
Sağlıkta robot 
devrimi sürüyor…
3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi’ne robotlar, damga 
vururken dijital hastane teknolojileri büyük ilgi gördü. Hasta ile 
doktor arasında iletişim kuran, hastanın anlık takibini sağlayan 
hasta vizit robotu, zirveye damgasını vurdu.

Sağlık ve bilişim dünyasını buluşturan 3. 
Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi’15, 8-9 
Mayıs 2015 tarihleri arasında Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zirvede, 

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 
sektörün kanaat önderlerinin görüşlerinin 
paylaşıldığı çok önemli panel ve konferanslar da 
gerçekleştirildi.  Zirvede, bu üçüncüsü düzenlenen 
“Altın Steteskop Ödülleri” de sahiplerini buldu.

İnsan eli yerine robotla sağlık hizmeti

Zirvenin açılışında konuşan Sağlık Bilişim Derneği 
Başkanı Yasin Keleş, Türkiye’de artık sağlık 
sektörünün dönüşüme tabi olduğu, dijital hastane 
anlayışı ile birlikte sağlıkta robot devriminin de 
başlayacağını vurguladı.  Çok yakın bir dönemde 
devrim niteliğindeki teknolojilerin hastaneler ile 
buluşacağına işaret eden Keleş, “Robotlar hastayı 
karşılayacak, ona refakat edecek. Robotların 
yardımı ile doktor ve hasta da zaman tasarrufu 
sağlayacak” dedi. 

Günlük 50-60 bin poliklinik kapasitesi olacak 
dijital hastanelerde yönlendirmelerin dijital 
olarak yapılacağını anlatan Keleş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Sağlık sektörü dönüşüyor. İnsan eli ile verilen 
sağlık hizmetler yerini, dijital teknolojiler ve 
robotlara bırakıyor. Şu anda 200-300 yatak 
kapasitesi ile hizmet veren hastaneler, yakın 
bir zamanda kurulan büyükşehir hastaneleri 
5 bin yatak kapasitesine ulaşacak. Günlük 
poliklinik sayısı da 50-60 bin olacak. Bu durumda 
hastanecilik hizmetlerinin insan gücü ile verilmesi 
neredeyse imkânsız hale gelecek. İnsan eli ile 

mümkün olmayan hizmetler; kontrol, takip ve 
monitörize eden teknik cihazlarla yapılacak.” 

Dijital teknolojilerin kullanımı ile gerekli 
insan kaynağı konusunda dünyada bir ilki 
gerçekleştirerek, 7 üniversiteden oluşan 
Sağlık Bilişim Akademisi’ni kurduklarını dile 
getiren Keleş, bu yıl Akademinin altyapısının 
tamamlanacağını bildirdi. 

Hasta vizitini robotlar gerçekleştirecek
Sağlık Bilişim Derneği Başkanı Yasin Keleş ve 
diğer katılımcılar daha sonra zirve kapsamında 
düzenlenen fuar alanında bin metrekarelik alana 
kurulan “Dijital Hastane”nin açılışını yaptı. Dijital 
hastane teknolojileri bu yıl, akıllı, kâğıtsız ve 
yeşil hastane konseptlerinden oluşan üç ayrı 
başlıkla sunuldu. 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.  Dijital 
Hastane Platformu’nun ünlü konuğu Kalp ve 
Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, 
hasta ile doktorun ülkelerarası iletişimini sağlayan 
hasta vizit robotu ilk kez denedi. 
“Yeni teknolojilerin önemli bir bölümünü oluşturan 
robotlar sayesinde artık doktor, iyi olacak hastanın 
ayağına gelecek” diyen Prof. Sönmez, hasta ile 
doktor arasındaki sürekli iletişim kurabilen, 
hastanın durumunun anlık takibini sağlayan 
ve doktora hassas teşhis ayrıcalığı sunabilen 
teknolojilerin, gelecekte sağlık sektöründe çok 
önemli bir yer tutacağına dikkat çekti. . Basın 
mensuplarına robotun sağlık alanında nasıl 
kullanıldığını anlatan Sönmez, daha sonra Ipad ile 
kontrol ettiği robotla hasta odasında yatmakta olan 
bir hastayla görüntülü konuştu ve sağlık durumuna 
ilişkin bilgi aldı.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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