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Mobil  uygulamalar, 
sağlık sistemini kişiselleştiriyor

21. yüzyılda sağlıkta gerçekleştirilen dönüşümle, sistemin hastane ve doktor odaklı bir 
yapılan birey odaklı bir sistem haline geleceği ve “kişiselleşeceği”ne dikkat çekiliyor. 
Mobil sağlıkla, OECD ülkelerinde sağlık giderlerinin 2017’de 400 Milyar Dolar azalması 
öngörülüyor.

Fatma Ağaç

Hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında bekleme sürelerini azaltmak için hayatımızı 
kolaylaştıran bilgi teknolojilerinden en yüksek oranda yararlanmak gerektiği artık günümüzde 
tartışılmıyor bile. Hasta bekleme sürelerinin azaltılması için hastanın randevu alarak 
hastaneye gelmesi, hastane ve hekimini seçebilmesi, işlemlerini uzaktan yapabilmesi, 

sonuçlarını uzaktan izleyebilmesi büyük önem taşıyor. 
Mobilite, sağlık kuruluşlarındaki iş süreçlerini fiziksel sınırlarından kopararak özgürleştiriyor. Artık, 
sağlık yöneticilerinin yüzde 80’i mobil iletişime daha fazla ihtiyaç duyuyor. Mobil uygulamaların 
kullanılması, manuel yöntemle yapılan işlemlere oranla yüzde 30 oranında medikal hatayı azaltıyor. 
Mobilite ile hareket halinde çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları yaklaşık olarak günde 40 dakika 
kazanıyor. Doktorun, hastanın bilgilerine anlık ve bütünlüklü olarak ulaşması, anlık veri girişini, istem 
ve işlemlerini uzaktan yapabilmesi, izleyebilmesi artık bir zorunluluk olduğu iyi biliniyor. Tıbbi hataların 
azaltılması, zaman kaynaklarının optimizasyonu, daha iyi klinik iş akışı, daha fazla güven ve maliyetlerin 
düzenlenmesi sağlık yöneticileri tarafından ilgiyle izleniyor.
Hastanın tedavi ve teşhis dışında hastanede geçirdiği gereksiz süreleri yok etmek, kaliteli bir sağlık 

hizmetinin hedefleri arasına giriyor. Bu nedenle elektronik sağlık 
kayıtlarına ulaşmak, kaliteli sağlık hizmeti üretmek için mutlaka 
mobil platformlardan destek almak ihtiyacı doğuyor. İnsan yaşamının 
saniyelerinin dahi önemli olduğu sağlık alanında mobilite hayat kurtarıcı 
olabiliyor.
Mobil teknoloji, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özellikle sağlık 
hizmetleri konusunda büyük bir potansiyel taşıyor. Mobil sağlık; sağlık 
hizmetleri için iletişim teknolojisi, tıbbi algılayıcı ve mobil bilgisayar 
kullanımı olarak tanımlanıyor. Bu tanım, e-sağlık sistemlerinin, 
geleneksel teletıp platformundan kablosuz ve mobil yapılandırmaya 
dönüşümünü de temsil ediyor. Mobil sağlık sayesinde, özellikle hastalığı 
önleyici hizmetlerle, Türkiye’nin de içinde olduğu Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (Organization for Economic Co-operation and 
Development- OECD) ülkelerinde sağlık giderlerinin 2017 yılında 400 
Milyar Dolar azalması bekleniyor.
Hayatımızın her alanında kendini hissettiren mobilite, her geçen gün 
daha da yerleşik hayata geçiyor. Gün geçtikçe zamanımız değerleniyor 
ve başarıya ulaşmanın yolu da zamanı etkin kullanmaktan geçiyor. 
Sağlık alanındaki kritik seviyeyi göz önüne aldığımızda zamanı etkin 
kullanmanın önemi on, belki de yüz kat artıyor. Hareket halindeyken bile 
bilgiye erişmek ve bu bilgilerle ilgili işlem yapabilmek gerekiyor. Bunun 
için cihazlar, kablosuz altyapılar ve yazılımların gelişen sürece uyumlu 
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olması bekleniyor. Dünyanın cep telefonu ihtiyacı 
bugün birçok elektronik cihaz ihtiyacından çok 
daha yüksek olduğu ve son 2 yılda akıllı telefon 
adedindeki büyüme hızının ülkemizde yüzde 300 
oranında gerçekleştiği uzmanların açıklamalarında 
yer alıyor. 
Hastaların tedavilerini alırken temel beklentileri; 
insancıl, doğru ve hızlı bir şekilde sağlık 
hizmetlerinden yararlanmak oluyor. Hız ve 
güvenlikte bu noktada, sağlık hizmetinin 
vazgeçilmez ögesi olarak büyük önem taşıyor. 
Güvenli, gerçek zamanlı bilgi erişimive çok 
noktadan veri girişini mobil olarak sağlamak şu 
avantajları sağlıyor: Hasta başında veri girişinin 
ve veriye ulaşımın sağlanması, iş süreçlerinin 
hızlandırılması, tıbbi hataların azaltılması, hasta 
güvenliğinin, çalışan güvenliğinin artırılması, 
hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetinin 
artırılması, hızlı ve daha iyi bir karar alma 
sürecinin oluşturulması, daha etkin bir şekilde 
iletişim kurarak verimliliğin artırılması… 
Bu arada mobilite, özellikle yaşlı ve yatağa 
bağımlıların tedavilerinin evde yapılması 
olanağı sunuyor. Mobil uygulamalarla yaşlı 
ve yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve 
rehabilitasyonları, tetkik, tahlil ve tedavileri, sağlık 
kuruluşları yerine kendi evi ve aile ortamında 
yapılabiliyor. 

Eczacıbaşı’ndan “Sağlık Takipçim”
“Sağlık Takipçim”, kronik hastaların ve sağlığını 
takip etmek isteyenlerin tansiyon, kan şekeri ve/
veya kilo ölçümlerinin Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri 
tarafından uzaktan takip edildiği bir sistem. 
Tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin düzenli takip 
edilmesiyle bu hastalıkların neden olduğu iç organ 
hasarları, felç, damar ve sinir sistemi tahribatı, 
amputasyon, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi ciddi 
komplikasyonlar engellenebiliyor.
Bu sistemle yapılan ölçümler, saniyeler içinde 
otomatik olarak Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri’nin 
Medikal Çağrı Merkezi’ne düşüyor. Değerler, çağrı 
merkezindeki hemşireler ve doktorlar tarafından 
sürekli izleniyor. Ölçüm yapılması atlandığında, 
üyenin cep telefonuna SMS gönderilerek ve/veya 
üye telefonla aranarak hatırlatma yapılıyor. Ölçüm 
sonuçlarına göre medikal çağrı merkezi tarafından 
yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılırken, acil 
durumlarda gerekli aksiyonlar alınır.

Sisomobile,Tablet PC uygulaması
1988 yılından beri sağlık alanında çözümler 
geliştiren Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri şirketinin 
Sisomobile Medikal Klinik Asistan (MCA) Tablet 
PC uygulaması, doktor ve hemşirelerin, hasta 
bilgileri ile elektronik sağlık kayıtlarına tablet PC 
ile anlık olarak erişebilmelerini sağlıyor. Sayısal 
kalemle hızlı ve kolay veri girişi yapılan Tablet 
PC’de işlemler dokunmatik ekrandan seçilerek 
kısa sürede gerçekleştiriliyor. El yazısı ile girilen 
veriler, tutulan notlar anında elektronik ortama 
dönüştürülerek SisoHBYS’ye (Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemi) kaydediliyor. Tablet PC’nin 
kamerası ile hastanın şikâyetçi olduğu bölgenin, 
yaranın vb. görüntüsü alınarak yara takibi 
yapılabiliyor. 
Sisomobile iPhone uygulaması ile doktorlar, zaman 
ve mekândan bağımsız olarak yatan hastalarının 
bilgilerine anlık ve bütünlüklü olarak ulaşıp 
sorgulama yapabiliyor. Hastanın tedavisi boyunca 
yapılan teşhis ve tedaviye yönelik tüm işlemleri 
izleyerek hasta başında olmadan da SisoHBYS’ye 
hızlı, kolay ve güvenli olarak ulaşabiliyor. 
Uygulamada; doktor emri, laboratuvar, radyoloji, 
tetkik, gözlem işlemleri elektronik ortamda mobil 

olarak üretiliyor. iPhone’nun 3G desteği, yüksek 
işlemci gücü ile hızlı internet ve dosya transferi 
sayesinde bilgilerin ayrıntılarına kadar erişim 
sağlanıyor. Hastaların yüksek dosya boyutundaki 
Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri (Picture 
Archiving and Communication Systems-PACS 
) görüntüleri ve çok sayıdaki tetkik sonuç 
bilgisi dahi kısa süre içinde görüntüleniyor. 
Çok noktadan dokunma algılayabilen ekran, 
geçişlerde kullanılan yumuşak efektlere özgü 
tasarımlanmış kullanıcı dostu yazılım arayüzleri ile 
destekleniyor. Yüksek çözünürlüklü retina ekran 
sayesinde metinler keskin, resimler, nesneler 
net olarak görüntüleniyor. iPhone uygulama 
yazılımı animasyonlu akıllı grafik içerikleri ile 
görselleştiriliyor.

iPad uygulaması
iPad üzerinde App Store’dan ücretsiz olarak 
indirilebilen Sisomobile iPad Uygulaması’yla da 
doktorlar, zaman ve mekândan bağımsız olarak 
yatan hastalarının bilgilerine anlık ve bütünlüklü 
olarak ulaşıp, istem ve istek yapabiliyor, veri girişi 

gerçekleşebiliyor. Veri girişinde iPad’ın akıllı 
klavyesi, arama penceresi, hızlı ve doğru veri 
girişine yardımcı oluyor. Mobil veri girişi ile teşhis, 
tedavi ve takip süreçlerini elektronik ortama 
taşıyarak, elektronik sağlık kayıtlarının daha 
hızlı girilmesini ve hastanın başucundan gerçek 
zamanlı sorgulanabilmesini sağlıyor.
3G ve wi-fi teknolojisi ile bağlantı kuran iPhone ve 
iPad uygulaması içeriklerine kullanıcı adı ve şifre 
ile ulaşılıyor.
 
Avea’dan uzaktan hasta takibi ve 
mobil hastane çözümleri
Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri ve Avea işbirliği 
ile hazırlanan yeni projede, kronik hastalıklar 
uzaktan takip edilebiliyor. Bu yeni nesil hasta takip 
sisteminin hayata geçmesi ile her 1000 kişiye 3 
yatağın düştüğü Türkiye sağlık sektöründe; 1 yılda 
10 bin, 5 yılda ise 100 bin hasta evinden/işyerinden 
takip edilebiliyor. 
Avea’nın Ar-Ge çalışmaları ve Acıbadem Mobil 
Sağlık’ın donanımı ve sektördeki bilgi birikimi 
ile çözüm ortaklarının katkısı sonucunda ortaya 
çıkan “Uzaktan Kronik Hastalık Takibi” Projesi 
ile; kardiyoloji, kronik ve (yüksek tansiyon, kronik 
kalp rahatsızlıkları, aritmi, koroner damar 
rahatsızlıkları) diyabet hastalarının yanı sıra evde 
bakım gerektiren, taburcu edilen veya acil tıbbi 
yardım sonrası izlenmesi ve koruyucu kontroller 
yapılması gereken hastalar zaman ve mekândan 
bağımsız 7 gün 24 saat takip edilebiliyor. 
Avea-Acıbadem Mobil Sağlık Uzaktan Kronik 
Hasta Takibi Projesi kapsamında geliştirilen “M2M 
Gateway” cihazı, kronik hastalığı olan en fazla dört 
farklı kişinin aynı tıbbi cihazla yaptıkları ölçümlerin 
bluetooth veya USB bağlantısı ile M2M Gateway’e 
otomatik olarak aktarılması ve sonrasında Avea 3G 
altyapısı ile Acıbadem Mobil Sağlık Hekimlerine, 
kişinin kendi dosyasına  işlenmek suretiyle 
iletiliyor. Sistem Avea’nın kapsama alanındaki tüm 
ülkelerde hizmete sunuluyor. 
Avea’nın Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata 
geçirdiği “Mobil Hastane Çözümleri” Projesi 
ile uygulama kapsamındaki hastanelerin acil 
birimlerine yetiştirilmeye çalışılan hastaların 
bilgileri ambulanstan önce hastaneye ulaştırılıyor. 
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Ambulanstaki doktorun mobil cihaz vasıtasıyla 
3G bağlantı ile gönderdiği veriler, hastane acil 
servislerindeki uzman doktorlar tarafından 
izlenebiliyor. Böylece özellikle yaşamsal önem 
taşıyan acil vakalarda hastanın ulaşmasına kadar 
geçen sürede gerekli hazırlıklar yapılıyor, zaman 
kaybı en aza indiriliyor.
Sağlık sektöründeki diğer uygulamalar ile 
entegre olarak uçtan uca mobil çözüm sunan 
“Mobil Ambulans” uygulaması hızlı iletişim için 
en az veri girişi, en fazla seçimlik alan içerecek 
şekilde tasarlandı. İlk olarak Ankara Keçiören 
Hastanesi (Eğitim ve Araştırma) acil servisi ve 
ambulans hizmetleri tarafından kullanılmaya 
başlanan Mobil Ambulans uygulaması; mobil 
cihazlar üzerinden hastaya ait bilgilerin girilmesi, 
ekranda sorunlu bölgenin işaretlenmesi ve 
fotoğraflanması, bilgilerin acil servis yönetim 
ekranında görüntülenmesi, sorunun içeriğine 
göre gerekli sağlık personelinin uyarılması gibi 
fonksiyonlar içeriyor.

“Anne oluyorum” paketi

Liv Hospital katkılarıyla anne adaylarına özel 
olarak hazırlanan “Anne Oluyorum Paketi” ile, 
annelerin sağlıklı hamilelik ve doğum süreci 
yaşamalarına katkı sağlanıyor. Hamilelik dönemi 
boyunca anne adayının hamilelik durumuna uygun 
içerikler gönderiliyor ve abonelik süreci boyunca 
sürekli destek sağlanıyor. Doğumu kolaylaştırıcı 
pratik bilgiler, beslenme önerileri, hamilelik 
psikolojisine yönelik tavsiyeler, evde yapılacak 
egzersiz hareketleri ve nefes egzersizleri gibi 
bilgilendirici hizmetler bu paket ile cebinizde. 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’daki 16 
Avea bayisinde sunulan iPhone ve iPad uyumlu 
Alman menşeli Medisana’nın ödüllü Vitadock mobil 
sağlık ölçümü cihazı ile, kilo, tansiyon, kan şekeri 
ve ateş ölçümleri her an her yerde yapılabiliyor. 
Yapılan ölçümler VitaDock uygulaması sayesinde 
raporlanabiliniyor, istatistik tutulabiliyor ve 
istenildiği anda tüm bu raporlamalar doktor ile 
paylaşılabiliyor.

Avea’nın AloDoktorum Servisi ile aboneler 
0888 250 5022 numarasını arayarak Acıbadem 
Mobil doktorlarına anında ulaşıyor; sağlık 
konularında danışmanlık ve acil durumlarda 
anında yönlendirme alabiliyorlar. Avealılar,  
AloDoktorum’u aradıklarında, genel sağlık 
danışmanlığının yanı sıra, telefonda uzman bir 
psikolog ile görüşerek psikolojik danışmanlık 
hizmeti de alabiliyorlar. 

Turkcell, “sağlıkmetre” ile doktorla 
hastanın haberleşmesini sağlıyor

Türkiye’deki milyonlarca kronik hastayı ilgilendiren 
kronik hastalıklarla mücadelede maliyetleri 
düşüren mobil sağlık çözümü ile Turkcell, 
Türkiye’de uzaktan sağlık takip yönetiminde yeni 
bir dönem başlatmıştı. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Turkcell 
ortaklaşa, mobil sağlık alanında yüzde yüz yerli 
tasarım ve üretim,  tek cihazda iki hastanın takip 
edilebilmesiyle dünyada bir ilk olan “Sağlıkmetre” 
adlı cihazı kullanmaya başladı. Cihaz kronik 
hastalıkların tedavisinde maliyetleri düşürmesi ve 
hastaya zamanında müdahaleyi esas alıyor. 
Turkcell “Sağlıkmetre” çözümü, hem insan 
sağlığı hem de neden olduğu yüksek maliyetle 
ülkemizin sağlık ekonomisini tehdit eden 5 farklı 

kronik hastalığı (diyabet, aritmi, tansiyon, astım ve 
KOAH), en son teknoloji ve maksimum kullanım 
kolaylığıyla izlenmesini sağlıyor. Patenti Turkcell’e 
ait olan cihaz, Turkcell Teknoloji mühendisleri 
tarafından yerli kaynaklarla geliştirildi. Cihaz her 
yaş grubundaki kronik hastanın zamandan ve 
mekândan bağımsız olarak yaptıkları ölçümleri 
tek bir tuşa basarak doktora iletmesine olanak 
tanıyor. Tek bir cihaz üzerinde iki ayrı hastanın 
takip edilebildiği cihaz ve beraberindeki çözüm 
dünyada kendi alanında ilk uçtan uca uzaktan 
sağlık yönetim çözümlerinden biri. Turkcell Sağlık 
Takip ile hastanın bakım ve yaşam kalitesinin 
artırılması, doktor ile hasta arasında bakım ve 
takip sürekliliğinin sağlanması, daha fazla hastaya 
daha kaliteli hizmet sunulması, komplikasyonların 
engellenmesi, verimliliğin artırılması ve sağlık 
sektöründe maliyetlerin azaltılması sağlanıyor. 
Turkcell SağlıkMetre, içerisindeki SIM kart 
sayesinde, her yaştan kronik hastanın zamandan 
ve mekândan bağımsız olarak yaptığı ölçümleri 
tek bir tuşa basarak doktoruna otomatik olarak 
iletmesine imkân tanıyor, gerektiğinde hastaya 
ölçüm yapmasını hatırlatıyor. Bu sayede hasta için 
takip defteri tutmak, bu defteri her muayenede 
doktoruna götürmek ya da ölçüm yapmayı 
unutmak gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Yakın 
takip sayesinde çok daha etkin bir tedavi alabiliyor. 
SağlıkMetre aynı zamanda, iki ayrı hastanın tek 
bir cihaz üzerinde takip edilebildiği dünyadaki ilk 
uçtan uca uzaktan sağlık yönetim çözümlerinden 
biri. 

Vodafone’dan “Cep Sağlık”, 500 bin 
hayata dokundu

Mart 2013’te lanse edilen Vodafone Cep Sağlık, 
birinci yılında 500 bin kişinin hayatına dokundu 
ve abonelerinin sağlıklı yaşam yolculuğunda 34 
milyon kez yol gösterdi. Sağlıkla ilgili hizmetlere 
uzaktan erişimi kolaylaştıran Vodafone Cep Sağlık 
uygulaması yaklaşık 10 bin kişinin sağlıklı yaşam 
hedeflerinin bir parçası haline geldi. 
Vodafone Cep Sağlık Platformu, Vodafone 

Türkiye ve Artı Sağlık A.Ş. ortaklığında, Vodafone 
abonelerine anında mobil sağlık çözümleri 
sunuyor. Vodafone Cep Sağlık Platformu’nda, 
7/24 hizmet veren 1120 Ambulans Hattı da 
bulunuyor. Ayrıca yine 1120 üzerinden tek telefon 
ile ulaşılabilen ve üç büyük şehirde sunulan Evde 
Sağlık uygulamasıyla, sağlık hizmetini evinde 
almayı tercih eden ailelere ve bireylere muayene, 
tahlil, pansuman, serum takılması, enjeksiyon gibi 
tıbbi hizmetler yüzde 20 indirimle veriliyor
Vodafone Cep Sağlık mobil uygulamasıyla 
kullanıcıların Vodafone Cep Sağlık portföyündeki 
ürün ve hizmetlere ulaşma imkânı ve sağlıklı 
yaşam, beslenme, diyet gibi konularda güncel 
haberlere erişim kolaylaştı. Vodafone Cep Sağlık 
kapsamındaki ürünlerden Sağlık Dosyası, kişinin 
sağlık geçmişi, acil durumlarda ulaşılacak veya 
kan verebilecek kişi bilgileri, sağlık belgeleri, 
ilaç hatırlatmaları, kontrol/ölçüm hatırlatmaları, 
ölçüm kayıtlarının yer aldığı ve kaydedilebilen 
bir kişisel sağlık yönetim sistemini içeriyor. 
Abone, tüm sağlık bilgilerini elektronik ortamda 
kaydederek, istediği zaman ulaşabiliyor veya sağlık 
profesyonelleri ile paylaşabiliyor.
Sağlıklı beslenme paketi ile en taze ve sağlıklı 
beslenme ipuçlarını ücretsiz cebinize getiren 
Vodafone Cep Sağlık’ın sunduğu en büyük yenilik 
ise kişiye özel sağlık verilerinin çip üzerinde 
saklandığı Vodafone Cep Sağlık Kartı. Bu kartla 
dijital olarak saklanan sağlık bilgilerinin abonenin 
onayı ile her yerden ve ihtiyaç duyulan her an 
ulaşılması hedefleniyor.
 Vodafone Cep Sağlık’ta kişiye özel hizmet veren 
sağlık koçu hizmeti de yer alıyor. Sağlıklı ve kaliteli 
yaşam, zindelik, sağlıklı beslenme, egzersiz, 
psikolojik destek gibi konularda danışmanlık 
hizmeti sağlık profesyoneli koçlar tarafından 
veriliyor. Sağlık koçu periyodik olarak kullanıcıya 
ulaşarak koruyucu ve önleyici tıp konusunda 
tavsiyelerde bulunuyor. Vodafone’un tamamen 
ücretsiz sunduğu SMS Bilgi Servisleri sayesinde 
sağlıklı yaşam, beslenme, diyabet, obezite, anne 
ve bebek, hamilelik, hipertansiyon gibi konularda 
bilgiler kısa mesajla düzenli olarak kullanıcıya 
iletiliyor.
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Doktorların tavsiye ettiği en iyi 
10 mobil sağlık uygulaması
Günümüzde akıllı telefon ve tabletlerin kullanım 
oranlarının hızla artması, mobil internet kullanımını 
hayatımızın bir parçası haline getirdi. Sosyal medya ve mo-
bil mecraların sağlık alanında da kullanılmaya başlaması 
ile mobil sağlık uygulamalarının sayısı ve popülerliği yük-
seldi. Adımlarımızı, kalorilerimizi, kalp atışımızı ve tan-
siyonumuzu ölçen, gebelik takipçisi ve/veya ağrı kesici 
hizmetleri sunan her yaşa ve ihtiyaca göre farklılık gös-
teren birçok mobil uygulamaya, iOS ve Android tabanlı 
cihazlarımızdan istediğimiz her an ulaşabiliyoruz. Sağlık 
hizmeti sağlayanlar da, hastalarını takip etmek ve onların 
sağlığını iyileştirmek için mobil sağlık uygulamalarını 
önemli bir araç olarak görüyorlar. Fakat bununla birlikte, 
her mobil sağlık uygulamasının doğru ve güvenilir uygu-
lama olmadığını da biliyoruz. İhtiyaca ve kullanıma göre 
farklılık gösteren çeşitli uygulamaları mobil cihazlarınıza 
indirmeden önce sağlığınız ve güvenliğiniz açısından her 
birine tedbirli yaklaşmak oldukça önemli bir konu. Bu 
uygulamalar şunlar:

1. Calorie Counter and Diet Tracker (MyFitnessPal.com)
2. Weight Watchers Mobile (Weight Watchers International)
3. Lose It! (FitNow)
4. White Noise Lite (TMSoft)
5. First Aid (American Red Cross)
6. Runkeeper (FitnessKeeper)
7. Stroke Riskometer (Autel)
8. Emergency First Aid & Treatment Guide (Phoneflips)
9. Instant Heart Rate (Azumio)
10. Fooducate (Foducate)

Mobil sağlığın hizmetinde: Kablosuz tansiyon aleti

Eski zamanlarda yaşayan insanların belki de çok fazla yaşam konforlarını etkilemeyen bir 
problem, günümüz insanının baş belası olarak hayatımızda yerini aldı: Yüksek tansiyon.
Bu hastalık ve dönemsel bozukluklar için onlarca neden sayılıyor. Doğuştan gelen yatkınlık 
ciddi anlamda bir etken olsa da asıl belirleyici etkenin yaşam tarzımız olduğu herkesçe 
kabul gören bir gerçek. Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, zararlı madde tüketimleri, 
stresli çalışma ortamları kan basıncımızın yükselmesine uygun ortamı hazırlıyor. Aslında biz 
vücudumuza bu kadar kötü davranırken nasıl hâlâ bu kadar sağlıklı kalabiliyoruz bu da ayrı bir 
konu. 
Teknoloji ve pazarlama dehaları tansiyon aletini akıllı telefonlarla birlikte kullanmamızı 
sağlayan uygulama ve aparatlar geliştirdiler. Stresle yaşayanlar için tansiyonun kontrol 
edilmesine yardımcı olacak bir apart.
Klasik tansiyon aletlerini verimli bir şekilde kullanabilmek için tansiyonu ölçülecek kişinin 
mutlaka yardım alması gerekiyor. Yeni nesil aparatlar bu zorunluluğu ortadan kaldırması 
yönüyle oldukça önemli. Wireless Blood Pressure Monitor kablosuz bir tansiyon ölçme aleti. 
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Yaşlılara özel telefon
Anadolu Girişimcilik, yaşlı nüfusun sağlık ve iletişim ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen 
“Concox GS503”’ model cep telefonunu Türkiye pazarına sundu. Yoğun talep gören telefon 
sayesinde 60 yaş ve üzeri kişiler, acil sağlık yardımına ihtiyaç duyduklarında medikal 
merkezlere veya yakınlarına kolayca ulaşabiliyor.

Türkiye’nin ilk ve tek takip özellikli ve medikal destekli telefonu Concox, “acil durum 
butonu” özelliği ile dikkat çekiyor. Çeşitli teknolojik yenilikleri barındıran ve kolay 
kullanıma sahip olan “Concox GS503”’, aynı zamanda yaşlıların sokakta kaybolmaları gibi 
özel durumlar için de en ideal çözümü sunuyor.

Concox cep telefonlarının en belirgin özelliği konum belirleme. İçerisinde bulunan GPS 
çipi sayesinde kişinin bulunduğu konumun belirlenmesine olanak veriyor. “Acil Durum 
Uyarı” özelliği ise tek butonla SMS gönderilmesini sağlıyor. Cihazın arkasında bulunan 
butona basıldığında adres bilgisi, medikal merkezlere ulaşıyor ve 7/24 ambulans gönderimi 
sağlanıyor. Concox GS503 kullanan kişilerin yakınları, konumunu internet üzerinden 
interaktif harita üzerinde akıllı telefonu ile izleyebiliyor. Böylece kişinin nerede olduğu 
endişesini yaşamıyorlar.

Türkiye genelinde çeşitli alışveriş noktalarında satışta olan  Concox telefonların 2015 
yılında yaygınlaşarak telekomünikasyon sektörün önemli kollarından biri haline gelmesi 
bekleniyor.
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