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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Toplumuzda sağlık sorunları ve beraberinde ilaç kullanımı gün geçtikçe artan bir durumdur.
Gerek günlük telaşlar gerekse mecburiyetler dolayısıyla özellikle hastalarımızın büyük kısmı
hastane ve eczane işlerini tek başlarına halletmek zorunda kalmaktadır. Aynı evde yaşayan ve
birden fazla ilaç alan kullanıcıların doğru kullanım yöntemini tam olarak anlamaması ya da
hangi ilacın ne işe yaradığı aklında tutamaması gibi durumlar yaşamaktadır. Ek olarak evde
birkaç kişi ilaç kullanıyorsa hangi ilacın kime ait olduğu karıştırılmakta ve hatalı kullanımlar
oluşmaktadır. Bizler yanlış zamanda ve hatalı dozda ilaç alımının getirebileceği tüm
olumsuzluklardan hastalarımızı korumak istiyoruz. Bu sebeple, QR SAĞLIK DESTEĞİ
projemizi hayata geçirerek “Akılcı İlaç Kullanımı” yolunda yeni adımlar atmaya karar verdik.
Projemiz 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım kullanıcı ara yüzüdür. İkinci kısım ise veri tabanı
ve APP Inventor kodlarının çalışacağı sistem ara yüzüdür. Sistem ara yüzünde ise arka planda
bizlerin yazdığı kodlar ve algoritmalar çalışmaktadır. Kullanıcı ara yüzünde ise hastanın
yapması gereken tek şey eczane kapılarında bulunan qr kod okuma noktalarından kodu okutarak
almış olduğu ilaçla ilgili tüm detayları sesli olarak dinlemektir. Şuanda gencinden yaşlısına
herkesin elinde akıllı telefonlar bulunmaktadır. Bizler hastalardan, varsa telefondan yoksa
eczanelerdeki kod okutma noktalarından kişiye özel tanımlanan ilaç kodunu okutmalarını
bekliyoruz. QR kod devreye girdiğinde eczane veri tabanından hastaya yazılan ilaçların dijital
prospektüslerini, kullanım talimatlarını, kullanım dozlarını, kullanım şekillerini, son kullanma
tarihlerini ve ilacın kime ait olduğunu sesli anlatım ile hastalara dinleme imkânı sunduk. Ayrıca
tanımlı ilaç saati geldiğinde bildirim göndererek hatırlatma yapılmasını da sağlayacağız.
Böylelikle hastalar düzenli ve doğru şekilde ilaç kullanarak daha çabuk iyileşeceklerdir.

Resim 1 : Proje Tanıtım Afişimiz ve Proje Prototipleme Anımız
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2. Problem/Sorun:
Reçete edilen ilaçlar eczaneden alındığında eczacı, bazen çok hızlı anlattığı için hasta
anlamamakta bazen de kullanıcının anlayabileceği şekilde anlatsa da, kullanım
şekli/dozu/sıklığı/tarihi çoğu kez unutulmakta veya birden fazla ilaç yazılmışsa birbirine
karıştırılabilmektedir. Bilinçsiz ilaç kullanımı mide yıkanmasından ölüme kadar götüren farklı
olumsuz durumları beraberinde getirmektedir. Bunun için her prospektüsün okunması ve doğru
anlaşılması önemlidir. İlaçlar içerisindeki prospektüsler de, herkesin kolay anlayabileceği
düzeyde değildir. Ek olarak herkes okuma yazma bilmiyor ya da bilse dahi ilaçların yan etkileri
okunduğunda hastalarda “Nosebo Etkisi” oluşabiliyor. Nosebo etkisi, hastanın, ilacın kendisine
yan etkiler getireceğine inanması nedeniyle, farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç (halk arasındaki
tabiri ile "şeker hapı") verilse bile hastada hastanın beklediği bazı yan etkilerin görülmesi
durumudur. (Tanrıverdi, L. H. & Parlakpınar, H. 2019). Şu anda ilgili birimler tarafından
uygulanan bu prosedürler yetersiz kalmakta ve kullanıcı dostu olmamaktadır. Bizim amacımız
kullanıcının sadece ihtiyacı olan bilgileri oldukça sade ve anlaşılır bir formatta sunmaktır. Bu
sayede hastayı hem süreç hakkında daha net bilgilendirerek sağlıklı bir yaşam sunmak hem de
nosebo etkisinden koruyacağız. Bazen de aynı evin içerisinde ilaç kullanan birden fazla kişi
olduğunda yanlışlıkla birbirlerinin ilaçlarını kullanmaları söz konusu olmaktadır. Ya da tek kişi
ilaç kullansa bile ilacın ne için olduğunu şaşırmaktadır. Tüm bu durumlar bizi akılcı bir ilaç
kullanım projesi yapmaya itmiştir.

Resim 2 : Ele aldığımız Problem Durumumuzun Önemini Kanıtlayan Haberler
3. Çözüm
Biz problemi çözerken 2 farklı ara yüzde çalıştık. Kullanıcı ara yüzü için şu çalışmaları yaptık:
Her yaştan bireyin içerisinde bulunduğu genel hedef kitlemizin ihtiyaçlarını baz aldık.
Toplumumuzda neredeyse hemen hemen herkes farklı hastalıklar /takviye ihtiyaçları
dolayısıyla ilaç kullanmaktadır. Öncelikle prospektüs okumanın zorluğunu ortadan kaldırmak
için sesli asistan özelliği ekledik.
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Bunu yaparak nosebo dediğimiz yan etkiyi yaşama sorununu ortadan kaldırdık. İlk hedefimiz
insanlık yararına bir çalışma yapmak olduğundan, projemizin imkânlarından faydalanmak
isteyenlere uygulamamızı indirme zorunluluğu koymadık. Uygulamayı indirmek istemeyen,
istese dahi telefonunda yer olmayan ya da akıllı telefon kullanamayan hastalarımız için de
eczanelerin içerisine QR Kod Okuyucu yerleştirmeyi planlayarak, hastanın ihtiyaç duyacağı
bilgileri kolay erişilebilir kıldık. Fakat eğer kişi uygulamayı indirirse Resim 3 ‘teki hizmetlere
de erişebilecektir.

Resim 4: Çözüm Algoritmamız
Sistem ara yüzün geçtiğimizde Hasta isim soy isim(ilacın kime yazıldığı ), tc, yaş, yazılan ilaç
ID’si, ilaç dozu, kullanım şekli, kullanım sebebi ve karekodu açmaya yarayan linki MySQL
veri tabanına gömdük. Tüm bu verileri eczane sistemiyle entegre ettiğimiz veri tabanımızdan
çektik. Uygulamamızı da APP Inventor üzerinden kodladık. Her ilacın barkodu aynı olsa da
karekodu kişiye özel çıkacağından İlaç ID ataması yaptık. Eczacı, doktorun yazdığı ilacı
sisteme girdiğinde veri tabanımız ilacı tanımakta ve doktorun önerdiği kullanım şekline tanımlı
sesli asistanı barkod üzerine yüklemektedir. Bu barkodu çıkartıp ilacın üzerine takarak hastaya
teslim etmekte ve hasta ihtiyaç duyduğu zaman dinleyebilmektedir.
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Resim 3: App Inventor ile yaptığımız Mobil Uygulamamızdan Örnek Ekranlar

Resim 5 : App Inventor ile QR Kod Tanıma Ekranımız ve Veri Tabımızın Tabloları
4. Yöntem
Donanımsal olarak tablet/telefon ve ilaç kutuları kullandık. Projemize ait uygulamamızı APP
Inventor üzerinden blok tabanlı olarak yazdık. Uygulama ekranımızı ve qr kod okutma
aşamalarını tamamladık. Kişiye özel barkod çıkartmak için veri tabanı oluşturmamız gerekti.
Bunu da phpMyAdmin ile Mysql üzerinden oluşturduk. Bu aşamada Excel’e çok benzediği için
zorluk çekmedik. İlaçlar ve Kişiler olmak üzere 2 ayrı tablo oluşturup, birbirine bağladık. ID
kısmını kişiye özle olacağından birincil anahtar olarak tanımladık. Yaptığımız araştırmalarda
hep tc kimlik numarasının birincil anahtar olarak tanımlandığını gördük. Fakat biz tc
tanımlamış olsaydık aynı tc’ye aynı ilaç farklı dönemlerde farklı dozlarda yazılmış olabilirdi.
Bizde olası bir karışıklığın önüne geçmek için İlaç ID’si seçtik. Her kişiye yazılan ilaç dozu ve
kullanım aralığı farklı olacağından bu sistemi eczacının da kullanımına açtık. Karışıklık
olmasın ilaçlar aynı olsa dahi dozlarına göre farklı ID ataması yaptık.
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Bu sayede eczacı doktorun önerisine bakarak direkt o ID’ye ulaşıp, doğru link ile qr kodu
tanımlayarak sesli asistanı yönlendirebildi. Veri tabanına direkt qr kod ekleme yapamadığımız
için hazırladığımız kodları drive hesabımıza gömdük. Linke tıkladığımızda otomatik karşımıza
gelmesini sağladık.
 Projemizin uygulamaya dökülmüş halinden bir video kesiti :
https://www.youtube.com/watch?v=PtVP_JFAtbc
 Örnek QR Kodumuz : https://drive.google.com/file/d/1nob3Q0MvlzEOzoT5UKfMldirOCTh4UL/view?usp=sharing ( Linke tıkladığınızda açılan kodu
okutarak veri tabanı içeresine gömdüğümüz linklerdeki antibiyotik asistanına ulaşabilirsiniz.)

Resim 6 : Şifa Takipçileri & QR Sağlık Desteği Veri Tabanımıza İşlediğimiz Veriler
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Günümüzde Sağlık Bakanlığının İTS sistemi üzerinden barkotlu ilaç sorgulaması vardır.
Bu sistemde kare kodlar ile ürünün giriş/çıkışı raporlanarak, son görüldüğü konum takip
edilmektedir.
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Bu sistemin amacı kaçak ilaçların önüne geçip, hasta güvenliğinin sağlanmasıdır. Biz de bu
amacın daha da fazlasına hizmet etmek için kendimize özel inovatif bir yöntem kullanmaya
karar verdik. Yine karekod uygulamasını kullanıyoruz ama bizimki tamamen hastaların
kişisel asistanlarına erişmeye yarıyor. En yenilikçi yönümüz bunu bir uygulama indirme
zorunluluğu olmadan da vatandaşlarımızın kullanımına sunabilmemizdir. İlaç hatırlatıcı
özelliği olan mobil uygulamalar da mevcuttur. Fakat bunlar elle tanımlama gerektirir. Oysa
bizim projemizde kullanıcı barkodu eğer telefondan okutuyor ise otomatik olarak uygulama
içerisine hatırlatıcılar tanımlanacaktır. Daha önce yapılmamış özgün bir proje oluşu da bu
alandaki çalışmaların bir lideri olduğumuzu göstermektedir.
6. Uygulanabilirlik
Projemizin uygulanması ile ilgili yazdığımız senaryo ve çektiğimiz videoyu izleyiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=PtVP_JFAtbc
Projemizin uygulanabilirliği için ilk görev eczanelere düşmektedir. Hastaya yazılan ilaçları
vermezden önce doktor tarafından belirtilen kullanım şeklini, dozunu, hangi rahatsızlığı için
yazıldığını, son kullanım tarihini, ilacın ne kadar süre kullanılacağını ve kime
yazıldığını(ismini)belirten bilgilerin anlatım içeriğine sahip QR barkodu çıkarıp kutu üzerine
yapıştıracaklardır. İkinci görev ise kullanıcının telefon kamerasından ya da eczane içerisinden
bu kodu okutmasıdır. Kod okunduğu anda ŞİFA TAKİPÇİLERİ mobil yazılımımızın veri
tabanından ilgili ilaca ait veriler çekilerek sesli olarak hastaya sunulacaktır. Buradaki ses kaydı,
yaşlı hastalarımızı göz önüne alarak özellikle yavaş çekilmiştir. Projemizin sektörde bir benzeri
dahi olmadığından ve toplumun büyük bir kesiminin işine yarayacağından ticari bir ürüne
kolaylıkla dönüştürülebilir. Projemizin uygulanabilirliğine ait bir risk de vardır. Örneğin;
bizlerden birkaç jenarasyon üstte olan bireylerin akıllı telefonları yoksa ve ecaneye de
gidemeyecek durumdalarsa(yatağa bağımlı, olma ya da sokağa çıkma yasağına denk gelme vb.)
projemizi biraz sekteye uğratabilir.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Şu anda piyasada projemizin aynısı yoktur.
ÜRÜN

ADET

NİSAN

FİYAT
Literatür Taraması

Deneyap
Kart
Elektronik
Seti(Kamera
Modüllü)

1

Kameralı ve
QR destekli
2. El Telefon

2

TOPLAM

0

ÖDR Raporunun Gönderilmesi

195 TL
MAYIS
ÖDR Sonuçlarındaki Hakem
Yorumlarının Gözden Geçirilmesi,
Gerekli Eklemelerin Yapılması

PDR Hazırlığına Başlanması

Proje Videosunun
Çekilmesi

Risklerin Hesaplanması
Ve Değerlendirilmesi

App Inventor Programına Çalışılması

App İnventor İle Mobil Uygulama
Arayüzünün Hazırlanması

200 TL
HAZİRAN
Veri Tabanının
Hazırlanması

Proje Detay Raporunun
Gönderilmesi

395 TL
TEMMUZ

Maliyet tablosunda
yazdığımız tüm harcamalar
projemizin PDR aşamasını
geçmesi halinde yapılacaktır.
Prototip tasarım olacağından
maliyet düşük olacaktır.

Yazılımda Güncelleştirme/
Geliştirme Çalışmalarının Yapılması

QR Barkodların Oluşturulması

AĞUSTOS
Proje Tanıtım Çalışmalarının
Yapılması

Teknofest Sunumuna Hazırlık

Barkodların İlaçlara Yapıştırılması
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemiz özellikle Alzheimer hastaları, yaşlılar, okuma yazma bilmeyenler ya da yabancı
bakıcısı olan vatandaşlar başta olmak üzere gencinden yaşlısına ilaç kullanan tüm
vatandaşlara hizmet edecektir. Aynı zamanda yatağa bağımlı hastaların ve yaşlıların bakımı
ile ilgilenenlerin de ilaç kullandırma konusunda işlerini kolaylaştıracaktır. Bu hedef kitleleri
seçmemizin sebebi insanların yanlış ilacı içmesi, ilacı yanlış dozda kullanması ya da
kullanım şeklini bilmemesi dolayısıyla daha başka durumlarla karşılaşan kişilere yardımcı
olmaktır.
9. Riskler
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11. EKLER:
Projemizin uygulanması ile ilgili yazdığımız senaryo ve çektiğimiz videoyu izleyiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=PtVP_JFAtbc

