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1 Biyomedikal

Özetçe—Aile hekimliği uygulamasındaki güçlüklerden
biri hekim başına düşen kişi sayısıdır. Bu yoğun kayıtlı kişi
sayısı hekimleri sadece poliklinik yapmaya zorlamasından
dolayı koruyucu sağlık hizmetlerini veremez hale
getirmektedir. Bu çalışmada gerçek zamanlı tıbbi verilerin
izlenmesi ile meydana gelebilecek rahatsızlıklara karşı erken
müdahale edilmesi, doktor kontrol sayılarının azaltılması,
hastane dışında da bakım ve izlemenin mümkün hale
gelmesine olanak sağlayacak Aile Hekimi İzleme sisteminin
gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Gerçekleştirilen
uygulama ile elektrik kökenli olmayan kan basıncı, nabız,
şeker, S pO 2 ve vücut sıcaklığı gibi fizyolojik işaretler S ağlık
Bakanlığı metroloji kılavuzundaki standartlara uygun olarak
iletilmiştir. EKG, EMG vb. elektrik kökenli fizyolojik
işaretlerde grafik olarak görüntülenmiş ve mobil cihaza
iletilmiştir. Ancak bu işaretler ölçüm sisteminin ortak işaret
bastırma oranının (CMRR) ve örnekleme frekansının düşük
olmasından dolayı klinik bir değer taşımadığı tespit
edilmiştir.

Peabody, tıp bilimlerindeki uzmanlaşma sonucu hastaların
yeterli sağlık hizmeti almadığını bunun sonucu olarak
kişisel sağlık hizmeti verecek bir uzmanlık dalına olan
ihtiyacı belirtmiştir. Ancak kapsamlı ve kişisel hizmet
verebilecek aile hekimliğinin gelişmesi ve yaygınlaşması
ise
1950'lerde
başlamıştır.
Aile
hekimleri
sorumluluğundaki kişilere kişiye özel koruyucu sağlık
hizmetlerini ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon
ve danışmanlık hizmetlerini yürütür. Ayrıca yine aile
hekimleri engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki
kişilerin kendi yaşam alanları içerisinde takibini sağlar [1].
21. yüzyılda “Herkes için Sağlık” anlayışı Dünya Sağlık
Örgütü’nün hedefleri arasında sayılmaktadır. Aileye dayalı
temel sağlık hizmetlerini, gerekli eğitim ve beceri ile
donanmış sağlık ekipleriyle entegre bir şekilde sunmayı
öngören Sağlıkta Dönüşüm Programı, bu hedefi
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır [2]. Her alanda olduğu
gibi sağlık alanında da verilen hizmetlerin çeşidi ve
yöntemi, teknolojinin gelişiminden etkilenmektedir. Bu
teknolojilerden biri olan biyotelemetri hasta ve doktorun
birbirinden uzakta olduğu durumlarda hastaya ait fizyolojik
verilerin uzaktan izlenilmesinde kullanılan bir yöntemdir.
[3]. Biyotelemetri yöntemi ile ilgili literatürde yapılmış
olan çalışmalar incelendiğinde;
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2006 yılında Kurban’ın yaptığı çalışmada giyilebilir bir
algılayıcı sistem ile EKG, vücut ısısı, nabız, kandaki
oksijen miktarı vb. fizyolojik işaretler merkezi sunucuya
GSM/GPRS alt yapısı kullanılarak iletmiştir [4]. 2014
yılında Aktaş ve arkadaşları hasta üzerine giydirilebilen
veya vücuduna yerleştirilebilen algılayıcılar sayesinde
fizyolojik verileri hastaya acı vermeden toplanabilmesini
sağlamışlardır. Kablosuz vücut alan ağları kullanılarak
hastalardan toplanan fizyolojik veriler genellikle izleme
amaçlı kullanılmıştır. Doktorların daha doğru teşhis ve tanı
yapabilmeleri amacıyla, “nesnelerin interneti” tabanlı
kablosuz vücut alan ağları ve bu ağlara entegre edilen RFID
sistemler ile uzaktan hasta izleme ve veri analiz sistemi
sunulmuştur [5]. Aynı yıl Elnahas ve arkadaşları acil
durumlarda fizyolojik işaretlerin bir tıbbi merkeze sürekli
olarak toplanması ve değerlendirilmesini içeren bir sistem
geliştirmiştir. Önerilen sistem web tabanlı bir ara yüze
sahip olup ani nabız sinyalleri gözlemlemek için
kullanılmıştır [6]. 2016 yılında Yıldırım ve arkadaşları
yaşlılar tarafından kolayca kullanılabilecek kablosuz bir

Medicine,

GİRİŞ

Aile hekimine olan gereksinim ilk kez 1923 yılında
Francis Peabody tarafından gündeme getirilmiştir. Francis
978-1-5386-0633-9/17/$31.00 ©2017 IEEE

360

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Klinik Mühendisliği

14 Ekim 2017 - 10.45-12.15 - Salon B

sistem geliştirmişlerdir. Bu sistem sayesinde hasta kişilerin
oksijen saturasyonu, kan şekeri, tansiyon ve vücut ağırlık
değerleri doktorlar tarafından takip edilebilmektedir.
Ayrıca hastaların sağlık verileri merkezi bir sunucu
tarafından tutularak hastaların geçmiş sağlık verilerine
doktorların erişimi sağlanabilmektedir [7]. Türker ve
Tarımer yaptıkları çalışmada, hastaların anlık veya sürekli
olarak takibini gerektiren durumlarda, hareket sınırlılığı
olmadan kalp sinyallerini izlemek için, taşınabilir bir
elektrokardiyogram (EKG) devresi tasarlamışlardır. Zigbee
standardına göre çalışan Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) ile
merkezi bir düğüme iletilmesi gerçekleştirilmiştir [8].

Biyolojik İşaret: Canlı vücudundan elektrotlar veya
dönüştürücüler aracılığıyla algılanan, elektrik kökenli olan
veya elektrik kökenli olmayan işaretlerdir. Elektrik kökenli
biyolojik işaretlerinin temel özellikleri;
i) Elektrotlar aracılığıyla canlı vücudundan algılanırlar,
yalıtım önemlidir,
ii) Genlikleri küçüktür; *100 μV ~ *1 mV,
iii) Spektrumu alçak frekanslar bölgesindedir; *0,1 Hz ~
2000 Hz,
iv) Fark işareti şeklinde bulunurlar,
Bu tip işaretler gürültü içermektedir. Temel gürültü
kaynakları olarak ortak mod şeklindeki 50Hz’lik şebeke
gürültüsü, fark işaret şeklinde bulunan diğer biyolojik işaret
kaynakları ve elektronik eleman gürültüleri verilebilir [10].
Elektrik kökenli olmayan fizyolojik işaretler (Vücut
sıcaklığı, oksijen saturasyonu, kan basıncı) insan
vücudundan sensörler vasıtası ile alınıp analog veya sayısal
sistemlerle anlamlı verilere dönüştürülür.

Literatürdeki
çalışmalar
irdelendiğinde
fizyolojik
işaretlerin biyotelemetri yöntemi kullanarak merkezi
sunucu üzerinden aktarıldığı görülmektedir. Hastanedeki
cihazların pahalı olması, portatif olmaması ve doktor hasta
arasında gerekli iletişimin bulunmaması nedeniyle birçok
önemli hastalığa zamanında teşhis konulamamaktadır. Bu
çalışmada gerçek zamanlı tıbbi verilerin izlemesi ile
meydana gelebilecek rahatsızlıklara karşı erken müdahale
edilmesi, doktor kontrol sayılarının azaltılması, hastane
dışında da bakım ve izlemenin mümkün hale gelmesine
olanak sağlayacak Aile Hekimi İzleme sisteminin
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla toplumun
büyük kısmının kullanmaya alışık oldukları sosyal medya
araçları üzerinden aile hekimleri ile iletişim kurması ve
sağlık
hizmetlerinden
daha
fazla
yararlanması
hedeflenmektedir.
II.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

B. Aile Hekimi Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemi
Aile hekimi fizyolojik sinyal izleme sistemi (Şekil 2)
donanım, bluetooth haberleşme ve mobil uygulama olmak
üzere 3 temel modülden oluşmaktadır. Sistem, kandaki
oksijen miktarı (SpO2 ), vücut sıcaklığı) kan şekeri, kan
basıncı, Elektrokardiyogram (EKG) ve Elektromiyogram
(EMG) ölçümlerini gerçekleştirir. Kullanıcı kendi kendine
ve diğer bireylerden yardım alarak SpO2, sıcaklık, kan
basıncı, şeker ölçer, EKG ve EMG’i ölçerek verileri
bluetooth üzerinden mobil cihaza yönlendirir. Android
tabanlı işletim sistemleri için geliştirilen yazılım sayesinde
veriler eş zamanlı görüntülenirken isteye bağlı olarak aile
hekimine farklı sosyal medya araçları üzerinden gönderilir.

MAT ERYAL VE MET OT

A. Fizyolojik İşaret ve Ölçümü
Canlı bir insandan alınan ölçümlerle, incelenen olay
arasındaki ilişkiyi kurabilmek için insana ait fizyolojik;
elektriksel, mekaniksel, hidrolik, pnömatik, kimyasal,
termal sistemler üzerinde bilgi sahibi olmak gerekir.
Vücudu oluşturan bu sistemler, çeşitli fonksiyonlarını
gerçekleştirirken bazı işaretler üretir. Vücut içindeki çeşitli
olayları incelemek için bu işaretlerin işlenmesi ve
yorumlanmaları gerekmektedir. Biyoelektrik işaretlerin
vücut yüzeyine nasıl ulaştıkları kesin olarak bilinmemekle
birlikte kalbin elektriksel potansiyellerinin izahı için ortaya
atılan ve nispeten gerçekçi görünen teoriye göre, yüzeyden
ölçülen potansiyel, alttaki bireysel aksiyon potansiyellerinin
kendilerinin değil fakat birinci türevlerinin (Şekil 1)
toplamıdır [9].

Şekil 2. Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemi Blok Diyagramı

Biyolojik işaretlerin
ölçülmesinde Arduino
Uno
programlama platformu ile birlikte çalışan E-Sağlık Sensör
Platformu (Arduino Health Kit) kullanılmıştır [11]. ESağlık Sensör platformu (Şekil 3) tümleşik yapısı ile farklı
sensör grupları ile Ag/AgCl elektrotların bağlanmasına

Şe kil 1. Biyolojik İşaretlerin Algılanması
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olanak sağlayarak vücut sinyallerinin eş zamanlı
ölçülmesini sağlar. Ölçülen fizyolojik işaretler 2.4Ghz
HC05 Bluetooth2.0 modülü ile kablosuz olarak mobil
uygulamaya aktarılmıştır.

Grafik tamamlandığında görüntü kaydedilerek görüntü
paylaş ikonuna tıklanarak istenilen paylaşma yolu ile
elektrik kökenli fizyolojik işaretlerde aktarılır.

Şekil 5. Mobil Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemi
Şe kil 3. Arduino E-Sağlık Sensör Platformu

Gerçekleştirilen sistemin fizyolojik işaretleri ölçme ve
gönderme sırasındaki güvenirliliğinin tespit edilmesi için
Şekil 6’daki deney düzeneği kurulmuştur. Fluke marka
Prosim 8 Hasta Başı Simülatörü ile fizyolojik sinyal izleme
sistemi test edilmiştir. Kalibratör yardımıyla sistemin vücut
sıcaklığı, NIBP ve SpO2 ölçümleri yapılmıştır. Test
prosedörü olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan
2016 Metroloji kılavuzu referans olarak alınmıştır.

Mobil yazılım http:/ai2.appinventor.mit.edu adresinden
ulaşılan MIT App Inventor 2 aracı kullanılarak
hazırlanmıştır.
Blok
diyagramlar
kullanılarak
gerçekleştirilen yazılım (Şekil 4) derlenerek mobil
uygulama uzantısı olan. apk formatına dönüştürülmüştür.
Android işletim sistemleri ile uyumlu olan *.apk dosyası
akıllı telefon veya tabletlere kurularak sistemin mobil
kontrol ünitesi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6. Deney düzeneği

Tablo 1’de kalibrasyon sırasında elde edilen sonuçlar
verilmiştir. Tabloda ki ölçüm verileri irdelendiğinde
gerçekleştirilen sistemin yönergelere göre fizyolojik
sinyalleri ölçme ve iletmede güvenilir olduğu
belirlenmiştir. Ancak elektrik kökenli (EKG, EMG)
işaretler örnekleme frekansı ve ölçüm sistemi CMRR
oranının düşük olmasından dolayı klinik bir değer
taşımadığı görülmüştür.

Şe kil 4. MIT App Inventor 2’de geliştirilen kod görüntüsü

III.

BULGULAR

Şekil 5’de MIT app inventor ile yapılan programın mobil
uygulama ara yüzü çalışırken görülmektedir. Ölçüm
sisteminden gelen fizyolojik işaretler 9.6kps veri iletişim
hızında mobil uygulamaya gönderilir. Ölçülen veriler eş
zamanlı olarak mobil uygulama ekrana gelir ve paylaşmak
isteniliyorsa paylaş ikonuna tıklanarak WhatsApp, Skype,
e-posta vb. sosyal medya araçları kullanılarak hekimine
iletilir. EKG ve EMG verileri ekrana grafik olarak gelir.
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Tablo 1. Ölçüm değerleri
Re fe rans De ğe r

NBIP
mm/hg

Sıcaklık
o
C
SpO2
%

120/
80
80/
50
60/
30
32
35
38
90
95
99

IV.
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[5]

Ö lçüle
n
123/82

3

2

83/52

3

2

62/
33
31.7

2

3

34.8
37.8
91
95
100

Sapma

Min.

Max.

0.3

115/
75
75/
45
55/
25
31.5

125/
85
85/
55
65/
35
32.5

0.2
0.2
1
0
1

34.5
37.5
89
94
98

35.5
38.5
91
96
100

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada kandaki oksijen miktarı (SpO2), vücut
sıcaklığı, kan şekeri, kan basıncı, Elektrokardiyogram
(EKG) ve Elektromiyogram (EMG) işaretlerinin ölçülmesi
ve taşınabilir bir sistemle, kişinin günlük faaliyetlerini
sınırlamadan ölçümlerin sağlık merkezine aktarılmasını
sağlayan bir teletıp uygulaması geliştirilmiştir. Tasarlanan
cihaz ve uygulama ile elektrik kökenli olmayan fizyolojik
işaretler Sağlık Bakanlığı metroloji kılavuzundaki
standartlara uygun olarak iletilmiştir. EKG ve EMG
işaretleri grafik üzerinde mobil uygulamada görüntülenmiş
ve mobil cihaza iletilmiştir. Ancak elektrik kökenli bu
işaretler örnekleme frekansı ve ölçüm sisteminin CMRR
oranının düşük olmasından dolayı klinik bir değer
taşımadığı görülmüştür. Gerçekleştirilen sistem farklı
biyolojik verilerin ölçülebilmesi ve bunların mobil
uygulamaya aktarılarak aile hekimlerinin hastalarını daha
düzenli takip edebilmesine olanak sağlayacaktır.
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