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Yolculuğuna Okan Üniversitesi 

Hastanesi İle Başlıyor

Simeks Tıbbi Sistemler A.Ş.’nin, yıllara dayanan tecrübesi ile başlattığı AR-GE çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan 

ve yerli üretim olarak sağlık sektörüne gururla sunduğu “STOCKART Otomatik İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemleri”, 

Türkiye’de ilk kez 2016 yılı Eylül ayında Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tuzla Hastanesi’ne kuruluyor. Simeks’in üretimden 

sorumlu iştiraki TriaTech Tıbbi Sistemler A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Bahar 

SUNMAN "STOCKART ürünleri validasyon amacıyla daha önce Anadolu Sağlık Merkezi Johns Hopkins Gebze Hastanesi’ne 

kurulmuştu ve oradaki kurulumumuz gelişerek devam edecek. Bunun yanı sıra Okan Üniversitesi’ne kurulacak sistem ise 

tüm hastane kurulumu olması sebebiyle bir ilk olacak" açıklamasını yaptı. 

Okan Sağlık Grubu ve Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Alper DEMİRARSLAN, Okan Üniversitesi Hastanesi’nin 

teknolojik olarak global bakış açısı ile hareket eden, sağlıkta dünya teknolojisi arayanlar için alt yapısını başından itibaren 

öncü olacak şekilde planlayan bir hastane olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti; “Amacımız insan sağlığını 

daima ön planda tutmak ve sağlık hizmetinde fark yaratmak. Bu yaklaşım ile kaliteli sağlık hizmeti sunumunda, önleyici 

ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde hasta güvenliğini hep ön sırada tutuyoruz. Bunun için hastanemizde, hastaya ilacın 

güvenli ulaşmasını sağlayacak olan otomatik birim doz ilaç yönetim sistemi STOCKART’ı kullandık. Bu sistemde hastaya 

yanlış ilaç vermenin önüne geçiliyor. Bildiğiniz gibi dünyadaki en tehlikeli şeylerden biri hastanede yatmaktır. Amerika’da 

ölüm nedenleri arasında ilk 10 arasında yer almaktadır. Biz de hastanede hastalarımızın güvende olmasını sağlayıcı tüm 

önlemleri aldık, tüm gerekliliklerini yerine getirdik ve hastalar için güvenli hastane ortamı yaratmayı hedefledik.”

Simeks tarafından Okan Üniversitesi’nin yeni açılacak Tuzla Hastanesi’ne 30 Ağustos 2016 tarihinde, STOCKART Otomatik 

İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemleri'nden; 20 set kapalı kabin sistemi, 4 set barkod kontrollü açık sistem, 15 set soğuk 

zincir yönetim modülünden oluşan teslimat gerçekleştirildi. Sistemlerin bütününün hastanenin bilgi yönetim sistemi ile 

entegre çalışması planlanıyor.

Simeks, yapılacak bu kurulum ile hastane ilaç ve malzeme yönetiminde kağıtsız süreçlerin oluşmasını ve STOCKART 

çözümlerinin desteği ile dijital hastane kurgusunun tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. “Hastanelerin en büyük 

maliyet kalemlerinden biri olan İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Yönetimi, uzun yıllardır hastanelerin birinci önceliğidir” diyen 

Bahar SUNMAN sözlerine şöyle devam etti;  “Gelişen teknoloji, ilaç ve tıbbi malzemelerin yönetimini elektronik platformlara 

taşımıştır. Otomatik İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemleri, ilaç ve malzemelerin hastaneye girişinden, hasta başında 

uygulanmasına kadar tüm süreçleri yöneten teknolojilerdir. Endüstriyel internetin yaşamımıza girmesi, ilaç ve tıbbi 

malzemelerin yönetiminde kullanılan bu ileri teknolojilerin, hastanelerde kullanılan bilgi yönetim sistemleri ile entegre 

çalışması gerekliliğini yarattı. Bu sayede üretilen bilgiler, yetkisi olan herkes için ulaşılabilir hale geldi. Üretilen bu büyük 
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hacimli verilerin analizleri ile kurumlar, süreçlerini iyileştirmek için daha önce sahip olmadıkları bir avantaja ve öngörüye 

sahip oldular. Teknolojik Otomatik İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Çözümleri, hasta güvenliğini geliştirmek, ilaç hatalarını 

azaltmak, personel memnuniyet oranını yükseltmek ve hastanenin maliyetlerini düşürmek için sağlık kuruluşlarına büyük 

bir fırsat sunmaktadır. Türkiye'nin 2023 yılı vizyonu doğrultusunda Simeks olarak biz de bu ürünleri yurt içinde üreterek, 

teknolojik ürünlerde yurt dışına bağımlılığı azaltmayı ve istihdamı artırmayı, fiyat avantajı ve kalite yaklaşımı ile müşteri 

memnuniyetini ve sadakatini arttırmayı böylelikle Türkiye’nin cazibe merkezi imajını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Simeks Hakkında

1998 yılında kurulan Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyet alanları; görüntülemeden, ameliyathane ve yoğun 

bakıma; hastane altyapısından, hasta güvenliğini sağlayan ilaç ve malzeme yönetim sistemlerine kadar çok geniş bir 

yelpazeye yayılmıştır. İlaç Yönetim Sistemleri ile ilgili olarak; Avrupa, Asya ve Afrika çapında en büyük ve tüm dünyada en çok 

ürün çeşitliğine sahip proje; Pnömatik Tüp Taşıma Sistemleri ile ilgili de Avrupa'nın en büyük uygulamasını gerçekleştirmek 

gibi uluslararası başarılara da imza atmıştır.  Türkiye’de İstanbul merkez ofis olmak üzere Ankara ve İzmir’de faaliyet 

göstermektedir. 

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz;  www.simeks.com.tr 

Triatech Hakkında

Triatech Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş., 2015 yılında Simeks’in büyüme ve küreselleşme stratejileri doğrultusunda, Simeks’in 

yan kuruluşu olarak kurulmuştur. Şirket, ilaç ve malzeme yönetim süreçlerinin optimizasyonu üzerine odaklanmıştır. 

STOCKART çözümleri, Simeks'in yıllara dayanan deneyimi sonucunda, TriaTech tarafından üretilen ilk ürün ailesidir. Üretim 

tesisi İzmir’de konumlandırılmıştır.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz;  www.triatech.com.tr 
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