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GÜVEN HASTANESİ - TION BAŞARI DOSYASI

Dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak hedefiyle 1973 yılında kurulan Özel Ankara Güven Hastanesi; modern tıbbın gereklerini, yılların tecrübesi
ile birleştirerek hastalarına aktarmaya devam ediyor. Her alanda sunduğu kaliteli hizmet, hasta sayısını ve talebi artırmakta; artan talep hastalarımıza
olan sorumluluğumuzu yükseltmektedir. Küçük bir hastane olarak 1973 yılında başlayan hikayemiz; uzman hekim, hemşire ve yardımcı sağlık
personeli kadrosuyla, 40.000 metrekare alanda, 251 yataklı, 12 ameliyathaneli büyük bir genel hastane konseptine ulaşmıştır. Gelinen noktaların
gururu, markayı daha fazla çalışmaya yöneltmekte ve gelecekteki hedeflerinin çıtasını yükseltmektedir. Önceliğin, hastaların markaya duyduğu
GÜVEN olduğunu unutmadan yollarına devam etmektedirler.

TION Healthcare, hastanelerdeki tanı cihazları ve sistemlerinin yetersizliği problemini çözmek için 2018 yılında kuruldu. İlk olarak Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi ile epilepsi teşhisinde kullanılan giyilebilir sensörler geliştirerek işe başlamışlardır. Ardından Bayer'in uluslararası hızlandırma programı olan
Grants4Apps ile kalp hastalıklarına yönelik ürünler geliştirmeye devam edilmiştir. Farklı firmaların ihtiyaçları doğrultusunda EEG, EKG ve Holter gibi
cihazları küçültüp anormal durumları algılayan bir sticker haline getirmişlerdir. Arka planda çalışan yapay zekâ yazılımıyla tanıların daha doğru ve
otonom konulmasına imkân sağlanmıştır. Cihazlar, klinik testlerin ardından piyasaya sunulacaktır.

GÜVEN ÇAĞRISI | SAĞLIK

Sağlık Evde Bakım, Uzaktan Dijital Erişim ve Medikal Cihazlar
Teknoloji Kullanıcısı Şirketin tanımladığı özel sorun /ihtiyaç /fırsat alanı
• Sağlık sektöründe dijital dönüşüm ile birlikte, farklı birçok hizmet ve ürünle yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır.
Teknoloji Kullanıcısı Şirketin Teknoloji Tedarikçisinden Beklentisi
• Dijitalleşen yeni dünyada ortaya çıkan;
- evde bakım,
- dijital hastane sistemlerine uzaktan erişim ve görüntüleme,
- medikal taşınabilir cihazlar konularında akıllı ürün ve/veya hizmetler

Teknoloji Kullanıcısı Şirketin Aradığı Teknoloji Tedarikçisi Özellikleri
- Genel şartları sağlayan,
- Yeni/iyileştirilebilir bir ürün/hizmeti olan veya
- Teknolojik bir süreç yeniliği sağlayan veya
- Yeni üretim teknolojileri ortaya koyan tüm TEDARİKÇİLER
#EvdeBakım

#TaşınabilirMedikalCihazlar

Çözüm Dosyası Tanımı

JÜRİ
ÖZEL
KATEGORİSİ

Kalp hastalığı tanısı konmuş veya risk grubunda yer alan hastaların mevcut cihazlarla izlenmesi, cihazların büyüklüğü ve kullanım zorluğu sebebiyle
hasta ve doktor tarafında çeşitli güçlükler yaratmaktadır. Tion ile birlikte geliştireceğimiz çözüm; daha uzun bir zaman aralığında, daha sağlıklı veriyi,
cihazı taşıyan kişiye minimum rahatsızlık vererek ve veri iletişimini yenilikçi mobil teknolojilerle sağlayarak, kullanıcı tarafında makul maliyetlerle
sunmaktadır. Sağlık hizmet sunumlarında önemli bir katma değer yaratacağına inanmaktayız.

