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Sosyal İnovasyon Beyaz Bültenleri 

Hitachi, Sosyal İnovasyon hakkında araştırma çalışmaları üretmek üzere  
Frost & Sullivan ile işbirliği yapmıştır. 
Bundan önceki Sosyal İnovasyon Beyaz Bültenlerimiz Sosyal İnovasyonun ne 
olduğunu ve gelecekteki toplum yapımızı belirleyen global Mega Trendleri 
tanımladı. 

Beyaz Bültenlerin tümünü indirmek için 
http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/ 
adresinden web sitemizi ziyaret edin. 

http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/
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Cihazlar 

• Cerrahi teknolojiler 
• Enfeksiyon kontrolü 
• Hasta izleme 

Eczacılık 

• Nadir hastalıklar 
• İlaç dağıtımı 
• Biyobenzer mAbs 

Bağlı Sağlık 

Tanılar 

• Biyogöstergeler 
• Moleküler tanılar 
• Belirleyici testler 

Kaynak: Frost & Sullivan 

“Sağlık Hizmetinde esas 

soru, global olarak bütün 

hastalara, sürdürülebilir 

ve uygun maliyetli bir 

yöntemle nasıl yüksek 

kalitede sağlık hizmeti 

sunarız sorusudur.”

GİRİŞ 

Sosyal İnovasyon: Global Değişim İhtiyacı 

Sağlık Hizmeti sektörü, artan sağlık giderleri ve yaşlanan nüfus nedeniyle 
sosyal problemler yaşamaya devam ediyor. Günümüzde Sağlık Hizmeti 
sektörünün karşı karşıya olduğu global sorunlar arasında, zamanında sağlık 
hizmetine erişememek ve zayıf ve kalite bakımından tutarsız sağlık hizmeti 
bulunmaktadır. 

Sağlık Hizmetinde esas soru, global olarak bütün hastalara, sürdürülebilir ve 
uygun maliyetli bir yöntemle nasıl yüksek kalitede sağlık hizmeti sunulacağıdır. 
Ayrıca sağlık hizmeti ve yaşlanan nüfusun sürekli artan maliyetlerinin ortaya 
çıkardığı büyüyen zorlukları aşmak için inovasyonun nasıl kullanılacağı sorusu 
da önemlidir. 

Daha önceki Beyaz Bültenlerimizde (http://www.hitachi.eu/en/sib/
whitepapers/), Sosyal İnovasyonu “paylaşımlı değer üreterek bireylerin ve 
toplumların hayatlarında gerçekten pozitif değişimler yaratan teknoloji ve iş 
modellerinin faaliyete geçirilmesi” olarak tanımladık. Bu Beyaz Bültenler, global 
enerji ile taşımacılık ve mobilite sektörlerini etkileyen özgün mega trendleri, 
Sosyal İnovasyondaki zorlukları ve fırsatları ve ayrıca ilgili fırsatların ve bunların 
etkisinin niceliksel olarak belirtilmesini vurgulamaktadır. 

En kritik global mega trendlerden (Bağlantı ve Yakınsama; Yeni İş Modelleri; 
Sıfıra Doğru İnovasyon ve Sosyal Trendler) yola çıkarak, yakınsama temel 
elementinin Sağlık hizmeti içerisinde Sosyal İnovasyon iletimi için kritik önemi 
olduğunu fark ettik. Sağlık hizmeti içerisinde yakınsama, taşıma ve mobilite 
sektörlerinde olduğu gibi, gelecekte Sosyal İnovasyon için heyecan verici 
fırsatlar oluşturma potansiyeline sahiptir. Örneğin gelecekteki araçlar yeni 
sağlık, zindelik ve refah (SZR) özellikleri içermeye başlayacaktır. 

1 Sağlık Hizmeti genelinde yakınsama 

http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/
http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/
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Teknoloji Şirketleri 
•  Bina Otomasyonu 
•  Cihaz Bağlantısı 
•  Telekom ve Ağa  

Bağlı BT 
•  Dijital Teknolojiler 

Lojistik Şirketleri 
•  Lojistik ve Dağıtım 
•  Ambarlama 
•  Özel Paket ve Paletler 
•  Kullanım yönetimi 

 •  Polimerler, Metaller,  
Biyomalzemeler,  
Hacim Artırıcılar 

 • Fason İmalatçılar 
 •  Düzenleyici / Uyum /  

Belgelendirici Kuruluşlar 

BT Şirketleri 

 • Temel Klinik BT 
 •  Veri Analitiği 
 •  Büyük Veri 
 •  Bulut Bilgi İşlem 

 Perakende Şirketler 
•  Ticari perakendeciler 
•  Perakende Eczaneler 
•  Bölgedeki Perakende Mağazalar 
•  Beyaz Eşya İmalatçıları 

Kaynak: Frost & Sullivan 

2 SAĞLIK DAĞITIMI MODELLERİNİ DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN SAĞLIK 
HİZMETİ SEKTÖRÜNDE YAKINSAMA 

Yakınsama Noktası, 
Yeni ve Yenilikçi  
İş Modellerine  
Olanak Tanır

Malzeme Şirketleri

Frost & Sullivan’ın Sosyal İnovasyona en çok ihtiyacı olan sektörler olarak 
tanımladığı sektörlere yakından baktığımızda (Enerji, Su, Taşımacılık, Sağlık 
Hizmeti, İmalat, İnşaat ve Doğal Kaynaklar), Sosyal İnovasyonun 2020 itibarıyla 
2 trilyon $ hacminde bir pazar fırsatı oluşturacağını belirledik. 

Bu Beyaz Bültende Sağlık Hizmetinin geleceğini etkileyen özgün mega trendleri 
vurgulayacak ve Sosyal İnovasyonun, Sağlık Hizmeti pazarına neler getirebileceğini 
tanımlayacağız. Sağlık Hizmetindeki zorluklar ve fırsatları yakından inceleyecek 
ve ayrıca bu sektördeki kapsamlı araştırmalarımıza dayanarak ilgili fırsatları ve 
bunların etkilerini ortaya koyacağız. 

Aynı zamanda, Hitachi’yi ve onun Sosyal İnovasyon İşini tanıtarak şirketimizin nasıl 
Sosyal İnovasyon alanında düşünce lideri, vizyon sahibi bir global oyuncu haline 
geldiğini, depolama ve bilgi yönetim çözümlerinin Sağlık hizmeti kurumlarını 
desteklediği kronik hastalık yönetimi ve büyük veri gibi önemli alanlarda dünya 
genelinde sunduğu çığır açıcı projeleri de gösteriyoruz. Hitachi çözümleri, 
hekimlerin ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmayı, hasta faydalarını 
artırmayı, hasta yeniden kabul sayısını azaltmayı ve sağlık hizmeti iletiminde 
etkinliği geliştirirken maliyeti azaltmayı hedeflemektedir. 
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“2015 yılında ortaya 
çıkan ve 2020 yılında  

ve sonrasında daha fazla 
ihtiyaç duyulacak olan 

şey hastanın dijital  
deneyimidir.” 

Sağlık Hizmetinin Geleceği: İnovasyon İhtiyacı 

Sağlık Hizmetinin geleceği dünya genelinde bir dönüşüm içinde. Bu yüzyılın 
ilk on yılında odak noktası geleneksel olarak ilaçlar ve cihazlar üzerindeydi. Son 
5 yılda ise odak noktası, entegre hizmetlere ve ürün veya cihaz çevresinde 
değer eklemeye kaydı. 2015 yılında ortaya çıkan ve 2020 yılında ve sonrasında 
daha fazla ihtiyaç duyulacak olan şey hastanın dijital deneyimidir. Günümüzün 
hastası, 15-20 yıl öncesi hastadan farklılık gösterdiği için bu durum kritik 
önem taşır. Günümüzün hastası bilgi sahibidir ve sıklıkla ilk referans noktası 
olarak Google’a başvurur. Buna ek olarak hastalar büyük miktarda bilgiyle 
doktorlarına geliyor ve hasta ve doktor gittikçe daha fazla birlikte araştırma 
yapıyor ve Google’ı kullanıyor. Farklı bir hasta türü, güçlendirilmiş hasta, 
olduğu farkediliyor ve şirketlerin hastaların ürünlerle ve Sağlık Hizmeti pazarı 
ile ilişkilerini gerçekten anlamaları için hastaların bakış açısı ile bakmaları 
gerekiyor. Güçlendirilmiş hastalar Sağlık Hizmeti sistemiyle ve hekimlerle yüz 
yüze veya dijital olarak etkileşimde bulunuyor, böylelikle daha proaktif olarak 
kendi terapi süreçlerini ve sağlıklarını yönetmeye başlıyorlar. 

Yeni teknoloji ve toplum temelli inovasyonun kombinasyonu Sağlık hizme-
ti ürünlerini ve servislerini dönüştürmekte ve güçlendirilmiş hasta için değer 
sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak hasta-hekim ilişkileri gelişmektedir ve 
yeni sağlık hizmeti sunum modelleri oluşmaktadır. 

3 Güçlendirilmiş Hasta ve Dijital Deneyimlerine Odaklanma 

İlaçlar ve Cihazlar  
1980 - 2010 

HASTALIĞA 
Odaklanma 

Hizmetler 
2010- 2016 

Tanılar, Sağlık Yönetimi. 
Önleme. 

Evde İzleme, Giyilebilir 
Cihazlar 

Dijital Deneyim 
2016 - 

Veri Güdümlü Sahiplik ve 
Güçlendirme, Zindelik, 
Öngörü, Kişiselleştirme, 

Sanallaştırma 
Kaynak: Frost & Sullivan 

Global Sağlık hizmeti pazarı hem yaşlanan toplum ve hem de kronik hastalıklar 
nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla yüzleşmektedir. Sağlık Hizmetinin maliyeti 
arttıkça global olarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tutarlı olarak 
yüksek kalitede sağlık hizmeti ve zamanında sağlık hizmetine erişim sunmaya 
yönelik artan bir baskı var. Halihazırda toplam Sağlık Hizmeti giderlerinin %70’i, 
kronik hastalıkların yönetimine ayrılmış durumda. Kronik rahatsızlıkları yönetme 
ve kendine kendine yönetmeye yönelik yeni teknolojilere doğru hareketlenme, 
bu hastaların sağlık durumlarını iyileştirecektir. 
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Hastaneye yatırılan hastaların %15’i advers bir olay yaşıyor 

Advers olayların %8’i ölümle; %6’sı kalıcı sakatlıkla sonuçlanırken tüm advers 
olayların

%10-20’si hatalı ilaç verilmesinden kaynaklanıyor 

Hastaneye yatırılan hastaların %10-15’i, sağlayıcıların eski sağlık kayıtlarına 
erişimi olmaması yüzünden hastaneye yatırılıyor 

Laboratuvar testlerinin %20’si eski araştırmalara erişim olmadığı için isteniyor 

“Global Sağlık hizmeti 
pazarı, heyecan 

verici kişiselleştirme, 
sayısallaştırma, zindelik ve 
hasta katılımı gelişmeleri 

sayesinde büyük bir 
değişim geçiriyor.” 

Bununla birlikte 65 yaş ve üstü hastaların sayısının 2010’da tahmini 524 milyondan 
çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 2050’de yaklaşık 1,5 milyara 
artacağının öngörülmesiyle daha fazla inovasyon gerekmektedir. Buna ek olarak 
önümüzdeki 50 yılda sağlık giderleri ve uzun süreli bakım (USB) harcamaları da 
yükselmeye devam edecektir. 2060 itibarıyla toplam sağlık ve USB giderlerinin 
GSYİH içindeki payının iki katına çıkacağı, OECD ülkeleri genelinde GSYİH’nın 
yaklaşık %14’üne ulaşacağı öngörülmektedir. GSYİH’nın yaklaşık %2,5’i gibi 
çok daha düşük bir seviyeden başlayan BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin 
ve Güney Afrika) içinse toplam kamu sağlığı giderlerinin yaklaşık %10 artacağı 
beklenmektedir [Kaynak: OECD]. Sonuç olarak 3 alanda büyük ölçekli zorluklarla 
karşı karşıya olan Sağlık Hizmeti, global olarak değişmek zorunda. 

1. Bakım Kalitesi – Yüksek kalitede bakımı nasıl sunarız? 
2. Erişim – her hastanın global olarak sağlık hizmetlerine kolay erişimi 

olmasını nasıl sağlarız? 

3. Bunu sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir yöntemle nasıl yapabiliriz? 

4 Sağlık Hizmetinde Kalite Krizi 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Sağlık Hizmetinde insanlığın karşı karşıya olduğu büyük zorluğu aşmak için 
kalite, erişim ve maliyet sorunları global bir seviyede çözülmelidir. Global 
olarak bütün Sağlık Hizmeti şirketleri, bütün Sağlık Hizmeti sistemi ve bütün 
toplumlar bir ölçüde bu sorunla uğraşmakta. Sağlık hizmeti şirketleri, tıbbi 
cihaz şirketleri, canlı bilimi şirketleri ve ilaç şirketleri artan oranlarda hasta 
düzeyine odaklanmaya başlıyorlar. 

Global Sağlık hizmeti pazarı, heyecan verici kişiselleştirme, sayısallaştırma, 
zindelik ve hasta katılımı gelişmeleri sayesinde büyük bir değişim geçiriyor. 
Hitachi gibi şirketler, global Sağlık Hizmeti zorluklarını hafifletmek ve buna bağlı 
olarak yaşam kalitesini ve bireylerin sağlık ve güvenliğini iyileştirmek amacıyla 
müşterilerine ve daha geniş anlamda bir bütün olarak topluma inovasyon 
sunmak üzere adımlar atmaktadır. Amaç, “herkesin iyi bir sağlık, emniyet ve 
güvenlikle yaşayabileceği bir toplum inşa etmektir”. Hitachi’nin Sağlık BT ve 
Medikal Teknoloji destek sistemi Sağlık ve bakım döngüsünün birçok ihtiyacını 
destekler ve bunlar arasında önleme ve kontrol, tarama ve tanı, terapi ve tedavi, 
prognoz ve yaşlı bakımı bulunmaktadır. 
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Hastalar daha bilgili ve güçlü olarak 
kendi sağlıklarının kontrolünü ele 
alıyor. Özellikle kadınlar gelecekteki 
itici güç olacak. Sayısallaştırma, hasta 
güçlendirmenin artmasını destekler 

Sosyal  
Trendler 

Sağlık hizmeti iş modelleri, hasta 
katılımını destekleyen, hasta merkezli 
modellere dönüşmektedir. Yeni iş 
modelleri, nüfusun sağlığı, risk paylaşımı, 
tüketici ve tedarik zinciri istihbaratına 
yönelim gibi alanlara odaklanmakta ve 
teknoloji ile etkinleştirilmektedir.

Bağlantı ve 
Yakınsama 

Sağlık  
Hizmetinin 

Geleceği 

Yeni İş 
Modelleri 

2025 itibarıyla 80 milyar bağlı cihaz, 
Nesnelerin İnternetinin (Nİ) etkinliği 
ve özellikle hasta katılımını iyileştirerek 
sağlık hizmetine olumlu etki ettiğini 
görecek 

Sıfıra Doğru 
İnovasyon 

Sıfıra doğru inovasyon, hastanelerde 
sıfır ilaç hatasının, sıfır hastane kaynaklı 
enfeksiyonun ve sıfır obez hastanın 
olduğu bir sıfır konseptli dünyaya dair 
bir Mega Vizyondur 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Mega Trendler ve Sağlık Hizmeti Vizyonunun Geleceği 

Giriş ve Sağlık Hizmeti Vizyonunun Geleceği 

Geleceğin Sağlık Hizmeti tamamıyla bağlantı ve yakınsamaya bağlıdır: Bu, dijital 
araçlarla, herhangi bir yerden ve herhangi bir zaman diliminde, sağlıkta süreklilik 
aracılığıyla koordine edilmiş ve veri güdümlü toplumsal yönetim anlamına gelir. 
Bağlantı ve yakınsama; sağlık, zindelik ve refahla bir araya geldiğinde, bağlantılı 
sağlık olarak bilinen pazar fırsatları ortaya çıkmaktadır. Bu, güçlendirilmiş hastaya 
giden yolu açtığı ve global olarak karşımıza çıkan temel zorlukları aşmaya 
başlamada yardımcı olduğu için son derece önemlidir. 

Bu vizyon, Frost & Sullivan araştırma ekipleri tarafından sürekli takip edilen dört 
ana mega trendin yakınsaması ile şekillendirilmektedir: 
değerli veri toplanmasını desteklemek ve inovasyon ve etkinliği ilerletmek üzere 
bağlantı ve yakınsama; hasta merkezli çözümleri ve hasta katılımını geliştirmek 
üzere yeni iş modelleri; Sağlıkta Sosyal İnovasyonun çerçevesini ve vizyonunu 
oluşturmak için sıfıra doğru inovasyon ve hasta güçlendirmeyi sürdürmek için 
sosyal trendler. 

5 Sağlıkta Sosyal İnovasyonu Yönlendiren Mega Trendler 
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Temel Bakım  
Akut Bakım 

Tarama ve 
Tanılar 

Sağlıklı 
Yaşama 

Önleme 

Yüz Yüze Sağlık Çözümleri 

Doğumdan  
Yaşamın Sonuna 

Bağlı Sağlık Çözümleri 

Rehabilitasyon 
Merkezleri 

Kronik Hastalık 
Yönetim 

Ayakta Tedavi 
Merkezleri 

Bakımevi 

Uzun Süreli 
Bakım 

Evde Sağlık 

Eczane 

Kaynak: Frost & Sullivan 

“Bağlı sağlık teknolojileri, 
doğumdan yaşamın 

sonuna kadar tüm bakım 
sürecini destekleyen 
platformlar sağlar.” 

Bağlantı ve Yakınsama 

Sağlık Hizmeti pazarında en büyük etkisi olan mega trend, Bağlantı ve 
Yakınsamadır. Günümüzün dünyasının bağlı olması ile sağlanan teknolojilerin, 
ürünlerin ve tüm sektörlerin yakınsaması, iş ve toplumsal değişimi çok sayıda 
yeni ve heyecan verici yollarla sürdürmektedir. Frost & Sullivan, 2020 itibarıyla 
80 milyar bağlı cihaz olacağını düşünmektedir. 

Gelecekte, hasta güçlendirme çerçevesinde bağlı sağlık çözümleri için daha 
fazla fırsat ortaya çıkacaktır. Bazı örnekler arasında doktorların kontrol etmesi 
için hastaların çeşitli sağlık parametreleri hakkında bilgileri yüklemesine 
olanak tanıyan bağlı giyilebilir sensörlerin kullanımı yer alır. Bu amaçla algılama 
cihazları, kablosuz iletişim teknolojilerine entegre edilmektedir. Uzaktan 
izleme aile üyelerinin yaşlı veya özürlü kişilerin kendi evlerinde daha uzun süre 
kalmasına yardımcı olduğu için yaşlı bakımı, bağlı sağlığın en önemli faydayı 
sağladığı alanlardan biridir. Gerçek zamanlı izleme tıbbi personelin günlük 
rutinleri takip etmesini kolaylaştırır ve herhangi bir değişiklikte uyarılmalarını 
sağlar. 

Bağlı sağlık teknolojileri, doğumdan yaşamın sonuna kadar tüm bakım 
sürecini destekleyen platformlar sağlar. Kişinin ömrü boyunca farklı yollarda 
ve ortamlarda ve çeşitli ihtiyaçlar yüzünden hem yüz yüze hem de uzaktan/
sanal çözümleri kullanarak Sağlık Hizmeti ile etkileşim kurması için fırsatlar 
söz konusudur. Telesağlık hizmetleri, hastane, evde bakım, birinci basamak 
bakım, tesis bakımı ve eczane kliniği de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinde 
düzenleme ve deneyim sağlayacak yeni yollar sunabilmektedir. Bu durum, 
tüketiciler ve sağlık hizmeti uzmanları arasında, önleyici tedaviden tedaviye 
kadar birçok alanda, hedefli kullanımı geniş anlamda etkileyebilir. 

6 Teknolojiler, Doğumdan Yaşamın Sonuna kadar  
Tüm Bakım Sürecini Desteklemeye Odaklanıyor 

Teknolojik 
İlerleme 

Sağlık Hizmetleri  
Yeniden  

Mühendisliği 

Altyapı  
Geliştirme 

Sosyal  
Katılım 

Finans ve  
Vergi  

Düzenlemeleri 
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“Sağlık Hizmeti sektörüne 
etki eden iş modeli 
dönüşümleri, hedef 

müşterilerin mükellefler 
ve sağlayıcılardan 

hastalar ve tüketicilere 
doğru belirgin şekilde 

kaymasıdır.”

Gelecekte teknoloji, entegre platformlar, koordine edilmiş sağlık hizmeti 
ve lokasyondan etkilenmeyen çözümler çerçevesinde şekillenecektir. Bu 
çözümlerin amacı, karar destek araçları, iş akışı optimizasyonu, bilgi yönetimi ve 
hasta etkileşimi ile bir rahatsızlığı veya olumsuz bir sağlık sonucunu önlemek, 
kaçınmak veya hafifletmektir. Bağlı sağlık, Sağlık Hizmeti uzmanlarının, 
kurumların ve hastaların kritik bilgilere kolayca erişmesini sağlar. Ulusal Sağlık 
Hizmeti (NHS) bütçesi bağlı sağlığa 1 milyar sterlin ayırmıştır, bu da 2020 
itibarıyla sağlık ve sosyal bakım genelinde hasta kayıtlarının entegre edilmesine 
harcanacaktır. Paylaşılan kayıtlar ve klinik bilgi sistemleri, hasta ihtiyaçları 
çevresinde hizmetlerin yeniden şekillendirilmesinin itici güçleri olacaktır. Sağlık 
hizmeti BT yol haritasına sahip olmayan Sağlık Hizmeti sunucusu oranı %50’den 
fazla olduğundan ve Sağlık hizmetinin etkinliği için dijital sağlığın önemini 
kavramaya başladıklarından, oldukça büyük bir potansiyel mevcuttur. 

Yeni İş Modelleri 

BT, bağlantı ve mobilitenin yükselişi, Sağlık Hizmetinin modernizasyonunda 
çok büyük ilerlemeler sağlamıştır. Sonuç olarak, bu değişiklikler nedeniyle 
yeni Sağlık Hizmeti ekonomisinde büyük temalar ortaya çıkmaktadır. İş modeli 
inovasyonunu gerekli kılan sağlık hizmeti trendleri, odak noktasının sektör 
genelinde akut bakımdan önleme ve zindeliğe kaymasını, belirleyici, önleyici 
ve kişiselleştirilmiş sağlık ve Sağlık Hizmeti sunulmasına daha fazla vurgu 
yapılmasını, Sağlık Hizmeti alanında verilerin etkisi ve öneminin artmasını ve 
veri odaklı ürünler ile hizmetlerin ortaya çıkmasını içermektedir. 

Sağlık Hizmeti sektörüne etki eden iş modeli dönüşümleri, hedef müşterilerin 
mükellefler ve sağlayıcılardan hastalar ve tüketicilere doğru belirgin şekilde 
kaymasıdır. İşletmeden işletmeye (B2B) modeller sektörde güçlü konumunu 
korurken işletmeden tüketiciye (B2C) modeller de ortaya çıkmaktadır. B2B 
modeller ayrıca ürün odaklı bir değer teklifinden hizmet odaklı bir değer teklifine 
doğru kaymakta ve Sağlık Hizmetinde eTicaret, mTicaret ve sosyal medyanın 
etkisi giderek artmaktadır. Örneğin Amazon ve Alibaba gibi şirketler, Sağlık 
Hizmetine özgü modeller yaratmaktadır. Alibaba perakende ve toptan ticaretin 
yanı sıra bulut bilgi işlem ve diğer hizmetler alanlarında da lider çevrimiçi ve 
mobil satış noktası olarak faaliyet göstermektedir. Sağlık Hizmetinde en hızlı 
büyüyen eTicarete sahiptir ve klasik tedarikçiler ve cihazlara düşük maliyetli bir 
alternatif sunmaktadır. 

Müşteriler, sonuçların ve maliyetlerin iyileşmesini talep ederken sağlık 
hizmetlerinin merkezden uzaklaşması ve sanallaşması ile beklentilerin çarpıcı bir 
değişim göstermesi, özelleştirilmiş bakımın birey ve ailesine en uygun biçimde 
sunulmasını kolaylaştırmakta ve kişiler ile bakım sağlayıcı arasında gerçek 
zamanlı aktarılan ve paylaşılan bilgilere her an her yerde erişim sağlamaktadır. 



10

Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyon 

© 2015 Frost & Sullivan 

www.frost.com

Ölçeklenebilirlik 
• Muhasebeye dökülebilir 

bakım ve kişi başı ödemeye 
bağlı sağlık modellerinde 
finansal uygulanabilirlik, 
ölçek gerektirir 

Karar Desteği 
• Şu anda önemli oranda 

zaman ve kaynak yükü 
olan kritik olmayan 
kararların ve belgelerin 
otomatik hale getirilmesi 

Süreç Değişimi 
• Bakım koordinasyonu  

ve işbirliği 
• Süreçleri hızlandırmak, 

bilgileri sindirmek ve 
işgücünü azaltmak için 
AI ve otomasyonun 
kullanılması 

Üründen Hizmete 
• Ürünler zamanla 

metalaşacaktır 
• Satıcılar, daha fazla değer, 

verim oluşturmak için hizmet 
bileşenleri eklemektedir 

Entegrasyon Kraldır 
• Kurumlar ve tüketiciler, bilgi 

ve süreçlerin ayrışmasını 
azaltan bütünleyici 
çözümlere gittikçe daha  
fazla değer verecektir 

Kitlesel Uyarlama 
• Her soruna tek çözüm 

sağlık modeli, pazara yeni 
giren aktörler tarafından 
ve hastanın katılımını ve 
nihai kullanıcı olarak bireyi 
gerektiren politika kaymaları 
ile bozulmaktadır 

Kaynak: Frost & Sullivan 

“Sağlık Hizmeti değer 
teklifi ürünlerin ve 
hizmetlerin ötesine 

geçerek insanların ve 
şirketlerin daha iyi 

toplumlar yaratmasını 
sağlayacak sosyal faydalara 

yönelmelidir.” 

Paydaşların rollerinin ve beklentilerinin değişmesiyle müşteri ve ortak 
etkileşimlerinde hem fırsatlar hem de zorluklar ortaya çıkmaktadır. Sağlık 
Hizmeti sektöründe baskın anlayış olan her soruna tek çözüm anlayışı, yavaşça 
yerini her tüketici türünün beklentilere, ihtiyaçlara ve Sağlık Hizmeti sistemine 
katılım yöntemine göre farklılaştığı daha özgün müşteri segmentlerinin 
değerlendirilmesine bırakmaktadır. Bireye bağlı olarak segmentlere ayrılmış 
ihtiyaçlara uyarlanmış platformlar ve çözümler için bir potansiyel bulunmaktadır 
ve uzmanlaşmış kullanıcı grupları, hizmetleri kişiselleştirmek ve farklılaştırmak 
için fırsatlar sunmaktadır. 

Çok ihtiyaç, çok model anlamına gelmektedir fakat Sağlık hizmetinde yeni iş 
modellerine öncülük yapacak 6 büyük konu vardır; ölçeklenebilirlik, karar 
desteği, süreç değişikliği, uyarlama, entegrasyon ve ürün teslimini güçlendirmek 
için sunulan hizmetler. 

7 Sağlık Hizmetinde Yeni İş Modellerini Güdüleyen Temalar 

Sağlık Hizmetinde iş modeli evriminde müşteriden müşteriye (C2C) bir sonraki 
aşama olacak ve şirketler, iş alanının tüm yönlerini bilgilendirecek sağlam bir veri 
stratejisine ihtiyaç duyacaktır. “PatientsLikeMe” gibi siteler hastaları hem kişisel 
hikayelerini hem de rahatsızlıkları ile ilgili sağlık verilerini paylaşmaya teşvik 
etmektedir. İnsanlar, aynı rahatsızlığa sahip başka hastalarla bağlantı kurarken 
kendi hastalıkları ve mevcut tedavilerle ilgili bilgiler de bulabilmektedir. Sağlık 
Hizmeti değer teklifi ürünlerin ve hizmetlerin ötesine geçerek insanların 
ve şirketlerin daha iyi toplumlar yaratmasını sağlayacak sosyal faydalara 
yönelmelidir. 
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Hastanelerde 
Sıfır İlaç 
Hatası 

Sıfır Hastane 
Kaynaklı 

Enfeksiyon 

Sıfır  
Obez 
Hasta 

Sıfır  
Kusur 

Fabrikalardan  
Sıfır Atık / 
Emisyon 

Sıfır  
Kaza 

Sıfır Borç 

Otomobiller- 
den Sıfır 
Emisyon 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Sıfıra Doğru İnovasyon 

Sıfıra doğru İnovasyon bir mega trend değil insanlık için iyi sıfır hedefiyle başlayan 
bir mega vizyondur. Hatasız Sağlık Hizmeti düşüncesi, sıfıra doğru inovasyon 
konseptini oluşturur. Bu da, global olarak hastaları olumsuz etkileyen sorunları 
sıfırlama ve bunları çözmeye yardımcı olma potansiyeli olduğu için geleceğin 
Sosyal İnovasyonunu sağlayacak temel bir platformdur. Yönlendirme ve destek 
sunan BT ve sensör tabanlı araçlarla yanlış tanı, prosedür hatası ve ilaç uygulama 
hatalarından kaynaklanan yanlışlardan kaçınmak mümkün olacaktır. 

8 SIFIRA Doğru İnovasyon: 2025 “Sıfır Konseptli” Dünyanın Görüntüsü 
2025 itibarıyla Sağlık Hizmeti ve Eczacılıkta Sıfıra Doğru İnovasyon Hedefleri 

Sağlık Hizmeti alanındaki en yenilikçi şirketler, tedavi kalitesini iyileştirirken 
eş zamanlı olarak ikincil görevleri ve konvansiyonel süreçlerle bağlantılı 
maliyetleri ortadan kaldırmaya çalışan şirketlerdir. Şirketlerin odak noktalarını 
değiştireceğine ve “Sıfıra Doğru İnovasyon” sağlayan ürünler ve teknolojiler 
geliştireceklerine dair güçlü kanıtlar vardır. Şehir seviyesinde örnekler arasında 
Belediye Başkanı Bloomberg’in New York’ta birkaç yıl önce başlattığı “sıfır gazlı 
içecek” girişimi sayılabilir. Gazlı içeceklerin toplum üzerindeki etkisi yüksek şeker 
içeriğidir, bu da obeziteyi ve diyabet gibi başka sağlıkla ilgili sorunları artırır. 

Sıfır hedefleri benimsemek ve bu sıfır hedeflere göre inovasyon yapmak, Sağlık 
Hizmetini dönüştürmeye ve günümüzün can sıkıcı konularından olan erişim, 
kalite ve maliyet sorunlarını aşmaya giden yoldur. Teknoloji kullanılırsa sıfıra yakın 
vizyonu gerçekleşebilir. Buna örnekler arasında Sağlık Hizmetini desteklemek ve 
sağlığı teşvik etmek üzere bilginin toplanmasını, yönetilmesini, kullanılmasını ve 
paylaşılmasını sağlayan bilgi, beceri ve araçları içeren Sağlık bilişimi kullanmak 
yer alır. 
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Buna ek olarak belirleyici veri analizi, önemli kalıpları tanımlamak ve gelecekteki 
trendler ile sonuçları tahmin etmek üzere büyük veri setlerinden yararlı bilgileri 
çıkarma yöntemidir. Belirleyici veri analizi, verileri analiz etmek ve olasılıklara 
dayalı tahminlerde bulunmak üzere veri madenciliği, istatistiksel modelleme ve 
makine öğrenme tekniklerini kullanır. “Nicel benlik” hareketi, teknoloji yardımıyla 
günlük yaşantılarımızın tüm yönlerini ölçmeyi amaçlar. Aktivite takip cihazlarına 
ek olarak her gün attığımız adımları kaydetmemizi sağlayan uygulamalar gibi 
giyilebilir cihazlar, kendimizi ve yapımızı daha iyi anlamamızı sağlar, hatta 
sağlığımıza da yarar sağlayabilir. 

Sosyal Trendler 

Y Kuşağındaki (1980’ler ve 1990’larda doğan nesil) sosyal trendler, orta sınıfın 
yükselişi, yaşlanan nüfus ve kadınların güçlenmesi, gelecekteki toplumumuzda 
derin sosyoekonomik değişimler sağlayacaktır. Yükselen orta sınıfın sonucunda 
“Sağlık Hizmeti elitinin” ortaya çıkması, gücü olanların seçmeli prosedürlere, 
özel ve kişiselleştirilmiş seviyede bakıma kendi ceplerinden para harcayacağı 
anlamına gelir. 

9 Sosyal Trendler: Orta Çıkıntı 
2020 itibarıyla sadece Hindistan ve Çin’de 1,5 milyarı  

aşan orta sınıf tüketiciler 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Kadınların yaklaşık %80-85’i sağlık hizmeti randevuları almaktadır ve aile 
üyeleri için temel karar alma mekanizması işlevi görmektedir. Erkeklere kıyasla 
tipik olarak çevrimiçi araçları daha sık kullanmaktalar, işyerinde daha güçlü 
pozisyonlar kazanmaktalar ve atıl bir zenginlik kaynağını temsil etmekteler. 
Etki alanları ailelerinin dışına taştıkça kadınlar gelecekte itici güç olacak. Buna 
ek olarak beklentileri ve talepleri arttıkça “Kadın ekonomisinin” yükselişini de 
görüyoruz. 
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m
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Erişim Kalitesi  
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Sıfıra Doğru 
İnovasyon 

Kaynak: Frost & Sullivan 

“Sosyal İnovasyon fırsatları 
toplumsal seviyede, 

sistem seviyesinde ve 
bireysel hasta seviyesinde 

mevcuttur.” 

Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyonun Tanımlanması 

Aşağıda ayrıntıları verilen yakınsayan mega trendler, günümüzde Sağlık 
Hizmeti sistemimizin altında yatan sorunları hedefleyen ve maliyetleri azaltıp 
kaliteyi ve sağlığa erişimi iyileştirmeyi amaçlayan Sosyal İnovasyon fırsatları 
oluşturmaktadır. 

10 Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyon 

Araştırmamızın en göze çarpan sonucu, Sosyal İnovasyon fırsatlarının 
toplumsal seviyede, sistem seviyesinde ve bireysel hasta seviyesinde mevcut 
olduğudur. Toplumsal açıdan, Sosyal İnovasyon hükümetleri, politika yapıcıları, 
sigortacıları / mükellefleri, sağlayıcıları, klinisyenleri ve bireysel hasta seviyesine 
kadar herkesi olumlu etkileyebilir. Ayrıca teknoloji ve inovasyon yeni sistemlerin, 
sağlık hizmeti ortamlarının ve iş modellerinin ortaya çıkmasını da sağlamaktadır. 
Buna ek olarak hasta güçlendirmesinin yükselmesi, hastaların sürece daha fazla 
katıldığı ve kendi sağlık ve bakımlarına sahip çıktıkları anlamına da gelir. 

İşte bu yüzden aşağıdaki bölümlerde toplum, sistem ve hastanın bakış açısından 
Sosyal İnovasyon ihtiyaçlarına ve fırsatlarına daha ayrıntılı bakacağız. 

Müdahale ve Sosyal İnovasyon İhtiyacı 

Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyondan en çok fayda sağlaması muhtemel 
alanlar arasında şunlar yer alır: 
•  Sağlığa erişimin ve kalitenin toplumsal seviyede iyileştirilebileceği 

toplumların geliştirilmesi 
•  Maliyetleri düşürmek ve sistemler seviyesinde verim kazançlarını artırmak 

için hasta sonuçlarının ve yeniden hastaneye yatışların iyileştirilebileceği 
hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları 

• Bağlı çözümlerin kişinin kendi sağlığını daha proaktif yönetmesinde 
kullanılabileceği hasta düzeyinde. 
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“Sağlık Hizmeti 
sektörü tarihsel olarak 
ayrı alanlarda faaliyet 
göstermiştir ama artık 

bütünleşmeye zorlanmakta, 
bu yüzden yeni türde 

ortaklıklar ve işbirlikleri 
oluşturmaktadır.” 

Ayrı olarak incelenen tüm bu alanlar ilgili şehirlere, toplumlara, şirketlere ve 
ülkelere sürekli artan faydalar sağlayacaktır ancak toplu olarak düşünüldüğünde 
Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyonun sağlanması ile hayata geçirilebilecek 
anlamlı bir fırsat vardır. 

Uygulamada Sosyal İnovasyon - Günümüz 

Halihazırda, Sosyal İnovasyonun çeşitli modlarda ve farklı ölçeklerde Sağlık 
Hizmetini iyileştirdiği birçok alan vardır. Toplum, sistemler ve hasta arasındaki 
birliğin, Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyonu sağlama ve teşvik etme potansiyeli 
vardır ve olmuştur. Önleme, hastalıkların erken tespiti, tarama ve hastalıkların 
tanısı, terapi ve tedaviden yaşlıların prognozu ve bakımına kadar sağlık döngüsü 
genelinde inovasyon, toplumları, sistemleri ve ayrıca bireysel hastaları olumlu 
etkileme potansiyeline sahiptir. 

Toplum 

Sosyal İnovasyon, değer ve daha düşük sağlık hizmeti maliyetleri oluşturma 
potansiyeline sahiptir ve doktorlar, hükümetler, hastaneler ve hastalar için tüm 
sektör genelinde gittikçe önemli hale gelmektedir. Sağlık Hizmeti sektörü tarihsel 
olarak ayrı alanlarda faaliyet göstermiştir, ama artık bütünleşmeye zorlanmakta, 
bu yüzden yeni türde ortaklıklar ve işbirlikleri oluşturmaktadır. 

Gelecekte gelişmekte olan ekonomilerin artan bir baskıyla karşılaşması ve hızlı 
değişimlerden geçmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, gelişmekte olan birçok 
ülke ve Sağlık hizmeti sistemleri, esenlik ve önleyici programları uygulamaya 
almıştır ve topluluk partnerleriyle işbirliği çabasını artırmıştır. Ayrıca yeni ödeme 
modelleriyle bağlantılı hasta sağlığı sonucu modellerine doğru bir kayma 
olmuştur. Resmi ve özel mükelleflerin artan sağlık giderleri, Sağlık hizmet ve 
ürünlerinin ödemeleri için yeni yöntemleri ve modelleri oluşturma ihtiyacını 
acil kılıyor. Bir zamanlar bürokrasiye ve evraka batmış Sağlık Hizmetinde dijital 
devrim, mükelleflere iş modellerini ve sağlık yönetimini optimize etmek üzere 
kullanabilecekleri bol miktarda hasta ve sağlık verisi sağlamaktadır. 

Sağlık Hizmeti sistemi bünyesinde bu değişimleri desteklemek için veri ve 
analitik kullanılması, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastaları daha iyi izlemesini, 
operasyon prosedürlerini iyileştirmelerini ve sonuçlara kıyasla tedaviyi ve tedavi 
maliyetlerini daha iyi takip etmesini sağlayabilir. Bu durumdan fayda sağlayacak 
olan paydaşlar hastalar ve hasta bakımını geliştirirken hastane yeniden kabullerini 
ve hastanede kalış sürelerini azaltabilecek olan sağlık hizmeti kurumlarıdır. 
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“Gelişmekte olan 
ekonomilerde Sağlık 
fonlarının %70’inden 

fazlası, kronik 
rahatsızlığı olan kişilere 

harcanmaktadır.” 

Sağlık İnisiyatifinde Sosyal İnovasyon, uygulamada inovasyona harika bir örnektir. 
Bu inisiyatif, Cape Town Üniversitesi’nden Bertha Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 
Merkezi, Oxford Üniversitesi’nden Skoll Sosyal Girişimcilik Merkezi ve genel merkezi 
Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü’nde bulunan TDR (Tropik Hastalıklarda Araştırma 
ve Eğitim Özel Programı) arasında uluslararası bir işbirliğinden oluşmaktadır. 
İnovasyon örnekleri arasında şunlar yer alır: 

•  Uganda’da Eczane Entegre Bakım: Eczanelerde entegre çocuklarda ateş, sıtma, 
pnömoni ve ishalin yönetimi 

•  Güney Afrika’da HIV’ye odaklanan GP Yönlendirme Modeli: Kamu sağlık 
hizmetlerinde talep-arz eşitsizliğini gidermeye yönelik kamu-özel ortaklığı 

•  Hindistan’da BT (MoSQuIT) kullanarak mobil tabanlı Gözetim Tetkiki: Bir mobil 
platform kullanarak sıtma için hastalık gözetim sistemi 

MoSQuIT sistemi, sıtma gözetiminin çeşitli adımlarını kolaylaştırır: veri toplama, 
merkezi bir sisteme veri aktarımı ve veri analizi. MoSQuIT, klinik bilgilerin yönetimini 
iyileştirir ve kamu sağlık sisteminin zamanında harekete geçmesini kolaylaştırır. 
MoSQuIT yazılımı, Assam’ın Dibrugarh bölgesinde Tengakhat Ana Sağlık 
Merkezinde (PHC) Bölgesel Medikal Araştırma Merkezi (RMRC)/Hindistan Medikal 
Araştırma Konseyi (ICMR) ile işbirliği içerisinde kullanıma sokulmuştur. PHC’de 
yaklaşık 50 köy belirlenmiş, 50 ASHA (Akredite Sosyal Sağlık Aktivisti) çalışanı veri 
toplama için mobil telefonla donatılmış, toplam 50.000 köy nüfusuna ulaşılmıştır. 
Bu çalışmanın başarısına dayanarak Kuzeydoğu Hindistan’ın uluslararası sınırları 
boyunca MoSQuIT’in daha büyük ölçekli kullanımı onaylanmıştır. [Kaynak: Sağlık 
İnisiyatifinde Sosyal İnovasyon] 

Gelişmekte olan ekonomilerde Sağlık fonlarının %70’inden fazlası, kronik 
rahatsızlığı olan kişilere harcanmaktadır. Bu rahatsızlıklar, ölüm ve sakatlığın en 
önde gelen nedenidir ve hastaların yaşam kalitesini etkilemektedir. Gelişmiş 
ülkelerde hastaların yaklaşık %1’i sağlık kaynaklarının üçte birini kullanmaktadır 
ve bu hastaların büyük çoğunluğu yaşlı hastalardır. Kalp hastalığı ve tip 2 diyabet 
gibi rahatsızlıklar, Sağlık Hizmeti sistemlerinin erken bir aşamada müdahale 
edebilmesi için bu yüksek riskli grubun kim olduğunu belirlemek üzere veri ve 
analitiklerin daha fazla kullanımının olduğu önlemeye odaklanarak ele alınabilir. 
Nihayetinde bu da daha verimli ve etkili tedavilerin sunulmasını sağlamak için 
bakım modellerini reform edebilir. 
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“Artan nüfus ve sağlık 
hizmeti belgelerinin 

daha fazla sayısallaşması 
ile veriler, sürekli 

katlanan bir oranda 
artmaktadır.” 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) öncülüğünde uygulanan Ulusal 
Diyabet Önleme Programı, ABD’de tip 2 diyabetin önlenmesine yönelik kanıt 
tabanlı bir yaşam tarzı değiştirme programıdır. Bir yıllık uzunluktaki program 
katılımcıların günlük yaşamlarına fiziksel aktivite katarak daha sağlıklı yemesi ve 
sorun çözme ile baş etme becerilerinin iyileştirilmesi gibi gerçek yaşam tarzı 
değişiklikleri yapmasına yardımcı olmaktadır. Katılımcılar, eğitimli hayat biçimi 
koçlarıyla ve diyabeti engellemek için hayat biçimi değişiklikleri gerçekleştiren 
küçük gruplarla buluşur. Oturumlar genellikle 6 ay süresince haftalık, sonraki 6 
ay boyunca da aylık şekildedir. Bu programın amacı prediyabeti olan ve/veya tip 
2 diyabet riski olan hastaların, ulaşılabilir ve gerçekçi yaşam tarzı değişiklikleri 
yapmasına ve tip 2 diyabet olma risklerini %58 düşürmeye yardımcı olmaktır. 
Bunlara ek olarak yetişkinlerin tip 2 diyabete yakalanmasını önlemeye veya 
geciktirmeye yardımcı olmak üzere etkin programlara olan artan talebi 
karşılamak için başka örgütler de katılım göstermektedir. Ulusal Diyabet Önleme 
Programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde prediyabeti olan kişiler genelinde tip 
2 diyabet oluşumunu önlemek veya geciktirmek için federal kurumlar, yerel 
organizasyonlar, işverenler, sigorta şirketleri, sağlık hizmeti uzmanları, akademik 
kadrolar ve diğer paydaşların işbirliği yapmasını teşvik etmektedir. Yakın zaman 
önce yayınlanan istatistikler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni diyabet 
vakaları sayısının azalmaya başladığını göstermektedir; rakamlara göre 2009’da 
1,7 milyon vakaya karşılık 2014’te 1,4 milyon vaka görülmüştür. [Kaynak: CDC] 

Sistemler 

Günümüzün Sağlık Hizmeti sektöründe eczaneler, elektronik sağlık kayıtları/
medikal kayıtlar, hasta hizmetleri ve mükellefler gibi birçok kaynaktan büyük 
hacimli çeşitli veriler üretilmektedir. Bu bilgi kaynakları genellikle birbirine bağlı 
değildir. Bunun temel nedeni, Sağlık Hizmeti kuruluşları ve uzmanlarının, izole 
alanlarda çalışmasıdır. Artan nüfus ve sağlık hizmeti belgelerinin daha fazla 
sayısallaşması ile veriler, sürekli katlanan bir oranda artmaktadır. Sınırlı analitik 
yüzünden bu zengin verilerin büyük bir kısmı atıl kalmakta ve azami ölçüde 
kullanılmamaktadır. Buna ek olarak entegrasyon eksikliği, hasta sonuçlarının iyi 
olmaması ve hastaların olumsuz deneyimler yaşaması anlamına gelebilir. 

Ayrıca şirketlerin ürettiği verilerin büyük bir kısmı, sorgulaması ve kullanması 
zor yapılandırılmamış verilerden oluşmaktadır. Dahası, şirketler bilgi toplamak 
için gittikçe daha fazla klasik olmayan kaynaklar ve formatlar kullanmaktadır ve 
verilerin sayısı ve türü arttıkça yapılandırılmamış verilerin yapılandırılmış verilere 
oranının artması beklenmektedir. Büyük Veri yönetim araçları, yapılandırılmış ve 
yapılandırılmamış verileri tek, güçlü bir veri tabanında birleştirme fırsatı sunar. 
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Nesnelerin İnterneti (Nİ), sosyal ve mobil kanallar üzerinden oluşturulan veri 
miktarı, son birkaç yılda taşma noktasına ulaşmıştır ve her geçen dakika da 
artmaktadır. Pazar; depolama, bilgi yönetimi ve iş zekası (BI) çözümlerine sahip 
olsa da, Büyük Verinin sunduğu avantajların farkına varılması için bütün bu 
dağınık parçaların bir araya getirilmesi süreci yeni başlamıştır. Bu geleneksel 
alanların entegrasyonu, Hadoop ve bir dizi başka altyapı ve veri tabanı 
çözümünün pazara sürülmesiyle mümkün olmuştur. Sonuç olarak, bu aynı 
zamanda, Büyük Veri analitik çözümlerinin büyümesini ve bunlara olan talebi 
de tetiklemiştir. 

Büyük Veri neden bu kadar önemli? Seçim tabanlı sağlık hizmeti sistemleri 
oluşturma ihtiyacı vardır. Şu anki sağlık hizmeti, hastaların sadece sağlık hizmeti 
sistemi talimatlarını takip edebildiği tek yönde akış yaklaşımını takip etmektedir. 
Verilere dayanarak hastanın aktif olarak sürece dahil edilmesinin, sağlık hizmeti 
sisteminin yanı sıra bununla bağlantılı ödemeleri de iyileştirmesi beklenmektedir. 
Büyük veri analizi için toplanan özel veri hasta tercihlerini, sensör verisini ve gen 
verisini içerebilir. Hasta bakımında Büyük Veri ve gündelik faaliyet içerisinde 
sensörler aracılığıyla elde edilen çeşitli verilerin kullanımının, etkin bir sağlık 
yönetim sistemi oluşturması beklenmektedir. Bu durumun büyük miktardaki 
gen kodlama verilerine uygulanması halinde gelecekte çok daha iyi hastalık 
yönetimine yardımcı olması beklenmektedir. 

Bununla birlikte Sağlık Hizmeti şirketleri veri depolama, analitik uygulama, 
iş zekası araçlarını etkin kullanma ve veri paylaşma konusunda zorluklarla 
karşı karşıyadır. Sektörün hazırlığını artırmak, verileri daha yapısal bir şekilde 
depolamak ve genellikle kurumlar ve farklı ağlar genelinde parçalara ayrılmış 
verileri birleştirmek için daha fazla destek gereklidir. 

İnsanların ve süreçlerin çevresinde Sosyal İnovasyon gerçekleşiyor ve özellikle 
kronik hastalıklarda daha hasta odaklı bir bakıma yaklaştıkça daha fazla 
entegrasyon meydana geliyor. Büyük veri ve analitiğin kullanılması, sağlık 
hizmeti sağlayıcılarının farklı sistemler genelinde hasta verilerini daha güvenle 
entegre etmesini destekleyebilir. Bu da, durumun daha iyi bir göstergesini 
verir ve aynı zamanda gerçek zamanlı hasta ve kurum verilerine erişimi, bakım 
süreci genelinde verileri birleştirmeyi ve tedaviler ile sonuçlara yeni bakış açıları 
sağlayarak sağlığı ve maliyet düşüşlerini iyileştirme potansiyeline sahiptir. 

Klinisyenler, veri analizi uzmanları, kurumsal yöneticiler ve diğer ilgililer daha 
yüksek kalitede, daha koordine veri sunmak için verilerden anlamlı bilgilerin nasıl 
çıkarılacağını araştırmaktadır. Diğer taraftan laboratuvarlar, verileri kullanmak ve 
bireysel olarak hastaları izlemek için genel hastane sistemine entegre edilebilen 
tanı testleriyle daha fazla ilgilenmektedir. 
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“Sağlık Hizmetinin 
gelecekteki odak noktası 

güçlendirilmiş hasta 
olacaktır ve işte bu 

noktada sektörde olumlu 
bir kopuş ve değişim 
gerçekleşmektedir.” 

Michigan Üniversitesi (M-C) Kritik Bakımda Bütünleştirici Araştırma Merkezi, 
cinsiyet, tansiyon, Elektro Kardiyogram (EKG) vs. hakkında çeşitli veri akışlarını 
analiz eden bir klinik karar destek aracı geliştirmek için BT sağlayıcıları ile 
çalışmaktadır. Mobil teknoloji şirketleri ve analitik firmalarıyla olan ortaklıklar, 
akıllı cihaz tabanlı bir sistem geliştirmek için büyük verileri kullanmaktadır. Bu 
sayede hekimler, kronik hastalıkları bulunan hastaları gerçek zamanlı olarak, 
giyilebilir teknoloji ve bulut bilişim sistemi entegrasyonu sayesinde evlerinden 
takip edebilecektir. Daha büyük yüksek riskli nüfusu analiz etmek için tüm 
verileri birleştirme yönünde planlar vardır. Ayrıca, araç, geniş en iyi uygulama 
veri havuzunu kullanarak belirleyici bir uygulama olarak da kullanılabilir. Elde 
edilen sonuçlar, hem hekimler ve hem de hastalar için değer temelli sistemde 
hayati önem taşıyan veri güdümlü tanı ve tedavidir. 

Hastalar 

Sağlık Hizmetinin gelecekteki odak noktası güçlendirilmiş hasta olacaktır ve işte 
bu noktada sektörde olumlu bir kopuş ve değişim gerçekleşmektedir. Çoğu 
durumda hastalar, Sağlık Hizmeti hekimlerine kıyasla daha fazla bilgi sahibi; 
bu yüzden hastalar artık karar alma sürecinde pasif katılımcılar olmayacağı 
için Sağlık Hizmeti alanında faaliyet gösteren şirketlerin müşterilerin nasıl 
düşündüğünü yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Eskiden kendilerine 
klinisyen tarafından önerilen bakım sürecini takip etmiş hastaların artık hangi 
tür hizmetlere ihtiyaçları olduğunu ve neye ödeme yapacaklarını belirlemede 
daha proaktif bir rol almaları gerekecek. 

Sosyal ağ platformları hasta bilgilerinde kilit bir rol oynamakta ve sağlık 
davranışını sosyal aktiviteyle ilişkilendirerek hasta katılımını artırma fırsatı 
mevcut. Hasta katılımına yönelik sosyal aktiviteler arasında sosyal medya, 
hastalara yönelik çevrimiçi platformlar ve paneller, bakım sağlayıcılar ve 
Sağlık Hizmeti uzmanları, oyunlar, rekabetçi veri paylaşımı ve canlı tartışmalar 
sayılabilir. Hasta katılımının faydaları, özellikle ilaç yönetimi ve uzaktan hasta 
izlemede daha yüksek benimseme ve uyma oranlarıyla önemli ölçüde ilişkilidir. 
Bu da yapılandırılmamış verileri yakalama yolları oluşturuyor ve tüketicilerin 
sağlığına daha iyi bir öngörü sağlanmasına olanak tanıyor. Giyilebilir sağlık 
izleme sistemleri, insan fizyolojisinin invazif olmayan, etkin ve etkili bir şekilde 
izlenmesini sağlayan yeni dalga tanı teknolojisini temsil etmektedir. 

Bu sayede teknoloji ve analitik, sağlık hizmeti sağlayıcılarının riskli hastaları 
daha etkili belirlemesini sağlama ve ayrıca hastaların kendi sağlık analitiklerine 
erişiminin yolunu açarak zindeliği teşvik etme potansiyeline sahiptir. Buna ek 
olarak, hastalar kendi sağlıklarında daha aktif bir rol oynayabilir. 
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11 Yaşlı Bakımını Destekleyen Evde Bakım Teknolojilerine olan 
Talep Katlanan Bir Artış Gösteriyor 

Cihazlar 

Açık 
hava için 
giyilebilir 
cihazlar 

Evlerde hasta  
izleme cihazları 

Platformlar Sağlık Hizmeti BT’si

Teleilaç platformları 

Mobil sağlık (mHealth) 
platformları 

İlaç yönetimi ve  
katılım çözümleri 

Hasta yönetimi çözümleri,  
hasta portalları, PHR, EHR 

Toplum bakım  
yönetimi çözümleri 

“Gelecekte teknoloji 
kullanımı, sağlık 

hizmetini sunma şeklimizi 
değiştirmeye devam 

edecek.” 

Özellikle bir yetişkinin sağlığının %80’inin yaşam tarzı seçimleriyle belirlenmesi 
yüzünden bu aynı zamanda erken önlemeye doğru bir hareketi de teşvik 
etmektedir. Önlemede Sosyal İnovasyon, Sağlık Hizmeti sisteminin maliyetlerini 
en çok etkileyen temel yaşam tarzıyla bağlantılı hastalıklar sorununu aşmaya 
yardımcı olacağı için Sağlık Hizmeti şirketleri açısından büyük bir potansiyel 
alandır. 

Hastayı, özellikle yaşlı bakımını, bağımsızlık ve sosyal deneyimi teşvik edecek 
yönde güçlendirme hedefine sahip olan inovasyon, temel hedeftir. Giyilebilir 
cihazlar, sensörler ve diğer hasta izleme cihazları ve hatta yaşlı odaklı sosyal ağlar, 
yaşlı insanların hayatlarına evde devam etmesine yardımcı olabilir. Örneğin, 
ev içine ve ev aletleri ile hasta üzerine sensörler yerleştirip bakım sağlayıcının 
hastaları sensörler ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden takip etmesini ve 
izlemesini sağlayarak, Alzheimer’ı olan bir hastanın kendi evinde konforlu bir 
şekilde yaşaması sağlanabilir. Hasta yemek yemezse, yataktan çıkmazsa, düşerse 
veya herhangi bir riskli davranış belirtisi gösterirse bakıcılar ikaz edilir. 

Gelecekte Sosyal İnovasyon 

Yukarıdaki iş modellerinden çoğu daha yerleşik ve büyük ölçekli kullanılır hale 
geldikçe Sosyal İnovasyon, toplumu ve yaşam kalitesini daha büyük oranda 
iyileştirmeye yönelik girişimlerden birçoğunu bağlama fırsatı sunmaktadır. 
Gelecekte teknoloji kullanımı, sağlık hizmetini sunma şeklimizi değiştirmeye 
devam edecek. Hastalar artık tüketici güdümlü, tek tıklamayla hizmet ortamında 
yaşıyor ve teknolojik değişim, sağlıkla ilgili beklentilerini şekillendiriyor. 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Finans ve Vergi 
Düzenlemeleri 

Altyapı 
Geliştirme 

Sosyal  
Katılım 

Sağlık Hizmeti 
Yeniden 

Mühendisliği 

Teknolojik 
İlerleme 
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Sağlık Hizmetinin 
Modernizasyonu  
– Klinik uygulama, sezgi bazlı 
kararlardan daha analitik 
ve veri tabanlı yaklaşımlara 
yönelmiş durumda. 

Müşteriyi Yeniden 
Değerlendirme  
– Hastalar artık sürecin  
pasif katılımcıları  
olmayacak. 

Şirketler Stratejilerini 
Revizyondan Geçiriyor 
– Mevcut yapıdaki pek 
çok sektör katılımcısı, iş 
modellerinde önemli 
değişiklikler yapmadan 
finansal kapasitelerini 
sürdüremez. 

Yeni Katılımcıların Rolü 
– BT tabanlı araçlar ve 
hizmetlerin ortaya çıkması, 
yeni bir tür rekabetin 
yükselişine tanıklık ediyor. 

Kim Ödüyor? 
– Resmi ve özel mükelleflerin 
artan sağlık giderleri, Sağlık 
hizmet ve ürünlerinin ödemeleri 
için yeni yöntemleri ve modelleri 
oluşturma ihtiyacını acil kılıyor. 

Yeni Ortaklıklar  
– Tarihsel olarak ayrı alanlarda 
faaliyet gösteren bir sektör, 
bütünleşmeye zorlanıyor 
ve bu yüzden şirketleri yeni 
türde ortaklıklar ve işbirlikleri 
aramaya itiyor. 

Kaynak: Frost & Sullivan 

“2020 itibarıyla, 
inanılmaz bir rakam 

olan yıllık 985 milyar $ 
söz konusu olacak.” 

Ayrıca klasik hasta/doktor ilişkisi de bulanık bir hal alıyor ve hastalar, kendi 
tedavileri hakkında daha bilgili kararlar alıyor. Hastalar, kendi sağlıklarıyla ilgili 
bilgilere daha kolay erişim beklentisi içinde ve mobil sağlık uygulamaları, 
bakımın rutin bir parçası halinde geliyor. Yeni katılımcılar ve yeni ortaklıklar, 
geleceğin Sağlık Hizmeti ekonomisini şekillendirmeye devam edecek. 

12 Yeni Sağlık Hizmeti Ekonomisinde Altı Büyük Tema 

Aşağıdaki bölümde Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyonun geleceğimizde 
önemli bir etki yaratacağı özgün alanları daha ayrıntılı ele aldık ve bu etkiyi 
ölçebilecek kilit göstergeleri tanımladık. 

Fırsatın Ölçülmesi 

Frost & Sullivan, Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyon İşinden türetilebilecek 
nakdi ve sosyal faydayı değerlendirirken, 985 milyar $ söz konusu olacağına 
inanıyor. Fırsatı ölçmek için beş ana alan değerlendirilmiştir: büyük verinin 
değeri; yeni nesil giyilebilir ve Sağlık Hizmeti merkezli uygulamaların değeri; 
Global medikal teknoloji sektörünün değeri, telesağlık pazarının değeri ve 
önleme konusunda Global Sağlık Hizmeti harcamasının değeri. Bu temel itici 
güçler, 2020 Sosyal İnovasyon tahminlerimizin yapı taşları. 

Sosyal İnovasyon sadece yukarıdaki ölçülebilir koşullarda değil, aynı zamanda 
ölçmesi daha zor aşağıdaki faydaları güdülemede de büyük etkiye sahiptir: 
daha uzun yaşayan insanlar, iyileşen yaşam kalitesi ve gelişmekte olan dünyada 
bakıma daha fazla erişim. 
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Hitachi Canlı Örneği: 

Avare Merkez ve Uç hastane 
bakımı, Brezilya” 

Sunulan tüm hizmetlere rağmen 
Santa Casa of Avaré’de Görüntülü 
Tanı Ünitesi (IDU) yoktu. Şehrin 

ve civardaki kentlerin nüfusu 
arttıkça bu tip muayenelere olan 

talep artmıştı. 
Hastanenin sadece Avaré halkının 

değil, çevredeki 16 yerleşim 
yerindeki nüfusun da sağlık 

hizmetleri eksikliğini gidermesi 
tasarlanıyordu. 

Bir IDU çözümü üretmek üzere 
Hitachi ile ortaklık kuran hastane, 

hastaların manyetik rezonans 
muayenelerini olmak üzere  

120 km yol kat etmek zorunda 
kalmasını önlemekte. Sonuç olarak, 

hastane ayda 66 muayene ile 
beklentileri aşmış ve sadece 2 ayda 

200 muayene gerçekleştirmiştir. 
Projenin başarısındaki kritik 

unsur, IDU teknolojisinin çevik 
olduğu için uygunluğuna ek olarak 
kullanım ve kurulumunun da kolay 

olmasıdır. Düşük manyetik alanlı 
bir cihaz olmasına rağmen AIRIS II 
yüksek genlik eğimlerine sahiptir, 
bu da tetkikleri 30 ila 40 dakikada 

yapmasını sağlamaktadır. Bu da 
hastaneye büyük bir avantaj sağlamış 

ve toplamda daha fazla hastanın 
görülmesine olanak tanımıştır. 
AIRIS II kullanımı kolaydır, bu 

da operatörün çevikliğine ve 
muayenenin hızla tamamlanmasına 
katkıda bulunmaktadır. Kurulumu 
için gereken alan 30m² altındadır 
ve mıknatısı sabit olup soğutma 
odası gerektirmediği için bakım 

maliyetinin de belirgin ölçüde düşük 
olmasını sağlar. 

Müşteri Faydası: 
Santa Casa artık daha düşük 

maliyetle artan kent nüfusuna kritik 
sağlık hizmetlerini sunabilmektedir. 

Büyük Verilerin 
Değeri

350  
milyar $ 

Yeni Nesil Giyilebilir 
Teknolojilerin ve 
Sağlık Merkezli 
Uygulamaların 

Değeri  
25 milyar $ 
civarındadır 

Global Değer 
Medikal 

Teknolojiler 
Sektörünün 

Değeri 

500 milyar $

Telesağlık 
Pazarının 

Değeri  
(mhealth hariç) 

10 milyar $ 

+ 
Önleyici Global 
Sağlık Hizmeti 

Harcaması

100 milyar $ 

13 Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyon - Söz Konusu Olan Değer 

+ + 
985  

milyar $  
tutarında 
değer söz 

konusu 

Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyon fırsatlarını değerlendirirken, analizimizde 
ele aldığımız alanların her biri arasında bir derecede örtüşme olacaktır. Örneğin 
büyük veri kullanımı ve giyilebilir kullanımının artması, önleyici alandaki 
çözümlere katkıda bulunacaktır. 

Büyük Verinin Değeri 

Büyük veri analitiği, hastaneye yeniden yatma oranlarını azaltmanın yanı sıra 
odak noktasını tedaviden önlemeye kaydırma potansiyeline sahiptir. 2020’de 
Sağlık Hizmeti sektörünün klinik deneme çalışmalarından basit laboratuvar 
testi sonuçlarına kadar 350-400 milyar $ değerinde değerli veri üretmesi 
beklenmektedir. Bu veriler, tesisler ve bölgeler genelinde son derece parçalara 
ayrılmış şekildedir. Tüm bu verilerin bir araya getirilmesi, hastalıklar konusunda 
daha derin bir anlayış sağlayacak ve sadece hassas tıpta değil derinlemesine 
nüfus analizine de olanak tanıyacaktır. 

İlaç geliştirmede değeri bir anlayış sağlamak üzere mutasyonları ve işaretçileri 
keşfetmek için büyük veri teknolojileri ve geniş hasta gruplarından toplanan 
genetik bilgilerin analizi kullanılacak. Bu ortaya çıkan teknoloji erken tespite 
yardımcı olacağı ve milyonlarca hayatı kurtaracağı için kanser tanısı ve 
tedavisinde hayati önem taşır. 

Çok sayıda hastanın veri setlerine veri madenciliği araçlarını uygulayarak tıbbi 
araştırmacılar, hastalıkların nedenlerini ve önleme, tanı ve tedavi seçeneklerini 
hassas bir doğrulukta belirlemektedir. Bu durum sadece gelecekte inanılmaz 
uygun maliyetli olmakla kalmayacak, aynı zamanda bir hastalığın tanı 
yönteminde de devrim yaratacaktır. 

=

Kaynak: Frost & Sullivan 
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Hitachi Canlı Örneği: 

“Parça Işın Terapisi” 
Uygulamaya kilit örnekler 

şunları içerir: 
• Dünyada sadece çocuklara 
ayrılmış ilk proton terapisi 

merkezi olan Memphis, 
Tennessee’de St. Jude Çocuk 

Araştırma Hastanesinin açtığı 
St. Jude Red Frog Events Proton 
TerapisiMerkezi. Amaç, iyileşmeyi 
azami düzeye çıkarırken uzun süreli 

tedavi komplikasyonlarını en aza 
indiren terapiler sağlamaktır. 

• Yeni PROBEAT-V’nin ticari 
tedariki, FDA 510 (k) bir parçacık 

ışın terapi sistemidir ve bu 
Rochester, MN’deki Mayo Clinic 

için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. 
PROBEAT-V, Hitachi’nin Gizli Spot 

Tarama becerisini her bir tedavi 
odasına sunmak üzere kullanılan ve 
yüksek hassasiyette tedavi sağlamak 

üzere tasarlanan bir parça ışın 
terapisi sistemidir. 

• Bir parça ışın terapisi sistemi 
olan ve spot tarama ışınımını 

Gerçek Zamanlı Tümör İzleme 
Radyasyon Terapisi ile birleştiren 

PROBEAT-RT’nin Japonya’da 
imalatı ve satışları. Tedavi 

sisteminin amacı, kompakt ve 
düşük maliyetli bir sistemde normal 

dokunun ışınımının azaltılmasını 
desteklemektir. Gerçek zamanlı 

Tümör takibi Radyasyon Tedavisi, 
bir genel hastaneye ilk defa verilen 
Hitachi Spot Tarama proton ışını 

ışınım teknolojisiyle X-ışını tedavisi 
yapılarak, Hokkaido Üniversitesi 

tarafından geliştirilmiştir. 

Müşteri Faydası: 
Parça Işın Terapisi sırasında 

hastalar acı hissetmediği ve klasik 
radyoterapiye kıyasla çok daha az 
yan etkisi olduğu için bu terapi 

kanser hastalarının yaşam kalitesini 
iyileştirmektedir. 

Yeni Nesil Giyilebilir Teknolojilerin ve Sağlık Merkezli Uygulamaların Değeri 

Frost & Sullivan, 2020 itibarıyla yeni nesil giyilebilir ve Sağlık Hizmeti merkezli 
Uygulamaların global olarak 25 milyar $’a ulaşma potansiyeli olduğunu tahmin 
ediyor. Akıllı cihazlara yönelik sağlık hizmeti merkezli uygulamaların sayısında 
her yıl %30 artış görülmektedir; gelecekte uygulamaların çok daha yüksek bir 
yüzdesi, klinik derecede işlevler ve destek içerecektir. Giyilebilir pazarındaki 
yükseliş, karmaşık Sağlık, Zindelik ve Refah ihtiyaçlarına odaklanan yenilikçi 
şirketlerle daha da hızlanacaktır. Günümüz ile 2020 arasında erken kademedeki 
şirketlerin daha karmaşık algılama, yakalama ve analitik işlevselliklere sahip 
giyilebilir cihazlar pazara sürdüğünü, bu cihazların klinik faydasının eski 
cihazlara kıyasla daha kullanıma uygun ve ilgili göreceğiz. 

Global Medikal Teknolojiler Sektörünün Değeri 

Frost & Sullivan, global medikal teknolojiler sektörünün 2020 itibarıyla 500 
milyar $’a ulaşacağını tahmin ediyor. Başarının kilit itici güçleri, entegre 
platformlara, koordine bakıma yönelen ve konumdan bağımsız olan 
teknolojiler olacak. Başarıya ulaşacak şirketler ise bir hastalığı veya negatif bir 
sağlık sonucunu önleyen, kaçınan ve hafifleten şirketler olacak. Bu yüzden 
kilit odak noktası karar destek araçları, iş akışı optimizasyonu, bilgi yönetimi ve 
hasta etkileşiminde olacak. 

Telesağlık Pazarının Değeri 

2015 sonunda global olarak yaklaşık 6 milyon evde bir tür telesağlık kurulumu 
olacak. Telesağlık pazarı büyümektedir ve altyapı kurulmasına, geri ödeme 
kılavuzlarına ve pilot projelerin ticarileşmesine bağlı olarak tutarlı bir artış 
göstermesi beklenmektedir. Global telesağlık pazarının 2020’de 10 milyar $’a 
ulaşması beklenmektedir ve buna uzaktan hasta izleme ve telebakım hizmetleri 
dahildir. Buradaki tanımımız mobil sağlığı (m-health) içermemektedir. 

Yaşlanmakta olan nüfus ve kronik hastalık yönetimine duyulan ihtiyaç, 
telesağlığın benimsenmesini hızlandırmıştır. Büyük pilot projeleri geniş ölçekli 
ticari uygulamalara dönüştürmeye yönelik hükümet ve bölgesel sağlık hizmeti 
yetkililerinin girişimleri de telesağlık çözümlerinin benimsenmesine katkıda 
bulunacaktır. Bununla birlikte uygun geri ödeme politikalarının olmaması, 
ölçeklenemeyen iş modelleri ve az gelişmiş işbirliktelik standartları, aşılması 
gereken temel zorluklar arasında. 
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Hitachi Canlı Örneği: 

“Klinikum  
Wels-Grieskirchen” 

1.227 yatakla Klinikum 
Wels- Grieskirchen, 

Avusturya’nın 5. büyük hastanesi 
ve Avrupa’nın en büyük din 
tabanlı hastanelerinden biri. 

Hastane 36 servis ve 27 bölüm 
genelinde 3500 çalışana sahip 
ve 3 farklı sahada kuruluşları 
var. Hastane her yıl 78.600’ün 
üstünde hastayı tedavi ediyor 
ve 31.000’den fazla ameliyat 
gerçekleştiriyor. Bu çalışma, 

günlük olarak büyük hacimde 
klinik ve idari veri üretmekte.. 

BT çözümlerinin 
organizasyonların bilgilerini 

daha iyi yönetmesini sağlaması, 
klinik iş akışlarını optimize 
etmesi, bekleme sürelerini 

kısaltması ve uyum risklerini 
azaltması gerekiyor. Klinikum 

Wels Grieskirchen’in ana 
öncelikleri arasında klinik 

verim, sağlıkla ilgili bilgilerin 
alışverişi ve bakım kalitesinin 

iyileştirilmesi yer alıyor. 

Son beş ile yedi yıl içinde tıbbi cihaz üreticileri, ilaç şirketleri, mobil ağ operatörleri 
ve telekom sağlayıcıları pazara girdi - bu da sağlık hizmeti ve bilgi teknolojisi 
sektörleri arasındaki bir yakınsama trendine işaret ediyor. 

Önleme konusunda Global Sağlık Hizmeti Harcaması 

Sağlık hizmeti harcamaları, önleme alanında giderek artmakta. Gelecek on 
yıl içerisinde, bu trend büyümeye devam edecek ve kronik hastalık yönetimi 
üzerine daha fazla odaklanacaktır. Frost & Sullivan, önleme konusunda Global 
Sağlık Hizmeti harcamasının 2020’de 100 milyar $’a ulaşacağını tahmin etmekte. 

14 Segmente göre Sağlık Hizmeti Harcaması 
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Hitachi’nin Özgün Katkısı 

Hitachi’de Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyon 

Hitachi - 100 yılı aşan bir değer teklifiyle Sosyal İnovasyon alanında global bir 
öncüdür ve - Sosyal İnovasyon İşini misyonunun, değerlerinin ve vizyonunun 
merkezine koymaktadır. Hitachi, dünya genelinde Sosyal İnovasyona 
yaklaşımında özgün bir şirkettir ve bunu üç seviyede yakalamaya odaklanır: 
toplumsal seviye, sistem seviyesi ve hasta seviyesi. Vizyon, “herkesin iyi bir sağlık, 
emniyet ve güvenlikle yaşayabileceği bir toplum inşa etmektir”. Hitachi, tıbbi 
inovasyonunu hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları, sigortacılar, devletler ve 
belediyeler çerçevesinde gerçekleştireceği değişikliklere odaklayarak etkili ve 
kalitesi yükseltilmiş bir Sağlık hizmeti yaratmayı hedefler. 

Hitachi’nin Sağlık Hizmetinde İş Vizyonu 

Hitachi’nin Sağlık Hizmeti faaliyetleri, çeşitli kritik unsurları bir araya getirir: Sağlık 
hizmeti BT’si; Her hastalık tipi için özel tıbbi cihazlar; Hastaneler için çözüm 
hizmetleri; ve güncel olarak var olan ve gelecekte ortaya çıkacak global Sağlık 
hizmeti zorluklarını aşmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları. 
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Hitachi Data Systems (Hitachi Veri 
Sistemleri) tarafından sağlanan 

sanallaştırma teknolojilerini 
kullanarak, Avusturya’daki hastane, 
Avrupa çapında benzersiz olan özel 
bir bulut sistemini başarıyla kurdu. 
Hastanenin verileri, Hitachi Unified 

Storage VM (HUS VM - Hitachi 
Birleşik Depolama VM) tabanlı çok 
katmanlı bir depolama çözümünde 

saklanmaktadır. 
Temel avantajlar arasında Entegre 
havuzlar; Tüm sistemler genelinde 

arama; Tedaviyle ilgili bilgilere 
güvenli erişim ve Yüksek performans, 

ölçeklenebilirlik ve maliyet 
verimliliği yer alır. 

Kullanıcılar doğru zamanda, doğru 
yerde, doğru bilgiye, doğru formatta 

ulaşabilecektir. Bunlara ek olarak, 
tüm sistemleri genelinde üretici 
veya konumdan bağımsız veri 

arama yeteneği, en önemli faydadır. 
Hitachi Klinik Havuzu, her türlü 
klinik sistemi, kapsamlı bir arşive 

dönüştürme esnekliği sunar. 

Müşteri Faydası: 

Sistem, kullanıcılara tüm klinik 
ve idari gereklilikler için verilere 

erişim sunar, hasta bakımını 
iyileştirmelerini sağlar. 

Ele alınan önemli odak alanları şunları içerir bölgesel ve global olarak daha iyi 
hasta sonuçlarını teşvik etmek için medikal gider optimizasyonu ve gelişmiş 
medikal ve hastane yönetimi iyileştirmesi. 

15. Hitachi’nin Sağlık Hizmeti İş Vizyonu 
Sağlık Hizmeti BT’si ve Medikal Teknoloji ile bakım  

döngülerinin çeşitli ihtiyaçlarını destekleme 

• Önleme ve Kontrol 
hizmetleri 

• Bakım döngülerini  
bağlayan Veri 
Platformu 

•  Hastaneler için 
çözüm hizmetleri 

Sağlık  
Hizmeti BT’si 

Çözüm 
Hizmetleri 

•  Hastalıkla 
bağlantılı 
ekipman 

Her bir hastalık 
türüne göre Tıbbi 

Cihazlar 

Geleceğe  
yönelik Ar-Ge

• Rejeneratif Tıp 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Hitachi’nin Sağlık Hizmeti BT’sinde odak noktası, kişiselleştirilmiş bakım için 
tanı desteği sunmak üzere analitiklere dayalı yeni hizmetler oluşturmaktır. 
Buna iyi bir örnek, diyabetin önlenmesinde rehberlik geliştirmek üzere konsept 
seviyesinde kanıt testlerinin başladığı Hitachi ile İngiliz NHS Metropolitan 
Manchester arasındaki işbirliğidir. Hitachi ayrıca belediyelerin bakım istasyonları 
ve hastanelerine yönelik derecelendirme verilerinin güvenle paylaşılabileceği 
bulut çözümleri ile kapsamlı bir yerel yaşlı bakımını da desteklemektedir. 
Hitachi aynı zamanda, Hitachi Klinik Veri Depolama (HCR) ile Sağlık verisi bulut 
hizmetlerini güçlendirmektedir. Genomik bilgilerin yönetimi, tedavi ihtiyaçlarını 
desteklemek üzere merkezidir. Sağlık hizmeti BT’si içerisinde, Hitachi, Büyük 
Veri analitiklerinin global gelişimini destekleyen analitik araçları da kullanmaya 
devam etmektedir. 

Hitachi’nin ekipman bağlantılı hastalık konusunda vizyonu, fonksiyonellik 
bağlantılı tanının geliştirilmesidir. Tarama ve tanı ekipmanları ultrason, 
MRI, X-ışını CT, X-ışını, kemik densitometresi ve optik topografiyi içerir. 
MRI yönlendirmeli girişimler, örneğin MRI görüntülerindeki beyin tümörü 
noktalarının cerrahi görselleştirilmesi için kanserde kullanılır. Bu da ameliyat 
yaparken MRI görüntülerinde beyin tümörlerinin doğrulanabilmesi anlamına 
gelir. Temel avantajlar arasında yüksek çıkarılabilirlik ve iyileştirilmiş 5 yıllık ömür 
oranı yer alır. 



25

Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyon 

© 2015 Frost & Sullivan 

www.frost.com

Tedavi tarafındaki ekipmanlar arasında parça ışın sistemleri, X-ışını sistemleri 
ve kriyoablasyon tedavi sistemleri sayılabilir. Onkoloji bünyesinde harika 
bir örnek, Hitachi’nin Hokkaido Üniversitesi’yle yaptığı işbirliğidir; burada 
Hokkaido Üniversitesi’nin Hareket takip teknolojisi ve Hitachi’nin spot tarama 
ışınım teknolojisi, dünyadaki ilk kombine ışınımı sunmuş, tümörlerin daha 
hassas bir şekilde tespiti sağlanmıştır. ABD’de Hitachi ayrıca kanser tedavi 
planlarını analitikle desteklemek için hastanelerle çalışmaktadır. Parça ışın 
terapisi müşterilerini, vaka verilerini sunmakta, bunlar da Hitachi’nin analitik 
BT platformu ile analiz edilmektedir. Bu girişimlerin genel amacı, özgün terapi 
alanlarında akıllı ameliyathaneler geliştirmek ve bakım döngüsünü destekleyen 
çözümler yaratmaktır. 

Hastaneler için çözüm hizmetleri, temel hastane ve klinikleri bir bakım döngüsü 
içerisinde bağlantılı kılarak bölgesel sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi 
amaçlamaktadır. Örneğin Hitachi’nin Japonya’daki Kurume Üniversitesi 
Hastanesi’ne sunduğu çözüm, tıbbi ilişkiler, tanı ve Pozitron Emisyon 
Tomografisini (PET) destekleyen hizmetlerin yanı sıra mühendislik, operasyon 
ve finans desteğine odaklanmaktadır. Kurume Üniversite Hastanesi’nin 
beklediği sonuçlar arasında yerel ortaklıkların güçlendirilmesi ve yeni hasta 
sayısının artırılması, yatak doluluk oranını iyileştirmek için ortalama hastanede 
kalışın optimizasyonu ve görüntüleme merkezinin optimizasyonu sayılabilir. 
Hitachi’nin amacı, gelişmiş BT çözümleri ile hastane ve genel bakım döngülerini 
optimize eden çözüm hizmetleri sunmaktır. 

Ar-Ge bakımından, Hitachi, gelecekte rejeneratif tıbbı geliştirecek olan üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmaktadır. Hitachi, sektör ve akademik 
dünya arasında ortak bir çaba ve hükümet proje programı desteği ile üretim 
teknolojisi ve nakil teknolojisi geliştirerek rejeneratif tıbba yönelik entegre 
destek sunar. Örneğin Hitachi High-Technologies klinik test ekipmanları 
sunar, Hitachi Healthcare Ameliyat Öncesi/Sonrası tanı ekipmanları sunar, 
Hitachi Transport System hücre nakil teknolojisi sağlar (hücrelerin kontrollü 
bir ortamda nakledilmesi için) ve Ar-Ge grubu, otomatik kültürleme teknolojisi 
sunar. Hitachi’de rejeneratif tıpla ilgili teknolojilerin ve Ar-Ge’nin yakınsaması, 
gelecekteki Ar-Ge vizyonunu destekler. 

Hitachi’nin Sağlık Hizmeti işinde ele aldığı temel unsurlar, aşağıdakileri içerir: 

•  Yaşlanan toplum ve kronik hastalık problemlerine yönelik önlemler 

• Sağlık hizmeti alanlarının önleyici ve yaşlı bakımı gibi alanlarla genişlemesi 

• Ulusal tıbbi giderlerde yükselme 
• Gelişmekte olan ülkelerin tıbbi standardının iyileştirilmesi 
• Gelişmiş tıp ve BT çözümlerinin daha geniş kullanımı 
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Önleme ve 
Kontrol 

Sağlık döngüsü inovasyonu 

Tarama ve 
Tanı 

Terapi ve 
Tedavi 

Prognoz ve 
Yaşlı bakımı 

Tanı ve Klinik 

Bilişim 

Enerji 

Su ve Kaynaklar 

Test ve Belirteçler 

Sağlık Hizmeti 

Lojistik Şehirler 

Tıbbi İnovasyon 

Hükümet ve 
Belediyeler 

Ulaşım 

Finansman 

İmalat ve İnşaat 

Sosyal İnovasyon Faaliyetleri 

Hastalar 

Sigorta 
Şirketleri 

Tıbbi Bakım 
Sunucuları 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Kilit vizyon unsuru, Sağlık, Güvenlik ve Yaşam Kalitesini iyileştirerek “sağlıklı 
yaşamla uzun bir ömrü başarma umududur”. Bu yönden Sağlık Hizmeti BT’si ve 
medikal teknoloji, bakım döngülerinin çeşitli ihtiyaçlarını destekler. Hitachi’nin 
amacı, bir kişinin ömrünün tüm aşamalarında ve cephelerinde Sağlık Hizmetini 
iyileştirmektir. 

16 Hitachi’nin Sağlık Hizmeti İş Vizyonu 
Etkin ve Daha İyi Kalite Sağlık Hizmeti için Sağlık Hizmeti İnovasyonu 

“Hitachi Sağlık Hizmeti alanında, bizi benzersiz kılan birçok alana dokunmaktadır. 
Teknoloji bakış açısından bilgi yönetimini hastaneye, sağlık merkezine, görüntüleme 
sistemlerine vs. getirebiliriz.  Hitachi’nin diğer bölümleri ise bu bilgileri nasıl 
ölçtüğümüze, MRI ve CT prosedürlerini nasıl yakaladığımıza vs. dokunmaktadır. Tüm 
analiz artık Sağlık Hizmetinin büyük bir parçasıdır - bilgiye ulaşmak ve depolamak 
yerine bilgiyi nasıl analiz ettiğimiz ve bu bilgiyle ne yaptığımız. İşte bu noktada Sağlık 
Hizmetinin geleceği nasıl değiştireceği işin içine giriyor.” 

Hitachi Veri Sistemleri: Nick Scholes, e-Sağlık Çözümleri Uzmanı 

“Global Sağlık hizmeti pazarı hem yaşlanan toplum ve hem de kronik hastalıklar 
nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla yüzleşmektedir. Halihazırda toplam Sağlık 
Hizmeti giderlerinin %70’i, kronik hastalıkların yönetimine ayrılmış durumda. Kronik 
rahatsızlıkları yönetme ve kendi kendine yönetmeye yönelik yeni teknolojilere doğru 
hareketlenme, bu hastaların sağlık durumlarını iyileştirecektir.” 

Adrian Conduit, Hitachi Danışmanlık 

Hitachi’nin Toplum Düzeyinde Rolü 

Bir toplumun sağlığı ve zindeliği, toplu bir sosyal sorumluluktur. Medikal teknoloji 
ve B2S iş modellerinin oynayacağı büyük bir rol vardır. “Sağlık, Zindelik ve Refah” 
mega trendinin kilit bir unsuru, gezegenin tüm nüfusuna sürdürülebilir sağlık 
hizmeti getirmektir 
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Hitachi Canlı Örneği: 

“Kopenhag projesi - 
hastane verimliliği 

yönetimi” 

2013’ten bu yana Danimarka, 
ülke genelinde 16 konumda 

üstün teknolojiyle donatılmış 
tıbbi tesislerin kurulumunu 

içeren “Süper Hastane” 
konseptini uygulamakta. Süper 

Hastane konseptinin amacı, 
tıbbi maliyetleri düşürmeye 

ve tıbbi hizmetlerin seviyesini 
artırmaya yardımcı olmaktır. 

Bispebjerg ve Frederiksberg 
Üniversite Hastanesi ve Hitachi, 
bu proje için deneyimlerini ve 
uzmanlıklarını birleştirdiler. 

Hitachi sağlık hizmeti 
alanında büyük veri alanında 
BT kullanımı konusundaki 

uzmanlığının yanı sıra 
tıbbi tesisler ve cihazlar 

sağlamaktadır. Bispebjerg 
ve Frederiksberg Üniversite 

Hastanesi, bol miktarda tıbbi 
veriye ve hastane yönetimi ile 
operasyon alanında kapsamlı 

deneyime sahiptir. Amaç, 
“tesisler ve insan davranışları 
hakkındaki verileri birleştiren 
yeni nesil hastane faaliyetleri” 

dahil çeşitli alanları hedefleyen 
yeni çözümler geliştirmektir. 

Müşteri Faydası: 

Hastanenin belirlediği özgün 
hedeflere (örneğin kabul 

edilebilecek ayakta hasta sayısını 
artırma) ulaşmak için hastane 
operasyonlarının verimliliğini 

artırma. 

Kilit bir alt trend de hastanelerin merkez olarak görev yaptığı, kliniklerin ve evde 
bakımın ise uçlar olduğu “Merkez ve Uç hastane bakım” tesisidir. Bu bağlamdan 
Hitachi, geniş bir alana akut bakım hizmetleri sağlamak üzere ihtiyaç duyulan 
teknolojiyi Avare, Brezilya’da kritik bir sağlık ucuna sağlamıştır. Bu proje B2S’nin 
güçlü bir örneğini, sağlık hizmeti zorluklarını aşmanın sağlam bir modelini 
göstermektedir. 

Hitachi’nin toplum düzeyinde oynadığı role diğer örnekler arasında Hitachi’nin 
Tanı ve Klinik faaliyet alanının bir parçası olan ve gelişmiş bir harici ışın 
radyoterapisi formu olan Parça Işın Terapisi (PIT) yer alır. PIT doğrudan tümöre 
odaklanırken çevredeki sağlıklı dokuya radyasyon taşmasını önler. PIT sırasında 
hastalar acı hissetmediği ve klasik radyoterapiye kıyasla çok daha az yan etkisi 
olduğu için bu terapi kanser hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmektedir. Çoğu 
durumda hastalar tedavilerine devam ederken normal günlük faaliyetlerine 
devam edebilmektedir. Zira daha az yan etkileri vardır ve özellikle pediatrik 
kanser tedavisinde PIT’in genişlemesi beklenmektedir. 

Hitachi’nin Büyük Verilerde Rolü 

Hitachi’nin Büyük Verilerdeki Sosyal İnovasyon teklifi, verileri etkin biçimde 
birleştirmek üzere kendi bilgi yönetimiyle Sağlık Hizmeti kuruluşlarını 
desteklemeye yönelik Veri Sistemi Çözümlerini, Donanım, Yazılım ve Hizmetleri 
birleştirir. Örneğin Hitachi Data System’in Klinikum Wels-Grieskirchen için 
uyguladığı özel bulut çözümü, büyük hacimdeki günlük verilerin getirdiği 
zorlukları gidermektedir. 

Diğer alan çalışmaları arasında hastane etkinliği yönetimiyle ilgili Kopenhag 
projesi yer alır. Bispebjerg ve Frederiksberg Üniversite Hastanesi ve Hitachi, BT 
kullanarak hastane yönetiminin verimliliğini artırmak üzere çözümler üretiyor. 

Hitachi’nin Sağlık Döngüsü İnovasyonunda Rolü 

Hitachi, dünya genelindeki mevcut Sağlık Hizmeti zorluklarını aşmak üzere 
teknoloji ve çözümleri tüm bakım döngüsüne getirmeye çalışıyor. Önleme ve 
kontrol, tarama ve tanı, terapi ve tedavi ve prognoz ve yaşlı bakımı alanlarında 
bakım döngüsü inovasyonunun amacı, etkin ve daha iyi kalitede Sağlık Hizmeti 
sunmaktır. Kilit bir odak noktası, sağlık kontrolü verileri üzerinde büyük veri 
analitiği ile yaşam tarzı bağlantılı tıbbi maliyetleri tahmin etmek ve azaltmak için 
önleyici tıp üzerinde olmuştur. 
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Hitachi Canlı Örneği: 

“Ulusal Sağlık Hizmeti, 
İngiltere, Metropolitan 

Manchester”  
Hitachi ve NHS Metropolitan 

Manchester; Manchester, 
Birleşik Krallık’ta iki büyük 

projeye girişiyor. Bunlardan ilki, 
en yüksek seviyede gizlilik ve 

güvenliği kullanan bir dizi yeni 
hizmetin kurulmasını sağlamak 

üzere tıbbi bilgi işbirliğini 
kolaylaştıran birleştirilmiş 
veri platformu geliştirme 

çerçevesindedir. 
İkinci adım, diyabet tedavisinin 

hayat biçimi geliştirme programı 
formunda gerçekleştirilmesidir. 

Bu senaryodaki BT sistemi, 
yerel toplum için sağlık hizmeti 

sunumunu doğrudan ve en 
hızlı şekilde iyileştirecektir. Veri, 

Manchester’deki sağlayıcıları 
zorluklar konusunda 

bilgilendirerek ve hedeflenmemiş 
demografik trendler şeklinde 
ortaya çıkan geniş toplumsal 

hasardan kaçınmak için önleyici 
planlamayı kolaylaştırarak 
sağlık ekosisteminde kritik 
görünürlük sunmaktadır. 

Öncülüğü Hitachi tarafından 
yapılan bilişim platformu, 
çeşitli yüksek kaliteli sağlık 
hizmeti ve Diyabetlere karşı 

hedeflenen yaşam tarzı geliştirme 
programları sunmak için analitik 

ve güvenlik teknolojilerinin 
kullanımını mümkün 

kılmaktadır. Bu sağlık hizmeti 
ihtiyaçları toplum güdümlüdür 

ve Hükümet onaylıdır ancak 
net bir şekilde teknoloji ve BT 

ile sağlanmaktadır. 

Müşteri Faydası: 
Hitachi’nin analitik becerilerini 

ve NHS’nin klinik bilgi 
birikimini bir araya getirerek 

kişiselleştirilmiş bakım sağlama 
yönünde tanı desteği mevcuttur. 

Veri ve bilişimden yararlanılarak bilgi tabanlı önleyici Sağlık Hizmetlerinin 
tanıtılması toplumun yaşlanması, kademeli uzun vadeli sorunların gelişimi 
ve yükselen sağlık hizmeti giderleri gibi demografik ve toplumsal gerilimleri 
azaltmaya başlayabilir. 

Metropolitan Manchester, İngiltere’deki Ulusal Sağlık Hizmeti alan çalışması, 
global zorlukları etkin bir şekilde aşmak üzere bir B2S işbirliği içerisindeki paydaşlar 
genelinde teknolojinin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Hitachi, var olan 
sağlık hizmeti zorluklarına BT güdümlü yeni çözümler getirebilmektedir ve 
sağlık hizmetiyle ilgili zorluklara tepki vermektense bunları önlemek amacıyla 
veriyi kullanan akıllı çözümler kullanmaktadır. Metropolitan Manchester, Birleşik 
Krallık’taki sağlık zorlukları özgün olmayıp sadece global bir sorunun yerel bir 
örneğidir. Zekayı, BT ile yönetilen veriler şeklinde sağlık hizmeti sürecine katmak 
global bir ihtiyaçtır. Ayrıca buna benzer bir pilot çalışmanın geliştirilmesi, 
Konsey, kamu sağlığı yetkilileri ve Metropolitan Manchester halkından ilgili tüm 
paydaşların daha geniş bir coğrafi alanda uygulamaya konmadan önce çözümü 
yaşamasını ve birlikte geliştirmesini sağlamaktadır. 

Sonuç 

Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyon, maliyet, kalite ve erişim çerçevesindeki 
temel zorlukların bir kısmını aşmaya başladığımız bir geleceği sunacaktır. 
Gerçek bir pozitif değişim sağlamak için teknoloji ve yeni iş modellerinin 
temel unsurlarına dayanan bu Beyaz Bülten araştırmamız, Sağlık Hizmetinde 
Sosyal İnovasyon fırsatının inanılmaz büyük olduğunu tespit etmiştir ve Sağlık, 
Zindelik ve Refahın, Sosyal İnovasyon Faaliyetinin en etkili alanlarından biri 
olacağına inanıyoruz. Bu, ister dünyanın Sağlık Hizmeti sistemlerinin sınırlı 
olduğu yerlerinde daha fazla erişim, ister artan bakım kalitesi isterse de Sağlık 
Hizmetinde verimi artırma ve maliyeti düşürme olsun insanların yaşamlarında 
önemli bir fark yaratmak için çok sayıda farklı bölgesel fırsatın olduğu gerçek 
anlamda global bir olgudur. 

Ayrıca, bağlantı ve yakınsama ile ilerleyen bir dünyada Sağlık Hizmetinde 
gerçek bir Sosyal İnovasyonun, daha iyi bir geleceğin sağlayıcısı olduğunu da 
belirledik. Öyle bir gelecek ki insanların yaşamlarını geliştirmek ve toplumlarda 
sürdürebilirliği iyileştirmek için taşıma, su, temizlik, perakende, güvenlik, eğitim 
ve enerji gibi tekil unsurlar gittikçe artan bir oranda Sağlık Hizmetiyle birleşecek. 

Sağlık Hizmetinin dijital dönüşümüyle sağlanan ve bağlantı ve yakınsama ile 
güç kazanan bir gelecekte Sosyal İnovasyonun, değer eklemek üzere büyük veri 
analitiğini ve Nesnelerin İnternetini kullanan yenilikçi çözümleri kolaylaştırdığını 
göreceğiz. 
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“Hitachi gibi şirketler, 
bakım döngüsü genelinde 

Sosyal İnovasyonu daha 
ileriye götürerek topluma, 

sistemlere ve hastalara 
fayda sağlamaya hazırdır.” 

Bu değer toplum seviyesinden sistem seviyesine, buradan da hasta seviyesine 
kadar filtrelenir. Her zamankinden daha fazla kontrolü ele alan hastalar görecek 
ve güçlendirilmiş hasta kavramının yükselişine tanıklık edeceğiz. 

Hitachi halihazırda bu Sağlık Hizmetinde Sosyal İnovasyon vizyonunda global 
olarak başı çekmektedir. Odak noktası, yeni öngörüleri yakalamak, depolamak, 
rafine etmek, analiz etmek ve görselleştirmek olmak üzere hem Büyük Veri 
analitiğini hem de milyarlarca bağlı, veri üreten cihazın yeni bir Endüstriyel 
Devrim yarattığı Nesnelerin İnternetini kullanarak bakım döngüsü genelinde 
ürünler ve çözümler sunmaktır. Hitachi, işlemeye uygun öngörü sağlamak 
üzere cihazları, verileri ve bakım sağlayıcıları bir araya getirerek bağlı sağlığa 
entegre bakım çözümleriyle daha sağlıklı yaşamı desteklemektedir. 

Nüfusun yaşlanması ve maliyet baskılarının güçlenmesi ile 2020’de Sosyal 
İnovasyondan 985 milyar $’lık bir etki olacağını belirledik. Bu, tümü katkı 
sağlayan büyük veri, giyilebilir ve sağlık merkezli uygulamalar, medikal 
teknolojiler, telesağlık ve önlemeye yapılan yatırımın birleşik etkisidir. 

Sağlık Hizmetinin gelişmiş BT çözümleriyle yakınsaması ile en büyük etkiyi 
yapan geleceğin Sağlık Hizmeti sektöründeki aktörler, önlemeden yaşlı 
bakımına kadar bakım döngüsünün tüm unsurlarına inovasyon getirecektir. 
Hitachi gibi şirketler, önlemeye odaklanmak için Sağlık Hizmeti BT’sini ve 
bakım döngülerini bağlamak üzere veri platformlarını kullanarak, hastalıkla ilgili 
ekipmanlar ve cihazlarla, Hastanelere çözüm hizmetleri sunarak ve Rejeneratif 
Tıp gibi alanlarda daha fazla Ar-Ge için bir platform oluşturarak bakım döngüsü 
genelinde Sosyal İnovasyonu daha ileriye götürerek topluma, sistemlere ve 
hastalara fayda sağlamaya hazırdır. Hitachi’nin hastalıkla ilgili çözümleri örneğin 
tarama ve tanının yanı sıra terapiyi de destekler. Temel amaç, tanıyla ilgili 
işlevselliği güçlendirmektir. Hastaneler için çözüm hizmetleri, temel hastane 
ve klinikleri bir bakım döngüsü içerisinde bağlantılı kılarak bölgesel sağlık 
hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi amaçlamaktadır. Amaç, BT ile hastane ve 
genel bakım döngülerini optimize eden çözüm hizmetleri sunmaktır. 

İşte tam da bu teknolojik ilerlemeler, Hitachi’nin Sağlık Hizmetinde Sosyal 
İnovasyon sunmasını, tıbbi gider optimizasyonuna odaklanarak hasta 
sonuçlarını iyileştirmesini, medikal ekipmanları geliştirmesini ve hastane 
yönetimini iyileştirmesini sağlamaktadır. 
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Sosyal İnovasyon hakkında Diğer Beyaz Bültenler 

Bu döküman, Sosyal İnovasyonun global etkisini belirlemek ve ölçmek 
üzere son dönemde gerçekleştirilen çalışmaların ardından belirli sektörlerde 
başlayan Sosyal İnovasyon için Beyaz Bülten serisinin bir parçasıdır. Altyapıya 
ve topluma gerçek iyileştirmeler getirmek için Sosyal İnovasyonun bağlantı, 
yakınsama ve sektörler arası etkisi gibi önemli temaları korurken kritik sanayi 
sektörlerini daha yakından inceleme temasını da devam ettiriyoruz. 

Kısa süre önce Taşımacılık ve Mobilite ile Enerji konusunda bir Sosyal İnovasyon 
Beyaz Bültenini tamamladık. 
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FROST & SULLIVAN HAKKINDA 

Büyüme Ortaklığı Şirketi Frost & Sullivan müşterilerin büyümeyi hızlandırmasını 
ve büyüme, inovasyon ve liderlikte sınıfında en iyi konumlara ulaşmasını 
sağlar. Şirketin Büyüme Ortaklığı Hizmeti, güçlü büyüme stratejileri üretme, 
değerlendirme ve uygulamayı daha ileriye götürmek için CEO’ya ve CEO’nun 
Büyüme Ekibine disiplinli araştırma ve en iyi uygulama modelleri sunar. Frost & 
Sullivan altı kıtada 40’ın üzerinde ofisle Global olarak 1000 şirket, yeni kurulan 
işletmeler ve yatırım topluluğu ile ortaklıkta 50 yılı aşkın bir deneyimden 
yararlanmaktadır. Büyüme Ortaklığımıza katılmak için lütfen aşağıdaki adresi 
ziyaret edin: http://www.frost.com. 

HITACHI, LTD HAKKINDA 

Merkez ofisi Tokyo, Japonya’da bulunan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), yetenekli 
ekibi ve global pazarda kanıtlanmış deneyimiyle toplumsal sorunlara yanıt 
veren inovasyonlar sunar. Şirketin 2014 mali yılı (31 Mart 2015’de sona eren) 
konsolide gelirleri, 9.761 milyar Yen’e (81,3 milyar $) ulaşmıştır. Hitachi, güç 
ve altyapı sistemleri, bilgi ve telekomünikasyon sistemleri, inşaat makineleri, 
yüksek fonksiyonlu materyaller ve bileşenler, otomotiv sistemleri, sağlık 
hizmetleri ve diğerlerini içeren Sosyal İnovasyon İşine her zamankinden daha 
fazla odaklanıyor. Hitachi hakkında daha fazla bilgi için lütfen şirketin web 
sitesini ziyaret edin: http://www.hitachi.com. 

Sosyal İnovasyon mikro sitesi:  
social-innovation.hitachi 

Sosyal İnovasyon blogu:  
www.hitachi.eu/social_innovation 

Twitter: Global - @HitachiGlobal Europe - @HitachiEurope 

Hitachi Marka Kanalı:  
www.youtube.com/user/HitachiBrandChannel 

http://www.frost.com.
http://www.hitachi.com.
www.hitachi.eu/social_innovation
www.youtube.com/user/HitachiBrandChannel
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Frost & Sullivan, Büyüme Ortaklığı Şirketi, müşterilerle birlikte çalışarak, bugünkü pazar katılımcılarını yıkacak 
veya büyütecek küresel zorluklar ve büyüme fırsatlarına yanıt veren vizyoner inovasyonu kullanır. 50 yıldan 
uzun bir süredir, dünya çapında 1.000 şirket, gelişmekte olan işletmeler, kamu sektörü ve yatırım topluluğu için 
büyüme stratejileri geliştiriyoruz. Organizasyonunuz bir sonraki sektör yakınsaması, hızla eskisinin yerini alan 
teknolojiler, artan rekabet yoğunluğu, Mega Trendler, çığır açan en iyi uygulamalar, değişen müşteri dinamikleri 
ve gelişmekte olan ekonomiler dalgasına hazır mı? 

İzinlerle ilgili bilgi için lütfen aşağıdaki adrese yazın: 

FROST & SULLIVAN 
331 E. Evelyn Ave. Suite 100 Mountain View, CA 94041 
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