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Sunuş

Değerli iş ortaklarımız,

Son zamanların en önemli iki konusu 

İnovasyon ve Sürdürülebilir Sağlık, 

sektörümüzü yakından ilgilendirmekte 

olan ve gün geçtikçe önemi artan iki 

konudur.

Globalleşmenin ve bilgi güdümlü 

üretim ağının yaygınlaştığı çağımızda, 

teknolojik bilgi yaratımı ve birikimiyle 

oluşan kapasite, verimliliğin artırılması, 

uluslararası rekabet gücünü geliştirme 

ve sürdürülebilir büyümenin temel 

belirleyici unsurlarıdır. Teknoloji yaratımı 

ve birikimi aynı zamanda ekonomik 

gelişmenin yönünü belirlerken yaşam 

kalitesini iyileştirir. Bu kapasite inovasyon 

faaliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. 

İnovasyon kapasitesi kuruluşların, 

sektörün ve ülkenin büyüme, kalkınma ve 

rekabet gücünün temel kaldıracıdır.

Artan nüfus, ortalama yaşam süresinin 

uzaması ve kronik hastalıkların artması 

sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin 

sürdürülebilirliğini zorlaştırmakta. Artan 

taleple sağlık harcamaları da artmakta 

ve bu da sektörde maliyet analizleri 

ve verimlilik arayışlarını beraberinde 

getirmektedir.

Gelişmekte olan teknolojiyle birlikte 

pazara sunulan yeni teknoloji ve hizmetler, 

erken teşhis ve etkin tedavi imkanlarını 

artırarak orta ve uzun vadede ortaya 

çıkabilecek maliyetlerin önlenmesini 

sağlayabilecektir. Burada önemli olan 

nokta: Teknolojik ilerlemenin getireceği 

daha iyi sağlık hizmetine ulaşılabilirliği 

artırmak ve çıktılarını kontrol edebilmektir.

Misyonumuz tüm bu yukarıda bahsi geçen 

konular ışığında sürdürülebilir bir sağlık 

hizmeti için inovatif teknoloji ve hizmetleri 

sektöre kazandırabilmektir. Bu bağlamda 

yakın gelecekte bünyemizdeki in-vivo 

ve in-vitro tanı, bilişim teknolojileri ve 

tedavi sistemleriyle sağlık sektöründeki 

hizmetlerin etkinliğini artırıcı, ulaşılabilir 

olmaları konularında çözümlerimizle 

liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu çözümlerimizi sizlere duyurmak üzere 

hazırlamış olduğumuz yeni yayınlarımızı 

keyifle okumanızı diliyorum.

Saygılarımla,

Hüseyin Gelis

Siemens Sanayi Ticaret A.Ş. 

Genel Müdür

Gelişmekte olan 
teknolojiyle birlikte pazara 
sunulan yeni teknoloji ve 
hizmetler, erken teşhis ve 
etkin tedavi imkanlarını 
artırarak orta ve uzun 
vadede ortaya çıkabilecek 
maliyetlerin önlenmesini 
sağlayabilecektir.
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Röportaj

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, sağlık-

ta da artan enerji maliyetleri, karbon salı-

mı ile ilgili düzenlemeler, finansal kaynak-

ların verimli kullanılması ve rekabet bü-

yük önem taşıyor. Bununla beraber, dün-

yada hızla artan nüfus ve kentleşme so-

rununun yanı sıra yaşlı nüfus oranının da 

hızla artması sağlık hizmetlerine olan tale-

bin yükselmesine ve başta sosyal güven-

lik kurumları olmak üzere ödeme kurumla-

rı nezdinde de maliyetlerin artmasına ne-

den oluyor.

Sürdürülebilirlik boyutunda sosyal güven-

lik kurumları da, artan maliyetler ile baş 

edebilmek için sağlık sektöründeki hizmet 

sağlayıcılardan en uygun koşulların sağ-

lanması yönündeki taleplerini artırıyor. Bu 

yükselen beklentilere karşılık, bir sağlık su-

nucusu, her türlü sağlık hizmetini müm-

kün olan en optimal süre ve fiziksel alanda 

sağlamak zorunda.

Sağlık yatırımcıların ekolojik çevreyle 

uyumlu olan bilinçli bir yatırım planlama-

sına, maliyetlerini azaltmaya, süreç odak-

lı ve sürdürülebilir bir hastane altyapısı-

na ihtiyaç duyacağı ortada. Sürdürülebilir 

bir sağlık altyapısının sağlanabilmesi için 

de hem ekolojik hem de ekonomik ihtiyaç-

ların dengeli bir şekilde tasarlanması ge-

rekiyor. 

Çevreci, Verimli ve Kaliteli
Siemens Sağlık, 

sürdürülebilir sağlık 
çözümleri sunuyor. Bu 
kapsamda geliştirilen 

Yeşil+ Hastane yaklaşımıyla 
mevcut hastaneler 

rekabette avantajlı hale 
gelirken, yeni kurulan 

hastaneler için de hızlı bir 
başlangıç yapabilme fırsatı 

doğuyor. 
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Röportaj

Siemens Sağlık, geniş ürün portföyü ile 

sağlık sunucularının sürdürülebilir sağlık 

hizmetlerini karşılayabilmeleri için 

Yeşil+ Hastane (Green+ Hospitals) konsep-

tini geliştirdi. 

Bu konsept yeni kurulacak hastaneler ka-

dar hali hazırda çalışmakta olan hastane-

lere de uygulanabiliyor. Bu sayede, mev-

cut hastanelerin de rekabet içerisinde 

avantajlı hale gelmesi sağlanıyor.

Sağlıkta sürdürülebilirliğin önemini ve 

Yeşil+  Hastane konseptini Siemens A.Ş. 

Sağlık Sektör Direktörü Ufuk Eren ile ko-

nuştuk. 

Son dönemde en popüler kavramlardan 

biri sürdürülebilirlik. Sağlıkta sürdürüle-

bilirlik kavramının yeri ve önemi nedir?

Sürdürülebilirlik aslında çok eski bir kav-

ram. Ancak yeni yeni gündeme geliyor. İn-

sanların bu konuya ilgi göstermeye başla-

ması, uyanması için sorunların yoğunlaş-

ması gerekiyordu. İnsanoğlu önce çevre-

sindekileri bozuyor, kriz çıkartıyor. Ondan 

sonra bir şeyler yapmamız gerektiğinin far-

kına varıyoruz.

Sağlıkta sürdürülebilirlik de gündem ko-

nularımızdan bir tanesi. Bunun nedeni, te-

melde sağlık sistemlerinin, her ülkenin 

önemli gündem maddeleri arasında ilk sı-

ralardaki yerini korumasıdır. Bu sistemle-

rin ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre fark-

lılıklar göstermesi de doğaldır. Geçtiği-

miz yılları, sağlık reformu konusunda bü-

yük değişikliklerin yapıldığı ama hala deği-

şimin sürdüğü bir dönem olarak nitelemek 

mümkün.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın kontrolü ve 

denetiminde gerçekleştirilen bu çalışmala-

rı, aslında diğer sektörlerden bağımsız ola-

rak irdelemek pek de mümkün değil. 

Diğer sektörlerde de karşılaşılan artan 

enerji maliyetleri, karbon salımı, artan nü-

fus, şehirleşme ve arzın talebi karşılaya-

Yeşil+ Hastane (Green+ Hospital) Ürün ve Çözüm Portföyü 

Bina Teknolojileri ve Enerji

• Bina teknolojileri

• Yangın güvenliği (tespit, alarm, tahliye, 
söndürme)

• Bina otomasyonu (ısıtma, havalandırma, 
klima sistemleri)

• Enerji dağıtımı

• Aydınlatma 

• Sağlık sektörüne özel aydınlatma çözümleri

• Güvenlik sistemleri (güvenlik kameraları, 
izinsiz giriş önleme ve giriş kontrol sistemleri)

• Laboratuvarlar için bina teknolojileri

• Sağlık sistemleri yönetimi

• Su arıtma ve bakterilerden koruma

Bilgi ve İletişim

• Hastane bilgi sistemleri

• Radyoloji bilgi sistemleri

• Görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri

• Entegre sağlık sistemleri

• Laboratuvar bilgi sistemleri

• Bilgisayar destekli teşhis

• İş akışı yönetimi

• LAN network kurulumu

• W-LAN çözümleri

• Dinamik veri merkezleri

• Kurumsal içerik yönetimi

• Tümleşik iletişim

• Entegre multimedya iletişim

• e-Sağlık uygulamaları

• e-Sağlık mimarisi

• Ses uygulamaları ile sanallaştırma çözümleri 
ve çoklu kiralama fonksiyonu

• IP destekli ofis telefon sistemi

• Başucu terminalleri

• Veri güvenliği sistemleri

• Tablet PC ve avuç içi bilgisayarlar

• Lokalleştirilebilen alarm çözümleri

• Video konferans sistemleri

• Lokalleştirilebilen çağrı merkezi ve alarm 
sistemleri

• RFID destekli hasta takip sistemleri

Sağlık Teknolojileri

• Moleküler tedavi

• Ultrason

• Radyografi ve floroskopi

• Mamografi

• Anjiyografi/Kart anjiyografi

• Bilgisayarlı tomografi

• Manyetik rezonans görüntüleme çözümleri

• Moleküler görüntüleme/nükleer tıp

• Laboratuvar teşhis çözümleri

• Radyoterapi 

• Entegre OR çözümleri

• Tıbbi cihaz ve ekipmanlar

Servisler

• Danışmanlık, planlama ve analiz

• Finansal anlaşmalar

• OpenScale Lifecycle Servisleri

• Proje yönetimi

• Risk yönetimi

• Enerji yönetimi

• Eğtim ve öğretim desteği

• Servis ve bakım çözümleri

• Avantajlı servis programları

• Upgrade ve teknolojik geçiş konseptleri

• İş modelleri

• Dış kaynak hizmetleri

• İş akışı optimizasyonu ve kontrolü

• Özelleştirilmiş servis anlaşmaları

• Geliştirilmiş verimlilik servisleri

• Yönetilebilir servisler

• Siemens uzaktan erişim altyapısı

• Uzaktan güncelleme yapabilme

• Laboratuvar danışmanlığı
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Röportaj

maması gibi etkenlerin tümü sağlık sektö-

rü için de geçerli bir durum olarak karşımı-

za çıkıyor. Yükselen beklentilere karşılık, 

bir sağlık sunucusu teşhis, tedavi ve izle-

me gibi her türlü sağlık hizmetini optimal 

seviyede yerine getirme konusunda zorla-

nabiliyor.

Siemens bu alanda kendini rakiplerin-

den nasıl ayrıştırıyor? 

Siemens, tüm bu ihtiyaçlar karşısında olu-

şan sorunları geliştirdiği özel sürdürülebilir 

sağlık çözümleriyle karşılıyor. Bu kapsam-

da, Yeşil+ Hastane (Green+ Hospital) yakla-

şımıyla mevcut hastaneler rekabette avan-

tajlı hale gelirken, yeni kurulan hastaneler 

için de hızlı bir başlangıç yapabilme fırsa-

tı doğuyor. 

Yeşil+ Hastane konseptini biraz açabilir 

misiniz?

Siemens tarafından geliştirilen ve günü-

müzde önemli bir referans noktası haline 

gelen Yeşil+ Hastane (Green+ Hospital) yak-

laşımının üç ayrı bileşeni bulunuyor. Bu bi-

leşenleri Çevrecilik, Verimlilik ve Kalite ola-

rak sıralamak mümkün. 

Siemens Sağlık’ın “Çevrecilik” bileşeni-

ni; sağlık sunucularının daha az enerji tü-

ketmesini sağlayan bina altyapılarının ku-

rulması ve enerji tasarrufuna imkan ve-

ren yeni kuşak manyetik rezonans ve bil-

gisayarlı tomografi görüntüleme sistemle-

ri ile karbon salımının azaltılmasını sağla-

yan çözümler olarak tanımlıyoruz. Sağlıkta 

IT’nin yaygın kullanımı kağıt, film ve arşiv-

leme işlemlerini azaltmasıyla dikkat çeker-

ken, çevreye olan etkiyi düşürmenin yanın-

da kaynakların doğru kullanılmasıyla mali-

yetlerin düşmesini de engelliyor. 

Siemens Sağlık’ın “Verimlilik” bileşeni; yeni 

kurulan işletme ve kurumların başlangıç-

ta daha hızlı ilerleyebilmesi fırsatını sunar-

ken, mevcut sistemlerin de daha verimli 

kullanılabilmesinin yolunu açıyor. Klinik iş 

akışları ile klinik harici tüm operasyonların 

süreç bazlı prosesleri bu bileşenle tanım-

lanırken, ekipmanların doğru planlamay-

la kullanımını ve sağlık IT altyapısı ile tüm 

sistemlerin birbiriyle entegrasyonunu sağ-

lıyor. Sürdürülen bu süreç, tüm klinik iş sü-

reçlerinin optimizasyonunda zaman, yer 

ve maliyet tasarrufu sağlayarak verimliliğin 

artmasını sağlıyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımına sahip bir has-

tanede önemli konulardan biri de çevre-

ci ve ekonomik olmanın yanında hasta ba-

kımında kalitenin korunmasıdır. Siemens 

Sağlık’ın “Kalite” bileşeni; hasta süreçleri-

nin ve bilgilerin doğru tanımlanması, gü-

venli bir şekilde saklanması, gereğinde de 

bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi doğru ve 

hızlı bir teşhis ve tedavi süreci için büyük 

önem taşır. 

Siemens tarafından 

geliştirilen ve günümüzde 

önemli bir referans 

noktası haline gelen 

Yeşil+ Hastane (Green+ 

Hospital) yaklaşımının üç 

ayrı bileşeni bulunuyor. 

Bu bileşenleri Çevrecilik, 

Verimlilik ve Kalite olarak 

sıralamak mümkün. 
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Haberler

Siemens Akademi’nin 9 Kasım 2010 tari-

hinde gerçekleştireceği, Kamu-Özel Ortak-

lığı projelerinde radyoloji departmanları-

nın işletilmesi konusunda fikir ve örneklerin 

paylaşılacağı panele, T.C. Sağlık Bakanlığı 

Kamu Özel Ortaklığı Projeleri Danışmanı 

Dr. Erkan Topal konuşmacı olarak katılıyor.

Siemens Akademi’nin Türk Radyoloji 

Derneği’nin desteği ile 2006 yılından beri 

gerçekleştirdiği Radyoloji Yönetim Okulu’na 

ikinci kez Ulusal Radyoloji Kongresi’nde yer 

verilecek. Kongrenin ikinci gününde, son 

günlerin dikkat çeken konularından biri 

olan “Kamu-Özel Ortaklığı Projelerinde Rad-

yoloji Departmanların İşletilmesi”, 90 da-

kikalık bir panel ile tartışılacak. Türkiye’nin 

sağlık alanında ihtiyacı olan 70 bin yatak 

kapasitesine, İngiltere’de uygulanan “Kamu-

Özel Ortaklığı” sistemi ile ulaşıp ulaşılama-

yacağı hala tartışılırken, Sağlık Bakanlığı bu 

konudaki adımlarını çoktan attı bile. 

Sağlık Bakanlığı’nın, devletin kasasından tek 

kuruş çıkmadan Kamu-Özel Ortaklığı mode-

liyle hayata geçirmek istediği entegre sağlık 

kampüsü projelerinde, özellikle Kayseri’de 

ihale aşaması geçtiğimiz yaz aylarında bitti. 

Kayseri Kocasinan’da 750 bin metrekarelik 

bir alan üzerinde 1.048 yataklı Eğitim Araş-

tırma Hastanesi, 200 yataklı Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Hastanesi, 200 yataklı Psiki-

yatri Hastanesi, 100 yataklı “Yüksek Güven-

likli” Adli Psikiyatri Hastanesi (toplam 1.548 

yatak) yapılması planlanıyor. Sağlık Bakan-

lığı, bu model ile aynı zamanda fiziki şartla-

rı iyileştirilmesi gereken hastaneleri de el-

den geçirtebilecek. Radyoloji departmanla-

rının bir hastane için hem yatırım büyüklü-

ğü hem de teknoloji yoğun bir çalışma or-

tamı olmasından dolayı yönetilmesi de bir o 

kadar zor olabilmektedir. Kamu-Özel Ortak-

lığı Projelerinde radyoloji departmanlarının 

işletilmesi konusunda fikirlerin ve örnekle-

rin paylaşılacağı bu panelde, T.C. Sağlık Ba-

kanlığı Kamu-Özel Ortaklığı Projeleri Danış-

manı Dr. Erkan Topal konuşmacı olarak biz-

lerle birlikte olacak.

Panele katılmak için 0216 459 36 99 veya 

0533 324 5003 numaralarımızı arayarak 

kayıt yaptırabilir veya 31. Ulusal Radyoloji 

Kongresi’nde Siemens standından davetiye-

nizi teslim alabilirsiniz.

Tarih: 09 Kasım 2010 

Saat: 16.00 – 17.30

Yer: RIXOS Sungate Antalya

Salon: SALON 4

Kamu-Özel Ortaklığı Projeleri’nde 
radyoloji departmanlarının işletilmesi 
Siemens Akademi’nin Türk Radyoloji Derneği’nin desteği ile 2006 yılından beri 
gerçekleştirdiği Radyoloji Yönetim Okulu’na ikinci kez Ulusal Radyoloji Kongresi’nde 
yer verilecek.
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Haberler

Dünyanın ilk 70 cm gantri çapını Tim tek-

nolojisi ile birleştiren ve ilk kez abdominal 

görüntülemede b1 inhomojenitesini gide-

ren, iki kanaldan eliptik RF uyarımı yöntemi-

ni standart olarak TrueForm RF teknolojisi-

ni sunan sistemi MAGNETOM Verio geçtiği-

miz yıl içerisinde, 3 önemli tıp fakültemizde 

devreye girdi. İlk kez MAGNETOM Verio sis-

temini kuran Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi olurken, hemen ardından Ege Üniversi-

tesi ve Gazi Üniversitesi de sistemimizi kul-

lanmaya başlayarak bizim için gurur kaynak-

ları oldular.

Ancak, 2010 yılında 3 Tesla sistemlerimi-

zin kurulumları bunlarla da sona ermedi ve 

bu kez, ilk Tim&Dot teknolojili, 48 kanal’a 

sahip 3 Tesla sistemi Magnetom Skyra sis-

temimiz de sırası ile Medica Görüntüleme 

Merkezi’nde ve Anadolu Sağlık Merkezi’nde 

devreye alındı. Bir yıl içinde 5 adet 3 Tes-

la sistem devreye girerek, 2010 yılını 3 

Tesla’ların yılı olarak belirlerken, ülkemiz-

de de, dünyada olduğu gibi 3 Tesla’nın ile-

ri araştırmadan klinik rutine, tüm çalışma 

alanlarında gitgide daha çok tercih edilir bir 

sistem olduğu gözlendi.

2010, 
3 Tesla’ların yılı oldu

MAGNETOM Skyra

Marmara Üniversitesi - MAGNETOM Espree 

Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler 

Enstitüsü’nde, Prof. Türker Kılıç önderliğin-

de Türkiye’nin ilk 1.5 Tesla intraoperatif MR 

sistemi devreye girdi. 2004 yılında Acıba-

dem Grubu Kozyatağı Hastanesi’nde, Prof. 

Necmettin Pamir önderliğinde kurulmuş 

olan ve MAGNETOM Trio sistemimizi kul-

lanan dünyanın ilk 3Tesla intraoperatif MR 

merkezinden sonra, Siemens A.Ş. olarak 

bu deneyimimizi 1.5Tesla MAGNETOM Esp-

ree sistemimiz ile derinleştirdik. Bu merkez-

de ameliyat esnasında hastalar MR altında 

görüntülenerek cerrah için hayati bilgiler 

anında elde edilebilecek. Marmara Üniver-

sitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsünde uygu-

lanan intraoperatif MR yerleşim planında 

ara geçiş koridoru yaratılarak tek RF kapı-

sı ile istenildiği kadar ameliyathaneye geçiş 

imkanı sağlanacak. Ayrıca ikinci bir RF kapı-

sı ile ters yönden ayaktan-hasta alımına da 

imkan sağlanarak, böylece toplam sadece 

iki RF kapısı ile en asgari düzeyde radyofre-

kans kaçağı ile azami görüntü ve radyolojik 

teşhis kalitesi elde edilecek.

MAGNETOM Avanto, bu yıl yapılan iha-

le sonucunda İstanbul Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nde çalışmaya başladı. 45 mT/m 

güce sahip SQ Engine gradientleri ve Tim 

teknolojisi ile piyasaya sunulduğu günden 

bu yana haklı bir üne sahip olan 

MAGNETOM Avanto, halen dünya ile birlik-

te Türkiye’nin de en ileri radyoloji klinik ve 

merkezlerinin tercihi olmaya devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde 
MAGNETOM Avanto

Marmara Üniversitesi 
Nörolojik Bilimler 
Enstitüsü’nde bir ilk  

2010 yılında 5 adet 3 Tesla sistem devreye girerek, yılı 

3 Tesla’ların yılı olarak belirledi. 3 Tesla hem ülkemizde 

hem de  dünyada tüm çalışma alanlarında gittikçe daha 

çok tercih edilen bir sistem oluyor.
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Klinik uygulamalarda sayılı merkezlerden 

biri olarak kabul edilen İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji bölümü, 

Siemens Artis zee Multipurpose ile Gastro 

İntestinal Sistem (GİS) incelemelerini yap-

maya başladı. Prof. Dr. Uğur Korman, cihaz 

sayesinde görüntü kalitesinin iyileşmesinin 

yanı sıra kullanıcılar olarak aldıkları radyas-

yon dozunun düşmesinden de çok memnun 

olduklarını belirtiyor.

Siemens, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne Ar-

tis zee Multipurpose model cihazının mon-

taj ve devreye alma işlemlerini tamamlandı. 

Siemens’in ürettiği en son teknoloji olan Ar-

tis zee Multipurpose cihazı, “Anjiyografi” se-

risinde yer alıyor; istenirse anjiyografi özel-

likleri de eklenebiliyor. İmaj sistemi tama-

men yeni olan, 2k görüntüleme özelliği ve 

yeni görüntü iyileştirme yazılımlarına sa-

hip olan cihaz, en yüksek görüntü kalitesi-

ni sunuyor. Cihazda 3,375 MHU tüp bulunu-

yor. Ayrıca, benzerlerinde bulunmayan kab-

losuz (wireless) ayak pedalıyla kullanıcısı-

na da konfor sağlıyor. Arşivleme açısından 

da avantajlı olan cihazda inceleme sonuç-

ları CD ya da DVD’ye basılabiliyor. İ.Ü. Cer-

rahpaşa Tıp Fakültesi Gastro Intestinal Rad-

yoloji bölümünde kullanılmaya başlayan ci-

hazla enteroklisis, ince bağırsak incelemesi, 

mide - duedonum, kolon, çift kontrastlı rad-

yolojik incelemeler yapılıyor. Prof. Dr. Uğur 

Korman, cihazın görüntü kalitesinden çok 

memnun olduklarını belirtiyor: “Sistem artık 

tamamen dijital olduğu için 30 sn’lik floros-

kopi görüntüsünü kaydedip tekrar oynata-

biliyoruz. Bu daha önce yapamadığımız bir 

işlemdi. Dinamik GİS (Gastro İntestinal Sis-

tem) incelemesi yapabiliyoruz. Ayrıca, kulla-

nıcıların aldığı radyasyon dozunun düşmesi 

de bizim için cihazın memnuniyet verici di-

ğer bir avantajı oldu.” 

Siemens Artis zee Multipurpose cihazı, Cer-

rahpaşa Tıp Fakültesi’nin yanı sıra Acıbadem 

Adana, Kayseri, Bakırköy hastanelerinde kul-

lanılıyor.

Cerrahpaşa Radyoloji, Artis zee Multipurpose kullanıyor

19 Mayıs Üniversitesi’nde Artis zee dönemi başladı
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Girişimsel 

Radyoloji bölümünde kurulumu tamam-

lanan Artis zee Ceiling anjiyografi siste-

mi hizmete girdi. Sistem, nöroradyoloji ve 

periferik uygulamalarda sunduğu 3 bo-

yutlu görüntülemeyle teşhis ve tedavide 

büyük kolaylık sağlıyor.  

Nöroradyoloji ve periferik radyoloji ala-

nında teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan 

cihaz ile anevrizma tedavileri, stentleme 

gibi uygulamalar yapılabiliyor. 

Artis zee Ceiling anjiyografi sistemi, 

Siemens’in en üst düzey uygulamalarına 

sahip bir cihaz. Sistemde girişimsel 3 bo-

yutlu görüntülemede bir atılım olan syngo 

DynaCT özelliği, entegre ultrasonogra-

fi özellikleri bulunuyor. Ayrıca, Siemens’in 

en yeni teknolojilerinden syngo iPilot özel-

liği de Artis zee Ceiling’in üstün yanların-

dan biri. syngo iPilot ile 3 boyutlu rekons-

trüksiyonlar, canlı görüntü üzerine bindiri-

liyor ve C-kol açılarını takip edebiliyor. Bu 

özellik teşhiste klinisyenlerin karar verme 

sürecini destekliyor. 
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Yeni yatırımlarına geçtiğimiz günlerde Ful-

ya ve Eskişehir hastanelerini ekleyen grup, 

bir yandan da mevcut hastanelerinin de 

teknolojik olarak en üst düzeyde tutmak 

için yenileme projelerine devam ediyor. 

 

1991 yılından beri faaliyette olan Acıba-

dem Kadıköy Hastanesi’nin 1999 yılında şu 

anki yeni binası tamamlanmış ve hizmete 

açılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda cihaz parkuru-

nu birçok kez yenileyen hastane, 2010 yı-

lında radyoloji ve kardiyoloji bölümlerini 

en son teknolojiyle yeniden donatma ka-

rarı aldı.

Acıbadem Sağlık Grubu, 2010 yılı Şu-

bat ayında  ilk defa Acıbadem Maslak 

Hastanesi’nde hizmete sunduğu doz ko-

nusunda çığır açan SOMATOM Definition 

Flash BT sistemini, Anadolu yakasında da 

Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde hizme-

te sunmaya karar verdi. SOMATOM Defini-

tion Flash’ın eşsiz Dual Source Teknolojisi 

ile 0.25 sayesinde, yani dörtte bir kalp atı-

mında, gerçekleştirilen kalp çekimleri ile 

hastalara verilen doz % 93 kadar azaltıl-

maktadır. 

SOMATOM Definition Flash 256 kesitli BT 

cihazı ile maksimum hasta güvenliğinin 

yanı sıra nefes tutamayan yoğun bakım ve 

pediyatrik hastalarında da artık diagnostik 

akciğer görüntüleri elde edilebiliyor .

Türkiye’de ilk defa kurulan 1.5T MR sis-

temimiz MAGNETOM Aera, 70 cm gant-

ri çapı ve 145 cm sistem uzunluğu ile has-

ta konforunu en üst düzeyde tutan yeni bir 

sistemdir. 48 bağımsız RF kanalı ile Tim4G 

teknolojisini ve hastaya özel kullanım stan-

dardizasyonu sağlayarak iş akışı verimlili-

ğini de en üst düzeye çıkaran Dot (Day Op-

timizing Throughput Engine) teknolojisini 

birleştiren ilk 1.5 Tesla Tim&Dot MR olma 

özelliğine de sahiptir. 

 

Ayrıca, yine 3D Tomosentez ve CAD tek-

nolojili dijital mamografi cihazımız MAM-

MOMAT Inspiration, Acıbadem Kadıköy 

Hastanesi’nde  de devreye alındı. 

Tomosentez sayesinde tek çekimde 50 de-

ğişik açıda 25 farklı kesitsel görüntü elde 

ediliyor. Bu sayede, gözden kaçması muh-

temel en küçük kistik dokuların dahi teşhi-

si mümkün kılınarak diagnostik güveniniz 

artırılmaktadır.

Acıbadem Grubu Kadıköy Hastanesi’ni Siemens’in en yüksek teknolojili cihazlarıyla 
yeniledi: Türkiye’de ilk defa kurulan yeni 1.5T cihazımız MAGNETOM Aera hasta 
konforunu en üst düzeyde tutan bir sistem.

Türkiye’de bir ilk: MAGNETOM Aera
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Yaşam kalitesini artırmak için dünya stan-

dartlarında sağlık hizmeti sunmak hede-

fiyle kurulan Anadolu Sağlık Merkezi, mo-

dern tıbbın gereklerini yeni ve kapsamlı bir 

sağlık anlayışıyla hastalarına aktarmaya 

devam ediyor. 

Hizmet kalitesine önemli katkı sağla-

yan Johns Hopkins Medicine ile eğitim 

ve kalitenin geliştirilmesine yönelik de-

vam eden stratejik işbirliği Anadolu Sağlık 

Merkezi’nin sağlıkta referans merkezi olma 

vizyonunu da destekliyor. 

Bu vizyon çerçevesinde Anadolu Sağlık 

Merkezi Türkiye ve yurtdışından teşhis ve 

tedavi hizmetleri sunduğu hastalarına yine 

teknolojinin en üst noktasında hizmet ve-

rebilmek amacıyla, 2005 yılında Siemens 

teknolojisini seçerek başladığı yola 2010 

yılında yine Siemens ile devam etme kara-

rı aldı.

Anadolu Sağlık Merkezi, bu kapsam çer-

çevesinde yeni radyoloji yatırım pake-

tinde yer alan 3 Tesla MR cihazı için 

Tim+Dot teknolojisi sahibi dünyada sayı-

lı, Türkiye’de de kurulu ilk iki sistemden 

biri olan MAGNETOM Skyra cihazı ile Ekim 

ayı itibariyle hasta kabulüne başladı. Rad-

yoloji ve Biyomedikal Departmanlarının, 

2010 yılı başından beri devam ettirdikle-

ri teknoloji seçimi konusundaki araştırma-

larını, detaylı incelemeler ve yeni tekno-

lojilerin yurtiçi ve yurtdışı merkezlerde de 

hasta alımı sırasında gözlenmesini taki-

ben yapılan seçimlerde yüksek kesitli Bil-

gisayarlı tomografi  cihazı için özellikle ra-

kipsiz düşük doz avantajı ve hızı ile SO-

MATOM Definition Flash cihazını hastala-

rının hizmetine sundu. 

Renkli Doppler Ultrasonografi cihazların-

da seçimleri de yeni teknolojisiyle ACUSON 

S2000 cihazlarından yana oldu.

Anadolu Sağlık Merkezi, Soarian MEDSui-

te Hastane Yönetim Sistemi ile başlatmış 

olduğu “Siemens global referans merkezi” 

olmaya devam ediyor.

Anadolu Sağlık Merkezi, görüntüleme cihazlarını 
Siemens ile yeniledi

MAGNETOM Skyra

Dünyanın sayılı merkezlerinde bulunan 

ileri tanı sistemleri ile hizmet veren Medi-

ca, 10. yılında da mevcut sistemlerini ye-

nileyerek hasta dostu tedavi yaklaşımı ile 

güncel tıp uygulamalarına devam ediyor. 

 

Açıldığı ilk günden beri görüntüleme sis-

temlerinde güvenilirliğin adresi olan 

Medica Görüntüleme Merkezi’nin sahibi 

Dr. Murat Dinçer “2010 yılının ilk yarısı iti-

bari ile merkezimize kazandırdığımız 

Siemens MAMMOMAT Inspiration, 

MEGNETOM Skyra, SOMATOM Definition 

Flash ile tüm cihaz parkımızı yenilemiş ol-

duk. Dünya standartlarının da çok üzerin-

deki bu sistemlerle çalışmaktan ve has-

talarına kaliteli hizmet vermekten büyük 

mutluluk duyuyoruz” dedi.

 

Medica, 2010 yılının ilk çeyreğinde 

Türkiye’de ilk Tomosentezli Dijital Ma-

mografi sistemi Siemens MAMMOMAT 

Inspiration’a kurulumu tamamlanarak ta-

rama, tanı ve biopsi çalışmalarına başladı. 

Son teknoloji olan dünyanın en geniş, en 

güçlü ve en kısa MR sistemi MAGNETOM 

Skyra (3T Manyetik Rezonans) sistemi 

Türkiye’de ilk defa Medica’da kuruldu. 

Bununla beraber hasta güvenliği konu-

sunda eşsiz 256 kesitli Bilgisayarlı Tomog-

rafi sistemi SOMATOM Definition Flash ci-

haz parkına dahil olarak ilgili yeni sistem-

lerle tanı çalışmalarına başladı. 

Medica 10. yılında 

MAGNETOM Skyra

OMATOM Definition Flash
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Alabanda Sağlık Grubu, 2011 yılı başın-

da İzmir’de açacağı yeni hastane yatırımın-

da Siemens Sağlık çözümlerine karar verdi. 

Halen hizmet vermekte olan genel amaç-

lı hastaneleri, tıp merkezleri, dializ merkez-

leri, onkoloji tedavi merkezleri ve polikli-

nikleriyle hızla büyüyen grubun 2011 yılın-

da açılacak olan Özel Martı Hastanesi’nde, 

Siemens’in en yenilikçi teknoloji ve çözüm-

lerine yer verilecek.

Anlaşma kapsamında, yeni açılacak has-

tanenin tüm radyoloji, onkoloji, kardiyolo-

ji, nükleer tıp ve kadın doğum bölümlerin-

de Siemens çözümleri yer alacak. Yeni yatı-

rımlar içerisindeki en büyük proje olan Özel 

Martı Hastanesi, İzmir’in sağlık merkezi ola-

rak en hızlı gelişen bölgesi Tepecik’te 8.600 

metrekare kapalı alana sahip, 8 katlı ve 120 

yatak kapasiteli olarak 2011 yılının başın-

da faaliyete geçecek. Tüm branşlarda en 

iyi hizmeti sunmayı amaçlayan Alabanda 

Sağlık Grubu, Özel Martı Hastanesi’ni “Ege 

Bölgesi’nin en iyi teknolojilerine sahip en-

tegre dijital hastane” olarak tasarlamaktadır.

Özel Martı Hastanesi; 6 ameliyathane, 2 

doğumhane, 1 kadın doğum operasyon 

odası, 24 yatak tam steril yeni doğan ICU, 

6 yatak tam steril kvc ICU, 7 yatak tam ste-

ril cerrahi ICU, 7 yatak tam steril koroner 

ICU, tüp bebek ünitesi ve ameliyathanesi, 

39 poliklinik odası ile bölgenin en büyük ve 

kapsamlı hastanesi olarak hizmet verecek.

Tamamen dijital olarak hizmet verecek 

olan Özel Martı Hastanesi Radyoloji

Bölümü’nde, 128 kesitli tomografi cihazı 

SOMATOM Definiton AS+, 1.5T MR görün-

tüleme cihazı MAGNETOM Avanto, dijital 

mammografi cihazı MAMMOMAT Inspirati-

on, dijital röntgen cihazları Aristos FX Plus 

ve Multix Swing DR, Siemens syngo PACS 

ve RIS sistemleri, ACUSON Antares ultrason 

gibi en üst düzey modeller tercih edildi. 

Kardiyoloji bölümünde ise en üst düzey ko-

roner anjiografi cihazı olan Artis zee 

Floor modeli kullanılacak.

Radyasyon onkolojisinde Türkiye’de, hat-

ta Avrupa’da, bir ilk olan adaptif radyotera-

piye en yeni teknoloji ve en son modelimiz 

Artiste CTVision RealART ile adım atıldı. Te-

davi sürekliliği ve esnekliği açısından ikinci 

bir Artiste MVision IGRT cihazı sisteme da-

hil edildi. Her ikisinde de 160 MLC tekno-

lojisi kullanılacak. Artiste CTVision mode-

linde çalışan SOMATOM Sensation Open 

24 kesitli BT ile en düşük dozda en kalite-

li 3D görüntü almak mümkün. BT simila-

tör için SOMATOM Sensation Open 4D ter-

cih edilerek solunum kontrollü planlama 

yapmaya imkan tanınacak. Bu teknolo-

ji de Türkiye’de bir ilk olacak. Ayrıca, tedavi 

planlama sistemi olarak hızlı ve esnek DAO 

algoritmasına sahip Prowess Panther DAO 

IMRT sistemi tercih edildi. 

2010’un en büyük tıp teknolojisi projesi
Siemens Sağlık ve Alabanda Sağlık Grubu, 2010 yılının en büyük tıp teknolojisi projesine 
imza attı. Alabanda Sağlık Grubu’nun 2011 yılı başında İzmir’de açacağı yeni hastane 
yatırımında Siemens Sağlık çözümleri kullanılacak. 

Artiste CTVision RealART
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2010 yılı son çeyreğinde açılacak olan Kay-

seri Dünya Hastanesi; Siemens’i tercih etti. 

Melikgazi ve Avrupa hastanelerini bünye-

sinde barındıran grubun 3. hastanesi olan 

modern Dünya Hastanesi görüntüleme ci-

hazlarını Siemens’ten alarak Kayseri’de çı-

tayı daha da yükseltti. Bölgenin en büyük 

hastanesi olmayı hedefleyen Yönetim Ku-

rulu Başkanı Erol Bedir; görüntüleme cihaz-

larını; en ileri teknoloji, hasta konforu ve 

hekim tercihlerini dikkate alarak 16 kesitli 

tomografi, 1.5 Tesla MR MEGNETOM Avan-

to ve Artis zee Anjiyo cihazı almaya karar 

verdi. 

Modern Dünya Hastanesi’nde hangi ci-

hazlar olacak?

Siemens MAGNETOM ailesi açık ve kapalı 

MR cihazlarından oluşan geniş ürün yelpa-

zesi ve üstün teknolojisi ile radyolojik gö-

rüntüleme alanında hem Türkiye hem de 

dünyada liderliğini sürdürmektedir. MR gö-

rüntülemede yeni bir çağı simgeleyen Tim 

teknolojisinin kullanıldığı ileri görüntüleme 

cihazlarından biri olan MAGNETOM Avan-

to; yüksek çözünürlükte görüntü kalitesin-

den ödün vermeden hastaya daha az rad-

yasyon uygulayan bilgisayarlı tomogra-

fi teknolojisi SOMATOM Emotion 16; ge-

nel, kardiyak ve nöroradyolojik amaçlı, yük-

sek görüntü kaliteli, optimum doz ayarla-

malı, kullanım kolaylığı ve bilgisayar altya-

pısına rahat entegrasyon özellikleriyle Ar-

tis zee Floor-Mounted anjiyografi sistemle-

ri tercih edildi. 

AXIOM Luminos RF Classic floroskopi sis-

temleri de, floroskopiden, gastro intestinal 

ve genito-üriner muayeneye özel teknik-

lerden rutin radyoloji incelemelerine kadar 

çok geniş bir kullanım alanına sahiptiler. 

Dünya Hastanesi Radyoloji Paketi

• MEGNETOM Avanto

• SOMATOM Emotion 16 

• Artis zee Floor-Mounted

• AXIOM Luminos RF Classic

• Siremobil Compact L

• Polymobil 

• Mammomat 1000

• Multix Swing 2 adet

• Multix Top

• ACUSON Antares 2 adet 

Kayseri Dünya Hastanesi Siemens’i tercih etti

BSK Antalya Lara 
Hastanesi’nde 
Siemens cihazları 
kullanılacak

Birleşik Sağlık Kurumları’nın Antalya’da 

açacağı BSK Lara Hastanesi’nde MAGNE-

TOM Essenza ve Artis Zee Floor cihazla-

rı tercih edildi. 

Antalya, Lara bölgesinde kurulu ve tam 

donanımlı BSK Lara Hastanesi, 2 ameli-

yathanesi, 35 yatak kapasitesi ve dene-

yimli uzman kadrosu ile hizmet veriyor. 

Hastanenin yeni yatırımı olan ek hizmet 

binası ile BSK Lara Hastanesi, toplam-

da 15 bin metrekare kapalı alana kurulu, 

150 yataklı bir hastane kompleksi olmak 

üzere çalışmalarını sürdürecek.  

Yenilikçi klinik uygulamalarımızı online keşfedin!
Klinik uygulamalarımız ile ilgili online daha 

fazla bilgi edinebilirsiniz. Gelişmiş tekno-

lojisi ile Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik 

Rezonans ve Ultrason sistemlerinizin ge-

niş klinik uygulama yelpazesini 90 günlük 

deneme lisansı ile deneyebilirsiniz.Dene-

me lisans talepleriniz için Siemens temsilci-

si Nesrin Kalay Bozpınar (nesrin.kalay@sie-

mens.com) ile iletişime geçebilir ya da aşa-

ğıda yeralan web sitelerini ziyaret ederek 

talepte bulunabilirsiniz.

www.siemens.com/DiscoverCT 
www.siemens.com/DiscoverMR 
www.siemens.com/DiscoverUS
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Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterile-

rimiz hastalarının hayatlarını kurtarırken, 

biz onların Siemens görüntüleme sistem-

lerini teknik olarak sürekli takip ediyoruz.  

Yeni operasyon merkezimizden tüm sis-

temleri yanlarındaymış gibi takip edebili-

yoruz.

 

Siemens Sağlık olarak uzaktan erişim-

le proaktif teknik destek konusuna odak-

landık ve organizasyonumuz genelinde bu 

hizmeti standart bir yaşam şekline dönüş-

türdük. Bir yılda kurulu Siemens görüntü-

leme cihazlarımızın proaktif izleme oranı-

nı radikal bir artışla % 20’lerden % 40’lara 

taşıdık. Almanya’da yerleşik Bölgesel Tek-

nik Destk Merkezi (RSC) ve ofisimizdeki uz-

man Teknik Destek Mühendislerimizle sa-

hada kurulu uzaktan erişime bağlı tüm sis-

temlerimizi yanındaymış gibi sürekli ta-

kip ediyoruz. Operasyon merkezimizde gö-

revli bulunan teknik destek mühendisleri-

miz cihazlarınızı gün boyu izliyor, sistem-

lerden gelen uyarılara anında müdaha-

le ediyorlar. Öyle ki, çoğu zaman kullanıcı-

lar sistemlerinde bir sorun olduğunu bile 

farketmeden biz anında problemleri sap-

tıyor ve hemen müdahale ederek sorun-

ları gideriyoruz. Sisteme yerinde müdaha-

le gerektiğinde de sahaya gidecek mühen-

disimiz uzaktan elde edilen arıza bilgileri 

ve tespit edilen parçalarla birlikte sisteme 

müdahale edip hızlı bir şekilde sorunu gi-

deriyor. Bu şekilde yedek parça ihtiyaçları-

nı da belirliyoruz. Müşteri Hizmetleri Des-

tek Merkezimiz’e gelen arıza bildirimlerinin 

% 40’ını sahaya gitmeye gerek olmadan 

anında ofisimizden çözebiliyoruz. Sistem-

deki teknik sorunların uzaktan hızlı bir şe-

kilde çözülmesi sonucunda hastalar teşhis 

için beklemek zorunda kalmıyor, sizler de 

hasta ve gelir kaybına uğramamış oluyor-

sunuz. Üstelik sistemlerinize sadece sorun 

olduğu zaman değil, sistemlerinizin yazı-

lımlarını en son güncel seviyelere güncel-

lemeyi de SRS üzerinden sağlayabiliyoruz. 

Bu şekilde sisteminizi yazılım güncelleme 

için çalışma saatleri içerisinde servis için 

ayırmak zorunda kalmıyor, en müsait oldu-

ğunuz bir anda bu işlemi gerçekleştirebili-

yorsunuz. Hem de sisteminiz tüm dünyay-

la birlikte aynı anda en güncel yazılıma ka-

vuşmuş oluyor.  

Nasıl mı yapıyoruz? Bütün dikkatimiz 

sürekli sistemlerinizde!

Sisteminizde herhangi bir parametre limit-

ler dışına çıktığında, sisteminiz otomatik 

olarak bu durumu ana servera bildirmekte. 

Ana server’dan teknik destek mühendisle-

rimize çözüm önerileriyle birlikte elektro-

nik posta ve hemen karşılarında bulunan 

SRS ekranlarına da uyarıcı mesajlar gönde-

rilmekte. Bu mesajı alan mühendisimiz he-

men sizinle iletişime geçerek, sisteminize 

bağlanıyor ve sorunu gideriyor. İşte bu ka-

dar kolay ve teknolojik. 

 

Biliyoruz ki, zamanınız çok kıymetli. 

Biliyoruz ki, insan hayatı çok değerli. 

Biliyoruz ki, siz en yüksek kalitede hizme-

te layıksınız. 

 

Gelin zaman kaybetmeden hasta teşhis ve 

tedavi süreçlerinizi hızlandıralım. Siemens 

Remote Service ile birbirimize hep bağ-

lı kalalım. 

Siemens Remote Service ile size 
bir tık kadar yakınız
Son bir yılda kurulan Siemens görüntüleme cihazlarımızın proaktif izleme oranını 
% 40’lara taşıdık. Operasyon merkezimizde cihazlarınızı gün boyu izliyor, anında 
müdahale edebiliyoruz.
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Bayındır Sağlık Grubu, 2009 yılında, 

büyüme planı çerçevesinde İstanbul 

İçerenköy’deki Özel İsviçre Hastanesi ve 

Levent’teki bir tıp merkezini bünyesine 

alarak İstanbul’a adım attı. 

Teknoloji yenileme çalışmaları için 

Siemens ürünlerinde karar kılan Bayındır 

Sağlık Grubu, 2010 yılı başında 2 adet 1,5 

Tesla MAGNETOM Avanto ve 2 adet SOMA-

TOM Definiton AS+ 128 kesitli  BT cihazı ve 

ACUSON Antares Ultrason alımları gerçek-

leştirdi. 

Bayındır Sağlık Grubu, PACS ve RIS alımın-

da da mevcut kurulu sistemini yeni 

Siemens syngo.via ve syngo.plaza ile değiş-

tirdi. Kurulan sistemle, İstanbul Yaşamkent 

merkez olacak. Sistem, Bayındır İçerenköy- 

Bayındır Levent-Bayındır Söğütözü-Bayındır 

Kavaklıdere merkezlerini birbirine bağlaya-

rak tüm hasta bilgilerinin tüm merkezler-

den görülebilecek ve değerlendirilebilecek 

bir altyapıyı da hayata geçiriyor.

Bayındır Sağlık Grubu teknoloji yenileme 
çalışmaları için Siemens’i tercih etti

Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Onkoloji Mer-

kezi ve MNT Sağlık Hizmetleri ile yapılan 

anlaşma doğrultusunda, TKSV Onkolo-

ji Merkezi, yeni adıyla Neolife, 2010 yılının 

son çeyreğinde faaliyetlerine başlayacak. 

MNT Sağlık Hizmetleri, anlaşma kapsamın-

da 1.5T MR - MAGNETOM Essenza, Diji-

tal Meme Tomosentezi - MAMMOMAT Ins-

piration w/Tomosynthesis, Renkli Doppler 

Ultrasonografi - ACUSON Antares, Rönt-

gen - Multix Swing, Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemi - Soarian MedSuite ve PACS siste-

mi - syngo Plaza gibi en üst düzey model-

leri tercih etti.

MNT Sağlık Hizmetleri, diğer bir yatırı-

mını ise Moldova’da Summa Internatio-

nal, Özel Konak Hastanesi ve LeoGrant or-

taklığında kurulan Medpark International 

Hospital’da üst düzey Siemens Radyoloji ve 

Nükleer Tıp cihazlarını tercih ederek yap-

tı. Medpark International Hospital’ın 2010 

yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi 

planlıyor. 

MNT Sağlık Hizmetleri, Siemens 
Sağlık ile anlaşma imzaladı

Sema Hastanesi, 
Kazakistan’da 
Siemens cihazlarını 
tercih etti

Medical Park Tarsus Hastanesi’nde medikal 
ekipman ve sistemler Siemens’ten

Sema Hastanesi, Kazakistan’da açaca-

ğı yeni hastane yatırımında Siemens Ko-

roner Anjiyografi - Artis Zee Floor, Diji-

tal Röntgen - Multix Swing DR ve Renk-

li Doppler Ultrasonografi - ACUSON Anta-

res gibi üst düzey modelleri tercih etti. 

Birçok Türk hekimi bu projede yer almak 

ve bölgedeki hastaları tedavi etmek ama-

cıyla Kazakistan’a gidecek. Hekimlerimiz, 

Sema Hastanesi’nin Türkiye ve Kazakistan 

yatırımlarında yer alan Siemens’in tekno-

lojik inovasyonları sayesinde birçok vaka-

ya yeri geldiğinde uzaktan erişim ile de 

müdahale edecek. 

Medical Park Hastaneler Grubu Tarsus’ta 

açacağı yeni hastanesinde MAGNETOM Es-

senza, Artis Zee Floor, Iconos MD, MAM-

MOMAT 1000, Siremobil Compact ve Poly-

mobil Plus gibi cihazları tercih etti. Uzun 

süren görüşmelerden sonra anlaşılan pro-

jenin tüm cihazları, üstün gayretlerle yak-

laşık 2 ay içerisinde, Ekim 2010’da hasta-

neye sevk edildi. Medical Park Tarsus’un 

2010 Kasım ayında açılması planlanıyor.  
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Siemens, Bilgisayarlı 
Tomografide SIERRA Doz 
Azaltma İnisiyatifi’ni başlattı

Siemens Sağlık Sektörü, 

SIERRA – Siemens 

Radiation Reduction 

Alliance (Siemens 

Radyasyon Düşürme 

Birliği) sistemini devreye 

sokarak BT’de doz azaltma 

girişimlerini ilerletmek 

üzere tüm dünyada 

tanınan 15 kişiden oluşan 

bir uzmanlar birliği 

oluşturdu.

Bilgisayarlı tomografide (BT) hasta bakımı 

ve radyasyon seviyesinin düşürülmesi ile 

ilgili sürekli gösterdiği çabalar sonucunda 

Siemens Sağlık Sektörü, SIERRA – 

Siemens Radiation Reduction Alliance 

(Siemens Radyasyon Düşürme Birliği) sis-

temini devreye almış ve BT’de doz azaltma 

girişimlerini ilerletmek üzere bir uzman-

lar birliği oluşturmuştur. Bu yeni Siemens 

Radyasyon Düşürme Birliği, radyoloji, kar-

diyoloji ve tıbbi fizik alanlarında uzman ve 

BT dozları ile ilgili yayınları nedeniyle tüm 

dünyada tanınan 15 kişiden oluşmaktadır. 

Birliğin amacı, üreticilerin teknolojilerini 

ne şekilde geliştirmeye devam edebilecek-

lerine ilişkin önerilerde bulunmak ve kulla-

nıcıların, BT’de doz azaltma çabalarını bir 

kademe ileri taşıyacak prosedürleri daha 

iyi benimsemelerine yardımcı olmaktır. 

SRDB’nin Mayıs’ta gerçekleşen ilk toplantı-

sında ortaya atılan en önemli önerilerden 

biri, piyasada halihazırda mevcut olan bir-

çok BT doz düşürme teknolojisinin kliniksel 

açıdan kullanım oranını artırmak için uy-

gulanabilecek yöntemler ile ilgiliydi.

Siemens Sağlık Sektörü’nde Bilgisayarlı To-

mografi Birimi’nin Genel Müdürü Dr. Sami 

Atiya’nın konu ile ilgili düşünceleri şu şekil-

dedir: “Bilgisayarlı tomografi alanında piya-

sanın öncü yenilikçi firmalarından biri ola-

rak amacımız, tüm standart BT analizlerin-

de hastaların maruz kaldığı radyasyon sevi-

yesini, doğal olarak oluşan geri plan radyas-

yonunun neden olduğu yıllık ortalama doz 

miktarı olan 2 mSv altına düşürmektir. Müş-

terilerimizin, herhangi bir şekilde analizlerin 

teşhis kalitesinden fedakarlık yapmadan BT 

ile tatbik edilen radyasyon seviyesini indir-

melerine yardımcı olmak üzere elimizden 

gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Bu amaç 

doğrultusunda, radyasyon seviyesini düşür-

meye ilişkin somut öneriler ortaya koymak 

için uzmanlarla çalışmak istiyoruz ve işte 

bu nedenle, Siemens Radyasyon Düşürme 

Birliği’ni (SIERRA) kurduk.”

Mükemmel görüntü kalitesi BT’de son de-

rece önemlidir ancak hastanın maruz kal-

dığı radyasyonu mümkün olabildiğince dü-

şük seviyede tutmak da önemlidir. 

Siemens Sağlık Sektörü, müşterilerinin is-

tikrarlı bir şekilde bu hedefe ulaşmalarına 

yardımcı olmak için çok kapsamlı bir dizi 

önlem sunmuştur. Siemens artık bu alan-

da daha aktif bir rol oynamak istemekte 

olup bu nedenle, sadece BT’de radyasyon 

seviyesini düşürmek amacıyla yeni fikir-

ler ortaya atacak bir uzmanlar birliği top-

lamıştır.

Atiya, bu konuyu şu şekilde açıklamakta-

dır: “SRDB ile ilgili beklentilerimizden biri 

de birliğin, radyasyon seviyesini düşürmek 

için kullanılan mevcut teknolojileri, klinik-
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sel anlamda ve pratikte nasıl daha etkin 

bir şekilde kullanabileceğimize dair somut 

öneriler getirmesidir. Radyasyon seviyesini 

düşürmek için yenilikçi ürünler geliştirme-

lerinde üreticilere yol gösterecek önerile-

rin sunulması da, bu birliğin önemli bir di-

ğer görevidir.”

Geçen Mayıs ayında yapılan ilk toplantısın-

da SRDB, yapılması gereken önemli birkaç 

faaliyeti tanımlamıştır:

• Kurul üyeleri, en sık gerçekleştirilen on 

BT analizi için radyasyon seviyelerine yö-

nelik bir alt sınır belirlemek amacıyla, bir-

çok kurumun onaylayacağı uluslararası bir 

radyasyon seviyesi kayıt sistemi kurmak ve 

bu sisteme katkıda bulunmak üzere anlaş-

mışlardır. Bir sonraki adım olarak, elde edi-

lecek değerler referans dozların belirlen-

mesinde kullanılacak ve böylece, klinik ola-

rak pratikte hastaların çok daha düşük se-

viyelerde radyasyona maruz kalmaları sağ-

lanacaktır.

• Kayıt sistemine katkıda bulunan ünlü 

enstitüler, bu alandaki en iyi uygulamala-

rın paylaşılmasını sağlamanın ilk adımı ola-

rak, en sık gerçekleştirilen 10 analiz için BT 

taraması protokollerini merkezi bir web si-

tesinde paylaşacaklardır.

• Siemens, bu girişime dahil olan kurumlar 

ile yakın işbirliği içerisinde özel bir düşük 

doz eğitim programı geliştirecektir. Rad-

yasyon seviyesini düşüren teknolojiler ala-

nında uzman eğitmenler, personeli eğit-

mek, tarama protokollerini en uygun hale 

getirmek ve radyasyon seviyesini düşür-

mek için gerekli prosedürlerin uygulanma-

sını sağlamak amacıyla müşterilerle birlik-

te hareket edeceklerdir.

Charlottesville merkezli Güney Carolina 

Tıp Fakültesi’nde BT Araştırma ve Geliştir-

me Birimi’nin Direktörü Prof. Dr. U. Joseph 

Schoepf’in konuyla ilgili düşünceleri şu şe-

kildedir: “Medikal görüntülemede tatbik 

edilen radyasyon seviyesi, geçmişten bu-

güne, Avrupa’da, radyasyona maruz kal-

manın yeni yeni konuşulmaya başlandığı 

dünyanın diğer bölgelerine göre çok daha 

fazla dikkat çeken bir konu olmuştur. Bu 

gerçek ışığında, Siemens, radyasyon sevi-

yesini düşürme stratejilerinin uygulanma-

sındaki onlarca yıllık deneyimi ile müşte-

rilerine optimum görüntü kalitesini müm-

kün olan en düşük radyasyon seviyesi ile 

veren ürünler sunarak bu alanda uzun yıl-

lara dayanan başarılı bir geçmişe sahiptir. 

Halihazırda ABD’deki yasal düzenleyicilerin 

zorunlu hale getirmeyi düşündükleri, rad-

yasyon seviyesinin düşürülmesine yönelik 

teknik özellik ve mekanizmaların birçoğu, 

Siemens’in standart ürün portföyünün bir 

parçası olup, uzun yıllardır şirketin üretti-

ği ürünlerde uygulanmaktadır. Bu güçlü 

cihazların kapasitelerinin en son noktası-

na kadar kullanılmasını temin etmek üzere 

Siemens ve dünyanın dört bir tarafındaki 

meslektaşlarımla birlikte bu girişimde yer 

almaktan mutlu ve gururluyum. Gösteri-

len bu çabalar sayesinde fark yaratabilir 

ve dünyaya, gerekli mesajı aldığımızı, bir 

şeyleri değiştirebileceğimizi ve teşhis kali-

tesinden ödün vermeden radyasyon sevi-

yelerini düşürebileceğimizi gösterebiliriz.”

Rochester, Minn merkezli Mayo Clinic’te 

tıp fizikçisi olarak görev yapan Dr. Cynthia 

McCollough, konuyla ilgili olarak şunları 

söylemektedir: “Kullanıcıların, günlük uygu-

lamalarda BT tarayıcılarını kullanırken, gö-

rüntü kalitesi ve radyasyon seviyesi arasın-

daki optimum dengeyi kurmalarını mümkün 

kılan özelliklerden tam anlamıyla faydalan-

madıklarını görüyorum. Bana göre çözüm, 

çok çeşitli alanlarda belirgin bir süre boyun-

ca eğitim almakta gizli. Ben, kullanıcıların 

çok daha fazla sayıda kurumda görev alarak 

mevcut özellikleri en iyi şekilde kullanmak 

için ihtiyaç duydukları ileri düzey eğitimi al-

malarını istiyorum; bu kurulda üzerime dü-

şen görevin ana hedefi de budur.”

St. Louis merkezli Mallinckrodt Radyolo-

ji Enstitüsü’nden Marilyn Siegel ise şunları 

belirtmektedir: “Çocuklara verilen radyas-

yon seviyesini düşürmede büyük ilerleme-

ler kaydettik, ancak radyasyon seviyesinin 

optimizasyonu hala devam etmektedir. BT 

tarayıcı teknolojisi ile bu cihazların özellik-

lerinde yapılan çalışmalar, ilerlemeye de-

vam edecek ve gelecekte hastalıkları teşhis 

etme yeteneğimizi geliştirecektir. Bu geliş-

meler, yeni tarama protokollerini ve kulla-

nıcıların eğitimini zorunlu hale getirecek-

tir. Sektör ile işbirliği yaparak, çocuklara 

yönelik BT taramasını geliştirebilir ve has-

ta bakım sürecini iyileştirmeye devam ede-

biliriz. Söz konusu protokolleri geliştirmek 

ve yeni teknolojileri klinik anlamda prati-

ğe aktarabilmek için gerçekleştirilen bir gi-

rişimde Siemens ekibine katılmaktan çok 

mutluyum.”

SRDB, yeni fikirleri tartışmak ve üzerinde 

anlaşılmış olan önlemlerin pozitif bir etki-

sinin olup olmadığını araştırmak üzere yıl-

da iki kez toplanacaktır. Siemens, geliştir-

diği BT tarayıcılarına yönelik olarak yeni 

özelliklerin geliştirilmesini ve müşterileri 

için yeni eğitim programları hazırlanmasını 

sağlamak amacıyla, bu kurulda yapılan tar-

tışmalardan faydalanmak niyetindedir.

Birlik üyeleri

Hatem Alkadhi, MD, Zürih Üniversite 

Hastanesi, İsviçre

Christoph Becker, MD, Ludwig 

Maximilian Üniversitesi, Almanya

Elliot Fishman, MD, Johns Hopkins 

Üniversitesi, ABD

Donald Frush, MD, Duke Üniversitesi, 

ABD

Jörg Hausleiter, MD, Alman Kalp 

Merkezi, Münih, Almanya

Willi Kalender, PhD, Erlangen 

Üniversitesi, Almanya

Harold Litt, MD-PhD, Pennsylvania 

Üniversitesi, ABD

Cynthia McCollough, PhD, Mayo 

Clinic, ABD

Alec Megibow, MD, NYU-Langone Tıp 

Merkezi, ABD

Michael Recht, MD, NYU-Langone Tıp 

Merkezi, ABD

Dushyant Sahani, MD, Harvard Tıp 

Okulu, Massachusetts Genel Hastanesi, 

ABD

U. Joseph Schoepf, MD, Güney 

Carolina Tıp Fakültesi, ABD

Marilyn Siegel, MD, Mallinckrodt 

Radyoloji Enstitüsü, ABD

Aaron Sodickson, MD-PhD, Brigham 

and Women’s Hospital, ABD

Kheng-Thye Ho, MD, Tan Tock Seng 

Hospital, Singapur
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“Tüm meslektaşlarıma 
Siemens’i öneririm”

Siemens ile 1978 yılında 

tanışan Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Radyoloji Ana 

Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Hüdaver Alper, “Siemens’i 

seçmemdeki bir numaralı 

faktör cihaz kalitesi ve 

oluşan görüntüdeki 

kalitedir” diyor.

Siemens ile ne zamandır çalışıyorsunuz?

Siemens ile karşılaşmam, 1978’de asistanlı-

ğımın ilk yıllarında oldu. Babamın radyolog 

olmasından ötürü de Siemens’i biliyordum.

Siemens’i seçmenizde etkili olan faktör-

ler nelerdir?

Siemens’i seçmemdeki bir numaralı faktör 

cihaz kalitesi ve oluşan görüntüdeki kalite-

dir. Bunun yanı sıra başlangıçta büyük bir 

ihale ile aldığımız cihazlarımız, daha sonra 

Siemens mühendisleri tarafından devam-

lı faal vaziyette tutuldu. Mühendisler, bi-

zimle beraber çalıştıkları bu süre içerisin-

de çok cansiperane ve bizi düşünür şekil-

de çalıştılar. Bence bundan sonraki seçim-

lerimizde Siemens’i seçmemizin en önem-

li nedeni budur.

Siemens’in servis kalitesi hakkındaki 

memnuniyetinizi ve beklentilerinizi öğ-

renebilir miyiz?

Siemens’in servis kalitesi hakkında şikaye-

timiz yok. Gayet memnunuz. Bildirdiğimiz 

birçok arıza anında veya en kısa zamanda 

gideriliyor. Bekleme süremiz çok uzun de-

ğil. Zaten Siemens cihazları, Uptime tutma 

açısından çok fazla sıkıntı yaratacak, arıza 

yapan cinsten değil. Bundan dolayı da bir 

sıkıtımız yok. 

Siemens Remote Service (Uzaktan Eri-

şim Hizmetleri) hakkındaki düşünceleri-

nizi bizimle paylaşır mısınız? SRS’nin hiz-

met kalitenize katkıları nelerdir?

SRS, özellikle PACS sistemimizin sürekli 

güncellemesi, arızaların giderilmesi ve 

Prof. Dr. Hüdaver Alper 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hüdaver Alper
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çalışır durumda tutulması konularında bü-

yük katkı sağlıyor. 

Siemens’in teknik servis mühendis yet-

kinliği (CSE) hakkındaki düşüncelerinizi 

bizimle paylaşır mısınız?

Teknik servis mühendislerinden genellikle 

çok memnunum, yetkinliklerinin de iyi dü-

zeyde olduğunu düşünüyorum. 

Müşteri Hizmetleri Destek Merkezi’ne 

yaptığınız arıza bildirimlerine anında ilk 

müdahale, merkezde sürekli görevli uz-

man mühendislerce verilmektedir. Bu 

hizmetimiz hakkındaki görüşleriniz ne-

lerdir?

Birçok kez kendim de arıza bildiriyorum. 

Ulaşılabilirlik açısından bir sorun yok. Her 

istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. 

Bakım onarım anlaşması yapılmasının 

sistemleriniz üzerinde ve yatırımınız 

üzerine etkileri nelerdir, meslektaşları-

nıza tavsiye eder misiniz?

Şu anda bakım onarım anlaşması olma-

yan sistemlerimiz mevcut. Bunların dü-

zenli çalışması, arızaların zamanında gi-

derilmesi ve daima çalışır durumda tu-

tulması üzerinde çok büyük sorunlarımız 

var. Arıza giderimi haftalar ve aylar süre-

biliyor. Bu açıdan bakım ve onarım anlaş-

ması mutlaka yapılması lazım. Bunu zaten 

hastane üst yönetimine de devamlı vur-

guluyoruz. Aksi takdirde işgücü kaybın-

dan olacak kayıp, bakım onarıma verece-

ğimizi kat kat aşar. 

Anlaşma kapsamındaki sistemlere dü-

zenli olarak güncellemelerin yapılma-

sının sistem üzerindeki etkisi ve bunun 

kurumunuza katkıları hakkındaki görüş-

leriniz nelerdir?

Birçok bakımdan zaten kaçınılmaz bir şe-

kilde gerekli. Kurumumuza katkısı tartışıl-

maz. Yenilikler yeni işler doğuruyor, çalış-

ma kolaylığı getiriyor, hızı artırıyor. Bu ba-

kımdan mutlaka yapılması gerekli. Biz de 

bu hizmetinizden çok memnunuz. 

Sizce medikal cihazlarda orijinal yedek 

parça kullanılması ne kadar önemli?

Biz, bakım anlaşmasında olan her ciha-

zımıza zaten orijinal yedek parça kulla-

nıyoruz. Başka bir şey düşünmüyoruz. 

Tabii ki memnun olduğumuz sürece de 

orijinal yedek parça dışında bir şey kul-

lanmayız.

Siemens Teknik Servisi ile yaşadığınız, 

sizi etkileyen bir deneyimizi bizimle pay-

laşır mısınız?

Radyoloji bölümümüzün klimatizasyon in-

şaatı sırasında MR cihazımız quench oldu. 

Bu quench olayı nasıl olduysa benim üzeri-

me kaldı. Quench’in sorumlusu benmişim 

gibi bir sonuç çıkarıldı ve benden hasa-

rı karşılamam talep edildi. Aslında benimle 

ilgili bir sorun da değildi. Mesai saatleri dı-

şında gece saat 22:00 sularında olmuş bir 

quench idi. İçimizde tam bu tartışmaların 

olduğu esnada Siemens’in servis mühen-

dislerinin ve İzmir Bölge Müdürünün beni 

ziyaret etmek üzere geldiğini gördüm. 

Durumumu onlarla paylaştım. Bana böy-

le bir sorumluluğu üstlenmemem gerekti-

ğini anlatarak rahatlattılar. Siemens, ben-

de bu güveni oluşturduğu için kendimi sa-

vunabildim. 

Utilization Management /Guardian / 

Virus Protection opsiyonu hakkındaki 

görüşleriniz neler? 

Virus protection kullanıyoruz. Daha evvel 

virüs problemi yaşıyorduk fakat virüs pro-

tection kullanmaya başladıktan sonra bir 

problemimiz kalmadı. Utilization Mana-

gement raporunu sadece MR’da kullanı-

yoruz. Faydasını gördük. Bütün sistemleri-

mizde almak isteriz bu raporları. Ben Ad-

min Portal’dan girip neyi nasıl kullanıyo-

ruz ve bizim performansımız nedir bun-

ları ölçmek istiyorum. Ana Bilim Dalı Baş-

kanı olarak bunları ölçmek benim için çok 

önemli. Hastane yönetimi için de aynı de-

recede önemli. Hastane yönetiminde bun-

ları ölçecek başka kaynaklar var, ama ben 

en azından makine ve rapor süresi bazın-

da ölçmek istiyorum. Ayrıca, modalite ba-

zında cihazların performans değerlendir-

mesini yapmak isterim; fakat şu anda bun-

ları yapamıyoruz. Birebir her kullanıcının 

performansını belirlemek çok önemli. Bu-

nun da bize sağlanacağı bilgisi, sizin tarafı-

nızdan verildi.

Siemens ile çalışmaktan memnun mu-

sunuz?

Siemens ile çalışmaktan memnunuz. Kendi 

meslektaşlarıma da Siemens’i öneririm. 

Siemens’in servis 

kalitesinden memnunuz. 

Bildirdiğimiz birçok arıza 

anında veya en kısa 

zamanda gideriliyor. 

Bekleme süremiz uzun 

değil. Zaten Siemens 

cihazları da arıza yapan 

cinsten değil.



20   İnovasyon · Kasım 2010 · www.siemens.com  

Teknoloji ve Çözümlerimiz

Teşhiste üçüncü boyut farkı
Meme kanserinde daha 

doğru ve erken teşhis için 

ACUSON S2000 ABVS 

sistemi ve 3 boyutlu 

tomosentez kullanılacak. 

Meme bezleri, farklı hücre tiplerinden olu-

şan karmaşık dokulardır. Yeterince ölümcül 

olan ve meme (göğüs) kanseri olarak bili-

nen kötü huylu tümörler, işte bu canlı or-

gan içerisinde oluşur. Meme kanseri, geliş-

miş batı ülkelerinde en sık görülen kanser 

tiplerinden biridir. Almanya’da her 10 ka-

dından biri bu hastalığa yakalanıyor. Yine 

de tüm bu korkutucu istatistiklere karşın, 

zamanında teşhis edilmesi durumunda 

meme kanseriyle etkin bir şekilde mücade-

le etmek mümkün.

Meme kanserine karşı en iyi silah, erken 

teşhis. Almanya ve diğer birçok ülkenin ka-

dınlar için tarama programları bulunuyor. 

Almanya’da 50-69 yaşları arasındaki kadın-

lar, standart bir prosedür aracılığıyla üc-

retsiz muayene edilmek üzere, merkezi bir 

koordinasyon bürosu tarafından davet edi-

liyor. Bu prosedürde doktorlar, bayanları 

mamografi sistemiyle muayene ediyor. 

Bu kontrol programı, bayanların 20 yıllık 

bir süre içinde iki yılda bir taranmalarını 

öngörüyor. Alman Ortak Federal Mamog-

rafi Komitesi, bu düzenli check-up’larla, 

her 200 kadından birinin meme kanserine 

bağlı ölümden kurtarılabileceğini tahmin 

ediyor. Ancak, bu noktada ortaya atılan 

eleştiriler, bu bulguları teyit eden istatis-

tiklerin olmadığı ve son derece pahalı olan 

bu taramaların çok az işe yaradığı üzerinde 

yoğunlaşıyor. Temel eleştiri noktalarından 

biri, mamografinin çok fazla sayıda hatalı 

bulgu verdiği, örneğin, kanser olmayan bir 

bayanda tümör varmış gibi gösterebilmesi.

Hatalı bir kanser teşhisi konduğunda, ge-

nelde kanser teşhisi konulan kadına biyop-

si yapılıyor, yani meme dokusu çıkarılıyor. 

Bu da, hatalı bulgulara bağlı olarak gerçek-

leştirilen ve tamamen gereksiz olduğu an-

laşılan ağrılı bir prosedür.

Teşhiste kalite iyi tedaviyi getirir

Ancak bu karşıt görüşler, teşhis kalitesi art-

tıkça geçerliliklerini yitiriyor çünkü teş-

his kalitesindeki ilerleme, güvenli, etki-

li ve daha düşük maliyetli taramaların ya-

pılmasını mümkün kılıyor. Örneğin, Er-

langen (Almanya) merkezli Siemens Sağ-

lık Sektörü tarafından geliştirilen yeni teş-

his tekniği, tıpta ilk kez üç boyutlu meme 

taramasının yapılmasına olanak tanıyor. 

Erlangen’deki merkezde bulunan personel, 

dijital “Mammomat Inspiration” mamog-

rafi sistemini yeni “3 boyutlu tomosentez” 

ile geliştirmiş. Önceki rutin taramalardan 

farklı olarak artık göğüs, tek sabit nokta-

da iki boyutlu olarak görüntülenmiyor, bu-

nun yerine, X-ray kaynağı, meme çevre-

sinde yaklaşık 50 derecelik bir açı içerisin-

de dönüyor. Bununla birlikte sistem, son 

derece düşük bir dozda, oldukça kısa süre-

de 25 adet tekli X-ray görüntüsü üretebili-

yor. Bu tekli meme görüntüleri, daha son-

ra otomatik olarak 3 boyutlu bir görüntüde 

birleştiriliyor. Üstelik çok daha az kompres 

gereksinimi hasta konforunu ciddi oranda 

arttırıyor.

Klasik 2 boyut teknolojisiyle kıyaslandığın-

da burada elde edilen avantajlar daha faz-

la, çünkü lezyon olarak tanımlanan, do-

kulardaki şüpheli değişimler, 3 boyutlu bir 

görüntüde daha açık bir şekilde gösterili-

yor. Bu durum, doktorların lezyonun ebat 

ACUSON S2000 ABVS
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ve tipi hakkında daha iyi tahminde bulun-

malarını sağlıyor. Ayrıca, 3 boyutlu görün-

tülerde, meme kanserinin ilk işareti olarak 

yorumlanabilecek mikro kalsifikasyonları 

tespit etmek daha kolay. Son derece sakın-

calı bir durum olan, sağlıklı doku görüntü-

lerinin çakışması nedeniyle dokuların kötü 

huylu dönüşümler olarak yorumlanması 

durumu da engellenebiliyor.

Üçüncü boyut hızlandırıyor

2 boyutlu geleneksel mamografide rad-

yologlar, genel olarak, tekli bir dizi görün-

tü ile şüpheli başlangıç tanılarında bü-

yütülmüş X-ray görüntüler alıyorlar. Ör-

neğin, lezyon bulanık görünebiliyor veya 

çevresindeki dokuların arasında saklanabi-

liyor. Eğer yeni detaylı görüntüler son ka-

rarı vermeye yeterli değilse, biyopsi ya-

pılması öneriliyor. Ancak, güvenilir 3 bo-

yutlu görüntüleme bu gereksiz adımı or-

tadan kaldırabilme özelliğine sahip. Wup-

pertal merkezli, radyoloji, nükleer tıp ve 

radyasyon terapisi alanlarında uzman-

laşmış bir dizi girişimden oluşan Radprax 

Grubu’ndan Dr. Renate Tewaag konuyla il-

gili şunu değerlendirmeyi yapıyor: “Tomo-

sentez, mamografi sürecini hem doktor 

hem de hasta açısından daha az stresli bir 

hale getirecek. İlk izlenimlere göre bu sis-

temde, vicdanları rahatsız etmeksizin tüm 

ilave inceleme ve müdahaleler önlenebil-

mektedir. Meme bezi dokularında sakla-

nan lezyonlar artık çok erken safhalarda 

tespit edilmektedir.” 

Özellikle küçük göğüslü bayanlardaki gibi 

yoğun meme dokusu, geleneksel mamog-

rafinin etkinliğini sınırlıyor. Bu, radyasyo-

nun azaltılması gerektiği ve bu nedenle 

memedeki detayların zor fark edilebilir ol-

duğu haller için geçerli, bayanların yakla-

şık yüzde 40’ında karşılaşılan bir durum. 

Bu gibi durumlarda 3 boyutlu tomosentez, 

son derece avantajlı çünkü açık bir şekilde 

görüntülenebilen yoğun meme bezi doku-

ları, görüntü oluşturma sırasında bir algo-

ritma ile çıkartılabiliyor. Mamografiye al-

ternatif bir yöntem olan ultrason, yoğun 

dokularda daha yüksek kalitede görün-

tü almaya olanak tanıyor. İşte bu neden-

le doktorlar, ultrason yöntemini uzun bir 

zamandan beri kullanıyor. Ultrason, zarar-

sız kistler ile potansiyel olarak kötü huylu 

tümörler arasındaki farkı ortaya çıkarmak 

için sık kullanılan bir yöntem. 

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği tarafın-

dan 2002 yılında yapılan bir araştırma-

ya göre, mamografiye ilave olarak yapılan 

bir ultrason taraması, belirgin olmayan gö-

ğüs kanserlerinin teşhis oranını yüzde 42 

oranında artırıyor. Ancak, uzun bir süredir, 

ultrason taramasının kalitesi taramayı ya-

pan doktora bağlıydı çünkü söz konusu ta-

rama, elle kullanılan bir transdüser (prob) 

ile yapılıyordu. Ayrıca, bu tür taramalar bü-

yük bir zaman kaybıydı. Siemens, yeni ult-

rason sistemi Acuson S2000 ABVS (Oto-

matik Meme Hacim Tarayıcısı) ile  tüm bu 

sorunları bir hamlede çözen bir sistem ge-

liştirmiş oldu. Bu sistem, aynı zamanda, ilk 

kez göğsün üç boyutlu biçimde görüntü-

lenmesini sağlıyor.

Bu yeni sistemde amaç otomatik meme ta-

raması. Bu işlem için hastanın göğsü üze-

rine küçük bir sentetik kutu yerleştiriliyor. 

Kutu içerisindeki prob, hastanın tüm gö-

ğüs kitlesini iki veya üç kez otomatik ola-

rak tarıyor. Sistem yazılımı, taranan verileri 

alıyor ve 3 boyutlu bir ortamda hesaplıyor. 

Bu veriler daha sonra doktorun bilgisayar 

ekranına aktarılıyor. Bu, hemen hemen bir 

paradigma değişimidir çünkü bugüne dek 

doktorlar, inceleme sırasında bir yandan 

transdüseri kullanırken diğer yandan doğ-

rudan ekrandaki memeyi görüntülüyor ve 

teşhis koymaya çalışıyorlardı.  

Standartlaştırılmış kalite ve kullanıcın-

dan bağımsız inceleme olanağı sayesinde, 

ultrason taramalarının uzman personel-

ce dahi yapılması artık mümkün hale gel-

miş durumda. Bir diğer avantaj da otomas-

yonun, inceleme için gerekli süreyi 30 da-

kikadan 15 dakikaya indirmesi. Bu durum, 

özellikle çok sayıda hastanın dahil olduğu 

bir meme tarama girişimi açısından büyük 

bir avantaj sunuyor ve zamandan ciddi bir 

tasarruf sağlıyor.

Bu teknolojiyi kullanan ilk birkaç mer-

kezden biri olan Essen Diavero Teşhis 

Merkezi’nin ortaklarından radyolog Dr. 

Frank Stoeblen, yoğun meme dokusu-

na sahip kadınlar için, mamografi incele-

mesinden sonra memedeki her şeyi tes-

pit ettiğinden emin olmak için ek bir ult-

rason uyguluyor. ABVS sistemi, bu süre-

ci kısaltıyor. Ayrıca, 3 boyutlu görüntüler, 

meme ucundan memenin arkasına kadar 

tüm bölgenin parça parça ve detaylı olarak 

görüntülenmesine olanak tanıyor. Teşhis 

veya cerrahi müdahalelerin planlanması 

açısından oldukça faydalı olan bu görüntü-

ler yakın zamana kadar alınamıyordu. Dr. 

Stoeblen: “Ayrıca bu yeni 3 boyutlu teknik, 

kalıtımsal olarak meme kanserine yakalan-

ma riski yüksek olan bayanlarda söz konu-

su tümörleri tespit etmek için oldukça uy-

gundur” diyor.

Almanya’da kadınların yarıdan biraz faz-

lası, meme taraması için yapılan çağrıya 

uyuyor. Kadınların bu çağrıya cevap ver-

memelerinin bir çok nedeni bulunuyor. 

Birçok hasta tereddüt ediyor, çünkü teş-

his sürecinin çok ağrılı geçeceğinden kor-

kuyor, meme kanserine yakalanma riskine 

fazla önem vermiyor ya da radyasyonun 

yan etkilerinden çekiniyor. Siemens Sağlık 

Sektörü’nden Jochen Dick, geliştirilmiş gö-

rüntü teknolojisini bir çözüm olarak görü-

yor: “Yeni teknikler, sadece görüntüleme 

sürecinin güvenilirliğini artırmayacak, aynı 

zamanda bayanların sisteme olan güveni-

ni de kuvvetlendirecektir. “3 boyutlu To-

mosentez” ve “ABVS” gibi sistemler, bayan-

ların korkularını azaltmaya yardımcı ola-

bilir.” Bu alanda çalışmalar devam ediyor.  

Erlangen-Nuremberg (Almanya) yakınla-

rında kurulan ve adeta bir tıbbi mühendis-

lik harikası olan “Tıp Vadisi” girişimi kap-

samında Siemens, mamografi ile ultrason 

görüntülerini birleştiren teknolojiler üze-

rinde çalışıyor.
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Siemens, MAGNETOM Aera (1,5T) ve MAG-

NETOM Skyra* (3T) adlı iki yeni ürünüyle 

MRG’de üstün çekim hızı ve görüntü kalite-

si sunuyor. 

İlk 70 cm Tim®+Dot™ sistemi, Tim’in (Total 

görüntüleme matrisi) esnekliğinden, doğ-

ruluğundan ve hızından artık 4G düzeyin-

de yararlanma imkanı verirken, şimdiye ka-

dar görülmemiş bir görüntüleme gücünü 

hizmete sunuyor. Dünyanın ilk Dot (Günlük 

verim optimizasyonu) motoru ile birlikte, 

Tim’in gücü katlanarak, kusursuz çekimler 

kolaylıkla gerçekleşiyor. Tim ve Dot teknolo-

jileri birlikte kullanıldığında, MRG iş akışı ge-

nelinde verimliliği ciddi ölçülerde artırıyor. 

Hem MAGNETOM Aera hem de MAGNE-

TOM Skyra’da birlikte yer alan Tim ve Dot, 

üretkenlikte yüzde 30’a kadar artış sağlaya-

rak, yeni bir verimlilik ve kalite düzeyi su-

nuyor. 4G düzeyinde, RF kanallarının sayı-

sı 128’e kadar çıkabilirken, örneğin rutin ab-

domen çekimlerinde 30 kanal kullanılıyor.  

MAGNETOM Aera ve Skyra’nın açık tünel 

tasarımı, her fiziksel yapıdaki hastaya ve 

her hastanın durumuna uygundur. 70 cm 

tünel genişliği, hastaların konforunu en üst 

düzeye çıkarırken, hasta potansiyelini de 

artırmaktadır. Yeni dış tasarımı MoodLight 

ışıklandırma sistemi de arzu edilen ön pa-

nel renginin kolayca seçilmesini sağlamak-

tadır. Siemens’e özel ve gerçek beden şek-

line uygun TrueForm teknolojisi ile görün-

tülenebilen hacim de diğer MR cihazlarına 

oranla çok daha fazladır. 

Yeni sistemlerin, aynı zamanda hastaların 

görüntüleme odası dışında hazırlanması-

nı sağlayan ve opsiyonel olarak sunulan Tim 

Dockable Table, daha yüksek sinyal-gürültü 

oranına (SNR) sahip. Tim Dockable Table 

aynı zamandakolayca kurulabilen kablosuz 

bobin tasarımı DirectConnect özelliklerini de 

taşıyor.Ayrıca, DirectRF teknolojisi ile bütün 

RF alıcı ve verici sisteminin magnetin yanına 

yerleştirilmesi gibi birçok yenilik sayesinde 

benzersiz bir görüntü kalitesi sağlıyor.

Siemens’le, hasta konforu en üst 
düzeye çıkıyor
Siemens, MAGNETOM Aera ve MAGNETOM Skyra adlı iki yeni ürünüyle MRG’de üstün 

çekim hızı ve görüntü kalitesi sunarken, hastaların konforunu en üst düzeye çıkarıyor. 

e-posta: tuna.aydin@siemens.com
Detaylı bilgi için: Tuna Aydın
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Siemens’in Bilgisayar Destekli Tespit 

(CAD – Computer Aided Detection) ara-

cı, tanısal görüntülemede güven artırıcı ve 

iş akışını geliştirici bir sonradan işleme uy-

gulamasıdır. Computer Aided Detection 

(CAD) veya Bilgisayar Destekli Tespit, rad-

yologların “üçüncü gözü” olarak 2000 yılın-

dan beri kullanılıyor. Çeşitli tedavi yöntem-

lerinin kanserin erken safhalarında tespitin-

de iyileşmeyi sağlaması, CAD uygulamaları-

nı radyologların vazgeçemediği uygulama-

lar arasına soktu. 

Doğruluk ve güvenilirlik... Bunlar dijital ta-

nısal görüntülemenin ana parçalarıdır. Ta-

nısal görüntülemede, Siemens’in bilgisayar 

destekli tespit (CAD – Computer Aided De-

tection) aracı, güven artırıcı ve iş akışını ge-

liştirici bir sonradan işleme uygulamasıdır. 

Siemens, şimdi bu akıllı uygulamayı en çok 

ihtiyaç duyulan yerde kullanmanızı sağlı-

yor: PACS sisteminizin görüntüleme iş is-

tasyonunda.

syngo Lung CAD, torasik BT çalışmaların-

da pulmoner nodüllerin tespitinde doğru-

luğu artırıyor. syngo Lung CAD uygulama-

sı, tanısal torasik BT çalışmalarında ikinci 

nesil otomatik tespit yazılımıdır. CAD, yüz-

lerce imajdan oluşan karmaşık çekimlerde 

ikinci bir okuyucu olarak önemli bir rol oy-

nar. 3 milimetreden 10 milimetreye kadar 

değişen boyutlardaki pulmoner nodüllerin 

tespitine yardımcı olur. Yapılan çalışmalar-

la syngo Lung CAD’in birbirinden farklı kon-

turlara ve boyutlara sahip çeşitli nodülle-

rin tespitinde destek olduğu klinik olarak 

ispatlanmıştır. Bu çalışmalar, syngo Lung 

CAD’in akciğer nodüllerinin tespitine klinik 

olarak belirgin derecede yardımcı, doğrulu-

ğu çok yüksek, ikinci bir okuyucu olduğunu 

göstermiştir. 

Siemens, en gelişmiş Bilgisayarlı Tomogra-

fi (CT) sisteminin fonksiyonlarını, yüksek 

çözünürlüklü PET (Pozitron Emisyon To-

mografi) sistemi ile birleştiren bir görüntü-

leme cihazı geliştirdi.

Yeni Biograph mCT moleküler görüntüle-

me ve radyolojinin tüm getirisini tek cihaz-

da birleştiriyor. Bu sistem, 2.0 mm çözü-

nürlüklü PET görüntüleri ve konvansiyo-

nel PET görüntülemesinden dört kat daha 

iyi görüntü kontrastı sunan tek PET-CT sis-

temidir. Artık PET incelemelerinin beş da-

kikada yapılması mümkündür. Bilgisayar-

lı Tomografinin (CT) x-ray kaynağının has-

tanın etrafında saniyede üç kez dönmesi 

ve 128 kesit görüntüleme teknolojisi, 0.33 

mm’lik çözünürlük sağlamaktadır. 

PET çekimleri temel olarak kanser hücre-

lerinin büyümesi ve metastazların bulun-

ması ve izlenmesi için kullanılmaktadır. Bu 

çekimler sırasında hastaya, metabolik hızı 

artmış hücrelerde biriken çok düşük dozda 

ve radyoaktivitede sıvı enjekte edilmekte-

dir. Sıvı, bulunduğu hücrelerdeki yerinden 

pozitron yayarak metabolizmalarına göre 

tümör hücrelerinin tanımlanmasını sağla-

maktadır. Bilgisayarlı tomografi teknolojisi 

de vücuttaki en ince damarları dahi göste-

rerek bir tümörün yerinin tam olarak belir-

lenmesini mümkün kılmaktadır.

PET sisteminin Bilgisayarlı Tomografi (CT) 

ile birleştirilmesi medikal profesyonelle-

rin vücut sıvılarının organlardaki akışını in-

celeyebilmesini sağlamaktadır. Burada tek 

bulgu, kan akışı ve metabolik veri göster-

gesidir. Bu da karaciğer, beyin ve akciğer 

tümörlerinin bağımsız PET veya CT tarama-

larına göre daha iyi şekilde tanımlanması-

nı sağlamaktadır.  Biograph mCT, konvan-

siyonel PET tarayıcılarına oranla daha az 

gürültü ile daha yüksek kalitede görüntü-

ler üretmektedir. Sofistike teknolojisi saye-

sinde Biograph mCT CT dozunu düşürerek 

özellikle çocukların ve birkaç taramaya ih-

tiyaç duyan hastaların daha az radyasyon 

almasını sağlar. 

Görüntüleme teknolojisinde yeni trendler
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