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Yenilikgi llaglar
Umut Olmaya Devam Ediyor
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rAiFD

virusu, yenilik9i tedavilerle geriledi ve
HIV baglant1h hastal1klardan kaynaklanan
olum oran, %85 oraninda azald1.

Ara�t1rmac1 Ila� Ftrmatan Dernegi
As:ll!Ctatllin ol �nHrth·l!.$td humaaultcal Campa. ts

Dunya Sagl1k 6rgUtu'ne gore sagl1k
teknolojisindeki geli§imeler, bebek ve
i;:ocuk olUmlerindeki azalman,n ve 21.
yuzytldaki dogu§ita beklenen ya§iam
suresindeki arlt§itn yakla§itk %40-SO'sini
saglad1. Yenilik9i ila9lar kar§itlanmami§i
tedavi ihtiya9lama yonelik onemli bir
potansiyele i§iaret etse de halen, bu
ila9lann kamuoyu taraf1ndan daha
iyi anla§i1lmas1 ve hak ettigi sosyal ve
ekonomik degeri gorebilmesi i9in at1lacak
ad1mlar va[

Turk insan1n1n yeni ila9lara daha h1zl1
eri�mesini saglamak ve ulkemizde saghk
sorunlama etkin 9ozUmler uretilmesine
katk1da bulunmak amac1yla kurulan
ve TUrkiye'de faaliyet gosteren 38
ara�tlrmac, ila9 firmas1n1n uye oldugu
Ara�tirmac1 ita9 Firmalan Dernegi (AiFD)
bir kampanya ba§ilatt1.
Yenilik9i ila9 kavram1n1n ve ila9
inovasyonunun bireylerin hayat1na
getirdigi deger ile sosyal ve ekonomik
katk1s1n1n daha iyi anla§itlmas,ni
saglamay1 ama9layan kampanya
kapsam1nda mikrosite, sosyal medya,
online mecralar, yaz1h basin ve
radyolarda yenilik9i ila9lam insan
ya§iam1na katk1s1na yonelik i9erikler
yay1nlanacak.

Turkiye'de bilim ve teknolojinin geli§iimini
destekleyen ve katma degerli uretimin
yap1lmas1 i9in yer ald191 her platformda
gerekli katk1y1 sunan Ara§it1rmac1 ilai;:
Firmalan Dernegi, Turk insaninin yeni
ila9lara daha h1zh eri§imesini saglamak
ve ulkemizde saghk sorunlanna etkin
96zumler uretilmesine katk1da bulunmak
amac1yla att191 ad1mlara bir yenisini daha
ekledi.
Uzun ara§ittrmalar sonucunda geli§ittrilen,
insan ya§iam1n1 uzatan ve ya§iam
kalitesini art1ran yenilik9i ila9lam
oneminden yola 91kan ve bu konudaki
toplumsal fark1ndahg1n artmas,na katk1

Yenilik9i ila9lar ve insan ya§iam1na
katk1lan hakk1ndaki bUtun bilgilere tek
bir kanaldan eri§iim saglayacak bir
platform olu§iturmak amac1yla kurulan
hepimizicinumut.com sitesi ise 29
May1s'ta a91ld1.
Bilimsel ara§itirmalar ve teknolojinin
destegiyle uzun soluklu AR-GE sUre9leri
sonucunda Uretilen, insan ya§iam1na
omUr ve kalite katmay1 ama9layan
yenilik9i ila9lar, son 20 y1lda insan
saghg1 konusunda onemli geli§imeler
kaydedilmesini, bir zamanlann olUmcUI
hastahklam1n tedavi edilebilir hale
gelmesini saglad1.
6rnegin, 1980'1erde ve 90'1arda ciddi
oranda can kay1planna neden olan HIV
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