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      BU SAYIMIZDA:     

- 'Ak?l l?' Protezler
- Gelece?in Hastaneleri

- Sosyal Medya Dost ya da Dü?man ?
- Sa?l?kta Di ji tal le?me Anketi  Sonuçlar?

- Doktorclub Awards 2018'e Ba?vurular?n?z? Bekl iyoruz!
- Health4.0 Kongresi  Erken Kay?t Dönemi 'nde Son Günler !



Okan Üniversitesi T?p Fakültesi Bilimsel i?birli?i ile DoktorClub taraf?ndan 5-7 Ekim 2018 
tarihlerinde uluslararas? kat?l?mla ?stanbul?da gerçekle?ecek HEALTH 4.0 SA? LIKTA 
YEN?L?KLER KONGRES?'nin ikincisinde sizleri aram?zda görmekten büyük mut luluk duyaca??z.

Günümüzde sa?l?k teknolojileri hastalar, doktorlar ve sa?l?k kurulu?lar? aç?s?ndan radikal 
?ekilde de?i?im gösteriyor. Gelece?in t?bb? daha yenilikçi, daha yarat?c?, daha hasta odakl?, daha 
dijitalle?mi? ve daha sürdürülebilir olacakt?r. Bildi?imiz sa?l?k hizmet lerinin sonuna 
yakla?t???m?z günümüzde, teknolojik geli?melerin ve dijitalle?menin sa?l?k hizmet leri 
sunumuna yans?mas?n?n get irdi?i de?i?im çok h?zl? ya?an?yor. Bunu takip eden ve uyum 
sa?layan olman?n ötesine geçerek gelecekte de?i?imi gerçekle?t iren ve yöneten taraf 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 temas?n?, "Yar?n?n T?bb?na, Bugünden" olarak belirlemi? bulunmaktay?z.

Kongremizde bu y?l farkl? disiplinlerdeki klinik yenilikler, sa?l?k hizmet lerinde dijitalle?me, 
medikal ve ilaç AR-GE çal??malar?, mobil ve E-sa?l?k hizmet leri, sa?l?kta yapay zekâ ve büyük 
veri kullan?m?, 3D, VR uygulamalar?, giyilebilir ve ta??nabilir medikal cihazlar, ak?ll? ve ye?il 
hastane uygulamalar?, t?p e?it iminde yeni teknolojiler, medikal ve cerrahi robot lar, mikroçip ve 
sensör kullan?m?, sa?l?k teknoloji yat?r?m ve polit ikalar? gibi konulara yer veriyoruz. Teknoloji ve 
yenili?e aç?k her disiplinden doktorlar?, mühendisleri, medikal ve ilaç endüstri temsilcilerini, 
giri?imcileri, sa?l?k yönet icilerini ve kamu sa?l?k otoritelerini kat?l?mc? olarak a??rlayaca??z.

Geçen y?l birincisini düzenledi?imiz ?Health 4.0 Sa?l?kta Yenilikler Kongresi?, kamu, özel sektör, 
sanayi, üniversiteler, sa?l?k hizmet  sunucular?, akademisyenler ve sa?l?k çal??anlar? aras?nda bir 
ilet i?im plat formu haline gelmi?, t?pta ve sa?l?k hizmet lerinde geli?im ve de?i?ime öncülük 
etmeyi hedefleyen profesyonelleri bir araya get irmi?t ir. 24-26 Kas?m 2017 tarihlerinde 
gerçekle?en ilk kongremizde 71 konu?mac? kat?l?m?yla 34 konferans, 15 Panel ve 2 çal??tay 
düzenledik ve 520 kat?l?mc?y? a??rlad?k, bu y?l ise yurt  içinden ve yurtd???ndan 1000?in üzerinde 
kat?l?mc? a??rlamay? hedefliyoruz. Bu y?l bir yenilik olarak t?p ve sa?l?k alan?nda teknoloji ve 
uygulamalarda yenilikçi ülkeleri kongremize davet  ediyoruz.

Davet li ülkelerimize ?business lounge?da t icari heyet  görü?meleri, kat?lacak ?irket lere stand 
alan?, akademisyen ve kurum temsilcilerine 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 
?Health 4.0 Sa?l?kta Yenilikler Kongresi?nin akt if bir i?birli?i orta??/sponsoru olarak yeni 
ortakl?klar kurma ve mevcut  t icari ili?kilerinizi profesyonel bir ortamda derinle?t irme f?rsat? 
bulaca??n?za inan?yoruz.

Yar?n?n t?bb?na ortak at?lacak önemli bir ad?m olaca??na inand???m?z kongremizde bulu?mak 
dile?i ile?

Sayg?de?er Kat?l?mc?lar?m?z

Video ?çin Resmin Üzerine T?klay?n?z

Prof. Dr. Semih BASKAN 

Okan Üniversitesi T?p Fakültesi Dekan? 
Kongre  Ba?kan?

https://health40con.com/index.php


Video ?çin Resmin Üzerine T?klay?n?z

* Bilimsel Kurul Üye ?simleri Alfabetik S?rayla Yaz?lm??t?r

Kongre Düzenleme Kurulu ve 
Bi l imsel Kurul

DÜZENLEME KURULU 

Prof . Dr . Sem ih BASKAN, Okan Ü. T?p Fakültesi Dekan? 

Prof . Dr . Y?ld?r  ATAKURT, Okan Ü. T?p Fak. Dekan Yrd. 

Dr . Ham za GEM?C?, DoktorClub (Bilimsel Sekreterya)

Gökçe YARA?AN, DoktorClub 

I??l VERG?L?, DoktorClub 

Dr . Murat  TOKTAMI?O? LU, DoktorClub 

Cengiz ALKI?, SGD Dan??manl?k 

Prof . Dr . Abut  KEBUDI, Okan Ü. Hast, Genel Cerrahi

Prof .Dr .Fahret t in KELE?TEMUR, TÜSEB Ba?kan?

Prof . Dr . Mit hat  KIYAK, Okan Ü. Rektör Yrd.

Prof . Dr . BURAK KUNDURACIO? LU, Fenerbahçe SK, Spor H.

Prof . Dr . I??l Aksan KURNAZ, Gebze Teknik. Ü., MBG

Prof . Dr . Tezer  KUTLUK, Hacettepe Ü. T?p Fak. Çocuk Onk.

Uz. Dr . Kam il NAS, Türk Macar ??adamlar? Der. Gen. Sek. 

Doç.Dr . Haluk  ÖZSARI Ac?badem MAA Ü. Sa?l?k Bilimleri F.

Prof . Dr . ?ükrü ÖZTÜRK, ?ç Hastal?klar? / T?bbi Genetik

Prof . Dr . Cengizhan ÖZTÜRK, Bo?aziçi Ü. Biyomedikal Müh.

Prof . Dr . Rana SANYAL, Bo?aziçi Ü. Kimya, Sanyal Research

Prof . Dr . Süleym an SEV?NÇ, Dokuz Eylül Ü.Bilgisayar Müh.

Prof . Dr . Haydar  SUR, Üsküdar Ü. Sa?l?k Bilimleri F. Dekan? 

Dr . Cenk TEZCAN, Futurist 

Prof . Dr . Ahm et  TÜRKÇAPAR, Genel Cerrahi 

Dr .Ö?r .Üyesi Leyla TÜRKER ?ENER, ?stanbul Ü. T.F, Biyofizik 

Prof . Dr . Tayfun UZBAY, Üsküdar Ü. Müh.ve Do?a Bil. Fak.

Prof . Dr . Serhat  ÜNAL, Hacettepe Ü. T?p Fak

Prof . Dr . Necm et t in ÜNAL, Ankara Ü T?p F.

Prof . Dr . Cihat  ÜNLÜ, Türk Alman Jinekoloji E?itim Vakf? B.

Dr .Ö?r .Üyesi Onur  YARAR , Okan Ü. Sa?l?k Hiz. Meslek  Y.O.

Prof . Dr . Karam ehm et  YILDIZ, Erciyes Ü. Rektör Yrd.

B?L?MSEL KURUL *  

Dr .Ö?r .Üyesi Em in AKSOY, Ac?badem MAA Ü.,CASE Dir.

Prof . Dr . Orhan ALANKU?, Okan Ü. TTO Müdürü 

Prof . Dr . Tayfun AYBEK, TOBB ETÜ Ü.  T?p Fak.

Prof .Dr .Selim  BADUR, GlaxoSmithKline 

Prof . Dr . Sem ih  BASKAN, Okan Ü. T?p  Fak. Dekan?

Prof .Dr . Bülent  BAYRAKTAR, ?stanbul Ü. T.F. Spor Hek.

Prof . Dr . Meral BEKSAÇ, Ankara Ü. T?p Fak. Hematoloji 

Prof . Dr . Sem ih B?LGEN, Okan Ü. Müh. Fak. Dekan?

Prof .Dr .Mehm et  Melih BULUT, SASDER Yönetim K.B.

Prof . Dr . Alp CAN, Ankara Ü. T?p Fak, Hist. ve Emb. ABD

Prof . Dr . Zafer  CANTÜRK, Kocaeli Ü. AUH Ba?hekim

Prof . Dr . Yusuf  ?ükrü ÇA? LAR, Ankara Ü. T?p Fak.

Must afa DA?ÇI, TÜDER Yönetim Kurulu Ba?kan? 

Dr . Üm it  DEREL?, A?FD Genel Sekreteri 

Doç. Dr . Ye?im  DO? RUSÖZ, ODTÜ EEE Mühendisli?i

Uzm .Ecz.Vedat  E? ?LMEZ , ?E?S

Prof . Dr . Y. Murat  ELÇ?N, Ankara Ü., Biovalda

Prof .Dr .Osm an ERO? UL TOBB ETÜ Biyomedikal Müh.

Prof .Dr .Çet in EROL Ankara Ü. T?p Fak. Kardiyoloji ABD

Prof .Dr .Sevim  GÜLLÜ , Ankara Ü. T?p Fak., TEMD YKB

Doç. Dr . Murat  GÜLTEK?N, Hacettepe Ü. T?p Fak.

Prof . Dr . Ayi?e KARADA? , Koç Ü. Hem?irelik F.Dekan?



PROF.DR. 
MUSTAFA GÜDEN

?zmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü Rektörü

PROF.DR. ERKAN 
?B??

Ankara Üniversitesi 
Rektörü

DR. MÜRSEL 
HASPULAT

?stanbul Üniversitesi 
Medikal Hologram Lab.

PROF.DR. VASIF 
HASIRCI

ODTÜ, BIOMATEN

PROF.DR. 
MUHAMMET GÜVEN

Erciyes Üniversitesi 
Rektörü

HÜSEYIN ?NCEÖZ

Sa?l?k Yat?r?mlar? Genel 
Müdürlü?ü, Genel 

Müdür

PROF.DR. 
FAHRETT?N 

KELE?TEMUR

TÜSEB Ba?kan?

U?UR KILINÇ

Akfen ?n?aat Isparta, 
Eski?ehir, Tekirda? ?ehir 
Hastaneleri Genel Müd.

PROF. DR. TEZER 
KUTLUK

Hacettepe Üniversitesi 
T?p Fakültesi

DR. MUSTAFA 
ÖZDERYOL

SGK GSS Genel Müdürü

PROF. DR. AHMET 
ÖZET

TÜSEB Türkiye Kanser 
Enstitüsü Ba?kan?

PROF. DR. RANA 
SANYAL

Bo?aziçi Üniversitesi, 
RS Research

PROF.DR. 
F?KRETT?N ?AH?N

Yeditepe Üniversitesi

PROF.DR. AHMET 
TÜRKÇAPAR

Genel Cerrahi

PROF.DR. TAYFUN 
UZBAY

Üsküdar Üniversitesi

PROF.DR. 
NECMETT?N ÜNAL

Ankara Üniversitesi

PROF.DR. 
BED?RHAN ÜSTÜN

Koç Üniversitesi

PROF.DR. HASAN 
HÜSEY?N YILDIRIM

TÜSEB, TÜSPE

2. Health 4.0 Sa?l?kta Yeni l ik ler Kongresi  Konu?mac?lar?m?z 

*  Belirlenen ?lk 30 Konu?mac?m?z Listelenmi?tirwww.healt h40con.com

PROF.DR. ERG?N 
ATALAR

Bilkent Üniversitesi, 
UMRAM

PROF.DR. SEL?M 
BADUR

GlaxoSmithKline

PROF. DR. SEM?H 
BASKAN

Okan Üniversitesi T?p 
Fakültesi Dekan?

PROF.DR. BÜLENT 
BAYRAKTAR

?stanbul Üniversitesi 
?stanbul T?p Fakültesi

PROF. DR. MERAL 
BEKSAÇ

Ankara Üniversitesi T?p 
Fakültesi

PROF. DR. MEL?H 
BULUT

Dan??man

PROF.DR. OSMAN 
ERO?UL

TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi

O?UZ ENGIZ

Ankara Sa?l?k 
Kurulu?lar? Derne?i 

Yönetim Kurulu Ba?kan?

DR. CHRISTIANE 
BROCKES

The University Hospital 
of Zurich

PROF.DR. ?ÜKRÜ 
ÇA?LAR

Ankara Üniversitesi T?p 
Fakültesi

ÜMIT CEYLAN

                                   
Dan??man, ?laç 

Endüstrisi

ORHAN BURSALI

                                   
Herkese Bilim Teknoloji 

Dergisi
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  Kongre Bi l imsel Program?
  Konu Ba?l?k lar?

- Sa?l?k  Bil im ler inde Yeni Bir  Soluk  "TÜSEB" 
- De?i?en Sa?l?k  Ekonom isi ve Gelece?in Sa?l?k  Polit ikalar? 
- Beyin ve Sinir  Cer rahisinde Yenil ik ler , Yenil ikçi Yak la??m lar
- Kanser  Tan? ve Tedavisinde Son Geli?m eler  
- ?m m unot erapi, Hedefe Yönelik  Tedaviler  ve Ak?lc? ?laçlar  
- ?eker  Hast al???nda Am eliyat la Tedavi Müm kün m ü ? 
- Mult iple Myelom a-Risk  Yak la??m l? Tedaviler  
- Türk iye'de Sa?l???n Sürdürülebil ir l i?i ?çin Yeni Bir  Sa?l?k  Sist em i Öner isi
- Dij i t al Sa?l?k  Kayd?: Güvenlik , Er i?i lebil ir l ik  ve Ent egrasyon, Big Dat a 
- Görünt ülem e Teknoloji ler inde Yeni Geli?m eler , Klin ik  Uygulam alar , Yer l i  Üret im  
- Sporcu Sa?l??? ve Spor  Sa?l??? Teknoloji ler i 
- Biyom alzem e ve Doku Mühendisli?i Konusunda Geli?m eler : 3D Bas?m  ve Doku 

Modeller i 
- T?p E?it im inde Yeni Teknoloji ler  - Medikal Hologram lar  ve 3D Sanal E?it im
- Gr ip A??s?; Gerçek t en Önem li m i? Gerek li m i? 
- Kan?t a Dayal? T?p Bil im i 
- Sa?l?k t a Büt ünselle?m e
- Agnot oloji, Kan?t a Dayal? T?p
- Yo?un Bak?m lar?n Gelece?ine Global Bak??
- CERN?dek i T?bbi Uygulam alar la ?lgil i   Ar -Ge Projeler i
- Panel : Gelece?in ?laçlar?, ?laçt a Ar -Ge ve ?novasyon
- Panel : Ara?t ?rm a Üniversit eler i 2018
- Panel : Kanserde Ki?iselle?t ir i lm i? Tedaviler
- Panel : Gelece?in Sa?l?k  Kurum lar?
- Çal??t ay : Üç Boyut lu Modellem e-Anim asyonlar?n Üret i lm esi ve Bunlar?n T?p 

E?it im inde Kullan?lm as?
- Çal??t ay : Lenfödem de (Fil hast al???nda) De?er lendirm e, Tan? ve Tedaviler

- Uzak t an Hast a ve Sa?l?k  Yönet im i, Tele T?p Uygulam alar?
- Yeni Nesil Giyi lebil ir  Medikal Cihazlar  ve Mobil Sa?l?k  Uygulam alar?
- Cer rahide Robot ik  ve 3D Uygulam alar
- Kronik  Hast al?k lar , Hast al?k  Yönet im inde Yeni Uygulam alar
- Bran?larda Klin ik  Güncellem eler  - 2018 

*  Bilimsel Program?m?z ve Konu Ba?l?klar?m?z Halen Güncellenmektedir.*  Belirlenen ?lk 30 Konu?mac?m?z Listelenmi?tir



Ak?ll? Prot ezler  ?nsan 
Hareket ler in i Öngörerek  Do?al 

Hareket ler  Yapabil iyor

Ara?t?rmac?lar yapt?k lar? çal??ma i le yeni  nesi l  protezlerin 
i?levlerini  art?rd?lar; gel i?t i rdik leri  bi lgisayar model i  i le 

uzuv ve protez aras?ndaki  uyumu artt?rarak protezin do?al 
organa benzer yeteneklerini  iyi le?ti rdi ler.
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Semenderler, denizy?ld?z? ve örümceklerin hepsi  bi r süper güce sahip: uzuvlar?n? 
yeniden canland?rabi l iyorlar. Ne yaz?k k i , insanlar henüz kendini  yeni leme 
yetene?ine sahip de?i l ler, bu da ampüte hastalar?n protezler d???nda ba?ka 
alternati f leri  olmad??? anlam?na gel iyor. Günümüzde gel i?en teknolojiyle beraber 
üreti len protezler çok daha iyi  olsa da, halen bi rçok dezavantaja da sahip. Ancak, 
North Carol ina State Universi ty'dek i  biyomedikal mühendisl ik  program? ve 
Chapel Hi l l 'dek i  Kuzey Carol ina Üniversi tesi  taraf?ndan ortak yap?lan yeni  
ara?t?rmalar sayesinde bu konuda büyük iyi le?ti rmeler sa?lanm?? olabi l i r. Ek ibin 
çal??malar? IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabi l i tat ion Engineering 
dergisinde yay?mland?.

Protezlerin as?l amac?, kul lan?c?n?n organik  bi r ekstremite i le yapabi ldik leri  
her?eyi  kolayca yapabi lmesini  sa?lamakt?r. Bu, kul lan?c?n?n dü?üncelerini  protez 
uzuvda eyleme dönü?türmek için bi r yol bulmay? gerekti r (örne?in, kul lan?c?n?n 
barda?? yerinden kald?rmay? dü?ünmesi  üzerine protezin barda?? kad?rmas?). 
Ço?u gel i?t i r ici , beyin ve protez aras?ndaki  bu i let i?imi  sa?lamak için makine 
ö?renmesini  kul lan?yor : ampute hastan?n beyni  hala eksik  uzvun yerinde 
oldu?unu dü?ündü?ü için kaslara ayn? sinyal leri  gönderiyor. Hasta, zihinsel 
olarak ayn? hareketi  tekrar tekrar yap?yor, böylece protez uzva kas aktivi tesindeki  
kal?plar? ö?retiyor ve protezin buna uygun tepki  vermesini  sa?layabi l iyor. Bu 
etk i l i  bi r teknik , ama ideal olmaktan uzak. 

Yeni  ara?t?rman?n l iderlerinden 
Helen Huang, "Örüntü tan?ma 
(pattern recogni t ion) yöntemi, 
hareket kal?plar?n?n ö?reti lmesini , 
yani  hastalar?n protezlerini  uzun 
bi r e?i t im sürecinden 
geçi rmelerini  gerekti ri r. Bu süreç 
hem yorucudur hem de uzun 
zaman al?r. Örne?in ayn? el /  bi lek 
hareketini  yapmak için gereken 
sini r-kas sinyal leri , vücut duru?umuzu her de?i?ti rdi?imizde de?i?mektedi r. Bu 
durumda sadece makine ö?renmesine güveniyorsak, proteze ayn? ?eyi  yapmay? 
bi rden çok kez ö?retmemiz gerek i r ve bu çoklu ö?retmeyi  her bi r vücut duru?u 
için ayr? ayr?, vücudumuz terl i  iken, terl i  de?i lken.. vs gibi  her türlü de?i?en 
ko?ulda da tekrarlamal?y?z." diyor.
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Huang ve meslekta?lar? bu zaman al?c? süreçten kurtulmak için kul lan?c?ya özel 
olarak önkol, bi lek ve el in genel kas-iskelet sistemini  içeren bi r bi lgisayar 
model ini  gel i?t i rdi ler. ?lk  olarak alt? sa?l?k l? gönül lünün ön kol lar?na 
elektromiyografi  sensörlerini  (kas dokusundaki  elektriksel aktivi teyi  kaydeden 
sensörler) yerle?ti rdi ler. Ard?ndan, gönül lüler el leriyle ve kol lar?yla çe?i t l i  
hareketler yaparken i let i len sinyal leri  izleyip kaydett i ler. Daha sonra da bu 
veri leri  kul lanarak, kul lan?c? i le protezi  aras?nda bi r arac? görevi  gören bi lgisayar 
yaz?l?m model lerini  yaratt?lar.

Huang, "Gel i?t i rdi?imiz bi lgisayar model i , kaslar?n, ek lemlerin ve kemik lerin 
yerini  al?yor ve el i le el  bi le?inin sa?l?k l? ve yerinde oldu?u zamandaki  
hareketlerini  hesapl?yor. Sonra bu veri leri  protez el ve bi le?e aktar?yor ve protez 
bu hareketleri  koordinel i  ve gerçek zamanl? olarak, oldukça do?al ve ak?c? ?eki lde 
gerçekle?ti riyor" diyor.

Model in ön testleri  hem sa?l?k l? gönül lülerde hem de transradial (di rsek alt?) 
ampute hastalarda, çok az e?i t im gerekti rerek ve beklenen tüm hareketlerin 
ba?ar? i le gerçekle?ti ri lmesi  i le tamamlad?. Ara?t?rmac?lar ?imdi  k l inik  deneylere 
geçmeden önce daha fazla test için ek gönül lüler ar?yorlar. Huang'a göre testler 
bi rkaç y?l sürecek, ancak al?nan sonuçlar beklendi?i  gibi  olursa bu yeni  yak la??m 
protez teknolojisini  bi r sonrak i  ça?a ta??yacak..

15|  H EALTH  4.0 M agazi n

2. Uluslararas? Kat ?l?m l? Healt h 4.0 Sa?l?k t a 
Yenil ik ler  Kongresi'ne Bildir i  Özet i Gönderm ek 

için t?klay?n?z..
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O?uz Engiz
Ankara Sa?l?k  Kurulu?lar? Derne?i

Yönet im  Kurulu Ba?kan?
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Günümüzde tüm dünyada 100.000?in üzerinde hastane oldu?u bi l iniyor. En gel i?mi?leri  ise 
ABD, AB ve Japonya?da bulunuyor. Afrika k?tas? hastane yata?? konusunda nüfus 
yo?unlu?una göre en geri  kalan bölgelerin ba??nda gel i rken o?nu Asya ve Latin Amerika  
tak ip ediyor.

Tüm dünyada hastane say?s?n? en h?zl? art?ran ülke Çin. Çin ayr?ca modern hastaneler 
kurmada da en ba?ar?l? ülkeler aras?nda. Rusya hastane kurma konusunda çok iddial? 
davranmazken Japonya teknolojik  üstünlük ler aç?s?ndan dünya l iderl i?ini  koruyor. ABD 
ç?tay? yükselt iyor, hastalar?n ve sa?l?k çal??anlar?n?n öneri lerini  yeni  hastane projelerinin 
?eki l lendi ri lmesinde öne ç?kar?yor. Az gel i?mi? ülkeler ise s?n?r?l? imkanlar? da olsa yeni  
hastaneler kazanman?n mutlulu?unu ya??yor.

Dolay?s?yla gelece?in hastanelerini  konu?urken k imin için sorusunu da ek lememiz 
gerek iyor. Afrika için gelece?in hastanesi  ABD için 50 y?l öncesinin hastanesi  olabi l iyor. 
Mo?ol istan için gelece?in hastanesi  hiç gelemiyebi l iyor. Finlandiyal??lar art?k hastaneye 
çok iht iyac?m?z yok sa?l?k hizmetini  uzaktan da  alabi l iyoruz derken Ruslar bize göre 
standart lar? çok daha dü?ük hastanelerde çok daha iyi  sonuçlar alabi l iyorlar.

Ancak biz yine de dünyam?z?n geldi?i  noktay? de?erlendi rmek istedi?imizde gelece?in 
hastanelerinin ?u ?eki lde evri ldi?ini  görüyoruz.

1. Hastaneler daha hasta odakl? olacak

Hasta tecrübeleri  giderek önem kazanacak. Hastane yönetimleri  sadece i? ak??lar?n? de?i l  
hastane mimari lerini  dahi  hastalar?n?n edindik leri  tecrübeleri  ö?renerek yapacaklar. 
Hasta memnuniyeti  yönetimi  yerini  hasta tecrübesi  yönetimine b?rakacak. Hastalar?n 
edindik leri  tecrübelere göre in?aa edi len ve yöneti len hastanelerde tedavi  ba?ar?s?nda da 
önemli  art??lar beklenecek.

2. Robotik  cerrahi  rut in hale gelecek

Gelece?in hastanelerinde robotik  cerrahi  sadece rutin hale gelmeyecek k?talararas? 
kul lan?m? da yayg?nla?acak. Gel i?mi? bi r hastane dünyan?n en iyi  cerrahlar?na bu yol la ev 
sahipl i?i  yapabi lecek.

Gelece?in Hast aneler i
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3. Gel i?mi? görüntüleme yöntemleri  
i le te?his ve tedavidek i  hatalar ortadan 
kalkacak

Görüntüleme cihazlar? teknolojik  
gel i?im, yaz?l?m gücü ve yapay zeka 
sayesinde küçülecek, h?zlanacak ve 
inan?lmaz düzeyde detayl? sonuçlar 
verebi lecek. Bu sonuçlar k l inisyenlerin 
hata yapmas?n? engel leyece?i  gibi  
hastalar?n iyi le?me sürelerini  
k?saltacak.

4. Hastanelerde enfeksiyon risk leri  or tadan kalkacak

Malzeme üretimindeki  teknolojik  gel i?meler ve bunlar?n hastanelerde kul lan?m? i le 
hastane enfeksiyonlar? ortadan kald?r?labi lecek. Yer, duvar ve tavanlarda kul lan?lan 
malzemelerden, cihaz, mobi lya ve teksti l lere; k l ima sistemlerinden steri l izasyon 
yöntemlerine kadar her alanda yeni  teknoloji lerin kul lan?m? mümkün olacak. 

5. Mobi l  uygulamalar i le bek lemeler ortadan kalkacak

Mobi l  i let i?imin yayg?n kul lan?lmas? i le doktorlar zamanlar?n? çok daha efekti f 
kul lanacak ve bu da hastalar? ele almada onlara zaman kazand?racak. Bu yol la özel l ik le 
ayaktan te?his ve tedavi  süreçlerinde hastalar art?k beklemeyecekler. Laboratuvar, 
radyoloji  ve di?er raporlar yeni  yaz?l?mlar ve h?zl? i let i?im araçlar? i le doktorlar?n önüne 
gelebi lecek ve hastalar seri  bi r ?ek i lde ele al?nabi lecekler.

6. Giyi lebi l i r  medikal  araç gereçler sayesinde hastalar hastaneye gi tmeden tak ip 
edi lebi lecek ler

Evet belk i  de gelece?in hastanelerinin en büyük özel l i?i  gereksiz hastaneye gel i?lerin 
önünü kesece?i  teknoloji leri  devreye sokacak olmas? olacak. Özel l ik le kronik  hastal??? 
olan hastalar?n hastane taraf?ndan 
uzaktan tak ibi  yayg?nla?acak. Mobi l  
sa?l?k teknoloji lerinin gel i?imi  i le 
hastanelerin evde bak?m üni teleri  her 
zamankinden daha fazla çal??acak ve 
gereksiz hastane ba?vurular? 
engel lenmi? olacak. Asl?nda bu sayede 
gelece?in hastanelerinin bi r ço?u sadece 
aci l  hizmet sunan ve ameliyat sonras? 
bak?m için hasta yata?? bulunduran 
sa?l?k kurulu?lar? hal ine gelecekler.
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7. Hastane mimarisi  bedensel sa?l?k kadar ruh sa?l???na 
da hi tap edecek

Hastane mimarisi  k lasik  hastane mimarisinden uzakla?acak 
ve bu yol la hastalar? da k lasik  hasta rol lerinden ç?karacak. Bu 
yol la hastalar?n üzerinde stres kald?r?l?p iyi le?me süreleri  
h?zland?r?lacak. Hastalar?n psikoloji lerinin olumlu de?i?imi  
ve moral lerinin yüksek düzeyde tutulabi lmesi  için tüm 
mekanlarda sanal gerçekl ik  kul lan?larak isteni len ortam?n 
olu?umu mümkün k?l?nacak. 

8. Hastaneler sürdürülebi l i rl ik te ba?? çekecek

Gelece?in hastaneleri  kendi  enerjisini  kendi  üretecek, kendi  suyunu kendi  
olu?turabi lecek, karbon sal?n?m?n? minimize edecek, evsel-t?bbi -k imyasal tüm at?k lar?n? 
kendi  dönü?türecek ve ekolojik  ya?am? destek leyen malzemeler ve g?dalar kul lanacak. 
Bu gelece?in hastaneleri  için en önemli  sosyal sorumluluk s?nav? olacak.

9. Hastane yönet imleri  ?effaf, demokrat ik , toplumsal sorumluluk lar? gel i?mi? ve 
faal iyet gösterdik leri  bölge i le bütünle?ik  hareket edecekler

Gelece?in hastanelerindeki  belk i  de en dikkate de?er evri lme yönetimlerinin çok daha 
duyarl? ve sorumluluk sahibi  olmas? ?ekl inde gerçekle?ecek. Hastal?k üzerinden de?er 
üretmekten, sa?l???n gel i?t i r i lmesi , hastal?k lar?n önlenmesi  ve erken te?his/ tedavi  
üzerinden de?er yaratan kurulu?lara evri lmek asl?nda gelece?in hastanelerinin en 
önemli  özel l i?i  olacak. Aksi  halde yeryüzü kaynaklar?, artan, ya?lanan ve sa?l?k 
iht iyaçlar? karma??kla?an dünya nüfusunun bozulan sa?l???n? düzeltme konusunda 
yetersiz kalaca?? a?ikard?r.





Doktorclub Awards 2018 Ödül leri
10 Ana Ba?l?kta 17 Kategoride Sahiplerini  Bulacakt?r

1 - Y?l?n Doktoru Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Temel Bi l imler Doktoru
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Dahi l i  Bi l imler Doktoru
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Cerrahi  Bi l imler Doktoru
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Di? Hekimi

2 - Y?l?n ?laç Endüstrisi  Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

3 - Y?l?n Medikal  Endüstri  Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

4 - Y?l?n Biyoteknoloji  ve Genom Teknolojisi  Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?

5 - Y?l?n Sa?l?k Profesyonel i  Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Sa?l?k Profesyonel i

6 - Y?l?n Sa?l?k Giri?imi Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?

7 - Y?l?n Sa?l?k Bi lgi  Sistemleri  Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Ürünü /  Uygulamas?

8 - Y?l?n Kamu Hastaneleri  ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

9 - Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

10 - Y?l?n Sivi l  Toplum Kurulu?lar? Ödül leri

-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi
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Doktorclub Awards 2018 Ödül leri 'ne
Ba?vurular?n?z? Bekl iyoruz !
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Doktorclub Awards 2017 Ödül Töreninden :

http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
http://doktorclubawards.com/
https://doktorclubawards.com


Prof . Dr . Melih Bulut
Sa?l?k  ve Sigor t a Yönet ici ler i Derne?i (SASDER)
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2007 y?l?, sosyal medyan?n y?k?c? teknoloji lerle bi rl ik te hayat?m?za yo?un olarak gi rdi?i  
çok önemli  bi r tarih, adeta bi r mi lat. O zamana kadar interneti  epey kul lanmaya 
ba?lam??t?k, e-postalar at?yor, gruplarda hararetl i  tart??malar yap?yorduk. 2007?de sihi rl i  
bi r icat olan ak?l l? telefonlar ve facebook, twi tter, instagram ortaya ç?kt?, yayg?nla?t? ve her 
?ey büyük bi r h?zla de?i?meye ba?lad?. Whatsapp?? da sosyal medya olarak tan?mlarsak 
bugün neredeyse tüm toplumu kul lan?c? olarak de?erlendi rebi l i r iz. 

Sosyal medya gerçekten çok güçlü; Donald Trump ve Cambridge Anal i tyca örne?inde 
oldu?u gibi  seçim kazand?rabi l iyor veya Brexi t?tek i  gibi  kadim koca bi r ulusun gelece?ini  
bel i rleyebi l iyor. ?yi  de biz, Türk sa?l?kç?lar? sosyal medyay? kendimiz, kurumumuz ve 
hastalar?m?z için verimli  ve etk in etk in kul lanabi l iyor muyuz? Bu soruya bi rkaç örnek 
d???nda olumlu yan?t vermek mümkün de?i l . ??te bu yaz?da sa?l?k alan?nda sosyal medya 
konusunda nas?l daha ba?ar?l? olabi l i r iz onu tart??aca??z.

SOSYAL MEDYA: DOST 
YA DA DÜ?MAN?
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2007 y?l?, sosyal medyan?n y?k?c? teknoloji lerle bi rl ik te hayat?m?za yo?un olarak gi rdi?i  
çok önemli  bi r tarih, adeta bi r mi lat. O zamana kadar interneti  epey kul lanmaya 
ba?lam??t?k, e-postalar at?yor, gruplarda hararetl i  tart??malar yap?yorduk. 2007?de sihi rl i  
bi r icat olan ak?l l? telefonlar ve facebook, twi tter, instagram ortaya ç?kt?, yayg?nla?t? ve her 
?ey büyük bi r h?zla de?i?meye ba?lad?. Whatsapp?? da sosyal medya olarak tan?mlarsak 
bugün neredeyse tüm toplumu kul lan?c? olarak de?erlendi rebi l i r iz. 

Sosyal medya kul lanma, bi r anlamda duygusal ba? 
kurmak demek, bunu sa?lamal?s?n?z. Bi lgi lendi rme 
amac?yla kul lan?rken, mizah ya da korkutma i le de 
etk i l i  ba?lar kurulabi l iyor ama içeri?in kal i tel i  olmas? 
çok önemli .  ?çerik lerin mutlaka hikayele?ti ri lmi? 
olmas? ve sürecin tek at?ml?k de?i l  devaml?l?k la ve 
içtenl ik le sürdürülmesi  önemli . Yani  internet ve sosyal 
medya üzerinden rek lam yapma niyetiniz de varsa, 
bamba?ka bi r uzmanl?k alan? ortaya ç?k?yor. Eski  
anlay??la yap?lan rek lam, tan?t?m, pazarlama sosyal 
medyada art?k çal??m?yor k i  ?u anda bizim özel 
hastanelerimizin en s?k yapt??? hata bu. Halbuki  içinde 
ya?ad???m?z ça?? en güzel tan?mlayan söz 

?B?LD?KLER?N?Z? UNUTUN?. Didaktik  metinler, yurtd??? kaynakl? foto?raf içeren tan?t?mlar 
Türk kul lan?c?ya çok i t ici  gel iyor ve yarar sa?lam?yor. 

Eskiden art ist leri , ünlüleri  rek lamda oynat?nca fi rman?n kazanmas? kesindi . Bu hala etk i l i  
bi r yöntem ama bi r fark la; o ünlü yanl?? bi r ?ey yaparsa sosyal medyada bu durum ?im?ek 
h?z?yla yay?l?yor ve kurumun i t ibar?na çok zarar veriyor. ?imdi  ünlüler yerine di ji tal  f ik i r 
önderlerine dayal? olan ?influencer marketing? ön plana ç?kt?. Diyel im k i  hastanenizin 
dünya çap?nda bi r beyin cerrah? var (Key Opinion Leader-KOL). Bi l im dünyas?nda çok 
sayg?n bu k i?i  di ji tal  dünyada fik i r önderi  olamayabi l iyor. Buna kar??l?k di ji tal  f ik i r önderi  
olan k i?i ler (Digi tal  Opinion Leader-DOL) kurumdan bi le daha etk i l i  olabi l iyor. Sosyal 
medya i?veren markas? üzerinde de etk i l i . Esk i  ve mevcut çal??anlar?n?z?n payla??mlar?, 
sosyal medyay? kul lanma beceri leri  sizin i t ibar?n?z? bel i rleyen faktörler içinde özel öneme 
sahip. O nedenle kurum içinde mesai  saatlerinde sosyal medyay? yasaklamak ak?l l?ca bi r 
önlem olmuyor, bunun yerine kurum 
içindeki  de?erler sistemini  gel i?t i rmek ve 
i l i?k i  kal i tesini  artt?rmak daha yararl? bi r 
yak la??m. Bu ortamda çal??an l iyakatle 
ba?l? oldu?u kurum içinde ?evkle 
üretmeye gayret ediyor, bo? zamanlar?nda 
yapt??? payla??mlarla ise kurumu 
yüceltebi l iyor. S?radan, rek lam oldu?u 
alenen bel l i  kurumla i lgi l i  payla??mlar?n 
ters tepki  yaratt???n? bu arada bel i r tel im.
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Sosyal medya rek lamc???nda ?içerik  krald?r? diye çok kul lan?lan bi r tabi r vard?r; 
?imdi lerde  buna ?segmentasyon da kral içedi r? söylemi ek lendi . Yani  do?ru k i t leye do?ru 
mesaj. E?er tan?t?m?n?z? do?ru k i t leye yapmazsan?z paran?z ve eme?iniz bo?a gider. 
Segmentasyon web si tesinden ba?lamal?, örne?in bi r hastane web si tesinde sa?l?k l? 
insan, hasta ve hasta yak?n? ba?tan ay?rt edi lmel i . Çünkü bunlar?n si teden, kurumdan 
beklenti leri , arad?klar? tamamen fark l?. Maalesef hemen bi r aç?p bak?n çok büyük, bu 
i?leri  ciddiye alan hastane gruplar?m?z?n web si telerindeki  hatalar? göreceksiniz. Ne 
yaz?k k i  sosyal medya hata affetmiyor, el indeki  alet de uygun hemen sizi  b?rak?p ba?ka 
yere bak?yor insan.

Sosyal medyada insanlarla çok kanal l? temas kurmak gerek iyor, yani  sosyal medyaya 
kurum olarak gi riyorsan?z tüm kanal larda olacaks?n?z. Bu hem insanlar?n fark l? kanal lar? 
tercih etmesinden, hem her yerde olma durumunda etk inl i?inizi  pek i?ti rdi?i  için gerek l i . 
Ayr?ca bi r k i?iyle ayda en az 7 temas kurulmazsa ön beyin etk in i let i?ime geçmiyormu?! 
Üstel ik  sosyal medya etk i le?imini  web si tesi , ça?r? merkezi  aramalar? gibi  yard?mc? 
yöntemlerle de destek lemek gerek iyor. Fark l? sosyal medya kanal lar?n?n kul lan?lma 
gere?inin bi r nedeni  de her kanal?n kendi  kültürünün, di l inin olmas?. Örne?in twi tterla 
instagram bi rbi rinden çok fark l?. Bu yüzden ayn? mesaj? tüm kanal larda tekrar etmek de 
pek do?ru de?i l . Örne?in siz twi tter mesaj?n?z? oldu?u gibi , ba?ka bi r içerik  ek lemeden 
facebooka koyarsan?z bi r süre sonra tak ipçi  say?n?z h?zla azal?r. Sosyal medyan?n bi r 
di?er ac?mas?z yönü de kaybett i?iniz tak ipçi lerinizi  geri  kazanma zorlu?u.

Kurumlarda pek önem veri lmeyen ama çok önemli  gördü?üm ik i  husus daha var. Bi risi  
kurum tepe yönetici lerinin, toplum gözünde ta??y?c? k i?i l ik lerin de en az bi r sosyal medya 
kanal?nda akti f olmas? gerek iyor. Art?k herkesin ula??labi l i r olmas? di ji tal  ça??n en 
bel i rgin özel l i?i . Di?er husus, sosyal medya tan?t?mlar?n?n tamamen ?i rket d???na 
b?rak?lmamas? gere?i . Her kurumda, onunla nefes al?p veren, kalbi  onun için atan bi r 
sosyal medya uzman? bulunmal?. Bu demek de?i l  k i  özel l ik le baz? projeler için d??ar?dan 
hizmet al?nmas?n. Ancak ajanslar?n önünüze koydu?u be?eni , sayfa ziyareti  gibi  say?lara 
her zaman dikkatl i  yak la?makta yarar var çünkü kolayl?k la manüple edi lebi len veri ler 
bunlar. Ayr?ca hala a??lamam?? zorluk lardan bi risi  sosyal medya etk inl i?inizin size maddi  
olarak ne katk? yapt???n? ölçmek. Her durumda di ji tal  i?lere entegre bi r i? model i  olarak 
de?i l  de sadece proje baz?nda bak?l?rsa pek bi r fayda elde edi lemez. Di ji tal  dünyada fayda 
geti rmeyen nötr kalmaz, kural olarak, baya?? zarar veri r.



9|  H EALTH  4.0 M agazi n

O halde sosyal medyaya s?radan bi r rek lam arac? olarak bakmamak laz?m. Sosyal medya 
di ji tal  dünyan?n en görünen yüzü. Di ji tal le?me ise sadece bi r teknolojik  yeni l ik  de?i l ; 
?effafl?k, hesap veri lebi l i rl ik , yöneti?im, bütünsel l ik , demokratl?k gibi  temel zihniyet 
ta?lar?n?n üzerine oturan fark l? bi r olgu. E?er yönetimde ve kurumu ta??yan unsurlarda 
böyle bi r zihniyet yap?s? yoksa hastane tamamen di ji tal le?ebi l i r ama bar?nd?rd??? sorunlar 
artarak devam eder, yani  di ji tale geçmek bu sorunlar? çözmez, a??rla?t?r?r. Bunu da 
tecrübel i  bi r göz hastanenin sosyal medya kul lan?m?na, web si tesine bakarak kolayca 
anlayabi l i r. 

Sosyal medya henüz sa?l?k okuryazarl???n?n artt?r?lmas?nda hem ülkemizde hem 
dünyada yeterince kul lan?lm?yor. Oyunla?t?rma bi r ç?k?? yaratabi l i r; sigaray? 
b?rakt?rmada, sa?l???n korunma ve gel i?t i r i lmesinde çok yararl? oldu?una dai r yay?nlar 
okuyoruz. Ancak ad? üstünde sosyal, yani  her toplumun yap?s? fark l? oldu?u için sosyal 
medyan?n di l i , içeri?i , kültürü ülkeden ülkeye de?i?iyor. Bu konuya yani  sa?l?k 
okuryazarl??? konusuna hem teknik  hem görsel hem içerik  olarak fark l? bakmam?z laz?m. 
Örne?in ?sigara sa?l??a zararl?d?r ve ?sigara öldürür? yazmam?z sigara içi lmesini  
önleyemiyorsa çok fark l? i?ler yapmal?y?z demekti r, unutmay?n?z yeni  bi r araçla yeni  bi r 
?ey yap?yorsak bi ldik lerimizi  unutaca??z.

Günümüzde insanlar ya?ad?klar? ufak 
sorunlar? bi le abartarak sosyal medyaya 
ta??ma e?i l imindeler, bu sa?l?k 
uygulamalar? için de geçerl i . Hastaneler 
ne kadar gayret edi lse de i?in do?as? 
gere?i  hatay?, komplikasyonu içeren 
kurumlar. Sosyal medyada sizinle i lgi l i  
yaz?lan tüm olumsuzluk lara cevap 
yeti?t i rmeye çal??may?n. Unutmay?n; 
halen ana ak?m medyaya ta??nmayan 
sosyal medya krizleri  kurumlara pek 
zarar vermiyor. Yine de k i?i lere, kurumlara kar?? haks?z suçlamalara kar??, dengel i  bi r 
?ek i lde mücadele etmelisiniz, aksi  takdi rde siz krizi  gereksiz yere büyütebi l i rsiniz. 
Neredeyse her gün bu konuyla i lgi l i  örnekler ya?an?yor izl iyoruz. ??te deneyimli  sosyal 
medya uzman?n?z size do?ruyu, kriz zamanlar?nda da gösterecekti r.

Sosyal medya derya deniz. Ben de onu öncel ik le bi r çok ?ey ö?rendi?im bi r kaynak oldu?u 
için seviyorum ve kul lan?yorum. Bu kadar h?zl? yayg?nla?mas?n? ik i  faktöre ba?l?yorum, 
bi risi  insanlar?n en önemli  derdi  olan can s?k?nt?s?na bi rebi r. ?k incisi  be?eni lerle, 
tak ipçi lerle insan?n zay?f yerine, egosuna hi tap ediyor. O nedenle sosyal medyan?n kendi  
içinde göçler oluyorsa da, örne?in facebooktan instagrama geçi? gibi , genel kul lan?m süre 
ve çe?i t l i l ik  olarak art?yor. Kurumlar sosyal medyan?n muazzam gücünden yararlanmak 
ist iyorlar ama bu yeni l i?i  etk in kul lanmakta pek ba?ar? gösteremiyorlar. Her geçen gün 
rekabetin h?zla artt???, herkesin Uber?inin kap?da bekledi?i  bi r dünyada art?k sosyal 
medyada etk i ledi?iniz kadar vars?n?z. Kald? k i  sizin olmad???n?z yerde rak ibiniz var 
demekti r. Bi raz yanl?? yaparak olsa da, bu etk i l i  arac? hastalar?m?z ve kurumlar?m?z için 
daha yararl? k?lman?n mümkün olaca??na inan?yorum.



DOKTORUN NABZI -MAYIS 2018 ANKET?M?Z VE SONUÇLARI

2018 May?s ay?nda Doktorclub.com platformunda Doktorclub üyesi  519 hekimin 
kat?l?m?yla gerçekle?ti rdi?imiz 'Hek imlerin Bak?? Aç?s?yla Sa?l?k Hizmetlerinde 
Di ji tal le?me' anketimizin sonuçlar?n?, ve ankete kat?lan Doktorclub üyesi  hekimler 
hakk?nda bi lgi leri  sizlerle payla?maktan memnuniyet duyuyoruz.

Doktorclub.com
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Erken kay?t lar               
1 Tem m uz 2018'e 
kadar  devam  ediyor  ..

https://health40con.com/registration-accomodation.php
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