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Sağlıkta Robot ve Dijital Hastane
Devrimi
Özlem Kılıç Ekici

Sağlık ve bilişim dünyasının liderlerini buluşturan 15. Uluslararası
Sağlık Bilişim Zirvesi’nde, sağlık bilişimi alanında dünyadaki
yeni gelişmeler, sağlık sektöründe robotların kullanımı ve dijital hastane
platformu konularında sunumlar yapıldı.

S

ağlıkta robot devrimi zirveye
damgasını vurdu. Hasta ile doktorun
ülkelerarası iletişimini sağlayan hasta vizit
robotu ilk kez denendi. Hasta ile doktor
arasında sürekli iletişim kurabilen, hastanın
durumunun anlık takibini sağlayan ve
doktora hassas teşhis ayrıcalığı sunabilen
teknolojilerin gelecekte sağlık sektöründe
çok önemli bir yer tutacağı yetkililerce
belirtildi.
Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi
kapsamında sağlık ve bilişim sektörünün
ortak çalışması olarak hayata geçirilen yeni
projeler, dünyadaki bu alandaki en son
uygulamalar, sektörün geleceği ve özellikle
‘’Dijital Hastane’’ projesi gibi konularda
uzman görüşlerinin paylaşıldığı çok önemli
paneller ve konferanslar da
gerçekleştirildi.
Zirve kapsamında dünyanın ilk ve tek
Dijital Hastane Platformu da kapılarını
yeniden dünyaya açtı. Sağlık bilişimi
alanında yeni gelişmeleri ve son
teknolojileri tek bir çatı altında toplayan
1000 m2’lik alanda, gerçek zamanlı
çalışan bir hastane kompleksi olan
Dijital Hastane Platformu’nda özellikle
geleceğin hastanelerinde kullanılacak
robot teknolojileri tanıtıldı.
Robotların hastayı karşılayacağı ve
ona refakat edeceği bildirildi.
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Hastaların muayene işlemleri sırasında
doktorun hasta bilgilerini kaydederek
oluşturduğu anemnez raporunun artık
tarihe karışacağı, bunun yerine
hastanın bilgilerini anında kaydederek
doktorun karar verme sürecini kısaltan
dijital gözlük teknolojileri kullanılacağı
belirtildi. Hasta doktoru ile göz teması
kurduğunda, hastanın şikâyetleri ile
birlikte genel durumu da gözlük tarafından
kaydedilip yazıya dökülecek ve anemnez
halini alacak. Aynı zamanda acil servise
getirilen bir hastanın genel durum
değerlendirilmesi ve hasta için gerekli tüm
donanımın sağlanması için ön bilgilerin
oluşturulması yine bu gözlükler ile
mümkün olacak. Yani hasta ambulanstan
indirilip acil servise alınırken,
doktor onu görmüş ve değerlendirmiş,
hasta için gerekli olan tetkik ve
işlemler için ön hazırlığı yapmış olacak.
Dijital hastane teknolojilerinin akıllı,
kâğıtsız ve yeşil hastane konseptlerinden
oluşan üç ayrı başlıkla sunulacağı
ifade edildi. Altyapısı hazır olan ve çok
yakında hayata geçirilecek dijital hastane
teknolojileri arasında iğnesiz kan alma,
yüzük şeklinde ateş ölçer, her organın
sesine duyarlı stetoskop, deri üzerinden
anjiyo, elektronik çatalla zayıflama, tümörü
bulan lazer kalem, giyilebilir ultrason ile
24 saat bebek takibi, dijital sistemle diz
ağrılarının kontrolü, beyin depolayıcı cihaz
ile Alzheimer tedavisi, gerçeğe yakın el
ve ayak protezleri, dijital migren tedavisi,
gece görüşü lensler ve ilaç dozlarını
ayarlayabilen robotlar yer alıyor.
Hastaların bu teknolojilerden hem
hastane ortamında hem de evlerinde
yararlanabileceği vurgulandı.
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Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasını sağlamak
ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini
teşvik etmek amacıyla düzenlenen
ödüllerde bu yıl, 2023 hedefleri için
“seferberlik” çağrısında bulunuldu.
TÜBİTAK, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) ve TÜSİAD tarafından düzenlenen “Teknoloji Ödülleri”nin 12’ncisi
için başvurular başladı. Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve 2023 hedeflerine ulaşma
konusunda, devlet ile özel sektörün el ele
vererek seferber olması gerektiği çağrısında bulunuldu.
Yetkililer Türkiye’nin dünyada rekabetçi ekonomiler arasında yerini sağlamlaştırabilmesi için yenilikçi ürün ve teknoloji
geliştirmeye daha fazla kaynak ayrılması
gerektiğine dikkat çekti.
Firmalar, pazara sunulmuş ya da sunulmamış, bir veya birden fazla ürün ve/
veya süreç geliştirme veya iyileştirme çalışması ile Teknoloji Ödülleri Programı’na
başvurabilir.
Başvurular ilgili kuruluş büyüklüğü
sınıfında:
• Yeni ürün üretilmesi veya ürün kalitesi/
standardının yükseltilmesi
(Ürün Yeniliği),
• Yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi veya maliyet düşürücü
ve standart yükseltici yeni tekniklerin
geliştirilmesi (Süreç Yeniliği)
kategorilerinde yapılabilir.
Detaylı bilgi ve başvuru için
http://teknoloji.org.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

