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Mobilite ile çalışan sağlık 
personeli, günde en az 
yüzde 10 zaman kazanıyor 

Sağlık yöneticilerinin 
yüzde 80’inin mobil 
iletişime ihtiyaç 
duyduğuna işaret 
eden Sisoft Genel 
Müdürü  Siso, hemşire 
işlemlerinin iPad ve 
Android tabletlerle 
hasta başında 
yapıldığı için veri 
girişinin hızlandığı, 
unutma sonucu 
maddi kayıpların 
önüne geçildiği ve 
hatalı uygulamaların 
önlendiğini bildirdi. 

Sisoft Genel Müdürü Ömer Siso, artık sağlık yöneticilerinin yüzde 80’inin mobil iletişime daha 
fazla ihtiyaç duyduğunun üzerinde durarak, mobil uygulamaların kullanılmasının, manuel 
yöntemle yapılan işlemlere oranla medikal hatayı en aza indirdiğini kaydetti. Siso, mobilite ile 
hareket halinde çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarının yaklaşık olarak günde en an yüzde 

10’luk zaman kazandıklarını söyledi. 

Siso, yöneticilere mobil olarak, text veya grafiksel olarak ulaşan sağlık kurumuna ait bilgiler sayesinde 
kurumda bulunmayan yöneticilerin de güncel bilgiye ulaştıklarını belirtti. Siso, bu sayede web tarayıcı 
ya da mobil cihazlar üzerinden erişilen bilgilerin sağlık kuruluşlarındaki karar vericilerin stratejik karar 
vermelerinde karar destek sisteminin ilk basamaklarından birisi haline geldiğini ifade etti. 
Sisoft’un dünya devleri arasında yer almasını ve ülkemizde gelişen ve değerlenen yazılımlarımızın, 
yurtdışına ihracatının artırılmasını amaçladıklarını dile getiren Siso, “Ürünlerimizi uluslararası beğeniye 
sunmak adına, dil desteği sayısını daha da artırmak ve pazar payımızı büyütmek ve bir dünya markası 
olmak hedefindeyiz” diye konuştu. 

-Mobil sağlık uygulamaları hangi ihtiyaçtan 
doğdu. Uygulamalar özel ve kamu hastanelerinin 
ve sağlık merkezlerinin yoğun iş yükünü ve 
yüksek maliyetleri ne kadar hafifletebilir? 

-Günümüzde hızla gelişen mobil teknolojinin 
sağladığı büyük kolaylıklar, sağlık alanındaki 
yaygınlaşma ivmesi çok daha hızlı oldu. Sağlık 
kuruluşlarının tercihi olarak RFID teknolojisi, 
yaygın bir şekilde kullanılırken, özellikle dijital 
görüntüleme cihazları, PACS ve kablosuz akıllı ağ 
çözümleri üzerinde çalışan mobil teknolojiler de 
sık kullanılmaya başlanan diğer yenilikler arasında 
yerini buldu. 

Kâğıtsız hastane konsepti ile Türk sağlık 
sistemine giren mobil uygulamalar ilk olarak 
Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde 
kullanılmaya başlandı. Kurumda kullanılan 
Sisohbys, süreç takibini kolaylaştırırken, bir 
yandan da hata oranlarını en aza indirdi ve maddi  
kazanımlar sağladı.

Hemşire işlemleri, iPad ve Android tabletler 
ile hasta başında yapılabilir hale getirildiği için 
hem veri girişi hızlandı, unutma sonucu maddi 
kayıpların önüne geçilirken hem de hasta başı 

yapılan hatalı uygulamaların önüne geçildi. Acil 
ve yatan hasta servis işlemleri tamamen mobil 
ortama taşındı. Hasta başlarında ve yatan hasta 
servislerinde hem iOS hem de Android uyumlu 
mobil cihazlar devreye alınarak işlemlerin 
elektronik ortamda yapılması sağlandı ve kâğıt 
kullanımı en aza indirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre 
akılcı ilaç kullanımı kişilerin klinik bulgularına 
ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun 
süre ve dozajda, en uygun maliyetle ve kolayca 
sağlayabilmektir. Buna göre Doğru-hasta / doğru-
ilaç eşleştirmesi mobil cihazlarla kullanıma 
sunulmuş oldu.

Buna benzer pek çok başlık kurum(lar)a maddi 
kazanım sağlarken, hem de iş süreçlerin çok hızlı 
hale getirdi ve veri tekrarının önüne geçildi.

-Doktorlar ve hastalar kişisel sağlık 
aletlerindeki yüksek teknolojiyi benimsemeye 
hazırlar mı? Giyilebilir teknoloji, akıllı telefon 
bağlantılı tıbbi cihazlar ve mobil uygulamalar 
giderek artarken, sağlığın iyileştirilmesinde 
bütün bunlar ne kadar etkili olabilir?
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-Artık, sağlık yöneticilerinin yüzde 80’inin mobil iletişime daha fazla ihtiyaç 
duyuyor. Mobil uygulamaların kullanılması, manuel yöntemle yapılan işlemlere 
oranla medikal hatayı en aza indiriyor. Mobilite ile hareket halinde çalışmalarını 
sürdüren sağlık çalışanları yaklaşık olarak günde en an yüzde 10’luk zaman 
kazanıyor. 

Yöneticilere mobil olarak, text veya grafiksel olarak ulaşan sağlık kurumuna 
ait bilgiler sayesinde kurumda bulunmayan yöneticiler de güncel bilgiye ulaşmış 
oluyor. Bu sayede web tarayıcı ya da mobil cihazlar üzerinden erişilen bilgiler 
sağlık kuruluşlarındaki karar vericilerin stratejik karar vermelerinde karar destek 
sisteminin ilk basamaklarından birisi haline geldi.

Hasta, personel, servis, hizmet, kurum, kullanıcı bazında anlık olarak hastane 
işleyişi sorgulanabiliyor. Sağlık kuruluşu yöneticilerinin iş akışı ile ilgili her türlü 
bilgiye anında ve tam olarak ulaşmasını ve bilgilerin rehberliğinde kuruluşu 
yönetmesini sağlıyor. 

-Mobil sağlık alanında ya da web tabanlı uygulamalarınıza ilişkin firmanızın 
yaptığı çalışmalar neler? Çözümlerinizden ve projelerinizden söz eder misiniz?

-Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’nde teknoloji artık mobilite ve web-tabanlı 
olmanın ötesinde bulut bilişimden geçiyor. Global sektör devleri bu alanlara yönelik 
yatırımlarını artırıyor. Bizler de, gelişen trende uygun olarak, 2006 yılından beri 
Java tabanlı bulut teknoloji ürünleri geliştirdik. Bu nedenle, Global çapta birkaç dev 
firmanın girdiği ihalelere girebilen ender firmalardan biri haline geldik. Yazılımın 
sorunsuz çalışmasından ve beklentileri karşılamasına ek olarak, Uluslararası 
standartlar çok önemli: Common Criteria ile güvenilirlik ve SPICE ile teknolojiye 
uygunluk bu faktörlerden belki de en önemlileri.

Klinik süreçlerin verimliliğini artırmak, hataları en aza indirmek, israfı önleyerek 
maliyetleri denetim altına almak, kanıta dayalı tıbba uygun yazılımlar geliştirmek, 
doğru ilacın doğru hastaya uygulandığını bilmek, sağlık hizmetlerini, kolay erişilebilir 
ve sürdürülebilir kılmak. Bunların hepsi artık sağlık hizmetinden beklenilen ve 
olması gereken işlemler.

Yazılımlarımızın tümü WEB tabanlı, tümleşik yapıda. İşletim sistemi, veri tabanı 
ve WEB tarayıcı bağımsızlığına sahip. Servis odaklı; mobil onay, e-imza desteği 
gibi pek çok özellikleri ile alanında öncü. Teknoloji ve ürün yelpazemiz ile rakipsiz 
olduğumuzu iddia ediyoruz. Türkçemiz dışında 6 ayrı dille çoklu dil desteğine sahibiz. 

Bu nedenle halen, KKTC, Senegal, Nijerya ve Azerbaycan’da projelerimiz mevcut. 
Ayrıca ürünlerimizin kalitesi ve geniş  yelpazesi sayesinde başarılarımızın artarak 
devam edeceğine güvenimiz tam. Bu sayede Sisoft’un dünya devleri arasında yer 
almasını ve ülkemizde gelişen ve değerlenen yazılımlarımızın, yurtdışına ihracatının 
artırılmasını amaçlıyoruz. Ürünlerimizi uluslararası beğeniye sunmak adına, dil 
desteği sayısını daha da artırmak ve pazar payımızı büyütmek ve bir dünya markası 
olmak hedefindeyiz.
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