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DAKİK Uzaktan Hasta Takip Uygulaması, bir Doktor muayenesi veya tedavi sonra-
sı hastaların kendi Doktorları ile profesyonel bir şekilde iletişimde kalmaları için 
hazırlanmıştır. Her hastanın kendi Doktoru, "hastayı en iyi tanıyan Doktor” dur. 
Taburcu olurken verilen tedavilerin uygulanması da hastalar için ayrı bir önem arz 
eder. Hastanede uygulanan tedavi sonrası, hastanın evinde veya günlük yaşamın-
da bu tedaviyi aksattırmadan ve gerekli ölçümleri zamanında yaparak kendi sağlı-
ğına kendisi katkıda bulunması gerekmektedir. İşte DAKİK Sistemi bu amaçla 
hastalara yardım eder, kendi Doktoru ile bağlantısını koparmadan çalışır.



Dakikasında

İlacınızı Dakikasında Alın !

DAKİK Sisteminde Doktorunuzun yazmış olduğu ilaçlarınızı 
alış saatlerine uyarak, tam zamanında size hatırlatılır. Böyle-
likle tedavinizde hiç aksama yaşamadan, devam ederken 
ilacı alıp, almadığınız Doktorunuz ile de paylaşılır. Atladığınız 
ilaçları Doktorunuz görür. İzin verdiğiniz takdirde, 1. derece 
akrabanız ile veya yakınınız ile de bu durum paylaşılır. 

Uyarı ve Öneri Sistemi

DAKİK Hasta Takip Uygulamasında hastalığınıza özgü Dok-
torunuz tarafından verilen tavsiyeler, yazılar, makaleler, uya-
rılar günlük olarak size aktarılır. Kullandığınız ilaçlara özgü 
bilgiler, besinlerle olan etkileşimleri hergün çıkar. Böylelikle 
hem kendi hastalığınız hakkında daha da bilgilenmiş 
olursunuz, hem de kullandığınız ilaçlar hakkında direk kendi 
Doktorunuzun tavsiyeleri size otomatik olarak gelmiş olur. 



Dakikasında

 

Doktorunuz veya 
Sağlık Profesyoneliniz ile
irtibatta kalın !

DAKİK Sistemi ile hastaneden ayrıldıktan sonra, 
sizi tedavi eden Doktorunuz ile anlık iletişimde 
kalabilirsiniz. Sadece bir branştan değil, sizi 
tedavi eden tüm branşlardaki Doktorlarınız ve 
hatta hemşireniz ile aynı platformda anlık 
haberleşme imkanı sağlanmaktadır. Böylelikle 
tedavi süreçleri sonrasında kendinizi boşlukta 
hissetmeyecek, sorularınız için her an birisi yanı-

nızda olacaktır. 

Tüm Tetkikleriniz Cebinizde ! 

DAKİK Sistemi, birçok önemli vital parametreyi 
(EKG, Tansiyon, Nabız, Ateş, Satürasyon, Kan 
Şekeri, INR vb.) ölçen cihazlar ile bluetooth 
üzerinden bağlantılı çalışabilmektedir. Yani siz 
ölçüm yaptığınız anda değerler Doktorunuza 
düşer, patolojik değerler Doktorunuza anlık iletilir. 
Tüm takip süresi boyunca bu parametreler, topla-
nır, raporlanır ve grafiksel olarak Sağlık Profesyo-
nellerine sunulur. Böylelikle hastalığınız ile alakalı 
tedavinin en iyi bir şekilde optimizasyonu sağlanır. 
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Dakikasında İlacınızı alın !

Dakikasında Ölçümlerinizi yapın, Doktorunuza gönderin !

Dakikasında Kalp Ritminiz Doktorunuz tarafından görülsün !

Dakikasında Doktorunuzla haberleşin !

Dakikasında tüm tetkikleriniz cebinizde !

Dakikasında tedaviniz için uyarı ve öneriler gelsin !

+90 850-532-62-49
info@dakik.app

Kayıt ve bilgi için

www.dakik.app
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