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İyileşeceğim, Türkiye’nin ilk ve tek mobil sağlık uygulamasını kullanıma açıyor.
İyileşeceğim, kullanıcılarına görüşmek istedikleri doktoru seçerek online
randevu planlama ve görüşme gerçekleştirme imkânı veren ilk ve tek uygulama.
Online Randevu, Online Görüşme
İyileşeceğim, bireylerin sağlık hizmetlerine erişim şeklini değiştirmek, sağlık
hizmetlerini kişiye özel hale getirmek için yola çıktı. Bu vizyon doğrultusunda ilk
olarak kişilerin sağlık danışmanlığı almak için çağrı merkezleri ile görüşmesinin,
yolda zaman kaybetmesinin, sıra beklemesinin önüne geçmek için Türkiye’nin
en gelişmiş mobil sağlık hizmetleri uygulamasını geliştirdi.
İyileşeceğim mobil uygulaması sayesinde acil müdahale gerektiren durumlar
dışındaki sağlık danışmanlığı gereksinimlerinizi, bulunduğunuz yerden
alabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece görüşmenizi gerçekleştirmek istediğiniz
doktor, diyetisyen veya psikoloğu seçmek ve görüşmek istediğiniz gün ve saati
belirlemek. Bulunduğunuz yerden, zahmetsizce.
İyileşeceğim bir mobil sağlık firması. Geleneksel bir sağlık kuruluşunun
operasyonel yüklerini taşımadığı için, İyileşeceğim hizmetlerini hastanelere
kıyasla çok daha uygun fiyatlarla sunar.
Ücretsiz Tıbbi İkinci Görüş
Sunduğu online randevu ve görüşme hizmetine ek olarak İyileşeceğim,
üyelerine her ay bir adet ücretsiz tıbbi ikinci görüş hizmetini ücretsiz olarak
sunmakta. Apple AppStore ve Android PlayStore uygulama marketlerinden
İyileşeceğim uygulamasını ücretsiz olarak indirerek, tıbbi ikinci görüş almak
istedikleri rapor ve tetkiklerini uygulamaya yükleyen kullanıcılar, İyileşeceğim
platformunda yer alan doktorlardan her ay bir adet tıbbi ikinci görüşü ücretsiz
olarak talep edebiliyorlar.
Sağlık Göstergelerinin Yapay Zeka ile Takibi

İyileşeceğim, kullanıcılarına sağlık profilleri tanımlayarak kan basıncı, nabız, kan
şekeri gibi önemli sağlık göstergelerini kayıt altına alma ve düzenli takip etme
imkanı vermekte. Kullanıcılar tarafından girilen ölçüm verileri, İyileşeceğim’in
yapay zeka uygulamaları tarafından sürekli olarak analiz edilerek, kullanıcıların
sağlık verilerinde tespit edilen kritik değişimler veya olağan dışı ölçüm verileri
ile ilgili kullanıcı ve İyileşeceğim platformunda o kullanıcıdan sorumlu doktoru
bilgilendiriliyor. Bu sayede, günlük tempoda tespit edilmesi güç olabilen
değişimler kolayca tespit edilebiliyor, erken teşhis ve tedavinin önü açılmış
oluyor.
Üyeler Kişisel Sağlık Dosyası ile Sağlık Verilerini Her Zaman Yanında Taşıyor
İyileşeceğim üyeleri, gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında ilgili doktor
tarafından yazılan görüşme raporlarına, yükledikleri tüm tetkiklere, raporlara ve
İyileşeceğim uygulamasından aldıkları tetkiklerin sonuçlarına, İyileşeceğim
uygulamasından erişebilmekte. Bu sayede, İyileşeceğim üyelerinin bir sağlık
kuruluşuna başvurmaları gerektiğinde veya farklı bir hekimle görüştüklerinde,
tüm sağlık verileri yanlarında oluyor. Doğru, hızlı teşhis ve tedavi planlaması
açısından son derece büyük önem taşıyan Kişisel Sağlık Dosyam hizmeti,
İyileşeceğim üyelerine tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.
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