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Sandoz HACk
Modern t?ptaki tüm geli?melere ra?men evrensel olarak sa?l?k hizmetlerine eri?im
muhtemelen hala kar??lanamayan en büyük t?bbi ihtiyaçt?r. Sandoz’da bizler en büyük
de?i?ikliklerin genellikle çok ?a??rt?c? küçük fikirlerden do?du?una inan?yoruz. Bazen iyi bir
fikirle muhte?em bir fikir aras?ndaki tek fark birazc?k destektir. Bu da Sandoz HACk’in
hedefledi?i noktad?r- Sa?l?k Hizmetlerine Eri?im Yar??mas?.

Sa?l?k hizmetlerine eri?im sorunlar?n? çözmede M-Health teknolojisinden istifade
etme
Yarat?c? fikirlere sahip olan herkesi “hack sa?l?k hizmetlerine eri?im”e ve Sandoz HACk’e
girip insanlar? daha iyi sa?l??a ba?lamak için mobil teknoloji (M- Health) kullan?labilecek
fikirlerini sunmaya ça??r?yoruz. Bu sizin toplumunuzda veya fikrinizin bir fark yaratabilece?ini
dü?ündü?ünüz herhangi bir alanda olabilir.
Çetin bir karar verme sürecinin ard?ndan finalistler fikirlerini OpenIDEO global toplulu?unun
destekleriyle geli?tirecekler ve daha sonra, sa?l?k hizmetleri inovasyonunda en parlak ve en
iyileri bir araya getiren global bir etkinlik olan WIRED Health’te bir panelde fikirlerini sunmak
üzere Mart 2017’de Londra’ya davet edileceklerdir. Üç kazanana fikirlerini gerçe?e
dönü?türmeleri için ba?lang?ç sermayesi ve rehberlik deste?i sa?lanacakt?r.
Accordion:
Yar??ma Bilgileri
?ndirin: Yar??ma Bilgileri (PDF, p. 2) [1]
Bu giri?imin bir parças? olmak ve sa?l?k hizmetlerine eri?imi yeniden ?ekillendirmemize
yard?mc? olmak için ?imdi kat?l?n!

Neden Önemlidir?
Nerede olursan?z ve ne yap?yor olursan?z olun sa?l?kl? olmak ve sa?l?kl? kalmak
hayat?m?zda yapt???m?z neredeyse her ?eyi etkiler. Bununla birlikte dünya çap?nda 2
milyardan fazla insan ihtiyaç duyduklar? ilaçlara eri?ememekte ve 400 milyondan fazla insan
da temel sa?l?k hizmetlerine eksik eri?im sa?lamaktad?r. Ve bu sizlere dü?ündü?ünüzden
çok daha yak?n olabilir.
Sa?l?k hizmetlerine eri?im zorluklar? ve öncelikleri k?talar, ülkeler ve kültürler aras?nda
inan?lmaz de?i?iklikler göstermektedir. Bu da lokal sa?l?k hizmetleri giri?imlerinde

inovasyonu kritik bir öncelik haline getirir. Sa?l?k hizmetlerine eri?im bariyerlerini kald?rmak
için temel çözümleri devreye sokarak yerel topluluklara etkili bir ?ekilde yard?m edebiliriz ve
insanlara ihtiyaç duyduklar? zamanda ve yerde iyi sa?l?k hizmetleri götürebilmek için global
ölçekte etkilere sahip çözümler sa?layabiliriz.

Sandoz HACk kimler içindir?
Giri?imci ruhlar?n? dünyada pozitif bir fark yaratmak için kullanmak isteyen 18-35 ya? aras?
herkes. Nereden olursan?z olun, büyük bir ihtimalle yerel çevrenizde çözülmek için bas bas
ba??ran bir sa?l?k hizmetlerine eri?im zorlu?u vard?r – buna bir çözüm aramal?s?n?z!
Sa?l?k hizmetleri ve/veya teknolojilerine tutkulu ö?renci, uygulama geli?tirici ve ki?ilerin
kat?lmalar?n? bekliyoruz. Tek ihtiyac?n?z olan yerel toplumunuzda var olan sa?l?k
hizmetlerine eri?im zorlu?unu çözebilece?ine inand???n?z bir fikir.
Bunun için:
1. Sandoz Facebook Sayfas?ndan yar??maya girebilmeli (görüntülü veya yaz?l? girdi
entry)
2. Fikrinizin final a?amas?na kalmas?n? görmekte kararl? (finalist olarak seçilirseniz)
3. Mart 2017’de Londra’ya seyahat edebilecek durumda ve müsait (tüm masraflar?
ödenerek)
4. Yar??maya ?ngilizce olarak kat?labilecek durumda, olmal?s?n?z.

Yar??man?n Temas?
Sa?l?k hizmetlerine eri?im sorunlar?n? çözmede M-Health teknolojisinden
istifade etme
Mobil telefonlar, ak?ll? telefonlar, giyilebilir teknolojiler ve tabletler sa?l?k hizmetlerini
dönü?türmekte, insanlara kendi sa?l?klar?n?n sorumlulu?unu alma yetkisi vermekte ve
sa?l?k hizmeti sa?lay?c?lar?n?n daha iyi ve etkili hizmet vermelerini mümkün k?lmaktad?r.
Teknolojiler pek çok ?ekle büründü. ?ster hastalar?n uzun vadeli durumlar?n? düzenlemek
için komplike bir uygulama, isterse geli?mekte olan ülkelerdeki temel sa?l?k hizmetlerine
ihtiyac? olan insanlara yard?mc? olmak üzere SMS bazl? basit bir hizmet olsun ilaçlara ve
t?bbi bilgilere eri?imi iyile?tirebilir ve sa?l?k hizmetleri sistemlerinin kapasitelerini
geli?tirebilirler. Fakat pek çoklar? için mobil sa?l???n (M- Health) vaat ettikleri sadece bir
umut olarak kalm??t?r.
Hâlihaz?rda ilaçlara, bilgiye veya ihtiyaç duyduklar? hizmete eri?emeyen insanlar için
sa?l?k hizmetlerindeki bariyerleri y?kabilecek bir uygulama, mobil-bazl? servis veya
teknolojiler konusunda muhte?em bir fikriniz mi var? Bugün Sandoz HACk’e girin!

Sandoz HACk ve nas?l kat?labilece?iniz hakk?nda daha fazla bilgi edinin:
Tüm yar??ma paketini indirin (PDF, 280 KB) [2]
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