olu?turm a alan?olarak
de?erlendi ri lebi li r. Çe?i tli k am era bazl?
sensörler ve gözlük ler k ullan?larak fark l?
egzersi z i hti yaçlar?i çi n sanal ortam lar
olu?turularak egzersi zler yap?labi lm ek tedi r.
Tek noloji ni n sa?lad???en önem li avantaj
olu?turulan sanal ortam larda hastalar?n
i hti yaçlar?i çi n gerek li egzersi zleri oyun
?ek li nde uygulayarak tedavi program lar?n?n destek lenm esi ni sa?lam ak olabi li r. Bu tür
oyunlar, belk i de oyun yeri ne uygulam a olarak i fade etm ek gerek li , uluslararas?li teratürde
ak ti f vi deo oyunlar?olarak i si m lendi ri li r (acti ve vi deo gam es). Ülkem i zde rehabi li tati f
oyun olarak i si m lendi ri lm ek te ve bu ?ek i lde yayg?nla?t?r?lm aya çal???lm ak tad?r.
Yararlar?
Sanal gerçek li k tek noloji si k ullan?larak geli ?ti ri len rehabi li tati f oyunlar?hastalar?n
i hti yaçlar?di k k ate al?narak geli ?ti ri li r. Bu aç?dan, hastal?k lar?n tedavi si i çi n tan?m lanm ??
hareketleri i çeren bi lgi sayar uygulam alar?olarak da de?erlendi ri lebi li r ve k i ?i ye özel
sa?l?k hi zm etleri (personali zed healthcare) sunulm as?na i m k ân sa?lam ak tad?r. Örnek
olarak , el rehabi li tasyonunda hastalara k avram a egzersi zleri yapt?rm ak i steni rse, sanal
olarak olu?turulan nesneleri n büyük lü?ü, h?z?gi bi özelli k ler hastalar?n geli ?i m ve
i hti yac?na göre beli rlenebi lm ek tedi r.
Kullan?lan tek noloji ler çe?i tli oyun ve uygulam a f?rsat?sa?lam ak la bi rli k te ölçm e ve
de?erlendi rm e i m k an?da sunm ak tad?r. Ölçm e do?rudan egzersi zler i le i lgi li ek lem aç?lar?,
h?zlar?k onum lar?olabi lece?i gi bi uygulam aya ba?l?olarak hastalar?n oyun sk orlar?,
hedefleri ve süreleri gi bi geli ?i m i n gösteren di ?er param etreleri de k apsad???ndan daha
geni ? bi r de?erlendi rm e alan?sunm ak tad?r.
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Egzersi zler s?ras?nda nesnel ölçüm lem e yaparak hastalar?n geli ?i m i tak i p edi lerek geli ?i m
raporlar?al?nabi lm ek tedi r. Rehabi li tasyon am açl?geli ?ti ri len sanal gerçek li k oyunlar?yla
fi zi k sel k ?s?tlar ve ri sk ler ortadan k alk ar. Ri sk li hastalar (denge sorunu olan ya?l?lar,
serebral palsi li çocuk lar, vb.) uygun ortam larda daha güvenli egzersi z yapabi li rler. Yeni
tek noloji ni n sa?lad???bi r di ?er i m k an i se hastalara ve rehabi li tasyon m erkezleri ne daha
zengi n bi r çevre olu?turm as?d?r. Fi zi k sel olarak bi r odaya s??d?rabi lece?i ni z top (nesne)
say?s?ve çe?i di s?n?rl?olurken, sanal gerçek li k tek noloji si i le bu s?n?rlar ortadan
k alk m ak ta ve çok çe?i tli özelli k ve say?da sanal top (nesne) i le egzersi z ortam ?
sa?lanm ak tad?r. Zengi n çevre, i hti yaçlara göre k i ?i selle?ti ri lebi li r egzersi zler ve fi zi k sel
k ?s?tlar?n ortadan k alk m as?sayesi nde hastalar tedavi süreci ni daha odak l??ek i lde
yürütebi lm e i m k an?na k avu?ur.
Bununla bi rli k te, sanal
gerçek li k
uygulam alar?nda oyun
yak la??m ?oldu?u i çi n
genelli k le s?k ?c?ve
yorucu olarak beli rti len
rehabi li tasyon süreçleri
daha e?lenceli hale
gelm ek te. Özelli k le
pedi atri k uygulam alarda
hastalar oyun oynarken
rehabi li tasyon am açl?
egzersi z yapt???n?dahi
fark etm em ek tedi r.
Tek noloji leri n sa?lad???önem li bi r di ?er k atk ?i se bi yo-geri bi ldi ri m (bi o-feedback ) i m k ân?
sa?lam as?d?r. Hastalar?n uygulam alar s?ras?nda (ölçüm ler ya da oyun sk orlar?na göre)
kendi leri ni m oti ve edecek sesli ve görsel geri bi ldi ri m ler alabi li yor olm alar?kendi leri ni
k ontrol edebi lm eleri i çi n çok önem li di r.
Fi zi k tedavi süresi nce hastalar çok k ?s?tl?sürelerde hastane ya da fi zi k tedavi
m erkezleri nden hi zm et alabi lm ek tedi r. Sanal gerçek li k tabanl?uygulam alar k li ni k
ortam da te?hi s ve tedavi am açl?k ullan?labi lece?i gi bi k li ni ?e ula?m a güçlü?ü ya?ayan
hastalar?n tedavi leri ne evde devam edebi lm eleri ni de m üm k ün k ?lm ak tad?r. Böylece
tedavi de kesi nti olm a i hti m ali en aza i ndi ri lm ek te ve süreci n etk i n olarak i ?leti lm esi
sa?lanm ak tad?r.
Fi zyoterapi ve rehabi li tasyon alan?nda keyi fli , h?zl?, m odern ve k olay rehabi li tasyon
yöntem leri i hti yac?göze çarpm ak tad?r ve yeni tek noloji sunm a olana??, k li ni syenler ve
hastalar i çi n önem li bi r seçenek olarak ortaya ç?k m ak tad?r. Hem hastalar?n hem de
fi zyoterapi stleri n ortak i stek leri ne bak ?ld???nda sanal gerçek li k odak l?tek noloji k
rehabi li tasyon geti ri leri ni n bu i stek leri önem li oranda k ar??lad???görülm ek tedi r. Gerek
k ullan?c?lardan gerek se fi zyoterapi stlerden gelen dönü?ler tek noloji ni n
rehabi li tasyondak i olum lu etk i si ni gelecek te art?rarak devam etti rece?i ni ve
rehabi li tasyonun tek noloji ye daha çok yönelece?i ni gösteri yor.
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Uygulanabi li rli k
Sanal gerçek li k tek noloji leri ni n uygulanabi li rli ?i k ullan?lan sensörleri n m ali yet ve
k ullan??l?olup olm am as?na ba?l?d?r. Am aca dönük olarak el, alt/ üst ek strem i te ve denge
rehabi li tasyonu am ac?yla k ullan?labi lecek k olay tem i n edi lebi li r, k am era bazl?sensörler
m evcuttur. Kam era bazl?sensörler olm as?hastalara herhangi bi r m üdahale, ci haz ya da
k ?yafet zorunlulu?u geti rm em esi nedeni yle terci h edi lm ek te ve evde uygulanabi li rli ?i ni
artt?rm ak tad?r. Sanal gerçek li k gözlük leri ni n k ullan?m ?m ali yet olarak henüz k i tlelere
yayg?nla?t?r?labi li r sevi yede de?i ldi r ve fark l?hasta guruplar?nda (örne?i n çocuk lar ve
felçli hastalar) k ullan?m ?da k olay olm am ak tad?r. Bununla bi rli k te, sanal gerçek li k
gözlük leri i le i lgi li çal??m alar gösteri yor k i yak ?n zam anda norm al gözlük lere yak ?n
boyutlarda sanal gerçek li k gözlük leri m üm k ün olacak ve fi zi k tedavi am açl?olarak daha
rahat k ullan?labi lecek lerdi r. Tek noloji ni n sahada k ullan?labi li r a?am aya gelesi ye k adar
olan süreci fi zyoterapi stler, bi li ?i m uzm anlar?ve i lgi li di ?er uzm anlar k li ni k çal??m alar
yaparak de?erlendi ri lebi li r ve bu süreci ara?t?rm a i çi n f?rsat olarak görebi li rler.
Yerli Tek noloji ler ve ?? Bi rli ?i
Tek noloji ni n geli ?i m i sa?l?k alan?nda yeni ufuk lar açarak fark l?f?rsatlar sunm ak ta.
Ancak , yeni tek noloji leri n sa?l?k alan?nda uygulam a a?am as?na gelm esi k olay bi r süreç
de?i l. Di si pli nler aras?çal??m a olaca??i çi n fark l?uzm anl?k alanlar?ndan olu?an çal??m a
ek i bi , uzun soluk lu çal??m a gayreti ve sürdürülebi li r fon program lar?bu tür
tek noloji leri n geli ?ti ri lm esi i çi n en tem el ?artlar olarak görülebi li r. Özelli k le k li ni k
çal??m alar zam an al?c?bi r süreç ve çok yak ?n çal???lm as?gerek m ek te. Ülke olarak
uluslararas?alanda rek abet edebi lecek ürünler ç?k artabi lm ek i çi n, özelli k le sa?l?k
alan?nda, önceli k li olarak di si pli nler aras?proje i ? bi rli k leri ni ba?arm ak gerek i yor.
Gelecek Öngörüsü ? Ak ?ll?Rehabi li tasyon M erk ezleri ne Do?ru
Sanal gerçek li k ve sensör tek noloji leri ni n geli ?i m i bi rçok alanda oldu?u gi bi sa?l?k ve
fi zyoterapi alan?nda güzel i m k anlar sa?lam ak ta ve sa?lam aya devam edecek ti r.
Özelli k le zengi n i çeri k ve görsel çe?i tli li k sunm as?m oti vasyonu artt?ran bi r özelli k ve
rehabi li tasyon süreci ni daha e?lenceli hale geti rdi ?i nden yak ?n gelecek te rehabi li tasyon
m erkezleri tek noloji k bi le?enler aç?s?ndan daha e?lenceli olacak t?r. Sensörlerden ve
bi lgi sayar uygulam alar?ndan veri alabi lm e i m k an?önceli k le tem el ölçm e de?erlendi rm e
am açl?k ullan?lm ak la bi rli k te m ak i ne ö?renm esi destek li veri anali z yöntem leri ni n
k ullan?lm as?güzel sonuçlar ortaya k oyabi lecek ti r. Bi r ad?m sonras?nda i se yapay zek a
tek noloji leri k ullan?larak hastalara sanal gerçek li k uygulam alar?çerçevesi nde te?hi s ve
tedavi leri ne dönük olarak uzm anlara çok fark l?destek ler sa?layabi lecek ti r. Hastalar?n
ya?ad?k lar?ortam da ve günlük ak ti vi teleri s?ras?nda ölçüm ve anali zleri ni n
yap?labi lm esi , ak ?ll??ehi rler ve evler k avram ?çerçevesi nde ak ?ll?rehabi li tasyon
m erkezleri k avram ?n?n geli ?m esi ni sa?layacak t?r. Yapay zek a yöntem leri ve ak ?ll?
rehabi li tasyon m erkezleri i le hastaya özgü rehabi li tasyon program lar?nda m ak i neleri n
daha fazla görev alaca??dönem e gi rebi li ri z.
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Ak ?ll?Telefon i le Bi li rubi n Ölçümü ve
Pank reas Kanseri Taramas?
Pankreas kanseri be? y?ll?k sa?kal?m oran?en dü?ük olanlar?ndan biri; bu da
ço?unlukla hastal???n ba?lang?c?nda ve ara safhalar?nda tan?konulmas?ndaki
zorluktan ileri gelmekte. Hastal???n erken dönemlerinde belirgin semptomlar pek
görülmez, pankreas tümörlerini erken evrelerde metastaz yapmadan önce
belirleyebilecek invaziv olmayan tarama araçlar?da bulunmamaktad?r.
?imdi Washington Üniversitesi'nden
bir ara?t?rmac?ekibin yeni geli?tirdi?i
ve giri?imsel olmayan (non-invaziv)
tarama olana??sa?layan yeni bir ak?ll?
telefon uygulamas?, pankreas kanseri
ve görsel analize dayal?baz?
hastal?klar için tarama yöntemi
olabilir.
BiliScreen adl?uygulama, erken dönem sar?l???tan?mlayabilen bir ak?ll?telefon
uygulamas?. Genelde bilirubin seviyelerini ölçen kan testleri, sar?l?k gözle görülür
hale gelene kadar uygulanm?yor. BiliScreen uygulamas?ise telefonun kameras?n?
makine ö?renme ve bilgisayarl?görme algoritmalar?ile birle?tirerek, kanda artm??
bilirubin düzeylerinin neden oldu?u sar?l???sar?l?k henüz ç?plak gözle görülür hale
gelmeden tespit edebiliyor. BiliScreen gözlerin beyazlar?ndaki (sklera) sar?l???hasta
ya da doktoru taraf?ndan görülmeden çok önce erken safhada yakalamak üzere
tasarlanm??; bu sayede pankreas kanseri, hepatit ya da di?er hastal?klar için erken
tarama yöntemi görevi görüyor.
Uygulama, bilgisayarl?görme sistemi kullanarak hastan?n gözünden al?nan
görüntüleri skleran?n renk metrikleri ile analiz ediyor, ve bu görüntüleri yapay zeka
algoritmas?kullanarak bilirubin seviyeleri ile korole ediyor. Bugüne kadar BiliScreen
70 ki?ide test edildi ve risk belirledi?i durumlar?n %89.7'si için do?ru tespit yapt???
görüldü; bu da teknolojinin umut verici ve bu alanda kullan?labilir oldu?unu
gösteriyor. ?imdi uygulaman?n pankreas kanseri, hepatit
ve ilgili di?er hastal?lar için yeni bir tarama yöntemi olarak
kullan?l?r hale getirilmesi için çal???l?yor.
Washington Üniversitesi'nin BiliScreen uygulamas?yla ilgili
videosunu buradan izleyebilirsiniz.
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M i ni k Otonom Araçlar i le
Fareleri n M i desi ne ?laç Gönderi ldi
Tek bi r saç teli k al?nl???ndak i m i k rom otorlar, bak teri yel
enfek si yon sahi bi fareleri n m i desi ne anti bi yoti k i letm ek
i çi n k ullan?ld?.
Ara?t?rm ac?lar fareleri n m i deleri ndek i bak teri yel
enfek si yonlar?tedavi etm ek i çi n m i k rom otorlar olarak
bi li nen otonom araçlar?k ulland?. Tek bi r saç teli
k al?nl???ndak i m i k rom otorlar, vücudun labi rent gi bi
yollar?ndan geçerek sadece i stenen bölgeye tedavi
götürebi li yor.
Ara?t?rm ada m i k rom otorlar k ullan?larak farelere be? gün
boyunca her gün bi r doz anti bi yoti k veri ldi ve bu yöntem i n
standart i laç tedavi si nden daha etk i li oldu?u görüldü.
Mi k rom otorlar oldukça yeni bi r tek noloji , ancak gelecek
vaadedi yorlar. Bu y?l?n ba?lar?nda Alm anya'dan
ara?t?rm ac?lar, m i k rom otorlar?sperm hücreleri i le
bi rle?ti rerek tüm örlerle m ücadele edecek yöntem ler
geli ?ti rm i ?lerdi . Bu uygulam ada i se m i k rom otorlar ortada
bi r m agnezyum çek i rdek etraf?nda arac?k oruyan, i lac?
ta??yan ve m i deni n duvarlar?n?yap??m as?n?sa?layan
k atm anlardan olu?uyor.
Merkezdek i çek i rdek m i k rom otorun "ak ?ll?" parças?, i lac?n
i stenen etk i si ni de sa?layacak ?ek i lde arac?yönlendi ri yor.
Mi k rom otorlar m i dedek i gastri k asi ti n sa?lad???i tm e gücü i le hareket edi yorlar, bu
reak si yon m i dede asi di te sevi yesi ni de k ?sa bi r süreli ?i ne azaltarak antasi tleri n
görevi ni yapm ?? oluyor. Gastri k asi t anti bi yoti k ler ve protei n bazl?i laçlar?n etk i si ni
yok etti ?i nden i laç öncesi asi di te sevi yesi ni n dü?ürülm esi esast?r; m i k rom otor
çevresi ndek i asi di teye tepk i verdi ?i i çi n i lac?n en uygun zam an ve ortam da
uygulanm as?n?sa?l?yor.
Mi dedek i asi di te sevi yesi 24 saate norm ale dönerken m i k rom otorlar da büyük
oranda bi yoloji k olarak parçalanabi li r olduk lar?i çi n ark ada zararl?bi r ?ey
b?rak m adan m i dede çözünüyorlar.
Ara?t?rm ac?lar testleri n ba?ar?s?ndan sonra hayvanlarla daha geni ? çapl?bi r
çal??m a planlarlarken, asl?nda uzun vadeli hedefleri ayn?tek ni ?i n i nsanlar
üzeri nde güvenle k ullan?l?p k ullanam ayacak lar?n?ara?t?rm ak .
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HemenBasv
, urun
www.dok torclubawards.com

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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