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- "Sa?l?k s?z Ya?am" Gelecek te Bi r Lük s mü Olacak ?

De?erli Kat?l?m c?lar?m ?z
Okan Üniversit esi T?p Fakült esi Bilimsel i?birli?i ile Dokt orClub t araf?ndan 24-26
Kas?m 2017 t arihlerinde Hilt on Hot el ?st anbul?da uluslararas?kat ?l?mla
gerçekle?ecek HEALTH 4.0 SA? LIKTA YEN?L?KLER KONGRES??nde sizleri
aram?zda görmekt en büyük mut luluk duyaca??z.
Sa?l?k t eknolojileri hast alar, dokt orlar ve sa?l?k kurulu?lar?aç?s?ndan radikal
?ekilde de?i?im göst eriyor. Yar?n?n t ?bb?sand???m?zdan daha yak?n?m?zda.
Gelece?in t ?bb?daha yenilikçi, daha yarat ?c?, daha hast a odakl?, daha dijit alle?mi?
ve daha sürdürülebilir olacakt ?r. Bunlar, yar?na ula?mak için üst esinden gelmemiz
gereken en önemli de?i?im nokt alar?d?r. Bildi?imiz sa?l?k hizmet lerinin sonuna
yakla?t ???m?z günümüzde, t eknolojik geli?melerin ve dijit alle?menin sa?l?k
hizmet leri sunumuna yans?mas?n?n get irdi?i de?i?im çok h?zl?ya?an?yor. Takip
eden ve uyum sa?layan olman?n öt esine geçerek gelecekt e de?i?imi
gerçekle?t iren ve yönet en t araf olmak ist iyorsak 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 t emas?n?,
"Yar?n?n T?bb?na, Bugünden" olarak belirlemi? bulunmakt ay?z. Hayat ?m?z?n her
nokt as?nda oldu?u gibi t eknoloji ve dijit alle?me sa?l?kt a 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 hizmet lerinde dijit alle?me, mobil ve e-sa?l?k
hizmet leri, yapay zeka kullan?m?, art ?r?lm?? gerçeklik ve 3D uygulamalar?,
giyilebilir ve t a??nabilir t an?ve t edavi cihazlar?, nano t eknolojinin sa?l?kt a
kullan?m?, ak?ll?ve ye?il hast ane uygulamalar?, t ?p e?it iminde t eknoloji ve
dijit alle?me, medikal robot ikler, mikroçip ve sensör uygulamalar?gibi gelece?in
önemli konular?n?n uygulamal?sunumlarla t art ???laca??farkl?bran? dokt orlar?,
mühendisler, ilaç sekt örü t emsilcileri, fut urist ler, sa?l?k yönet icileri ve kamu
sa?l?k ot orit elerinin kat ?laca??çok disiplinli bir plat form ve kaynak olu?t urmas?n?
amaçlamakt ay?z. Bu amac?m?z sizlerin de?erli kat ?l?m ve kat k?lar?n?zla
gerçekle?ecek ve hedefine ula?acakt ?r.
Yar?n?n t ?bb?na ort ak 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

-

Sa?l?k t a So?u k Zin cir 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
Sa?l?k t a Yapay Zek a ve Gelecek
Nör ö?ir ü r jide Yen i Tek n olojiler ;
En t egr e Tedavi Ün it eler i Nör oSu it ler

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
Sa?l?k Biyot ek n olojisi-Rek om bin an t
?laçlar , Gen om Dü zen lem e ve Rejen er at if
Ter apiler
Par k in son Tedavisin de Beyin Pili

M edik al 4.0 Et k in lik ler i
-

M edik al 4.0 Pan el : M edik al En dü st r i ve
M edik al Cih az Tek n olojisin de Gelecek
M edik al ?n ovasyon ve Gelece?in
Sa?l???n da San ayi Kü m elen m eler i
Gir i?im sel M RI için Yen i M edik al Cih az
Tek n olojiler i
T?bbi Cih az Sek t ör ü n ü n Sor u n lar ?, Yer li
Ür et im ve ?n ovasyon

-

-

Kan ser Tedavisin de Ki?iselle?t ir ilm i?
Yak la??m lar
Yapay Zek a ve On k oloji
Yen i Ar a?t ?r m alar ve Kan ser (S?Z)
Gelecek
Kor don Kan ?At ?lm al?m ?Sak lan m al?
m ??
Dü ?ü k Doz BT ile Ak ci?er Kan ser i
Tar am as?
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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Artt?r?lm?? Gerçek li k Tek noloji si i le Spi nal
Cerrahi de Hassasi yet Yük seli yor
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Yeni yap?lan klinik öncesi çal??malarda, beyin ve sinir cerrahlar?n?n artt?r?lm?? gerçeklik
(augmented reality) teknolojisi yard?m?ile kadavra omurgalar?na vidalar?daha az hata pay?
ile yerle?tirdikleri görüldü.
Philips bir süredir cerrahlara aç?k ve minimal invaziv omurilik carrahisinde yard?mc?olmak
üzere artt?r?lm?? gerçeklik kullanan cerrahi navigasyon teknolojisi üzerine çal???yor. Firmadan
yap?lan aç?klamaya göre art?r?lm?? gerçeklik teknolojisi, yeti?kin torasik omurga füzyon
cerrahisinde, pediatrik omurga cerrahisinde ve kafatas?ve travma cerrahisinde kullan?l?yor.
Orta-üst s?rttaki torakal bölge, alttaki lomber bölgesine göre daha küçük vertebralardan
olu?tu?u için, torasik omurga füzyon cerrahisi çevredeki doku ve sinirler aç?s?ndan daha riskli
bir operasyondur. Son çal??malar gösterdi ki bu yeni teknoloji kullan?ld???nda kadavralarda
torakal bölgede pedikül vidalar?%85 do?rulukta yerle?tirilebiliyor; bu oran tamamen manuel
yap?lan i?lemlerde %64 idi. Philips, Stockholm Karolinska Üniversitesi Hastanesi ve Cincinnati
Çocuk Hastanesi T?p Merkezi taraf?ndan yap?lan ortak çal??ma Spine dergisinde yay?nland?.
Philips Görüntü Yönlendirmeli Tedaviler i? birimi yöneticisi Ronald Tabaksblat'?n
aç?klamas?na göre bu i?lemlerdeki hassasiyetin artt?r?lmas?komplikasyonlar?da azalt?yor.

Kendisi ile yap?lan bir röportajda Tabaksblat, Philips'in ruhsatland?rma ve düzenlemeleri
yaparak hali haz?rdaki dü?ük dozlu X-Ray sistemlerine bu yeni teknolojiyi eklemek için
Karolinska ile Cincinnati hastaneleri yan?s?ra sekiz di?er kurulu?ta daha klinik deneylere
ba?lamay?planlad???n?söyledi. Philips, FDA ve EU onaylar?ndan sonra bu teknolojiyi dünya
genelinde binlerce hastaneye götürebilecek.
Teknoloji X-Ray detektörüne entegre edilmi? yüksek çözünürlüklü optik kameralar kullan?yor;
kameralardan al?nan harici görüntüler X-Ray ile hastadan al?nan dahili görüntüler ile
birle?tiriliyor ve hastan?n iç ve d?? anatomisinin 3 boyutlu artt?r?lm?? gerçeklik görüntüsü
ortaya ç?kar?l?yor. Bu gerçek zamanl?3D görüntü, operasyon planlanmas?, cerrahi cihaz
navigasyonu, implantlar?n yerle?imi ve operasyon süresinin k?salt?lmas?alanlar?n?
iyile?tirmek üzere tasarlanm??. Teknolojinin özellikle kafatas?operasyonlar?nda yararl?
olaca??öngörülüyor, çünkü kafatas?aç?ld???nda azalan bas?nç ile beynin ?ekil de?i?tirmesi
yüzünden önceden çekilmi? MR ve BT görüntüleri cerrahlara tam yard?mc?olam?yor. Gerçek
zamanl?görüntüleme teknolojisi ile bu gibi sorunlar a??labilecek.
Tabaksblat'a göre yeni teknoloji, beyin ve sinir cerrahisinden sonra travma cerrahisi için de
geli?tirilecek.
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Özel Röportaj
Sof t Tech Live Well Giyilebilir Sa?l?k
Tek n olojiler i ve Hizm et ler i Dir ek t ör ü
Bu r çak Ak söz ile Özel Röpor t aj?m ?z:
?lk Yer li Ür et im Elek t r ok ar diyogr am
Cih az?, EKG An aliz u ygu lam as?ve
Ak ?ll?Sa?l?k Plat f or m u
SoftTech ve Li ve Well'i k ?saca tan?yabi li r
mi yi z?

destek lem ek tedi r.

2017 y?l?nda aç?lan Li ve Well Gi yi lebi li r
Sa?l?k Tek noloji leri ve Hi zm etleri Softtech
2006 y?l?nda k urulan SoftTech; ?stanbul?da
?stanbul Tek nopark ?ubesi , ?StartUp? gi bi
ve Ank ara?da bulunan yedi ofi si ve San
hareket ederek çal??m alar?n?yürütm ek tedi r.
Franci sco m erkezli i ?ti rak i Maxi tech i le,
Medi k al sat?? yetk i belgesi ne sahi p olan
Türk i ye?ni n yerli serm ayeli en büyük
yaz?l?m ?i rketi di r. 850 çal??an?i le önceli k li ?ubem i z , sa?l?k bak anl???onayl?yeterli li k
belgesi ne sahi p personelleri i le gi yi lebi li r
faali yet alanlar?fi nans, sa?l?k ve loji sti k
olan SoftTech, ulusal ve uluslararas?alanda sa?l?k tek noloji leri ak ?ll?ci hazlar üreti m i ve
yaz?l?m geli ?ti rm esi faali yetleri ni
bi rçok ülkede m ü?teri odak l?ürünler
sürdürm ek tedi r.
tasarlam ak ta, dan??m anl?k ve proje
yöneti m i hi zm etleri sunm ak tad?r.
?i rk eti ni zi n sagli k la i lgi li faali yetleri , proje,
ürün ve hi zmetleri nelerdi r?
Bank ac?l?k ve fi nans sek töründek i
tecrübesi ni n gücü ve deneyi m li i nsan
Türk i ye ?stati sti k Kurum u (TÜ?K) 2014 y?l?
k ayna??i le yarat?c?ve i novati f çözüm ler
bi lgi leri ne göre; 2013 y?l?nda 5,9 m i lyon olan
sundu?u sa?l?k , li m an otom asyon,
Türk i ye?dek i 65 ya? üzeri nüfusun, 2075
gayri m enk ul portföy yöneti m i gi bi alanlarda y?l?nda 24,7 m i lyona ula?m as?
geli ?ti rdi ?i ürünlerle uluslararas?pazarda da bek lenm ek tedi r. TÜ?K taraf?ndan yap?lan
güçlü ve global bi r oyuncu olm a yolunda
i stati sti k sel ara?t?rm alar**, Türk i ye?de 19
h?zla i lerlem ek tedi r.
m i lyon 678 bi n k i ?i ni n (%36,8) k roni k
SoftTech, tek noloji alan?ndak i li der duru?u hastal?k veya sa?l?k sorunu, 12 m i lyon 11 bi n
k i ?i ni n (%22,5) i se faali yet güçlü?ü
i le gi ri ?i m ci li ?i destek leyerek , kendi ana
ya?ad???n?ortaya k oym ak tad?r. Her i k i
faali yet alan?hari ci nde bulunan fark l?
sek törlerdek i i ? fi k i rleri ni kendi bünyesi nde sorunu bi rden ya?ayanlar?n say?s?11 m i lyon
221 bi n k i ?i k i ?i olarak i fade edi lm ek tedi r.
olu?turdu?u StartUp yap?lar?i le hayata
geçi rm ek te ve ti cari le?ti rm ek tedi r. Bu
StartUp?lar?kendi ?ubesi olarak ay?rarak , i ?
fi k ri ni n ai t oldu?u sek törde faali yet
gösterm esi ni , fark l?lok asyon, yöneti m ,
bütçe ve i ? oda??f?rsatlar?n?sa?layarak

Sa?l?k hi zm etleri ne olan i hti yac?n artm as?,
dok tor ve hem ?i re say?s?n?n yetersi z
k alm as?na da yol açm ak ta, dolay?s?yla
pazarda yeni ve m odern m edi k al
tek noloji lere olan i hti yaç da artm ak tad?r.
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Li ve Well Gi yi lebi li r Sa?l?k Tek noloji leri ve
Hi zm etleri ?ubesi ; kendi geli ?ti rdi ?i
gi yi lebi li r tek noloji ürünleri ve 3.
taraflarca üreti len di ?er ci hazlar
vas?tas?yla toplad???veri leri m edi k al
sa?l?k hi zm etleri ne dönü?türerek , ölçüm ,
t?bbi dan??m anl?k ve aci l m üdahale
hi zm eti tan?yan i ? m odeli i le Sa?l?k
Tesi sleri ne geli ?m i ? bi r hi zm et altyap?s?
sa?lam ak tad?r.
Hastalar?n günlük ya?am desenleri
hastadan i lk ba?vurusu esnas?nda al?nan
bi lgi ler i le beyana dayal?ve k ?s?tl?olm ak ta
buna ba?l?olarak k i ?i leri n günlük ya?am
faali yetleri ve al??k anl?k lar?tak i p
edi lem em ek tedi r. Hastan?n günlük
ak ti vi tesi ni n bi r ?günlük ? gi bi tak i p
edi lebi lm esi i le hastalara do?ru tedavi ve
hi zm eti n götürülm esi sa?lanabi lecek ti r.
Bu ya?am desen veri si anlam d?r?l?p
i ?lenerek tek bi r platform da toplanarak
sa?l?k tesi sleri ve si gorta k urum lar?i le
hastan?n r?zas?i le ba?l?bulundu?u k urum
i le otom ati k olarak gerçek zam anl?
payla??labi lecek ve hastan?n k roni k
hastal?k profi li ç?k ar?larak k i ?i ye özel
tedavi leri n uygulanabi lm esi
sa?lanabi lecek ti r.
?ubem i zi n sa?l?k sek töründe yaz?l?m ve
m edi k al ci haz olm ak üzere 2 k ri ti k alanda
ürünleri bulunm ak tad?r. Cardi om 12 k anal
m obi l elek trok ardi yagram ci haz?m ?z i le
sürek li EKG ölçüm leri al?nabi lm ek te ve
ci haz üzeri nde gerçek zam anl?ari tm i
anali zi ve tespi ti , alarm bi ldi ri m leri
yap?labi lm ek tedi r, bu ölçüm veri leri
detayl?olarak i ncelenm ek üzere, ve k ri ti k
sa?l?k alarm lar?durum unlar?nda otom ati k
am bulans süreçleri ni n devreye al?nm as?
ve tedavi yöntem i ni n hek i m ler taraf?ndan
beli rlenerek ba?lat?lm as?üzeri ne Li ve
Well Ak ?ll?Sa?l?k platform una
i leti lm ek tedi r. Li ve Well Ak ?ll?Sa?l?k
Platform u her türlü m edi k al ölçüm

ci hazlar?ndan gelen büyük veri yi m edi k al
algori tm alar i le anlam lad?rarak k roni k
hastal?k tan?, te?hi s ve tak i bi ne i li ?k i n tüm
bi lgi leri gerçek zam anl?olarak hek i m ve
hastalar?m ?z?n hi zm eti ne sunar.
Hek i m leri m i zi n k ullan?m ?na sunulan EKG
Anali z uygulam as?i le ?eri tler, at?m lar,
baz?nda detayl?anali zler yapm ak m üm k ün,
e?i li m anali zi , di agnosti k anali z, tak ogram
anali zleri ni yapabi lm ek , sani yeler i çi nde
hastaya i li ?k i n detayl?ekg raporu
alabi lm ek m üm k ündür. Hek i m leri m i z m obi l
uygulam am ?z i le hasta i le sürek li i leti ?i m de
olabi lm ek te ve her i k i taraf?nda hastal?k
tak i bi ve tedavi süreci h?zl?ve k olay
olm ak tad?r. Uygulam alar?m ?z?n w eb tabanl?
yap?s?, hek i m leri m i zi n zam an ve m ek an
ba??m s?z uygulam aya eri ?m eleri ni
sa?lam ak tad?r, bu yol i le hastan?n 24 saat
i zlenm esi ve alarm durum lar?nda h?zl?
m üdahale edi lm esi m üm k ün k ?l?nm ak tad?r.
Hastan?n k onum unun i zlenm esi ne r?za
gösterm esi i le, aci l m üdahale edi lm esi
gereken durum larda, hastan?n bulundu?u
lok asyona en yak ?n sa?l?k tesi si nden
am bulans gönderi lm esi , am bulans hastaya
ula?m adan tedavi ye i li ?k i n gi rdi
olu?turacak tan?ve te?hi se yöneli k tüm
raporlar?n hek i m e sunulm as? i le hastan?n
hayati m üdahalesi ni n h?zl?ve etk i n
yap?lm as?sa?lanm ak tad?r.
Gi ri ?i mci li k yolculu?unuz nas?l ba?lad??
Ürününüz nas?l ortaya ç?k t??
2012 y?l?nda hek i m , bi yom edi k al ve
bi lgi sayar m ühendi sleri nden olu?an
ek i bi m i z, tüm dünyadak i ölüm leri n yak la??k
%30'unun k ardi yovask üler hastal?k lar (KVH)
oldu?unu ve Türk i ye'de hastal??a
yak alanm a oran?n?n %40 olm as?ve hastal?k
sebebi i le ölm e oran?n?n i se %25 (ço?unluk la
Atri yal Fi bri lasyonun neden oldu?u)
olm as?n?(bu oran?n her dört ölüm ün 1'i nden
sorum lu olm as?) gözönünde bulundurarak
bu oran?dü?ürebi lm ek ve artan sa?l?k
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m asraflar?n?azaltabi lm ek am ac?i le çal??m alar?na ba?lad?. Önleyi ci sa?l?k tedbi rleri ni
herkese uygulanabi li r basi tli k te sunulm as?i le y?k ?c?sa?l?k ücretleri önlenebi lece?i ne
i nanan ek i bi m i z, k apsam l?ve k arm a??k k li ni k veri anali zi ni , sa?l?k tesi s ve si gorta
k urum lar?n?n k roni k hastal???erken tespi t etm eleri ne ve daha i yi yönetm eleri ne
yard?m c?olm ak i çi n k i ?i sel k oruyucu bak ?m i le bi rle?ti ren bi r t?bbi tek noloji platform u
geli ?ti rm eye k arar verdi ler. 2017 y?l?nda platform un ve kendi geli ?ti rdi k leri EKG
ci haz?n?nda tam am lanm as?i le özerk bi r startup yap?s?i le ek i pleri ni geni ?leterek
çal??m alar?na devam etm i ?, bugün Turk i ye?ini n i lk yerli üreti m m i lli m edi k al ürününü
k azand?ran gi ri ?i m i olarak sek trörde li der k onum unu alm ??t?r.
Ürünleri ni z nas?l çal???r? Hastalar?n hayat?n?nas?l k olayla?t?racak ?

Cardi om M obi l Elek trok ardi yogram
- ?lk yerli üreti m elek trok ardi yogram ci hazd?r.
- 10 hatl?k onfi gürasyonu i le 12 k anal?
destek ler.
- Gerçek zam anl?olarak hayati si nyalleri i zler
ve k aydeder.
- 21 gün boyunca kesi nti si z SD k art k ay?t ve
GSM yoluyla s?n?rs?z bulut tabanl?k ay?t etm e
k apasi tesi bulunm ak tad?r.
- Holter, Olay Kaydedi ci , Di nam i k Holter, Sürek li Kay?t, Telem eltri , Beni Tak i p gi bi m odlar?
i le bi rçok fark l?uygulam ay?tek bi r ci hazda sunar.
- 20?den fazla ari tm i yi gerçek zam anl?olarak alg?layan yerle?i k bi r algori tm aya sahi pti r.
- Ci haz?m ?z k alp rahats?zl???s?ras?nda, gerçek zam anl?olarak ari tm i tespi ti ne i li ?k i n
ölçüm bi lgi leri ni alarm olarak gönderi r, hek i m ve hasta yak ?nlar?n?bi lgi lendi ri r; ayr?ca
aci l ayak ta tedavi hi zm etleri ni teti k ler.
- Hastan?n r?zas?i le, i lk aci l m üdahaleyi sa?lam ak i çi n hastalar?n gerçek yerleri tak i p
edi lerek en yak ?n am bulans hi zm eti nden faydalan?l?r ve hastan?n gerek li t?bbi bak ?m ?
alm as?i çi n en yak ?n hastaneye yönlendi ri lm esi sa?lan?r.
- Cardi om yayg?n olarak k ullan?lan i k i i leti ?i m tek noloji si ni k ullan?r: GSM ?ebekesi ve
Bluetooth v4.0.
- Ak ?ll?telefonlar k adar k üçük , ancak daha hafi f ve ??k tasar?m l?d?r.
- Her türlü Sa?l?k Tesi si : Hastane, Kli ni k ve Muayenehane k ullan?m ?na uygun patentli bi r
üründür.
- CE süreci devam etm ek tedi r.
Cardi om dünyada k i benzer örnek leri ne k ?yasla en h?zl?gerçek zam anl?tespi t ve detayl?
anali z yaparak ,raporunu haz?rlayarak yorum ve de?i ?i k li k yap?lm as?i çi n Hek i m lere
ula?t?ran, bunu yapar i ken Li ve Well Ak ?ll?Sa?l?k Platform u deste?i yle hasta
lok asyonuna aci l m üdahale ek i pleri ni tedavi yi bi lerek ula?t?rabi len tek M ?LL? ci hazd?r.

10 | H EAL TH 4.0 M agazi n

Li ve Well Ak ?ll?Sa?l?k Platformu
Büyük veri anali ti ?i yap?s?i le 7/ 24 m edi k al ci hazlardan ald???ölçüm de?erleri ni i ?leyi p
anlam land?r?larak k roni k hastal?k tespi ti ne yard?m c?olacak bi lgi leri hek i m leri n
hi zm eti ne sa?lanm ak ta ve hastaya erken tan?k onulabi lm esi ve uygun tedavi ni n
uygulanabi lm esi i çi n i vedi li k le eri ?i m leri ne sunm ak tad?r.
Hastalara i li ?k i n detayl?ölçüm raporlar?, hek i m leri n i ncelem esi ve gerek li gördük leri
güncellem eleri yapm alar?üzeri ne payla??lm ak tad?r.
Kroni k hastal?k tak i bi am ac?i le
hastalar?m ?za ve hek i m leri m i ze
sundu?um uz, m obi l ve buluttan w eb
uygulam alar?m ?z, k olay k ullan?m l?
arayuzleri i le tan?süreci ni
h?zland?rm ak tad?r.
Hastalar, randevu detaylar?na,
m edi k al ölçüm veri leri ne, teshi s ve
raporlara, gerçek zam anl?ekg
k ay?tlar?na, k ri ti k sa?l?k alarm lar?na,
günlük haftal?k ayl?k nab?z
de?i ?i m leri ne, ak ti vi teleri ne ve sesli
günlük lere, m ek an ve zam an
ba??m s?z olarak eri ?ebi lm ek tedi rler.
Hek i m ler de benzer ?ek i lde tüm hastalar?na i li ?k i n gerçek zam anl?tüm ölçüm bi lgi leri ne
eri ?ebi lm ek te, kendi beli rleyece?i tek i l veya tek rarl?zam an aral?k lar?i çi n yeni tetk i k
talep edebi lm ek te, yorum ve detayl?anali z (EKG Anali z Uygulam as?) yaparak uygun
tedavi plan?i çi n hastalar?i le i leti ?i m e geçebi lm ek tedi r.
Ki ?i ni n günlük ya?am ak ti vi tesi s?ras?nda Elek trok ardi yografi (EKG) ölçüm ünün
yap?lm as?(k albi n elek tri k sel ak ti vi tesi ni n ölçülm esi ) ve elde edi len veri leri n gerçek
zam anl?olarak uzak tan i zlenebi lm esi i le k alp rahats?zl?k lar?i le lgi li olu?an alarm lar,
i lk yard?m ve am bulans hi zm etleri prosesleri ni otom ati k olarak teti k lenm ek te ve
hastan?n i zni i le al?nan GPS lok asyon bi lgi si i le hastan?n en yak ?n hastane ve am bulans
hi zm eti nden faydalanarak m üm k ün olan en h?zl??ek i lde tedavi süreci ne ba?lanm as?n?
sa?lanm ak tad?r.
Hasta ve hek i m leri m i ze sa?l?k durum lar?ndak i de?i ?i m leri i zlem eleri i çi n zengi n bi r bi lgi
?öleni sunm ak tad?r.
Hi zmet olarak platform yap?s?i le Sa?l?k tesi sleri kendi yöneti m si stem leri i çeri si nden
hi zm eti alabi li r, k ulland?kça ödeyebi li r, kendi m ark a ve i ?leti m prosesleri ni platform un
aç?k m i m ari yap?s?i le k ullanabi li rler.
Sa?l?k tesi sleri ndek i fark l?ölçüm ci hazlar?ndan gelen veri ler servi s bazl?m i m ari i le
platform a i leti lebi li r, büyük veri anali ti ?i yap?s?ve m ak i ne ö?renm e yetenek leri i le
deri nlemesi ne k ombi ne anali z yaparak erken tan?süreçleri güçlendi ri lm i ? olur.
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EKG Anali z Uygulamas?
EKG anali z program ?m ?z hek i m lere k ardi yak bak ?m k ararlar?verm eye yard?m c?olm ak
i çi n h?zl?ve güveni li r te?hi s i m k an?veri r.
Program ?m ?z, hasta bak ?m ?n?n tüm
a?am alar?nda tutarl?bi r anali zle, yük sek
derecede k li ni k do?ruluk , geçerli k ve
perform ans sunar.
Uygulam am ?zda k ulland???m ?z
algori tm am ?z, 1 i la 12 k anal aras?de?i ?en
EKG veri si ni i ?leyebi li r ve m obi l
ci hazlardan gelen bu EKG si nyalleri ndek i
ri ti m sapm alar?n?n tespi ti ni sa?layabi li r.
Uygulam am ?zda bulunan Tan?görünümü
bi r veya daha fazla ari tm i ti pi ni seçebi lm e
yetene?i ni , ayr?ca her ari tm i olay?n?ek lem e, si lm e veya de?i ?ti rm e yetene?i ni i çeri r.
Düzenlem eler yap?ld?k tan sonra, Ari tm i ?ncelem esi , ari tm i leri n olay k ri terleri ne uygun
oldu?unu do?rulam ak ve de?i ?i k li k leri veya si li nm eleri ni önerm ek i çi n bi r yeni den tespi t
ve raporlam a özelli ?i ne sahi pti r.

EKG Rapor talep etme özelli ?i i le
Hek i m ler i stedi ?i aral?k süresi k adar,
gün/ günler boyunca tek rarl?aral?k
süreli , ve sürek li k ay?t i çi n ham Ekg
veri si ne i li ?k i n rapor talep ederek
,rapor haz?rlayabi lm e i m k an?na
sahi pti rler.

EKG Kay?t i zleme görünümü i le önceden k aydedi lm i ? ve/ veya gerçek zam anl?ham ekg
veri si ni hasta m oni törü özelli k leri
i le i zlem eni z m üm k ün
k ?l?nm ak tad?r.
Anl?k EKG görünümü i le Sa?l?k
Tesi sleri nde al?nan
7-10-15-30sn?li k ekg ölçüm leri ni
gerçek zam anl?alm ak
raparlam ak ve ekg pri nter?i le
bas?l?hale geti rm ek m üm k ündür.
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Grafi k Özet görünümü i le k alp ri tm i , ari tm i ve
olay zam an?i li ?k i si bütünsel bi r e?i li m i le
gösterebi lm e, seçebi lm e yetene?i ne sahi p olup
Nab?z de?i ?i m anali zi ni yapm ak m üm k ündür.

Tak ogram görünümü i le k alp h?z?de?i ?kenli ?i
anali zi i çi n EKG si nyali ni n örnek lem e
aral?k lar?n?seçebi lm e, at?m s?n?f ve bi lgi leri ni
ek lem e, si lm e veya de?i ?ti rm e yetene?i ni
i çeri r, bu ?ek i lde at?m s?n?fland?rm a anali zi
yaparak yeni den tespi t ve raporlam a yapm ak
m üm k ün k ?l?nm ??t?r.

?eri t ve At?m s?n?fland?rm alar?n?yapabi lm e
i m k an?sunar.

Nab?z de?i ?i m leri ni Kalp ri tm özeti ni i zlem e
i m k an?sa?lar.

Esnek Raporlama yap?s?i le
raporun i çeri si nde yer alacak
bi lgi leri n düzenlenm esi
m üm k ündür. Özelle?ti ri lm i ?
yap?s?i le rapor haz?rlanm as?
öncesi nde ve/ veya s?ras?nda
yapaca??n?z ayarlar hek i m e
özel veya Sa?l?k Tesi si ne özel
?ablon olarak sak lanabi lm ek te,
ve devam l?k ullan?m a i m k an
sa?lam ak tad?r.
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Uygulam a w eb tabanl?m i m ari si i le
m ek an ve zam an ba??m s?z h?zl?ve k olay
eri ?i m e i m k an sa?larken, i nternet
k ullan?m ?m üm k ün olm ayan alanlar i çi n
offli ne m odu i le tüm yetenek leri ni n
k ullan?m ?n?m üm k ün k ?lm ak tad?r.
Servi s bazl?m i m ari si i le uygulam an?n
sadece belli bölüm leri ni k ullanm ak ,
tüm ünü veya beli rli k ?s?m lar?n?Hastane
yöneti m si stem leri i çeri si nde hi zm et veri r
hale geti rm ek k olay ve prati k ti r.
Ürünleri ni z sa?l?k profesyonelleri ni n
hi zmet sunumunu nas?l etk i leyecek ?
Sa?l?k tesi sleri Cardi om Ci haz?ve Ak ?ll?
Sa?l?k Platform u i le hastalar?na h?zl?ve
güveni li r hi zm et sunabi lecek ti r. Zam an ve
m ek an ba??m s?z olarak sa?l?k
durum lar?n?n sürek li tak i p edi lebi li r
olm as?, hek i m i n hasta i le sürek li
i leti ?i m de olm as?, hastan?n hek i m i
taraf?ndan tak i p edi ldi ?i ni bi lm esi
hastan?n tedavi süreçleri ni etk i li
k ?lacak t?r. Li veWell Ak ?ll?Sa?l?k
Platform unu k ullanm aya ba?layan
hek i m ler, hastalardan bi lgi toplam ak i çi n
harcad?k lar?zam an?, platform taraf?ndan
sa?lanan k om i bi ne veri ler i le erken tan?
i le tedavi leri h?zland?rm ak i çi n
k ullanabi lecek ler.
Ürünleri ni z hayata geçi ri rk en
k ar??la?t???n?z zorluluk lar nelerdi r?
Türk i yedek i startup?lar, kendi k ?s?tl?
serm ayeleri i le i nand?k lar?ürün veya
hi zm eti geli ?ti rerek , pazara bi r an önce
ç?k m a açl???i çeri si nde gi ri ?i m
serüvenleri ne ba?l?yorlar. Bu yüzden etk i n
zam an yöneti m i , k ?s?tl?k aynak lar i le
gi ri ?i m i n hayat?n?sürdürm esi , huk uk sal
süreçler i le ba? etm esi , yöneti m ve
pazarlam a strateji leri ni olu?turm as?gi bi
pek çok alanda s?n?rl?i nsan k ayna??i le
m ücadele i çeri si nde i ? döngüleri ne
ba?l?yorlar, bi r yandan bu zorlu

m ücadeleyi veri rken bi r yandanda
ürünleri ni geli ?ti rm eye çal???yorlar ve i lk
ba?ar?s?z olduk lar?nda tek rar aya?a
k alk acak serm ayeyi sa?lam alar?ya?an?lan
en büyük engeller aras?nda yer al?yor.
Halbuk i yeni bi r ürün olu?turm a
servüveni nde pek çok denem e ve
ba?ar?s?zl?k olaca??do?al bi r sonuçtur, bu
ba?ar?s?zl?k lar?tolere edebi len startuplar
orta ölçek li fi rm alar olm a yönünde
i lerleyebi lm ek tedi rler.
Bi z gi ri ?i m serüveni m i ze ba?larken
ürünleri ni zi geli ?ti ri rken dogru ve etk i n
uzm anlarla çal??m am ?z, ri sk alarak ar-ge ye
vak i t ay?rm am ?z, m ü?teri yi anlam ak ve
gözlem lem ek i çi n m ü?teri ni n yan?nda
olarak di nlem ek , hayat?onlar i çi n
k olayla?t?rm ay?ö?renm em i z ve ba?ar?s?z
olm ak tan k ork m adan sürek li test ederek
deneyerek gözlem leyerek i lerlem em i z, bi ze
yönelm em i z gereken yolun k ap?lar?n?
açm ??t?r. Bu serüven bi zi m i çi n olgunla?m a
yolunda bi r ö?renm e süreci olm u?tur. Ürün
döngüsü, üreti m band?yöneti m i ,
m ark ala?m a, fi yatland?rm a gi bi k onularda
ürünü üreti rken di ?er startuplar?n
tecrübeleri nden faydalanm am ?z
gerek m i ?ti r. En k ök lü sorun i se ürününüzü
m ükem m elle?ti recek büyük veri
havuzlar?n?n bulunm as?ve eri ?i lm esi ni n
i zi nlere tabi olm as?yada bulunam am as?d?r.
Ürünle?m e i le üreti len ürünleri n patent
hak lar?n?n al?nm as?, belge süreçleri ni n
yeri ne geti ri lm esi , zam an ve para
gerek ti rm esi k ?s?tl?k aynak lara sahi p bi r
i ?letm e i çi n zahm etli olabi lm ek tedi r.
Türk i ye pazari i çi n strateji k planlari ni z ve
gelecek öngörüleri ni z nelerdi r?
2013 y?l?ndan 8,64 m i lyon olan Türk i ye?dek i
60 ya? üzeri nüfus, 2075 y?l?nda 30 m i lyona
ula?acak t?r.
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Bunlara ek olarak , yap?lan i stati sti k sel
ara?t?rm alar Türk i ye?de 19 m i lyon 678 bi n
k i ?i ni n (%36,8) k roni k hastal?k veya sa?l?k
sorunu, 12 m i lyon 11 bi n k i ?i ni n (%22,5) i se
faali yet güçlü?ü ya?ad???n?ortaya
k oym ak tad?r. Her i k i sorunu bi rden
ya?ayanlar?n say?s?11 m i lyon 221 bi n k i ?i ,
herhangi bi r k roni k hastal?k , sa?l?k
sorunu veya faali yet güçlü?ü
ya?am ayanlar?n say?s?i se 32 m i lyon 971
bi n k i ?i di r.
Sa?l?k hi zm etleri ne olan i hti yac?n
artm as?, dok tor ve hem ?i releri n say?s?n?n
yetersi z k alm as?na sebep olm ak ta,
dolay?s?yla yeni ve m odern m edi k al
tek noloji leri n geli ?ti ri lm esi gerek ti ?i ni
gösterm ek tedi r.
Mobi l sa?l?k , dünyan?n en h?zl?büyüyen
i k i tek noloji segm enti nden olan e-sa?l?k
ve m obi l tek noloji leri n bi rle?i m i nden
olu?an, m obi l ci hazlar vas?tas?yla veri len
sa?l?k hi zm etleri ni k apsayan bi r
k avram d?r.
Mobi l sa?l?k ölçüm si stem leri , k i ?i leri n
üzeri nden günlük hayat?n i çi nde toplanan
veri ler yoluyla tak i p, k ay?t ve te?hi s
k olayl???sa?lam an?n yan?s?ra aci l
m edi k al si stem leri uyarm as?yönüyle
büyük önem ta??m ak tad?r.
Her y?l 1,1 m i lyon Am eri k al?k alp k ri zi
geçi rm ek te olup, bu vak alardan 460 bi ni
ölüm le sonuçlanm ak tad?r. Bu ölüm leri n
yak la??k yar?s?i se sem ptom lar
ba?lad?k tan sonrak i 1 saat i çeri si nde,
hastaneye ula?am adan
gerçek le?m ek tedi r. Mobi l sa?l?k ölçüm
ci hazlar?n?n k ullan?lm as?hayat
k urtar?lm as?nda büyük rol oynayacak t?r.
2012 y?l?nda 650 m i lyon dolar büyük lü?e
sahi p olan global m obi l sa?l?k
görüntülem e ve te?hi s ci hazlar?pazar?n?n,
y?ll?k ortalam a %43,3 büyüm e h?z?yla 2019
y?l?nda 8,03 m i lyar dolara ula?m as?

bek lenm ek tedi r.
Turk i yeni n i lk m i lli t?bbi ci haz?olarak
Turk i ye ek onom i si ne k atk ?da bulunm ak ,
ülkem i z sa?l?k tesi sleri ni t?bbi ci haz
alan?nda d??a ba??m l?l?k tan k urtarm ak k ?sa
vadede en k ri ti k hedefleri m i zden
bi ri di r.Turk i ye ek onom i si ni d??ardan
i zlem ek yeri ne kendi gücüm üzle beraber
i yi le?ti rm ek ve geli ?ti rm eyi i lke edi nerek
i lerli yoruz.
Öte yandan Turk i ye pazar?nda sa?l?k
tesi sleri , ya?l?bak ?m m erkezleri , beledi yeler,
m uayenehanesi olan hek i m ler, si gorta
?i rketleri ni aday m ü?teri leri m i z olarak
görm ek i le beraber gelece?e yöneli k
strateji leri m i z aras?nda k roni k hastal?k
tak i bi ve erken tan?ve te?hi si , tedavi
uygulanm as?yönünde önleyi ci ci haz ve
uygulam alar geli ?ti rm ek yer alm ak tad?r. D??
pazarlarda m i lli ürünüm üz i le faali yet
gösterm ek ve dünya ek onom i si nde yeri m i zi
alm ak bi r di ?er strateji m i zdi r.
Türk i ye?de gi yi lebi li r tek noloji leri n gelece?i
hak k ?nda neler söylemek i stersi ni z ?
2016 y?l?na k adar gi yi lebi li r tek noloji leri n
k ullan?c?s?olan Turk i ye, startup fi rm alar?n
geli ?i m i ni sa?lam ay?hedefleyen
ek osi stem lere verdi ?i destek i le, tüketi ci
olm a k onum unu yava? yava? üreti ci olm aya
b?rak m ak tad?r. Tasar?m ve fi k i r üreti m i nde
yer alan Turk i yede yeni yeni yerli çi p
üreti m i ni n ba?lam as?i le önüm üzdek i 2
y?ll?k dönem de %100 yerli üreti m gi yi lebi li r
tek noloji ci hazlar?üreti lm eye
ba?layabi lecek ti r. Geli ?m ek te olan bu
pazarda denem e yapm a i m k an?bulacak
olan bu startuplar?n d??a aç?larak yurtd???
pazarlarda oyuncu olm as?bi r süre sonra
k aç?n?lm az olacak t?r.
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Gelecek te sa?l?k alan?nda geli ?ti rmeyi dü?ündü?ünüz ba?k a ürün ve hi zmetler, yeni
projeleri ni z var m??
Enerji si ni vücud üzeri nden alan, k üçük ve hafi f k ablosuz m obi l ekg ci hazlar?
geli ?ti ri lm esi üzeri nde yeni projem i z bulunm ak tad?r. Ayr?ca di k i ?si z, k ablosuz sarf
m alzem esi olarak k ullan?labi lecek gi yi lebi li r bi r ekg ti ?örtü üzeri nde Ar-Ge
çal??m alar?m ?z devam etm ek tedi r.
T?bbi ci hazlar i çi n ak ?ll?m edi k al çi p üreti lm esi de gelecek planlar?m ?z aras?nda yer
alm ak tad?r.
Sek törde bi r yer edi nmeye çal??an ve si zi örnek alacak olan gi ri ?i mci lere neler
öneri rsi ni z?
Ba?ar?s?z olm ak tan k ork m adan i nand?k lar?çal??m ada devam etm eleri ni , di ?er
startuplar?n tecrübeleri nden ders alarak ö?renerek i lerlem eleri ni , kendi yöneti m
güçleri ni k aybetm eden güçlü fi nansal k aynak lar i le ba? k uracak i ?bi rli k leri ne
yönelm eleri ni , ek osi stem dek i startuplar i le uzm anl??a i hti yaç duyduk lar?nda ortak ürün
geli ?ti rm eyi ve beraber büyüyerek k azanm ay?hedeflem eleri ni öneri ri z.

Burçak Ak söz
SoftTech Li ve Well Gi yi lebi li r Sa?l?k Tek noloji leri ve Hi zm etleri Di rek törü

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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Sa?l?k s?z Ya?am Gelecek te Bi r
Lük s Olabi li r
Yak?n bir gelecekte sigara içmek, alkol almak, kötü beslenmek sadece sa?l?ks?z ya?amaya
sebep olmayacak, belki sa?l?k sigortalar?n?n da daha pahal?olmas?na sebep olacak. Dü?ünün,
sa?l?kl?beslenen ve spor yapan bir insan, sa?l?ks?z bir ya?am süren biriyle neden ayn?sigorta
pirimlerini ödesin ?
Tahminlere göre önümüzdeki 10-20 sene içinde medikal sensörlerin, giyilebilir teknolojilerin,
yapay zeka ürünlerinin toplad???büyük miktarda verinin analiz edilmesi ile, sa?l?k
hizmetlerinin finansal ve sigortac?l?k boyutunda büyük de?i?imler görülecek.
Yap?lan pek çok çal??ma gösteriyor ki, günümüzün sa?l?k hizmetleri sistemleri gelecekte
sürdürülebilir de?ildir. OECD tahminlerine göre geli?mi? ülkelerde sa?l?k ve bak?m
hizmetlerine ayr?lan para 2060 y?l?nda en az %14 artmak zorunda, ama bunun finanse
edebilmesi mümkün görünmüyor. Daha bugünden özel sa?l?k sigortalar?n?n var oldu?u pek
çok ülkede kanser tedavileri gibi baz?tedaviler çok pahal?ve çok yüksek prim ödeyenler
d???nda kapsam d???nda b?rak?l?yor. Temel sa?l?k hizmetlerinin ücretsiz sa?land???ülkelerde
ise finansal sebeplerle yeni geli?meler, tedaviler ve ilaçlar ço?unlukla herkese ula?t?r?lam?yor.
Bu Du r u m Neden Sü r dü r ü lebilir De?il ?
Sa?l?k hizmetlerinin maliyetini artt?ran pek çok faktör var, yeni ilaç ve tedavilerin
geli?tirilmesindeki teknolojik yat?r?mlar?n çok pahal?olmas?, toplumda ya? ortalamas?n?n
sürekli artmas?ve bunun gerektirdi?i sa?l?k ve bak?m hizmetleri, özel ya da devletlerin
kar??lad???sa?l?k sigortalar?n?n varl???bile pek çok parametre aras?nda say?labilir.
Ayr?ca insanlar da sa?l?kl?olmak için motive
de?iller ! Bugün için sa?l?k sigorta primlerinde
sa?l???na dikkat eden ki?iler için bir indirim söz
konusu de?il, sa?l?k sistemi de hastal?klar?
önlemek yerine tedavi etmeye yönelmi?
durumda. Sigara içmek gibi zararl?al??kanl?klar?n
sonuçlar?art?k çok bariz bir ?ekilde biliniyor olsa
da insanlar?sa?l?kl?seçimler yapmaya
yönlendirmek çok zor.
Di?er taraftan bakarsak, sa?l?k sigortac?l???
günümüzde en riskli i? alanlar?ndan biri iken
firmalar mü?terileri hakk?nda ne kadar bilgi
edinirlerse edinsinler insan?n sa?l???üzerine
yapt?klar?yat?r?m için tam bilgi sahibi
olam?yorlar. Ya?, cinsiyet, ailevi hastal?klar ve
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ya?am biçimi ile ilgili baz?bilgiler edinebiliyorlar, ama insan sa?l???söz konusu olunca
ölçmeleri gereken parametrelerin ço?una henüz sahip de?iller.
Bü yü k Ver i Geliyor !
2015 y?l?nda sa?l?k parametrelerini ölçen 100 milyon kadar giyilebilir teknoloji ürünü sat?ld???
biliniyor, 2019 y?l?nda ise bu rakam?n senelik 245 milyon cihaza ç?kmas?bekleniyor. Bu
ürünler henüz ba?lang?ç; yapay zeka
algoritmalar?yayg?nla?t???nda ise
insanlar?n sa?l?k verilerini inceleyecek,
yeni korelasyonlar bulacak ve uzun
vadeli ç?kar?mlar yapabilecekler. Sigorta
?irketleri de bu verileri inceleyerek
bunlar?kötü ya?am seçimleri olan
yüksek riskli hastalar?n primlerini
artt?rmak ve kendi risklerini dü?ürmek
için bahane olarak kullanabilecekler.
Firmalar?n hasta verilerine ula?mas?ve
uykular?ndan tansiyonlar?na, ekg
ölçümlerine kadar eri?ip analiz etmeleri ve bunlar?yorumlay?p kararlar almalar?bireysel hak
ve özgürlükler hakk?nda çok tart??malara yol açacakt?r ku?kusuz, ama bunlar çok yak?n bir
gelecekte olacak gibi gibi görünüyor. Gelecekte sigorta ?irketlerinin hastan?n ya?l?yemekler
yemesi veya spor yapmayacak kadar tembel olmas?na göre primlerini ?ekillendirmesi olas?.
?yi ve Köt ü Sen ar yolar
Yine de tüm bunlara iyi taraf?ndan bakacak olursak hastalar?n verilerine göre daha ki?isel ve
iyi planlar sunulmas?ya da mesela sigara içmeyenlere indirim gibi ödüllendirmeler yap?lmas?
da söz konusu. Bu ?ekilde sa?l?ks?z ya?am seçimleri, yine ki?inin kendi seçimi olurken, sa?l?k
hizmetlerinin büyüyen masraflar?n?finanse
etmek için kullan?lan lüks harcama kalemlerine
girebilir.
Kötü senaryolar?önlemek için ise devletlerin ve
kural koyucular?n, teknolojik yenilikleri ve
boyutlar?n??imdiden anlamalar?, gelecekteki
politikalar?n?günümüzden daha iyi belirlemek
için gereken ad?mlar?bugünden atmalar?
gerekiyor. Bireylerin ise büyük bir h?zla geli?en
teknolojinin, her alanda oldu?u gibi medikal ve
t?p alanlar?ndaki etkilerine de dikkat etmeleri
öneriliyor.
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