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Sağllkta inovasyon konusunda
niş alanlara odaklanmallyız
Üniversiteler birkaç
yıldır bu konularda
hareketlendi, Bazı

Lıniversitelerde

özellikle ciddi
anlamda çalışmalar

var, Amerika'daki
Lıniversitelerdesanayi
işbirlikleri çok önemli
Bizde de üniversitelerin
daha girişimci olmaları

lazım,

Saglık seklöru çok hassas bir
sektör, bire bir insanla. cantıyla

ilgileniyor ve buradaki ana
hedef uzun ve kaliteLi bir yaşam
saglayabilmek. Fakat. dünyadaki
nüfusun artması ve ortalama
yaşam süresinin uzaması

inovasyonu önemli kılıyor.

Burada bahseltigimiz agırlıklı

olarak dünyamızdaki insan sayının

ve buna bagıı olarak da saglık

hizmetlerine oLan talebin arlıyor

olmasıdır. Bir başka önemli konu
ise ortalama yaşam süresi uzadıgı

için hastalık, hastalanma veya bır

takım rahatsızlıkların ortaya çıkma

olasılıklarınında yükselmesidir.

5aglık hizmetlerine olan talebin
artmasındaönemli bir konu da
insanların bilinçlenmesi. iletişim

oLanaklarının arıması iLe ınLernet.

yazılı. görsel medyada bilgi akışını

hızlandırıyor.

Tıim bu sayılanlar saglıkla

inovasyon ıçın çok ciddı bir şekilde
itıci güç oluşturuyor.

Doıayısıyla sağlıkla inovasyon
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hem ilaç, hem tıbbi malzeme.
hem de sağlık sistemlerı ve sağlık

konularında çok önemli bir konu
haline yıllar önce geldI. Bu giderek
de artıyor.

NeLer yapıLmalı

Sa91ık hizmet zincil'indeki teşhis,

tedavi ve bakım çok pahalı konular.

T. Ufuk Eren,
Siemens Turkey i
Healthcare Seclor

Burada ana konu şu: Nüfusun ve
yaşlı nufusun arıması. Dolayısıyla

maliyetler ciddi anlamda anıyor.

insanları saglıklı kılıp yaşaıabilmek

çok ciddı bır gayret gerektırıyor.

Tedavı malıyetleri gayrı safi milli
hasılada ciddi bir pay tular hale
geldı. malıyetlerde buyük bir baskı



Sonuç olarak bu konuda TOrkiye şu

anda olması gerektiği yerde değil

ama on yıl öncesine göre daha iyi
bir yerde. Daha gitmemiz gereken
çok yol var.

'IM ve gıderek de arlıyoı'. Şımdi

burada ana konu elkiil teşhıs ve
tedavı Bu da elbette Illovasyondan
geçıyor.

Yenı mavatı! teknolojıyle daha hızlı,

daha erken teşhıs ve seçıcı hedefe
uyguntedavı sıstemlen Illumkun,
1<15a zamanda, daha hastalık veya
belırtısı ortaya çıkmadan teşhıs ve
tedavı yapllabllıyor.13u alanda cıddi

bır Inovat1l çalışmalar var, Otay
tamamen kışıye ozgu tıbba dogru
gıdıyor,

Kıyaslama

Turkıye'de ınovasyon saglık

sektöninde bırkaç alanda yapdıyor

ilaçta, tıbbı cıhazlarda, saglık

finansmanında. e-saglıkıa mobil
saglıkla turn bu alanları kapsıyor,

Bu alanlal'a baktıgınl2 zaman
Turkiye saÇılık ınovasyonunda ne
ılen bır ülke ne de en gen ülke,
Saglıkta mavasyonu artırma

konusurıda hukumetın bır

takım çabaları var, Hem Ar-Ge
çalışmalan hem de lokal ıiretım

Icii1 gayet cazıp teşvıkler vermek
gıbı,

TLirkıye'de, bilıyorsunuz. çok
saglam bır ozel saÇılık Immeti
sunumu var, Özel hastaneler
ve teşhıs merkezlerı Iıızmet

sunumlarını rekabetten dolayı

oldukça zorluyorlar'. inovatlf
yaklaşımlar sunmaya çalışıyorlar.

I:akat orta ve ust tıbbı teknoloJıde

ve ilaçta çok movatıf bir yaklaşım
yok. Bıı' takım unıversilelerde

çalışmalar' var', Saglıkla ılgdı

konularda nano teknoloji
konularında, manyelik rezananso
naro anJıyagrafl konulannda,
Bu konularda duııyanın ilen
gelen fırmalarıyla bır takım özel
anlaşmalar var,

Sonuç olarak bu konuda Turkıye şu

anda olması gerekııgı yerde dcgıl

ama on yılancesme gare daha ıyı

bır yerde, Daha gıımemız gereken
çok yol var

Üniversitelerin katkısı

Unıversıtelerbırkaç yıldır

bu komılaı'da hareketlendı,

Bazı unıver"sile(Nde ozellilde
cıddı anlamda çalışmalarvar,
Amenka'daki ıinıversıtelel'de

sanayı ışbırlikleri çok onemlı, Bızele

de unıvNsitelenn ingıllere'dekı

Amerika'dakı unıversileler gibı

biraz daha girişimcı ruhlu olmaları

lazım.

Amerika'dakıve dunyanın

ilen gelen unıversilelel'indeki

Tü I'k araştırrna-gelıştirrneci ler
TUI'kıye'ye dönme konusunda eskısi

kadar kapalr degıller,

Hatta yavaş yavaş dönmeye
başladılar. Örnegll1 ultrasonograli
konusunda bır gı'up Hlr'kıye'ye

geldi, Bizım bu konuda bır envanler
çalışmamız da oldu.

Bilıyorsunuz burada msan gücu
çok önemli. Inovasyonela araştırma

geliştiı'me yapabıLecek, konuşma

yapabilecek insanların olması çok
önemLı.

Unlversıte ve sanayının bu konuda
bilinçlenip aktif biçimde el ele
bır şey yapması lazım, Sanayı

bu konuda kapalı degit ama
universıteLerl11 yeterı kadar
bılınçlen ve model konulan
yok. Hepsı demiyorum ama bu
konuları biımıyorlar, Bence
unıversıtelenn sanayı ışbirlıkleri

çok desteklenmelı, Buradan bır

şeyler çıkmaya başladı ve bence
daha da çıkacak,

Geçilen aşamaLar

Bu konu benım uzmanlık alanun
değil ama bıZım Sıemens olarak
yaptıklanınız konusunda şunları

söyleyebılınm: Hacettepe, Bogaııçi.

Bilkent. Gazi ve diger birkaç
unıversile ile farkLı alanlarda
anlaşmalar ve çalışmalar var.
Bunlar genelde bızım yaptı91mız

anlaşınalar ve nıtelık olarak
ekonomik fayda saglamak ıçın yayın

çıkarma ve bunu lıayata geçırmekle

ilgili.

inovasyonun payı

Çok büyük, inovasyonsuz tıp

konusu dlişunlilemez, Yanı tıp

alanmda hala bır şeyler bulunmaya
çalışılıyor ve tıp hala etkinıik ıçın

çalışıyor, Etkinlik tabıı kaLııeyi

artırıp maliyetlerin duşuruLmesi

yönünde: zira nüfus arlıyor, yaşlı

nLilus çoÇıalıyor. Burada en buyük
konu maliyetler nasıl duşurulebılir

konusudur, EtkiLi teşhis ve tedavi
nasıl yapılabılır konusudur,

Tabii bu konu da kışıye yonelik tıbba

dogru gıdiyor Bu alan mavasyonun
çok önemli oLdugu bır alandır',

Moleküler tıp, genelık, mobıl tıp

da öyle. TLim bunlar inovasyonun
agırlıkla önemlı oldugu dallar, ilaç
konusunda da önemlı aşamalar va i·

labıı kı.

Inovasyonu yalnızca teknoloji ve ıLaç

konusunda düşunmek yanlı? otuı'.

inovasyon aynı zamanda saglık

sureçlerı konusunda cia olabılır.

Sıstem degışıklıklen, fmansman
konuları, hızmet sunumu konuları
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bıle bu alana dahıl edılebılir.

inovatif girişimcilik nasıl artar?

Bu konu yenı kuşaklara çok iyi
anlalılma!ı. Xkuşa!}, yani şu anda
orta ve üst düzey egıtimde olanlar
inovasyon konusunda çok başarılı

olamadılar. Şımdı Y kuşagı diye
adlandırdıgımız 1980-2000'1' yıllar
arasında daganlar ınovasyan
konusuna daha yatkınlar.

Dolayısıyla bu kuşagı ınovasyon

konusunda iyi bilinçlerıdirmek

gerekir. liseden itibaren inovasyon
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konusunu hayata geçırıp.

ekonomıye fayda saglamak tazım.

inovasyon deyınce bız yenılıkçrlık

anlıyoruz. TiJrkıye"de çok fıkir var
ama bunun ekonomık raydaya
çevrilme oranı diger iJlkelerle
karşılaştırıldıgında çok duşLik.

Burada şuna bakmak lazım. Iyı

bir inovasyan nedır, nasılolur?

Süreçleri nedır? Nereden, hangi
konuda destek alınabilir? iyi ya da
kötü nasıl beslenir? Bu konuların

çocuklarda lisede, üniversitede
yer edinmesi gerekir. Belki sanal

anIı ve

Takınıız,

ız.

ortamda çalışmalarınyapılması

lazım.

Bunlar hayata geçırıldıklen

sonra sıstemler kurmak lazım,

Zalen baktl9lnlZ zaman büyük
ınovasyonların unıversıle

denemlerınde orlaya çıktıgını

okuyor, görüyoruz. Google'ın,

Apple'ın, Microsoft"un bır ikı

arkadaşta merdiven altı dediQımız

ortamlarda kurulması gibi. Bunlar
genellikle o dönemlerde oluşur,

Siz normal hayaıa geçtiginizde
bir yerde ınovasyon yeıeneginizi

de kaybediyorsunuz. Niye
kaybedıyorsunuz? Çünkü, sısleme,

konlora alışıyorsunuz. Dolayısıyla

okutlarda bu konuların iyice
anlalılması gerekiyor. Daha
sonra ise hükümet politikalarıyla,

ünıversite-sanayiiş bırlikleriyle

movasyonlarınsıstemler kurulup,
desteklenmesi gerekiyor.

Bu konuyla iıgili olarak bir takım
dernekler de var. Bizim de
içınde yer aldl91mız Endeavour
gibi. Türkıye de bu konuda bır

şeyler yapmaya çalışıyor. Saghkta
inovasyon gerçekten de çok önemli
ama bunu Türkıye'de daha başarılı

kılmak için rasyonel davranmak
lazım.

Türkiye sa9lık konusunda neden
çok lazla inovasyon yapamıyor

diye sordugumuzda birçok sebep
çıkıyor. Türkiye sonuç olarak bir
Amerika, bir Almanya degil. Bir de
tabıı Çın faktörü var. Inovasyon o
tarafa kayıyor.

Bız bu alanda belki de niş alanlar
belirleyip çalışmalaryapmalıyız,

Çünku biz niş konularında çok
iyıyiz. Turkiye'de kalite. özellikle
sunum kalıtesi çok yüksek.
Dolayısıyla önümüzdekı yıllarda nış

alanlara yönelip oradan bır şeyler

çıkartıp genışleyerek büyük bır

inovasyon üssu haline gelebıliriz,

Ama bu konunun çok titizlikle
işlenmesı lazım.


