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Siemens Healthineers Insights Serileri Hakkında  
 

Günümüzde, her sağlık sistemi artan maliyetler ve değişen kalite ile mücadele etmektedir. Tanı koyma ve 

tedaviler tipik hastalara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Bakımın sunulması parçalanmış haldedir ve hacme 

odaklanılmıştır. Hasta deneyimi serüveni daha emekleme aşamasındadır. Sağlık hizmeti ise eldeki verilerin tam 

potansiyelinden yararlanamamaktadır. Bunu nasıl değiştirebiliriz?  

Siemens Healthineers'da öngörülerimiz, zorlukları fırsatlara dönüştürmeyi olası hale getirir. Amacımız hassas tıp 

uygulamalarını genişleterek, sağlık hizmeti sunumunu dönüştürerek, hasta deneyimini geliştirerek ve sağlık hizmetlerini 

dijitalleştirerek sağlık hizmeti sağlayıcılarının değer artırmalarına imkan vermektir. Sağlık hizmetlerinde daha iyi sonuçlar 

almak için partneriniz olarak, bu sorunları ele almak amacı ile bir alan sağlamaya, öngörüler ve yeni yaklaşımlar sunmaya 

çalışıyoruz.  

Sektördeki düşünce liderleri ve değişim yaratanlar ile konuşmalara katılarak ilerici fikirleri ve çözümleri sizlerle 

paylaşıyoruz. Ayrıca, sağlık sektöründeki liderler için meslektaşları ile iletişimde olacakları ve fikir değişimi 

yapabilecekleri bir platform da yaratıyoruz. Insights serileri, zorlukların nasıl aşılabileceği ile ilgili harekete 

geçirici öngörüler sunar ve işe yarar çözümler yaratır. En iyi uygulamalardan ilham alır ve teknoloji ile bakımın 

arayüzündeki uzmanlar ile iletişim kurar.   

Lütfen ziyaret edin siemens-healthineers.com/insights-series 

http://siemens-healthineers.com/insights-series


Makale 

Meme kanseri taraması ile 
ilişkili korku ve kaygıyı 
azaltmak  

 
 
 
 
 
 

Yönetici özeti 

Dünya genelinde kadınlar arasında 

kanser kaynaklı ölümlerin en başta gelen 

sebebi meme kanseridir. Son yıllarda, 

tedavi süreçlerinin yanı sıra meme 

kanserinin erken teşhisi yöntemlerinde de 

gelişme yaşanmıştır. Ancak bunun için 

hastalar, gerekli taramalara katılarak ilk 

adımı atmalıdır. Bu, özellikle daha yüksek 

risk gruplarındaki örneğin, kişisel veya 

aile geçmişinde meme kanseri bulunan 

kadınlar için çok önemlidir. 

 
Ancak kadınların çoğu, ultrason görüntüleme, 

mamografi veya MRI taramaları yoluyla yapılan 

taramalara zamanında katılım göstermemeyi tercih 

etmektedir. Bu tarz testlerden ve meme kanseri 

olasılığının erken teşhisinden kaçınmak veya ertelemek, 

sonraki tedavi seçeneklerini kısıtlama ve bunların 

etkenliğini riske atma gibi ciddi sonuçlara sebep olabilir. 

Bu durumun hastalar, aileleri ve sağlık sistemi üzerinde 

önemli etkileri olabilir. 

 
Kadınların taramaları zamanında yapmaktan kaçınması 

veya ertelemesi ile ilgili sebepler çeşitlilik gösterse de 

birçoğunun bu tarz testlerle birlikte ortaya çıkan korku 

ve kaygı ile ilgisi vardır. Eğer bu strese ve kaygıya katkı 

sağlayan faktörler azaltılırsa daha çok kadının 

taramalara zamanında katılım gösterme olasılığı da 

artacaktır. 

 
Bu tam olarak Dr. Emily Sedgwick'in Houston Texas'ta 

bulunan Baylor Kliniği'nde teknolojik inovasyon, 

personel eğitimi, protokollerin standardizasyonu ve bir 

dizi hasta dostu reformların birleşimi yoluyla başardığı 

şeydir.  

 
 

Meme kanseri her yıl 

2.1 milyon kadını 
etkiliyor1

 

 

Sonuçlar ortadadır:  

• daha iyi hasta sonuçları sağlayan daha kesin 

ve zamanında teşhis 

• gözle görülür bir şekilde daha iyi hasta deneyimi  

• çoğunlukla daha yüksek hasta sayısının sonucu 

olarak artan gelir 

 
Bu makale, Emily Sedgwick'in bu etkileyici sonuçları 

nasıl başardığını incelemekte ve karşılaştırılabilir 

tedavi yollarında çalışan diğerlerinin de benzer 

teknikleri nasıl uygulayabilecekleri ile ilgili 

öngörüler sunmaktadır. 
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Zorluk 

Meme kanseri kadınlar arasında kansere 

bağlı ölümlerde dünyada en önde gelen 

sebep olarak yerini korumaktadır.2 Aynı 

zamanda kadınların en çok korktuğu 

hastalıklardan da biridir, meme kanseri 

teşhisi konulan hastada sıklıkla yoğun 

korku yaratmanın yanı sıra bir gün 

göğüslerinde bir kitle hissedecekleri veya 

mamogram sonrası malum aramayı 

alacakları düşüncesinden korkanlar 

arasında da kaygı oluşturur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarama öncesi  

 
Meme kanseri taraması korkusu birçok kadının, hatta daha 

yüksek risk grubu olarak tanımlananların bile (örneğin, aile 

geçmişinde kanser olanlar) zamanında muayene olma 

konusunda cesaretini kırmaktadır. Hem ilk muayene, hem 

de sonrakiler olumsuz yönde etkilenmektedir.3
 

 

Eşlik eden korkular ve komplikasyonlarla birlikte meme 

kanseri taramasını etkin bir şekilde yönetmek sağlık hizmeti 

sağlayıcıları için temel bir zorluktur. Daha verimli bir süreç 

daha erken teşhise, daha iyi bir tedaviye ve sağlık hizmeti 

kaynaklarının daha etkili olacak şekilde tahsis edilmesine 

katkı sağlayabilir.  

 
Geçmişte, tarama süreci karmaşık ve zaman alıcıydı. 

ABD'de anormal bir mamogramın ilk kez 

belirlenmesinden biyopsiye kadar geçen süre ortalama 

olarak 14 gündü. Biyopsiden bir sonraki tedaviye geçen 

süre ise ortalama 23 gündü.  

 
Meme kanseri taraması ile ilişkili olan korku ve kaygının 

hem doğrudan hem de dolaylı olarak gerçek sonuçları 

vardır. Bu durum, asıl testin yapılmasından öncesi ve 

sonrası da dahil olmak üzere tarama süreci boyunca ortaya 

çıkmaktadır.  

 
 
 

 

15 MAYIS 
  

 
14.00 : Tarama 
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“Daha verimli bir meme kanseri 

tarama süreci daha erken teşhise, 

daha iyi bir tedaviye ve sağlık 

hizmeti kaynaklarının daha etkili 

tahsis edilmesine katkı sağlayabilir.” 

Dr. Emily Sedgwick 

 
 

 

Tarama sırasında  

 
Tarama sürecinin kendisi birçok hasta için çok zordur. 

Tüm tıbbi testler, özellikle potansiyel olarak yaşamı 

tehdit eden hastalıklar için olanlar zorludur ve klinik ile 

bekleme salonlarında geçirilen zaman oldukça stresli 

olabilir. Mamografideki kompresyon, beraberindeki ağrı 

ve rahatsızlık hissi nedeniyle birçok kadın için özellikle 

rahatsız edici olabilir. Muayene sonuçlarını bekleme 

süresi de, özellikle bu belirsizlik zamanı günler veya 

haftalar alıyorsa önemli bir stres dönemi olabilir. 

Hastanın bu endişe ile baş edebilme yeteneği ise, kendi 

hassasiyeti ve dayanıklılığı da dahil olmak üzere birçok 

farklı faktöre bağlıdır.4,5,6,7,8  Asla hoş bir dönem değildir 

ve bu bekleme süresini azaltacak herhangi bir önlem 

memnuniyetle karşılanmalıdır. Sadece pozitif kanser 

teşhisi düşüncesi bile duygusal stresin yanı sıra 

huzursuzluk, taşikardi, nefes darlığı, terleme ve kas 

gerilmesi dahil olmak üzere fiziksel semptomlara sebep 

olabilir.  

Taramadan sonra 

 
Kanser teşhisi konulan kadınlar için bu haber özellikle 

zarar verici olabilir. Kanser ile kaygı (anksiyete) ve klinik 

depresyon gibi bir dizi duygusal bozukluklar arasında 

güçlü ilişkiler vardır.9  Çalışmalar, kanser teşhisi konulan 

hastaların yarısından çoğunun orta ile yüksek düzeyde 

kaygı (anksiyete) ve depresyon geliştirdiğini ortaya 

koymaktadır. Meme kanseri teşhisi konulan bir kadının 

kaygı bozukluğu yaşama olasılığı, sağlıklı kadınlara göre 

dört veya beş kat daha fazladır.4,5 Ayrıca çalışmalar 

kadınların bu tarz yıpratıcı tepkiler göstermeye 

psikolojik olarak erkeklere oranla daha yatkın olduklarını 

da göstermektedir.  
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   Bekleme Odası 

 
 
 
 
 

RIP 



 
 
 
Tedaviyi iki 

haftadan altı 

haftaya kadar 

geciktirmek 

meme kanseri 

hastalarının 5 

yıllık hayatta 

kalma oranını 

%10 kadar 

azaltabilir.10 
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Tekrar eden tarama  

 
Birçok kadın için meme kanseri taraması tekrar eden bir 

deneyimdir. ABD meme kanseri tarama rehberi, 

ortalama meme kanseri riski taşıyan 25 ile 40 yaş 

arasındaki kadınların yılda bir kez klinik meme 

muayenesi yaptırmasını önermektedir.2 40 yaş üzeri 

kadınlar ise yıllık olarak meme muayenesi yaptırmanın 

yanı sıra yıllık mamografi de çektirmelidirler. Yoğun 

meme dokusu olan kadınlar için ultrason muayeneleri 

de önerilebilir. Ortalamanın üzerinde meme kanseri riski 

olan kadınlar için ise her altı ayda bir klinik muayene 

tavsiye edilmektedir. Birçok kadın için bu durum, eşlik 

eden korku ve kaygı ile beraber sık sık tarama ziyaretleri 

yapılması anlamına gelir.11 

 
Tarama öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan bu 

korku ve kaygı, birçok kadın için mamografi testlerini 

engelleyici rol oynayabilir. Özellikle yoğun meme dokusuna 

sahip olarak tanımlanan kadınlara yönelik bir çalışmada, MRI 

meme taraması yapmaya davet edildiklerinde sadece 

%59'unun katılmayı tercih ettiği görülmüştür. Katılmayanlar 

için belirlenen yaygın neden ise "kaygı" olmuştur. Çalışma, 

tarama için ilk katılımın ve takip eden katılımların hastanın 

korku ve kaygı duymasından negatif olarak etkilendiğini 

ortaya koymaktadır.12,13
 

 
Kısmen bu korku ve kaygının sebep olduğu olumsuz 

etkiler sonucunda Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti, 

tarama rehberlerini değiştirerek ortalama ve düşük riske 

sahip kadınlar için önerilen muayene sıklığını azaltmıştır. 

 
Klinik parametreler, meme kanserinin erken tedavisi ile 

hastalıkla mücadeledeki başarı arasında yüksek 

korelasyon olduğunu açıkça göstermektedir. Erken ve 

rahat uygulanan meme kanseri taraması sadece daha iyi 

bir teşhis deneyimi sunmakla ilgili değildir, aynı zamanda 

hastalar için önemli olan tedavi sonuçlarını da 

geliştirmektedir. 



     bir gün 

Ultrason 

Çekirdek iğne 
biyopsisi 

Hastalar randevu 

oluşturmak için 

destek alır 

Mamogram 
teşhisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Çözüm 

Daha iyi bir tanı koyma deneyimi ile önemli 

olan sonuçları sunmak. 

 
Houston, Texas'ta bulunan Baylor Tıp Fakültesinin 

bünyesinde yer alan Baylor Kliniği, hem meme kanserinin 

hem de iyi huylu meme rahatsızlıklarının önlenmesi, 

teşhis edilmesi ve tedavisinde uzmanlaşmış olan 

doktorlar ve bilim adamları gibi dünyanın önde gelen 

meme sağlığı uzmanlarının birçoğuna ev sahipliği 

yapmaktadır. Baylor Kliniği'nde çalışan meme tarama 

ekipleri hastaların tarama sürecindeki zorlanmalarına her 

gün şahit olmaktadırlar. 

 
Hastaların çoğu zaten korkular ve belirsizlikler ile kliniğe 

gelir. Kliniğe adım attıkları anda birçok hasta daha 

sonuçlar kendilerine sunulmadan kaygı belirtileri 

göstermeye başlar. Muayeneler bittikten sonra, 

testlerinde herhangi bir anormallik veya kanser belirtisi 

görülmeyen hastaların, bu haberi hemen almaları  

sevindirici olacaktır. Daha çok teste veya tedaviye gerek 

duyan hastalar da bu haberi ne kadar erken alırlarsa o 

kadar erken uygun tedaviye başlayabilirler. Bu da kaygıyı 

azaltır ve tedavinin etkili olma olasılığını artırır.  

 
Dr. Emily Sedgwick önderliğinde Baylor Klinik ekibi daha 

hızlı sonuçlar, ihtiyacı olanlara yönelik daha hızlı bakım 

ve tüm hastalar için daha az kaygı gibi amaçlar 

doğrultusunda, daha gelişmiş ve efektif hasta deneyimi 

tasarlamaya başladılar. Misyonları, tüm tanı koyma 

deneyimini yeniden tasarlamak, tüm hastalara daha hızlı 

hizmet sunmak ve gerekli olduğu takdirde tedaviye daha 

hızlı erişime imkan vermekti.  

 
Daha sorunsuz ve kusursuz bir tarama süreci, daha iyi ve 

etkili dahili iş akışlarına sebep olacak, çalışanlar ve 

doktorlar üzerindeki yükü azaltacak ve kaynakların daha 

efektif tahsis edilmesine imkan verecekti.   

 
 
 

 
Tipik 

meme 

tarama iş 

akışı 

Sedgwick 

iş akışı 
 

 

  

  
Sonuçlar veriliyor       bir 

sonraki adım için rapor 

yazar/önerir 
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ortalama 14 gün 

Mamogram 

teşhisi 

Mamogram 

taraması 

ortalama 23 gün 

Mamogram 
taraması 

Çekirdek iğne 

biyopsisi 

 
Ultrason 

Hastanın kendisi 

onkolog veya cerrah 

ile randevu alır 



“İddialı hedefim, tek bir gün içinde 

mamografiyi, biyopsiyi uygulamak 

ve sonrasında hastalar için önemli 

olan sonuçları sunmaktı.” 

Dr. Emily Sedgwick 

 
 
 
 
 
 

 

Bir günlük meme biyopsi programı ile 

İyileştirilmiş Hasta Deneyimi  

 
Bu problemleri gidermek amacıyla Dr. Emily Sedgwick ve 

ekibi, Baylor Kliniği'nde meme kanseri taraması yapan 

kadınlar için tüm hasta deneyimini yeniden tasarlamaya 

başladılar. Sedgwick'in iddialı ve çığır açıcı fikri ise tek bir 

gün içinde mamografiyi, biyopsiyi uygulamak ve hastalar 

için önemli olan sonuçları sunmaktı. Bu, aynı gün içinde 

hizmet paketi, yalnızca hastalara daha zamanında 

sonuçları sunmakla kalmayıp aynı zamanda sonuçlarında 

kanser belirtileri veya anormallik tespit edilen hastalar 

için de tedaviyi en erken bir sonraki gün olacak şekilde 

uygun hale getirmekteydi.  

 
Sedgwick'in yenilikleri sonucunda Baylor Kliniği'ndeki 

hastalar gün içerisinde mamografilerini yaptırabilir, 

radyolog ile görüşebilir ve önerilen bir sonraki 

görüntüleme veya biyopsi testlerinin hepsini aynı günde 

yaptırabilir. Bir gün sonra hastalar genellikle 

radyologları ile telefonda görüşerek biyopsi sonuçlarını 

alabilir, böylece tekrar ziyaret etme zahmetinden de 

kurtulurlar. Eğer gerekliyse, o zaman bir başka randevu 

ayarlanabilir.   

 
Bu programa odak ve yön vermek amacıyla Emily 

Sedgwick sıradaki Beş Adımlı Süreci geliştirmiştir:  

Hastalar ve aileleri 

ile etkileşimde olun 

 
Sedgwick tarafından geliştirilen program, tüm iş 

akışlarını ve bakımı hastaların bakış açısıyla yeniden 

tasarlanmıştır. Hastaların aldıkları bakımı nasıl 

algıladıkları ile ilgili öngörüler elde etmek ve hasta 

ile bakım ekibi arasındaki ilişkilerde geliştirilecek 

alanları tanımlamak amacıyla hastalar ve aile 

üyelerinden hasta deneyimi anketlerinin 

doldurulması istenmiştir. Şimdiki amaç ise, her bir 

hastayı işlemler hakkında önceden eğitmek ve 

gerçekçi beklentiler oluşturmaktır. 

 
 

Yeteneği geliştirin ve 

personel kabulünü sağlayın 

 
Baylor Kliniği, hizmetlerini genişletmek amacıyla sertifikalı 

mamografi teknoloji uzmanlarını ve meme ultrasonu 

teknoloji uzmanlarını bünyesine katmıştır. Ek olarak,  

sadece meme biyopsisini koordine etme ve meme 

onkolojisi veya meme cerrahisi takibini düzenlemeye 

ayrılmış bir hemşire pozisyonu oluşturulmuştur. Meme 

görüntüleme ekibine yönelik bu değişimler programın 

genel başarısına katkı sağlamıştır. Çalışma ortamı daha 

esnek hale getirilmiş ve personel, hastanın kaygısını 

azaltmakla ilgili eğitilmiştir. İş akışının aksamasına sebep 

olabilecek problemleri aktif olarak belirlemek ve aynı gün 

değerlendirmelerinde ek günlük hastaları kabul etmek için 

satış ve desteği geliştirmek amacıyla günlük personel 

toplantıları yapılmıştır. 
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Protokolleri standartlaştırın ve  

görüntü yorumlamasını optimize edin 

 
Baylor Kliniği, radyologların mamografi yorumlama 

düzenini değiştirmiş, yaygın görüntüleme senaryoları ve 

protokolleri de dahil olmak üzere bir dizi standardize 

süreçler yerleştirmenin yanı sıra meme görüntüleme 

radyologları, idari personel ve teknoloji uzmanları ile 

haftalık paydaş toplantıları gerçekleştirmiştir. Ek olarak, 

kolay referans için çekirdek iğne biyopsisi yönetim 

algoritmaları da yaratılmıştır.  

 
 

Görüntüleme 

yönlendirmesin

i geliştirin 

 
Gerekli görüldüğü takdirde bir radyoloğun mamografi 

teşhisi, ultrason veya meme biyopsisi yapmasına izin 

verilen yeni bir meme görüntüleme talep sürecini 

belirlemek amacıyla adımlar atılmıştır. Sevk edilen 

doktora, süreçteki her bir adımla ilgili rapor göndermek 

için elektronik medikal kayıt kullanılmış ve eğer hasta 

için biyopsi önerilmişse sevk edilen doktor aranmış ve 

elektronik medikal kayıt ile biyopsi sonucuyla ilgili doktor 

bilgilendirilmiştir. Aynı zamanda, biyopsi sonucu ile ilgili 

konuşmak amacıyla meme görüntüleme radyoloğu veya 

hemşire, hasta ile iletişime geçmiştir. 

 
Hasta dostu bir teknoloji 

uygulayın 

 
Meme görüntüleme topluluğunda, olası kanser riski için 

taramaya girecek hastaların korkusunu ve kaygısını 

azaltacak spa benzeri dekor, hastalara bornoz vermek ve 

işlem sırasında müzik çalmak gibi birçok farklı yöntem 

test edilmiştir. Bir kadının vücut hatlarına uyum sağlamak 

için kavisli olan ve mamografideki kompresyonu azaltan 

mamografi kürekleri üzerindeki radyolüsen yapışkan 

pedler dahil olmak üzere hasta konforunu iyileştirmek amacıyla 

teknolojik yenilikler de geliştirilmiştir.  Muayene odasında 

hastanın korkusunu ve rahatsızlığını azaltabilecek en 

etkili müdahalelerden biri ise mamografi teknoloji 

uzmanıdır. Teknoloji uzmanları hastaların soğuk veya acı 

hissetme gibi ihtiyaçlarını ifade etme özgürlüklerine izin 

verme konusunda cesaretlendirilmiş ve teknolojiyi hasta 

dostu olacak şekilde açıklamak için eğitilmişlerdir. 

    

 
Önerilen ek okumalar 
siemens-healthineers.com/improving-patient-experience 

 
• Sağlık Katalizörü: Bakımın yeniden tasarımı ve 

süreçlerin iyileştirilmesi hasta korkusunu nasıl 

azaltabilir? 

• Insights Serileri 3: Etkili bir hasta deneyimi programı 

oluşturmak için bir şablon 

• HBR Belgesi: Hastaların istediği ve ihtiyaç duyduğu bakım 

sunumu için dört bölümlü bir yaklaşım 

• Economist makalesi: Hasta deneyimini iyileştirmek 
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Farklı eyaletlerdeki birçok meme bakımı 

merkezlerinde bulundum, Baylor hepsinden 

öne çıkıyor. Sadece personelin ve teknik 

ekibin güler yüzlülüğü ile değil, aynı gün 

içerisinde sonuçlarımızı almak, gerekliyse 

ultrason ve biyopsi yaptırmak da… kadınlar 

için bir lütuf. 

Hastanın görüşü 

 

 

Sonuç 

Emily Sedgwick’in Baylor Kliniği'nde tüm 

hasta deneyiminde yapmış olduğu 

revizyon, hem hastalar hem de klinik için 

somut sonuçlar ortaya koymuştur. 

Ölçülebilir sonuçlar şunları içerir:   

 
Daha iyi tanı koyma ve sonuçlar 

 
Baylor Kliniği'nde kanser belirleme oranları halihazırda 
1000 kadın başına 6.1'dir (1000 kadın başına 2 ve üzeri 
olan referanslara kıyasla). Hastaların ilk ziyaretlerinde 
oluşan kesin olmayan veya hatalı testleri ifade eden geri 
çağırma oranı %6.2'ye düşmüştür (%5 ile %12 arasında 
olan MQSA ulusal kriterine göre an alt sınıra yakın bir 
oran). 
 

 
İyileştirilmiş bir hasta deneyimi 

 
Baylor Kliniği'ndeki genel hasta deneyimi, komşu 

akademik kuruluşlara kıyasla, HCAHPS/ Press Ganey 

puanlarında üç yıl boyunca 96'ncı yüzdelik dilimin 

üzerinde yer aldı. 

 
 

Artan gelir 

 
Büyük ölçüde Emily Sedgwick tarafından sunulan 

değişikliklerin bir sonucu olarak, Baylor Kliniği'nin yıllık 

görüntüleme geliri 2009 yılındaki 500.000 dolardan 2018 

yılında 2.500.000 dolara yükselmiştir.  

Hasta deneyimini geliştirmeye odaklanmak ve hasta bakış 

açısı ile çözümler üretmek hastaneler için çığır açıcı 

olabilir. Baylor Kliniği'ndeki değişimleri gözlemleyen 

kurum ve kuruluşlar, Emily Sedgwick'ten kendi kuruluşları 

için benzer programları uygulamasını istemişlerdir. 

 
Örneğin, Emily Sedgwick Texas'ta bulunan Harris Sağlık 

Sistemi'nde Baylor Kliniği programında tanıttığı birçok 

yeniliği başarılı bir şekilde uygulamış, 35.000'den fazla 

hastaya şimdiden yarar sağlamıştır. 2010 yılından bu yana 

Harris Healthcare, anormal sonuçlardan tedavinin ilk 

gününe kadar olan bekleme sürelerinin neredeyse %70 

oranında iyileştiğini gözlemlemiştir. Biyopsi bekleme 

süreleri ise daha da etkileyici şekilde %88,9 oranında 

iyileşmiştir. Anormal sonuçlardan biyopsiye kadar olan 

bekleme süresi ise %66,9 oranında gelişme göstermiştir. 

 
Bu sonuçlar ne kadar etkileyici olsa da, daha çok ilerleme 

için hala yer vardır. Örneğin, yapay zeka tabanlı karar 

desteği, patologlara destek olabilir ve daha da önemli 

iyileştirmelere katkı sağlayabilir.   
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Yazarlar hakkında 

 

    Dr. Emily Sedgwick 

 

Emily Sedgwick HCA Houston         Healthcare West'te baş 

sağlık görevlisidir. Klinik uzmanlığı ve yenilikçiliği ile 

ulusal çapta kabul görmüş olup Houston'da hastaların 

meme biyopsisi bekleme sürelerini önemli ölçüde 

azalttığı için 2018 yılında Press Ganey'in prestijli Yılın 

Doktoru ödülünü almıştır. Emily Sedgwick öncesinde 

Baylor Tıp Üniversitesi için Kaliteden Sorumlu Başkan 

olarak hizmet etmiş ve ihtisasını Harvard Tıp Okulunun 

Brigham&Women's Hastanesinde tamamlamıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Ralph Wiegner 

Başkan Yardımcısı,  

Siemens Healthineers  

Hasta Deneyimini İyileştirme  

ve Pazarlama Stratejisi  

Küresel Başkanı  

Ralph Wiegner ve ekibi, hasta deneyimini geliştirmek için 

düşünce liderliği ve portföyle ilişkili faaliyetlerde 

bulunmaktadırlar. Hem Beryl Enstitüsünün hem de Beryl 

Enstitüsünde Çözüm Sağlayıcı Danışma Kurulunun bir 

üyesidir. Siemens Healthineers'a dahil olmadan önce, 

McKinsey&Company'de Avrupa ve uluslararası odaklı çeşitli 

görevlerde çalışmıştır. Almanya'da bulunan Erlangen 

Üniversitesinde teorik fizik üzerine doktora derecesi 

bulunan Ralph, ABD'de bulunan Oklahoma Eyalet 

Üniversitesinde bir dizi araştırma faaliyetlerini 

tamamlamıştır.  
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Siemens Healthineers ile amacımız, sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının bu hizmetlerin dijitalleşmesiyle mümkün 

olacak hassas tıbbı genişletme, sağlık hizmeti sunumunu 

dönüştürme ve hasta deneyimini iyileştirme yolculuğunda, 

onları güçlendirerek değer artırmalarını sağlamaktır. 

Dünya genelinde günde yaklaşık beş milyon hasta teşhis 

ve tedavi amaçlı görüntüleme, laboratuvar diyagnostiği ve 

moleküler tıp gibi alanlardaki yenilikçi teknoloji ve 

hizmetlerimizin yanı sıra, dijital sağlık ve kurumsal 

hizmetlerimizden de yararlanmaktadır.  

 
120 yılı aşkın deneyimimiz ve küresel çapta 18.000 

patentimiz ile öncü medikal teknoloji şirketiyiz. 75 

ülkede 50.000 kararlı çalışma arkadaşımız ile sağlık 

hizmetlerinin geleceğini yenilemeye ve şekillendirmeye 

devam edeceğiz.  
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