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ÖZET BİLGİ

PROBLEMLER

ÇÖZÜMLER

Traick, Tiroid ultrasonu için geliştirilen, TI-RADS standart 
tanımlamasına ve morfolojik analizlere dayanarak geliştirilmekte 
olan bir yapay zeka uygulaması olup, radyoloji uzmanlarına 
malignite risk kararında, gerçek zamanlı destek sağlayan sanal 
asistandır. El ultrasonu ile analize imkan sağlaması ve ultrason 
cihazı ile senkron çalışan tablet uygulaması sayesinde geniş bir 
çerçevede kendine yer bulur. Çevrimiçi sağlık sistemi ile ikincil 
değerlendirmeye olanak sağlar. Giderek artan küresel tiroid 
kanseri insidansı ile bu teknoloji, tiroid kanserinin kesin teşhisi için 
invaziv olmayan bir değerlendirme aracı sağlar.

Göz ve tecrübe yanılgısı: farklı yorumlar

Raporun, genellikle bir değerlendirici hekimin sonucuna 
dayanması 

Gereksiz biyopsi maliyetleri

Hastaya ayrılan sürenin kısa olması

Kırsaldaki hastaların hizmete ulaşabilme zorluğu 

Mevcut görüntüleme cihazlarının mobilitesinin zor olması

Otomatik nodül tespiti ve yapay zeka ile 30 sn.'de değerlendirme
Otonom bir yapay zeka sistemiyle farklı değerlendirmeleri ortadan kaldırma 
Gereksiz biyopsilerin önlenmesi ile sağlık giderlerinde azalma
Otomatik raporlama özelliği ile hekimlerin iş yükünü azaltma
Bütün ultrason cihazlarına ve PACS sistemlerine entegre çalışabilme
Tele-sağlık sistemi ile zamandan ve maliyetten tasarruf sağlama 
Tele-sağlık üzerinden ikincil görüş imkanı
El ultrasonu ile analize imkan sağlama
Özel eğitim almış yardımcı sağlık personellerinin sürece katılması ile kırsaldaki 
hastalara da Tele-sağlık üzerinden uzman hekim görüşü sunabilme
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