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BU SA YI DA
Prof. Dr. ?smai l ÜSTEL i le SA? LIKTA ?NOVASYON
GEN'lerle KANSER'i YENM EK
Kok u Sensörleri ?le Hastal?k Te?hi si

De?erli Kat?l?m c?lar?m ?z
Okan Üniversitesi T?p Fakültesi Bilimsel i?birli?i ile DoktorClub taraf?ndan 24-26
Kas?m 2017 tarihlerinde Hilton Hotel ?stanbul?da uluslararas?kat?l?mla
gerçekle?ecek HEALTH 4.0 SA? LIKTA YEN?L?KLER KONGRES??nde sizleri
aram?zda görmekten büyük mutluluk duyaca??z.
Sa?l?k teknolojileri hastalar, doktorlar ve sa?l?k kurulu?lar?aç?s?ndan radikal ?ekilde
de?i?im gösteriyor. Yar?n?n t?bb?sand???m?zdan daha yak?n?m?zda. Gelece?in t?bb?
daha yenilikçi, daha yarat?c?, daha hasta odakl?, daha dijitalle?mi? ve daha
sürdürülebilir olacakt?r. Bunlar, yar?na ula?mak için üstesinden gelmemiz gereken en
önemli de?i?im noktalar?d?r. Bildi?imiz sa?l?k hizmetlerinin sonuna yakla?t???m?z
günümüzde, teknolojik geli?melerin ve dijitalle?menin sa?l?k hizmetleri sunumuna
yans?mas?n?n getirdi?i de?i?im çok h?zl?ya?an?yor. Takip eden ve uyum sa?layan
olman?n ötesine geçerek gelecekte de?i?imi gerçekle?tiren ve yöneten taraf olmak
istiyorsak sanayi 4.0??ve sa?l??a yans?mas?n?iyi anlamak ve de?i?im sürecinde
önlerdeki yerimizi ülke olarak almak zorunday?z.
Bu nedenlerle HEALTH 4.0 SA? LIKTA YEN?L?KLER KONGRES??nin temas?n?,
"Yar?n?n T?bb?na, Bugünden" olarak belirlemi? bulunmaktay?z. Hayat?m?z?n her
noktas?nda oldu?u gibi teknoloji ve dijitalle?me sa?l?kta da güçlü ve öncü bir ba?l?k
olarak kar??m?za ç?km?? durumda. Bu çerçevede kongremizin dünya genelinde ve
ülkemizde sa?l?k hizmetlerinde dijitalle?me, mobil ve e-sa?l?k hizmetleri, yapay zeka
kullan?m?, art?r?lm?? gerçeklik ve 3D uygulamalar?, giyilebilir ve ta??nabilir tan?ve
tedavi cihazlar?, nano teknolojinin sa?l?kta kullan?m?, ak?ll?ve ye?il hastane
uygulamalar?, t?p e?itiminde teknoloji ve dijitalle?me, medikal robotikler, mikroçip
ve sensör uygulamalar?gibi gelece?in önemli konular?n?n uygulamal?sunumlarla
tart???laca??farkl?bran? doktorlar?, mühendisler, ilaç sektörü temsilcileri,
futuristler, sa?l?k yöneticileri ve kamu sa?l?k otoritelerinin kat?laca??çok disiplinli
bir platform ve kaynak olu?turmas?n?amaçlamaktay?z. Bu amac?m?z sizlerin de?erli
kat?l?m ve katk?lar?n?zla gerçekle?ecek ve hedefine ula?acakt?r.
Yar?n?n t?bb?na ortak at?lacak önemli bir ad?m olaca??na inand???m?z kongremizde
bulu?mak dile?i ile?
Prof. Dr. Semih BASKAN
Okan Üniv. T?p Fakült esi Dekan?
Kongre Ba?kan?

Video ?çin Resmin Üzerine T?klay?n

Kongre
Düzenleme Kurulu ve
Bi li msel Kurul
DÜZENLEM E KURULU

B?L?M SEL KURUL*
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Pr of . Dr . Sem ih B?LGEN
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Pr of . Dr . ?ü k r ü ÖZTÜRK
?stanbul Ü. ?st. T?p Fak. Hast. Ba?hekimi

Pr of . Dr . Y. M u r at ELÇ?N
Ankara Ü. Kimya Bölümü/Biyokimya ABD

Pr of . Dr . Sü leym an SEV?NÇ
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Üsküdar Ü. Sa?l?k Bilimleri Fak. Dekan?

Doç. Dr . M u r at GÜLTEK?N
Hacettepe Ü. T?p Fak./Jinekolojik Onkoloji
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Pr of . Dr . Tayf u n UZBAY
Üsküdar Ü. Müh. ve Do?a Bil. Fak. Dek.

Pr of . Dr . Ayi?e KARADA?
Koç Ü. Hem?irelik Fak. Dekan Yrd.

Pr of . Dr . Ser h at ÜNAL
Hacettepe Ü. T?p Fak./Enf. Hst.Klinik Mik.

Pr of . Dr . Kadir can KESK?NBORA
Bahçe?ehir Ü./T?p Tarihi ve Etik

Pr of . Dr . ?sm ail ÜSTEL
?novasyon Kolayla?t?r?c?s?

Yr d.Doç.Dr . Best e KINIKO? LU EROL
Ac?badem Üniversitesi/T?bbi Biyoloji

Yr d. Doç. Dr . On u r YARAR
Okan Ü. Sa?l?k Hiz. Meslek Y. Okulu Md.
Pr of . Dr . Kar am eh m et YILDIZ
Erciyes Ü. Rektör Yrd./Anestezi Reanim.

* Bilimsel Kurul Üye ?simleri Alfabetik S?rayla Yaz?lm??t?r

KONGRE KONULARI
SA? LIK 2030 GELECE? ?N SA? LI? I B?Z? NELER BEKL?YOR?
SA? LIK 4.0 NE GET?RECEK?
YARININ HASTANELER? ve SA? LIK YÖNET?M ?
GENET?K VE B?YOTEKNOLOJ? I?I? INDA ?NSANIN YARINI
M OB?L SA? LIK, UZAKTAN HASTA VE SA? LIK YÖNET?M ?
G?Y?LEB?L?R SA? LIK TEKNOLOJ?LER?
B?YOSENSÖRLER-AKILLI C?HAZLAR-Ç?PLER ve SA? LIK
TELE TIP UYGULAM ALARI
GELECE? ?N ?LAÇ TEKNOLOJ?LER? ve NANOTEKNOLOJ?
VR/ AR-B?LG?SAYAR OYUNLARININ SA? LIKTA KULLANIM I
SPOR VE SPORCU SA? LI? INDA YEN?L?KLER
M ED?KAL C?HAZ TEKNOLOJ?S?NDE B?Z? NELER BEKL?YOR?
KORUYUCU TIPTA SA? LIK TEKNOLOJ?LER? KULLANIM I
K???SEL TIP; Ç?PTE DOKU/ ORGAN S?STEM LER? VE 3D B?YOBASIM
NÖROLOJ?K HASTALIKLARDA YEN? TEKNOLOJ?
ASKER? TIP TEKNOLOJ?LER?, AFET TIBBI VE GÖÇM EN SA? LI? I
TIP E? ?T?M ?NDE GELECEK TEKNOLOJ?LER? VE ?NOVASYON
M ED?KAL S?M ÜLASYON TEKNOLOJ?LER?
3D YAZICILARIN SA? LIKTA KULLANIM I ve 3D CERRAH?
SA? LIKTA YAPAY ZEKA KULLANIM I
ROBOT?K SA? LIK TEKNOLOJ?LER?
SA? LIKTA BIG DATA ve GELECE?N ANAL?Z YÖNTEM LER?
NAD?R HASTALIKLAR VE TEKNOLOJ?K ÇÖZÜM LER
SA? LIKTA YATIRIM ARAYAN START-UP PROJELER
GIDA TEKNOLOJ?LER? VE SA? LIK
ONKOLOJ?DE YEN? TEKNOLOJ?LER
KÖK HÜCRE VE GELECEK
KARD?YOLOJ?DE YEN? TEKNOLOJ?LER
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Ara?t?rm ac?lar Genleri
Düzenleyerek Kanseri
Yenm ek i çi n Çal???yor
Ara?t?rmac?lar bir süredir genleri 'aç?p kapayarak' kanserle mücadele etmenin yollar?n?
ara?t?r?yor. Bu çal??malar?n genler seviyesinde ve tamamen ki?iye özel kanser tedavisi
geli?tirilmesinde yol oynayaca??ve kanserin ilaçlara kar??savunma mekanizmalar?n?
yenece?i dü?ünülüyor.
Ki?isel genom çal??malar?ile insan DNA's?na moleküler seviyede bakmak art?k mümkün, ve
bu yöntemler, genlerimizde kansere sebep olan de?i?imlerin/mutasyonlar?n olup olmad???
hakk?nda bilgi verebiliyor. Bu konuda en iyi bilinen örnekler melanom onkogeni BRAF
Kinase, meme kanseri geni BRCA1 ve prostat spesifik antijen PSA.
Ancak kanser ve di?er hastal?klar söz konusu oldu?unda sadece genlerin kendisi ve yap?s?
de?il, genlerin aktiviteleri de önem kazan?yor. Epigenetik alan?nda yap?lan çal??malar
genlerin bulunduklar?kimyasal ortama göre de?i?ik tepkiler verdi?ini ortaya koyuyor.
Epigenetikçiler, tek yumurta ikizlerinin neden farkl?göründü?ü ya da davrand???gibi
DNA'n?n yap?sal dizili?i ötesindeki konular?ara?t?r?yor. Bu da epigenom, yani genin
isleyisini kontrol eden ve düzenleyen olu?umla aç?klan?yor: insan?n DNA dizili?i tüm hayat?
boyunca sabit kal?rken epigenomu de?i?ken. Kaliforniya Universitesi Systems Biology and
Cancer Metabolism laboratuvar?nda yap?lan son çal??malarda, bir epigenetik faktörün
kanserli hücrelerin davran???n?belirlemenin yan?s?ra, kanserli gen rolünü üstlendi?i ve
kontrolsüz ?ekilde hücre büyümesine rol açt???belirlendi.
Epigenetik bilimi DNA dizilimini de?i?tirmeyen ama genlerin aç?l?p kapanmas?n?sa?layan
kimyasal de?i?imleri yorumluyor. Bizim kendi hücrelerimiz de asl?nda buna benzer ?ekilde
genlerin aktivitesini kontrol eder; hormonlar, beslenme ve sigara kullanma gibi çevresel
etkiler, genlerin aktivasyonunda önemli epigenetik rol oynarlar. Genelde kanser gibi
hastal?klarda epigenom düzenleyici faktörlerde bir bozukluk olur ve hedeflerindeki
genlerin kapan?p aç?lmas?n?n?sa?layan kimyasallar?düzenleyemezler. Bu da metabolik
de?i?ime ve kontrolsüz hücre büyümesine, dolay?s?yla tümör olu?umuna yol açar.
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Ki?iselle?t irilmi? Epigenom Çal??malar?na
Do?ru
Ara?t?rmac?lar, hücre büyümesini kontrol eden
düzenleyici sinyalleri anlay?p çözümleyerek, bu
mekanizmay?kontrol alt?na alacak ?ekilde ki?iye özel
tedaviler geli?tirebilecekler. Tabii bu konuda daha
yap?lacak çok çal??ma ve yan?tlanacak çok soru var.
Sa?l?kl?bir insan?n epigenom yap?s?nas?l ? Epigenom
ya?land?kça nas?l de?i?iyor ? Hasta bir insan?nki nas?l ?
gibi sorular?n cevaplar?aran?yor. Bugün baz?kanser
türleri için genlerdeki yap?sal bozukluklar?ara?t?ran
baz?testler mevcut, ancak henüz bir test ile genleri
sa?lam olsa da epigenomunda bir sorun olan hastalar?
ay?rd etmek mümkün de?il.

Epigenom fakt örlere kar??geli?t irilmekt e
olan kanser ilaçlar?umut vaadediyor
? imdi epigenom mekanizmas?n?hedef alan ve klinik
ara?t?rma yolunda ilerleyen ilaçlar umut vaadediyor.
Çal??malar, bu ilaçlar için hangi moleküllerin
epigenomu de?i?tirdi?i ve hangilerinin özellikle kanser
hücrelerini öldürdü?ü konusuna yo?unla?m??
durumda. Baz?kanser türleri için geli?me kaydedildi
bile, örne?in melenom için epigenetik seviyede genetik
mutasyon tespit edildi ve bu yönde alternatif çal??malar
ba?lad?.
Kanserde tedaviye direç de çok önemli bir engel, ancak
laboratuvarda kullan?lan epigenetik ilaçlar kanser
hücrelerinin ba????kl?k sisteminden saklanmas?n?
önleyerek tümörü korunmas?z b?rakt?. Epigenetik
ilaçlar, kendi ba?lar?na ya da ba?ka ilaçlarla birlikte
kullan?larak ilerde kanser tedavisi için güvenilir bir
alternatif olabilirler.

Kaynak : University of California, futurism.com

Özel Röportaj
Prof. Dr. ?smai l ÜSTEL
ile SA? LIKTA ?NOVASYON
Yeni li k çi li k k avram?son zamanlarda
olduk ça popüler hatta neredeyse i çi
bo?alt?lmak üzere. Bi ze k ?saca yeni li k çi li k
k avram?n?tan?mlayabi li r mi si ni z?
Yenilikçilik (?novasyon), ?yarat?c?(al???lm?? d???,
kal?p ötesi) dü?ünce?nin ?fayda?ya dönü?mü?
biçimidir. Bu fayda; ?ticarî fayda?olabilece?i gibi,
?sosyal fayda?da olabilir.
Yarat?c?dü?ünceyi ticarî fayda?ya
dönü?türebilmek için, Pazarlama Yönetimi?nin
kapsam alan?na giren ?Talep Analizi?yap?lmas?
gereklidir.
An?lan tak?m çantas?nda (Talep Analizi?nde),
öncelikli olarak ?u teknikler kullan?l?r: Konsept
Test, Kano Analizi, Konjoint Analizi, Kalite
Fonksiyon Yay?l?m?(QFD).
Talep analizlenirken; Derinlemesine Görü?me ve
Odak (Fokus) Grup Çal??mas?gibi ?Nitel?
yöntemler ile Anket ve Puantajl?Kontrol Çizelgesi
gibi ?Nicel?yakla??mlar?n karmas?kullan?l?r.
?? ya?am?nda Yenilikçilik; mal ve/veya -Sa?l?k
dahil- hizmet sektörlerinde, ?Yönetim Örgütlenme?anahtar sözcüklerinin tümünün
parantezinde, ?Devrimsel?ya da ?Evrimsel?
yakla??ml?olarak ?Fayda Odakl?Yarat?c?l?k?ortaya
koyabilmektir.
Yenilikçilik kavram?n?n ?ne oldu?u?nu bilmek
kadar önem ta??yan konu, ?ne olmad????n?
bilmektir.

Yenilikçilik, yaln?zca yarat?c?dü?ünce de?ildir.
Orijinal yakla??mla k?s?tl?de?ildir. Sadece
?nvensiyon (icat, bulu?) de?ildir. AR-GE?den
ibaret de de?ildir.

Endüstri 4.0 dünyan?n gündemi nde
bunun mutlak a sa?l??a yans?mas?
olacak t?r. Sa?l?k 4.0 k onsepti ni
yeni li k çi li k aç?s?ndan de?erlendi rebi li r
mi si ni z?
?Sa?l?k 4.0?kavram?, sektördeki al???lagelmi?
tan?mlarda ve uygulamalarda kapsaml?ve köklü
bir de?i?ime i?aret etmektedir. Sa?l?k
Sektörü?nde; Teknolojik Altyap??dan Kurumsal
Payda? ?li?kileri?ne, Ham Veri Ambar??n?n Karar
Destek Sistemi?ne Dönü?türülmesinden Sanal
Sinerjik Yap?lanma?lara uzanan alt
sistemlerdeki yeni, yepyeni kurgular?n alt?n?
çizmektedir.
Asl?nda; ?Yenilikçilik?ve ?Sa?l?k 4.0?, birbiriyle
potansiyalizasyon benzeri anlamda etkile?en
kavramlard?r. Her biri, di?erinin katma de?erini
güçlendirecek biçimde etkile?mektedir bir
di?eriyle.

Yeni li k çi li k ,
yaln?zca yarat?c?dü?ünce,
sadece i nvensi yon de?i ldi r.
AR-GE?den i baret de de?i ldi r.
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Sözünü etti?imiz yap?c?ve güçlendirici
etkile?menin uzant?lar?, ?Büyük Veri?in çok
yönlü de?erlendirilmesi ve payla??ml?
kullan?m?ndan, Sa?l?k Sektörü Payda?lar?
aras?nda -dayan??mac?rekabet de dahil
olmak üzere- ??? Birli?i ve Güç Birli?i
Modelleri?ne kadar yay?l?m göstermektedir.

Sa?l?k sek törü taraflar?aç?s?ndan
yeni li k çi li k neler geti recek ve
k urumlara neler k azand?racak t?r?
Yenilikçilik uygulamalar?n?n yayg?nla?mas?;
gerek stratejik düzeyde, gerekse
operasyonel düzlemde çok yönlü kazan?mlar
sa?layacakt?r. An?lan ba?lamda; hizmet
temelli, hasta deneyimi tabanl?, teknolojiye
dayal?, süreç ve süreç yönetimi esasl?, insan
kaynaklar?yönetimi uzant?l?kazan?mlar
say?labilir. Söz konusu kazan?mlar?n ticarî
yans?malar?n?n ba??nda;
? öyle ki; bir taraftan, Yenilikçilik giri?imleri,
?Pazara Dönük ?tme Etkisi?yoluyla Sa?l?k 4.0
uygulamalar?spektrumunu geni?letmektedir.
Di?er yandan ise; Sa?l?k 4.0 konu ba?l?klar?,
Yenilikçilik çabalar?na ?Pazar?n Çekme Etkisi?
üzerinden ivme kazand?rmaktad?r.
Bu etkile?menin odak noktalar?;
a) Sa?l?k Hizmeti?nin -diyagnostik ve terapötik
eksenlerde- performans?n?ve verimlili?ini
yükseltmektir.
b) ?Hasta ve Ailesi?nin Deneyim Kalitesi?ni
sürekli iyile?tirmektir.
c) Sektör Payda?lar?aras?ndaki ??li?kiler
Matrisi?nin eksenlerini sürekli olarak
boyutland?rmakt?r.

1- ?Farkl?la?ma?ve ?Verimlilik?a??rl?kl?
?Sürdürülebilir Rekabet Üstünlü?ü?
2- ?Hizmet Markala?mas?? gelmektedir.
Yenilikçilik kaynakl?ticarî kazan?mlar, bir tek
Kurum ile s?n?rl?kalmak durumunda de?ildir.
Yenilikçilik uzant?l?kazan?mlar?n önemini
kavrayabilmi? olan Kurumlar bir araya
gelerek, ?Yenilikçilik Tabanl??? Birlikleri ve
Güç Birlikleri?ne imza atacaklard?r. Öte
yandan; Yenilikçilik bilinci Sa?l?k
Sektörü?nün ülke genelindeki Payda?lar??nda
gere?ince ve yeterince yank?land???nda,
Türkiyemizi küresel boyutta ?Sa?l?kta
Yenilikçilik Destinasyonu?olarak
konumlama olana??gündeme gelecektir.
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Kavram?besleyen Anahtar Sözcükler ?Yani Çünkü - Yoksa? yakla??m?yla gözden
geçirilmeli ve ?Kurumsal Anlam Ortak
Paydas??kurgulanmal?d?r.
Yenilikçilik kazan?m öngörülerinin
gerçekle?ebilmesi için, her ?eyden önce, ?u iki
kavram soyuttan somuta ta??nmal?d?r:
1. ?? Modeli ?novasyonu (?? Modeli?nde
Yenilikçilik)
2). ?novasyon (Yenilikçilik) ?? Modeli

Yeni li k çi li k k urumlarda nas?l
yerle?ti ri li r, yayg?nla?t?r?l?r ve si zi n
deyi mi ni zle nas?l i k li mlendi ri li r?
Bunun olmazsa olmaz?, Yenilikçilik kavram?n?n
-gerek kuramsal bilgi, gerekse uygulamalar
anlam?nda- Tepe Yönetim taraf?ndan
sahiplenilmesidir.

Sa?l?k k urumlar?nda, i laç sek töründe
yeni li k çi li k k avram?n?n
i çselle?ti ri lmesi nas?l mümk ün
olabi li r ve ba?ar?ld???zaman bunun
son k ullan?c?ya yans?mas?, ek onomi
ve k ârl?l??a yans?mas?nas?l olacak t?r?
Yenilikçilik kavram?n?n do?ru ve eksiksiz
biçimde kavranmas?n?n ve davran??ta
yank?lanacak ölçüde sahiplenilmesinin ön
ko?ulu, Kurumlardaki ?Psiko-Sosyal
Ekosistem?in in?a edilebilmesidir. Bunun
anlam?, ?Yenilikçilik Dostu Kurum
Kültürü?nün ?klimlendirilmesi?dir. Kritik
ba?ar?unsuru; Genel Müdür?den Genel
Hizmetli?ye kadar, Kurumdaki bütün
mesleklerin ve tüm hiyerar?ik kademelerin
Yenilikçilik konusunda ?Ayn?Dili?
konu?mas?d?r. Kurumsal ?klimlendirme?de:
a-Savunuculuk
b-Sosyal Pazarlama
c-Kurum ?çi Halkla ?li?kiler etkinlikleri
bütünle?ik biçimde kullan?lmak
durumundad?r. Bu kapsamda at?lmas?
gereken ad?mlardan biri de, Kurumda
?Yenilikçilik Kavram Sözlü?ü?
haz?rlanmas?d?r.

Kurumun ?De?erler - ?lkeler Envanteri?nde
Yenilikçilik kavram?kesinlikle yer alm??
olmal?d?r. Dahas?; Yenilikçilik, Kurum
gündeminde tutulmal?d?r. Örne?in; Yenilikçilik
konusu, Kurum ?çi Bülten?de s?kl?kla yer almal?
ve peki?tirici çal??malar yap?lmal?d?r.
Bu peki?tirici çal??malar aras?nda; ?Yenilikçilik
Slogan Yar??mas??, ?Yenilikçilik Günü?ve ?Ay?n
Yenilikçilik Tak?m?Ödülleri?dü?ünülebilir.
?nsan Kaynaklar?Yönetimi Sistemleri,
?Yenilikçilik Okur Yazar??olmal?d?r. ? öyle ki;
??e Alma ve Al??t?rma?dan tutunuz,
Performans De?erlendirme Ölçütleri?ne
kadar, bütün ba?l?klar ?Yenilikçilik Esasl?
Yönetim Felsefesi?do?rultusunda
kurgulanmal?d?r.

Kurumlarda
"Yeni li k çi li k "
k avram?yöneti m
taraf?ndan
sahi pleni lmeli di r.
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Yeni li k çi li k le i lgi li
k afa k ar???k l???
var. Toplumun
geneli nde tam
anlam?yla
"Yeni li k çi li k
Seferberli ?i "
gerek mek tedi r.
Örgütsel Yap?(lanma)n?n, ?ç Çevre?ye ve D??
Çevre?ye dönük Yenilikçilik giri?imlerini
kolayla?t?racak biçimde yeniden
yap?land?r?lmas?üzerinde titizlikle
durulmal?d?r.
Rutin süreç ak??lar?n?n ötesinde, ?Proje ve
Proje Yönetimi Temelli?Yenilikçilik
uygulamalar?n?ya?ama ta??yabilmek üzere,
?Yenilikçilik De?er Zinciri?rotas?nda ?Matris
Yap?lar?kurulmal?ve ?Birimler Aras?(Karma,
Çapraz) Tak?mlar?devreye al?nmal?d?r.
Bütün bu çabalar?n ?De?i?im Yönetimi?
ilkeleri ve yol haritas?seçenekleri
do?rultusunda yürütülmesi gerekti?i
unutulmamal?d?r.

Dünya ve Türk i ye aç?s?ndan
bak arsan?z rek abet ve geli ?me
aç?s?ndan yeni li k çi li ?i n neresi ndeyi z?
Ne yapmam?z gerek i yor hem k urumlar
hem devlet olarak ?
Yenilikçili?in neresinde miyiz? Bugün için, bu
alanda ne yaz?k ki, ancak ?Embriyo?
a?amas?nday?z. Daha en temel kavramlar bile
yerli yerine oturtulmu? de?il. Yenilikçilik
konusunda süregelen bir kavramsal karma?a
ve karga?a var. Kavramsal kaos?u
a?amayacak olursak, Sa?l?k Sektörü?nde
korkar?m ki uzun y?llar ?havanda su dövmeye?
devam edilecektir.
Toplum genelinde bakacak olursak, kelimenin
tam anlam?yla ?Yenilikçilik Seferberli?i?
gerekmektedir.
Aile?den ba?layan, E?itim Kurumlar??na ve ??
Ya?am??na yans?yan çokgen bir Stratejik
Planlama yap?lmal?d?r. Kurum düzeyinde
yap?lmas?gereken ise, ?3 F?biçiminde
özetlenebilecek bir basamakl?yol haritas??n?
ayr?nt?land?rmak ve a?amal?biçimde
izlemektir:
Fark?ndal?k Farkl?la?ma Fayda Unutulmas?n
ki, 21. Yüzy?lday?z. Bu dönemin sorunlar?n?
20. Yüzy?l Yönetim Enstrümanlar?ile
çözemeyiz. Dünya, art?k ??novasyon
Yönetiminde ?novasyon?u tart??maktad?r.

Sa?l?k ta yeni li k çi li k yöneti m ek senleri
nelerdi r?
Sa?l?kta Yenilikçilik eksenlerinden biri,
?Teknoloji?dir. ?Diyagnostik?ve ?Terapötik?
Teknolojik Yenilikler, di?er bir anlat?mla.
Ancak, tek eksen bu de?il elbette. Ba?ta
?Hasta Deneyimi Yönetimi?olmak üzere
?Sa?l?k Hizmeti Sunumu?ve özellikle
?Bütünle?ik Pazarlama ?leti?imi?boyutunda
?Pazarlama Yönetimi Sat?r Ba?lar??ile
öncelikle ?Sürpriz (Beklenti Ötesi) Kalite?
a??rl?kl??Benzersiz Hizmet Kalitesi?
eksenlerinin hepsi de ?Yenilikçilik Öznesi?dir.
Bu eksenlerin yan?s?ra; ?Güç Birli?i
Modelleri?de, di?er bir Yenilikçilik eksenidir.
Ad?geçen çerçevede; ?Kümelenme ve Küme
Yöneti?imi?, ?A?yap?lanma ve A?yap?
?li?kileri?, al???lagelmi? yakla??mlar?n
ötesinde, Yenilik yap?labilecek alanlard?r.

"Kurumsal Sosyal
Zek a" yetk i nli ?i nde
yeterli duruma
gelmeli yi z.
Yenilikçilik Yönetimi aç?s?ndan belirleyici olan
unsurlar aras?nda ?Yenilikçili?i Ö?renen
Kurum?olabilme niyeti ve becerisi de yer
almaktad?r.
Ö?renme sürecini gerek bireysel, gerekse
kurumsal düzlemlerde sürekli k?labilmek için,
?K?yaslama (Benchmarking)?ve ?Al?nan
Dersler?yakla??mlar?çoklu biçimde
uygulamaya al?nmal?d?r.

Sa?l?k hi zmetleri aç?s?ndan
yeni li k çi li k k ültürünü nas?l anali z
eder ve de?erlendi rebi li ri z?
?lk ad?m, ?Kurumsal Check-Up?ve ?Kültür
Profili Taramas??ile ?Yenilikçilik Karnesi?ve
?Yenilik Yönetimi Olgunluk Düzeyi
Basamaklamas??yap?lmas?d?r.
Türkiyemiz?de; bu konularda çok
konu?ulmakta; ancak, ço?unlukla yaln?zca
?lafta kalmaktad?r?.
Kavram, ?Geçici Bir Moda?olarak ele
al?nmakta; kavram?n ?Sürdürülebilir Rakabet
Üstünlü?ü Kald?raç??oldu?u gerçe?i
yeterince kavranamamaktad?r. Yenilikçilik
ad?na yap?lanlar, hemen tamamen
?Kopyac?l?k?ile s?n?rl?kalmaktad?r. Gerçek
anlamda ?Kuruma Özgü ve Özgün?
uygulamalar, yok denecek kadar k?s?tl?d?r.
Sa?l?k Sektörü Kurumlar??nda, Örgütsel
Yap?lanma kapsam?nda ?Hizmet AR-GE?si
Birimi?kurulmu? olanlar, bir elin
parmaklar?n?geçmemektedir.
?Hizmet Sunumunda Yenilikçilik?temal?
Kalite Çemberleri?ne ve / veya Çal??ma
Gruplar??na hemen hiç rastlanmamaktad?r.
Yenilikçilik üzerine ?Kurum ?çi Giri?imcilik?
uygulamalar?son derece s?? kalmaktad?r.

?Yenilikçilik Hastal?klar??olarak
adland?rabilece?imiz yanl??lar, yan?lg?lar ve
yetersizlikler (örne?in, ?Yarat?c?Dü?ünce?ve
?Yenilikçilik?kavramlar?n?n e? anlaml?
san?lmas?), yayg?n biçimde kar??m?za
ç?kmaktad?r.

Sa?l?k sek töründe yeni li k çi li k güç
bi rli ?i modelleri yle i lgi li bi lgi verebi li r
mi si ni z?
Sa?l?k Sektörü?nde ?Yenilikçilik Güç Birli?i?bir
yana, ?Güç Birli?i?ni ne ölçüde ba?arabiliyoruz
acaba? Ayn?? irket ? emsiyesi alt?ndaki zincir
olu?umlar?bir yana koyacak olursak, Sa?l?k
Sektörü?nde ?Kümelenme?ve ?A?yap?lanma?
gibi ?sinerjik?olmas?gereken Model
uygulamalar?nda çok yönlü ve çok say?da
?Geli?ime Aç?k Alan? söz konusudur.
Yenilikçilik Güç Birli?i olu?turmaya gerçekten
kararl?olan Payda?lar, öncelikle;
a-?Payda?lar Aras?Güven Sermayesi?ne
b-?Aç?k ?novasyon Uygulamalar??na yat?r?m
yapmal?d?r.
Yenilikçilik Güç Birli?i Modellerinde
kullan?lacak ?Sürdürülebilirlik Unsurlar??nda da
yenilikler yap?lmal?d?r. Örne?in, Güç Birli?i
Payda?lar?aras?nda ?m- Beyin F?rt?nalar??(cep
telefonu üzerinden beyin f?rt?nalar?) yap?lmas?
dü?ünülebilir. ?Güç Birli?i Performans Karnesi?
gündeme getirilebilir. ?Güç Birli?i Yöneti?imi
Olgunluk Modellemesi?yap?labilir.
??novasyon Ekonomisi?alan?nda Sa?l?k
Sektöründe de söz sahibi olmak istiyorsak, her
?eyden önce ?Kurumsal Sosyal Zekâ?
yetkinli?inde daha da yeterli duruma gelmemiz
ve güvene dayal?sürdürülebilir ili?kileri ilmek
ilmek dokuyabilmeyi ö?renmemiz
gerekmektedir.

ERKEN KAYIT
FIRSATINI
KAÇIRM AYIN!..
www.health40con.com
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Kok u Sensörleri ?le
Hastal?k Te?hi si
Sniffphone, ak?ll?telefonlar?n nefesinizi
düzenli olarak test edip sonuçlar?
doktorunuzla otomatik olarak
payla?mas?n?amaçl?yor.

?ngiltere?deki Owlstone ve ?srailli Breathtach

Biomedical taraf?ndan yap?lan iki ayr?
çal??mada koku sensörleri ile hastal?k tespiti
yap?l?yor.
?srail?den kimya mühendisi Hossam Haick ve
çal??ma arkada?lar?n?n tasarlad???Na-Nose
isimli yapay zekal?nano dizilim, 17 ayr?
hastal???tespit edebiliyor.
Kimyasal bile?iklerin tespiti ve ölçülmesi için
moleküler olarak modifiye edilmi? alt?n
nanopartiküllerine ve tek duvarl?karbon
nanotüplerinden rastgele örülmü? bir a?a
dayanan ak?ll?nano dizilim kullan?l?yor.
Ara?t?rmac?lar ?uan da Horizon 2020
taraf?ndan desteklenen Sniffphone adl?ak?ll?
telefonlara entegre edilebilen bir cihaz
üzerinde çal???yorlar.

Na-Nose?un te?his edebildi?i hastal?klar;
akci?er kanseri, yumurtal?k kanseri,
mesane kanseri, prostat kanseri, ba? ve
boyun kanseri, böbrek kanseri, mide
kanseri, kolorektal kanser, Crohn
hastal???, ülseratif kolit, irritabl ba??rsak
sendromu, parkinson, MS (multipl
skleroz), pulmoner yüksek tansiyon,
preeklempsi ve kronik böbrek hastal???.
?ngiltere Ulusal Sa?l?k Örgütü
Owlstone?un kurucusu Billy Boyle un
geli?tirdi?i sensörün akci?er kanseri
üzerinde test edilmesi için 3000 denekli
bir klinik ara?t?rmay?finanse ediyor.
Owlstone bunun yan?nda idrardan kolon
kanseri te?his etmek ve nefesten do?ru
ast?m ilac?n?analiz etmek gibi çal??malar
üzerine 1400 hastadan olu?an bir klinik
deney gerçekle?tirdiklerini de belirtiyor.

HemenBasv
, urun
www.dok torclubawards.com

DOKTORLARIN SEÇ?M ?YLE TÜRK?YE'ni n SA? LIK ÖDÜLLER?
Dok torclub Aw ards 2017, Sa?l?k Hi zm etleri ni n geli ?i m i ne ve büyüm esi ne
k atk ?sa?lam ay?, sek tör profesyonelleri nde ve hi zm et veren k urum ve
k urulu?larda daha i yi ye ve k ali teli ye ula?m a arzusu yaratm ay?, yeni li kçi
yak la??m lar?ve i ?bi rli ?i ni destek lem eyi am aç edi nen, Türk i ye?ni n
alan?ndak i i lk ve tek büyük organi zasyonudur.
Dok torclub Aw ards 2017'ye 4 ana ba?l?k ve 20 k ategori de veri lecek ödüllere
ba?vuru yapacak adaylar, 30 Hazi ran 2017 tari hi nden önce uygulam aya
k onulm u? uygulam a/ proje ve çal??m alarla ba?vuru yapabi lecek lerdi r.
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