EK-2.2
SAĞLIK VE İLAÇ PANELİ TIBBİ CİHAZ, ALET VE MALZEME GRUBU
UZMAN GÖRÜŞÜ

1. Sektöre ilişkin, önümüzdeki yirmi yıl içindeki değişiklikleri belirleyecek temel eğilimler ve
itici güçler nelerdir?
Önümüzdeki yirmi yıl için sağlık sektöründeki temel eğilimler;
• Yaşlanma ve hastalıklara bağlı organ bozukluklarının tedavisi,
• Sağlıklı ve zihnen ve bedenen güçlü nesiller yetiştirilmesi isteği,
• Tüm gelişmelerin ortalama insan yaşam süresini ve kalitesini artıracak yönde olması şeklinde
olacaktır.
• Bence en önemli itici güç, bu konulardaki talep ve bu talebi karşılamak için yapılacak
yatırımlardır.
2. Bu eğilim ve itici güçler de dikkate alındığında sektöre ilişkin Türkiye’nin güçlü ve zayıf
yönleri nelerdir?
Zayıf yönleri:
• Eleman, ekipman ve genel olarak bunların temini için gereken parasal kaynakların
yetersizliği,sektörün yatırım ve talebi finanse etmekteki yetersizliği,
• Bilim insanlarının yurtdışına göçü,
Güçlü yönleri:
• Doğru politikalar izlenirse iyi yetişmiş bilim insanlarına sahip olabilir.
• Uygulamalar için yeterli hasta potansiyeli ve çeşitliliğine sahiptir.
3. Sektöre ilişkin, Türkiye açısından ileriye yönelik tehdit ve fırsatlar nelerdir?
Tehditler:
• Sağlık teknolojileri konusunda gelişmiş ülkelere daha da bağımlı hale gelmesi,
• Yeni teknolojilerin uygulanmasında gecikilmesi, Türkiye insanlarının büyük çoğunluğunun bu
hizmetlerden yararlanamaması,
Fırsatlar:
• Zor da olsa bu sektörde gelişmiş ülkelerle birlikte pay sahibi olabilir.
4. Yapılan bu değerlendirmeler ışığında 2023 yılında, sektöre ilişkin Türkiye’nin vizyonu ne
olmalı?
•
•

Sağlık araştırmalarına ve harcamalarına daha bilinçli ve programlı bir şekilde, araştırma ve
geliştirmeye önem verilerek daha çok kaynak ayrılmalıdır,
Bu alandaki konularda 6. çerçeve ve benzeri uluslar arası bilimsel çalışmalara daha etkin ve
başarılı bir şekilde katılınmalıdır.

5. Bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için hangi sosyo-ekonomik hedeflere ulaşmamız
gerekmektedir?
•
•

Ekonomik olarak güçlü olmadan bu hedeflere ulaşılması mümkün olamaz.
Halkın ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi ve bu konudaki talebi oluşturabilmesi,

6. Bu sosyo-ekonomik hedeflere ulaşmak için sahip olmamız gereken teknolojiler nelerdir
(önem sırasına göre belirtiniz)?
•
•
•

Mikroelektronik- mikro elektromekanik teknolojileri,
Genetik ve canlıdan organ üretimi konularında gelişmeler,
Bilgisayar kullanımının ve iletişimin sağlık uygulamalarının etkinliğini artırıcı yönde
yaygınlaşması (özellikle yazılım geliştirme ve kullanımı desteklenmelidir)

7. Bu teknolojiler açısından Türkiye’nin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
•
•
•

Zayıf yönü: yeterli yatırım yapılamıyor, sektör büyüklüğü yeterli değil, Devlet Kurumları ve özel
sektör bu konuda bir açılım sağlayabilecek olanaklara, kaynaklara ve perspektiflere sahip değil.
Türkiye insanları ekonomik ve sosyal olarak bu konudaki talebi oluşturacak nitelikte değil,
Güçlü yönü: Bu zorlukları aşabilecek potansiyel var.

8. Bu teknolojiler açısından ileriye yönelik tehdit ve fırsatlar nelerdir?
•

Gelişmiş ülkelere daha çok bağımlılık tehdidi. Bunun sonucunda da bu konuda yeterli kaynak
oluşturamayarak sağlık hizmetlerinin bu alandaki gelişmelere kapalı kalması. Halkın
çoğunluğunun bağlı oldukları sigorta kurumlarının (SSK ve Emekli Sandığı) bu tür teknikleri
karşılayacak (finanse edecek) durumda olmamaları.
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