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Türkiye’nin ilk kişisel sağlık takip sistemi
Online ortamda kişisel sağlık kayıtlarının oluşturulması, saklanması, izlenmesi ve paylaşılmasını 
sağlayan mymediks ile, tansiyon, şeker ölçüm değerleri cep telefonundan sisteme aktarılabiliyor.

Tekimed ve Intel işbirliğiyle kişisel sağlık 
kayıtlarının oluşturulması, saklanması, 
izlenmesi ve paylaşılması amacıyla online bir 
servis geliştirildi. Türkçe kişisel sağlık takip 
sistemi olarak hazırlanan mymediks, kronik 
hastalıkların takibini kolaylaştıracak. USB 
Flash belleklerde kullanılacak bir versiyonu da 
bulunan mymediks kullanıcıları, kişisel sağlık 
kayıtlarını kendileri oluşturabiliyorlar. 
mymediks ile ölçüm aletlerinden veri 
toplayarak hatalı veri girişine son verilebilecek. 
Tansiyon, kandaki şeker, kandaki oksijen ve 
vücut ağırlığı değerlerini kablolu ve kablosuz 

cihazlarla ölçmek ve ölçüm değerlerini cep 
telefonu ve/veya İnternet aracılığıyla kişisel 
sağlık kayıtlarına online olarak veya USB Flash 
belleklerdeki kişisel sağlık kayıtlarına anında 
aktarmak mümkün. 

Günün 24 saati erişilebilen bu kayıtlar 
sayesinde, sağlık uzmanları hasta hakkında 
doğru ve yerinde sağlık kararları alabilecek 
ve çok daha etkili tedavi ve bakım seçenekleri 
oluşturabilecek.
Sistemle ilgili bilgi veren Tekimed Genel 
Müdürü Gülara Tırpançeker, özellikle kronik 

hastalıklarda test, tahlil, tedavi planı, alınacak 
ilaç, doktor ziyaretleri ve diğer tüm bilgilerin 
yakın ve sürekli takibinin çok önemli olduğuna 
değindi. Ek bir önlem alınmazsa, bu yıl 17 
milyon insanın kronik bir hastalık nedeniyle 
zamanından önce öleceğine dikkat çeken 
Tırpançeker, kronik hastalıkları yönetmek, 
tıbbi hataları azaltmak, evde bakım hizmeti 
vermek için yeni yaklaşımlar geliştirildiğini ve 
sağlığın kişiselleştiğini belirtti. Tırpançeker, bu 
yeni modellerin temel taşını ise kişisel sağlık 
kayıtları ve mymediks gibi kişisel sağlık takip 
sistemlerinin oluşturduğunu vurguladı. 

Tıp Bilişimi Derneği İstanbul Şubesi Başkanı 
ve Acıbadem Hastanesi Bilgi Sistemleri 
Grup Müdürü Kemal Kaplan ise, mymediks 
Kişisel Sağlık Takip Sistemi’nin Türkiye sağlık 
sektöründe önemli bir boşluğu doldurduğunu 
söyledi. Kişisel sağlık kaydı ve kişisel 
sağlık takibi uygulamalarının Türkiye’de 
de yaygınlaşmasıyla sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin daha da artacağına işaret eden 
Kaplan, bu tür girişimlerin teşvik edilmesinin 
sağlık sektörünün gelişimi açısından son 
derece önemli olduğunun altını çizdi.

Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem 
ise, sağlık sektörü de dahil olmak üzere pek 
çok farklı sektörde bilişimle ilgili girişimlere 
destek verdiklerini anlattı.  “Her ne kadar 
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı Batı ülkelerine 
kıyasla düşük de olsa, Türkiye’de kronik 
hastalık bakımı ile ilgili teknolojik çözümlerin 
şimdiden tasarlanması gerekiyor” diyen Ertem, 
yurtdışındaki yerelleştirilmemiş çözümlerin, 
hem maliyetli olduğu hem de çözüm odaklı 
olmadığını belitti. 
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