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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
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Kongre Ba?kan?

Video ?çin Resmin Üzerine T?klay?n

Kongre
Düzenleme Kurulu ve
Bilimsel Kurul
DÜZENLEM E KURULU

B?L?M SEL KURUL*

Pr of . Dr . Sem ih BASKAN
Okan Ü. T?p Fakültesi Dekan?

Pr of . Dr . Tek in AKPOLAT
LIV Hospital/Nefroloji

Pr of . Dr . Y?ld?r ATAKURT
Okan Ü. T?p Fak. Dekan Yrd.

Pr of . Dr . Or h an ALANKU?
Okan Ü. Teknoloji Transfer Ofisi Müd.

Dr . M u r at TOKTAM I?O? LU
DoktorClub
Cen giz ALKI?
SGD Dan??manl?k
Dr . Ham za GEM ?C?
DoktorClub
Gökçe YARA?AN
DoktorClub

Pr of . Dr . I??l Ak san KURNAZ
Gebze Tek. Ü./Molek. Biyoloji ve Genetik
Pr of . Dr . Öm er KURU
Romatizma ve A?r?Derne?i Yön. Krl. B?k.

Doç Dr . Bar ?? M ET?N
Pr of . Dr . Tayf u n AYBEK
Üsküdar Ü. Teknoloji Transfer Ofisi Müd.
TOBB ETÜ Hastanesi/Kalp Damar Cerrahisi
Uz. Dr . Kam il NAS
Pr of .Dr .Selim BADUR
Türk Macar ??adamlar?Der. Gen. Sek.
GSK Geli?mekte Olan Ülkeler A??Bilimsel Dir.
Doç. Dr . Gök h an OSM ANO? LU
Dr . Hasan BA? CI
Ank. Etlik ?ehir Hast. SPV ??letme Müd.
A?FD Genel Sekreter Yard?mc?s?
Pr of . Dr . Ek m el ÖZBAY
Pr of . Dr . M er al BEKSAÇ
Bilkent Ü. NANOTAM Müdürü
Ankara Ü. T?p Fak./Hematoloji
Dr . Gü r sel ÖZER
Pr of . Dr . Sem ih B?LGEN
AHEF Yönetim Kurulu B?k.
Okan Ü. Mühendislik Fak. Dekan?
Doç.Dr . Halu k ÖZSARI
Pr of . Dr . Alp CAN
Ankara Ü. T?p Fak./Histoloji ve Embriyoloji Ac?badem Ü. Sa?l?k Bilimleri Fakültesi
Dr . Üm it Der eli
A?FD Genel Sekreteri

Pr of . Dr . ?ü k r ü ÖZTÜRK
?stanbul Ü. ?st. T?p Fak. Hast. Ba?hekimi

Doç. Dr . Ye?im DO? RUSÖZ
ODTÜ/Elektrik-Elektronik Mühendisli?i

Pr of . Dr . Sü leym an SEV?NÇ
Dokuz Eylül Ü./Bilgisayar Mühendisli?i

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

Pr of . Dr . Haydar SUR
Üsküdar Ü. Sa?l?k Bilimleri Fak. Dekan?

Pr of . Dr . M ah m u t ?AH?N
Pr of .Dr .Ye?im ERALP
?stanbul Ü. Onkoloji Enst./Medikal Onkoloji 19 May?s Ü./Türk Kardiyoloji Der. B?k.
Doç. Dr . M u r at GÜLTEK?N
Hacettepe Ü. T?p Fak./Jinekolojik Onkoloji

Dr . Cen k TEZCAN
Futurist

Pr of . Dr . Tayf u n UZBAY
Pr of . Dr . Ah m et HARM A
?nönü Ü. T?p Fak./Ortopedi ve Travmatoloji Üsküdar Ü. Müh. ve Do?a Bil. Fak. Dek.
Pr of . Dr . M u st af a Necm i ?LHAN
Gazi Ü. Sa?l?k Bilm. Fak. Dekan?

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

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

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

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

Yr d. Doç. Dr . On u r YARAR
Okan Ü. Sa?l?k Hiz. Meslek Y. Okulu Md.

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

Pr of . Dr . Kar am eh m et YILDIZ
Erciyes Ü. Rektör Yrd./Anestezi Reanim.

Pr of . Dr . M it h at KIYAK
Okan Ü. Rektör Yrd./Sa?l?k Bil. Fak. Dek.

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

KONGRE KONULARI
-

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

5 | H EAL TH 4.0 M agazi n

Serebral Palsi li
Çocuk lara Yürüme
E?i ti mi nde
Roboti k Destek
Colum bi a Üni versi tesi 'nde geli ?ti ri len yeni roboti k si stem , çöm elm e yürüyü?ü
(crouch gai t) sorunu olan çocuk lara kendi k as gücünü ve k oordi nasyonunu
geli ?ti rm eleri ni sa?layarak yard?m c?oluyor.
Serebral palsi li çocuk lar?n ço?unda, çöm elm e yürüyü?üne neden olan k alça, di z, ayak
bi le?i veya ek lem leri n al???lm ad?k bi çi m de bük ülm eleri söz k onusudur. Bu, etk i n bi r
yürüyü? i çi n s?n?rlay?c?ve zorlay?c?bi r durum dur ve çocuk lar?çok yorar.
Colum bi a'da geli ?ti ri len Ba?l?Pelvi k Destek Ci haz?(Tethered Pelvi c Assi st Devi ce TPAD) hem k ullan?c?y?güvenle destek li yor hem de pelvi s üzeri nde beli rli yönlerde
çok hassas çek m e k uvvetleri uygulayabi li yor. Tek noloji , alt ek strem i teleri n alt yar?s?
boyunca uzanan ve ayak lar yere bast?kça di zi n çok fazla bük ülm esi ni önlem ek ten
sorum lu olan soleus ek stansör k aslar?n?n beceri leri ni artt?rm aya çal???yor. Pelvi s
üzeri nde daha fazla a??rl?k destek lem eye ba?lad?kça soleus k aslar?güçleni yor, bu
sayede yürüyü?te i yi le?m e olm asi bek leni yor.
Sci ence Roboti cs dergi si nde yay?nlanan bi r pi lot çal??m aya göre, Colum bi a'l?
ara?t?rm ac?lar alt?çocu?u bi r buçuk ayda 15'?er defa 16'?ar dak i k al?k e?i ti m lere tabi
tuttular ve çocuk lar?n soleus k aslar?n?n güçlendi ?i ni raporlad?lar. Rapora göre
çocuk lar?n daha di k ve daha i yi yürüm eye ba?ladi k lar?, yürüyü?leri ni n daha
k oordi neli ve i deale daha yak ?n oldu?u i zlendi .
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3D Yaz?c?Tek noloji si i le
üreti len yapay k alp
i nsan k albi ni n
fonk si yonlar?ba?ar?yla
gerçek le?ti rebi li yor.
Yumu?ak roboti k ve 3D bask ?tek noloji si , ETH Züri h ensti tüsünde çal??an bi r grup
ara?t?rmac?ya gerçek k alp gi bi çal??an bi r yapay k alp prototi pi geli ?ti rmesi ne i zi n
verdi . Bu önemli geli ?meye ra?men üreti len prototi p, henüz uzun süreli çal??ma
performans?henüz gösteremi yor.
Yapay k alp üretm ek i çi n bi li m i nsanlar?uzun süredi r ara?t?m a yap?yor. Bugüne k adar
yap?lan denem elerde üreti len yapay k alpler i nsan dok usu i le uyum sa?lam ada ba?ar?l?
olam am ??t?. Bu zorlu?u a?m ak i çi n bi li m i nsanlar?bi yoloji k k albi n çal??m a
prensi pleri ni k ullanarak m odel geli ?ti rdi ler.
Bu k onuyu ele alm ak i çi n ETH Züri h'ten bi r grup ara?t?rm ac?bi yoloji k i nsan k albi nden
bi r i pucu alm ay?k ararla?t?rd?. Ni cholas Cohrs li derli ?i ndek i ?svi çreli bi li m i nsanlar?, 3D
yaz?c?i le yapay k albi üreti rken bi rbi ri nden ayr?k at?parçalar k ullanm ak yeri ne
yum u?ak , esnek m alzem eden üreti len m odüller k ulland?lar.
Üreti len esnek m alzem eler, si li k on ventri k üller taraf?ndan teti k lenebi len pom palam a
m ek ani zm alar?i le tam am lanm ?? k om plek s bi r i ç yap?tasarlam as?na i zi n veren tek bi r
parça üzeri nde bi rle?ti ri ldi . Bu yöntem le bi r i nsan k albi ni n çal??m a prensi bi
k opyalanm ?? oldu.
Bi li m i nsanlar?am açlar?n?n, hastan?n kendi k albi yle benzer boyutlarda ve i nsan
k albi ni n i ?levi ni ek si k si z geti recek yapay bi r k alp geli ?ti rm ek oldu?unu söyledi ler.
Üreti len i lk prototi p testlerden ba?ar?yla geçti . Labaratuvar ortam ?nda üreti len yapay
k alp, k an benzeri s?v?k ar???m ?i nsan dam arlar?ndak i de?erleri ne yak ?n de?erlerden
olu?an ortam a pom palam ay?ba?ard?. Bi li m i nsanlar?n?n ara?t?rm as?Arti fi cal Organs
i si m li dergi de yay?nland?.
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Uzun süre dayan?k l?yapay k alp i çi n gi di lmesi gerek en hala uzun bi r yol var
Yapay k alp i lk testleri ba?ar?yla geçm esi ne ra?m en hala test a?am as?nda ve i nsan
k albi yeri ne geçebi lm esi henüz haz?r de?i l ve uzun ve zorlu test süreci nden geçm esi
gerek i yor.
Üreti len i lk prototi pler k ullan?lan yum u?ak m alzem e bi rk aç bi n k alp at??l?k
denem eden daha uzun süre dayanam ?yor. Malzem eni n uzun süreli k ullan?m da
dayan?k s?z olm as?m evcut çal??m alar?k ?s?tlam ak tad?r. Malzem e türü ve k ali tesi nde
yap?lacak i yi le?ti rm eler, yapay k albi n üreti lm esi nde önem li f?rsatlar sunacak t?r.
Bi li m i nsanlar?n?n sa?layaca??i lerlem elerle üreti lecek yapay k alp, dünya çap?nda
çe?i tli k alp rahats?zl???ndan m ustari p yak la??k 26 m i lyon k i ?i ni n ya?am k ali tesi ni
artt?racak i m k an sunacak t?r.
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Özel Röportaj
A?FD Genel Sek reteri
Dr. Ümi t Dereli i le YEN?L?KÇ?
?LAÇ Kampanyas?

M odern T?p Yeni li k çi ?laçlarla Yük seli yor
Türk i ye?de faali yet gösteren 38 ara?t?rm ac?i laç fi rm as?n?n üye oldu?u Ara?t?rm ac??laç
Fi rm alar?Derne?i (A?FD), Türk i nsan?n?n yeni i laçlara daha h?zl?eri ?m esi ni sa?lam ak ve
ülkem i zde sa?l?k sorunlar?na etk i n çözüm ler üreti lm esi ne k atk ?da bulunm ak am ac?yla bi r
k am panya ba?latt?. Kam panyan?n, yeni li kçi i laç k avram ?n?ve i laç i novasyonunu toplum a
daha i yi anlatarak , bu i laçlar?n sosyal ve ek onom i k k atk ?lar?n?n daha i yi anla??lm as?n?
sa?lam as?hedefleni yor.
Yeni li k çi i laçlar ne zamand?r var, i nsanl??a ne gi bi yararlar?oldu?
Yeni li kçi i laçlara örnek olarak 1921 y?l?nda i nsüli ni n bulunm as?n?ve 1929?da Dr. Alexander
Flem i ng?in peni si li ni bulm as?n?verebi li ri z. Peni si li n olm asayd?, bugün ya?ayan i nsanlar?n
%75?i de dünyada olm ayacak t?.
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1940 ve 1950?lerde geli ?ti ri len k ?zam ?k
ve çocuk felci a??lar?; psi k i yatri ve k alp
sa?l???i laçlar?i se ni ce hastal???n
üstesi nden geldi . Örne?i n HIV vi rüsü,
1980?leri n sonu ve 90?lar?n ba??nda ci ddi
oranda can k ay?plar?na neden olurken,
günüm üzde HIV ba?lant?l?
hastal?k lardan k aynak lanan ölüm oran?
%85 oran?nda azald?. Dünya Sa?l?k
Örgütü?ne göre sa?l?k tek noloji si ndek i
geli ?m eler, bebek ve çocuk
ölüm leri ndek i azalm an?n ve 21.
yüzy?ldak i do?u?ta bek lenen ya?am
süresi ndek i art???n yak la??k %40-50?si ni
sa?lad?.

dayanan ve daha önceden benzeri
olm ayan yeni i laçlara ?yeni li kçi i laç?
deni r. Bi li m sel ara?t?rm alar ve
tek noloji ni n deste?i yle uzun soluk lu
Ar-Ge süreçleri sonucunda üreti len
yeni li kçi i laçlar, i nsan ya?am ?n?n
süresi ni ve k ali tesi ni art?rm ay?am açlar.
Yeni li kçi i laçlar son 20 y?lda i nsan
sa?l???k onusunda önem li geli ?m eler
k aydedi lm esi ni , bi r zam anlar?n ölüm cül
hastal?k lar?n?n tedavi edi lebi li r hale
gelm esi ni sa?lam ??t?r.

zam an?n i nsanlar?ortalam a 47 ya??nda
ölm ez, i nsanl???n Ay?a ayak basm as?n?
veya Berli n Duvar??n?n y?k ?l???n?
görebi lecek k adar ya?ayabi li rdi .
Günüm üzde i se k anser, di yabet,
k alp-dam ar, Alzhei m er, Park i nson,
Multi pl Sk leroz hastalar?ve daha pek
çok fark l?hastal?k la ba? etm eye çal??an
yüz m i lyonlarca i nsan, yeni li kçi i laçlar
sayesi nde ya?am a tutunuyor, hayata
devam edi yor.

·
Tedavi de, ya?am k ali tesi ni art?ran
önem li ve i lave faydalar sunar.

Bi r ürünün ruhsat alabi lm esi i çi n
güvenli k , t?bbi etk i ve k ali te aç?s?ndan
baz?k ri terleri k ar??lam as?gerek i r.
1900?lü y?llar?n ba??nda do?an bi r i nsan, Yeni li kçi i lac?n en ay?rt edi ci özelli ?i
patentli olm as?d?r. Buna ek olarak
bugünk ünden neredeyse 30 ya? daha
yeni li kçi i laçlar;
k ?sa ya??yordu. Günüm üzün gri p ve
zatürre basi t hastal?k lar?, o zam anlar
·
Kli ni k çal??m alarla kendi ni
ölüm le sonuçlanabi li yordu. Sonras?nda i spatlam ??t?r
geli ?ti ri len yeni li kçi i laçlarla sa?l?k
·
Üreti m standartlar?yük sek ti r
alan?nda ç???r açan geli ?m eler ya?and?.
Yük sek tek noloji i le üreti li r
Bu yeni li kçi i laçlar 1900?lerde olsayd?, o ·

Bu k ampanyayla neyi hedefledi ni z?

Kar??lanm am ?? tedavi i hti yaçlar?na
yöneli k önem li bi r potansi yel ta??yan
yeni li kçi i laçlar henüz k am uoyu
taraf?ndan yeteri nce anla??lm i ? ve hak
etti ?i sosyal ve ek onom i k de?eri
görebi lm i ? de?i l. Ara?t?rm ac??laç
Fi rm alar?Derne?i olarak hareket
nok tam ?z bu oldu. Türk i nsan?n?n yeni
Bir ilac?n yen ilik çi ilaç olar ak
i laçlara daha h?zl?eri ?m esi ni sa?lam ak
adlan d?r ?lm as?için n e gibi özellik ler
ve ülkem i zde sa?l?k sorunlar?na etk i n
t a??m as?ger ek iyor ? Ara?t?rmalar ve
çözüm ler üreti lm esi ne k atk ?da
klinik çal??malar sonucu belirli bir
bulunm ak am ac?yla bu k am panyay?
hastal?k üzerinde tedavi edici etki yapt??? ba?latt?k . Uzun ara?t?rm alar sonucunda
kan?tlanm??, temeli patentli bir moleküle geli ?ti ri len, i nsan ya?am ?n?uzatan ve

10 | H EAL TH 4.0 M agazi n

ya?am k ali tesi ni art?ran yeni li kçi i laçlar hak k ?ndak i toplum sal fark ?ndal???n
artm as?na k atk ?sunm ak i stedi k .
Kampanya nas?l tepk i ler ald?, ?i mdi ye k adar neler yap?ld??
Kam panya i çi n haz?rlad???m ?z ?Yeni li kçi ?laç Dem ek , Hepi m i z ?çi n Um ut Dem ek ?
fi lm i Youtube k anal?m ?zda i k i hafta gi bi k ?sa bi r sürede 2,5 m i lyonun üzeri nde
görüntülem eye ula?t?. Bu yo?un i lgi bi ze ne k adar do?ru bi r i ? yapt???m ?z?,
halk ?m ?z?n yeni li kçi i laç k avram ?n?ö?renm eyi ne k adar çok i stedi ?i ni gösterdi .
Mi k ro si tem i zdek i uzm an hek i m leri n beli rli terapöti k alanlardak i yeni li kçi
tedavi leri anlatt???vi deolar da on bi nlerce kez i zlendi . Kam panyam ?z i k i ay
boyunca çe?i tli vi deolar, hek i m röportajlar?, bi lgi lendi ri ci k aynak lar i le sosyal
m edya, i nternet, yaz?l?bas?n ve radyolarda yer buldu. Bu ?ek i lde geni ? k i tlelere
ula?arak yeni li kçi i laçlar?n bugüne k adar ve bundan sonra hasta ve hasta
yak ?nlar?n?n i ? ya?am ?na, ai le ya?am ?na, sosyal hayat?na sundu?u ve sunaca??
k atk ?lar?anlatm ay?bi raz da olsa ba?arm ?? olduk ancak daha gi decek çok yolum uz
oldu?unun fark ?nday?z.
Yeni li kçi i laçlar hak k ?nda k apsam l?bi lgi ye tek bi r nok tadan ula??lm as?n?
sa?layacak hepi m i zi ci num ut.com si tesi i se 29 May?s?ta zi yarete aç?ld?. Y?l
boyunca sürecek i leti ?i m çal??m alar?m ?zla, yeni li kçi i laçlar?n bugün ve yar?n
i nsan ya?am ?na k atk ?s?n?toplum a anlatm aya devam edece?i z.
Bugün yeni li k çi i laç k onusunda dünyada geli nen nok ta nedi r? Türk i ye bu k onuda
dünya standartlar?n?yak alayabi li yor mu? Günüm üzde yeni li kçi i laç endüstri si ,
yeni i laç ve tedavi ler ke?fetm ek i çi n y?lda yak la??k 140 m i lyar dolarl?k yat?r?m la
ya?am k ali tesi ni art?rm ak i çi n çal???yor. Türk i ye?de de yeni li kçi i laç ve tedavi ler
geli ?ti ri lm esi ve bu k ri ti k sek töre yat?r?m çek i lebi lm esi i çi n k onuya planl?ve
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i sti k rarl?bi r ?ek i lde yak la??lm as?gerek i yor. Bunu ba?ar?rsak y?ll?k 140 m i lyar
dolar?bulan bi yotek noloji ve i laç Ar-Ge bütçesi nden daha büyük paylar
alm am am ?z ve daha ba?ar?l?bi r üreti m ve i hracat üssü hali ne gelm em em i z i çi n
hi çbi r neden yok . A?FD üyeleri olarak bi zler yeni li kçi i laçlar?n ve i laçta
i novasyonun sosyal ve ek onom i k de?eri ni anlatarak , Türk i nsan?n?n bu yeni li kçi
i laçlara h?zla k avu?m as?i çi n eli m i zden geleni yap?yor ve Türk i ye?dek i tüm
payda?larla i ? bi rli ?i i çi nde çal???yoruz. Am ac?m ?z bi li m ve Ar-Ge?ni n bu ülke
toprak lar?nda da geli ?m esi ve Türk i ye?de ya?ayan i nsanlar?n da tüm dünya
vatanda?lar?yla ayn?anda yeni i laçlara k avu?m as?ve daha um utlu olm as?d?r.

Yen ilik çi ?laç Kam pan yas??n ?n Sosyal M edya Hesaplar ?
Kam pan ya M icr osit esi: hepimizicinumut.com
A?FD You Tu be Kan al?:
www.youtube.com/channel/UCBcxfP_jPagqOPX1QhqlShQ A?FD
Facebook Sayf as?: www.facebook.com/aifd.iletisim
A?FD Tw it t er Adr esi: twitter.com/aifd_iletisim
A?FD In st agr am Adr esi: instagram.com/aifd_iletisim/
A?FD Lin k edin : Ara?t?rmac??laç Firmalar?Derne?i/ A?FD
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M i k roi ?neli Bantlar
Yak ?nda Gri p A??s?n?n
Yeri ni Alabi li r

Henüz deney a?am as?nda olan, "m i k ro i ?neleri " i le deri den gri p a??s?
uygulanm as?n?sa?layan bantlar sayesi nde yak ?n gelecek te gri p a??s?olm ak i çi n
i ?ne olm ak gerek m eyebi li r.
Dünya Sa?l?k Örgütü tahm i nleri ne göre her y?l 250.000 i la 500.000 k i ?i gri p
nedeni yle hayat?n?k aybedi yor. Yeni bantlar sayede gri p a??s?n?n bi reysel olarak
uygulanm as?da m üm k ün olacak ve yayg?nla?m as?da sa?lanacak .
Bantlar i çi n 100 k i ?i üzeri nde yap?lan deneyi n sonuçlar?The Lancet 'de
yay?nland?; ara?t?rm ac?lar bantlar?n i nsanlar üzeri nde güvenle k ullan?labi le?i ni ve
k ullan?ld???zam an gri p vi rüsü i le sava?an anti k orlar?n üreti lm eye ba?land???n?
tespi t etti ler.
Bantlar?n i ?leyi ? m ek ani zm as?i se ?öyle : A??y?i çeren ve üzeri nde bat?r?ld?k lar?nda
ac?verem eyecek k adar k üçük i ?neler olan bantlar ci lde bast?r?l?yor. Deri i le tem as
edi nce a??vücuda gi ri yor, m i ni k i ?neler çözünüyor ve bant k ald?r?labi li yor. ??ne
k ullan?m ?gerek m edi ?i nden hastalar bantlar?evde kendi leri de
uygulayabi lecek ler.
Mi k roi ?neli bantlar son zam anlarda enjek si yonlar?n yeri ne popüler olm aya
ba?lad?; i nsüli nden k anser i laçlar?n?n uygulam as?na k adar de?i ?i k alanlarda
k ullan?lm alar?i çi n ara?t?rm alar sürüyor. Gri p a??s?i se i nsanlar üzeri nde yap?lan
i lk deney oldu, ara?t?rm ac?lar yak ?nda çok daha fazla denek üzeri nde testlere
devam edecek leri ni beli rtti ler.
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?laç Endüstri si ve Di ji tal
Sa?l?k ta Dönü?üm II
Sa?l?k endüstri si ni n tem el ta?lar?ndan
bi ri olan i laç fi rm alar?n?n ya?am ak ta ve
sunm ak ta oldu?u di ji tal dönü?üm
uygulam alar?n?derlem eye devam
edi yoruz; haberi m i zi n i k i nci bölüm ünde
i laç sek töründen baz?fi rm alar?n güncel
ve yeni li kçi di ji tal dönü?üm uygulam alar?
örnek leri yi ne si zlerle.

Abbott: Gi yi lebi li r Tek noloji ler, Tek noloji
Kuluçk a M erk ezi Yat?r?m?
Abbott Di yabet Grubunun bi r süredi r
Avrupa'da pi yasada olan ve geçti ?i m i z ay
Kanada'da da li sanslanslanan gi yi lebi li r
tek noloji ürünü FreeStyle Li bre i si m li
k ablosuz ci haz?, "anl?k " (flash) ölçüm
tek noloji si k ullan?yor; üst k ol bölgesi ne
yerle?ti ri bi len banttak i çok k üçük sensör
yard?m ?i le hücreler aras?s?v?dan gluk oz
sevi yeleri ni sürek li olarak ölçüyor. Bu
sayede ci haz çok yük sek veya çok dü?ük
sevi yelerde alarm veri yor, ak ?ll?
telefondan de?erleri n ve trendi n sürek li
tak i p edebi lm esi ni sa?l?yor.
Abbot, geçti ?i m i z sene Chi cago m erkezli
sa?l?k hi zm etleri tek noloji leri k uluçk a
m erkezi MATTER i le i ?bi rli ?i ni duyurdu.
Bu i ?bi rli ?i çerçevesi nde fi rm alar sa?l?k
hi zm etleri nde yeni li kçi tek noloji leri n
geli ?ti ri lm esi ve ürünle?ti ri lm esi ne
destek verecek ler, start-up'lara destek ve
m entorluk sa?layacak lar.

AbbVi e : Sürdürülebi li r Sa?l?k Hi zmetleri
Gi ri ?i mi , Hasta Destek Hi zmetleri
Abbvi e'ni n 2015'de College of Medi ci ne
i le ortak la?a ba?latt???The Sustai nable
Healthcare Ini ti ati ve (Sürdürülebi li r
Sa?l?k Hi zm etleri Gi ri ?i m i ) gi ri ?i m i nde
sadece i nsan ya?am ?n?uzatm ak de?i l,
ya?am k ali tesi ni i yi le?ti rm ek
hedefleni yor.
Yeni tek noloji leri n sa?l?k hi zm etleri nde
dönü?üm dek i potansi yeli ni n öne
ç?k ar?ld???gi ri ?i m de, Avrupa'da ya?lanan
nüfus i çi n evde bak ?m uygulam alar?,
önleyi ci sa?l?k hi zm etleri , k roni k
hastal?k lar?n yöneti m i , e-sa?l?k ve m obi l
sa?l?k uygulam alar?gi bi alanlarda
çal???l?yor. Yi ne AbbVi e li derli ?i nde
olu?turulan European Steeri ng Group
(ESG) da, Avrupa'da sa?l?k hi zm etleri nde
sürdürülebi li rli k poli ti k alar?n?
beli rlem ek i çi n sa?l?k profesyonelleri ni ,
si vi l toplum örgütleri ni , bi li m
i nsanlar?n?, ak adem i syenleri ve
endüstri den görevli leri bi r araya
geti ri yor.
AbbVi e ayr?ca park i nson, rom atoloji ve
gastroenteroloji gi bi baz?hastal?k lar i çi n
AbbVi e Care servi si i le hastalara, 'i lac?n
ötesi nde' destek hi zm etleri sunuyor.
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Boehri nger Ingelhei m: Di ji tal Laboratuar
BI X ve Büyük Veri Yat?r?mlar?
Boehri nger Ingelhei m fi rm as?geçti ?i m i z
Hazi ran ay?nda yapt???duyuruda, 2017'de
10Mi lyon euro yat?r?m yapaca??start-up
BI X'i hayata geçi rdi ?i ni aç?k lad?.
Ba??m s?z bi r yan k urulu? olan BI X,
Boehri nger Ingelhei m '?n i nsan ve hayvan
sa?l???na yöneli k yeni li kçi di ji tal sa?l?k
çözüm leri ni fi k i r a?am as?ndan pi lot
a?am as?na geti rm eye odak lanacak .
Boehri nger Ingelhei m 2017 ba??nda da
bulut tabanl?data anali z hi zm etleri veren
Inovalon i le anla?m a yapt?. Bu çerçevede
Inovalon platform u k ullan?larak
Boehri nger Ingelhei m ve Eli Li lly'ni n
di yabet alan?ndak i strateji k ortak l???n?n
büyük veri si i ?lenecek , k li ni k sonuçlar
günlük ya?am uygulam alar?na
dönü?türülecek .

Johnson & Johnson ve Janssen: Di ji tal
Sa?l?k Platformlar?, ?novati f Uygulamalar
Johnson & Johnson bi r k aç y?l önce hasta
deneyi m leri ni i yi le?ti rm ek ve i nsan
ya?am k ali tesi ni artt?rm ak üzere sa?l?k l?
ya?am , önleyi ci sa?l?k hi zm etleri ve
k roni k hastal?k deste?i gi bi servi sler
sunan bi r platform k uraca??n?aç?k lam ??t?.
Fi rm a bu do?rultuda Johnson & Johnson
Health and Wellness Soluti ons ve
Johnson & Johnson Hum an Perform ance
Insti tute platform lar?n?hayata geçi rdi .
Fi rm a ayr?ca 'Johnson & Johnson

lok asyona göre alerji k polenleri n m i k tar?n?
ölçen AllergyCast uygulam as?alerji k
sem ptom lar i çi n uyar?veri yor, rom atoi d
artri t hastal???yöneti m i ve tak i bi i çi n
gi yi lebi li r ürünler ve m obi l uygulam a i le
sürek li veri toplan?yor,.
Dyabet hastalar?n?n ?eker ölçüm ü ve veri
toplam as?i çi n OneTouch ölçüm ci hazlar?ve
m obi l uygulam as?m evcut, i leri de di z
cerrahi si ne i hti yaç duyup duym ayaca??n?z?
tak i p eden ve operasyon sonras?i yi le?m e
dönem i nde de si zi yönlendi ren
uygulam alar?da 2017'de pi yasada olacak .
Johnson & Johnson bu y?l Rest Devi ces
fi rm as?i le bi rli k te bebek ler i çi n gi yi lebi li r
bebek m oni törü ve uygulam a i çeren ak ?ll?
uyk u k oçlu?u si stem i geli ?ti recek leri ni de
duyurm u?tu.
Johnson & Johnson JLABS i nsi yati fi
alt?nda çe?i tli lok asyonlarda gi ri ?i m ci ve
start-up fi rm alara destek de sa?l?yor.
Janssen de Japon di ji tal sa?l?k fi rm as?
Welby i le i ? bi rli k teli ?i yaparak di k k at
ek si k li ?i ve hi perak ti vi te bozuk lu?u - ADHD
hastalar?i çi n m obi l uygulam a
geli ?ti recek leri ni duyurdu.
Uygulam a hastalar i çi n özelli k le ak ?ll?i laç
k ullan?m ?n?sa?lam ay?hedeflerken ya?am
tarz?de?i ?i k li k leri , hedef beli rlem e ve
zam an yöneti m i gi bi faydalar da
sa?layacak .
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Sanofi : Kli ni k Deneyler i çi n Gi yi lebi li r
Tek noloji ler, Di ji tal Çözümler
Sanofi Consum er Healthcare, Mart 2017'de
OTC alerji ürünleri ni n pazarlam a
fali yetleri çerçevesi nde sosyal bi r deney
i çi n gi yi lebi li r tek noloji ler k ulland?;
deneyde allerji leri n i nsan hayat?na
etk i leri ni gösterm ek i çi n hastalar?n
uyk ular?ve ak ti vi teleri gi yi lebi li r
ci hazlarla tak i p edi ldi . Sonuçlara göre
alerji hastalar?n?n uyk ular?n?n daha çok
bölündü?ü ve daha az hareketli olduk lar?
gözleni rken, alerji leri n i nsanlar?n ya?am
k ali tesi ne ve veri m li li ?i ne etk i leri de
i zlenm i ? oldu.Sanofi Parexel i le Hazi ran
2017'de i ?bi rli ?i yaparak , k li ni k deneylerde
gi yi lebi li r tek noji leri n k ullan?m ?n?daha
i leri götürm ek i çi n de çal??m alara ba?lad?.
Fi rm alar i laç geli ?ti rm eni n h?zland?r?lm as?
i çi n loji sti k , tek ni k ve ruhsatland?rm a
k onusunda uzm anl?k lar?n?bi r araya
geti rerek gi yi lebi li r ci hazlar?n veri toplam a
ve anali z yöntem leri ni opti m i ze edecek ler.
Sanofi , 2017 ba??nda da k li ni k deneyler
i çi n Sci ence 37 fi rm as?i le ortak l?k
yapt???n?duyurm u?tu. Bu yak la??m la
m obi l tek noloji ler ve telet?p olanak lar?n?
k ullanarak k li ni k deneyler lok asyon
ba??m s?z olarak yap?labi lecek , hastalar
i çi n k at?l?m k olayl???sa?lanm ?? olacak ve
çal??m alar?n süresi de en az %30 oran?nda
azalt?lacak . Hastalara deneyler i çi n
gereken i laçlar?n yan?nda i hti yaç duyulan
sensörler ya da ci hazlar i le ak ?ll?telefonlar
tem i n edi li yor, k an alm a gi bi i hti yaçlar
i çi n gerek ti ?i nde evleri ne m obi l sa?l?k
hi zm etleri personeli de gönderi li yor.
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UCB Pharma: Sa?l?k l?Ya?am Di ji tal Platformu,
Hasta Gruplar?na Yöneli k Sa?l?k l?Ya?am
Uygulamalar?
UCB de 'i lac?n ötesi nde' uygulam alar
geli ?ti ren fi rm alara k at?ld?ve bu y?l Mart
ay?nda rom atoi d artri t hastalar?na i laç reçete
etm ek ten öteye geçi p sa?l?k l?ya?am deste?i
verm ek i çi n Wellness 4U tek noloji
platform unu hayata geçi rdi . Platform
çerçevesi nde gi yi lebi li r ak ti vi te tak i p ci haz?
i le hastalar?n günlük ak ti vi teleri ve uyk ular?
tak i p edi li yor, sa?l?k l?ya?am i çi n e?i ti ci
bi lgi ler ve i puçlar?sa?lan?yor, hedefleri ne
ula?m alar?i çi n m oti ve edi ci ödevler veri li p
puanlam a yap?l?yor. UCB bu platform u daha
sonra i m m ünoloji , nöroloji ve kem i k
hastal?k lar?tedavi leri ne yayg?nla?t?rm ay?
planl?yor.
UCB son y?llarda yeni nesi l tek noloji leri
k ullanarak nöroloji k hastal?k lar i çi n de?i ?i k
çal??m alar da yapm ak tayd?. UCB, 2014 y?l?nda
MC10 i le ba?lad?k lar?park i nson çal??m as?n?n
da sonuna geldi ?i ni ve sonuçlar?2017 y?l?
i çi nde yay?nlayaca??n?duyurdu. M10
taraf?ndan üreti len ve k a??t i nceli ?i nde olup
geçi ci dövm eler gi bi vücuda yap??t?r?lan
elek troni k sensörler, park i nson hastalar?n?n
hareket veri leri ni topluyor. Veri ler
dok torlardan gelen k li ni k nöroloji k bi lgi lerle
bi rle?ti ri li p anali z edi li yor ve hastalar?n
ya?am k ali teleri ni n artt?r?lm as?i çi n
k ullan?l?yor.
UCB geçti ?i m i z y?llarda da epi lepsi
hastalar?n?n ya?am k ali teleri ni artt?rm a
am açl?di ji tal çözüm ler ve ürün prototi pleri
fi k i rleri ortaya k onm as?i çi n yaz?l?m c?lar,
tasar?m c?lar, di ji tal tek noloji geli ?ti ri ci leri ,
uzm an dok torlar ve hastalar?n k at?ld???"Hack
Epi lepsy - Epi lepsi Hack Günleri "
düzenlem i ?ti . Burada ortaya ç?k an
prototi pleri n bi r k ?sm ?i çi n start-up fi rm alar,
UCB'ni n deste?i i le üreti m e geçi rm e
çal??m alar?na devam edi yor.
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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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