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Hastane kaynaklı enfeksiyonları 
önlemek için Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ/WHO) el hijyeni 
tavsiyelerini referans alan bir 

çözüm geliștirilmektedir. Sunulan teknoloji ile sağlık 
personelinin el hijyeni protokolüne uyumluluğu 
artırılarak, özellikle yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde el aracılığı ile bulașan enfeksiyonların 
önüne geçilmeye çalıșılmaktadır. 

Problem 
Hastane enfeksiyonları, enfeksiyon dıșı 
bir nedenle hastaneye yattıktan 2 ila 3 

gün sonra ortaya çıkan hastalıkların, ölümlerin ve 
maliyetlerin artmasına sebep olan bir durumdur. 
En önemli sebebi de sağlık personelinin türlü 
sebeplerle ellerini yeterli süre boyunca ve doğru 
șekilde yıkamaması ya da dezenfektan madde 
kullanmamasıdır. Personel eğitimi, uyarı afișleri gibi 
tedbirler yeterli olmaktan çok uzaktadır.

Çözüm (Ürün/Servis) 
İlk așamada, sistemin, söz konusu problemin daha kritik olduğu yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde uygulanması planlanmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin geneli, bebek 

kuvöz bölgeleri ve musluk bölgeleri kameralar ve diğer sensörler ile gözlemlenmektedir. İleri görüntü 
ișleme ve tamamlayıcı teknolojileri kullanan sistem, ünitede çalıșan personeli takip eder. El yıkama ve 
dezenfektan madde kullanımı denetlenir. Personel, kuvöz etrafı ve musluk etrafına konumlandırılmıș 
ekranlardan bilgi ve ikaz verilerek el hijyeni protokolüne uygun davranması için yönlendirilir. Protokole 
uyulmadığında bildirimde bulunulur. Uyumluluk metrikleri üzerinden de istatistiksel veri üretilir ve 
raporlama yapılır.

Hedef Pazarı 
Hastane ve sağlık kurulușlarındaki tüm hasta yatıș üniteleri olmakla birlikte, pazara ilk giriș 
için yenidoğan yoğun bakım üniteleri hedeflenmektedir. Problemden kaynaklı maliyetin en 

yüksek olduğu ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri öncelikli pazarlardır. 

Pazara Giriș Stratejisi 
Türkiye’de ve Avrupa’da 5 hastaneye düșük tutarlı satıșlar ile ilk müșteri ve referans 
portföyü olușturulacaktır. Bu çalıșmalar ile ürünün sahada kendini kanıtlamasının akabinde 

distribütörler vesilesiyle Avrupa ve ABD pazarını hedefleyen bir büyüme stratejisi izlenecektir. 

İș Modeli 
Küvöz bașına kurulum maliyetleri ve yıllık lisans bedeli üzerinden gelir elde edilecektir. 
Satıș, pazarlama, kurulum ve bakım ağı ilerleyen süreçte distribütörlükler aracılığıyla 

genișletilecektir.

Rekabet Avantajı 
Pendik Eğitim ve Araștırma Hastanesi enfeksiyon komitesi doktorları ve yenidoğan ünitesi ile 
2 senedir gerçekçi kriterler dahilinde çalıșılmaktadır. Çözümü olușturan bileșenler (know-

how) Ar-Ge gerektiren yüksek teknoloji bileșenleridir. Bu bileșenlerin bir kısmı patent aracılığıyla 
korunacaktır. Alınan Avrupa Birliği SME Phase 1 desteği de rekabet avantajı sağlamaktadır.

Yatırım/Hibe 
Ticarileșme sürecinde 2 yıl için yaklașık 1.5 - 2 Milyon Euro finansmana ihtiyaç duyulacağı 
öngörülmektedir.  Avrupa Birliği SME Phase 2 desteği bașvurusu planlanmaktadır.
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