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Neuroogle AHBYS, ‘Aile Hekimi’ni
bir saniyede asiste ediyor
Türkiye, sağlık alanında sorunsuz bir sisteme geçiş çabalarını
sürdürürken, yazılım sektörü de sağlık için kolaylaştırıcı, pratik çözümler
üretiyor. Büyük Doğu Yazılımʼın, hazırladığı Neuroogle uygulaması, “Aile
Hekimi”ne bir saniyelik sürede hasta ile ilgili gerekli tüm bilgileri aktarıyor.
AYSEL KANBER
ürkiye'nin ilk özel sektör "Aile Hekimliği Yazılımı" olan Neuroogle
AHBYS, tümüyle yerli bir yazılım
uygulaması olarak, Aile Hekimi'nin işlerini kolaylaştırıyor. Üç yıldır kullanılan uygulama, Sağlık Bakanlığı bilgi
sistemine entegre olarak kullanılıyor.
Büyük Doğu Yazılım'ın ortakları
Ayhan Bayrak ve Ferhat Sal, 20002001'de küçük bir Türkiye modeli hazırladıklarını ve Neuroogle AHBYS
sistemini ilk Bursa Sağlık Müdürlüğü
ile paylaştıklarını belirtiyorlar. Bursa'da
ilk uygulamayı gerçekleştirdiklerini anlatan Bayrak ve Sal, daha sonra Ankara
İl Sağlık Müdürlüğü ile çalışmaya başladıklarını söylüyorlar.
Bayrak ve Sal'ın aktardığına göre,
tüm Türkiye'ye yayılacağını ifade ettikleri Neuroogle, sağlık ocaklarında hizmet veren 'Aile Hekimi'nin kullandığı
bir yazılım. Uygulamayı kullanmaya
başlayan sağlık ocaklarında hastanın
gereksiz yere beklemesi, kayıt işlemleri
için zaman kaybetmesi söz konusu olmuyor. En az bir kez muayeneye giden
bir hastanın tüm bilgileri Neuroogle
AHBYS ile sisteme giriyor. Hekim, hastanın yüzünü görmeden, hasta ve hastanın birinci derece yakınları (anne,
baba, çocuk gibi) ile ilgili tüm bilgileri
ekranında görebiliyor. Dolayısıyla
hasta, doğrudan muayeneye alınmış
oluyor. Neuroogle AHBYS'nin bir veri
girişi aracı olmadığını, hekimi asiste
eden, yapay zeka altyapısı olduğunu
ifade eden Bayrak ve Sal, sistemle ilgili
diğer bilgileri şöyle aktarıyorlar:
"Sistem, hastaya ait tüm tıbbi özgeçmişi otomatik olarak sunuyor. Muayene şablonları ile kronik hastalar için
bir saniyede muayene kaydı yapılabiliyor. Özel tanı listesi, sık kullanılan tanılar listesi ve hastanın geçmiş tanıları

Ferhat Sal (sağda)
Ayhan Bayrak
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Sivas’ta çekirge istilası
ivas'ın Zara ilçesine bağlı üç
köyü istila eden çekirgelere
karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.
Zara ilçesine bağlı Kaplan, Deredam ve Kumoğlu köyleri ile Kaplan köyü Çotuklar mezraası ve
Müslümabat köyü yaylası, çekirge
istilasına uğradı. Köylerin merkezleri ile tarım alanlarını işgal eden
çekirgelerden rahatsız olan bölge
halkı, yetkililerden yardım bekliyor.
Sivas Tarım İl Müdürü Mehmet
Beykaya, çekirge şikayetlerinin ardından ilaçlama çalışmaları için bir
hafta boyunca teknik personeli bölgede görevlendirdiklerini söyledi.
Bu personelin 11 alet ve ekipmanla bölgede ilaçlama çalışması
yürüttüğünü ifade eden Beykaya,
bölgeye üç parti halinde ilaç gönderdiklerini belirterek, ''1350
dekar alanda 54 litre ilaç kullanıldı.
İlaçlama çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.
Kaplan Köyü Muhtarı Salim
Söyler, Aralık ayında bölgede bulunan köylerin muhtarları arasında
çekirgelerle ilgili imza toplayarak il
ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat ettiklerini anlatarak, ''Müra-
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caatlarımıza cevap alamadık. Mart
ayının sonlarında bölgeyi çekirgeler sardı. Muhtarı olduğum Kaplan
köyü başta olmak üzere çevre köylerde evlerin duvarları çekirgeyle
kaplandı. Kaymakamlığa müracaat
etmemiz sonucu devlet-vatandaş
işbirliğiyle ilaçlı mücadele edilmesine karar verildi'' dedi.
Araziler ve ağaçların çekirgeler tarafından talan edildiğini,
ekinlerin, sebze fideleri ve yoncaların mahvolduğunu kaydeden
Söyler, ''Bu sene ne ekin var, ne
bal var, ne de meyve. Bizler ektiğimizden bu sene para kazanamazsak bize kim bakacak. Kim
yardım edecek'' dedi.
''Başbakanımıza sesleniyorum,
Tarım Bakanımıza sesleniyorum,
bize yardım edin'' diyen muhtar
Söyler, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Köy içerisinde ilaçlama yaparak birkaç gün rahat ediyoruz,
sonra tekrar çekirgeler hayatımıza
giriyor. Çekirgeler hayatımızı kabusa çevirdi. Yetkililerin bu soruna
duyarsız kalması bizleri mağdur etmekte. Ekinlerimiz, ağaçlarımız kurudu. Yaylıma giden hayvanlarımız
köye aç dönüyor.''

listesinin hızlı girişi yapılabiliyor. Hastanın son reçete ilaçları, sık kullandığı
ilaçlar, muadil ilaç listesi sistemde görülebiliyor. Neuroogle AHBYS ile ilaca
özgü reçete notu girişi yapabildiği gibi,
tüm rapor ve çıktıların otomatik hazırlanmasını sağlıyor. Laboratuar sistemi
entegrasyonu ile yazılım içinden tetkik
isteme, sonuç görüntüleme ve analiz
imkanı olabiliyor. Sistem aynı zamanda aylık bütçe limiti kullanımı
oranı ve aşım uyarıları yapabiliyor. Bakanlık bilgi sistemi entegrasyonu içerisinde sorunsuz veri gönderme ve
sorgulama yeteneği olan Neuroogle

AHBYS, tüm kadın ve gebe işlemlerinin tek sayfada görsel araçlarla takibini
mümkün kılarken, yılda yüzlerce güncelleme ile hekim isteklerinin hızla sisteme eklenmesini sağlıyor."
Türk sağlık sisteminde yaygınlaştırılan "Aile Hekimliği" uygulamasında
hekimin başarılı olmasının kaçınılmaz
olduğuna da işaret eden Bayrak ve Sal,
sistemin aynı zamanda hekimin tüm
uygulamalarının Sağlık Bakanlığı tarafından izlenmesini de sağladığına işaret ediyorlar. Böylece, başarısız ya da
işini iyi yapmayan hekimin elemine olmasının kaçınılmaz bir duruma geldi-

ğini, uygulamanın hekimi başarılı olmaya yönlendirmede de bir araç olduğunu aktarıyorlar. Bayrak ve Sal, Sağlık
Bakanlığı'nın 'Aile Hekimliği' uygulamasının başarılı olan hekimin daha
fazla para kazanmasını sağladığına
dikkat çekiyorlar.
Büyük Doğu Yazılım olarak, sadece
Neuroogle AHBYS konusunda yoğunlaşmayı hedeflediklerini dile getiren
Sal ve Bayrak, dünyada Aile Hekimliği'nin hızla yayıldığını, Türkiye'den
sonra Türk Cumhuriyetlerinde aynı sistemi uygulamak istediklerini belirtiyorlar.

‘Ter kokusu keneyi cezbeder’
nkara Üniversitesi (AÜ) Veteriner
Fakültesi Parazitoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Zafer Karaer, köylülerin, çiftçilerin çalışma saati olarak kenelerin hareketsiz
veya en az hareketli oldukları günün
15 derecenin altında olduğu zaman dilimlerini tercih etmesini gerektiğini bildirdi.
Prof. Dr. Karaer, yaptığı açıklamada, laboratuvar şartlarında keneleri
12 derecede sakladıkları, bu sıcaklıkta
aktif olmadıklarını söyledi.
Kenelerin, laboratuvarda iklim dolaplarında 12-13 derecede 6-7 ay canlı
kalabiliklerini belirterek, '' Kene burada hareketsizdir, aktif değildir. Bu vaziyette aktif olmayan kene de kan
emeceği insan veya hayvanları algılayamaz'' dedi.
Kenelerin bu özellikleri düşünüldüğünde, köylüler ve çiftçilerin tarla,
bağ, bahçedeki işlerini, sıcaklığın 15
derecenin altında olduğu sabah saatlerinde yapmalarını gerektiğini vurgulayan Karaer, şunları söyledi:
''Çiftçilere erken kalkmayı, işe
erken gitmeyi öneriyoruz. Atalarımızın
dediği gibi, 'güneş üzerlerine doğmasın, bereketleri artsın.' Bunu tavsiye
ediyoruz. Sabah erken kalkmalarını ve
saat 05.00-10.00 saatleri arasında çalışmalarını öneriyorum. Tarlada, bağda,
bahçeki işler, kenelerin hareketsiz veya
en az hareketli oldukları, sıcaklığın 15
derecenin altında bulunduğu sabah saatlerinde yapılmalıdır. Ayrıca akşama
doğru da hava ısısı düştüğü için sabahtan arta kalan işler, akşama tamamlanabilir. Yani çalışma saatlerini sabah
05.00-10.00, akşam 17.00-20.00 saatleri arasında yapmalıdır. Dinlenme sa-
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İzmir, Avrupa’yla yarışıyor
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atleri olarak ise saat 10.00-17.00 arasını tercih etmelidirler.''
Bununla ilgili Ankara'nın Nallıhan
ilçesindeki bir maden işletmesinde vardiya sistemlerini değiştirdiklerini de
ifade eden Prof. Dr. Karaer, bu doğrultuda öğlen çalışma vardiyalarını sabah
ve akşama aktardıklarını, öğleni boş bıraktıklarını söyledi. Ter, vücut ısı artışı-

nın algılanmayı kolaylaştıran ve keneyi
cezbeden bir unsur olduğunu belirten
Karaer, şöyle dedi:
''Sabahın erken saatlerinde vücut ısısında yükselme, öğlen saatlerine göre
çok daha az olacağı için terleme de
olmaz. Bu yüzden kenenin ısıyı ve kokuyu alması da engellenmiş olur. Ve kene
kan emmek için insanı algılayamaz.''
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zmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki
anne ölüm oranının yüz binde
11,1 ve bebek ölüm oranının ise
binde 8,4'e düştüğü, bu oranların gelişmiş ülkelerden beklenen değerler
olduğu belirtildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan
yazılı açıklamada, kentte kuvöz sıkıntısının bulunduğu yönündeki haberler
üzerine
kamuoyunun
bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
İzmir'de yılda 52 bin, ayda ortalama 4500 bebeğin dünyaya geldiği
kaydedilen açıklamada, şu bilgilere
yer verildi:
''Çevre illerden çok sayıda riskli
gebelik ve riskli bebek sevki almaktayız. Yine ilimizde 240 tanesi sağlık
bakanlığı hastanelerinde, 28 tanesi
üniversite hastanelerinde ve 76 ta-
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S A Ğ L I K

R E H B E R İ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
MERKEZLERİ
Fizyomed Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
İncek Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi
Özel Diafiz Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel Mutlu Yaşam Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel Ailemiz Tıp Merkezi
Özel Enerji Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel Meta Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel Tandoğan Magnet Tıp Merkezi
Ankara Bio-Fiz Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Kuantum Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Beyaz Önlük Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Özel Incek Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi
Bio-Fiz Fizik Tedavi Merkezi
Özel Yaşam Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Fizmer Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Bor Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
Batıkent Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi

nesi özel hastanelerde olmak üzere
toplam 344 adet kuvöz bulunmaktadır.
Amerikan Pediatri Akademisyenlerinin verilerine göre, bin canlı doğuma, bir yoğun bakım kuvözü
gerekmektedir. Yine bin canlı doğuma 2-3 standart kuvöz gerekmektedir.
Bu
sayılar
bölgedeki
doğurganlık hızına göre değişiklik
göstermekle birlikte, İzmir bu oranları fazlasıyla karşılamaktadır. Bu bilimsel veriler ışığında kuvöz
yetersizliği tanımlaması gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak bazen aynı
gün içinde 4-5 tane çoğul gebeliği
olan anne, erken doğum riski ile
karşı karşıya kalabilmektedir. Sadece
bu özel ve nadir günlerde il dışına
bebek ya da anne transferi yapmaktayız.''

441 95 66
460 20 12-19
281 10 15
346 25 25 346 55 77
229 02 29 229 53 53
285 25 40 285 25 41
417 21 11 425 69 00
212 80 80
473 88 55
230 56 86
2633673
499 36 03 - 04
473 88 55
222 55 23
229 95 27
396 46 11
255 41 42

LABORATUARLAR VE
SAĞLIK OCAKLARI
Laboratuar Görüntüleme Merkezi
Ac İleri Sağlık Tıp Merkezi
Agm Tıbbi Görünteleme Merkezi
Anatolıa Tüp Bebek Merkezi
Ankalab Laboratuvarları
Ankara Laboratuarlar
Akpınar Sağlık Ocağı
Altındağ Merkez Sağlık Ocağı
Altındağ Sağlık Ocağı
Altınova Sağlık Ocağı
Boğaziçi Sağlık Ocağı
Cevizlidere Sağlık Ocağı
Çankaya Sağlık Ocağı
Çankaya Sağlık Ocağı
Çayyolu Sağlık Ocağı
Demetevler Sağlık Ocağı
Dışkapı Sağlık Ocağı

427 60 90
447 68 50
434 04 67
442 56 56
327 30 30
232 68 02
481 33 23
362 97 71
341 33 72
399 23 88
368 41 02
213 51 80
418 28 95
229 94 34
235 36 27
345 96 36
316 29 19

