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BU SAYIDA:
- Sa?l?k Hi zmetleri nde Robotlar?n Yük seli ?i
- Sa?l?k ta Blockchai n Uygulamalar?
- Dok torclub Awards 2018 - Türk i ye'ni n Sa?l?k Ödülleri i çi n Ba?vurular
Ba?lad?!

Sayg?de?er Kat?l?m c?lar?m ?z
Okan Üniversit esi T?p Fakült esi Bilimsel i?birli?i ile Dokt orClub t araf?ndan 5-7 Ekim 2018
t arihlerinde uluslararas?kat ?l?mla ?st anbul?da gerçekle?ecek HEALTH 4.0 SA? LIKTA
YEN?L?KLER KONGRES?'nin ikincisinde sizleri aram?zda görmekt en büyük mut luluk duyaca??z.
Günümüzde 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. Gelece?in t ?bb?daha yenilikçi, daha yarat ?c?, daha hast a odakl?, daha
dijit alle?mi? ve daha sürdürülebilir olacakt ?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. Bunu t akip 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 ülke olarak de?i?im sürecinde
önlerdeki yerimizi 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.
Kongremizde bu y?l farkl?disiplinlerdeki klinik yenilikler, sa?l?k hizmet lerinde dijit alle?me,
medikal ve ilaç AR-GE çal??malar?, mobil ve E-sa?l?k hizmet leri, sa?l?kt a yapay zekâ ve büyük
veri kullan?m?, 3D, VR uygulamalar?, giyilebilir ve t a??nabilir medikal cihazlar, ak?ll?ve ye?il
hast ane uygulamalar?, t ?p e?it iminde yeni t eknolojiler, medikal ve cerrahi robot lar, mikroçip ve
sensör kullan?m?, sa?l?k t eknoloji yat ?r?m ve polit ikalar?gibi konulara yer veriyoruz. Teknoloji ve
yenili?e aç?k her disiplinden dokt orlar?, mühendisleri, medikal ve ilaç endüst ri t emsilcilerini,
giri?imcileri, sa?l?k yönet icilerini ve kamu sa?l?k ot orit elerini kat ?l?mc?olarak a??rlayaca??z.
Geçen y?l birincisini düzenledi?imiz ?Healt h 4.0 Sa?l?kt a Yenilikler Kongresi?, kamu, özel sekt ör,
sanayi, üniversit eler, sa?l?k hizmet sunucular?, akademisyenler ve sa?l?k çal??anlar?aras?nda bir
ilet i?im plat formu haline gelmi?, t ?pt a ve sa?l?k hizmet lerinde geli?im ve de?i?ime öncülük
et meyi hedefleyen profesyonelleri bir araya get irmi?t ir. 24-26 Kas?m 2017 t arihlerinde
gerçekle?en ilk kongremizde 71 konu?mac?kat ?l?m?yla 34 konferans, 15 Panel ve 2 çal??t ay
düzenledik ve 520 kat ?l?mc?y?a??rlad?k, bu y?l ise yurt içinden ve yurt d???ndan 1000?in üzerinde
kat ?l?mc?a??rlamay?hedefliyoruz. Bu y?l bir yenilik olarak t ?p ve sa?l?k alan?nda t eknoloji ve
uygulamalarda yenilikçi ülkeleri kongremize davet ediyoruz.
Davet li ülkelerimize ?business lounge?da t icari heyet görü?meleri, kat ?lacak ?irket lere st and
alan?, akademisyen ve kurum t emsilcilerine kongre konsept ine uygun olmak kayd?yla bilimsel
programa dâhil olma gibi farkl?olanaklar?sunmay?hedefliyoruz. Siz de?erli kat ?l?mc?lar?m?z?n
?Healt h 4.0 Sa?l?kt a Yenilikler Kongresi?nin akt if bir i?birli?i ort a??/sponsoru olarak yeni
ort akl?klar kurma ve mevcut t icari ili?kilerinizi profesyonel bir ort amda derinle?t irme f?rsat ?
bulaca??n?za inan?yoruz.
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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Kongre Bi li msel Program?
Konu Ba?l?k lar?
-

-

Sa?l?k Bilim ler in de Yen i Bir Solu k " TÜSEB"
De?i?en Sa?l?k Ek on om isi ve Gelece?in Sa?l?k Polit ik alar ?
Beyin ve Sin ir Cer r ah isin de Yen ilik ler , Yen ilik çi Yak la??m lar
Kan ser Tan ?ve Tedavisin de Son Geli?m eler
?m m u n ot er api, Hedef e Yön elik Tedaviler ve Ak ?lc??laçlar
?ek er Hast al???n da Am eliyat la Tedavi M ü m k ü n m ü ?
M u lt iple M yelom a-Risk Yak la??m l?Tedaviler
Biyot ek n olojide Geli?m eler , Yen i Uygu lam alar
Tü r k iye'de Sa?l???n Sü r dü r ü lebilir li?i ?çin Yen i Bir Sa?l?k Sist em i Ön er isi
Dijit al Sa?l?k Kayd?: Gü ven lik , Er i?ilebilir lik ve En t egr asyon , Big Dat a
Gör ü n t ü lem e Tek n olojiler in de Yen i Geli?m eler , Klin ik Uygu lam alar , Yer li Ür et im
Spor cu Sa?l???ve Spor Sa?l???Tek n olojiler i
Biyom alzem e ve Dok u M ü h en disli?i Kon u su n da Geli?m eler : 3D Bas?m ve Dok u
M odeller i
T?p E?it im in de Yen i Tek n olojiler - M edik al Hologr am lar ve 3D San al E?it im
Gr ip A??s?; Ger çek t en Ön em li m i? Ger ek li m i?
Kan ?t a Dayal?T?p Bilim i
Sa?l?k t a Bü t ü n selle?m e
Gelece?in Yo?u n Bak ?m lar ?
En dü st r i 4.0'dan Healt h 4.0'a
Ar -Ge'den Ür et im e Tü r k iye M edik al En dü st r isi
Pan el : Gelece?in ?laçlar ?, ?laçt a Ar -Ge ve ?n ovasyon
Pan el : Ar a?t ?r m a Ün iver sit eler i 2018
Pan el : Kan ser de Ki?iselle?t ir ilm i? Tedaviler
Pan el : Gelece?in Sa?l?k Ku r u m lar ?
Çal??t ay : Üç Boyu t lu M odellem e-An im asyon lar ?n Ür et ilm esi ve Bu n lar ?n T?p
E?it im in de Ku llan ?lm as?
Çal??t ay : Len f ödem de (Fil h ast al???n da) De?er len dir m e, Tan ?ve Tedaviler

-

Uzak t an Hast a ve Sa?l?k Yön et im i, Tele T?p Uygu lam alar ?
Yen i Nesil Giyilebilir M edik al Cih azlar ve M obil Sa?l?k Uygu lam alar ?
Kr on ik Hast al?k lar , Hast al?k Yön et im in de Yen i Uygu lam alar
Cer r ah ide Robot ik ve 3D Uygu lam alar
Gen et ik ve Gen om Tek n olojiler i : Tan ?ve Tedaviler de Yen i Geli?m eler
Br an ?lar da Klin ik Gü n cellem eler - 2018
Sa?l?k Tu r izm i
M isaf ir Ülk e Sa?l?k Sist em ler in e Bak ??

-

Kongre Bi ldi ri Özeti
Al?m?na Ba?lanm??t?r..

Bildir i Özet i
Gön der m ek için
t?klay?n?z..
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Sa?l?k
Sek t ör ü n de
Robot lar ?n
Yü k seli?i
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Mak i neleri n i ?gücünde i nsanlar?n yeri ne alm as?k onusunda endi ?eler olsa da,
faydalar?da gi derek cazi p hale geli yor. Onlarca y?ll?k e?i ti m e, yi yece?e ya da
uyk uya i hti yaç duym ayan bi r m ak i neni n, ya? ortalam as?gi derek yük selen,
hastalanan, tedavi ve terapi lere i hti yaç duyan i nsanlara nas?l hi zm et
edebi lece?i ni önyarg?lar olm adan bi r hayal edi n..
?i m di den baz?haz?rl?k ve öngörülerle robotlar,
yak ?nda sa?l?k hi zm etleri ni n vaz geçi lm ez
yard?m c?lar?ndan olabi li r.

Cerrahi robotlar, telet?p robotlar?, loji sti k ve ta??y?c?
robotlar?, exoskeleton'lar (d?? i skeletler), si ndi rebi li r
ci hazlar ve robot asi stanlar?n sa?l?k hi zm etleri nde
k ullan?lm aya ba?lam as?yla bi rli k te, yard?m c?ve
i nsans?(hum anoi d) robotlar, da sa?l?k hi zm etleri nde
görev alm aya ba?lad?. Yak ?n gelecek te i nsans?
robotlar?n k ullan?m ?daha da fark l?alanlara yay?larak
artacak ve bu robotlar?n çal??m a prensi pleri ni
anlam ak , tek noloji den m ak si m um fayda sa?lam ak
i çi n önem li . Bi z de bu yaz?m ?zda sa?l?k hi zm etleri nde
k ullan?lan 'yard?m c?' robotlar?n önde gelen
örnek leri ni bi r araya toplad?k .

Yard?mc??nsans?Robotlar
Yard?m c?i nsans?robotlar, i nsanlara k i m i zam an
yanl?zl?k lar?n?unutturan bi r ark ada?, k i m i zam an i se
nöroloji k hastal?k larda destek veren sosyal bi r partner
olarak hareket edebi li rler. Yard?m c?robotlar i laç saati
hat?rlatm a, ya?l?bak ?m ?nda destek gi bi alanlarda
gi tti çe daha fazla rol al?yor. Dünyan?n özelli k le
ya?lanan nüfusa sahi p bölgeleri nde k ?s?tl?i nsan
k ayna??n?n veri m li k ullan?lm as?ad?na yard?m c?
i nsans?robotlar?n k ullan?m ?na dai r öne ç?k an baz?
örnek ler i se a?a??da.
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Pepper

Pepper, Japonya'n?n ünlü tek noloji yat?r?m si rketi Softbank '?n Softbank Roboti cs
bölüm ü taraf?ndan üreti len i nsans?bi r robot.
Pepper Softbank 'i n tan?m ?yla nazi k , sevecen ve
?a??rt?bi r robot ve i nsanlar ark ada?l?k yapm ak
i çi n tasarland?. Bu do?rultuda Pepper'?n öne
ç?k an en önem li özelli ?i duygular?alg?lam a
yetene?i . Pepper, tem el i nsan duygular?n?
tan?yabi len ve davran???n?k ar??s?ndak i ni n ruh
halleri ne uyarlayabi len i lk i nsans?robot olarak
tan?m lan?yor. Japonya'da halen 140'dan fazla
Softbank Mobi le m a?azas?Pepper'?m ü?teri leri
k ar??lam ak , bi lgi lendi rm ek ve e?lendi rm ek i çi n
yeni li kçi bi r yöntem olarak k ullan?yor. Pepper
ayr?ca son zam anlarda Japon evleri nde
k ullan?lm aya ba?layan i lk i nsans?robot oldu.

Gui nness Taraf?ndan Onaylanm?? Dünyan?n En Terapöti k Robotu PARO
PARO, önde gelen Japon endüstri yel otom asyon öncüsü AIST taraf?ndan geli ?ti ri len
geli ?m i ? bi r i nterak ti f robot. PARO, evde beslenen hayvanlar?n tedavi protok olleri nde
belgelenm i ? yararlar?n?n, canl?hayvanlar?n k ullan?lm as?n?n zor oldu?u hastaneler ve
uzun süreli bak ?m tesi sleri gi bi ortam larda hastalara uygulanm as?na yard?m c?oluyor
ve 2003 y?l?ndan beri de Japonya'da ve Avrupa'da k ullan?lm ak ta. Üreti ci fi rm an?n
verdi ?i bi lgi lere göre; PARO hastalar ve hasta bak ?c?lar aras?ndak i etk i le?i m i ve
sosyalle?m eyi artt?yor, hastalar üzeri nde olum lu psi k oloji k etk i leri var, hastalar?n
rahatlam as?n?sa?lay?p m oti ve etti ?i beli rlenm i ? ve hastalar?n ve yard?m c?lar?n?n
stresleri ni azaltt???gözlem lenm i ?
PARO'nun i nsanlar?ve çevresi ni alg?layabi len
dok unsal, ???k , ses, s?cak l?k ve duru?
sensörleri m evcut. I??k sensörü i le ?????ve
k aranl???tan?yabi li yor, dok unsal sensörleri i le
ok ?and???n?ve ses sensörü i le sesi n yönünü
ve i sm i ni n söylenm esi ni tan?yabi li yor. PARO,
ayr?ca k ullan?c?n?n terci h etti ?i ?ek i lde
davranm ay?ö?reni yor; örne?i n her seferi nde
beli rli bi r ?ek i lde dok unm aya devam
ederseni z, öncek i eylem leri hat?rlayarak bu
eylem i kendi ni ok ?atacak ?ek i lde
tek rarlam aya çal???yor.
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Panasoni c Panaboy : Yapay Zek a Etk i le?i mli ve Bi li ?sel ?leti ?i mli Robot
Tek noloji devleri nden Panasoni c fi rm as?n?n i nsanlarla do?al sohbet eder gi bi i leti ?i m
k urabi len i nterak ti f ve bi li ?sel i nsans?robot ürünü olan Panaboy, k ar??s?ndak i k i ?i yi
ay?rt etm esi ni ve hat?rlam as?n?sa?layan yüz tan?m a si stem i i le donat?lm ??. Kablosuz
a? üzeri nden güncel haberler, hava durum u gi bi bi lgi ler ya da e?lence am açl??ark ?,
dans, qui z ve oyun gi bi i çeri k lerle besleni yor, foto?raf çek i p ak ?ll?ci hazlara
gönderebi li yor, 23 di lde tercüm e de yapabi li yor. Panaboy'lar, servo m otorlar?sayesi nde
i nsan hareketleri ne çok benzer ?ek i lde hareket edebi li yorlar. Panaboy oti zm ve
alzhei m er hastalar?na yard?m c?olabi lecek yetenek leri yle öne ç?k ?yor.

Ji bo
Ji bo, Am azon ve Google'?n k i ?i sel asi stanlar?gi bi si ze
hava durum unu anlatabi lecek veya uçu? saatleri ni zi
hat?rlatabi lcek etk i le?i m li bi r m asaüstü ci haz?. Ancak ,
yeni versi yonu çok daha etk i le?i m li olacak ?ek i lde
tasarlanm ??. Yüz ve ses tan?m a i le destek lenen Ji bo, 16
fark l?k i ?i ye k adar k ar??la?t???i nsanlar?hat?rl?yor ve her
yeni etk i le?i m i i le zam anla ö?rendi k leri aras?nda
i li ?k i ler k urabi li yor.
Ji bo i nsans?robotunun üç ek senli m otoru, foto?raf veya vi deo görü?m eleri s?ras?nda
etk i le?i m de bulundu?u k i ?i ye do?ru dönm esi ni ve hareket eden nesneleri i zlem esi ni
sa?l?yor. Ani m asyonlu bi r yüz ve yan?p sönen gözleri i le Ji bo son derecede sevi m li bi r
robot. Be a Maker i si m li ek bi r appli k asyon i le de çocuk lar, basi t bi r program lam a di li
i le Ji bo'nun hareketleri ni ve davran??lar?n?k i ?i selle?ti rebi li yorlar.
Buddy
2018 CES ?nnovasyon Ödülünün sahi bi olan BUDDY, Fransa Merkezli Blue Frog Roboti cs
fi rm as?n?n bi r gi ri ?i m i . Ark ada? ve destek robotu olarak tan?m lanan BUDDY, gündeli k
hayat?i yi le?ti ren, ai le üyeleri yle ba?lant?k uran ve
etk i le?i m e gi ren bi r robot.
BUDDY ayr?ca, yaz?l?m geli ?ti ri ci leri n uygulam alar?n?
geli ?ti rm esi ni k olayla?t?ran aç?k k aynak l?bi r
tek noloji platform u üzeri ne k urulm as?yla da
fark l?la??yor.
BUDDY ya?l?bak ?m ?nda dü?m e tespi ti ve ola?and???
hareketsi zli k tespi ti , i laç hat?rlat?c?s?ve k olay sosyal
etk i le?i m gi bi alanlarda yard?m c?robot olarak
k ullan?l?yor.

Dok torclub Awards 2018
Türk i ye'ni n Sa?l?k
Ödülleri
Ba?vurular ba?lad?!..

Dok torclub Awards 2018 Ödülleri
9 Ana Ba?l?k ta 16 Kategori de Sahi pleri ni Bulacak t?r
1 - Y?l?n Dok toru Ödülleri
-

Y?l?n
Y?l?n
Y?l?n
Y?l?n

Yeni li kçi
Yeni li kçi
Yeni li kçi
Yeni li kçi

Tem el Bi li m ler Dok toru
Dahi li Bi li m ler Dok toru
Cerrahi Bi li m ler Dok toru
Di ? Hek i m i

2 - Y?l?n ?laç Endüstri si Ödülleri
-

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulam as?
Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi

3 - Y?l?n M edi k al Endüstri Ödülleri
-

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulam as?
Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi

4 - Y?l?n Bi yotek noloji ve Genom Tek noloji si Ödülleri
-

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulam as?

5 - Y?l?n Sa?l?k Gi ri ?i mi Ödülleri
-

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulam as?

6 - Y?l?n Sa?l?k Bi lgi Si stemleri Ödülleri
-

Y?l?n Yeni li kçi Ürünü / Uygulam as?

7 - Y?l?n Kamu Hastaneleri ve Sa?l?k Kurumlar?Ödülleri
-

Y?l?n Yeni li kçi Uygulam as?
Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi

8 - Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurumlar?Ödülleri
-

Y?l?n Yeni li kçi Uygulam as?
Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi

9 - Y?l?n Si vi l Toplum Kurulu?lar?Ödülleri
-

Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi

Dok torclub Awards 2018 Bi li msel Jüri Üyeleri mi z

Dok torclub Awards 2018 Sek törel Jüri Üyeleri mi z

Dok torclub Awards 2018 Ödülleri 'ne
Ba?vurular?n?z?Bek li yoruz !

Detaylar ve ba?vuru i çi n :
www.dok torclubawards.com

Doktorclub Awards 2017 Ödül Töreninden :
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Sa?l?k Sek t ör ü n e Blockch ain
Tek n olojisin i Get ir en Ön cü
?ir ket ler

Blockchai n tek noloji si ni n sundu?u güvenli k , i zlenebi li rli k
ve k ontrol k avram lar?n?n en çok sa?l?k sek töründe
k ullan?lm a potansi yeli oldu?urahatça söylenebi li r.
Hassas sa?l?k veri leri ni n depolanm as?ya da tedari k
zi nci rleri ni n i ?leti lm esi i çi n k ullan?labi lece?i nden, sa?l?k
sek törüne blockchai n tek noloji si ni adapte etm ek i çi n
fi rm alar hum m al?çal??m alar i çeri si ndeler. Bu alanda
gelecek vaat eden ?i rketleri ve çal??m alar?n?bu yaz?da
si zler i çi n toplad?k .
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Y?l?n en moda tek noloji k teri mi 'Block chai n'
Blockchai n tek noloji si gerçek ten de bi r oyun de?i ?ti ri ci olsa da, bu tek noloji
etfraf?nda geli ?en ç?lg?nl?k , baz?uzm anlara i nternet balonunun olu?tu?u y?llar?
hat?rlat?yor. Yi ne de Reuters 'i n bi r anali zi nde aç?k lad???gi bi , blockchai n treni ne
atlayan veya en az?ndan geli ?ti rm e yapaca??n?bi ldi ren ?i rketleri n ortalam a hi sse
fi yatlar?yeni den m ark ala?t?k lar?ndan bu yana üç k at artm ak ta.
Blockchai n tek noloji si i le denem eler yapan hem yeni gi ri ?i m ler hem de k urum sal
?i rketler boyutunda yüzlerce ?i rket var. Hatta yapay zek a tek noloji si nde de
görüldü?ü gi bi , blockchai n altyap?l?k ri pto para m ek ani zm as?na yat?r?m yapan
?i rketler aras?nda Kodak ve Long Island Ice Tea gi bi hi ç bek lenm eyecek
gelenek sel ?i rketler de var. Bu yüzden blokchai n tek noloji si ni n sa?l?k sek törüne
adaptasyonunda ne k adar ba?ar?ya ula??laca??bi li nm em ek le bi rli k te, bu alanda
çal??an ?i rketlerden hangi leri ni n ba?ar?l?olaca??n?n tespi t edi lm esi de bugün i çi n
oldukça güç.

Block chai n nedi r?
En k ?sa anlat?m ?i le blockchai n
tek noloji si ni , arac?olm adan güvenli
si stem k uran k arm a??k yaz?l?m olarak
adland?rabi li ri z.
Medi cal Futuri st Mesk o, Blockchai n
tek noloji si üreten Estonyal?Guardti m e
?i rket yetk i li si ne bloackchai n nedi r di ye
sordu ve ald???cevap ?öyle: Da??t?k
m i m ari li bi r veri taban?olu?um udur ve i çeri si ne ek lenen veri n de?i ?ti ri lem ez ve
m ani pule edi lem ez. Veri üzeri nde yap?lan herhangi bi r de?i ?i k li k hem en anla??l?r.
Dahas?, neyi n do?ru ya da yanl?? oldu?una k arar verm ek i çi n bank a gi bi bi r
m erkezi otori te yok tur. Kat?l?m c?lar ortak bi r fi k i r bi rli ?i olu?tu?unu k abul
etm eli di r.

Block chai n tek noloji si ni sa?l?k sek töründe k ullanman?n avantaj?nedi r?
Blok lar?n de?i ?m esi i m k ans?z oldu?undan, herhangi bi r i z b?rak m adan bi r ?eyi
si lem ez veya de?i ?ti rem ezsi ni z. Bu, sa?l?k veri leri i çi n de son derece önem li di r.
Blockchai n i le sa?l?k k ay?tlar?n?, k li ni k ara?t?rm a k ay?tlar?n?güvence alt?na
alabi li r veya yasal m evzuata uygunlu?u sa?layabi li rsi ni z. Örne?i n i laç
endüstri si nde blockchai n i le tedari k zi nci ri ni güvenceye alabi li r, sahteci li k le
m ücadele edebi li rsi ni z.
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Nebula Genomi cs
?nsan Genom Projesi
tam am land???ndan beri , genom
di zi lem e fi yatlar?serbest dü?ü?e
geçm i ?ti ; örne?i n Ocak 2017'de DNA
di zi li m i nde öncü olan Illum i na
fi rm as?, gelecek te bi r i nsan?n tüm
genom unu 100 dolardan daha dü?ük
bi r m ali yetle di zebi lece?i ni söyledi ?i
yeni m ak i neleri ni tan?tt?. Nebula
Genom i cs'i n ara?t?rm as?na göre,
k i ?i sel genom di zi lem esi etraf?ndak i
f?rsatlar, yak ?nda m i lyarlarca dolarl?k
bi r genom i k veri pi yasas?yaratacak .

Nebula Genom i cs ek i bi , bu pazar?n
veri leri n yer ald???herhangi bi r pazar
gi bi benzer özelli k lere ve zorluk lara
sahi p olaca??na i nan?yor. Veri
güvenli ?i sorunlar?n?çözm ek ve
herhangi bi r arac?olm adan veri leri n
k aynak tan son k ullan?c?ya ula?m as?n?
sa?lam ak i çi n de en i yi tek noloji ni n
blockchai n tek noloji si oldu?una
i nan?yorlar. Veri tas Geneti cs'i n k urucu
ortak lar?ndan ve m odern genom i ?i n
gurular?ndan George Church'un de
parças?oldu?u ?i rket, genom veri si ni n
k orunm as?n?i yi le?ti rm ek , al?c?lar?n
genom i k veri lere veri m li bi r ?ek i lde
ula?m as?n?sa?lam ak ve genom i k
büyük veri zorluk lar?n?a?m ak i çi n
blockchai n tek noloji si ni k ullanacak .

Doc.AI
Palo Alto m erkezli start-up, Walter ve
Sam De Brouw er i si m li gi ri ?i m ci ler
taraf?ndan 2016 y?l?nda k uruldu. Doc.AI ,
genom veya m i k robi yom dahi l olm ak
üzere, her tür bi yoloji k veri etraf?nda
tüketi ci k ontrollü, blockchai n tabanl?,
yapay zek a tem elli bi r gelece?i ön
görüyor.
Prati k te bu ne anlam a geli yor? Bi r ya da
bi r k aç k i ?i ni n bi reysel olarak
toplayam ayaca??k adar çok k i ?i ni n
hastal?k veri si bi r araya geti ri lerek bi r
veri havuzu olu?turuluyor. Mak i ne
görm esi ve do?al di l i ?lem e i ?levleri ni n
yan?s?ra blockchai n tek noloji si yle de
veri yi güvence alt?na alan platform ,
m edi k al veri lere yöneli k anali zler
üreti yor. Herhangi bi r k i ?i platform dak i
sa?l?k veri leri üzeri nde herhangi bi r
veri anali zi deneyebi li yor, daha sonra
veri bi li m ci ler ark ada nok talar?
bi rle?ti rerek tahm i ni m odellem eler
geli ?ti ri yorlar. Sonuçta hastalar kendi
veri leri üzeri nde anali z edi lm i ? bi lgi ler
edi ni p dok torlar?na bunlar?
götürebi li yor.lar.

Bu örnek , bi r topluluk olarak hareket
edi ldi ?i nde hassas t?p (preci si on
m edi ci ne) i çi n yapay zek a ve
blockchai n tek noloji leri ni n nas?l daha
etk i li bi r ?ek i lde k ullan?labi lece?i ni
çarp?c?bi çi m de gösteri yor.
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Iryo
Slovenya m erkezli gi ri ?i m , k üresel ve
k at?l?m c?tabanl?bi r sa?l?k ek osi stem i
olu?turdu?unu söylüyor. Bu heyecan
veri ci start-up sadece i k i y?l önce
k uruldu, am a üstün çabalar i le veri
deposu tabanl?aç?k k aynak l?
OpenEHR platform unu i n?a edi yorlar.
Fi rm a platform lar?nda hassas t?bbi
veri leri n si ber güvenli k i hlalleri ne
k ar??güvenli ve tam am en
etk i lenm eyecek ?ek i lde sak lanaca??n?
garanti edi yor.
Iryo'nun genel hedefi , sa?l?k
k ay?tlar?n?bütünle?i k olarak bi r arada
tutm ak i çi n uygun bi r platform
olu?turm ak . Iryo'nun çözüm ü fark l?
bi çi m lerde depolanan ve fark l?
si stem lere da??lm ?? çe?i tli
sa?lay?c?lardan gelen her türlü t?bbi
veri yi güvenli bi r ?ek i lde depolam ay?
ve hastalar?n t?bbi geçm i ?i ne
dünyan?n herhangi bi r yeri nden
ula?m ay?sa?l?yor.

Pati entory
Atlanta m erkezli Pati entory , hastalar,
hasta yak ?nlar?ve sa?l?k k urum lar?
i çi n sa?l?k veri leri ni güvenceye alm ak
am açl?ve blokchai n tabanl?bi r
platform geli ?ti rdi . Yaz?l?m , geli ?m i ?
sa?l?k hi zm eti uygulam alar?i le
k ullan?c?lar?n sa?l?k geçm i ?i ni tak i p
etm ek i çi n bi r hasta profi li
olu?turm as?n?sa?l?yor. Sonra
hastalara dok tor zi yaretleri ni , t?bbi
faturalar?, k i ?i sel t?bbi bi lgi leri ,
si gortalar?, a??lar?ve i laçlar?n?
i zlem eni n k olay bi r yolunu sunuyor.
Geçti ?i m i z sene NHS'e k ar??
gerçek le?ti ri len si ber fi dye sald?r?s?

(ransom w are) s?ras?nda, Pati entory
k urucusu ve CEO'su Chri ssa McFarlane,
?ngi ltere hük üm eti ni blokchai n'i n etk i n
oldu?u bi r ulusal IT sa?l?k si stem i ni n
k urm aya ve ayn?zam anda veri
al??veri ?i ndek i yasal engelleri n
k ald?r?lm as?na yard?m c?olm aya
ça??rm ??t?. McFarlane, ?ngi ltere'ni nk i
gi bi k arm a??k bi r ulusal sa?l?k
si stem i ne blokchai n tek noloji si ni n
uygulanm as?n?n i k i y?ldan fazla
sürm eyece?i ne i nan?yordu.

Guardti me
Bu Estonya ?i rketi , si ber sald?r?lara
k ar??a?lar?savunm ak ta onlarca y?ldan
fazla deneyi m e sahi p 150'den fazla
k ri ptograf, yaz?l?m c?ve güvenli k
uzm anlar?ndan olu?an ek i bi i le,
blockchai n tek noloji si ni n öncü
?i rketleri nden. Guardti me veri i hlal
yöneti m i i le ba?a ç?k m ak , k ri ti k
altyap?y?güvence alt?na alm ak ,
e-devletleri n güvenli çal??m as?n?
sa?lam ak i çi n çal???yor. Mart 2017'de i se
Estonya'n?n e-sa?l?k k urum u, bi r
m i lyondan fazla Estonyal?'n?n sa?l?k
k ay?tlar?n?güvenceye alm ak i çi n
blockchai n öncüsü olan Guardti m e i le
bi r anla?m a i m zalad?. Bu hassas
k ay?tlar, bi nlerce vak ada hastalar?n
geneti k bi lgi si ni de i çeri yor.
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