Yenilikci ilaclar

umut olmaya devam ediyor

Turkiye'de faaliyet gosteren 38 ara�tirmac1 ila� firmasmm Oye oldugu Ara�tirmac1 ila� Firmalan Der
negi (Ai FD) bir kampanya ba�latt1.
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enilikci ilac kavram1nin ve ilac
inovasyonunun bireylerin ha
yatina getirdigi deger ile sosyal
ve ekonomik katk ism m daha
iyi anlas1lmas1n1 saglamay1 amac
layan kampanya kapsammda mikro
site, sosyal medya, online mecralar,
yaz1l1 basin ve radyolarda yenilikci ilac
larin insan yasamma katk1s1na yonelik
icerikler yayinlanacak. Yenilikci ilaclar
ve insan yasamina katk1lar1 hakkindaki
bUton bilgilere tek bir kanaldan erisim
saglayacak bir platform olusturmak
amac1yla kurulan hepimizicinumut.com
sitesi ise 29 May1s'ta ac1ld1.
Bilimsel arast1rmalar ve teknolojinin
destegiyle uzun soluklu Ar-Ge sUrec
leri sonucunda Uretilen, insan yasam1na
omUr ve kalite katmay1 amaclayan ye
nilikci ilaclar, son 20 y1lda insan sagl191
konusunda onemli gelismeler kaydedil-
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mesini, bir zamanlarrn olUmcUl hasta
l1klarinin tedavi edilebilir hale gelmesini
saglad1. brnegin, 1980'lerde ve 90'larda
ciddi oranda can kay1plarina neden olan
HIV virUsU, yenilikci tedavilerle geri
ledi ve HIV baglant1l1 hastal1klardan
kaynaklanan olUm oran1 yUzde 85 ora
n 1nda azald1. Donya Sagl1k brguto·ne
gore sagl1k teknolojisindeki gelis
meler, bebek ve cocuk olUmlerindeki
azalmanm ve 21. yUzy1ldaki dogusta
beklenen yasam sUresindeki art1sm
yaklas1k yUzde 40-SO'sini saglad1. Yeni
likci ilaclar kars1lanmam1s tedavi ihti
yaclarrna yonelik onemli bir potansiyele
isaret etse de halen, bu ilaclarrn ka
muoyu taraf1ndan daha iyi anlas1lmas1
ve hak ettigi sosyal ve ekonomik degeri
gorebilmesi icin at1lacak ad1mlar var.
TUrkiye'de bilim ve teknolojinin gelisimini destekleyen ve katma degerli
Uretimin yap1lmas1 icin yer ald1g1 her
platformda gerekli katk1y1 sunan Aras
t1rmac1 ilac Firmalar1 Dernegi, TUrk
insanmm yeni ilaclara daha h1zl1 eris
mesini saglamak ve Ulkemizde sagl1k
sorunlarma etkin cozUmler Uretilme
sine katk1da bulunmak amac1yla att191
ad1mlara bir yenisini daha ekledi. Uzun
arast1rmalar sonucunda gelistirilen,
insan yasamm1 uzatan ve yasam kalite
sini art1ran yenilikci ilaclar1n oneminden
yola c1kan ve bu konudaki toplumsal far
kindal191n artmasina katk1 sunmak is
teyen Arast1rmac1 ilac Firmalar1 Dernegi
IAIFO) yeni bir kampanya baslatt1. iki ay
boyunca cesitli videolar, hekim r6por
tajlar1, bilgilendirici kaynaklar ile sosyal
medya, internet, yaz1l1 basin ve radyo
larda yer bulacak bu kampanyayla, ye
nilikci ilaclarin bugUne kadar ve bundan
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sonra hasta ve hasta yakmlarrnin is ya
sam1na, aile yasamina, sosyal hayatina
sundugu ve sunacag1 katk1lar1 anlatmak
hedefleniyor. Yenilikci ilaclar hakkinda
kapsaml1 bilgiye tek bir noktadan ula
s1lmas1n1 saglayacak hepimizicinumut.
com sitesi ise 29 May1s·ta ziyarete ac1ld1.
AiFO, bu kampanya kapsam1nda y1l bo
yunca sUrecek iletisim cal1smalarryla
yenilikci ilaclarrn bugUn ve yarm insan
yasamma katk1sm1 topluma anlatmaya
devam edecek.
AiFO Genel Sekreteri Or. Omit Oereli,
yenilikci ilaclarin iinemini siiyle anlatt1:
"1900'lU y1llar1n basmda dogan bir in
sanin yasam sUresi ortalama sadece 47
y1ld1, yani bugUnkUnden neredeyse 30
yas daha k1sa. GUnUmUzde kolay tedavi
edilebilen salgin hastal1klar olarak nitelendirilebilecek zatUrre ve grip gibi hastal1klar bUyUk oranda iilUme sebebiyet
veriyordu. Ancak ilerleyen y1llarda tip
biliminde, bu diingUyU k1ran iinemli ge
lismeler yasand1. brnegin, 1921 y1lmda
insUlinin bulunmas1 ve yaygmlast1r1l
mas1yla diyabet hastalarm1n yasam ka
litesi ve sUresi kokten degisti. 1929'da
Dr. Alexander Fleming penisilini buldu.
Penisilin bulunmasayd1 bugUn yasayan
insanlarm yUzde 7S'i hayatta olmaya
cakt1. 1940-SO'lerden bugUnlere ge
listirilen k1zam1k ve cocuk felci as1larr,
psikiyatri, kalp sagl191 ilaclarr depres
yondan hipertansiyona genis bir skalada
insan yasam1n1 tehdit eden nice hasta
l1gin Ustesinden geldi. bzetle, bugUnkU
imkanlar olsa 1900 y1lmda dogan biri,
siiz konusu ilerlemelerden yararlanarak
194Tye kadar degil, cok daha uzun y1llar
yasayabilir belki de Ay'a at1lan ilk ad1m1
izleyebilir, Berlin Ouvart'n1n y1k1l1s1na

