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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?
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Sa?l?k t a Bizi Han gi Dön ü ?ü m ler Bek liyor
Gelece?in Sa?l?k Tek n olojiler i ve
Bek len t iler i
Sa?l?k Polit ik alar ?ve Sa?l?k Ek on om isin de
Bizi Neler Bek liyor ?
Gelece?in ?laç Tek n olojiler i
Tü r k iye ve Globalde ?n ovasyon ve Sa?l?k
Gir i?im cili?in de Tr en dler
Kam u Sa?l?k Hizm et ler in de Gelecek ve
Dön ü ?ü m
Ph ar m a 4.0
Kök Hü cr e ve Gelecek
Kalp Sa?l???n da ?n ovasyon dan Ru t in e
Kar diyolojide Tek n oloji ve Yen ilik ler
Dok u M ü h en disli?i, Yapay Dok u ve
Or gan lar , Kök Hü cr e Uygu lam alar ?
Gelecek t e Spor cu Sa?l???
M edik al Sim u lasyon u n M ezu n iyet Ön cesi
M ü f r edat a Uygu lan m as?
M edik al Sim u lasyon Tek n olojiler i
Ki?iselle?t ir ilm i? On k oloji
Kor u yu cu Sa?l?k Hizm et ler i Tek n olojiler i
Gelece?in Sa?l?k Yön et icisi
Nör obiyoloji Alan ?n da ve Gen
Regü lasyon u n da Yen i Tek n olojiler
Sa?l?k t a ?n ovasyon
M acar ist an Sa?l?k Sist em i ve Sa?l?k Tu r izm i
Dü ?ü k Doz BT ile Ak ci?er Kan ser i Tar am as?
Par k in son Te?h isin de M obil Uygu lam alar
Par k in son Tedavisin de Beyin Pili

-

3D ve Or t opedik Cer r ah i
Sa?l?k t a 3D Uygu lam alar ?
3D M odellem e ve Lapor osk opik
Cer r ah ide Ku llan ?m ?
3D M edik al Tek n olojiler Ür et im
Rom at izm al Hast al?k lar da Biyolojik
Tedaviler
Sa?l?k t a Bü yü k Ver i Ku llan ?m ?
Sa?l?k Hizm et ler in de Yen i An aliz
Yön t em ler i
Gelecek t e Sa?l?k Su n u m u ve
Hast an eler in Rolü
A??lar da Yen i Kavr am lar ve Yak la??m lar
Sa?l?k t a Yapay Zek a ve Robot Ku llan ?m ?
Sa?l?k t a VR/ AR Uygu lam alar ?
Gü n lü k Ru t in Hast a Te?h is ve
Tedavisin de Yapay Zek a
Tü r k iye'de ?laç Ar -Ge'sin in Geçm i?i
Bu gü n ü Yar ?n ?
Hiper t an siyon Ölçü m ler i ve Yen i Cih az
Tek n olojiler i
Nadir Hast al?k lar ve Yet im ?laçlar
Den eysel T?p ve Yet im ?laçlar dak i
Geli?m eler
Gir i?im sel M RI için Yen i M edik al Cih az
Tek n olojiler i
M edik al Cih az Tek n olojisin de Gelece?in
Tek n olojiler i
Kan ser ?m m u n olojisi veya Kor don Kan ?
Hü cr e Expan siyon u
Ki?isel T?p: Çipt e Dok u / Or gan Sist em ler i
ve Üç-Boyu t lu Biyobas?m
Kan ser Tar am alar ?n da Tek n olojik
Geli?m eler
Or t opedide Yen ilik ler
Hast a Odak l?Ki?iselle?t ir ilm i? Sa?l?k
Sist em ler i
Yen i T?bbi Tek n olojiler ve Et ik
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Arterys ve
GE Healthcare ??bi rli ?i
i le Vi osWork s

2017 ba??nda k li ni k uygulam alarda k ullan?lm ak üzere m ak i ne ö?renm esi
uygulam as?na veri len i lk FDA onay?, yapay zek a ve m ak i ne ö?renm esi ni n di ?er
endüstri lerde oldu?u gi bi sa?l?k endüstri si nde de k ullan?lm as?k onusunda i lk
büyük ad?m oldu.
FDA onay?alan Arterys fi rm as?n?n m edi k al görüntülem e platform u, k alpten
geçen k an m i k tar?n?say?salla?t?rarak k alp problem leri ne tan?k oym ak ta
dok torlara yard?m c?olacak . Uygulam a kendi kendi ne ö?renen yapay si ni r a??
k ullan?yor, FDA testleri nde 1.000 vak a veri si nden "ö?renm i ?" durum da i di ve
i nceledi ?i her bi r vak a i le k albi n nas?l çal??t???n?bi raz daha anlayarak bi lgi si ni
artt?r?yor.
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FDA onay?alabi lm ek i çi n uygulam an?n testlerden geçerek hali haz?rda bi r
i nsan?n üretebi ldi ?i k adar do?ru sonuçlar üretebi lm esi gerek i yordu. Arterys
uygulam as?n?n ve i nsan ölçüm leri ni n aras?ndak i en büyük fark i se ?u: bi r
profesyonel k albi n her bi r pom palam as?nda geçen k an hacm i ni ölçm ek i çi n
ortalam a 30 i la 60 dak i k aya i hti yaç duyarken, Arterys uygulam as?ayn?ölçüm ü
ortalam a 15 sn.'de yap?yor. Kardi yologlar bugün k albi n k onturlar?n?elle çi zm ek
durum undalar, oysa uygulam ay?k ulland?k lar?nda MR görünütüsünü buluta
yük ledi k ten sonra sani yeler i çi nde k onturlar?n çi zi m i k ar??lar?na geli yor.

M ak i ne ö?renmesi ve yapay zek a
yard?m?i le k alp problemleri ni i nceleyi p
te?hi s k oymak sani yeler baz?na i necek .
Deri n Ö?renme Nas?l Çal???yor?
E?i ti m veri si olarak 1.000 vak a yük lendi k ten sonra Arterys Cardi o DL
uygulam as?ö?renm e algori tm alar?n?çal??t?r?yor ve veri ler aras?nda buldu?u
ba?lant?lar?k ullanarak yak la??k 10 m i lyon k ural ortaya k oyuyor. Yapay zek a
uygulam as?MR görüntüleri ni k ullanarak k albi n dört odac???n?n k onturlar?n?
beli rli yor ve her bi r k as?lm ada ne k adar k an ak ???oldu?unu ölçüyor.Am aç,
uygulam an?n m anuel m üdahale olm adan problem leri tan?y?p tan?m lam as?.
Hedef elbette dok torlar?n yeri ni alm ak de?i l, tam tersi ne tan?lar?en do?ru
?ek i lde k oym alar?i çi n onlara yard?m c?olacak araçlar sunm ak .

Kaynak : futuri sm .com
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Arterys k urucular?olan Fabi en
Beckers, John Axeri o-Ci li es, Albert
Hsi ao ve Shreyas Vasanaw ala,
Stanford Üni versi tesi 'nde m ak i ne
ö?renm esi üzeri ne çal???rlarken
tan??m ??lar. Beckers, FDA onay?n?n
k li ni k süreçleri n bulut ortam ?na
ta??nm as?na ve deri n ö?renm e
uygulam alar?yap?labi lm esi ne
yard?m c?olaca??n?söylüyor.
Uygulam ay?say?sal ve veri ye dayal?
yapm aya çal??t?k lar?n?beli rterek "k alp
i le ba?lam am ?z?n sebebi en zor
organlardan bi ri olm as?, ?i m di bu
k onuda k azand???m ?z bi lgi yi di ?er
alanlarda da k ullanabi lece?i z" di yor.
Arterys ve GE Healthcare ??bi rli ?i i le
Vi osWork s
FDA onay?ndan sonra Arterys, GE
Healthcare i le ortak l?k yaparak
uygulam alar?n?GE MR ci hazlar?na
entegre etm ek üzere çal??m alara
ba?lad?. Gelenek sel MR ci hazlar?k alp
i çi n çok büyük m i k tarda ham veri

topluyorlar, ancak hastanelerdek i
ci hazlar ve bi lgi sayarlar bu veri leri
gerek ti ?i gi bi bi rle?ti ri p dok torlar?n
yorum layabi lece?i görüntülere
dönü?türem i yorlar. Arterys,
gi gabyte'larca MR veri si ni bulut tabanl?
uygulam alar?na yük leyerek güçlü
sunuuclar üzeri nde bulutta i ?leyecek .
Böylece GE Healthcare veri i ?lem eyi
buluta k ayd?ran i lk MR üreti ci si olacak .
Vi osWork s ad?veri len si stem i n bu y?l
i çeri si nde 10 pi lot lok asyonda
yerle?ti ri lm esi ve 2017 i çi nde
ürünle?ti ri li p dok torlar taraf?ndan
k ullan?lm aya ba?lanm as?hedefleni yor.
GE Healthcare CEO'su John Flannery'ni n
tahm i nleri ne göre, 2020 y?l?nda m edi k al
ci hazlardan üreti len ve i leti len veri
m i k tar?50 k at artacak . Fi rm a bu i hti yac?
k ar??lam ak i çi n geçen y?l?n sonunda
yar?m m i lyon görüntülem e ci haz?na
ba?lanabi len veri i ?lem e ve tedavi
ek osi stem i GE Health Cloud 'u anons
etm i ?ti . Health 4.0 Dünyay?de?i ?ti recek .
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Özel Röportaj
?stanbul Üni versi tesi
Ö?reti m Üyesi Leyla Türker
?ener i le 3B T?bbi Tasar?m
?Ü 3B TETLAB k urulu? amac?ve faali yet
alanlar?nedi r?
?stanbul Üni versi tesi ?stanbul T?p
Fak ültesi Çapa Yerle?kesi 'nde yer alan
?Ü 3B T?bbi ve Endüstri yel Tasar?m
Laboratuvar?(TETLab), ?stanbul
Kalk ?nm a Ajans?(?STKA) Projesi
Yeni li kçi ve Yarat?c??stanbul projesi
k apsam ?nda destek alarak 2015 y?l?
Aral?k ay?nda aç?lm ?? 2016 y?l?nda
faali yete ba?lam ??t?r.
TETLab ?stanbul?da yarat?c?
endüstri leri n geli ?m esi i le ?stanbul?un
sa?l?k tek noloji si alan?ndak i k üresel
rek abet gücünü ortaya k oym as?ve
uluslararas?de?er zi nci ri nde yük sek
k atm a de?erli ürün say?s?n?n artm as?n?
am açlayan bi r laboratuvard?r.
Sa?l?k tek noloji leri alan?ndak i yeni li kçi
fi k i rleri n prototi pleri ni n
olu?turulm as?-geli ?m esi ad?na
çal??m alar sürdüren TETLab, fi k ri s?nai
m ülk i hak lar?n k orunm as?na, üni versi te
-sanayi i ?bi rli k leri ni n geli ?m esi ne,
gi ri ?i m ci ak adem i syen say?s?n?n
artm as?na k atk ?da bulunm ay?
hedeflem ek tedi r.

TETLAB'da hangi hi zmetler k i mler
taraf?ndan veri lmek tedi r?
Laboratuvar?m ?zda veri len hi zm etler
?unlard?r:
-

T?bbi ve Endüstri yel Tasar?m
Prototi plem e
3 Boyutlu Taram a ve Modellem e
3 Boyutlu Bask ?
Mi k ro Tom ografi
CNC Gravürlem e
Lazer Kesi m
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Ancak sa?l?k alan?ndak i uygulam alar?
Bu hi zm etler alan?nda deneyi m li
son y?llarda etk i li bi r ?ek i lde
Bi yofi zi k Uzm an?, Bi yom ühendi s,
k ullan?lm aya ba?lanm ??t?r. Özelli k le çene
Bi lgi sayar Mühendi si , Yaz?l?m
ve rek onstrük ti f cerrahi , ortopedi ve
Mühendi si , Elek tri k -Elek troni k
travm atoloji , di ? hek i m li ?i olm ak üzere
Mühendi si ve Endüstri yel
Tasar?m c?'dan olu?an m ulti di si pli ner ve çe?i tli bran?larda etk i li ve pozi ti f sonuçlu
uygulam alar gerçek le?ti ri lm ek tedi r. Bu
di nam i k bi r ek i p taraf?ndan
alanlardak i hek i m leri n hastalar?n?n
gerçek le?ti ri lm ek tedi r.
tom ografi datalar?n?n rek onstrük si yonu
3B ve sa?l?k k onusunu nas?l
yap?lm ak ta ard?ndan 3 boyutlu
de?erlendi ri yorsunuz, hangi bran?larda
yaz?c?lardan hastan?n bi rebi r anatom i k
ne ?ek i lde k ullan?m olmak tad?r?
m odeli bas?lm ak tad?r. Hek i m bu m odel i le
3 boyutlu yaz?c?tek noloji leri asl?nda
cerrahi m üdahale öncesi am eli yat
uzun y?llardan beri k ullan?lm ak tad?r.
planlam as?, asi stan-i ntörn e?i ti m i ve
hastaya operasyonunun
anlat?m ?/ k om pli k asyon ri sk leri anlat?m ?
gerçek le?ti rm ek tedi r.
Son y?llarda 3B yaz?c?lar cerrahi ve t?bbi
i ?lemlerde öne ç?k t?. Türk i ye ve Dünya
uygulamalar?n?k ar??la?t?rabi li r mi si ni z?
Bu güne k adar yapt???m ?z çal??m alar ve
edi ndi ?i m i z bi lgi ler k apsam ?nda,
Türk i ye'de 3B yaz?c?lar?n sa?l?k
alan?ndak i k ullan?m ?n?n, dünyadak i di ?er
çal??m alar (bi li m sel m ak ale, bi ldi ri ve
sem pozyum vb.) göz önüne al?nd???nda
oldukça i yi bi r k onum da oldu?um uzu
söyleyebi li ri z. Ek lem eli üreti m de ön
planda olan 3 boyutlu yaz?c?üreti m i nden,
bi yoyaz?c?üreti m i ne, bunlar?n sa?l?k
alan?ndak i sorunlar?n çözüm leri ne
yöneli k fi k i rler i çi n m odel üreti m i ne
dolay?s?yla cerrahi m üdahale i çi n
m alzem e-ci haz üreti m i ne, testleri nden
am eli yat öncesi m odellem eye, k i ?i ye özel
i m plant üreti m i ne Türk i ye olarak ,
tek noloji ni n bu alan?ndak i
uygulam alar?nda t?p alan?ndak i üreti m i
ve k ullan?m ?nda alan?nda uzm anlarla son
tek noloji ye yöneli k çal??m alar
yap?lm ak tad?r.
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T?p e?i ti mi ve tedavi tan?süreçleri nde 3B 3 boyutlu bask ?s?al?nan m odeli n
üzeri nde topoloji k k al?p, ölçüm ve
uygulamalar?n nas?l bi r rolü var?
Özelli k le spesi fi k durum larda k ullan?m ? steri li zasyonlar?i ?lem leri , cerrahi
olan 3 boyutlu m odel uygulam alar?ayn? gi ri ?i m strateji leri ni n etk i li bi r ?ek i lde
beli rlenm esi ve m üdahaleni n önceden
zam anda nadi r vak alarda e?i ti m
si m üle edi lm esi i le cerrah?n am eli yat
m ateryali olarak da k ullan?lm ak tad?r.
öncesi nde vak a üzeri nde hak i m i yet
Bu ?ek i lde daha yetk i n ve tecrübe sahi bi k urm as?na, dok tor-hasta i li ?k i si ni n
cerrahlar?n yeti ?ti ri lm esi ne k atk ?
k ar??l?k l?güven i çi nde sürdürülm esi ne
sa?lam ak tad?r. PET, MR, Bi lgi sayarl?
ve am eli yat süresi ni k ?saltarak
Tom ografi ve Ultrasononografi i le elde
i yi le?m e süreci ni n de azalm as?na
edi len 2 boyutlu t?bbi görüntüleri n te?hi s i m k an sa?lam ak tad?r.
i çi n yetersi z k ald???durum larda
bi lgi sayar ortam ?nda olu?turulan 3
boyutlu m odel tan?süreci nde oldukça
k olayla?t?rm ak tad?r. Te?hi si k onan
durum larda, bask ?s?al?nan 3 boyutlu
m odel i le tedavi (i nvazi v veya
non-i nvazi v m üdahale) süreci nde de
k ullan?lm ak tad?r. Bu k apsam da,
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Ülk emi zde bu uygulamalar?n
yayg?nla?abi lmesi i çi n ne gerek i yor? ?Ü
3B TETLAB olarak si z nas?l destek
veri yorsunuz?
?stanbul T?p Fak ültesi yerle?lesi nde
bulunan ?stanbul Kalk ?nm a Ajans?deste?i
i le k urulan TETLab?da proje yazm a
e?i ti m leri , patent yazm a e?i ti m leri , patent
taram a e?i ti m leri , 3boyutlu yaz?c?e?i ti m i ,
tasar?m odak l?dü?ünm e atölye
çal??m alar?ve ayr?ca m alzem e bi li m i , fi zi k
gi bi t?p d???ndak i bi li m dallar?ndan
k onusunda uzm anlar?n sem i ner verm eleri
sa?lanarak bi li m dallar?n?n bi rbi ri i le
etk i le?i m i çi nde olm as?sa?lanm ak ta;
daha k apsam l?ve etk i de?eri yük sek
ürünleri n projeleri n olu?m as?
sa?lanm ak tad?r. Bi li m sanayi ve tek noloji
bak anl???n?n hi m ayeleri nde bi rçok

?ehi rde (Malatya, Edi rne, Mani sa, Urfa,
Di yarbak ?r,..) bulunan üni versi teler ve
Tek nokentleri nde TETLAB??tan?tt?k ve
bu ?ehi rlerde de prototi plem e
atölyeleri ni n k urulm as?n?n avantaj ve
art?de?erleri ni kendi 1 y?ll?k süreçte
elde etti k leri m i zi i fade ederek beli rtti k .
Multi di si pli ner bi r çal??m a ortam ?
gerek ti ren bu laboratuvarlarda
tek noloji k altyap?gerek li li ?i k adar i yi
yeti ?m i ? personele de i hti yaç
duyulm ak tad?r.
Gelecek te bi zi ne gi bi tek noloji ler
bek li yor?
3 boyutlu yaz?c?lar hayat?m ?z?n her
nok tas?nda bulunacak lar. ?uanda
k öprüden bi na yap?m ?na; m ak i ne
parças?ndan i m planta k adar üreti m
yap?labi lm ek tedi r.
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Dok u m ühendi sli ?i nde ya?anan h?zl?
geli ?m eler i le son zam anlarda t?p
alan?nda da k ullan?m ?na ba?lanan 3
boyutlu yaz?c?tek noloji leri yapay
hücre i skeleti , yapay dok u ve organ
olu?turulm as?k onusunda yo?un
çal??m alar yap?lm ak tad?r. Kem i k ten
k araci ?ere, yapay deri üreti m i ne k adar
bi rçok dok uda ba?ar?l?sonuçlar
al?nm ??t?r. Evi ni zde pi zzan?z?, tatl?n?z?
3B yaz?c?n?zda yapacak s?n?z hem de
tüm süreci n roboti k olarak yap?ld???
bi r m utfak dü?ünün; laboratuvarda
m edyum de?i ?i m i nden hücre
pasaj?na, i stedi ?i ni z organ?n tom ografi
veri si ni n i ?lenm esi nden 3B bask ?s?n?n
al?nm as?na, roboti k si stem le k an
al?m ?ndan di ? hek i m li ?i nde roboti k
uygulam alara k adar bi rçok ak ?ll?
si stem yak ?n gelecek te hayat?m ?zda
olacak . Nesneleri n i nterneti sanayi 4.0
i le de si stem leri n bi rbi ri i le i leti ?i m de
olm as?sa?lanacak böylece örne?i n
hastanedek i buzdolab?n?n i çi nde a??

bi tm eyecek azald???nda a??tem i n
edi lecek yere haber gi decek , a??tem i n
edi len yere loji sti ?i ni sa?lanm as?i çi n
gerek li bi lgi gi decek , hastal???n?za dai r
bi rçok bulgu hastanede yapt?rm an?za
gerek k alm adan evi ni zdek i bi r aparatla
ölçüm lenecek si zi n bi lgi ni z
dok torunuza ula?acak ve gereken i laç
dozu ayarlanabi lecek ; veya vücudunuza
i li ?k i lendi ri lm i ? bulunan m i k ro robotlar
arac?l???i le de i lac?n?z zam ana ba?l?
olarak otom ati k dozu beli rlenerek
sal?nabi lecek ; ?eker hastalar?i çi n
gözünüzde bulunacak bi r lens i le
i nsüli n i le i lgi li tüm süreci ni z gerçek
zam anl?olarak ölçüm lenebi lecek
telefonunuza bi lgi leri ni z ak tar?lacak .
Hastaneye gi tm eni z gerek i yorsa da
hangi bi ri m e gi dece?i ni z tespi t edi li p
randevunuz otom ati k veri lecek .
Arabalar sürücüsüz olarak gi decek ;
gi dece?i ni z yerde park yeri
aram ayacak s?n?z. Marsta da ya?am i le
i lgi li çal??m alar sürm ek te.
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?laç Endüstri si ve
Di ji tal Sa?l?k ta Dönü?üm
Di ji tal tek noloji ler di ?er endüstri lerde
oldu?u gi bi sa?l?k endüstri si nde de
h?zl?ve büyük bi r dönü?üm
ya?anm as?na sebep oluyor. ?laç
endüstri si de bu dönü?üm e ayak
uydurm ak , yeni li kçi fi k i rleri hayata
geçi rm ek , di ji tal çözüm lerle son
k ullan?c?ya k adar ula?m ak i çi n yar??a
çok tan ba?lad?. Mobi l i leti ?i m , bulut
bi li ?i m , i leri anali z yöntem leri ve
nesneleri n i nterneti (IoT) gi bi
tek noloji leri hem kendi leri k ullanan
hem de gi ri ?i m lere destek veren i laç
fi rm alar?, sa?l?k hi zm etleri nde
dönü?üm ünde önem li rol oynuyor.
Haberi m i zde si zler i çi n i laç
sek töründen baz?fi rm alar?n bu alanda
uygulam alar?n?derledi k .

Amgen : eHealth Ventures Yat?r?m?,
Amgen Ventures Fonu
2016 sonlar?nda Am gen, di ji tal sa?l?k
k uluçk a m erkezi eHealth Ventures
k onsorsi yum una yat?r?m yapt???n?
duyurdu. Konsorsi yum dak i fi rm alar
önüm üzdek i sek i z y?ll?k dönem de 40
fi rm aya sa?l?k tek noloji leri ndek i
çal??m alar?i çi n destek verecek ler.

Am gen uzun y?llard?r Am gen Busi ness
Developm ent alt?nda yeni li kçi
fi rm alarla ortak l?k ve i ?bi rli k teli ?i
yap?yor; Am gen Ventures fonu
arac?l???i le onk oloji , hem atoloji ,
nefroloji , m etaboli k bozuk luk lar,
nörobi li m , k ardi yovask üler tedavi ler
alanlar?nda çal??an bi otek noloji
gi ri ?i m ci leri ni destek li yor.

Bayer : M S Hastalar?i çi n Otomati k
Enjek tör ve M obi l Uygulamaya FDA
Onay?
Bayer fi rm as?, May?s 2017 sonunda
Relapsi ng-Rem i tti ng MS (RRMS)
hastalar?n?n k ulland???i laç, m obi l
uygulam a ve otom ati k enjek tör i çi n
FDA sBLA onay?ald???n?duyurdu.
Mobi l uygulam a, bluetooth ba?lant?s?
üzeri nden hastaya i lac?n?alm as?
gereken zam an?hat?rlat?yor,
enjek törün vücutta nerede
k ullan?labi lece?i ne dai r
yönlendi rm ede bulunuyor, tüm
enjek si yonlar?k ay?t alt?na al?p
hastan?n dok toru ya da hem ?i resi i le
de payla??yor.
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Bayer 2015 y?l?nda Si li k on Vadi si nde
k urulan Li feSci ence i HUB di ji tal
i novasyon program ?nda; start-up'lar,
üni versi teler ve ara?t?rm ac?lar i le
sensörler, yapay zek a, m ak i ne
ö?renm esi , di ji tal uygulam alar üzeri ne
projelerde i ? bi rli k teli k leri yap?yor.
Ayr?ca 2014 y?l?ndan beri Grants4Apps
start-up h?zland?r?c?program ?i le
Bayer, gi ri ?i m ci leri çe?i tli m odellerde
destek li yor.

BM S : Bulut Tabanl?Anali z ve Veri
??leme
Bri stol-Myers Squi bb, geçen y?l sa?l?k
endüstri si ne yöneli k bulut tabanl?veri
anali z uygulam alar?olan Inovalon
fi rm as?i le anla?m a yaparak
de?er-bazl?ödem e m odelleri i çi n
çal??m aya ba?lad?. Gelece?i n opti m al
i laç k ullan?m ?ve sa?l?k si gortalar?
ödem e m odelleri ni n adaptasyonu i çi n
?i m di den çal??m aya ba?layan fi rm alar,
130 m i lyondan fazla gerçek hasta ve
i laç veri si ni anali z edecek ler.
BMS, daha önce Am azon Web
Servi ces'i k ullanarak geli ?ti rdi ?i
güvenli portal?nda i se
ara?t?rm ac?lar?n?n k li ni k deney
si m ulasyonlar?n?AWS bulut
si stem i nde yapabi lm eleri i çi n alt yap?
olu?turm u?, si m ulasyonlarda %98'lere
varan h?z k azan?m ?sa?layarak k li ni k
deneyleri n veri m i ve hasta k onforunu
k ayda de?er ?ek i lde artt?rm ??t?.

GSK: ?novasyon Program?i le Yeni li k çi
Ortak lar ve Projeler Ar?yor
GSK, i novasyon platform unda di ji tal
sa?l?k tek noloji leri ndek i geli ?m elerle
ortaya k onan pek çok yeni ürünün
anl?k sa?l?k veri si toplam ada çok
önem k azand???, böylece sa?l?k
hi zm etleri sunum unda m ali yetleri n
dü?m esi , k ali teni n, h?z?n artm as?ve
i nsanlar?n kendi sa?l?k lar?üzeri nde
daha çok k ontrol gücü olm as?n?n
sa?lad???beli rti li yor. GSK i novasyon
platform unda gi yi lebi li r tek noloji ler,
m obi l uygulam alar, sensörler, m edi k al
ci hazlar, m ak i ne ö?reni m i
algori tm alar?gi bi di ji tal tek noloji leri
k ullanan fi rm alarla i ? ortak l???veya
ürün li sanlam a aray???nda. Fi rm a,
önceli ?i olan 4 alan?Ak ?lc??laç
Kullan?m ?- Genel Sa?l?k Durum u ve
Sem ptom ?zlem e - Te?hi s - Tedavi
olarak beli rlem i ? durum da ve bu
k onularda geli ?ti ri lecek tek noloji leri
a?r?kesi ci ler, a??z ve di ? sa?l???,
solunum si stem i , derm atoloji ,
beslenm e ve di yet k ategori leri ndek i
OTC ürünleri ni tam am lay?c?
tek noloji ler olarak k ullanm ay?
dü?ünüyor.
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M SD: HealthTech ve Veloci ty Health
Start-up H?zland?r?c?Programlar?
Merck Sharp & Dohm e fi rm as?,
Japonya Sa?l?k Endüstri si 'ne yöneli k
HealthTech program ?i le sa?l?k
sek töründe yer alm aya çal??an yeni
start-up fi rm alar?destek li yor ve
m entorluk yap?yor.
HealthTech program ?populasyonun
ya?lanm as?, sa?l?k hi zm etleri
m ali yetleri ni n artm as?, ya?am
k ali tesi ni n artt?r?lm as?gerek si ni m leri
gi bi Japonya'da sa?l?k sek törünün
yüzle?ti ?i sorunlar?adreslem ek üzere
ba?lat?ld?.
Halen evde bak ?m , gi yi lebi li r
tek noloji ler, telet?p, yapay zek a,
roboti k , büyük veri anali zi gi bi
tek noloji ler k ullanarak ürün geli ?ti ren
fi rm alara destek veri li yor; böylece bi r
di ji tal sa?l?k ek osi stem i de sürek li
büyüyerek geli ?ti ri lm i ? oluyor.
MSD, 2015 y?l?nda da Telefoni ca ve
di ji tal start-up h?zland?r?c?s?Wayra i le
bi rli k te önleyi ci t?p alan?nda i lk
h?zland?r?c?program olan Veloci ty
Health'i ba?latm ??t?.
Program ?n hedefi , ?ngi ltere NHS
si stem i harcam alar?n?n, önleyi ci
di ji tal sa?l?k uygulam alar?i le
dü?ürülm esi . Program da ba?ar?l?
start-up'lara yat?r?m , ofi s alan?,
m entorluk ve k oçluk destek leri
sa?lan?yor.

Novarti s: Büyük Veri , Di ji tal Sa?l?k , IBM
Watson Yapay Zek a i le Kanser Tedavi si
i çi n ??bi rli ?i
Novarti s 2015 y?l?nda Google i le bi rli k te
?eker ölçüm ü i çi n k ontak lensler
üzeri nde çal??m aya ba?lad?k lar?n?
aç?k lad???nda, bu gi ri ?i m i n yan?s?ra
daha pek çok alanda di ji tal dönü?üm
üzeri ne çal??m aya ba?lam ??t?. Proteus
Di gi tal Health fi rm as?i le ortak l?k
k urarak i laçlar?n?alm ay?unutan
hastalar?uyaran ci hazlar üzeri nde
çal??t?lar. Geçen y?l Mi crosoft i le
ortak l?k yaparak Xbox'larda k ullan?lan
Ki nect hareket sensörü tek noloji si i le
MS hastal???i çi n hareket testleri
geli ?ti rm eye ba?lad?lar. 2017 ba??nda da
Qualcom m i le strateji k ortak l?k
yaparak , Qualcom m Li fe 2net platform u
arac?l???i le global olarak k li ni k
deneylerde m edi k al ci hazlardan
üreti len veri leri toplam a, bütünle?ti rm e
ve i letm e platform u olu?turm aya
ba?lad?lar.

Hazi ran 2017'de i se Novarti s ve IBM
Watson i ?bi rli k teli ?i ni duyurarak ,
gerçek hasta veri leri ve bi li ?sel
yöntem ler k ullanarak i leri evre m em e
k anseri vak alar?nda daha i yi sonuçlar
alm ak i çi n bi rli k te çal??acak lar?n?
beli rtti ler. ?k i fi rm a i ?bi rli k teli ?i ni daha
sonra di ?er k anser türleri i çi n de
geni ?letm eyi planl?yorlar.
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Novo Nordi sk : Di yabet i çi n Di ji tal
Ürünler
Novo Nordi sk ve Glook o bu y?l?n ba??nda
di yabet hastalar?i çi n di ji tal sa?l?k
çözüm leri geli ?ti recek leri ni duyurdular.
Glook o hastalar i çi n geli ?ti rdi ?i m obi l
uygulam ada hem sa?l?k hi zm etleri
profesyonelleri i çi n hasta
populasyonlar?n?n veri tak i bi ve
yöneti m i ni yap?yor, hem de bi reysel
olarak hastalar?n k andak i ?eker
ölçüm leri ni uzak tan dok torlar?na ve
k li ni k leri ne ula?t?rm alar?n?sa?l?yor.
Novo Nordi sk ve Glook o'nun bi rli k te
geli ?ti rece?i di ji tal servi sler, daha sonra
Novo Nordi sk 'i n IBM Watson i le
k urgulam ak ta oldu?u daha geni ? di ji tal
platform a entegre olacak . Novo Nordi sk
ve IBM 2015 Ek i m ay?nda bi rli k te
Watson Health Cloud üzeri nde di yabet
çözüm leri i çi n çal??acak lar?n?
duyurm u?lard?.

Pfi zer: Di ji tal Dönü?ümü Hastalar?
Güçlendi rmek te Kullanmak ?çi n
Çal???yor
Hastalar?n Güçlendi ri lm esi (pati ent
em pow erm ent) di ji tal dönü?üm ün en
güçlü ya?and???ve sa?l?k endüstri si ni
en çok etk i leyen alanlardan bi ri . Ogi lvy
Publi c Relati ons ve Am eri can Lung

Associ ati on i le ortak l?k yapan Pfi zer,
si garay?b?rak m aya çal??anlara yard?m
am açl?Qui tter?s Ci rcle i si m li di ji tal,
sosyal ve m obi l bi r ek osi stem ortaya
k oym u? ve 2016'da Medi cal Marketi ng
and Medi a'dan En ?yi Medi k al Di ji tal
Gi ri ?i m - Alt?n Ödülünü alm ??t?. Bu y?l
da di ji tal dönü?üm de ba?ar?l?
uygulam alar?i le Di gi tal Edge Aw ard
2017'yi k azand?.
Pfi zer uzun zam and?r de?i ?i k
çal??m alar yürüttü?ü k roni k a?r?
yöneti m i çal??m alar?na geçen y?ldan
beri k roni k a?r?i zlem e ürünü BeLi ve
i le devam edi yor. Mobi l ve gi yi lebi li r
tek noloji leri bi r araya geti ren ürün,
al???lagelm i ? m ü?teri portfoyü olan
sa?l?k k urum lar?ya da dok torlar?de?i l
son k ullan?c?y?hedef al?yor. Pfi zer
geçen sene Eylül'de ç?k ard???
Moodi vator i si m li m obi l uygulam ayla
i se, depresyon hastalar?n?n ruh hali ni
tak i p edi yor, günlük hayatlar?nda
hedefler beli rleyi p ruti nler
oturtm alar?na yard?m c?olarak destek
ve m oti vasyon sa?l?yor.
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Roche: Di yabet Yöneti mi Uygulamas?
Geli ?ti ren mySugr Fi rmas?n?Sat?n Ald?
Roche, di yabet yöneti m i uygulam alar?
geli ?ti ren m ySugr fi rm as?n?geçen ay
sat?n alarak di ji tal sa?l?k uygulam alar?
alan?ndak i gücünü geni ?letti . m ySugr
fi rm as?2014 y?l?ndan beri Roche i le
çal??m ak tayd?ve daha önce Roche
Venture Fund'dan da yat?r?m alm ??t?.
m ySugr uygulam as?di yabet
hastalar?n?n ölçtük leri k an ?ekeri
de?erleri ni bluetooth üzeri nden ak ?ll?
telefonlar?na yük lem eleri ni sa?l?yor;
böylece veri depolanabi li yor ve uzak tan
dok tora i leti lebi li yor.
Fi rm a k urucular?n?n aç?k lam alar?na
göre, uygulam a ?u an 52 ülkede 13 di lde
hi zm et veri yor ve 1 m i lyondan fazla
k ullan?c?ya ula?m ?? durum da.

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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