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Sevg�l� okuyucu,

Bu yılın başında, Sandoz Healthcare Access Challenge 

veya kısaca Sandoz HACk açılış tören� �ç�n f�nal�st olarak 

seç�len altı genç ek�b�n toplantısına katılma ayrıcalığım 

oldu. Bu ek�pler�n her b�r� yerel halkını etk�leyen b�r 

sorunu tanımladı ve potans�yel b�r çözüm get�rd�. Bu 

derg�de, bunların arkasındak� rekabet, f�k�rler ve �nsanlar 

hakkında daha fazla b�lg� ed�neb�l�rs�n�z.

 Bunu söylemek �stemem�n neden� hep�m�z�n 

fark edeb�leceğ� b�r şeyle �lg�l� olmasından dolayıdır. İlaca 

er�ş�m herkes�n yüzleşeb�ld�ğ� zorlu b�r �şt�r. Gel�şmekte 

olan ülkelere özgü değ�ld�r. Gel�şm�ş ülkeler de er�ş�m 

sorunları yaşarlar, gerçekte da�ma sorunların farkında 

olmasalar b�le. Bu zorlukların b�r b�ç�m� yoktur. Geçen 

yıl bu konuyu araştırdık. Beş kıtadak� on �k� ülkede 

yapılan araştırmamız, �nsanların sorunları algıladıkları üç 

temel alan olan �laca er�ş�m, tıbb� b�lg� ve sağlık h�zmet� 

s�stem� kapas�tes�n� tanımladı. Ve b�r ş�rket, hükümet 

veya kuruluşun çözeb�leceğ� b�r sorun değ�ld�r. Sağlık 

h�zmetler�ne evrensel er�ş�m, tartışmaya açık b�r 

şek�lde karşılanamayan en büyük tek med�kal �ht�yaçtır 

ve sektörler, kurumlar ve �nsanlar arasında büyük b�r 

çaba gerekt�r�r.

 Sandoz HACk'tak� hakem arkadaşlarım �le 

f�nal�stler�n mücadele ve yen�l�k h�kayeler�n� d�nlerken, 

bu durum bana bas�t b�r gerçeğ� hatırlattı. Yaptığımız 

�laçlar ve gel�şt�rd�ğ�m�z sosyal g�r�ş�mler aracılığıyla 

�laçlara er�ş�mde Sandoz hayat� rol oynamasına 

rağmen, sorunu tek başına çözemey�z. Mümkün 

olduğunca çok �nsanda fark yaratmak �ç�n paydaşlarla 

b�rl�kte gen�ş kapsamlı çalışmaya devam etmem�z 

gerek�yor.

 Sandoz HACk bunu yapmamızın b�r yoludur. 

İnsan ve toplumlar �ç�n �laca er�ş�m� artıracak yen�l�kç� 

f�k�rler� tanımlamamıza ve desteklemem�ze yardımcı 

oluyor. Onl�ne olarak #Mak�ngAccessHappen 

platformunu �şlet�yoruz. Bu �laca er�ş�m� oluşturan ve 

etk�leyen konuların çeş�tl�l�ğ� hakkında konuşmamız 

�ç�n web üzer�nde özel b�r alandır. Ve bu derg� 

başka b�r yoldur. Burada, �lk baskımızda er�ş�m� 

gerçekleşt�ren k�ş�ler�n h�kâyeler�n� anlatmak �ç�n 

b�r fırsattır. Gelecek yayınlarda bu karmaşık konuyu 

bel�rlemeye katkıda bulunmak ve bu konu hakkında 

okumak �ç�n �laca er�ş�me �lg� duyan herkes �ç�n b�r yer 

ayrılmasını �st�yorum.

 Öyleyse anlatmamız gerekt�ğ�n� 

düşündüğünüz b�r h�kâye varsa veya b�r 

makaleye katkıda bulunmak �st�yorsanız, 

lütfen �let�ş�me geç�n. Daha fazla b�lg� �ç�n 

ed�tor.mak�ngaccesshappen@sandoz.com adres�ne 

e-posta gönder�n.

R�chard Franc�s, CEO, Sandoz

“Sağlık h�zmetler�ne evrensel er�ş�m, 
sektörler, kurumlar ve �nsanlar ara-
sında büyük b�r çaba gerekt�r�r.”
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F�l�p�nler’de kanserl� �k� genç �nsanın umut etmek �ç�n sebeb� var. Şu an bakım alan çocuklar arasındalar.
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“Çocukluk çağı kanser� 
büyük oranda �y�leşt�r�leb�l�r. 
Bunu önleyemezs�n�z, 
ancak erken tanı ve tedav� 
�le hayatta kalma şansınız 
oldukça yüksekt�r.”
Dr. Mae Dolendo, Davao Şehr�ndek� Güney F�l�p�nler Tıp Merkez�nde Öncü Ped�atr�k Onkolog
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B�r b�l�m ve b�r 
sanat - kanserl� 
çocukları tedav� 
etme
Mae Dolendo, M.D. , Davao Şehr� Güney 
F�l�p�nler Tıp Merkez�'nde l�der olan 
Ped�atr�k Onkolog. Bütün ada genel�nde 
kanser kl�n�ğ� kurarak tedav�y� �ht�yacı 
olan hastalara daha yakın hale get�rd�.

Çocuk doktoru Dr. Mae Dolendo, çocuklarının 

kanser olduğunu anne ve babasına her 

söyled�ğ�nde, b�r söz vermekted�r ve asla bu 

sözden dönmem�şt�r. A�les�ne, Davao Şehr�ndek� 

Güney F�l�p�nler Tıp Merkez�'nde kend�s�n�n ve ek�b�n�n 

el�nden gelen�n en �y�s�n� yapacağına söz ver�r. Tab�� k� 

çoğu doktor bu kel�meler� önerecekt�r. Ancak kanserl� 

F�l�p�n’l� çocuklar �ç�n belk� de en büyük umut budur. 

M�ndanao adasında çok az tedav� merkez� var. Bunu 

değ�şt�rmek onun hayatının b�r �ş� hal�ne geld�.

Kanser tedav�s� hem b�r b�l�m hem de b�r sanattır, 

d�ye açıklıyor “Doc Mae”, hastaları onu böyle çağırıyor. 

B�l�m kısmı; tanı, tedav� yöntemler�n� ve hasta yönet�m�n� 

kapsıyor. Fakat onkoloj�n�n gerçek sanatı hastalara özen 

göstermek ve �nsanlarla bağlantı kurmaktır. çünkü kanser 

tedav�s� hasta ve hek�m arasında uzun dönem b�r �l�şk� 

gerekt�r�r. “Hastalarınız yıllarca s�z�nle b�rl�kte kalıyor. 

Sadece çocuğa değ�l aynı zamanda çocuklarını s�ze 

get�ren a�leye de önem ver�yorsunuz. Bu durum d�ğer tıbb� 

d�s�pl�nlerde yaygın olmayan b�r �l�şk� ve yolculuktur.”
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Adanın loj�st�ğ�
Dolendo onkoloj� tedav�s� olmayan yerlerde tedav�y� 

hastanın ayağına götürme sözü verm�şt�r. F�l�p�nler'de 

uzman tıp arayışı genell�kle uzun b�r yolculuk anlamına gel�r. 

Ülke 7100’ün  üzer�nde adaya sah�p b�rleş�k nüfusu 

100 m�lyondan fazladır. Ülken�n başkent� Man�la, en büyük 

ada olan Luzon üzer�nde yer almaktadır. M�ndanao, 

Avusturya'dan büyük olan �k�nc� büyük adadır ve yaklaşık üç 

kat daha fazla sayıda �nsana ev sah�pl�ğ� yapmaktadır, 

yaklaşık 25 m�lyon. Ancak ada ülkes�n�n araz�s�, kanserl� 

çocukların a�leler� �ç�n loj�st�k b�r kabus olmaktadır. Tüm 

ülkede sadece 40  c�varında ped�atr�k onkolog vardır, 

çoğunluğu başkentte ya da yakınındadır.

Doktor Mae, hastalarının %80'�n�n M�ndanao ve 

komşu adalardan geld�ğ�n� bel�rtt�. Vücuduna ve akc�ğer-

ler�ne büyük ölçüde yayılmış tümörler� olan b�r çocuğu hatır-

lıyor. Büyük acı çekt� ve b�r hamakla taşınması gerek�yordu. 

Adalarından ana karaya ulaşab�lmek �ç�n a�len�n den�z� 

aşması gerek�yordu ve sonra b�rkaç saat otobüsle Davao'ya 

g�tmek zorunda kalıyorlardı. Doktor Mae, “İy� olsanız b�le, 

yolculuğu yorucu bulacaksınız” d�yor. “Hasta, ağrı �ç�nde ve 

kanaması olan b�r çocuk �ç�n bu çok acı ver�c�d�r.”

Dolendo, “bu g�b� durumlar hastanın ev�ne daha yakın 

tedav� sunan uydu kl�n�kler�ne adaların neden �ht�yacı 

olduğunu göster�yor. Bu hasta zaten hastalığın geç 

evres�nde �d� ve çocuk eve g�tmek �sted�ğ�nde palyat�f bakım 

sağlayab�lecek daha yakın b�r uydu bulduk” ded�. Düşük ve 

orta gel�rl� ülkelerde kanserl� çocukların hayatlarını 

�y�leşt�rmek �ç�n çalışan, İng�ltere merkezl� b�r yardım 

kuruluşu olan Dünya Çocukluk Kanser� Örgütü 

(www.worldch�ldcancer.org), Dolendo'nun programını 

destekl�yor. Sandoz, yerel personel�n eğ�t�m� �ç�n madd� 

yardımda bulunmaktadır. 

Sandoz F�l�p�nler örgütü ayrıca, Dünya Çocukluk 

Kanser� Örgütü yerel olarak bağlantılıdır ve tıbb� kapas�tey� 

artırma çabalarında Doktor Mae'y� desteklemekted�r. Örneğ�n, 

b�r dâh�l� uzmanlar farkındalık olayı Dünya Çocukluk Kanser� 

Örgütü �lave bağışlarla sonuçlandı ve Doktor Mae'n�n kırsal 

alanlarda uydu sağlık merkezler� kurma çalışmalarına katkıda 

bulundu. Sandoz F�l�p�nler Küme Başkanı ve Başkan olan 

Kuntal Baveja, “Sağlık h�zmet� s�stem� �nsanların büyük 

şeh�rlere gelmes�n� teşv�k ed�yor, yan� daha uzak bölgelerdek� 

uzmanların sayısı �nanılmaz b�r şek�lde düşüktür” d�yor. 

“Amacımız, g�tt�kçe daha fazla �nsanın gereks�z yere acı 

çekmemes�n� sağlamaktır. Fark yaratacak, farkındalık ve 

b�lg�y� b�r araya get�recek, sonunda net ve faydalı b�r etk�ye 

sah�p olacak bu tür g�r�ş�mlerd�r. Dünya Çocuk Kanser�yle 

olan �şb�rl�ğ�nden gurur duyuyorum.” Bazı uydu kl�n�kler� 

ayrıca, uzun dönem tedav� alan hastalar �ç�n akt�v�te ve okul 

eğ�t�m� sağlayan, ayakta tedav� gören ebeveynler ve çocuklar 

�ç�n geç�c� evler olan “Umut Evler�” n� önermekted�r. Uydular 

ayrıca Çocukluk Çağı Kanser Farkındalığı ve Eğ�t�m� kampan-

yalarına önderl�k etmekted�r, çünkü b�r çocuğun sağkalım 

şansı kanser erken teşh�s ed�ld�ğ� zaman daha yüksek 

olmaktadır.

B�r yardımsever kar�yer�
Dolendo'nun ped�atr�k onkoloj� yolculuğu genç yaşta 

başladı. “Dokuz yaşımdan ber�, herkese doktor olmak 

�sted�ğ�m� söyled�m - ve da�ma sözler�m� tutarım” d�ye güler. 

Ama traj�k olarak, 17 yaşındayken annes� meme kanser�nden 

dolayı öldü. Deney�m ne kadar acı olsa da, Dolendo bunun 

“Sözler� tutmak”
F�l�p�nler'de onkoloj� bakım er�ş�m�n� �y�leşt�rme
 
2004 Dr. Mae Dolendo, F�l�p�nler, M�ndanao adasında 
�lk prat�syen ped�atr�k onkolog olarak çalışmaya başladı. 
35 kanserl� çocuğun tedav�s�n� yönett�.

2007 Beş “Umut Ev�” evler�nden �lk� kanserl� çocukların 
ebeveynler� �ç�n açıldı. Bu tes�sler b�r çocuğun tedav�s� sırasında 
(genell�kle uzun süren) kalacakları b�r yer olarak a�lelere sunuldu.

2009 Dünya Çocukluk Kanser� Örgütü �le ortaklık başladı. 
M�ndanao genel�ndek� beş uydu kl�n�ğ�nden b�r�nc�s� açıldı, 
her b�r�nde çocukluk çağı kanser� hastaları �ç�n �k� �la on 
yatak vardı. 2015 yılından ber� Sandoz tarafından kl�n�kler 
madd� olarak desteklenmekted�r.

2016 Tedav� kapas�tes� program kl�n�kler�nde 
300'den fazla kanserl� çocuk �ç�n arttırıldı. Yen� Güney 
F�l�p�nler Tıp Merkez� Kanser Enst�tüsü, çocuk hastalar 
�ç�n 50 yen� yatak �le Aralık ayında h�zmete g�rd�.
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F�l�p�nler g�b� düşük-orta gel�rl� ülkelerde çocukluk kanser� sağkalım �ht�mal� gel�şm�ş ülkelerdek�nden çok daha kötüdür. 
Dr. Mae hayatını bu sonucu değ�şt�rmeye adadı.

BonBon, Güney F�l�p�nler Tıp Merkez�'nde Dr. Mae tarafın-
dan tedav� ed�lmekted�r. İlerlem�ş tümörü �ç�n çok geç b�r 
aşamaya kadar med�kal tedav� almadı.

Joy, sadece d�z�ndek� kanserl� tümörün yürümeyecek kadar 
büyük olmasından sonra tıbb� bakım �sted�. Sonuç olarak, 
bacağının kes�lmes� gerek�yordu. 
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kend�s�n� daha �y� b�r doktor yaptığına �nanıyor. Hastalar ve 

a�leler �le empat� kurab�l�yor. Palyat�f bakım veya son dönem 

hastalık �ç�n acı yönet�m� anlam taşıyor: “Annem�n acı 

çekt�ğ�n� gördüm ve bunun hastalarımda olmasını 

�stem�yorum.”

Ped�atr� eğ�t�m� aldıktan sonra Dolendo a�les�yle 

ped�atr�k onkoloj� konusunda uzmanlaştığı S�ngapur'a 

taşındı. Fakat F�l�p�nler’dek� M�ndanao’ya dönmeye 

kararlıydı. O sırada koşullar �çler acısıydı d�yor. Çünkü 

kanserl� çocuklar �shal veya pnömon� hastaların yanındak� 

hastane yataklarına konulduğundan, kanserden z�yade 

çoğu enfeks�yon neden�yle öldü. Çok s�n�r bozucu olduğunu 

söylüyor çünkü S�ngapur'da çocukların kanser� atlattığını 

görmüştü ve bunun son derece �y�leşt�r�leb�leceğ�n� 

b�l�yordu.

Umutlar ve engeller
Dr. Mae, kend�s� ve Dünya Çocukluk Çağı Kanser üyeler�n�n 

konuşmacı olarak davet ed�ld�ğ� Ek�m 2016  sonlarında 

B�rleş�k Krallık'ın Lordlar Kamarası üyeler�ne en zor zaman-

larda veya kl�n�k personel�n hastaları �ç�n �laçları tükend�ğ� 

zaman b�le asla hastalara olan sevg�ler�n� tüketmed�kler�n� 

söyled�. Sözler� �stat�st�klere duygu kattı.

Dolendo, “Kanser teşh�s� üm�t kırıcı olab�l�r, 

hastalığı tedav� etmek �lk adımdır” ded� ve şöyle devam 

ett�: “B�rçok a�le kanser hakkında fazla şey b�lmemekte 

ya da onun bel�rt�ler�n� ayırt edememekted�r. Dünya 

Çocukluk Kanser� Örgütü çalışmaları sayes�nde, bugün 

M�ndanao genel�nde düz�nelerce genç hasta hayattadır. 

Bu oran kanser tanısı konanların yaklaşık yarısı kadardır; 

b�rkaç yıl önce bu oran kabaca %10 �d�”.

Kamerun ve Gana'lı hemş�reler ve onkologlar da 

Lordlar Kamarası organ�zasyonunda hazır bulundu, �laçların 

tem�n�n�n ve a�leler� eğ�tmen�n kend� ülkeler�nde de büyük 

engel olduğunu söyled�ler. Hastaları da onkoloj� bakımı �ç�n 

uzun mesafe yolculuk etmel�d�rler ve genell�kle kalacak 

yerler� yoktur. Fakat Dünya Çocukluk Kanser� Örgütü 

çabaları sonuçları göstermekted�r. Gana, Accra'dak� 

Ped�atr�k Onkoloj� B�r�m� Başkanı Dr. Lorna Renner, 

programın başarısına dayanarak hükümet�n�n çocukluk çağı 

kanser� tedav�ler�n� f�nanse etmeye �kna ett�ğ�n� söyled�.

Çocukluk çağı kanser�
B�rkaç gerçek

Dünya Genel�nde

1,000,000’da 80-150
çocuk küresel olarak kanserden dolayı hastalanmaktadır.

+200,000
yılda yen� vaka

100,000
gel�şmekte olan ülkelerdek�  çocuklar her yıl ölüyor.

Kaynak: World Ch�ld Cancer UK,  www.worldch�ldcancer.org

~ 50,000
yılda yen� vaka

Gel�şm�ş ülkelerde

%80

sağkalım oranı

Temel sorunlar

Tedav� ed�leb�l�rl�k 
 b�l�nc� eks�kl�ğ�

Çok az uzman / 
çok az kaynak

Tedav�ye er�ş�m 
eks�kl�ğ�

Kanserde  çocuk 
ölümler�  artmaktadır.

Gel�şmekte olan ülkelerde

~ 150,000
yılda yen� vaka

Hayatta kalmayan çocukların en 
az% 50's� standart tedav� �laçlarıyla 
tedav� ed�lm�ş olab�l�r. sağkalım oranı

%10–20
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Kanserl� çocuklar ve ebeveynler�, Dünya Çocukluk Kanser� Örgütü �le Sandoz ortaklığı neden�yle akut bakım ve palyat�f 
tedav�ye daha �y� er�şeb�l�yor.
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Dr. Mae, a�le b�reyler�n�n hayat� rolünü kabul ederek benzers�z b�r destek s�stem� oluşturdu. 

Kanser� alt etmek
Dünya üzer�ndek� çocukların çoğunluğu, kanser tedav�s�n�n 

henüz yen� başladığı gel�şmekte olan ülkelerde yaşamak-

tadır. Dolendo, F�l�p�nler'�n çok genç b�r nüfusa sah�p 

olduğunu ve yaklaşık 35 m�lyon çocuğun 14 yaş ve altı 

olduğunu bel�rt�yor. Her yıl yaklaşık 3.500 çocuğa kanser 

teşh�s� konuyor ve bunlardan 1.000'� M�ndanao'da. Dünya 

Çocukluk Kanser� Örgütü tarafından desteklenen ped�atr�k 

onkoloj� çabalarının F�l�p�nler'de ve d�ğer Asya ülkeler� 

arasında örnek olab�leceğ�n� umuyor. Bu Endonezya, Ç�n 

ve H�nd�stan'da daha büyük nüfustak� ülkelerde daha fazla 

çocuğa kanser� yenme şansı verecek. “Eğer Asya'da 

sağkalım oranlarını %40 veya %50 arttırırsanız, kaç 

çocuğun kurtulacağını sadece düşünün!”

Dolendo'nun hastalarının çoğu, çocuklarını çoğu 

zaman besleyemeyen veya okula gönderemeyen çok 

fak�r a�lelerden gel�yor. Bu a�leler arasında kanser� tedav� 

edeb�lmek, sadece muc�zed�r. “Hayatımın �ş� dışlanmış 

kanserl� çocuklar �ç�n daha �y� koşullar sağladığından 

dolayı mutluyum.” d�yor.

S�ngapur'dak� tıp eğ�t�m� sırasında, ün�vers�te hasta-

nes�nde “�nanılmaz” ped�atr�k onkoloj� ek�b�, Dolendo'ya 

�lham kaynağı oldu. “Hem tıp b�l�mler�nde hem de çocuk-

larla �lg�lenme sanatında çok başarılıydılar. Ben de onlar 

g�b� olmak �sted�m.” Ve başarılı oldu mu? Dr. Mae yüksek 

b�r kahkaha atarak “Evet! Olmak �sted�ğ�m g�b� b�r tür 

doktor olab�ld�m.”
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1
Er�ş�leb�l�rl�k
Düşük gel�rl� ülkelerde, n�speten 

düşük mal�yetl� �laçlar onları 

�y�leşt�reb�lmes�ne rağmen, kanserl� 

on çocuğun yaklaşık dokuzu ölüyor. 

B�rçok faktör rol oynamaktadır, 

ancak araştırmamız �laçların neden 

�ht�yaç duyulan yere ulaşmadığını 

araştırmıştır. Tedav� ed�c�, destek-

ley�c� ve palyat�f bakım �ç�n güven�l�r 

kal�tede uygun f�yatlı �laçlara kalıcı 

er�ş�m� gel�şt�rmek �ç�n daha fazlası 

yapılab�l�r. Bu �laçlar temel, patent 

dışı, çoğunlukla jener�kt�r ve heps� 

WHO'nun Çocuklar İç�n Temel İlaç 

L�stes�nde yer almaktadır.

2 
Ulaşılab�l�rl�k
Araştırmaya katılan dokuz ülke 

(Bangladeş, Kamerun, Kolomb�ya, Gana, 

Malav�, Myanmar, F�l�p�nler, Tanzanya ve 

Zamb�ya), çocukluk çağı kanser� 

�laçlarını �thal ed�yor, ancak oldukça 

�y�leşt�r�leb�l�r mal�gn�teler� tedav� etmek 

�ç�n �laçları tedar�k etme ve �thal etme 

çoğu kez güven�lmezd�r. Nedenler 

arasında dünya çapında yeters�z üret�m 

ve dağıtım, zamanında �thalat l�sans-

larını yen�lemen�n başarısız olması, 

taleb�n haf�fe alınması ve / veya gerekl� 

�laçların ulusal �laç l�stes�nde bulun-

maması yer almaktadır. L�stelenm�yorsa, 

�thal ed�lmes� daha az olasıdır.

3
Alım Gücünün Olması
Araştırma yapılan ülkeler�n h�çb�r� 

evrensel sağlık s�gortası sunmuyor. 

Mal� yardım, hayırseverl�k, STK'lar veya 

yardım gruplarından teşv�kler ya da 

kısm� halk sağlığı s�gortası planları 

�çermekted�r.

İlaç �ç�n sübvans�yon olan ülkelerde, 

a�leler�n yüzde beş�nden daha azı 

tedav�den vazgeçt�. N�speten düşük 

mal�yetlere rağmen, a�leler�n %20 

s�nden fazlası madd� güçler� yetmed�ğ� 

gerekçes� �le tedav�y� durdurmak 

zorunda kaldı. Günde �k� dolar �le 

yaşayan a�lelerde, günde b�r dolara 

mal olan �laçlar bütçeye uygun değ�ld�r.

4
Yeterl� kal�te kontrol 
Araştırma yapılan ülkelerde daha da 

end�şe duyulan konu �laçların 

kal�tes�d�r.

İlacın menşe� her durumda b�l�nm�-

yordu, ancak doktorların tümü kal�te 

konusundak� end�şeler�n� d�le get�rd�. 

Afr�ka ve Asya'nın b�r bölümünde, �thal 

ed�len �laçların %50-70'�n�n etk�s�z, 

sahte veya takl�t �laç olab�leceğ� beyan 

ed�ld�. Bazı doktorlar, detaylı olarak 

hazırlanmış başarılı terapöt�k 

protokoller�n kullanılmasına rağmen 

beklenenden daha düşük etk�nl�k ve 

daha yüksek toks�s�te b�ld�rd�ler.

5
Farkındalık
Düşük gel�rl� ülkelerde �nsanlar genell�kle 

çocukluk çağı kanser�nden haberdar 

değ�ld�r. Kanser bel�rt�ler� ve semptomları 

hakkında a�leler ve profesyoneller �ç�n 

program gel�şt�rerek yardımcı olab�l�r�z. 

Eğ�t�m ve f�nansal destek sağlayab�lecek 

uluslararası ortaklıklar kurmaya 

�ht�yacımız var. Ne yapacağımızı b�l�yoruz. 

Harekete geç�rmen�n vakt� geld�. Düşük 

gel�rl� ülkelerdek� kanser neden�yle her 

yıl çocukluk dönem�ndek� 

80.000 ölümün azaltılmasıyla 

başlayab�l�r�z. Çocuklar gelecekt�r. 

Hayatlarını kurtarmak çok öneml�d�r.

T�m Eden, 
Dünya Çocukluk 
Çağı Kanser�n�n 
Tıbb� Vek�ll�ğ� 
Kurucusu, İng�ltere 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anab�-
l�m Dalı, Çocuk ve 
Ergen Onkoloj�s� 
Profesörü

El�zabeth Burns,  
Program Başkanı, 
Dünya Çocuk 
Kanser�, Londra, 
İng�ltere

Çocukların hayatını kurtarmak
Dünya Çocukluk Kanser� Örgütü, düşük gel�rl� ülkelerde kanserl� 
çocukların bakıma er�ş�m�n� �y�leşt�rmek �ç�n çalışmaktadır. Temel �laçların 
�ht�yaç duyuldukları yere g�tmemes�n�n beş neden� olduğunu tesp�t ett�ler.

Daha fazlası �ç�n: “Are Essent�al Med�c�nes Ava�lable for Ch�ldhood Cancer �n the Develop�ng World?” yazarlar Prof. T�m Eden ve El�zabeth Burns

Yazarlar

Bakış açısı
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İy� Üret�m Uygulamaları, �laç tedar�k z�nc�r�n�n kr�t�k b�r parçası olan ürün güvenl�ğ�n� sağlar.

14



“Hastalara �laçları 
ulaştırmak, oldukça 
karmaşık b�r nakl�ye çabası 
gerekt�r�yor. Öncel�k; �şlem 
güven�l�rl�ğ� ve güvenl�ğ�d�r.”
Prof. Dr. Mart�n Woelker, Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�, Ka�serslautern, Almanya
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Tüm �laç üret�m� ve dağıtımı sürec� boyunca sıkı h�jyen standartlarını korumak g�b� katı düzenlemelere uyulmalıdır.
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Hastalara 
�laç 
bulmak
Farmasöt�k ürün güvenl�ğ� ve stab�l�tes� 
konusundak� katı şartlar oldukça 
karmaşık b�r loj�st�k z�nc�r� tarafından 
sunulmaktadır. Etk�n b�r şek�lde 
kullanıldığında, genel sağlık h�zmet� 
masraflarını düşüreb�lmekted�r. 

Hastalara �laçları ulaştırmak muazzam derecede 

karmaşık b�r nakl�ye çabası gerekt�r�r - ve 

herhang� b�r şey mükemmelden daha az olursa 

hayatlar tehl�keye g�reb�l�r. Sonuç olarak, med�kal gönde-

r�ler benzers�z b�r kural d�z�s�ne tab�d�r. Hastaları 

güvenl�ğ� olmayan med�kal ürünlerden korumak �ç�n 

Dünya Sağlık Örgütü, “tedar�k z�nc�r�nde zayıf b�r halka 

mevcut olamaz” d�yerek kr�t�k önem taşıdığını bel�rtt�. 

Nakl�ye ve depolama adımları kes�nt�s�z b�r d�z� serg�le-

mel�d�r. Güvenl� ve stab�l �laçlara er�ş�m�n sağlandığından 

em�n olmak, Scott All�son'ın ek�b�n�n en �y� yaptığı şeyd�r.

Dünyada l�der loj�st�k h�zmet sağlayıcısı olan DHL 

�ç�n Yaşam B�l�mler� ve Sağlık H�zmet� başkanı olarak 

görev yapan All�son ve onun şubes�, bas�t b�r tabletten 

kompleks b�r �nfüzyona kadar her �lacın yolculuğunu 

güvenl� ve zamanında tamamlanmasını sağlıyor. Hassas 

tıbb� ürünler�n azam� özenle taşınmasını sağlamak 

All�son'un günlük �şler�n�n b�r parçasıdır. Örneğ�n b�yoloj�k 

ürünler�n taşınması kolay b�r �ş değ�l. Canlı organ�zmalar 

kullanılarak üret�len bu �laçların her sevk�yatı oldukça 

kırılgandır, �k� �la sek�z derece arasında mutlak b�r sıcaklık 

aralığı gerekt�rmekted�r ve 50  m�lyon dolar kadar 
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değerde olab�l�r. Ve sadece masraflı olab�lecek �laçların 

kend�ler� değ�ld�r. Loj�st�k, �laç tedar�k z�nc�r�nde sadece 

b�r adım olsa da, bu nakl�ye �şlemler� toplam �şlem 

g�derler�n�n yaklaşık %40'ını oluşturab�l�r. 

All�son'un departmanındak� stratej�k ek�pler, tüm 

tıbb� yükler�n güvenl� ve güven�l�r b�r şek�lde ulaşmasını 

sağlamak �ç�n her sevkıyatı gerek b�r dağıtım tes�s�, 

hastane gerekse doktor olsun varış noktasına gelene 

kadar �zler. Yolculuktan önce, herhang� b�r problem� 

tahm�n ederek her adımı har�talandırıyorlar. Bölge ve ulus 

açısından farklılık gösteren üret�c�ler, gümrük of�sler� ve 

düzenley�c� kuruluşlara ulaştırmak �ç�n kamyonları, yük 

trenler�n�, uçakları ve hatta b�reysel kuryeler� koord�ne 

ederler. Her hareket� �zler ve daha sonra performans 

ver�ml�l�ğ�n� anal�z ederler. Ve bu süreçler�n tümü, dünyanın 

genel�nde 200'den fazla ülkede gece gündüz tekrarlar. 

Gerçekten küresel b�r zorluk
All�son, Dallas-Teksas'tak� of�s�nden en öneml� zorluk-

lardan b�r�n� şöyle özetler: “Esk� günlerde �laç, hastaya 

yakın olan dağıtım merkez�n�n yanında bulunan b�r 

fabr�kada üret�l�rd�. Her şey yereld�. Üret�m ağları küresel-

leşt�kçe, tedar�k z�nc�rler� daha da karmaşık hale geld�. 

Ş�rketler nakl�ye masraflarını ve loj�st�k organ�zasyonunu 

absorbe etmek zorundalar fakat y�ne de aynı ürün 

etk�nl�ğ� ve güvenl�ğ�n� tesl�m etmek zorundalar.” İlaçların 

1 imalatçı 5 Gümrük
görevlisi 7 Depo 

işçisi 9 Eczacı veya
doktor3 Taşıyıcı

2 İşçi 6 Taşıyıcı 8 dağıtıcı 10 Hasta4 Havaalanında / limanda  
yer işleyicisi

Distribütör / 

On adımda �laç tedar�k z�nc�r�
B�r �lacın üret�c�den hastaya kompleks yolculuğu
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kal�tes�nden ödün vermeden bu küresel ağ gen�şleme-

s�n�n ele alınması büyük b�r zorluk.

Modern tıbb� �laçlar �k� temel kontrol sürec�n� tak�p 

etmekted�r. İy� Üret�m Uygulamaları (GMP), her b�r �laç 

�ç�n tanımlanmış b�r sürec� olan ürün kal�tes�n� sağlamaya 

yardımcı olur. GMP, b�r ürünü depodan çıkarken ve 

tedar�k z�nc�r�ne g�rerken en yüksek kal�tede olmasını 

sağlamayı amaçlar. All�son devam ed�yor, “Her noktada 

ürünün sağlamlığını ve güvenl�ğ�n� sağlamak �ç�n İy� 

Dağıtım Uygulamalarına veya GDP'ye uymak zorundayız. 

İlaç ş�rketler� �ç�n, bu GDP gerekl�l�kler� kurumsal 

uyumluluk çerçeves�nde z�yades�yle kontrol altına alındı.” 

Başka b�r zorluk da, bölgelere göre GDP'n�n çeş�tl�l�k 

göstermes�. “Aynı ürünler b�r bölgede GDP'den geçeb�l�r, 

Lat�n Amer�ka g�b�, fakat İng�ltere �ç�n d�ğer gereks�-

n�mler� karşılamak zorundadır.” Global gereks�n�mler�n 

tüm güzergâh �çer�s�nde etken olma zorunluluğu, sürec� 

karmaşık hale get�rmekted�r.

Er�ş�m� �y�leşt�rmek �ç�n tedar�k z�nc�r� mal�yetler�n�n 
düşürülmes�
İy� Dağıtım Uygulamaları, farmasöt�k alanındak� gen�ş 

gereks�n�mler arasında yer alır ve bu, tedar�k z�nc�r�n�n 

uygun mal�yetl� olup olmadığı konusunda kaygılar yaratır. 

All�son ve d�ğerler�, süreçler�n adaptasyona �ht�yaç 

duyab�leceğ�ne �nanıyor. “Kar�yer�me başladığım teknoloj� 

alanında, tedar�k z�nc�r� uygulamalarının stratej�k önem�n� 

erkenden anladık. Farmasöt�klerde çeş�tl� nedenler�nden 

ötürü buna daha az d�kkat ed�ld�. H�ç k�mse, bunu ‘b�r �ş�n 

sonu’ hususunda sadece �laç g�b� görünmes�n� �stemez. 

Fakat tedar�k z�nc�r�n� daha etk�n hale get�rmeks�z�n, �lacı 

üretmek veya elde etmek çok pahalıdır.” 

All�son'a göre, genel eczacılık tedar�k z�nc�r�, 

mal�yetler� düşürmek �ç�n b�r takım fırsatlara sah�pt�r. 

Teknoloj� görevler� koord�ne etmek �ç�n yen� yollar sunuyor. 

“Sadece beş yıl önce, b�r sıcaklık algılayıcısı vardı ve b�r 

d�ğer� de lokasyonu, stab�l�tey� ve d�ğer ver�ler� �zl�yordu. 

Ş�md� �se tek b�r sensör, bunların heps�n� ölçeb�l�r ve 

mal�yet�n b�r kısmını d�ğer b�rçok kontrol ölçümler� 

gerçekleşt�reb�l�r.” 

Mob�l ve radyo bazlı uydu s�stemler�, GPS g�b� 

teknoloj�lerle b�rl�kte, ürünler�n seyr� esnasında da�m� 

yoldaşlar. All�son, b�r ürünün yaşam döngüsü boyunca 

et�ketlen�p tam olarak �zleneb�lmes� �ç�n bu yet� çok öneml� 

b�r öğed�r, d�yor. Ayrıca, daha az hassas �laçlar �ç�n fırsatlar 

görüyor: “Bunlar yavaş yöntemlerle taşınab�l�r, uçaklar 

yer�ne okyanus taşımacılığı d�yeb�l�r�m, bu nedenle yükler� 

artırab�l�r ve mal�yetler� düşüreb�l�r�z. Buradan tasarruf 

etmek, daha kr�t�k yolculukların ve hassas �laçların mal�yet�n� 

dengeler. Genel olarak, kal�tey� korurken mal�yetler� 

düşürecek pazarlara ulaşım süres�n� uzatmanın yollarını 

yen�leyeb�l�r�z.”ded�.

All�son, sürec� denetleyen k�ş�ler�n sayısının 

b�rleşt�r�lmes�n� ve d�ğer alanlara yönel�k tedar�k z�nc�r� 

yönet�m�nde yaygın olan uygulamalar ve daha az 

çakışma �ç�n sorumluluklarının tam anlamıyla daha fazla 

tanımlanmasını önermekted�r. All�son, gel�şmekte olan 

ülkeler�n en�nde sonunda süreçtek� �y�leşt�rmelere 

“İy� Dağıtım Uygulamaları veya GDP gerek-
s�n�mler�, kurumsal uyumluluk çerçeves�nde 
yüksek düzeyde kontrol ed�lmekted�r.”
Scott All�son, DHL Yaşam B�l�mler� ve Sağlık H�zmetler� Başkanı
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başlayab�lecekler�n� öngörüyor. “Angola ya da Kongo 

Cumhur�yet� g�b� b�r ülkey� ele alalım. Altyapı sıkı b�r 

şek�lde gel�şmed� ve altyapıyı takl�t etmek çok pahalı ve 

başka yerlerde t�p�k b�r tüket�m türü. Oralarda, onlar 

daha pragmat�k olarak bakab�l�r ve d�yeb�l�rler k� 'daha 

uzun b�r ser� loj�st�k noktalar yaratmak yer�ne e-t�caret� 

etk�nleşt�rmek ya da hasta veya doktora doğrudan 

dağıtım yapmak daha uygun mal�yetl� olab�l�r.”

All�son, bu yaklaşımı e-perakendec� Amazon �ç�n �ş 

model� �le karşılaştırıyor: tedar�kç� konsol�dasyonu, 

merkez� dağıtım ve satıcılar �ç�n b�r kanal görev� gören 

BT tabanlı talep platformu - ancak �laçlar �ç�n uyarlanmış 

model. All�son, bu g�b� olasılıkların gel�şt�r�lmes�n�, �ş 

dünyasını değ�şt�rmek ve �laçlara er�ş�m� �y�leşt�rmen�n 

onu mot�ve eden şey olduğunu söylüyor. 

Bağlaşık v�zyonlar
Gel�şmekte olan bölgeler�n zorlukları ve fırsatları hakkında 

konuşab�len b�r� M�roslav Tukar�c'd�r. Slovenya'nın 

başkent� Ljubljana'da bulunan Tukar�c, Novart�s Bölgesel 

Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu 

ve Afr�ka'nın Başkanı olarak görev yapıyor.

Scott All�son g�b� Tukar�c'te de BT altyapısı var. 

Tedar�k z�nc�r� yönet�m�ndek� �ş�nde on dört yıl geçt�kten 

sonra Tukar�c görev�n�n karmaşıklığını açıklıyor. “B�r 

taraftan, heps� arz ve taleple �lg�l�d�r. Fakat tıbb� gerek-

s�n�me de eklemem�z gerek�r.” d�yor. “Gel�şmekte olan 

ülkelerde ya da altyapının �dealden daha az olduğu 

ülkelerde çalışırken, bu şartlar altında �laç kal�tes�n�n 

etk�lenmemes�n� sağlamak �ç�n d�kkat etmel�y�z.” ded�. 

Tukar�c benzers�z loj�st�k durumlar hakkında 

deney�ml�: “İnsanlar şunu d�yeb�l�r, '�laçlar �malat alanla-

rından uzak mesafelere göndermem�z gerek�yorsa, 

uçakla g�deb�l�r�z.' Ancak durum bundan daha karmaşıktır 

ve sadece mal�yetlerle �lg�l� değ�ld�r. Soğuk z�nc�r� korumak 

�st�yorsanız, b�r uçakla g�tmek gerçekten zor olab�l�r. 

Doğrudan güneş ışığı, ürünler� ısıtmaya başlayab�l�r ve 

uçağa yüklenme yapılmadan önce haval�manında bunun 

kontrol ed�lmes� zor olab�l�r. Bazen den�z yoluyla gönderd�-

ğ�m�zde kontrolü daha kolay olmaktadır. Hız söz konusu 

olduğunda elbette bu farklıdır. Ancak �lacın �sten�len 

kal�tes�n� tam olarak sağlayamazsak hız öneml� değ�ld�r.”

Koord�nasyonun �y�leşt�r�lmes�
Ortadoğu ve Afr�ka'da, özell�kle 60'tan fazla ülkeyle ve 

son derece parçalanmış b�r �laç pazarıyla b�rl�kte, �laç 

tedar�k z�nc�rler� ek zorluklarla karşı karşıya. Tukar�c'�n 

sorumlulukları, �kl�m ve jeopol�t�k faktörler� anal�z etmek 

ve �laveten ac�l durumları �zlemekt�r. Tukar�c, çok sayıda 

yöresel kaygıyla, daha sıkı b�r koord�nasyon potans�yel� 

görüyor: “Doğru planlandığı takd�rde en�nde sonunda 

ş�rketler�n ve hastaların yararlanab�leceğ� s�nerj� vardır.” 

Tukar�c, All�son g�b� Amazon'un �şletme model�n�n �laç 

tedar�k z�nc�r�n�n farklı bölümler�ne nasıl adapte ed�leb�-

leceğ�n� de tahm�n ed�yor. “Çabalarımızı bu şek�lde 

yoğunlaştırarak bazı rotalar ve �laçlar �ç�n kayıpları ve 

daha düşük karlarımızı absorbe edeb�l�r�z anlamına 

gelmekted�r, çünkü d�ğerler�nden b�r baz sev�yede 

karımız var.”

“Tıbb� ürünler�n sorunları şunlardır: K�mler�n süreçte 

olması gerek�yor - ürün güvenl�ğ�n� ve dayanıklılığını ve 

hasta güvenl�ğ� sağlamak �ç�n k�m�n olması gerek�yor - ve 

hastaların �laçlarını ver�ml� b�r şek�lde alab�ls�nler d�ye 

nerede görevler�m�z� b�rleşt�receğ�z.” Tukar�c, küçük 

değ�ş�kl�kler�n b�le çok büyük b�r etk�s� olab�leceğ�n� 

düşünüyor: “Hep�m�z zaten bunu yapmak �ç�n daha �y� 

yollar arıyoruz. Yapmalıyız.”

Ac�l�yet duruma bağlı olarak �laçlar uçak veya gem� �le 
gönder�l�r, ancak sağlam b�r ürün tesl�m etmek öncel�kt�r.
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Prof. Dr. Mart�n Woelker 
loj�st�k s�stemler�n� opt�m�-
ze etmede uzmanlaştığı 
Ka�serslautern, Almanya'dak� 
Uygulamalı B�l�mler Ün�ver-
s�tes�'nde Loj�st�k Teşh�s ve 
Tasarımı dersler� vermekted�r. 

İlaç tedar�k z�nc�r�n� özel yapan ned�r?
 Loj�st�k, altı temel amaca dayanır: doğru 

ürünü doğru yerde, doğru m�ktarda ve doğru kal�tede, 

doğru mal�yetle, doğru zamanda tesl�m etmek. 

Loj�st�kç�ler genell�kle mümkün olduğunca ver�ml� b�r 

şek�lde tasarruf etmeye çalışırlar. Farmasöt�k loj�st�kte 

öncel�k, süreç güven�l�rl�ğ� ve güvenl�kt�r. Tedar�k 

z�nc�r�nde yer alan herkes hastanın el�ne tamamen 

sağlam ürünler�n tesl�m ed�lmes�n� garant� etmek 

zorundadır - mal�yet genell�kle buna sekonder olarak 

düşünülür. Ayrıca, yönetmel�kler�n yüksek yoğunluğu 

bu pazarı çok karmaşık hale get�rmekted�r.

Ürünler�n hareket� ve dağıtımı ne kadar 
etk�l�?
Olab�ld�ğ�nce fazla değ�l. Farmasöt�k loj�st�kte, sonuç 

açıkça ver�ml�l�ğ�n üstünded�r - ana odağı mal�yetler 

değ�ld�r. Bu, b�ld�ğ�m d�ğer tüm alanlardan çok farklı. 

Bazen �nsanlar �laçlarına hemen er�şmeye gerek 

duyarlar, bu nedenle depolama ve nakl�ye mal�yetler� 

veya dağıtım yöntemler� ne olursa olsun günde b�rkaç 

kez eczanelere tesl�m ed�yoruz. Açıkçası, daha �y� b�r 

yol olmalıdır. 

Süreçlerde değ�ş�kl�k yapmak neden 
bu kadar zor? 
 Değ�ş�kl�kler genell�kle 'Mevcut loj�st�k süreçler 

hastaların refahı �le �lg�l�d�r' savı �le redded�l�r.' Bu doğru, 

sorun yok. Ancak tesl�matın nasıl gel�şt�r�leceğ� 

konusunda yansız, açık b�r tartışmaya �ht�yacımız 

olduğuna �nanıyorum veya hep�m�z ya cepten ya da 

s�gorta pr�mler�n� artırarak yüksek b�r f�yat ödeyeceğ�z. 

Daha fazla ver�ml�l�k yaratmak �ç�n b�r süreç 

görünümüne geçerek, sadece �laçların loj�st�k mal�yet-

ler�n� düşürmekle kalmayacağız ancak en�nde sonunda 

sağlık h�zmet s�stem�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ�ne katkıda 

bulunacağız. Ve bunu yaparken, hastaların �ht�yaçlarına 

en �y� şek�lde h�zmet edeceğ�z.

İlaç tedar�k z�nc�r�n� daha uygun mal�-
yetl� hale get�rmen�n yolları var mı?
 İş, herhang� b�r endüstr�de olduğu g�b� 

ver�ml�l�k ve şeffaflığa �ht�yaç duyar. Serbest ekonom�-

lerde müşter�ler hang� üründen �sted�kler�ne karar 

ver�rler. İlaç pazarında b�r fark var. Hastalar �laçlarına 

�ht�yaç duyduklarında ve bu nedenle onlar �ç�n reçete 

ed�lenler� satın almaktan başka şansları olmamasına 

rağmen, aynı zamanda ürünler� en uygun f�yata alması 

gereken müşter�lerd�r. Günde b�nlerce kez yaptığımız 

tüm küçük loj�st�k hareketler� opt�m�ze etmek öneml�d�r 

çünkü burada san�yeler sayılır ve zaman ve mal�yette 

öneml� tasarruf sağlanır. Ayrıca, üret�c� �le hasta 

arasındak� mesafey� değ�şt�rem�yoruz fakat arala-

rındak� b�rçok adımı düşüneb�l�r�z. Loj�st�k sürec� 

�y�leşt�r�rsek hataların olasılığını da en aza �nd�r�r�z. 

Böylece, mal�yetler düşerken güvenl�k standartları da 

artar k� bu ç�ft taraflı kazanç durumudur. 

Hastaları müşter�ler�m�z g�b� görmek
Etk�n �laç loj�st�ğ�, hayat kurtarab�l�r ve mal�yet etk�nl�ğ�n� artırab�l�r.

Röportaj
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B�r toplum sağlık çalışanı, genç b�r anne üzer�nde hızlı b�r sıtma test� yapıyor. Zamb�ya kırsalındak� Chongwe bölges�ndek� 
�nsanlar sağlık h�zmetler�ne düzenl� olarak er�şem�yor.
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“İht�yacı olan hastalar, 
�ht�yaç duyduklarında 
ve nerede olursa olsun 
doğru tedav�ye sah�p 
olmalılar. Er�ş�m� böyle 
gerçekleşt�reb�l�z.”
R�chard Franc�s, CEO Sandoz, eyeforpharma konferansında toplantı açılış konuşmasında, 2017
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Küresel 
ölçekte 
konulara 
er�ş�m
Sağlık h�zmetler�ne sınırlı er�ş�m, dünya genel�nde uzun vadel� sosyal ve 
ekonom�k kalkınmaya öneml� b�r engel oluşturmaktadır. Bununla b�rl�kte, 
çok düzeyl� yaklaşımlar �lerleme get�r�yor. B�r Sandoz bakışı.

Her yıl, b�r m�lyon çocuk tüberkülozdan dolayı hastalan-

makta ve 200  m�lyon k�ş�de sıtma görülmekted�r. Bu 

hastalıklar önleneb�l�r ve tedav� ed�leb�l�r olmalarına 

rağmen, yılda �k� m�lyon ölüme neden olurlar. Her yıl 

yaklaşık 14 m�lyon k�ş�ye, hayatta kalma şansının değ�ş-

mes�yle b�rl�kte, kanser teşh�s� konuyor. Erken tedav� �le 

çocukluk çağı kanser� özell�kle �y�leşt�r�leb�l�r. Yüksek 

gel�rl� ülkelerde on kanserl� çocuktan sek�z� �y�leşmek-

ted�r. Bununla b�rl�kte, dünyanın düşük gel�rl� bölgele-

r�ndek� on çocuğun sadece �k�s� hayatta kalmaktadır.

Bu g�b� hastalıkların küresel yükünün farklı yönler� 

vardır. Uluslararası toplum �k� zorlukla karşı karşıyadır: 

Dünya nüfusunun öneml� kısımları - neredeyse �k� m�lyar 

�nsan - temel �laçlara er�ş�mden yoksundur. Yaklaşık 

400 m�lyon �nsanın sağlık h�zmetler�ne h�ç er�ş�m� yok. 

Aslında, er�ş�m evrensel b�r konudur ve düşük veya orta 

gel�rl� ülkelerle sınırlı değ�ld�r. Bazı ülkeler çok yönlü 

sağlık s�stemler�ne sah�pt�r, ancak çoğu hasta temel tıbb� 

h�zmetler� kend� karşılamak veya �laçların parasını 

ceb�nden ödemek zorundadır.
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Tıbb� h�zmetler�n bulunab�l�rl�ğ�, yerel, bölgesel, ulusal 

veya uluslararası düzeydek� mal�yetler� �le çoğunlukla 

bağlantılıdır. K�ş� başı sağlık bakım harcamaları ülkeler 

arasında büyük farklılıklar göstermekted�r; bununla 

b�rl�kte, sağlık masrafları neredeyse her yerde 

yükselmeye devam etmekted�r. Genel olarak, daha fazla 

sağlık harcamaları, daha fazla ulusun nüfuslarına b�r d�z� 

sağlık h�zmet� sunab�lmes� anlamına gel�r. Ancak, mevcut 

eğ�l�mler devam ederse, önümüzdek� on yılda küresel 

harcamalar 13 tr�lyon ABD dolarına yükselecek ve bu da 

kapsamlı sağlık h�zmetler�n�n ulusal sağlık s�stem� �ç�n 

sürdürülemez olmasına neden olab�l�r.

Aynı zamanda, 2050  yılına kadar dünyanın 

nüfusunun 9,7  m�lyar �nsana ulaşması öngörülüyor. Ve 

dünya nüfusu arttıkça, küresel ömür beklent�s� de artıyor. 

Önümüzdek� yıllarda, dünyadak� beş k�ş�den b�r� 60 yaş 

ve üstü olacak. Ancak �nsanlar yaşlandıkça, h�pertan-

s�yon veya d�yabet g�b� bulaşıcı olmayan hastalıklar 

gel�şt�rme eğ�l�mler� daha yüksekt�r. Buna ek olarak, 

yaşlıların daha sık ve daha uzun sürel� hastanede 

kalmaları gerek�r. Daha da yaşlı çok fazla �nsan ayrıca 

z�h�nsel sağlık konularında tedav� ve bakıma �ht�yaç 

duyacaktır. Bunlar g�b� koşullar, sağlık h�zmet� s�stem�ne, 

a�lelere ve b�reylere uzun dönem b�r mal� baskı 

oluşturab�l�r. 

Sağlık h�zmetler�ne evrensel er�ş�m ve �laveten 

büyüyen ve yaşlanan nüfus �ç�n yükselen sağlık 

masrafları, Sandoz'da görevlend�rd�ğ�m�z kapsamlı b�r 

ankete dayanarak tesp�t ett�ğ�m�z başlıca küresel 

zorluklar arasındadır. Bu ac�l sorunlara çözüm get�rmek 

�ç�n b�r d�z� stratej� gel�şt�rd�k: Daha fazlası �ç�n sonrak� 

sayfalara bakın.

Sağlık �ht�yaçlarını baskılamak

400 
M�lyon 
�nsan h�çb�r şek�lde 
sağlık h�zmetler�nden 
yararlanamıyor.

Büyüyen ve yaşlanmakta olan dünya nüfusu
B�ld�r�len ve öngörülen dünya nüfusu (m�lyar c�ns�nden) ve 
60 yaş üstü nüfusun yüzdes�

Toplam nüfus

60 ve daha yukarı yaştak� nüfus yüzdes�
Kaynak: 
B�rleşm�ş M�lletler

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

%20

%15

%10

10

9

8

7

6

5

Küresel sağlık harcamaları
1995-2014 (tr�lyon USD c�ns�nden) ve öngörülen 
harcamalar

Kaynak: 1995–2014 ver�ler�, Dünya Sağlık Örgütü

Kaynak: 2025 ver�ler�, İş İzleme Uluslararası / 
BMI Araştırma raporu, 2013

1995 2000 2005 2010 2014 2020 2025

13

11

9

7

5

3

2  
M�lyar 
�nsan �ht�yaç 
duydukları �laçlara 
er�şem�yor. Bu, dünya 
çapında her dört 
k�ş�den b�r�nden fazla.

$13  
Tr�lyon 

Global sağlık harcamaları 
2025’e kadar 13 tr�lyon olab�l�r.
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Sandoz, en ac�l sorunlar ve eğ�l�mlerle �lg�l� b�lg�ler 

vermek üzere 2016  yılında sağlık h�zmetler�ne global 

er�ş�m konusunda b�r çalışma başlattı. Bu anal�z, 

6,200 k�ş�n�n ve 12 orta ve yüksek gel�rl� ülkedek� yaklaşık 

400  sağlık profesyonel�n�n kamuoyu araştırmasına 

dayanmaktadır. Sonuçlar, küresel sağlık sorunlarını daha 

�y� anlamamıza ve değ�ş�m yaklaşımlarını değerlend�r-

mem�ze yardımcı oldu. Araştırmalarımıza dayanarak, 

sağl ık stratej � ler �ne er�ş �m�m�z�  yürütmek ve 

faal�yetler�m�z� yönlend�rmek �ç�n b�r model gel�şt�rd�k. 

Ver�ler, küresel sağlık sorunlarını üç ayrı alana 

ayırmamıza yol açtı. Tüm toplumların �laçlara er�ş�m� 

artırması, tıbb� kapas�te gel�şt�rmes� ve med�kal b�lg�ye 

er�ş�m� gel�şt�rmes� gerekt�ğ�ne �nanıyoruz. Ayrıca, her 

baskının çok yönlü, çok aşamalı b�r yaklaşım gerekt�r-

d�ğ�ne �nanıyoruz. B�r �laç ş�rket� olarak, kend�m�z� küresel  

toplumun b�r parçası ve çözümün b�r parçası olarak 

görüyoruz.

* Kaynak: Sandoz Sağlık Sorunları Algı Çalışması 2016 (SHIPS 2016) - ABD, Kanada, Brez�lya, İng�ltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Türk�ye, Rusya, Japonya ve 
Avustralya / Yen� Zelanda'da 6199 katılımcı ve der�nlemes�ne uzman görüşmeler� (386 katılımcı) �le b�rl�kte sanay�leşm�ş ve yen� gel�şen ekonom�lerdek� sağlık 
konularındak� en ac�l sorunlar hakkında kamuoyu algılaması ve uzman görüşü üzer�ne 12 ülke tarafından yapılan b�r anket (Sandoz Healthcare Issues Percept�on Study)

Sandoz tarafından yaptırılan Sağlık H�zmetler�ne 
Er�ş�m Çalışmasının Bulguları*

Sağlık s�stem�n�z �ç�n 
önümüzdek� zorluklar 
nelerd�r?

Sağlık s�stemler�n�n en çarpıcı eks�k  yönler� 
nelerd�r?

Yaşlanan nüfus

%80

%85

%68

%85Ant�m�krob�yal d�renç

Genel kamuoyu, çok alakalı olarak algılamaktadır

Sağlık uzmanları, yüksek oranda alakalı olduklarını düşünüyor

%71

%85Kalp hastalığı ve kanser 
g�b� bulaşıcı olmayan 
hastalıkların artan yükü

%44 %56 %41 %76%56 %41 %55
%23

Halk

Sağlık uzmanlarının %76'sı halkın 
%41'�ne karşılık tıbb� kapas�te 
gel�şt�rme yeters�zl�ğ�n� öngörmekted�r.

Halkın%44'ü, sağlık uzmanlarının 
%56'sına karşılık �laca er�ş�m� düşük 
olarak algılamaktadır.

İlaca er�ş�m Tıbb� kapas�te gel�şt�rme

Halk

Halkın%62's� ve sağlık uzmanlarının 
%74'ü, tedav�ler�n r�sk� ve yararları g�b� 
yeterl� med�kal b�lg� er�ş�m�ne sah�p 
olmadığını düşünmekted�r. 

Düşük Orta Yüksek

Halk

Düşük Orta Yüksek

Sağlık Uzmanları

%62 %74%36
%25

Sağlık Uzmanları

Med�kal b�lg�ye er�ş�m

Halk

Sağlık Uzmanları Sağlık Uzmanları
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İlaçlara er�ş�m� artırmak
Yüksek gel�rl� ülkelerdek� ve yanı sıra düşük gel�rl� 

ülkelerdek� �nsanlar �ht�yaç duydukları �laçlara er�şmekte 

zorluk yaşıyorlar. Er�ş�m çeş�tl� şek�llerde olab�l�r ve b�r 

d�z� yaklaşımla �y�leşt�r�leb�l�r. Novart�s ve Sandoz bu 

alandak� öncü yaklaşımları ve kend� çalışmalarını 

gel�şt�rm�şt�r:

Sağlık kuruluşlarıyla ortak çalışma
Sandoz, gel�şmekte olan ülkelerde pnömon�den dolayı 

m�lyonlarca önleneb�l�r ölümün önlenmes�ne yardımcı 

olmak �ç�n BM �le ortak çalışıyor. Sandoz, ped�atr�k 

pnömon� �ç�n WHO tarafından terc�h ed�len �laca a�t 

500.000'den fazla tedav� kursunu UNICEF'e sağlamıştır.

Çok düzeyl� programlar gel�şt�rme
Dünya nüfusunun neredeyse yarısı sıtma r�sk� altındadır. 

Novart�s Sıtma G�r�ş�m� 2001'den ber� 800 m�lyondan 

fazla tedav� sağlamıştır. Bu çok düzeyl� program, �laçlara 

er�ş�m� araştırma, gel�şt�rme ve kapas�te gel�şt�rme �le 

b�rleşt�rmekted�r. 

Başka b�r grup çapında g�r�ş�m olan Novart�s 

Access, düşük gel�rl� ülkelerdek� �laçlarımızın er�ş�m�n� 

gen�şlet�yor. Program, kard�yovasküler hastalıklar, d�yabet, 

solunum yolu hastalıkları ve meme kanser� g�b� bulaşıcı 

olmayan başlıca hastalıkları ele alan 15 �laç sunmaktadır.

Jener�k �laçların ve b�yobenzerler�n kullanılması
Jener�k �laçlar, sağlık s�stemler�ne daha fazla hastanın 

�laçlara daha az para yatırmasını sağlamaya olanak ver�r. 

Jener�kler kal�te ve performans açısından marka �laçlarla 

eşdeğerd�r. ABD Gıda ve İlaç İdares� Başkanlığına göre, 

ABD'de tek başına reçeteler�n %80'� jener�k �laçlar 

�ç�nd�r - bu da her hafta yaklaşık 3  m�lyar ABD doları 

tasarruf sağlar. 

Benzer şek�lde, b�yobenzer �laçlar kal�tes�, güvenl�ğ� 

ve etk�l�l�ğ� açısından referans b�yoloj�k �laçlarla eşleş�r. 

Avrupa med�kaller endüstr�s� derneğ�ne göre, b�yoben-

zerler�n kullanımı �le AB ve ABD'dek� sağlık s�stem� 

tasarrufu 49 �la 98 m�lyar avroya ulaşab�l�r.
Eczacılar, hastalara danışmanlık yapmakta öneml� b�r rol 
oynamaktadır. Burada, H�nd�stan, Bhopal'dak� küçük b�r 
eczane, çeş�tl� �laçlar sunuyor.

Kaynak: Sandoz Sağlık Sorunları Algı Çalışması 2016 
(Sandoz Healthcare Issues Percept�on Study)

Genel kamuoyu katılıyor

İht�yacınız olan  �laçlara er�şmekte  zorluk 
yaşadınız mı?

Brez�lya %61

Rusya %53

İtalya %42

Türk�ye %40

Almanya %38

ABD %36

Kanada %34

Avustralya %30

Fransa %28

İsv�çre %28

Japonya %24

İng�ltere %19
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Tıbb� kapas�te gel�şt�rme, sağlık uzmanlarının uzmanlıklarını güncel tutab�lmeler�n� sağlar.
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Tıbb� kapas�te gel�şt�rme
Dünyadak� yaklaşık 400 m�lyon �nsan sağlık h�zmetler�ne 

er�şem�yor. Benzer şek�lde zeng�n ve fak�r ülkelerde 

m� lyonlarca �nsan temel sağl ık h�zmetler �ne 

er�şememekted�r. Ulusal s�stemler genel tıbb� masrafları 

karşılayamayarak vatandaşları �flas ya da yoksulluğa 

sürükleyeb�lecek cepten harcamalarla kend� masraflarını 

karşılamaya terk ett�ğ�nde bu durum ortaya çıkab�l�r. Bazı 

ülkelerde, sağlık uzmanlarının daha fazla eğ�t�me �ht�yacı 

vardır. Bazen s�stemler, �laçları, tıbb� b�lg�ler� veya gerekl� 

sağlık h�zmet� sunma kapas�tes�n� �nsanlara sağlayamaz.

Evrensel sağlık s�gortası sağlama
Sebep ne olursa olsun sonuç aynıdır: Hastalar gerekl� 

sağlık h�zmetler�ne er�şem�yorlar. Önümüzdek� yıllarda 

gerçek olab�lecek dünya çapında evrensel sağlık 

s�gortasının sağlanması, pek çok uzman açısından 

çözüm sağlamanın anahtarıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, evrensel sağlık 

s�gortası, tüm �nsanlara madd� sıkıntı çekmeden sağlığın 

önem�, hastalık önlenmes�, tedav� veya terap�, hastane 

bakımı ve ağrı kontrolü g�b� sağlık h�zmetler� aldığı 

anlamına gel�r. Son yıllarda evrensel sağlık s�gortası 

hareket�, uygun f�yatlı ve kal�tel� sağlık h�zmetler�ne 

evrensel er�ş�m sağlama yönünde ülkeler� �lerlemeler�n� 

hızlandırmak �ç�n çabaları ac�len ve öneml� ölçüde 

artırmaya çağıran Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık 

Asambles�, Dünya Bankası ve B�rleşm�ş M�lletler Genel 

Kurulu g�b� k�l�t örgütlerle b�rl�kte global anlamda hız 

kazandı.

Daha �y� tıbb� bakım �ç�n yerel çabaları desteklemek
Uygulamada, evrensel sağlık s�gortasına odaklanmak 

öneml� sonuçlar vermekted�r. Dünya nüfusunun dörtte 

üçüne ev sah�pl�ğ� yapan 100'den fazla alt-ve orta gel�rl� 

ülke bu yönde atılımlar yapmaktadır. Büyük s�stem�k 

g�r�ş�mlere ek olarak, daha küçük, yerel g�r�ş�mler yoluyla 

er�ş�m artmaktadır. B�rçok bölgede, sağlık pol�t�kası 

g�tt�kçe artan b�r şek�lde, Sahra altı Afr�ka'dak� kadınlar ve 

çocuklar �ç�n doğumları daha güvenl� hale get�rmek g�b� 

tıbb� h�zmetler� �y�leşt�rmek �ç�n yerel çabalara odaklan-

maktadır. Sandoz Et�yopyalı ebe eğ�t�m�n� destekl�yor. 

Kaynak: Sandoz Sağlık Sorunları Algı Çalışması 2016 
(Sandoz Healthcare Issues Percept�on Study)

Sağlık uzmanları, en son tıbb� araştırmalara ayak 

uydurmanın zorluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. Her yıl 

yaklaşık 75.000  b�l �msel,  tekn�k ve tıbb� makale 

yayınlanmaktadır, bu nedenle �lg�l� tıbb� b�lg�ler�n bulunması 

büyük ölçüde zaman almaktadır. Sandoz tarafından �şlet�len 

d�j�tal b�r h�zmet olan Transplant TODAY g�b� ücrets�z, 

er�ş�me açık ve konuya özgü platformlar doktorlara aradık-

larını bulmalarında yardımcı olab�l�r. Burada, Avrupa 

hek�mler� �lg�l� çalışmaları anal�z eder ve bulguları İng�l�zce 

olarak özetler.

Tıp eğ�t�m�n�n sağlık uzmanları arasında 
�y�leşt�r�lmes� gerekt�ğ�n� düşünüyor 
musunuz?

Genel kamuoyu katılıyor Sağlık uzmanları katılıyor

İng�ltere 
%48  

%100 

Amer�ka B�rleş�k Devletler� 
%54 

%93 

İsv�çre 
%57  

%47 

Fransa 
%59  

%77 

Kanada 
%60  

%90 

Avustralya / Yen� Zelanda 
%63 

%87 

Japonya 
%63 

%60 

İtalya 
%72  

%87 

Almanya 
%73  

%53 

Türk�ye 
%77  

%53 

Brez�lya 
%82  

%97 

Rusya 
%90 

%93 
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Tıbb� b�lg�ler çok büyük b�r �ht�yaçtır. Hastalar b�r doktorun tavs�yes�ne güven�r, ancak aynı zamanda tedav�n�n yararları, 
r�skler� ve alternat�fler� hakkında b�lg� ed�nmek �stemekted�rler.
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Er�ş�m� gerçekleşt�rme yollarının sadece b�rkaç 

örneğ� vardır bunlar: kapas�te gel�şt�rme, tıbbın ve 

tedav�n�n �ht�yaç duyulan yerlerde bulunduğundan 

em�n olunması ve dünyanın en ölümcül hastalıklarıyla 

savaşmak �ç�n tıbba er�ş�m; tıbb� b�lg�lere er�ş�m, tedav� 

seçenekler�n� �y�leşt�rme ve en�nde sonunda her şeyden 

önce hastalıkları önleme.

Tıbb� b�lg�y� gel�şt�rmek
Dört sağlık uzmanının yaklaşık üçü tıbb� b�lg�lere er�ş�m� 

düşük olarak algılıyor. Sandoz'un 12 ülkel�k anket�, sağlık 

uzmanlarının ve halkın çoğunluğunun hastalıklar, �laçlar 

ve tedav�ler hakkında daha fazla b�lg� ed�nmek �sted�k-

ler�n� ortaya çıkardı. Bazı durumlarda, yeterl� b�lg� yok. 

Bununla b�rl�kte, b�lg� güven�l�r olmadığında ve aşırı b�lg� 

yüklemes� yapıldığında da, b�lg�ye er�ş�m düşük sayılır. 

Hem hastalar hem de sağlık uzmanları, daha fazla 

er�ş�me �ht�yaç duyuyor. Değ�ş�kl�k stratej�ler� �le b�rl�kte 

bazı senaryolar aşağıda ver�lmekted�r:

Tıbb� b�lg�ye daha �y� er�ş�m sunmak
Düşük ve orta gel�rl� ülkelerdek� hastalar ve sağlık 

h�zmet� sağlayıcılarının genell�kle tıbb� b�lg�ye sınırlı 

er�ş�m� vardır. Uluslararası g�r�ş�mler ve ortaklıklar, Avrupa 

ve yerel sağlık profesyoneller� arasındak� değ�ş tokuş 

dâh�l olmak üzere değ�ş�kl�ğ� desteklemekte ve bel�rl� 

koşullarla �lg�l� �şb�rl�ğ�n� desteklemekted�r. Örneğ�n, 

Sandoz tarafından yürütülen Breathe Afr�ca programı, 

tıp öğrenc�ler�ne astımı teşh�s etmek �ç�n eğ�t�m ver�yor. 

Hasta eğ�t�m� de sunmaktadır.

B�rçok hasta tıbb� b�lg�ler �ç�n �nternet� kullanır, 

ancak ney�n doğru ve güven�l�r olduğunu ve ney�n doğru 

olmadığını anlamamaları r�sk� vardır. Hastalar, hastalıkla-

rının ve tedav� seçenekler�n�n ayrıntılarını b�lmek 

�stemekte ve anlamaya �ht�yaçları vardır. Er�ş�m� �y�leş-

t�rmek �ç�n en �y� uygulama örneğ�, sert�f�kalı ve doğru-

lanmış tıbb� b�lg�y� sunan İng�ltere Ulusal Sağlık Serv�s� 

tarafından �şlet�len b�r platform olan Informat�on 

Standard'dır.

Mob�l teknoloj�yle er�ş�m� artırmak
Teknoloj�, sağlık h�zmetler�ne er�ş�m� artırmak �ç�n ola-

nak sağlayıcı olarak söz ver�yor. Örneğ�n, teletıp - cep 

telefonlarıyla tıbb� temas - her zamank�nden daha fazla 

k�ş�ye sağlık h�zmet� ve tavs�yeler� get�rme potans�yel�ne 

sah�pt�r. Özell�kle düşük ve orta gel�rl� bölgelerdek� cep 

telefonlarının yaygın kullanımı, hastaların kend� sağlık du-

rumlarını �zlemeler�ne ve hastalık önleme ve tedav�s�nde 

uzman tavs�yeler� ve eğ�t�mler� almalarına fırsat tanır. 

Kaynak: Sandoz Sağlık Sorunları Algı Çalışması 2016 
(Sandoz Healthcare Issues Percept�on Study)

Tıbb� tedav�ler�n fayda ve yan etk�ler� 
 hakkında daha fazla b�lg�ye �ht�yacınız 
 olduğunu düşünüyor musunuz?

Brez�lya 
%83  

%93 

Türk�ye 
%83  

%67 

Rusya 
%79 

%97 

İtalya 
%73  

%65 

Fransa 
%71  

%90 

İsv�çre 
%69  

%47 

Almanya 
%67  

%50 

Japonya 
%65 

%63 

Avustralya / Yen� Zelanda 
%64 

%87 

Kanada 
%61  

%87 

Amer�ka B�rleş�k Devletler� 
%57 

%100 

İng�ltere 
%49  

%93 

Genel kamuoyu katılıyor Sağlık uzmanları katılıyor
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Daha �y� sağlık �ç�n f�k�r 
kazanın

B�r l�der� nasıl tanımlarsınız?” Sandoz CEO'su 

R�chard Franc�s bu soruyu sorduğunda, b�r 

düz�ne genç g�r�ş�mc�n�n yüzler�ne bakıyordu. 

“B�r l�der, tak�p etmeye hazır olduğunuz b�r�s�d�r” ded� 

bas�tçe. Ardından, d�nley�c�ler�ne şaşkınlık yaratarak 

ekled�: “Her b�r�n�z� tak�p eder�m - ve yolculuğa 

gerçekten dört gözle bakarım.”

 Franc�s, yaşları 18-35 arasında olan gençler�n 

mob�l teknoloj�y� kullanarak daha �y� sağlık �ç�n f�k�rler 

sunmasını �steyen b�r yarışma olan Sandoz HACk'ın - 

Sağlık Er�ş�m G�r�ş�m� Sorunu'nun f�nal�stler�nde l�derl�k 

özell�kler�n� tanımada yalnız değ�ld�. Altı f�nal�st takım 

Almanya, Gana, Mald�vler, Pak�stan, F�l�p�nler ve Güney 

Afr�ka'dan geld�. Takımlar, Mart 2017'de sağlam �ş tek-

l�fler�n�, üç kazananı seçen uzman b�r yargılama kom�-

tes�ne sundu. Böylece Sandoz HACk kazananları k�md� 

ve f�k�rler� nelerd�? Sağlık h�zmetler�ne er�ş�m elde etme 

tutkuları �le b�rl�kte k�ş�l�kler� ve planlarına da�r b�r anlık 

bakışı yakaladık.

Üç kazananla buluşmak ve ülkeler�ndek� sağlık er�ş�m�n� nasıl gel�şt�rmey� 
planladıklarını öğrenmek �ç�n 2017 Sandoz Sağlık Er�ş�m Mücadeles�nde 
sahne arkasına bakın: Gana, Mald�vler ve F�l�p�nler.

Eğlencel� f�k�rler, Mald�vler'de 
donör çözümler� buluyor

Mohamed Shura�h, 26  yaşında, turkuaz mav�s� 

okyanus sularını gösteren b�r seyahat af�ş�ne 

bakarak “Den�z� sev�yorum. Ancak, �kl�m 

değ�ş�kl�ğ� �le Mald�vler on yıl �ç�nde suyun altında 

kalab�l�r.” d�yor. Shura�h, doğayı, ev�n� ve �nsanları ve 

refahını önems�yor. Kend� ülkes�n�n mercan adalarını 

nasıl kurtaracağını b�lm�yor olab�l�r, ancak Talasem�'nden 

muzdar�p Mald�vl�lere yardım etmek �ç�n em�n olduğu b�r 

planı var ve tedav�ye düzenl� kan nakl� yapılması 

gerek�yor. Talasem�, oks�jen� vücuda taşıyan alyuvar 

hücreler�ndek� prote�n olan hemoglob�n'�n üret�m�n� 

etk�leyen, kalıtsal b�r kan hastalığıdır. İnsanlara kan 

vermeye ve kan bağışlarını yönetmeye yönel�k teşv�kler 

sunmak �ç�n b�r uygulama üret�yor. Shura�h - soyadları 

kullanmak Mald�vler'de yaygın - b�r ç�md�k anlamındadır. 

Shura�h, b�lg�sayarlarla “oyalanmak”tan hoşlandığını ve 

ş�md� de b�lg�sayar b�l�mler� eğ�t�m�n� almadan b�r yazılım 

gel�şt�r�c�s� olarak çalıştığını söylüyor.

Shura�h a�les� �le yaşıyor; kend�s� ve kız arkadaşının 

ne zaman evleneceğ� konusunda soru sorulduğunda 

utangaç değ�l. “Ebeveynler�m�z gerekl� testler� yaptır-

mamızı öner�yor” d�ye gülümsüyor. Mald�vler'de, bu 

talasem� testler� anlamına gel�r. Ülkedek� yaklaşık 

400.000 k�ş�, %20's�ne yakını Talasem� taşıyıcısıdır. 

Hastalar genell�kle yarım düz�ne k�ş�n�n �sm�yle k�ş�sel 

kan bağışı l�stes�n� tutarlar. Onlar ya da akrabaları, bağış 

yapab�lecekler� k�msey� kandıramaz, beklenmed�k şek�lde 

yokluğunu, tat�ller�n� ya da hastalıkları dengeye sokmak �ç�n 

uğraşırlar. “İnsanlar bazen hastaneden Facebook veya 

Tw�tter'a mesaj gönder�p şu soruyu sormaktadır:

 

“İnsanlar Facebook veya Tw�tter'da 
yayın yapar ve “K�m kan bağışlayab�l�r?” 
sorusunu sorarlar. Bazen hastaneden 
mesajlar gönder�yorlar. Bu, �nsanların 
yapması gereken b�r şey değ�l.” 
Mohamed Shura�h, Blood Dr�ve, Mald�vler
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‘K�mler kan bağışlayab�l�r?’ Bu, �nsanların yapması gereken 

b�r şey değ�l.” Ancak şu an �ç�n partner� veya çocuğunun 

hayatını kurtarab�lecek yalnızca bu ac�l mesajlardır. 

Kan bağışı uygulaması projes� �ç�n Shura�h, d�ğer 

yazılım gel�şt�r�c�s� Yameen Rasheed (†) �le ortak çalıştı. 

Ödül tören�nde Yameen ve Shura�h projeyle �lg�l� 

planlarını konuştu. Yameen, “Ülkem�z aslında çok küçük 

b�r topluluk, bu yüzden sadece �k� k�ş� ulusal ölçekte 

öneml� b�r etk� yapab�l�r. Sandoz HACk'ın kazananları 

arasında olmaktan dolayı gerçekten mutluyuz. Talasem� 

�le Mald�vler�n hayatlarını değ�şt�rmek �ç�n ş�md� gerçek �ş 

başlıyor.” ded�. 

Gana'da m�toloj�k tedav�lerden 
mob�l bağlantılara

B�r Gana köyünün herhang� b�r eczaneden yoksun 

olduğunu fark eden eczacı Elv�n Blankson bu 

duruma sorun olarak baktı. Şu cevap �le şok 

oldu: “B�r b�nanın çatısına su atıyoruz, b�nadan b�r kap 

�çer�s�ne damlayan suyu alıyor ve �ç�yoruz”. Bunu duyan 

Elv�n, ülkes�n�n uzak bölgeler�ne modern tıbb� tavs�yeler 

get�rmeye karar vermeye başladı. Gana, Accra'lı 

32 yaşındak� Elv�n, eczacının kırsal tes�s ve kl�n�kler� 

denetlemes�ne olanak sağlayan b�r mob�l uygulama 

gel�şt�r�yor.

B�r eczacı olarak altı yıllık �ş hayatı ve kend� mob�l 

teknoloj�s� sevg�s�ne dayanarak, Elv�n, bazı durumlarda 

hala efsanev� tedav�lere güvenen bölgelere daha �y� 

sağlık h�zmet� götürmek �ç�n eczaney� telefonlarla b�rleş-

t�r�yor. Gördüğü g�b� asıl sorun, şeh�r dışındak� eczacıların 

eks�k�l�ğ� ve bu durum bazı eczaneler�n med�kal tezgâh 

yardımcıları tarafından sadece çalıştırıldığı anlamına 

gel�yor. “K�mse Gana'nın kırsal alanlarına taşınmak 

�stem�yor, bu nedenle hastalar profesyonel b�r eczacı ya 

da doktoru hemen hemen h�ç görem�yor.”

Sandoz Genel Müdürü R�chard Franc�s, Mald�vler'den 
Yameen Rasheed ve Mohamed Shura�h'e çek sunuyor. 

F�k�r: Kan Bağışı
Paraya çevr�leb�l�r puanlar, rozetler ve perakende hed�ye 
kartı g�b� ödüller �le Mald�vler'de kan bağışlarını teşv�k etmek 
�ç�n b�r uygulama. Kan bağışçılarının ve kan gruplarına a�t 
merkez� kayıt defter�n� oluşturmayı ve bağışçılarla potan-
s�yel alıcıların �let�ş�m kurmasını amaçlıyor. Uygulama aynı 
zamanda bağış merkezler�n� l�steleyecek ve ac�l durumlarda 
anlık b�ld�r�mler� gönderecekt�r. Bu çözüm, düzenl� kan nakl� 
�ht�yacına yol açan hemoglob�n üret�m�n� etk�leyen b�r kan 
hastalığı olan Talasem� hastalarına yardımcı olacaktır.

“Yapılması gereken çok �ş var ve baş-
lamak �ç�n acele etmel�y�z. Ortak has-
talıkların tedav�s�nde Gana'nın kırsal 
alanlarına yardım etmek �st�yorum. Bu 
ödülü kazanmak, bu rüyayı gerçekleş-
t�rmek �ç�n b�z� daha da yakınlaştırdı.” 
Pr�sc�lla Abu-Darko, GoPharma, Gana 
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F�l�p�nler'de kalpler� fethetmek ve 
hayat kurtarmak

B�rçok k�ş� Uzay X'ın arkasındak� yaratıcı z�h�n Elon 

Musk'u duymuştur; uzay yolculuğu �ç�n özel b�r 

g�r�ş�md�r. Hayranlarından b�r� Joel Alejandro, 

Musk'un toplumdak� olumlu değ�ş�kl�kler �ç�n uzay 

boşluğuna nasıl baktığına hayran olmaktadır. 21 yaşındak� 

tıp öğrenc�s� Joel de olumlu b�r değ�ş�m arıyor. An� kalp 

durmasına karşı harekete geç�yor. “Sal�” adlı uygulama-

sıyla, F�l�p�nler'dek� herkese kard�yopulmoner resüs�-

tasyon (CPR) öğretmey� planlıyor. 

Joel, “V�zyonu sürdürmek �ç�n Musk'un yaratıcı-

lığına ve tamamen dehasına hayran oluyorum” d�yor. En 

yakın akrabalarının da kar�yer hırsına �lham verd�ğ�n� 

söyled�. Amcası tıp doktoru, babası yerel b�r pol�t�ka-

cıymış. Joel, çoğunlukla yapıtaşı oluşturan z�yaretlerde 

ona eşl�k ett�. “Yıllar boyunca onunla b�rl�kte g�tmek 

sağlık sorunları ve �nsanların hayatları üzer�ndek� 

etk�ler�n�n gerçekler�ne da�r gözler�m� açtı” d�yor. 

F�l�p�nler'de bu gerçekler büyük adalets�zl�k 

�çer�yor d�ye Joel ekl�yor. Ancak zeng�nl�k k�msey� ülken�n 

b�r�nc� kat�l� olan kalp rahatsızlığından koruyamaz. 

Öğrenc�ler �ç�n CPR eğ�t�m� zorunludur, ancak ada 

ülkes�nde genel halk �ç�n çok az eğ�t�m merkez� bulun-

maktadır. Tıp okulundak� �k�nc� yılında, Joel'�n “ah-ha” 

Sağlık h�zmetler�n� opt�m�ze etmekle meşgul olmadı-

ğında, Elv�n Manchester Un�ted'ı �zlemekten hoşlanıyor. 

İng�l�z futbol kulübü, Elv�n'e mükemmel b�r uyum sağlayan 

dünyanın en ünlü stadyumlarından olan Old Trafford'un 

lakaplı Theatre of Dreams oynuyor. Elv�n, “Geleceğ�n nasıl 

görüneceğ�n� hayal etmekten hoşlanıyordum” d�yor. 

Elv�n de son derece çalışkan b�r �şç�d�r. İng�ltere'de 

Nott�ngham Ün�vers�tes�'ndek� Commonwealth burs yılı 

boyunca, uluslararası kamu sağlığı konusundak� yüksek 

l�sans programı �ç�n Lebene Soga'yla tanıştı. Gana'dan 

olan ve Elv�n'� olumlu görüş ve bol gülümseme g�b� ortak 

yanları olan Lebene, “Aynı tutkuyu paylaşıyoruz” d�yor. 

Ş�md�, 35 yaşında olan Lebene İng�ltere'dek� Henley 

Bus�ness School'da g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m� veren b�r yıllık 

eğ�tmen, Elv�n �ç�n HACk ödül tören�ne katıldı. 

Elv�n'�n GoPharma ortağı olan Pr�sc�lla Ebu-Darko 

aynı ölçüde enerj�k ve profesyoneld�r. V�ze sorunları 

Elv�n'�n Sandoz HACk'le şahsen görüşmes�n� engelle-

y�nce, Pr�sc�lla da Londra'dak� ek�b� tems�l ett�. Mob�l 

teknoloj�n�n mesafeler� nasıl b�rleşt�rd�ğ�n�, Gana'da 

5.000  k�lometre uzaklıktak� Elv�n'e sürekl� danışarak 

ustalıkla gösterd�. Pr�sc�lla, GoPharma'nın �ş gel�şt�r-

mes�n� desteklemekted�r. “Teknoloj�” der başını salla-

yarak, “Projem�z bununla �lg�l�d�r. Dünyayı daha küçük b�r 

yer hal�ne get�r�yor.”

“Pr�sc�lla, “Yapılması gereken çok �ş var” ded�. 

“Başlamak �ç�n acele etmektey�z. Ortak hastalıkların 

tedav�s�nde Gana'nın kırsal alanlarına yardım etmek 

�st�yorum. Bu ödülü kazanmak, bu rüyayı gerçekleş-

t�rmek �ç�n b�z� daha da yakınlaştırdı.”

F�k�r: GoPharma
Kırsal tes�s veya kl�n�klerdek� eczacıları tıbb� tezgahtarlara 
bağlayan b�r uygulamadır. Eczacılar hasta konsültasyonları, 
reçete �ncelemeler�, �laç s�par�ş tavs�yeler� ve olası kontren-
d�kasyonlar hakkında tavs�yeler sunarak, gerçek zamanlı 
olarak b�rçok lokasyondak� operasyonlara nezaret edeb�l�r. 
Bu çözüm, eczacı yoksunluğu olan Gana'nın kırsal alanla-
rındak� yetenek açığını kapatmayı amaçlıyor.

“An� kalp duruşlarının %80'�nden 
fazlası evde gerçekleş�r ve büyük 
�ht�malle sevd�ğ�n�z k�ş�lere olur. 
Annen� ya da babanı kurtarmak 
�ç�n b�r şeyler yapamayacak olmak 
korkunç olurdu.” 
Joel Alejandro, Sal�, F�l�p�nler
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Joel Alejandro, Sal�, F�l�p�nler
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anısı CPR sınıfı sırasında oldu. “Zor görünmüyordu,” ded� 

düşünceye dalarak. V�deo oyunlarının düzens�z b�r 

oyuncusu, ancak f�tness uygulamalarının hevesl� b�r 

kullanıcısı olan Joel an�den elektr�klend�. “An�den, f�tness 

uygulamalarının kolaylığı ve rahatlığını CPR eğ�t�m�ne 

uygulayab�leceğ�m�z�n farkına vardım!” ded�.

İnsanlar, CPR'n�n yabancılarla b�rl�kte halka açık 

yerlerde meydana geld�ğ�ne �nanab�l�r. Aslında, tehl�kede olan 

a�le b�reyler�n�n hayatlarının bunu yaşaması muhtemeld�r. 

Joel, “An� kalp durmasının en az %80'� evde gerçekleş�yor ve 

muhtemelen sevd�ğ�n�z k�ş�lere de olacak” d�yor. “F�l�p�nl�ler 

çok a�le odaklıdı” d�yor ve ekl�yor: “Bu sorumluluğu a�leler�m�z 

�ç�n de oluşturab�l�r�z. Annen� ya da babanı kurtarmak �ç�n b�r 

şeyler yapamayacak olmak korkunç olurdu.”

İnançla konuşuyor ve kend�s�n� �çe dönük yönlü 

olduğunu düşünecekler�n� söylemes�ne rağmen, açıkça 

�nsanlara yardım etme konusunda tutkuludur. Ancak 

HACk çalıştayında, �çsel tutkusu dış çek�ngenl�ğ� �le 

parladı. Kahvereng� gözler� parlıyor. “B�l�yor musunuz, 

yaptıklarınıza gerçekten �nandığınızda projen�z hakkında 

konuşmak kolay!” 

Sorunları çözmeye yönel�k bu tutku, Joel'�n “akıp 

g�den b�rşey” olarak tanımladığı Sal� ek�b� üyes� 

24 yaşındak� Andrea Reluc�o'de de kolayca görüleb�l�r. 

İy�mser, pragmat�k ve görünüşte herkesle rahat, Sal�'n�n 

�ş gel�ş�m�n� yönetmekted�r. Uzmanların sert sorgulama-

larıyla karşı karşıya kaldığında, masalara döndü ve sordu 

“H�ç CPR eğ�t�m� aldınız mı? Hatırlayab�l�yor musun?” 

Sorusu sess�zl�kle karşılandı. “Tamam,” ded� sak�nleşt�. 

“B�rçok k�ş� tazelemeye �ht�yaç duyuyor.”

Daha sonra, b�r derg�ye başvururken, Andrea, 

kolunu yukarıya doğru ger�lm�ş b�r Süper kadın kostü-

münde b�r kızın görüntüsüne dokundu. “Ben kend�m� bu 

çocuk g�b� meraklı, eğlencel� ve keş�f dolu görüyorum” 

gözler� parladı, ger�lme takl�d� yaptı. Andrea ve Joel 

kazandıklarını duyunca, ruhları g�deb�ld�ğ� kadar yükseğe 

uçtu. Joel, “Başlangıçta, umutlarımızı artırmak �stemed�k” 

d�yor. Joel, “Sandoz F�l�p�nler'den yol boyunca cesaret ve 

çok yardım aldık” d�yor. “Kazanmak �ç�n sana yardım 

etmek �st�yoruz” ded�ler. Gerçekten b�ze �nanmışlardı. 

Artık toplumumuzda fark yaratab�l�r ve CPR eğ�t�m� 

yoluyla �nsanları kurtarmaya yardım edeb�l�r�z.” ded�.

Kazananlar Gana'lı Lebene Soga ve Pr�sc�lla Adu-Darko, 
takım arkadaşı Elv�n'e �y� haber vermek �ç�n arıyor.

F�k�r: Sal� 
F�l�p�nler'de kard�yopulmoner resüs�tasyon (CPR) öğreten 
b�r uygulama. İş�tme ve görsel �stemlerle CPR'y� etk�n b�r 
şek�lde yönetmek �ç�n herkese öğret�r, mot�ve eder ve 
rehberl�k eder. Ayrıca, kullanıcıları başka b�r cankurtaran 
ağına bağlar ve ac�l durumlarda ac�l serv�sler� b�lg�lend�r�r. 
Ülken�n en büyük kat�ller�nden b�r� olan kard�yak arrest 
durumunda �nsanlara güç ver�r. “Sal�”, “katıl” ya da “bağlan” 
anlamına gelen b�r Tagalog dünyasıdır.

Sandoz Neden Sağlıkta Er�ş�m Sorunu'nu gel�şt�rd�
Sandoz’da, en büyük değ�ş�kl�kler�n şaşırtıcı küçük 
f�k�rlerden geld�ğ�ne �nanıyoruz. Bazen �y� b�r f�k�r �le har�ka 
b�r f�k�r arasındak� tek fark b�raz destekt�r. Eylül 2016'da 
Sandoz HACk - Healthcare Access Challenge - �nsanları 
daha �y� Sağlık h�zmetler�ne kavuşturmak �ç�n mob�l 
teknoloj�y� kullanma konusunda yaratıcı f�k�rler �sted�. 
30 ülkeden yaklaşık 150 f�k�r arasından altı f�nal�st f�k�rler�n� 
WIRED Health 2017'de Londra'da sundu. Gana, Mald�vler 
ve F�l�p�nler'den gelen kazanan takımların her b�r� 20 b�n 
Avro ve f�k�rler�n� gerçeğe dönüştürecek b�r mentorluk aldı.
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Sandoz HACk değerlend�rme 
panel�
Roberto Ascione: Healthware International'ın kurucusu
Fredrik Debong: Uygulama tabanlı diyabet yönetim sistemi 
olan mySugr'ın kurucusu ve CEO'su 
Richard Francis: CEO, Sandoz
Rowland Manthorpe: WIRED dergisinde Sağlık Editörü
Dr. Harald Nusser: Düşük ve orta-düşük gelirli ülkelerdeki 
ilaçlara erişimi genişletmeyi destekleyen Novartis Social 
Business'in Başkanı

Sol fotoğraf: Hakemler, 
F�l�p�nler'den Sal�, Andrea 
Reluc�o ve Joel Alejand-
ro'yu selamlıyorlar. 
Soldan res�m: R�chard 
Franc�s, Roberto Asc�one, 
Dr. Harald Nusser ve 
Fredr�k Debong. 

Sağ fotoğraf: F�nal�stler, 
g�r�ş�mc�ler�n yalnızca 
%1'�n�n başarılı olduğunu 
söyleyen Sugr kurucusu 
Fredr�k Debong'u 
(merkezde) d�nl�yorlar - 
fakat bu onu durdurmadı. 
Sol taraftan res�mlenm�ş: 
Pr�sc�lla Ebu-Darko, Lebene 
Soga, Abrar Ahmad, 
Bened�kt Schm�dl, Debong 
ve Yameen Rasheed.

MedMee (Pak�stan), Sa�f Al�, Abrar Ahmad 

MedMee, d�j�tal tıbb� kayıtları hastaların el�ne alacak ve 

�nsanlara �laçlarını ne zaman ve nasıl alacağını b�ld�rmek 

�ç�n b�r chatbot kullanacaktır. Amaç, �laç hatalarını 

azaltmaktır.

P�llDrop (Güney Afr�ka), Johannes Mangane 

P�llDrop, sapa yerlerdek� hastalara �laç toplayıp �laç 

taşıyab�len sürücüler� olan hastaları b�rb�r�ne bağlayan b�r 

mob�l platformdur. Hastaları aşırı seyahat süres� ve 

mal�yetler�nden kurtarır.

SALMON (Almanya), Bened�kt Schm�dl, 
Tanja Schwarzme�er 

Harvard Travma Anket� g�b� tarama testler�ne dayalı 

sorular kullanarak, SALMON uygulaması (“Tüm 

Yaşamlara Bakın - Ruh Sağlığı Düzenleyen Ağlar”), 

Almanya'nın mültec� nüfusu arasında ş�ddetl� ps�k�yatr�k 

stres bozukluklarının saptanmasına yardımcı olacaktır. 

Böylece mültec�ler daha sonra entegrasyonu sağla-

yacak yardım alab�l�rler.

İk�nc� gelen takımlar
İşte Londra'dak� Sandoz HACk'ten gelen d�ğer 
üç f�nal�st grubu:
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B�r petr� kabında büyüyen bakter�ler. Met�s�l�ne d�rençl� Staphylococcus aureus (MRSA) özell�kle zahmetl�d�r.
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Ant�m�krob�yallere karşı 
bakter�yel d�renç 2050 yılına 
kadar yılda on m�lyon k�ş�n�n 
ölümüne neden olab�l�r.

“Tackl�ng Drug-Res�stant Infect�ons Globally: F�nal Report and Recommendat�ons”, The Rev�ew on Ant�m�crob�al 
Res�stance, Mayıs 2016
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D�rençl� Staphylococcus aureus bakter�ler�n� (altın renkte) yok etmeye çalışan �nsan beyaz kan hücreler� 
(mav� renkte göster�lm�şt�r).
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Ant�b�yo-
t�k d�renc� 
�le karşı 
karşıyayız 
B�rçok ortak ant�b�yot�k, bazı 
d�rençl� bakter�lere karşı etk�s�z 
hale geleb�l�r. Bu sorun, her şeyden 
önce hastanelerde ve kl�n�klerde, 
küresel b�r sorun hal�ne gel�yor.
Faktörler�n bel�rlenmes� ve halkın 
eğ�t�lmes� d�renc�n ele alınmasının 
anahtarlarıdır.
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Sandoz'un ant�b�yot�k geleceğ�ne olan bağlılığı

Sandoz'da, �nsan hayatını �y�leşt�rmek ve 
uzatmak �ç�n yen� yollar keşfed�yoruz. 
Dünyadak� �nsanlara yüksek kal�tel� �laca 
er�şeb�lmeler�ne yardımcı olmak �ç�n 
özgün yaklaşımlara öncülük ed�yoruz. 
Toplumun artan sağlık �ht�yaçlarını 
destekleme becer�s�n� gel�şt�rmeye 
katkıda bulunmamıza bu şek�lde devam 
ed�yoruz. Bu bağlamda g�derek zorlanan 
ant�m�krob�yal d�renç (AMR) �lerlemes�d�r. 

Novart�s grubunun öneml� b�r 
d�v�zyonu olan Sandoz, Ant�-Enfekt�fler 
organ�zasyonu AMR söz konusu 

olduğunda l�derl�k ed�yor. L�derl�k 
konumumuz b�ze �nsanlara sadece 
ant�b�yot�kler�n önem� hakkında değ�l, 
aynı zamanda onları sorumlu b�r şek�lde 
kullanmalarını da hatırlatma fırsatı ver�r. 
Bu nedenle, ant�b�yot�kler�n rasyonel 
ve uygun kullanımını destekleyen 
yönet�m uygulamalarını güçlü b�r şek�lde 
destekl�yoruz. Sandoz, AMR'n�n temel 
nedenler�n� çözmek �ç�n d�ğer paydaşlarla 
b�rl�kte çalışmaya kend�n� adamıştır. 

Kararlı üret�m ve güvenl� ant�b�yot�k 
tem�n� sağlamakla kalmayıp aynı 

zamanda AMR oluşumunun altında 
yatan mekan�zmaları anlamak ve �laveten 
en sık görülen nozokom�yal ve fırsatçı 
enfeks�yonları tedav� eden yen� gel�şt�r�len 
ant�b�yot�kler� araştırmak ve gel�şt�rmek �ç�n 
kararlıyız. Yen� gel�şt�r�len formülasyonlar ve 
�nkremental yen�l�kler�n ben�msenmes� de 
çalışmalarımızın öneml� b�r parçasıdır. 

Bu nedenle, Novart�s Grup, 
344 m�lyon avroyu ant� m�krob�k d�renç 
önlemler�ne ve faal�yetler�ne yatırım 
yapan AB'n�n “Yen�l�kç� İlaçlar G�r�ş�m�” n� 
desteklemekted�r.

İdeal senaryo: Etk�l� ant�b�yot�k tedav�s�

D�renç: Bakter�ler�n ant�b�yot�klere nasıl bağışıklık kazanır

Bakter�ler �şgal eder. B�r ant�b�yot�k uygulanır. Bakter�ler ölür ya da 
çoğalamazlar.

Bakter�ler, DNA'dak� 
doğal mutasyonların 
sonucunda ant�b�yo-
t�klere karşı bağışıklık 
kazanarak d�renç 
göstermeye başlarlar.

B�r ant�b�yot�k uygulanır. D�rençl� bakter�ler 
hayatta kalırken, 
d�rençl� olmayan 
bakter�ler ölür.

Hayatta kalan d�rençl� 
bakter�ler çoğalır.

D�rençl� bakter�ler 
DNA'dak� genet�k b�lg�y� 
d�rençl� olan d�ğer 
bakter�lere de 
aktarab�l�rler.

44

KAVRAMA



Ve sadece �laca adapte olan bakter�ler değ�l. Bel�rl� 

v�rüsler ve paraz�tler de dah�l olmak üzere d�ğer m�kroor-

gan�zmalar da ant�bakter�yel, ant�fungal, ant�paraz�ter ve 

ant�v�ral tedav�lere d�renç kazanmaktadır. Ant�m�krob�yaller 

olarak b�l�nen bu �laçlar ant�m�krob�yal d�renç sorununa yol 

açmaktadır.

M�kroplardak� d�renc�n gel�şmes�n� önlemek �ç�n, 

�nsanların ant�b�yot�kler� sorumlu b�r şek�lde kullanmanın 

ne kadar öneml� olduğunu fark etmeler� öneml�d�r. 

Doktorlar ve sağlık çalışanları, ant�b�yot�kler�n rasyonel ve 

uygun kullanımına yol açan yönet�m uygulamaları 

uygulamak zorundadırlar. Sandoz, ant�m�krob�yal d�renc�n 

temel nedenler�n� anlamak �ç�n sorumlu b�r şek�lde 

üretmey� ve faal�yette bulunmayı taahhüt eder ve güvenl� 

b�r ant�b�yot�k tem�n� sağlamakta çok kararlıdır.

Met�s�l�ne d�rençl� b�r Staphylococcus aureus 

(MRSA) olarak tanınmış b�r bakter�, ant�bakter�yel �laçlara 

dayanma özell�ğ� ve hastane hastalarında enfeks�yonlara 

neden olma özell�ğ� �le tanınır. Bu tür enfeks�yonlar 

hastanede kalış süreler�n�n uzamasına neden olur ve 

d�ğer enfeks�yon türler�ne göre ölümcül olurlar, çünkü 

tedav� etmek çok zordur. Ne yazık k� d�rençl� patojenler�n 

çeş�tl�l�ğ� de arttı ve hastanelerde özell�kle tehl�kel� 

olduklarını kanıtlıyorlar.

  
Gram negat�f bakter�ler en çok end�şe ver�c�d�r
Borek, k�myasal b�r yöntemle tanımlanab�len �k� bakter� 

grubu olduğunu açıklıyor. Bakter�ler� bel�rl� b�r boya �le 

lekelemek mümkün olduğunda, bunlara Gram poz�t�f 

den�r. D�ğer grup �se Gram negat�f’t�r. Yüzyılın son üç 

çeyreğ�nde, tıp �lk olarak Staphylococcus aureus g�b� 

Gram poz�t�f bakter�lerle savaştı. Bununla b�rl�kte, bazı 

Enterobacter�aceae türler� ve Pseudomonas aerug�nosa 

da dah�l olmak üzere Gram-negat�f bakter�ler c�dd� 

enfeks�yonlara neden olmakta ve artan d�renç 

göstermekted�r.

Günümüzde, hastanede ed�n�len enfeks�yonlardan 

g�derek artan b�r şek�lde Gram negat�f bakter�ler sorum-

ludur. Özell�kle yoğun bakım ün�teler�nde, bu tür m�krop-

ların yoğunluğu yüksekt�r ve ortaya çıkan enfeks�yonların 

tedav� ed�lmes� çok zordur. 2014'te WHO, yed� ortak 

patojenden beş tanes� gram negat�f olduğundan dolayı 

dünya genel�nde yüksek düzeyde d�rençl� buldu.

 

On m�lyon �nsan dünyada tehl�kede olab�l�r. 

Ant�m�krob�yal d�renç yayılmaya devam ederse, 

enfeks�yonlar 2050  yılına kadar her yıl bu ka-

dar çok �nsanı öldüreb�l�r. Bu tahm�n, İng�l�z ekonom�st 

J�m O'Ne�ll'�n “The Rev�ew on Ant�m�crob�al Res�stance” 

adlı çalışmasından gel�yor. Kend�s� ve d�ğer uzmanlar 

uyarırken, modern tıp sess�z tehl�keye karşı d�kkatl� 

olmalıdır. Bazı m�kroplar daha önce etk�l� olan �laçlara kar-

şı d�renç gel�şt�rm�şt�r. M�kroplar, �nsanların onlardan kur-

tulma g�r�ş�mler�nden daha güçlü hale geld�. İlaca d�rençl� 

m�krob�yal enfeks�yonlardan günde yaklaşık 2.000  k�ş� 

ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter� Margaret 

Chan, “ortak enfeks�yonların b�r kez daha öldürülmes� 

neden�yle ant�b�yot�k sonrası dönemden” end�şe duyuyor.

Yaklaşık b�r yüzyıl boyunca, ant�b�yot�klere güven-

m�şt�k. Hastalıklara ve hastalığa neden olan bakter�lere 

karşı b�r çare bulmak �ç�n Alexander Flem�ng b�r 

kahraman olarak tanınmıştır. 1928'de Flem�ng, mantar 

küfler�n�n bakter� öldüreb�ld�ğ�n� gözlemled�. 1941 yılına 

gel�nd�ğ�nde, bakter�yel enfeks�yonları tedav� etmek �ç�n 

pen�s�l�n mantarından alınan b�leş�kler kullanıldı. Bu 

ant�b�yot�kler sayes�nde, doktorlar b�r zamanlar ölümcül 

olan bakter� enfeks�yonlarını tedav� edeb�l�yorlardı.

B�rkaç yıl �ç�nde �lk kez Staphylococcus aureus 

tarafından taşınan pen�s�l�n d�renc� vakaları ortaya çıktı. 

B�l�m adamları daha sonra yen� b�r s�lah gel�şt�rd�ler: 

ant�b�yot�k met�s�l�n - k�myasal olarak mod�f�ye ed�lm�ş b�r 

pen�s�l�n. Ancak bakter� aynı zamanda met�s�l�ne d�renç 

gel�şt�rd�. M�chael Borek, M.D. Sandoz’dak� Terapöt�k 

Bölge Başkanı Tıbb� Of�s�, Bakter�ler�n dayanıklılığına 

şaşırmamıştır. “Ant�b�yot�k ne kadar çok kullanılırsa, 

d�renç olasılığı da o kadar artar” d�yor.

İlaca karşı m�kroplar
D�renç nasıl bu kadar güçlü olab�ld�? Borek, cevabın 

temeldek� evr�m mekan�zmasında yer aldığını öne sürdü: 

“B�r popülasyona b�r ant�b�yot�k eklenmes� seç�m baskısı 

oluşturduğunda, d�rençl� olan suşlar terc�h ed�l�r.” 

Örneğ�n �nsanlar pen�s�l�n alır, ancak vücuttak� tüm 

bakter�ler� öldürmez. Bazı m�kroplar adapte olur ve 

gelecek kuşaklar aynı �lacın gelecektek� saldırılarından 

kurtulurlar. Hasta veya b�r sağlık çalışanı, b�l�nçs�z olarak 

d�rençl� bakter�ler� d�ğer �nsanlara vereb�l�r.
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D�renc� önleme tedb�rler�
Ancak m�kroplar henüz kazanmadı. Borek, “B�lg� ve 

b�l�nçl�l�ğ�n halka yayılması, ant�m�krob�yal d�renc�n 

yüksel�ş�n� yavaşlatmak �ç�n öneml� b�r adım” d�ye açıkladı. 

Bu reçetey�  azaltmayı ve bakter�yel  olmayan 

enfeks�yonlarda kullanılmamayı �çer�r. Ve bazen ant�b�yo-

t�kler� kullanmamak heps�n�n �ç�nde en �y� çözümdür. Eğ�t�m 

ve ant�m�krob�yal yönet�m - ant�m�krob�yaller�n seç�c� 

olarak ver�lmes� ve enfeks�yonları azaltacak prosedürler�n 

kullanılması - yardımcı olab�l�r. Borek daha fazlasının 

yapılab�leceğ�n� söylüyor. “Halka güvenl� ve etk�l� 

ant�bakter�yel �laçlar sağlamak �st�yoruz. Sandoz'da, 

doktorların bakter�yel enfeks�yonları tedav� etmek �ç�n 

çeş�tl� ant�b�yot�kler� kullanmalarını sağlayan gen�ş b�r 

portföyümüz var.” Bu şek�lde, m�kroplar düzenl� olarak 

maruz bırakıldıkları �laçlara karşı d�renç gel�şt�remezler.

Hızlı teşh�s �le doktorlar gen�ş spektrumlu ant�b�yot�k-

ler�n kullanımını azaltab�l�r, çoğu zaman olası enfeks�yonlara 

karşı b�r�nc� basamak tedav�s� görürler. “B�r devr�m, enfek-

s�yona neden olan bakter�ler�n türe-özel tedav�s� olacaktır. 

Bunun gerçekleşmes� �ç�n m�kropları derhal tanımlamak 

gerekecek” d�ye ekl�yor Borek. Bu şek�lde doktorlar genel-

l�kle b�r gün veya daha fazla süren b�r laboratuvar anal�z�n�n 

sonuçlarını beklemek zorunda kalmayacaklardır. B�r�nc� 

basamak tedav� olarak hedeflenm�ş b�r tedav�ye 

başlayab�l�rler.

D�renç oranı yavaşlarken, evr�m asla durmaz. Er ya 

da geç �nsanlar yen� �laçlara �ht�yaç duyacak. Ancak alter-

nat�fler�n gel�ş� yavaş oluyor. 2002 ve 2012 yılları arasında 

ABD Gıda ve İlaç İdares�, yed� yen� ant�b�yot�ğ� onayladı; 

bunların dördü olumsuz etk�lere neden oldu ya da daha 

sonra p�yasadan çek�ld�. Y�ne de yen� �laçlar yolda. 

2013  yılından bu yana altı yen� ant�b�yot�k kullanılmaya 

başlandı, belk� de Amer�ka Enfeks�yon Hastalıklar 

Derneğ�'nden 2020'ye kadar s�stem�k olarak uygulanan on 

ant�b�yot�k onay vermek �ç�n teşv�k ed�ld�.

Ant�b�yot�k uzmanı Borek'e göre, yen� gel�şt�r�len 

etk�n maddeler öneml� b�r rol oynamaktadır. Novart�s �le 

yakından �şb�rl�ğ� �çer�s�ndey�z. Ant�bakter�yel maddeler�n 

gel�ş�m�nde artış eğ�l�m� var.” Mevcut ant�b�yot�kler�n yen� 

gel�şt�r�len formülasyonları alternat�f sunab�l�r.  Yen� 

formüller hedefe daha fazla yönel�kt�r; bu da tedav�y� daha 

etk�l� hale get�r�r. Ayrıca yan etk�ler� azaltab�l�r ve hastanın 

tedav�y� tamamlama şansını artırab�l�rler.

Yen� stratej�ler
Araştırmacılar yen� tedav� yöntemler� aramaya devam 

ed�yor. Özell�kle patojen� hedef alan ant�korların 

kullanılması d�rençl� bakter�lerle başetmen�n yen� b�r 

yoludur. Prote�n kompleksler� örneğ�n bakter�n�n veya 

toks�nler�n�n �nakt�vasyonuna yol açar. D�ğer tedav� 

seçenekler� arasında prob�yot�kler ve aşılar bulunur. 

İnovasyon, gelecekte ant�bakter�yel tedav� �ç�n etk�n 

alternat�fler üreteb�l�r. Ant�b�yot�k uzmanı Borek, b�rçok 

yen� f�k�r ve yaklaşım görüyor. Sonuç olarak, �y�mserl�ğ�n� 

koruyor: “Önümüzdek� yıllarda ant�b�yot�k sonrası b�r 

kıyamet beklem�yorum.”
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Ant�b�yot�kler genell�kle hek�mler ve veter�ner hek�mler tarafından sıkça reçete-
lenmekted�r. Ant�m�krob�yal yönet�m�, ant�m�krob�yal d�rence karşı koymak �ç�n 
b�r d�z� stratej�d�r. Bas�t adımlar, “ant�b�yot�klere d�rençl� bakter�” ler�n yen�lg�s�ne 
ve hayat kurtarmanıza yardımcı olab�l�r. Bunu başarmanın yolu aşağıdak� g�b�d�r:

Yönet�m nasıl yardımcı olur:

Ant�m�krob�yal d�renc� 
ele alma

 %19  
Toplam ant�m�krob�yal 

kullanımı

 %39  
Yoğun bakım ün�teler�nde ant�-

m�krob�yal kullanımda azalma

 %34  
Genel ant�m�krob�yal mal�yetler 

Hastane antimikrobiyal yönetimi gösteren 26 çalışmaya (altı ay 
ila üç yıl) dayanan veriler, antimikrobiyallerin kullanımını ve 
maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır. Diğer avantajlar 
arasında antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlar ve hastanede 
kalış süreleri kısalması yer alır.

Hızlı teşh�s
Geniş spektrumlu antibiyo-
tiklerin kullanımını azaltmak 
için hızlı teşhis uygulayın. 
Patojenler belirleyin ve 
derhal spesifik tedaviye 
başlayın.

İy� seç�m
Hedeflenmiş bir tedavi 
kullanın. Bir sonraki savunma 
hattı için mevcut antibiyo-
tiklerin yeni 
formülasyonlarını 
reçetelendirin veya antibiyo-
tikleri değiştirin.

Aşırı kullanımı 
önle
Daha az dozda antibiyotik 
verin ve tekrarlanan 
reçetelerden kaçının. Yan 
etkileri azaltmak için dozajı 
ayarlayın veya antibiyotik 
spektrumunu daraltın. 

İzley�n 
İlk olarak enfeksiyonlardan 
kaçınmak için iyi hijyen 
uygulamalarını kullanın. 
Hastaları ve onların direnç 
modellerini yakından izleyin 
ve rapor edin.

Halkı eğ�t�n
Bakteriler dirençlidir, 
insanlar ya da hayvanlar 
değildir. Hastalar daima 
antibiyotik tedavilerini 
tamamlamalı, asla başkasına 
reçetelenmiş antibiyotikler 
veya aşırı doz 
kullanılmamalıdır. Sadece 
doktor kontrolünde 
kullanılması gerekmektedir.
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