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ARİSTO’nun araştırıcı hekimlere desteği  

2 ayda 42 doktora ulaştı 
 

- Sanofi-aventis tıp dünyasının hizmetine sunduğu araş tırma ve 
istatistik programı AR İSTO ile sadece 2 ay içinde 19 farklı uzmanlıktan 

42 hekime ula ştı. Makale yazımı, düzeltme, istatistik ve çeviri gibi 

konularda hizmet veren ARİ STO, 2008’de ise her gün ortalama 2 hekime 
destek oldu. - 

 

Sanofi-aventis’in araştırıcı destekleme projelerinden biri olan ARİSTO programı, 6. yılına girdi. Araştırıcı 
hekimlerin kendi projelerinde; ARaştırma ve İSTatistikle ilgili çeşitli gereksinimlerinin karşılanması 
amacıyla yola çıkan ARİSTO, 2009 yılı başından bu yana sadece 2 ayda 42 araştırma projesine destek 
verdi.  Ocak ve şubat aylarında en çok talep edilen ARİSTO hizmetleri Türkçeden İngilizceye makale 
çevirileri, makalelerin dil ve sunum açısından gözden geçirilmesi iken, bu hizmetleri en çok talep eden 
uzmanlıklar ise İç Hastalıkları ve Psikiyatri uzmanları oldu. Hekimlerin verilen hizmet ve servis kalitesinden 
memnun kalmaları da taleplerin gün geçtikçe artmasına neden oluyor.  

ARİSTO, 2005 ile 2008 yılları arasında ise 1012 hekime 1535 makale yazımı, revizyonu, sunumu, 
istatistiksel analiz ve çeviri konularında hizmet verdi.  ARİSTO projesi kapsamında geçen yıl 35 şehirden, 
33 ayrı branştan, 363 hekime 498 hizmet verildi. Diğer bir deyişle, her iş günü ARİSTO projesinden iki 
hekim faydalandı.  

 Verilen hizmetlerin 

• Yüzde 30’u bilimsel ve sunum açısından makale revizyonu ,  

• Yüzde 20’si istatistik analiz,  

• Yüzde 10’u makale yazımı, 

geri kalanı ise diğer bilimsel yazım ve danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.   
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2008 yılında ARİSTO servisini bilimsel çalışmalarının istatistik analizlerinin yapılması, makale yazımı ve 
bilimsel yazıların revizyonu hizmetlerinden yararlanarak en etkin kullanan hekimler İç Hastalıkları, 
Psikiyatri ve Kardiyoloji uzmanları oldu.  Coğrafi olarak Arsito servislerinden yararlanıma bakıldığında ise, 
en çok İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep illerindeki üniversite veya eğitim araştırma 
hastanelerindeki hekimler ARİSTO projesinden faydalandı. 

Hekimlerin yüzde 85’i ARİSTO’dan çok memnun... 

Tamamen hekimlerin kişisel araştırmalarını desteklemek ve Türkiye’de bilim ortamının gelişmesine 
katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ARİSTO programı, kapsamı ve etik anlayışıyla sektörde 
de ilk ve tek olma özelliğini koruyor. ARİSTO hizmetinden sanofi-aventis ilaçları ve/veya sanofi-
aventis ilaçları ile aynı farmakolojik grupta yer alan ilaçlar kullanılarak yapılan araştırmalarda etik 
anlayış nedeniyle yararlanılamıyor.  

2007 yılında yapılan hekim memnuniyet araştırması sonuçlarına göre  hekimlerin yüze 85’i bu özellikleriyle 
ARİSTO’nun hizmet kalitesinden çok memnun olduklarını ifade etti. Aynı zamanda hekimlerin yüzde 80’i 
ARİSTO servisini başka hekimlere tavsiye edeceklerini belirtti. 

Sanofi-aventis 2009 yılında da hizmet kalitesi ve hızını daha da iyileştirerek, hekimlere bilimsel 
çalışmalarının hakettiği değeri alabilmesi ve duyurulabilmesi için hizmet vermeye devam ediyor.  

 
 

Sanofi-aventis Hakkında: 

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını iyileştirmek için 
tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York 
(NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.  

 
 

 


