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Здравна организация ACIBADEM

Здравето
е нашия
бизнес,
Турция
е нашата
сила

Здравна организация ACIBADEM
е създадена през 1991 г. През
2002 г ние преразгледахме нашата
мисия и визия и си поставихме
високи цели, които изразяват това,
което се стремим да постигнем
от основаване си. Целта ни е да
допълним нашата мисия, която
е предлагане на превантивни и
терапевтични здравни услуги на
най-високо медицинско ниво; с

нашето ниво на съвършенство
в медицинските услуги; нашия
ангажимент да повишим степента на
задоволство на нашите пациенти и
техните близки, нашия превъзходен
персонал, нашата инфраструктура
оборудвана с ултрамодерно
оборудване. С други думи, искахме
да установим един модел в
Турция, да се превърнем в здравна
организация за пример на световно

ниво.
Проучихме как са постигнати
отличните резултати в сферата
на здравеопазването в развитите
страни и осъзнахме, че
основният метод е мониторинг
на индикаторите на „клиничната
ефикасност” в съответствие с
поставените цели. Постигането на
добри резултати налагат работата
на лекаря да бъде измервана
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Сред клиниките, чиито резултати
споделяме в мрежата, е клиниката
по Сърдечносъдовата хирургия.
Отделението събира и публикува
резултатите си от 1999 г.
Докато очакваната смъртност
съгласно критериите на Euroscore
(Европейска система за оценка на
риска при сърдечни операции) бяха
3.7%, смъртността регистрирана
при операции на сърдечен байпас,
извършени в ACIBADEM GROUP за
този период беше 1.1%. Степента
на смъртност с корекция на риска
беше 0,28%. Както може да се
предположи, тези стойности са

признати като постижение, с
което можем да се гордеем не
само в Турция, но също така и на
международно ниво.
Медицината на висше ниво е нашата
основна корпоративна култура и
въпреки големия ни размер – десет
болници в различни градове и осем
медицински центъра, всички наши
отделения са стандартизирани в
това отношение. Нашето пътуване
към качеството премина през
сътрудничество с Harvard Medical
International през 2003 г, с KalDer
(Асоциация по качеството) и
EFQM (Европейската фондация по
управление на качеството), както
и различни сертификации по ISO,
които получихме от 2003 г насам. В
следствие на одита извършен през
2005 г от JCI (Международната
комисия за акредитация), нашата
група беше акредитирана като
система с болниците Kadıköy,
Bakırköy, Kozyatağı, медицинските
центрове Bagdat и Etiler и
централизираната лаборатория.
При одитите извършени през
2008 г, нашите вече акредитирани
отделения бяха повторно
акредитирани, а подразделенията
ни, които бяха одитирани за
първи път – Хирургически център
„Beylikdüzü”, Медицински център
„Göktürk”, болниците Bursa и Kocaeli,
както и Международната болница и
Международен медицински център
Etiler, бяха акредитирани от JCI. С
гореспоменатите сътрудничества и
обучението на лекари/ медицински
сестри отговарящо на стандартите
за медицински/ административни
процеси, висококачественото
медицинско обслужване и подходът
ориентиран към пациента са
проникнали в душата на нашата
организация.
Ориентираният към качеството
подход ще продължава да се
прилага със същата отдаденост
и в центровете, които ще се
откриват през идните години.

Здравна организация ACIBADEM,
която откри Хирургически център
Ataşehir през 2008 г, продължава
да предлага услугите си на все
по-голяма географска област,
която се разшири с откриването
на болниците Adana, Maslak и
Kayseri в началото на 2009 г.
ACIBADEM черпи силата си, за
да продължава напред от тези
инвестиции на стойност почти
240 милиона долара през 2009
г, когато страната беше в една от
най-големите икономически кризи
на столетието; от опита и знанието
в областта здравеопазването. С
центровете Fulya и Eskişehir, групата
ще разшири географската зона,
която обслужва и ще отговори на
очакванията на хората, търсещи
качествено здравеопазване.
Нашата група реализира целта
си да се стане модел в Турция
като предлага отлично здравно
обслужване. През идните години
Здравна организация ACIBADEM ще
продължава да предлага услуги на
все повече хора като се разширява
из цялата страна и целия свят и
със сигурност ще стане здравна
организация за пример на световно
ниво.
Искрено ваш,

Mehmet Ali Aydınlar
Председател на Борда
на директорите, Здравна
организация ACIBADEM

Здравна организация ACIBADEM

не само по броя пациенти, а по
клиничните показатели. Например
по броя пациенти с диабет, чието
ниво на кръвна захар може да бъде
поддържано в очаквания интервал.
В резултат на това
инфраструктурата на ACIBADEM
беше създадена в съответствие
с целта, която е предлагане на
отлични здравни услуги. Поголямата част от нашата работа
се състои от проектирането на
клинични и административни
процеси, които определят
показателите за качество, които
трябва да се наблюдават; събиране
и анализ на данни; извършване на
терапевтични дейности, контрол и
превенция на събития, които могат
да застрашат безопасността на
пациента; планиране и управление
на дейности за изпълнение на
цели, свързани със сигурността
на пациента. Към момента
показателите на ефективност,
които се наблюдават в ACIBADEM
по отношение на изпълнението на
медицинските и административни
процеси са 62. Целта ни е да
споделяме в мрежата показателите
за клинична ефективност за нашите
лекари и медицински екипи, които
съблюдаваме старателно и да
установим постоянно предлагане
на услуги на отлично ниво, като
непрекъснато увеличаваме броя на
наблюдаваните показатели.

Здравна организация ACIBADEM
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ЗАПОЧНАХМЕ ДЕЙНОСТТА СИ С ЦЕЛ
ДА БЪДЕМ ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ,
КОЯТО ДА БЪДЕ ЛИДЕР В ТУРЦИЯ
И ЕТАЛОН В СВЕТА.

РАБОТИМ ДЕНОНОЩНО ЗА ЗДРАВЕТО НА ТУРЦИЯ
СЪС СИЛАТА, КОЯТО ЧЕРПИМ ОТ ИНТЕГРИРАНАТА НИ
ЗДРАВНА СИСТЕМА, С ОГРОМНОТО ЖЕЛАНИЕ ДА БЪДЕМ

Здравна организация ACIBADEM

ПЕРФЕКТНИ В ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ...
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РАЗВИТИЕТО НА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ “АДЖЪБАДЕМ”

2004
2003
2002
2000
1996

1991

Медицински
център
“Аджъбадем”
Етилер

Болница

“Аджъбадем”
Кадъкьой

1995

Здравна организация ACIBADEM

Медицински
център
“Аджъбадем
Багдат
Джаддеси”

Болница
“Аджъбадем”
Бакъркьой
IMKB
Предлагане на
населението

1999

Начало на
услугите на
допълнителните
сгради на
Болница
“Аджъбадем”
Кадъкьой

2001

Централни
лаборатории
на Здравна
организация
“Аджъбадем”

Здравнообразователна
фондация
“Аджъбадем”
Център за
генетична
диагностика
Център за
повиквания
“Ало Аджъбадем”

Партньорство с
`Harvard Medical
International`
Банка за кръв и
пъпна връв
Банка за кръв и
пъпна връв
Сертификат за
качество
ISO 9001
Център PACS
Радиологична
система

Застраховане
“Аджъбадем”
Медицинска
лаборатория
“Аджъбадем”
Болница
“Аджъбадем”
Козятагъ
Център за очни
заболявания
“Аджъбадем”
Етилер
Управление
на проект
“Аджъбадем”
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2010
2009
2008
2007
2006
Болница
“International
Hospital”
Медицински
център
“International”
Етилер
Откриване на
нова сграда на
Медицински
център
“Аджъбадем
Багдат Джаддеси”
Акредитация за
качество
JCI /Joint
Commission
International/

Медицински
хирургичен
център
“Аджъбадем”
Бейликдюзю
Начало на прием
на студенти в
Университет
“Аджъбадем”

Медицинска
лаборатория
“Аджъбадем”
Анталия
Болница
“Аджъбадем”
Кайсери
Университет
“Аджъбадем”

Център за
мобилни здравни
услуги
“Аджъбадем”
Болница
“Аджъбадем”
Адана

Болница
“Аджъбадем”
Кайсери
Начало на прием
на студенти в
Университет
“Аджъбадем”

Болница
“Аджъбадем”
Ескишехир
Поставян на
основите на
Болница
“Аджъбадем”
Бодрум
Медицински
хирургичен
център
“Конур”
Начало на
инвестиции
в Болница
“Анкара”

Болница
“Аджъбадем”
Коджаели
Медицинска
лаборатория
“Аджъбадем”
Адана
Поликлиника
“Аджъбадем”
Улудаг
APlus

Здравна организация ACIBADEM

2005

Болница
“Аджъбадем”
Бурса

Медицински
център
“Аджъбадем”
Гьоктюрк

Медицински
хирургичен
център
“Аджъбадем”
Аташехир

Болница
“Аджъбадем”
Маслак
Болница
“Аджъбадем”
Адана

Болница
“Аджъбадем”
Фулия

БОЛНИЦИ
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БОЛНИЦИ

Болница ACIBADEM KADIKÖY

15

Нашата първа болница....
Първата болница на
Здравна организация
ACIBADEM...

Болница „Acıbadem Kadıköy”
беше открита през 1991 г в
квартал ACIBADEM, в азиатската
част на Истанбул. През първите
години от съществуването
си, тя беше малка районна
поликлиника, която работеше
под името „Болница Acıbadem”.
Тя също така беше и
вдъхновението за името на
марката на нашата група, която
вече правеше големи стъпки
към постигането на целите си и
развитието си.
С нарастващия брой на
болниците „Acıbadem”, през
2004 г болницата беше
преименувана на “Acıbadem
Kadıköy”. През 1998 г болница

Болница ACIBADEM KADIKOY

Първата квалифицирана
частна болница в
азиатската част на
Истанбул... Тя възникна
като районна болница,
но с гордостта да
бъде първа, тя запази
своето значението и
постави летвата още
по-високо. Болница
„Acıbadem Kadıköy”,
която даде името на
марка „Acıbadem” е
първородната на Здравна
организация ACIBADEM и
по тази причина е много
специална.
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„Acıbadem Kadıköy” беше
реновирана, за да посрещне
нарастващите нужди на
пациентите. В следствие
от тези усилия, тя беше
трансформирана в напълно
оборудвана болница с модерна
архитектура, простираща се
на 17 600 кв. м. застроена
площ и имаща модерна
технология. През 2008 г
бяха направени ремонти на
всички пациентски етажи в
съответствие с модерната й
сграда. Със своята модерна
архитектура ориентирана към
пациентите, със съвременната
си медицинска технология,
комплексни диагностични и
терапевтични отделения, в
момента болницата обслужва
своите пациенти във всички
клонове на медицината, като
една напълно оборудванa
болница.

Значими услуги

БОЛНИЦИ

Нашата група е пионер в
прилагането на най-новите
разработки в областта на
медицината, които са отразени в
болница Acıbadem Kadıköy, като
по този начин се подобрява
обслужването. Болницата, която
се стреми
към тази цел привлича
вниманието с всестранния
персонал от акушер-гинеколози,
които са специализирани
в инвитро оплождането
и рисковата бременност.
Клиниката по Ортопедия
и травматология, която е
специализирана в редица
области на ортопедията е
забележителна със своето
интензивно отделение, което
може да приема пациенти
в критично състояние.
Тя също така е известна
със своите постижения в
областта на хирургия на
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ръка. Болницата осигурява
денонощно обслужване
във всичките си отделения,
включително кардиологична
и сърдечносъдова хирургия,
постигайки успешни медицински
резултати, които се споделят в
мрежата.

Съвременна медицинска
технология

Специални услуги в различни области

Чрез приноса на своите услуги, болница Acıbadem Kadıköy привлича
вниманието със своя опитен екип, които е специализиран особено
в инвитро оплождането и рисковата бременност. В клиниката, която
е учредена за да предлага по-добро обслужване в областта на
ортопедията, болницата получава адмирации за своето интензивно
отделение за пациенти в критично състояние. Сърдечната хирургия
е друга област, която привлича внимание със своите успешни
резултати.

Болница ACIBADEM KADIKOY

От 2006 г за първи път в
Турция болница „Acıbadem
Kadıköy”, в която се използва
най-новото медицинско
оборудване, предлага
компютърен томограф с двоен
източник 2х64. Този апарат,
които улеснява и облекчава
процеса на визуализация, чрез
който лесно може да се получи
образ на съдовете на сърцето
на пациентите с кардиологични
заболявания. Благодарение
на тази технология се
получават по-убедителни,
практични и надеждни
резултати при диагностиката на
сърдечносъдови заболявания за
по-кратък срок. Освен това, със
своето ненадминато предимство
от напречна 2х64 визуализация,
уредът спомага за безкръвна
и безболезнена визуализация
и предлага ангиография за 6
секунди.

18

БОЛНИЦИ

Болница ACIBADEM MASLAK
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Една гигантска крачка към това
да станем глобална марка!

Като Здравна организация
Acıbadem, ние правим
всички стъпки в областта на
здравеопазването, за да станем
глобална марка. Значителна
част от това усилие е болница
„Acıbadem Maslak”, която
открихме през 2009 г. С своите
40 000 кв. м. застроена площ,
със своята архитектура, своята
технологична инфраструктура,
своето оборудване, своите
специализирани отделения и

опитни специалисти, тя е една
болница, която заслужава
да стане глобална марка. От
ситуирането й в залесената
част на Истанбул до напълно
дигиталната й инфраструктура,
всеки детайл е проектиран и
изпълнен по начин, който да
бъде пример за света. Със
своите цветове, осветление,
озеленяване и интериорен
дизайн, болница „Acıbadem
Maslak” отвежда пациентите

далеч от традиционната
болнична среда и предлага
5-звездно хотелско обслужване.
Болницата е оборудвана с
технологията „умна сграда”. Тя
се командва от единен център
по интегриран начин, при който
цялата медицинска информация
се предоставя на лекарите
и пациентите в електронен
формат и има за цел да се
превърне в болница без .хартия
и папки”.

Болница ACIBADEM MASLAK

Болница, която е кандидат да се превърне в една глобална марка със своята
архитектура, своята технологична инфраструктура, своето оборудване, своите
специализирани отделения и опитни специалисти...
Доказателство за това, че Турция се конкурира с останалия свят в сектора
на здравеопазването, болница „Acıbadem Maslak” е гордостта на Здравна
организация Acıbadem с 5-звездното обслужване, което предлага.
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Болница ориентирана към
пациентите, която мисли за
комфорта на пациента

БОЛНИЦИ

В болница „Acıbadem Maslak”, чийто метод на работа
е ориентиран към пациентите, диагностицирането
и лечението на пациента може да се извърши без
да се налага ходенето в друг център. Второ мнение
и строго специализирани направеления, когато
са нужни такива, са леснодостъпни. Освен това,
тези процедури се извършват в специализирани
отделения, без да се налага преместване из
болницата. При създаването на болницата децата
също са взети предвид. Като се отчита, че
болничната среда може да им повлия по-бързо и
по-тежко, бяха взети мерки децата да бъдат по-
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привилегировани. Специално
проектираната Детска клиника
освен, че е център за диагностика и
лечение е и център за игра, където
те могат да се забавляват.

Болницата предлага услуги във всички
клонове на медицината. Тя има също
така и специализирани отделения като
Лаборатория по електрофизиология,
Сектор ритъмни нарушения, Сектор
цефалгия, Сектор лечение на
инфаркти, Сектор лечение на гърдата,
Сектор йодна терапия, Диабетно
отделение, Сектор затлъстяване,
Сектор репродуктивно здраве, Сектор
сексуална дисфункция, Сектор
нарушения на съня, Сектор алергични
болести,
Болницата служи като справочен
център за лечение на рака, което е
един от приоритетите на болница
„Acıbadem Maslak”. Болницата
използва последна версия на Pyxis
– Електронна система за управление
на медикаменти. Тази система
прави възможно елиминирането на
допускане на грешки и улеснява
безопасната употреба на медикаменти,
като по този начин се предлага
максимална сигурност за пациентите.

Модерна медицинска
технология

Тази болница, която се гордее
с първото напълно дигитално
отделение по радиология в Турция
предлага денонощно обслужване
с високотехнологично оборудване.
Онкологичен център на
болница „Acıbadem Maslak”
има изключително модерно
оборудване за радиотерапия,
което прави болницата уникална
за Турция, а вероятно и за
съседните държави с това, че има
голям асортимент от съвременна
технология под един покрив.
Някой от апаратите, които са
налични в болницата са:
Линеен ускорител LINAC, които
свежда до минимум риска за
отрицателно въздействие върху

здравата тъкан при лечението на
рака.
Технологията RapidArc - Ротационна
терапия с модулиран интензитет,
която намалява 30 минутните
курсове на терапия до 2 минути.
„Кибер ножът”, който се
използва за лечение на тумори,
които не могат да се лекуват с
конвенционална лъчетерапия и
които налагат сложни операции или
не подлежат на операции
Роботът „da Vinci SL”, който
извършва лапароскопични
процедури с роботоризирана
хирургия.
Томографът „Flash CT”, който е найбързият и най-безопасния в света и
който може да получи ангиография
на сърцето за 0,25 секунди и
томография на цялото тяло за 4
секунди.
Освен това Дигиталният Full-Field
Мамограф, с характеристика
Томосинтеза CAD, който е продукт
на превъзходна технология,
благодарение на превъзходното
си изображение предоставя
голямо предимство при ранното
диагностициране на рака на
гърдата. Едно от предимствата е
възможността за установяването
на много малки тумори, даже
и на някои находки, считани за
предраково състояние. Освен това
по време на процедурата пациентът
е изложен на по-ниска доза
радиация.

Болница ACIBADEM MASLAK

Значими услуги
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Болница ACIBADEM KOZYATAĞI

Здравна концепция, която се
стреми към съвършенство в
онкологията и неврологията.
Една болница специализирана в неврологичните област и онкологията – първата
за група Acıbadem. Болница „Acıbadem Kozyatağı”, в чиято инфраструктура
е Центъра за радиационна онкология е един от петте центъра за лечение на
онкологични заболявания в групата.

Болница „Acıbadem Kozyatağı”,
която е третото звено в
здравната верига установена
от нашата група беше
открита през 2004 г. Тя има
застроена площ от 13 700
кв. м. и е забележителна със
своята модерна архитектура,
напреднала медицинска
технология и висококачествени
услуги. Болницата предлага
услуги във всички клонове
на медицината, но е
специализирана конкретно
в неврологичните науки и
онкологията и е известна с
това, че в нея групата за пръв
път отделя специално внимание
на специфични браншове.

Значими услуги

БОЛНИЦИ

Болница „Acıbadem Kozyatağı”
предлага интегрирано
медицинско обслужване в
областта на неврологичните

науки и онкологията, наред с
всички допълнителни браншове
под един покрив.
Отделението по неврология
служи за справочен център
в тази област със своята
технология и опитни
специалисти, които са изявени
във своята област. Отделението,
работи в една многопрофилна
структура: офтамология (невроофтамология), отоларингология
(невро отология) и радиология,
и извършва съвместни
оценки. Наред с отделението
по неврология, останалите
центрове, които се намират в
болницата, правят Kozyatağı
уникална. Сред тях е Центърът
за анализ на движението,
който е на първо място в
Турция, което се дължи както
на структурата му, така и на
услугите, които предлага.
В този център се прилага

Болница ACIBADEM KOZYATAĞI
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специално лечение на спастични
състояния, която се изразява
в нарушение на движението
и на заболявания причинени
от различни ортопедични и
неврологични причини.
Секторът за лечение на
инфаркти е едно от специалните
отделения на болницата.
Тя предлага обслужване на
световно ниво със своя екип
специализиран в лечението на
инфаркти.
Инвестициите направени от
Здравна организация Acıbadem
за ранно диагностициране
и лечение на рак направи
възможно създаването
на Център за лечение на
онкологични заболявания.
Болница „Acıbadem Kozyatağı”
е един от петте Центрове за
радиационна онкология на
групата, в които се извършва
диагностика и лечение с
модерно оборудване. Той е
образцов център в своята
област.

Съвременна
медицинска
технология

БОЛНИЦИ

Болница „Acıbadem Kozyatağı”
е оборудвана с множество
апарати, произведени по найнапредналата технология,
която се използва за лечение
на онкологични заболявания.
Шедьоврите на апаратурата са
Интраоперативен МР 3 Tesla,
Отворен тип МР 1.5 Tesla, ПЕТ –
СТ и Гама нож.
Болница Acıbadem Kozyatağı е
единствената в Турция, в която
се използва Интраоперативен
МР 3 Tesla, който осигурява
визуализация при черепни
операции. Най-важната

характеристика на този
апарат е способността му да
получава образи на мозъка. При
черепно – мозъчни операции
се използва и специален
механизъм, които дава на
хирурга образ на оперативната
зона без пациентът да се
реанимира. Образите получени
по този начин могат да
бъдат оценени по време на
операцията и тя да се извърши
по по-ефективен начин. Тази
процедура значително намалява
риска от това пациентът да
бъде подложен на повторна
операция.
Отвореният тип МР 1.5 Tesla
способства за висококачествена
томография при пациенти с
клаустрофобия и наднормено
тегло. В допълнение към тази
инфраструктура от напреднала
технология, към оборудването
на болницата през 2008 г беше
добавен още един първокласен
уред. Новият линеен ускорител
LINAC предлага лечение с
IGRT – образно направлявана
лъчетерапия, която се прилага

за първи път в Турция и която
е призната за най-напредналата
лъчетерапия в света. Системата
за синхронизация с дихателните
движения способства за
лечението на тумори намиращи
се в органи, които променят
положението си при дишане,
без да се увреждат съседните
органи е още едно предимство
на линейния ускорител.
В болница „Acıbadem Kozyatağı”
се намира един от петте
центрове за лъчетерапия на
групата. В него се използва
най-напредналото оборудване
в света в тази област. Гама
ножът, който е признат
за „Златния стандарт” за
радиохирургичното лечение
на мозъчни тумори е още
една технология, която
прави болница Kozyatağı
уникална. Тъй като гама
ножът може да отстрани или
да намали туморите с един
курс на лъчетерапия, той дава
възможността за неоперативно
и безболезнено лечение.
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Гама ножът при лечение на
мозъчни тумори...

Болница ACIBADEM KOZYATAĞI

Болница „Acıbadem Kozyatağı” е една от 5-те
болници на група Acıbadem, които имат Център
за лъчетерапия. Центърът е оборудван с найвисокотехнологичната апаратура в света за лечение
на онкологични заболявания. Гама ножът, който е
признат за „Златния стандарт” за радиохирургично
лечение на мозъчни тумори е още една технология,
която отличава болница „Acıbadem Kozyatağı”. Гама
ножът предлага безболезнено лечение и елиминира
нуждата от хирургическа интервенция, тъй като той
може да отстрани или да смали туморите с един
курс на лечение.
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БОЛНИЦИ

БОЛНИЦА ACIBADEM BAKIRKÖY
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Първата болница на Acıbadem в
европейската част на Истанбул.
Болница „Acıbadem Bakırköy” е пословичното „бебе на хилядолетието” на Здравна
организация Acıbadem, което расте с бързи и сигурни крачки. През 2000 г тя беше една от
най-големите многопрофилни болници в европейската част на Истанбул и първата болница
на Acıbadem в европейската част на Истанбул.
медицината, детски хирурзи
и сестри. Отделението, което
предлага денонощно наблюдение
с монитор до леглото, дигитален
рентген, ехограф, слухов скрининг
и ЕЕГ, получава също така помощ
и от всички подразделения на
педиатрията.

През 2008 и 2009 г болница
„Acıbadem Bakırköy” обнови
инфраструктурата и оборудването
на стационарните етажи и
операционните зали, за да
посрещне нарастващото търсене и
за да предложи по-голям комфорт
на пациентите. Обновеното
акушерско отделение, детската
зала и родилното интензивно
отделение продължават да
обслужват родилките и майки
с деца със съвременното си
оборудване.

Значими услуги

В болница „Acıbadem Bakırköy”
където комфортът на родилките е
приоритет, има специални стаи тип
LDRP (раждане, възстановяване,
следродилен период), които
могат да се превърнат в напълно
оборудвани родилни зали и със
специални следродилни услуги.
В Родилното интензивно
отделение, за новородените с
рискови или сериозни заболявания
се грижат нашите неонатолози и
педиатри, както от специалистите
от всички други клонове на

След изписване здравето на
родилката и новороденото се
наблюдава у дома от домашна
медицинска сестра. Посещенията
у дома способстват за ранната
оценка на бебето, ранното
установяване на проблеми
свързани с хранене, жълтеница,
адаптация на новороденото,
както и проблеми свързани с
интеракцията между майката
и детето и правят възможна
навременната намеса.
Благодарение на хеликоптерната
площадка на покрива, която
е проектирана за ускорени
интервенции на спешни пациенти,
включително интезивно отделение
и операционна зала на същия
етаж, лечението на пристигащите
пациенти е възможно да започне
за секунди.
Болница „Acıbadem Bakırköy” е
един от малкото кардиологични

БОЛНИЦА ACIBADEM BAKIRKÖY

Болница „Acıbadem Bakırköy”,
която има застроена площ
от 17 500 кв. м. и модерна
обслужваща сграда е оборудвана
със системата „умна сграда”.
Благодарение на тази система,
която се контролира чрез 6 500
пункта, всеки проблем в сградата
може да се реши незабавно.
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центрове в Турция със своята
иновационна структура по
отношение на Кардиологията и
Сърдечносъдовата хирургия и
със своите специалисти, които са
високо ценени в своята област.
Работата на отделенията по
кардиология, сърдечносъдова
хирургия, кардиологична
анестезия и кардиологичното
интензивно отделение, в една
интегрирана система е найзабележителното от значимите
услуги. В допълнение към всички
видове сърдечни операции и
интервенционалнни кардиологични
процедури за лечение на
кардиологични заболявания при
възрастни, болницата е образцов
център особено за педиатрична
кардиология и кардиологична
хирургия.
В педиатричния сърдечен
център създаден в болницата
отделенията по детска
кардиология, неонатология,
сърдечносъдова педиатрична
хирургия, кардиологична

анестезия и кардиологичното
интензивно отделение работят
в интегрирана система. По тази
причина, в Центъра успешно се
извършват сложни операции и
лечения на световно ниво на деца
и новородени.
Центърът по затлъстяване
създаден в болница „Acıbadem
Bakırköy” предлага на пациентите
здравни услуги в борбата им
със затлъстяването, което е
признато за един от най-големите
здравословни проблеми на
нашето време. На пациентите
със затлъстяване се предлагат
индивидуални решения, а когато
е необходимо и операции. Със
своя експертен персонал по обща
хирургия, урология, гинекология,
мозъчна хирургия и други клонове
на медицината болницата е
образцов център в региона.

Съвременна
медицинска
технология

БОЛНИЦИ

В областта на сърдечното здраве,
компютърният томограф с двоен
източник 2х64, които извършва
ангиография за 6 секунди предлага
по-бързо и комфортно лечение.
Освен това, с обновяването на
оборудването за ангиография
и флуороскопия, болницата
предлага най-съвременната
технология за интервенционални
и ЕРХП (ендоскопска ретроградна
холангиопанкреатография)
процедури.
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Успешни детски сърдечни операции

БОЛНИЦА ACIBADEM BAKIRKÖY

Болница „Acıbadem Bakırköy” е международен образец за
педиатричната кардиология и сърдечносъдова хирургия.
В педиатричния сърдечен център създаден в болницата
отделенията по детска кардиология, неонатология,
сърдечносъдова педиатрична хирургия, кардиологична
анестезия и кардиологичното интензивно отделение
работят в интегрирана система. По тази причина, в
Центъра успешно се извършват сложни операции и
лечения на световно ниво на деца и новородени.
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INTERNATIONAL HOSPITAL

Болницата на първите неща
Първата операция на отворено сърце, първия център за инвитро оплождане,
първия ядрено магнитен резонанс.
Тя е известна като болницата на първите неща. Тя също така е и първата турска
частна болница по западен образец. Болницата, която представи на турския народ
модерното здравно обслужване: International Hospital...

БОЛНИЦИ

След присъединяването си
към Здравна организация
Acıbadem тя продължава да
предлага услуги по един още
по-модернизиран начин, който
заслужава да бъде наречен
„първи”.
Бидейки първата частна
болница в Турция в западния
смисъл на думата, International
Hospital представи на своите

пациенти модерното здравно
обслужване. Болницата, която
започна да приема пациенти
през 1989 г се присъедини
към нашата група през 2005
г. С обновяването, което
започна през 2006 г, всички
клинични зони, лекарски
кабинети и стационарни етажи
бяха направени по-комфортни
както за пациентите, така и за

персонала. След 20 години на
успешно здравно обслужване,
със своите 19 000 кв. м.
застроена площ, International
Hospital продължава да
обслужва пациентите с
обновена външност и под
покровителството на нашата
група.

Болница INTERNATIONAL HOSPITAL
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Значими услуги
От своето учредяване насам,
International Hospital представи
на Турция много неща за
първи път. Тя е болницата
сред частните болници, която
реализира много първи неща.
Някои от тях са:
n Първата операция на
отворено сърце;
n Първият център за инвитро
оплождане;
n Първият МР (магнитен
резонанс)
n Първото неонатално
интензивно отделение;
n Първата морска линейка;
n Първата наземна линейка с
интензивно оборудване;
n Първият ПЕТ скенер
(позитронно – емисионен
томограф);
n Първата система за
прехвърляне на образи.
От денят на своето създаване,
International Hospital е надеждна
дестинация за чуждестранни
пациенти. Тя продължава своята
мисия и до днес.
При процеса на обновяване,
който започна през 2006 г бяха
направени множество промени.
Успоредно с медицинските
разработи бяха направени и
частни стаи за интензивна
грижа от етични и научни
съображения, а също и с цел
осигуряване на уединение на
пациентите.
Амбулаторното отделение за
химиотерапия, е проектирано
по световните стандарти за
онкологични заболявания и се
базира на принципа за лечение
на пациенти при спазване на
висок морал.

БОЛНИЦИ

Амбулаторното отделение,
което беше създадено
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В Лабораторията за изследване
на съня, пациентите страдащи
от нарушения на съня получават
диагностика и лечение с
модерно оборудване и в
среда, в която се чувстват у
дома си. Полисомнографът
в лабораторията, в която
пациентите биват преглеждани
всеки ден от седмицата,
предлага измерване на 24
различни показатели.
Клиниката и лабораторията
по неврология също са сред
обновените отделения. В
това отделение се извършват
неврологични прегледи с
модерно оборудване за
диагностика и лечение на
неврологични заболявания.
В допълнение към тези
отделения, болницата разполага
с катетърна лаборатория, в
която се извършват катетърни
процедури и отделение за
ангиография с осем легла.
Новооткритият Център за
трансплантация на органи
предоставя услугите си чрез
опитен екип и напреднала
технологична инфраструктура
по международни стандарти.
Центърът предоставя
безплатни здравни услуги в
рамките на споразумението
си със Съвета за социално
осигуряване. Лапороскопският
метод осигурява възможността
за изписване на пациента в

най-кратки срокове . В центъра
работи екип от специалисти
с международен опит, които
разполагат с операционна,
лаборатория и реанимация,
оборудвани с най-нови
технологии. Посредством
Програмата за защита на донора
се осъществяват безплатни
здравни следоперативни
прегледи и контрол на
донорите.

Съвременна
медицинска
технология
Още от самото откриване,
в International Hospital са
направени значителни
инвестиции в областта на
интензивното лечение. В
резултат на тези усилия, бяха
създадени интезивни отделения
(общо интензивно отделение,
интензивно отделение на
отворена операция на сърцето,
коронарно интензивно отделение
и неонатално интензивно
отделение).
Освен тези отделения,
болницата разполага с
отделение за диализа, което
обслужва пациенти с бъбречни
заболявания; отделение с
легла за спешно наблюдение
и отделение за наблюдение на
пост-коронарна ангиография.
Също така с помощта на МР 1.5
Tesla се извършва томография
със значителен комфорт за
пациентите при диагностиката,
определянето на стадия и
лечението на тумори.

Болница INTERNATIONAL HOSPITAL

под наименованието
„Многопрофилно отделение”
има пет легла. Достъпът до
това отделение е през отделен
вход. В него се извършват
еднодневни операции и има
отделна операционна зала на
същия етаж. Пациенти със
заболявания, които не налагат
хоспитализация, а само няколко
часа наблюдение имат лесен
достъп до отделението.
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БОЛНИЦИ

Болница ACIBADEM FULYA
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Болница в центъра на Истанбул,
която се отличава със своите „най”...

Болница „Acıbadem Fulya”,
разположена в един от „найцентралните” квартали на
Истанбул, Бешикташ, допълва
присъствието на групата в
Истанбул. Тя е шестата болница
на Acibadem в Истанбул и

десетата в Турция. Поради
централното й разположение
достъпът до болницата, която
е със площ от 22 000 кв. м, в
рамките на Търговски център
„Suleyman Seba” е лесен.
Болница „Acibadem Fulya”

предлага здравни услуги
във всички клонове
на медицината, като е
ориентирана към пациентите
от построяването си.
Благодарение на своя модерен
дизайн, болницата предлага

Болница ACIBADEM FULYA

Разположена във Fulya, в сърцето на Истанбул, тя разполага със „най-модерния”
Център за спортна медицина в Турция...В болницата се намира „най-модерния”
Център за лечение гърдата... Тя допринася със своите услуги в областта на
ортопедията и физиотерапията. Болница „Acıbadem Fulya” предлага третична
медицинска помощ във всички клонове на медицината и се отличава със здравни
услуги, които са пълни със суперлативи.
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условия, които способстват
за психологическото
възстановяване на пациентите.
Архитектурата й свежда
до минимум нуждата на
амбулаторните и болничните
пациенти да се придвижват
излишно между различните
отделения.
Отделенията за реанимация и
интервенция, разположени на
входа на спешното отделение
работят денонощно и са много
важни за оказването на бърза и
ефикасна първа помощ.

Значими услуги

БОЛНИЦИ

Болница „Acıbadem Fulya”
предлага услуги, които имат
особен принос в областта
на спортната медицина,
ортопедията, физиотерапията
и травматологията. С тези
свои качества, тя е кандидат
за единствената образцова
организация в Турция и една
от малкото в света. Болницата,
която е първата в Турция,
предлагаща здравно обслужване
при спортни контузии и
медицински проблеми, които се
срещат при спортуващите, има
специализирани отделения, които
третират здравните нужди както
на професионални спортисти
така и на аматьори. Целта на
тези отделения е да се сравнят
показатели на спортистите
преди операцията с тези след
травмата и след операцията.
В болницата също така се
изготвят специални програми с
упражнения за кардиологични
пациенти. Сърдечната
рехабилитация спомага за
бързото възстановяване
на пациенти със сърдечни
проблеми и за способността им

37

Услугите се предлагат не само
на пациенти, но и на здрави
хора. Болницата, в която се
намира и най-модерният Център
за лечение на гърдата предлага
превантивни медицински
прегледи на жените. В
центърът се извършват найзабележителните клинични
процедури на нашето време, от
томография на гърдата с висока
резолюция до четириизмерна
томография. Благодарение
на еластографията, която
диференцира раковите тъкани от

нормалната тъкан, процентът на
ненужните биопсии може да бъде
намален.

Съвременна
медицинска
технология

анализи с компютърен
томограф 128 с двоен
източник, в болницата могат
да се извършва и съвременна
сърдечна томография, коронарна
ангиография с КТ, колоноскопия
чрез КТ и бронхоскопия с КТ.

Ултрамодерната апаратура,
която се използва в болницата
включва:
Магнитен резонанс 1.5 Tesla,
който се определя като
„полуотворен”, лесно може да
се използва при пациенти с
клаустрофобия и наднормено
тегло; дигитален мамограф с
томосинтез, който е признат
за най-качествения томограф в
Турция; ново поколение ехограф
и дигитален панорамен рентген
Освен това, в допълнение
към рутинните диагностични

Болница ACIBADEM FULYA

да възвърнат физическите си,
психически и социални функции
по стандарти от световна класа.
Упражненията в програмата
за сърдечна рехабилитация се
изготвят според индивидуалните
нужди на пациентите и когато е
необходимо се извършват под
ЕКГ контрол.
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БОЛНИЦИ

Болница ACIBADEM BURSA
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Болницата, в която азиатската
част на Турция се срещна за
първи път с марка „Acıbadem”
Първата болница на Acıbadem извън Истанбул, която е и първата в азиатската
част на Турция, предлага здравни услуги във всички дисциплини на
съвременната медицина. Благодарение на тези качества на болница „Acıbadem
Bursa” гражданите на Бурса не се налага да пътуват до други градове. Центърът
за лечение на рака е един от 5 центъра за лъчетерапия оборудвани от Acıbadem
с ултрамодерна технология. Тя е образцова болница за град Бурса и Турция.

Значими услуги
В болница „Acıbadem Bursa” беше
създаден център за лечение на
рак на световно ниво. В това
отделение, което се нарича
„Център за лечение на рак
към болница Acıbadem Bursa”,
онкологията и лъчетерапията са
под един покрив. В центъра се
използват последните методи
за лечение и диагностика, както

и ултрамодерно оборудване.
Центърът работи многопрофилно,
както е при съвременните
центрове за лечение на рак. В
сегашното си състояние той е
признат за образцов Център за
онкология и лъчетерапия в Бурса
и Турция.
Благодарение на площадката
за хеликоптери и въздушната
линейка, които са в готовност

по всяко време, е възможно
лечението на пациентите
пристигащи от други градове да
започне без отлагане. Болницата
разполага с изолационна
зала, която е предназначена
за пациенти пристигащи по
спешност със съмнение за
инфекция и специална зала за
обеззаразяване, за пациенти
пострадали от химическо или
радиационно облъчване.

Болница ACIBADEM BURSA

През 2006 г, ние, Здравна
организация Acıbadem
въведохме в експлоатация
нашата първа инвестиция извън
Истанбул. Болницата, която има
застроена площ от 30 000 кв.
м. е известна като една от найкрасивите болници в Турция. С
тази болница град Бурса, който
е един от важните исторически
и индустриални градове на
азиатската част на Турция, беше
запознат със съвременните
медицински услуги и неговите
граждани вече не се налага
да пътуват до Истанбул за да
получат здравни услуги.
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В Лабораторията за изследване
на съня, намираща се в
болницата, се събират
специалисти по белодробни
заболявания, невролози и
специалисти уши – нос – гърло
и назначават лечение на
пациентите чрез последващи
„съвети за сън”.
Центърът за инвитро оплождане
помага на двойките да се
сдобият с бебе, благодарение на
успешно прилаганите методи за
диагностика и лечение.
В болницата има и други
специални отделения за лекуване
на общи здравни проблеми.
Клиниката по затлъстяване е
едно от тях. Тя е предназначена
за пациенти, които се
борят със затлъстяването и
предлага уникални резултати.
Пациентите се оценяват и
наблюдават съвместно от
ендокринолози, физиотерапевти
и рехабилитатори, диетолози
и психиатри, които разследват
причините за натрупване на тегло
и разработват индивидуални
решения за всеки пациент.

Съвременна
медицинска
технология

БОЛНИЦИ

Болница „Acıbadem Bursa”
е оборудвана с множество
ултрамодерни апарати като:
Гама камера, Компютърна
томография с 64 разреза,
МР 1.5 Tesla, а също и зали
за ангиография, които са за
сърдечна и за DSA (дигитална
субтракционна ангиография).
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Болница ACIBADEM BURSA

Отделението по Ядрена
медицина е оборудвано с ПЕТ
компютърен томограф, които се
използва за диагностициране,
определяне на стадия, оценка
на реакцията към терапията и
планирането на лъчетерапията
на много видове тумори.
В болницата също така се
използват и IMRT (лъчетерапия
с модулиран интензитет),
IGRT (образно направлявана
лъчетерапия), 2 модерни
линейни ускорители, системи
за дигитална томография и
конвенционални симулатори.
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БОЛНИЦИ

Болница ACIBADEM KOCAELİ
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Здравни услуги в град Kocaeli и неговите
околности с качеството на Acıbadem
Въпреки че е най-малката по
размери от групата на Acibadem,
тя е най-ефективната болница
в региона като се има предвид
здравните услуги, които е
предоставила на Kocaeli,.
Болница „Acibadem Kocaeli”
предлага висококачествено
медицинско обслужване, което
прави пътуването до Истанбул
излишно. Тя работи денонощно
за трудови злополуки и всякакви
травми.

оборудвана инфраструктура, тя
работи във всички клонове на
медицината.

Значими услуги
При трудови злополуки и
всякакви видове травми,
болница „Acıbadem Kocaeli”
работи денонощно с
многопрофилен подход и екип
състоящ се от пластични
хирурзи и ортопеди.
Особено що се отнася до
трудовите злополуки, които
са често срещани в силно
индустриализирания регион
на Kocaeli и Gebze, фактът че
травматологичния център е
в готовност по всяко време
е много важен за лечението
на пациенти с травми. След
инциденти, способността да
осигури денонощно здравно

обслужване на пациентите с
отлично оборудване и експертен
персонал е една от най-важните
услуги, които се предоставят от
болница „Acıbadem Kocaeli”. В
индустриалния град Kocaeli със
„здравни програми изготвени
за организацията”, които се
изготвят за служителите и
лекаря на работното място,
информацията която им е
необходима се предоставя
на организациите наред със
специалните здравни услуги.
Болница „Acıbadem Kocaeli”,
която е и родилен център за
региона, организира безплатни
семинари за обучение на
бременни, които имат за цел да
информират бъдещите майки
относно този специален процес
и да ги подготвят за раждането.
Болница „Acıbadem Kocaeli”

Болница ACIBADEM KOCAELİ

Болница „Acıbadem Kocaeli”
е основана през 2006 г, като
шестата болница в нашата
група. Със застроена площ от
6 500 кв. м, тя е „малката но
влиятелна” болница в нашата
група. Тъй като е много близо
до Истанбул, тя може да работи
в сътрудничество с болниците
на Acıbadem намиращи се в
него. Освен здравните услуги,
които предлага на Kocaeli
и съседните провинции,
болницата извършва и много
здравни иновации в региона.
Болница „Acıbadem Kocaeli” е
лесно достъпна поради своята
близост до междуградската
магистрала, което дава
възможност на пациенти
от съседните провинции да
идват в Kocaeli и да получават
здравни услуги с качеството на
Acıbadem. Със своята напълно
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предлага преференциални
услуги и за кардиологичните
пациенти. С цел да бъдат подобре информирани, пациентите
се обучават от кардиологична
сестра относно преди –
оперативния и следоперативния
период.
Болница „Acıbadem Kocaeli”
е също така и един от
важните центрове в
региона по отношение на
интервенционната кардиология
и сърдечносъдовата хирургия.
В неонаталното интензивно
отделение опитният персонал на
болницата работи за да подобри
здравето на бебетата с помощта
на модерна апаратура.

Съвременна
медицинска
технология

БОЛНИЦИ

Наред със своя постоянно
развиващ се пациентски профил
и растящ брой пациенти,
болница „Acıbadem Kocaeli” е
увеличила и инвестициите си
в ултрамодерно оборудване.
ПЕТ компютърен томограф се
използва за диагностициране,
определяне на стадия, оценка
на реакцията към терапията и
планирането на лъчетерапията
на много видове тумори. В
област Kocaeli този апарат
го има единствено в болница
„Acıbadem Kocaeli”. Освен
това, отделението по ядрена
медицина използва Гама камера.

Болница ACIBADEM KOCAELİ
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Болница ACIBADEM ADANA

„Здравната база” на Çukurova
Образцовата болница на Çukurova със своя модерен облик и ултрамодерно
оборудване. Център, който привлича кипърци и хора от Çukurova... В болница
“Acıbadem Adana”, която елиминира необходимостта от пътуване до други места
за получаване на по-добро лечение, са разположени 5 центъра за лъчетерапия,
които групата оборудва с ултрамодерна апаратура.

Здравна организация ACIBADEM
откри болница “Acıbadem
Adana”, която е най-новото
звено в нашата непрекъснато
растяща здравна верига, през
2009 г. Болницата, която
предлага здравни услуги във
всички клонове на медицината
донесе качеството на ACIBADEM
в град Адана, а от там и в целия
регион Çukurova. Болница
“Acıbadem Adana”, която
представи на хората от региона
модерното здравеопазване
има 22 000 кв. м. застроена
площ и е известна със своите
услуги от Çukurova до Кипър.
Благодарение на болницата,
хората от региона не се
налага да пътуват до нашите
три най-големи града Измир,
Истанбул и Анкара за по-добро

БОЛНИЦИ

диагностициране и лечение.

Болница ACIBADEM KOCAELİ
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Болницата, която донесе здравето в
Çukurova: “Acıbadem Adana”

БОЛНИЦИ

Болница „Acıbadem Adana”, която
предлага качественото здравно
обслужване с марка ACIBADEM
носи здраве в региона със своята
технологична инфраструктура и
опитни специалисти. Ултрамодерното
технологично оборудване, което
се използва за диагностицирането
и лечението на рак прави излишно
ходенето на пациентите до други
градове за да получат по-добро лечение.
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Със своето ултрамодерно
оборудване и опитни
специалисти, отделението за
Радиационна онкология на
болница “Acıbadem Adana”
работи като образцов център в
региона при лечението на рак.
В допълнение към отличната
техника, която използва,
Отделението за лечение на
гърдата предлага многопрофилни
услуги, извършвани от екип
специалисти състоящ се от
хирурзи, радиолози и патолози.
Отделението по сърдечносъдова
хирургия предлага решения на
пациентите със своето модерно
технологично оборудване
и екип от специалисти.
За да предложи по-добра
грижа на своите пациенти,
Интензивното отделение работи
със система за контрол на
състоянието, разположена
до леглото, като по този
начин всички хемодинамични
данни на пациентите, които са
претърпели сърдечна операция
се наблюдават непрекъснато. В
това отделение пациентите се
подготвят за прехвърляне до
техните етажи със съдействието
на лекари специалисти.

Съвременна
медицинска
технология

Болница „Acıbadem Adana”,
която предлага на хората от град

Адана и околностите най-новите
технологии в здравеопазването,
е известна и с ултрамодерното
си диагностично и терапевтично
оборудване. Най-забележимият
от тези уреди е компютърният
томограф с двоен източник 2х64,
който се използва за диагностика
на сърдечни заболявания. Този
апарат позволява игнорирането
на сърдечните удари и способства
за диагнози с почти 90 % точност
дори при силно сърцебиене. В този
регион компютърният томограф
с двоен източник 2х64 го има
единствено в болница „Acıbadem
Adana”,
С помощта на ПЕТ компютърният
томограф (PET CT), една от
най-напредналите технологии в
ядрената медицина, онкологични
случаи могат да бъдат
диагностицирани в ранен стадий.
В отделението по Радиационна
онкология се използват
ултрамодерни IMRT (лъчетерапия
с модулиран интензитет) и
IGRT (образно направлявана
лъчетерапия).
Отделението за лечение на
гърдата, което работи в болницата
си служи с първия и единствен
дигитален мамограф, който е
оборудван с най-напредналата
технология за диагностика на рак
на гърдата.
Технологията за лечение на рак
на простата със лазер е сред
съвременните технологични услуги,
които се предлагат на пациентите
на болница „Acıbadem Adana”.

Болница ACIBADEM ADANA

Значими услуги
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Болница ACIBADEM KAYSERİ
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Новият център за привличане на здраве в
централната азиатска част на Турция...

През 2009 г Здравна
организация ACIBADEM
откри болница „Acıbadem
Kayseri”, която е със своите
22 000 кв. м застроена площ
е проектирана да обслужва
цяла та централна азиатска
част на Турция. Болницата
предлагаща здравни услуги от
всички клонове на медицината
има две отделни секции – нова
и стара сграда. ACIBADEM
реставрира историческата
сграда, тъй като болница
„Memleket” представлява
важен исторически обект от
съвременната история, открита

от Мустафа Кемал Ататюрк през
1924 г. По този начин бившата
болница „Memleket” стана
част от болница „Acıbadem
Kayseri”, която се гордее с
нейната история. Тя отново
изпълнява първоначалното
си предназначение. В
историческата сграда, която се
използва за административен
и конферентен център
се провеждат различни
мероприятия организирани от
хората на Kayseri.

Значими услуги
Залите за прегледи на болницата
са проектирани с ултрамодерна
технология. Модерното
техническо оборудване гарантира
удобството и безопасността на
пациента. Друго предимство
за пациентите е, че всички
процедури се извършват на

един етаж с операционната
зала. Залата за възстановяване,
която обслужва тези отделения
също се намира в тази зона,
което засилва безопасността на
пациента.
Спешното отделение на
болница „Acıbadem Kayseri”
също е проектирано по много
специален начин: дизайнът
осигурява удобството от
оптимизиране на движението
на пациента в болницата,
предотвратява загубата на
време и извършването на
всички процедури на един етаж
за кратък период от време. В
отделението, което има линейка
за спешни случаи и амбулаторен
вход е разположена и специална
зала за обеззаразяване,
за пациенти пострадали от
химическо или радиационно
облъчване

Болница ACIBADEM KAYSERİ

Болница „Acıbadem
Kayseri”, която със
своите качествени
услуги достига не
само до Kayseri, но и
до цялата централна
азиатска част на Турция,
е образцовия здравен
център на региона. В нея
се намира един от петте
центъра за лъчетерапия,
оборудвани от ACIBADEM
с ултрамодерно
оборудване. Болницата,
която се разрасна след
възстановяването на
болница „Memleket”,
която датира от първите
дни на републиката,
осигурява здравни услуги
от всички клонове на
медицината.
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Съвременна
медицинска
технология

БОЛНИЦИ

Болница „Acıbadem Kayseri”
предлага здравни услуги с
ултрамодерно оборудване
както за диагностика, така и
за лечение. При диагностиката
най-забележителни са
компютърният томограф с
двоен източник 2х64 и ПЕТ
компютърният томограф, и двата
от които са първи и единствени
в Kayseri. Компютърният
томограф с двоен източник,
който указа огромно влияние
чрез извършване на сърдечна
диагностика за 6 секунди,
получава много данни свързани
със сърдечното здраве по
много бърз и удобен начин. Той
прави това чрез получаване
на много ясни изображения
на кръвоносните съдове без
да забавя сърдечната дейност
и без да налага употребата
на катетър. По този начин
се получава по-убедителни,

практични и надеждни
резултати при диагностиката на
сърдечносъдови заболявания.
Модерният компютърен ПЕТ
томограф, който се използва за
откриване на тумори, увеличава
възможността за диагностика
на онкологични случаи в ранен
стадий. С Гама камерата, която
е налична в отделението за
Ядрена медицина на болницата,
за най-кратко време се
получават изображения с
висока резолюция на цялото
тяло, костна сцинтиграфия,
бъбреци, черен дроб,
щитовидна и паращитовидната
жлеза, корем и сърце.
Използвайки модерни методи
за диагностициране и лечение
на рак, болницата е на път да
стане образцов онкологичен
център в азиатската част на
Турция. В Център по онкология
и лъчетерапия пациентите се
лекуват с IMRT (лъчетерапия
с модулиран интензитет) и
IGRT (образно направлявана
лъчетерапия).

Болница ACIBADEM KAYSERİ
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Болница ACIBADEM ESKİŞEHİR

БОЛНИЦА “АДЖЪБАДЕМ” ЕСКИШЕХИР
НОВ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В АНАДОЛА
Болница “Аджъбадем” Ескишехир предлага качествени медицински услуги на
пациентите от близките области като Ескишехир, Афион, Кютахия и Биледжик,
при което на тях вече не им си налага да пътуват до Анкара или Истанбул.
Болницата притежава много характеристики, с които предоставя качеството на
“Аджъбадем” на жителите на Ескишехир.

Болница “Аджъбадем”
Ескишехир предлага услуги в
много медицински направления,
като особено привличат
вниманието различните услуги
в областите кардиология,
сърдечно-съдова хирургия,
онкология, обща хирургия,
акушерство и гинекология,
ортопедия и педиатрия.
Болницата предлага също
така услуги със специално
предназначение в областта
на интензивно отделение,
изолационни отделения,
интензивно отделение за
новородени, като целта й
е посредством научните си
кадри да бъде болница еталон.
В града това е болницата,
в която работят най-много
преподавателски кадри.

БОЛНИЦИ

Болницата има възможност да
оказва всякакъв вид спешна
помощ, притежавайки площадка
за кацане на хеликоптери за
въздушните линейки, както и

закрита площ в размер на близо
20 000 м2. В болницата има 5
операционни, 1 родилна зала,
1 зала за грижа за бебета.
Тя работи с ингелигентна
сградова система, контролирана
от хиляда точки. Болница
“Аджъбадем” Ескишехир
продължава да предлага
качествени здравни услуги във
всички медицински направления
7 дни в седмицата, 24 часа в
денонощието.

По-различните
услуги
В болница “Аджъбадем”
Ескишехир, внасяща качеството
на “Аджъбадем” в град
Ескишехир, се предлагат
и здравни услуги, целящи
превенция от заболявания, като
заболяванията се оценяват не
само по време на техния ход,
но и като предишно състояние
и продължителност. Болницата

работи на единен принцип,
отчитайки, че различните групи
пациенти имат различни нужди,
поради което в нея действат
и предлагат различни услуги
Клиника по менопауза, Център
за очна естетика, Център по
главоболие и баланс, Център за
подрастващи и тинейджъри.
Болница “Аджъбадем”
Ескишехир има за цел да
бъде лидер в своята област,
внасяйки много новости в град
Ескишехир. Първа в града
болницата предоставя услуги

Болница ACIBADEM ESKİŞEHİR
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на пациентите, както и
получаването им на второ
мнение и мнение на високо
квалифицирани специалисти
от различни области, без
да има нужда пациентите да
бъдат препращани към друг
медицински център. Отново в
рамките на същия принцип на
работа, пациентите се изписват
от същия етаж, на който са
били на болнично лечение, и
имат възможност пак на място
да извършат необходимите
плащания.

акушерство и гинекология и
родилно отделение работят
24 часа без прекъсване, а
поликлиниката работи до
20:00 часа. Благодарение на
системата LDRP за комфортно
раждане и следродови грижи,
както и на стаята за пациентки
с контракции, която може да
бъде превръщана в родилна
стая, целият родов процес
може да бъде осъществяван
в едно помещение. Друга
специфична грижа на болницата
за новородените и техните
семейства са възможността за
посещение на новородените
бебета, както и подомовите
грижи.

БОЛНИЦИ

на пациентите си в рамките
на архитектурен комфорт,
като ингелигентната сградова
система, контролирана от
хиляда точки, и системата
за затворена климатизация
намаляват до минимум
рисковете от инфекция. Друго
характерно за болницата е, че
отделенията по обща хирургия,
детско здраве и детски болести,

Основен център на внимание
на болница “Аджъбадем”
Ескишехир са пациентите,
ето защо тя е оборудвана с
“житейски помещения”, които
да помогнат на пациентите и
техните близки да се отпуснат и
да се чувстват спокойни.
В резултат на отношението
към пациентите като основна
грижа се осъществява пълна
диагностика и лечение

Операционните и интензивните
отделения разполагат с
помещения за чакащи, което
осигурява на близките на
болния комфортна среда, както
и специална стая за разговор с
лекаря, чиято цел е да запази
поверителността на разговорите
между лекаря и пациента и
неговите близки.
Стандартните стаи и стаите тип
апартамент са разположени
така, че пациентите да могат попълноценно да се възползват
от дневната светлина, а
изкуственото осветление в тях е
проектирано по начин, който да
не ги дразни.
Както в страната ни, така
и по целия свят един от
най-големите проблеми са
сърдечните заболявания,
на които болницата отдава
голямо и специално
значение. Кардиолозите
извършват всички необходими
изследвания на сърцето
и всички аномалии биват
лекувани, като се определят
специфичните нива на риск
за всеки отделен пациент.
Кардиологичното отделение
разполага с поликлиника,
която работи всеки ден,
както и с възможности за
изследвания с ехокардиография,
стресова ехокардиография,
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Близките на болните могат да
четат, да слушат музика или да
гледат телевизия, докато чакат.
Всеки етаж разполага с със
специален клиничен персонал,
приемна за болни, консултация
и информация.

Напреднала
медицинска
технология
Благодарение на Церебралната
система и нейният
интелектуален електронен
информационен поток, без
използване на хартиени
носители, се осигурява бърза
продължителност на лечението,
а медицинските данни се
контролират посредством
електронно-информационна
мрежа. По този начин болница
“Аджъбадем” Ескишехир е
“болница без хартия”.
Всички радиологични
изображения на пациентите се
записват чрез система PACS
и могат да бъдат разглеждани
в реално време във всички
болници “Аджъбадем”.
Болница “Аджъбадем”
Ескишехир разполага със
специализирани отделения под
формата на кабинна система,

всяка една независима от
другите, като изолирани
стаи за спешна помощ и
наблюдение; общи и интензивни
грижи, работещи с бокс и
мониторингова система;
изолационни отделения;
помещение за къпене на деца
с температура; стая 3 CPR;
помещение за деконтаминация,
за първи път принадлежаща
към спешната помощ, където
се извършва обеззаразяване
на лица от радиоактивни,
биологични или химически
активни вещества.

Болница ACIBADEM ESKİŞEHİR

електрокардиография, ЕКГ
по време на натоварване,
Холтер. За диагностицирането
и лечението на коронарноартеариално заболяване,
хипертония, нарушения на
сърдечния ритъм, сърдечноклапанни заболявания се
използват най-нови техники.
Освен това с техниката на
томографска ангиография за
по-малко 6 секунди може да
бъде поставена диагноза на
сърдечно-съдови заболявания
, които не изразяват никакви
симптоми.
Болница “Аджъбадем”
Ескишехир предоставя услуги
в рамките на споразумение със
Съвета за социално осигуряване
във всички направления, с
изключение на денталната
медицина. В болницата при
онкологични заболявания,
химиотерапия, кардиология
и сърдечно-съдова хирургия
социално осигурените пациенти
не се таксуват допълнително.
В сградата на болницата в
етажите на пациентите, които
са на болнично лечение, се
намират специални помещения
за отдих, както и “дневни
помещения”, в които болните
и техните посетители могат
да се видят на спокойствие.
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НОВИ ИНВЕСТИЦИИ

БОЛНИЦИ

Болница ACIBADEM BODRUM
Бодрум, една от водещите

туристи, които посещават

ще позволи на жителите

туристически дестинации в

и/ или са се установили в

на Бодрум да получат

Турция ще стане свидетел

нашата страна, ще предлага

качествени здравните услуги

на откриването на болница

на пациентите първокласно

с марка ACIBADEM, които

„Acıbadem Bodrum” през

здравно обслужване. Така

предлага във всички клонове

2011 г. Болницата, която

те ще продължават да

на медицината на застроена

ще се грижи за здравните

получават здравните услуги

площ от 12 000 кв. м, на

нужди както на местните

на които са свикнали в

които ще бъде разположена

жители, така и на многото

големите градове. Болницата

първоначално.
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БОЛНИЦА “АДЖЪБАДЕМ” АНКАРА
Здравна организация
“Аджъбадем” продължава
работата по строителството
на закупената сграда,
разположена в един от
централните райони на
град Анкара, която е
предвидена да бъде Болница
“Аджъбадем” Анкара...
Планира се новата болница,
която да внесе качеството на
“Аджъбадем” в Анкара, да
разполага с площ от 10 000
м2.
Новата болница ще
предоставя услуги във
всяка медицинска област
чрез съвременни методи
и ще притежава развита

НОВИ ИНВЕСТИЦИИ

инфраструктура.
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УЛТРАМОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ В ACIBADEM
Апарати за ДИАГНОСТИКА и ТОМОГРАФИЯ
ПЕТ СТ
ПЕТ/ СТ е сред най-ефективните
томографични техники на нашето
време. Тя се прилага особено в
онкологията с цел откриване на тумори,
определяне на стадия на туморните
метастази, планиране на лъчетерапия,
оценка на реакцията към лечението
и в някои случаи за определяне
дали находките са доброкачествени
или злокачествени. ПЕТ/ СТ беше
разработен в следствие на обединяване
на силите между ПЕТ (позитронно –
емисионен томограф), които изобразява
функциите на органите и тъканите на
човешкото тяло на метаболично ниво
и СТ (компютъризирана томография),
която може да предостави подробна
анатомична информация. Тя има важна
роля не само при онкологията, но и при
неврологични явления, като определяне
епилептичното огнище; болест на
Алцхаймер и състояние на тъканите на
сърцето след инфаркт.

Центровете в които се използва:

Болници „Acıbadem Maslak”, „Acıbadem
Kozyatağı”, International Hospital,
„Acıbadem Bursa”, „Acıbadem Kocaeli”,
„Acıbadem Adana”, „Acıbadem Kayseri”.

Интраоперативен МР 3 Tesla
Интраоперативният МР 3 Tesla е
ултрамодерно устройство за получаване
на изображения. Освен че се използва
за томография на цялото тяло, той също
така спомага за изчистване на тумора
с бързите образи, които предоставя
при мозъчни операции. Благодарение
на неговата способност да произвежда
образи в процеса на операция, хирургът
може да изследва във всяка точка,
където е необходимо в стерилна
среда без да се налага да събужда
пациента или да зашива оперативната
зона. Това означава, че хирургът
може да придобие представа относно
размера и положението на тумора дори
при труднодостъпни зони. Тъй като
рисковете от непълно отстраняване на
тумора, увреждане на функциониращи
области, опериране на неправилно
място са елиминирани, не се налага
втора операция.

Центровете в които се използва:

БОЛНИЦИ

Болница „Acıbadem Kozyatağı”
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FLASH CT
Интраоперативният МР 3 Tesla е
ултрамоНай-бързият и с най-малко
радиация томограф за разсейки в света.
Той може да предостави образи на
почти всички зони на тялото и първично
сканиране на сърце и бял дроб. Тъй
като може да получи образи много
бързо и с ниска доза на радиация,
той е лесен за употреба особено при
програми за кардиологични прегледи.
Томография на цялото тяло се получава
за 4 секунди, сърдечна ангиография
за 0,25 секунди, а томография на
белия дроб се извършва за 0,6
секунди без задържане на въздуха.
Със своята свобода на движение при
процеса на визуализация и кратката
продължителност на визуализацията,
той предлага значително предимство
за педиатрични пациенти и пациенти с
наднормено тегло.

Центровете в които се използва:

Болница „Acıbadem Maslak”
Болница „Acıbadem Kadıköy”

Мамограф, който предлага двуизмерни
и триизмерни образи с отлично
качество при най-ниски дози. Със своя
капацитет за двуизмерна и триизмерна
(с множество разрези) томосинтетична
визуализация, той предлага невероятни
възможности за ранно диагностициране
на рака. Получените томосинтезни
разрези увеличават надеждността
на диагнозата. Серия от дигитални
образи на гърдата се получават
на тънки слоеве и от тези слоеве
се синтезира триизмерен образ на
гърдата. Проблемите на тъканите могат
да се изследват не на единичен слой,
както е при стандартната мамография,
а на тънък слой от дигитални
образи на гърдата. По този начин
става невъзможно да се пропуснат
проблематичните зони и рака на
гърдата.

Центровете в които се използва:
Болница „Acıbadem Maslak”
Болница „Acıbadem Kadıköy”

УЛТРАМОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ В ACIBADEM

ДИГИТАЛЕН МАМОГРАФ С
ТОМОСИНТЕЗ

62

ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕРАПИЯ
TRILOGY /трилогия/
Линеен ускорител LINAC, който се
състои от три отделни тактики на
лъчетерапия: IGRT, IMRT и SRT/SRC.
Той се използва за диагностика и
лечение и предлага на пациентите
значителни предимства. С IGRT
се прилага образно направлявана
лъчетерапия. С IMRT се прилага
радиация с модулиран интензитет.
По този начин, чрез регулиране на
радиацията разпределението на
желаните дози върху третираните
зони е идеално. Докато върху тумора
се прилагат високи дози, здравите
тъкани са защитени в най-голяма
степен. С технологията SRT/ SRC се
прилага свръхпрецизна лъчетерапия. С
този метод е възможно да се прилага
свръхпрецизна радиация на много
малки тумори с милиметрични размери.
По този начин докато върху тумора се
прилагат високи дози, здравите тъкани
получават слаба радиация.
Центровете в които се използва:
Болници „Acıbadem Maslak”, „Acıbadem
Kozyatağı”, „Acıbadem Bursa”,
„Acıbadem Adana”, „Acıbadem Kayseri”

RAPIDARC
„Rapidarc” е ултрамодерен уред за
лечение на онкологични заболявания,
известен като „Ротационна терапия
с модулиран интензитет”. „Rapidarc”,
който е с образно насочване и който
намалява продължителността на
лъчетерапията от 15-30 минути до
2 минути, предлага изключително
удобство при лечение. За разлика
от други уреди, той отделя радиация
в движение, завъртайки се около
пациента. По този начин лечението
приключва бързо, без да се дава
възможност на пациента да мърда.
Благодарение на „Rapidarc”, който
е линеен ускорител (LINAC),
продължителността на IGRT се намалява
до 2 минути, като престоят на пациента
върху масата също е 2 минути. Това
позволява целият процес да бъде
завършен за 4 минути, като по този
начин курсът на лечение, които при
конвенционалните методи продължава
30-45 минути, завършва за 4 минути.

Центровете в които се използва:

БОЛНИЦИ

Болница „Acıbadem Maslak”
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ГАМА НОЖ

Гама ножът ,който се използва за
неоперативно лечение на мозъчни
тумори е доказана радиохирургична
техника с научно установен успех
.С Гама ножа мозъчните тумори се
лекуват по безкръвен и бърз начин
,без да се налагат деликатни и рискови
хирургически процедури. Лечението
с Гама нож не изисква анестезия и
приключва за няколко часа,след което
пациентът може да се прибере у дома
същият ден.

Центровете в които се използва:

Болница „Acıbadem Kozyatağı”

КИБЕР НОЖ
Кибер ножът е първата и единствена
роботизирана система за радиохирургия
в света, която е проектирана за
прилагане на лечение на рак по цялото
тяло с точност по-малка от милиметър.
С тази система лъчите на радиацията се
използват по фокусиран начин и всички
ракови зони в мозъка и тялото могат
да бъдат третирани с високи дози. При
лечението здравата тъкан може да бъде
максимално защитена от облъчването и
неговите ефекти.
Центровете в които се използва:
Болница „Acıbadem Maslak”

Центровете в които се използва:

Болница „Maslak Hospital”
Болница „Bakırköy Hospital”
Болница „Kadıköy Hospital”

УЛТРАМОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ В ACIBADEM

da VİNCİ

Роботът ‘Da VINCI’, който е разработен
от НАСА за работа в космоса, извършва
операцията с микро разрези и
позволява триизмерна визуализация.
По този начин дори и най-трудните
операции се изпълняват с лекота.
Изисква се лекар, който да седи на
пулта извън операционната зона и да го
насочва.
Той се използва в много
области, предимно в урологията,
сърдечносъдовата хирургия, общата
хирургия, уши – нос – гърло и
гинекологията.

АМБУЛАТОРНИ ПОЛИКЛИНИКИ
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АМБУЛАТОРНИ ПОЛИКЛИНИКИ

Медицински център „BAĞDAT CADDESİ”
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Нашият първи амбулаторен център е на
15 години!
Медицински център „Acıbadem Bağdat”, които
първоначално предлагаше само амбулаторни услуги
беше разширен и превърнат в медицински център,
за да посрещне нарастващите нужди. Центърът
отговаря на здравните нужди на жителите в квартала
със своя освежен дизайн и модерни здравни услуги.
Медицински център „Acıbadem
Bağdat”, разположен на
авеню „Bağdat” в един от
най-престижните квартали
в азиатската част на
Истанбул, получи статута
на медицински център през
2007 г. Центърът работи с
увеличения си капацитет и нови
услуги. Центърът включва 2
хирургически зали и 6 зали за
наблюдение.

Медицински услуги

образователни срещи, които
се посещават от пациенти с
диабет, а на участниците им се
връчват сертификати.
В центъра, под надзора
на лекари специалисти се
извършва лазерна епилация,
която е най-модерната техника
за епилация в наше време;
Фракционен лазер – нова
лазерна система, която се
използва за лазерна епилация и
отстраняване на стрии.

В центърът за лечение на
диабет, който се намира в
Медицински център „Acıbadem
Bağdat”, пациентите с диабет
се лекуват многопрофилно. В
„Училището за диабетици”,
което действа в рамките на
Програмата за обучение на
пациенти, се организират

Медицински център „BAĞDAT CADDESİ”

Центърът, който работи до
20:00 часа 6 дни в седмицата
и има спешно отделение,
работи в сътрудничество с
болници „Acıbadem Kozyatağı”
и “Kadıköy” за качествени
прегледи и лечение. При
необходимост, пациентите се
насочват към тези болници.
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АМБУЛАТОРНИ ПОЛИКЛИНИКИ

Медицински хирургичен център ATAŞEHİR
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Здравни услуги чрез съвременна
технология за гражданите на Ataşehir

Здравна организация ACIBADEM
откри Медицински хирургичен
център ATAŞEHİR в квартал
Ataşehir – бързо растящ жилищен
квартал в Истанбул. Центърът,
който работи от 2008 г обслужва
денонощно жителите на Ataşehir.

Медицински услуги

Центърът предлага услуги във
всички клонове на медицината,
а също така извършва
еднодневни операции.
Отделението по радиология
използва ултрамодерна
технология, която се състои
от МР, КТ, Мамограф, Рентген,
Ултразвук и панорамен рентген.
Поликлиниката предлага
привилегировани здравни
услуги в областта на спортните

контузии. За хората занимаващи
се със спорт се изготвят
специални медицински решения
за контузии, като контузии
на мускулите, сухожилията,
меките тъкани, ставите, костите
и притискане на нерви. В тази
област, лечението на проблеми
свързани със спортни контузии
се подпомага от устройство
за ESWT (екстракорпорална
ударно вълнова терапия).
В Медицински хирургичен
център ATAŞEHİR под надзора
на лекари специалисти
се извършва лазерна
епилация, фракционен лазер
и ултразвуково локално
изтъняване. С фракционния
лазер се получава успешно
лечение на стрии, които
се развиват по време

на бременността, след
бременността и при бърза
загуба или натрупване на тегло.
При метода на ултразвуково
локално изтъняване целта е
отстраняването на мазнини,
които се натрупват по корема,
талията и ханша въпреки диети
или упражнения. Възможно
е също така да се отстрани
и нежеланото окосмяване с
модерната лазерна епилация.

Медицински хирургичен център ATAŞEHİR

От откриването си насам, Медицински хирургичен
център ATAŞEHİR, който предлага услуги във
всички клонове на медицината оказва денонощна
медицинска помощ на жителите на Ataşehir със
своя опитен персонал и сериозна технологична
инфраструктура.
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Медицински център ETİLER

Модерно и милосърдно здравно обслужване
Медицински център „Etiler” предлага здравно обслужване във всички клонове на
медицината и предлага медицинска помощ на жителите на „Etiler” с качеството
на Acıbadem.

АМБУЛАТОРНИ ПОЛИКЛИНИКИ

Медицински център „Acibadem
Etiler”, който беше открит
през 1996 г разработи
поликлиничните си услуги
докато получи статус на
медицински център през 2007
г. Центърът предлага модерно
диагностициране и лечение във
всички области. Операционната
зала работи до 20:00 часа 6
дни в седмицата.

Медицински услуги
В отделението по ендоскопия
на центъра се извършват
гастроскопия, колоноскопия,
ректоскопия и каутеризация
с ултрамодерно оборудване
за диагностика и лечение на
стомашно-чревни заболявания.
Центърът също така има
дигитален мамограф, който има
множество предимства пред
класическия мамограф при
ранното диагностициране на
рак на гърдата. С дигиталния
мамограф се намалява
количеството радиация, на което
се подлага пациентът, както и

времето, което е необходимо за
получаване на образ.
Освен дигитален рентген
Медицински център „Acıbadem
Etiler” разполага и с панорамен
дигитален рентген с висока
резолюция, който подобрява
диагностичните процедури при
оралното и дентално лечение.
В центъра се извършва и
лазерна епилация, която е наймодерната техника за епилация
в наше време. Прилагането се
извършва под надзора на лекари
специалисти след определяне на
вида и дозата на лазера, която е
подходяща за пациента.
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Хирургичен медицински център BEYLİKDÜZÜ

Денонощно ежедневно обслужване в един
бързо растящ квартал на Истанбул

Хирургичен медицински

болнично отделение. Освен

център разполага с панорамен

център „Beylikdüzü” предлага

това, центърът разполага с

рентген, ултрасонограф (USG),

услуги във всички клонове на

всички необходими съоръжения

мамограф, уред за измерване

медицината. В поликлиниката,

за осигуряването на удобно и

на костната плътност, директен

която има удобен и просторен

безпроблемно раждане. В него

рентген и КТ, а също и ехограф

дизайн, пациентите освен

могат да се извършват всички

и уред за измерване на стреса.

лекарски прегледи могат да

видове еднодневни операции.

В Хирургичен медицински

получат нужните лабораторни и

В случаите, когато пациентите

център „Beylikdüzü”

радиологични тестове.

се нуждае от по-високо ниво на

има напълно оборудван

Центърът има денонощно

изследване, те могат да бъде

център за физиотерапия

спешно отделение, което

изпратени в болница “Acıbadem

и рехабилитация. Тук се

работи 7 дни в седмицата. То

Bakırköy” или в International

извършват всички терапии

има всички апарати, които са

Hospital, в зависимост от

предписани в предоперативния

нужни за едно травматологично

желанията им. Денонощният

и следоперативния период.

Медицински център ETİLER / Хирургичен медицински център BEYLİKDÜZÜ

Хирургичен медицински център „Beylikdüzü” е основан през 2006 г с цел
да посрещне нуждите на непрекъснато нарастващото население на квартал
Beylikdüzü. Центърът предлага обширен набор от здравни услуги от раждане до
еднодневни операции в допълнение към поликлинични услуги.
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Медицински център GÖKTÜRK

Здравни услуги ексклузивно за Göktürk
и неговите околности
Медицински център „Göktürk” предлага здравно
обслужване във всички клонове на медицината и
уникални медицински услуги изготвени за нуждите
на Göktürk и неговите околности, от семейни лекари
до персонални програми за преглед.
От откриването си в квартал
Göktürk на Kemerburgaz през
2007 г, Медицински център
„Acıbadem Göktürk” предоставя
здравно обслужване във
всички клонове на медицината.
Спешното отделение работи по
международните стандарти и
осигурява денонощна спешна
помощ в района и извършва
всякакви интервенции за
оказване на първа помощ.
Центърът предлага денонощна
линейка и лабораторни и
радиологични услуги.

АМБУЛАТОРНИ ПОЛИКЛИНИКИ

Медицински услуги

Семейната медицина е сред
услугите предлагани от
основаването на Медицински
център „Acıbadem Göktürk”.
Семейният лекар, който действа
и като съветник на семейството
по всички здравни проблеми,
планира рутинни прегледи и
оценява резултатите. Центърът
предлага специални програми
за прегледи, създадени
индивидуално за пациентите.
Освен стандартните програми
за прегледи се прави проверка
и оценка на начина на живот на
пациентите, личните им навици,
очаквания и семейни тенденции,
след което програмите за

преглед се прилага според
тези приоритети. Благодарение
на Интегрираната системата
за пациентски досиета,
медицинската история, която
се състои от диагностичните
и терапевтични услуги
предоставени на пациента до
момента във всички клонове
на Acıbadem, се съхранява
заедно с забележки от лекаря.
На пациентите на Медицински
център „Acıbadem Göktürk”
се изпращат карти “Acıbadem
Card”. Пациентите могат да
ползват своята карта Acıbadem
за да се включат към “Sağlık
Dosyam” (моето медицинско
досие”) в раздела “e-hasta”
(“електронен пациент ”) на www.
acibadem.com.tr. В този раздел
пациентите могат да прегледат
датите на своите посещения
в поликлиниките, всички
писмени рапорти и резултати
от прегледи, информация за
сключени застраховки, както и
да актуализират своята лична
информация, адрес и информация
за връзка.

Спасителен център ULUDAĞ

МЕДИЦИНСКИ ХИРУРГИЧЕН
ЦЕНТЪР “КОНУР”

Експертен екип от специалисти
по оказване на първа помощ и
търсене и спасяване!

Медицински хирургичен
център “Конур” се
присъединява към
Здравната организация
“Аджъбадем” през 2009
година. Той предоставя
услуги в рамките на
споразумения със Съвета
за социално осигуряване,
както и с всички частни
осигурителни организации.

Към спасителен център “Acıbadem Uludağ” Ски
патрулът Acıbadem, които е опитен в оказването на
първа помощ и търсене и спасяване се намесва при
спешни случай. Пострадалите се отнасят с хеликоптер
или с напълно оборудване наземна линейка до болница
„Acıbadem Bursa” или до институция предпочитана от
пациента.
Към спасителен център
„Acıbadem Uludağ”, който е
създаден с оглед на зимния
туризъм в региона, е сформиран
екип от специалисти в
оказването на първа помощ и
търсене и спасяване. Този екип,
който се нарича „Ски патрул
Acıbadem”, патрулира Uludağ
по цял ден през зимата. Екипът
проверява всички ски писти
и докладва по радиостанция
за всички извънредни случаи
и злополуки на Спасителен
център „Acıbadem Uludağ”.
Медицинският екип, който е
в готовност в амбулаторната
поликлиника, достига до
местопроизшествието на
специално оборудвани
шейни или сноумобили. Той
транспортира пострадалия,
за който е съобщил Ски
патрул Acıbadem, до центъра
на специална шейна. На
пострадалите се извършват
високотехнологични
интервенции, след което ако

е необходимо се отвеждат
с хеликоптер или с напълно
оборудване наземна линейка до
болница „Acıbadem Bursa” или
до институция предпочитана
от пациента. Бързият достъп
до модерни здравни услуги,
получаването на медицинска
помощ при всички спешни
случаи като счупвания,
изкълчвания и навяхвания е
възможно благодарение на
ски патрулът, който е добре
обучен в планинските условия
и зимни спортове. От момента
на основаването си, Ски патрул
Acıbadem се отзовава бързо
на всякакви спешни случаи
от сериозни наранявания на
врата и главата до счупвания и
наранявания на долни и горни
крайници. В Uludağ, Здравна
организация Acıbadem предлага
здравно обслужване освен в
спасителен център „Acıbadem
Uludağ” и хотелите Ağaoğlu и
Grand Yazıcı.

Медицински хирургичен център
“Аджъбадем Конур” е открит в
град Бурса и предлага услуги в
следните медицински направления:
вътрешни болести, обща хирургия,
неврология, невро-психиатрия,
неврохирургия, детско здраве и
детски болести, детска хирургия,
акушерство и гинекология,
пластична хирургия, микрохирургия
и хирургия на ръката, сърдечносъдова хирургия, урология,
УНГ, очни болести, ортопедия и
травматология, кожни болести,
физиотерапия и рехабилитация,
микробиология и инфекциозни
болести, патология, ядрена
медицина, радиология, биохимия,
алгология, акопунктура, анестезия,
реанимация. През 1996 година
центърът пръв в Турция получава
Сертификат за достатъчност на
болнични лаборатории, издаден от
Турския институт по стандартизация
(TSE). През 1997 година става
третата болница в Турция, получила
Сертификат за система за сигурност
на качеството TS-EN-ISO 9002.
През юни 1999 година повишава
системата си за управление на
качеството на ISO 9001. През юни
2002 година сертифицира още
веднъж качеството си, като става
втората здравна организация в
Турция, получила версия TS EN
9001:2000.

Медицински център GÖKTÜRK / Спасителен център ULUDAĞ / Хирургичен медицински център KONUR
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СЛУЖБИ В ПОМОЩ НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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ACIBADEM LABMED

Първата акредитирана клинична
лаборатория в Турция
Нуждата от медицински и
промишлени референтни
лаборатории в нашата
страна доведе до
създаването на образцова
лаборатория „Labmed”.
Със своята модерна и
високотехнологична
инфраструктура Labmed
отговаря на вътрешните
лабораторни нужди
на ACIBADEM, като
същевременно споделя
своите услуги с цялата
здравна промишленост.

СЛУЖБИ В ПОМОЩ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Здравна организация Acıbadem
сключи договор за партньорство
в областта на референтните
лаборатории с Labmed Group
(Labmed Dortmund GmbH),
която оперира в Германия от
над 30 години. В следствие на
това партньорство, услугите на
акредитираната лаборатория,
които преди се получаваха

от чужбина, започнаха да
се предлагат в Турция от
лаборатория “Acıbadem
Labmed”, която доказа своето
качество на обслужване
чрез международните си
сертификати. Тя е сертифициран
от Labmed Clinical Laboratory,
има акредитация ISO 15189 от
“Deutsche Akkreditierungsstelle

Chemie GmbH” и стана първата в
Турция международно призната
и акредитирана клинична
лаборатория. Благодарение на
своето оборудване, „Acıbadem
Labmed” може да извършва
всички видове анализи на найвисоко ниво и по безопасен
начин.
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Патология ACIBADEM

Още една лаборатория
първа за Турция, с
телепатологична система

Централната патологична
лаборатория „Acıbadem”,
която работи от 2006 г
демонстрира бърз напредък,
изследвайки 77 000 случая
през 2009 г. Тази цифра е
най-висока за публичния
и частния сектор в нашата
страна. С цел посрещане на
растящите нужди, осигуряване
на непрекъснато обслужване в
случай на техническа повреда
и оптимизиране на процеса на
събиране на проби чрез куриери
от обширни географски области,
през 2009 беше открита
втора лаборатория в болница
„Acıbadem Maslak”. В следствие
на това, лабораторията в
Altunizade беше организирана
да обслужва азиатската част,
а лабораторията в Maslak беше
организирана да обслужва
европейската част на Истанбул.
И двете лаборатории са
оборудвани с апаратура на найвисоко ниво в патологичната
техника. Също така всяка
една от лабораториите може
напълно да поддържа другата
за определен период от време.
В допълнение към двете
централизирани лаборатории,
всички наши болници имат
терминали, които извършват
патологични консултации
за операции (гефрир),

макроскопични изследвания,
оценка на пробата при леглото
на пациента, събиране и
транспортиране на болнични
проби. В болниците в Бурса,
Адана и Кайсери, освен
лаборанти работят и патолози.
Централизираните лаборатории
и всички терминали са
взаимносвързани чрез
системата за телепатология. По
този начин комуникацията лекар
към лекар и лекар към лаборант
може да се постигне на найвисоко ниво между отделенията,
което гарантира, че цялата
система работи по едни и същи
стандарти. Телепатология
от този калибър е първата
и все още единствена за
нашата страна. Патологичната
лаборатория си сътрудничи
с клинична лаборатория
„Acıbadem Labmed” и особено
с лаборатория „Genetika”. В
частност, тази услуга прави
възможно прилагането на
„индивидуално изработени” или
„целеви” методи за лечение
на онкологични пациенти по
най-подходящия начин. Тези
съоръжения са изключително
важни за най-правилното
лечение на пациенти от
чужбина, които са трудни за
диагностициране и лечение.

ACIBADEM LABMED / Патология ACIBADEM

Други, предлагани за първи път лабораторни услуги от
Acıbadem: Телепатологична система, която позволява
на специалистите работещи в болниците Acıbadem да
оценяват патологичните резултати едновременно в
аудио-визуален процес.
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ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И БАНКА
ЗА КРЪВ ОТ ПЪПНА ВРЪВ

Банката за кръв от
пъпна връв с най-голям
капацитет в Турция

СЛУЖБИ В ПОМОЩ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Лаборатория Acıbadem за стволови клетки и банка за
кръв от пъпна връв, в която могат да се съхраняват
всички тъкани, чиято жизнеспособност е доказана
чрез научни данни, съхранява над 5 000 тъканни
проби.
Лаборатория Acıbadem за
стволови клетки и банка
за кръв от пъпна връв е
лаборатория за съхранение и
производство, в която Здравна
организация Acıbadem провежда
изследвания на методи за
лечение. Лабораторията има
инфраструктура, в която всички
тъкани, чиято жизнеспособност
е доказана чрез научни данни
могат да се съхраняват и
всички терапевтични клетъчни
процеси се извършват съгласно
стандартите за добрата
производствена практика.
Банката за кръв от пъпна връв
е честия пример за съхранение
на клетки и тъкани. Кръвта
от пъпна връв, която е сред
най-ценните източници на
стволови клетки се съхранява
по желание на семейството
в случай на бъдеща нужда.
Банката за кръв от пъпна връв
и стволови клетки работи с
одобрението на Министерство
на здравеопазването и съгласно
законовите разпоредби,
съхранява над 5 000 единици.
По тази причина, тя може да
бъде наречена най-старата и
имаща най-голям капацитет
банката за кръв от пъпна връв в
Турция. Освен кръвта от пъпна

връв, проби от периферни
стволови клетки и костен
мозък, събрани от пациентите,
които се лекуват от Здравна
организация Acıbadem също
се съхраняват в замразено
състояние до момента, в който
ще бъдат ползвани.
Банка Acıbadem за кръв
от пъпна връв и стволови
клетки извършва всички свои
производствени приложения,
които имат доказана клинична
стойност и, които са намерили
своето място в указанията
за приложение, при условия
на добрата производствена
практика.
Клетки като хондроцити,
фибробласт и мезенхимни
стволови клетки, след като
бъдат събрани от пациента
могат да бъдат размножени
посредством клетъчна среда
и произведени за да бъдат
ползвани от същия пациент (за
автоложна употреба).

79

Високотехнологични
изследвания

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И БАНКА ЗА КРЪВ ОТ ПЪПНА ВРЪВ

Една от важните цели на Банка
Acıbadem за кръв от пъпна
връв и стволови клетки е да
стане образцова институция,
в която високотехнологични
научни изследвания могат да
се извършват в сътрудничество
с академичния персонал на
Университет Acıbadem по
въпроса за лечението с клетки
и регенеративната медицина. За
постигането на тази цел в момента
се работи по съвместни проекти
между лабораторията и учените от
Университет Acıbadem.
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ACIBADEM GENETIKA

Висок стандарт в
генетичната диагностика

СЛУЖБИ В ПОМОЩ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Genetika предлага диагностициране, генетична диагноза
на носителя и превенция за над 200 заболявания.
Със своето оборудване, експертен персонал и високи
стандарти Genetika предлага на лекаря и пациента
генетична консултация.
Частният „Център за
диагностика на генетични
заболявания Acıbadem” е част
от „Центъра за генетична
диагностика и лечение с
клетки”, който се представя от
марката Genetika.
Центърът предлага добре
обезпечени и висококачествени
услуги за диагноза и превенция
на генетични заболявания. Тези
услуги включват генетична
консултация за лекаря,
генетична консултация за
пациента, пренатална генетична
диагноза, постнатална генетична
диагноза, предимплантационна
генетична диагностика, както и
генетична селекция на ембриони
и цитогенетични и молекулярни
диагностични тестове.
Предлага се диагностициране,
генетична диагноза на
носителя и превенция за
над 200 заболявания сред
които безплодие, случай
на спонтанни аборти, бета
таласемия, муковисцидоза,
фамилна средиземноморска
треска, синдром на чупливата
Х хромозома, мускулна
дистрофия Бекер/ Дюшен,
болест на Шарко-Мари-Тут,
церебрална атаксия, хемофилия
А, хемофилия Б, миотична

дистрофия, риск от тромбоза,
спинална мускулна атрофия,
фенилкетонурия, наследствен
рак на гърдата и яйчниците,
рак на дебелото черво, рак на
щитовидната жлеза и левкемия.
Множество забременявания се
осъществиха благодарение на
предимплантационна генетична
диагностика извършена за
съвместимост на ХЛА при
случай на бета таласемия
и левкемия като братята/
сестрите бяха излекувани чрез
лечение със стволови клетки.
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ACIBADEM LABVITAL

Важна марка при
безопасността на храните
Лабораторията за храни Labvital извършва анализи по
международни стандарти на храни и всички материали
и оборудване, които са в контакт с храните при всички
етапи от тяхното производство до консумация.

Нейната цел е да предложи
точно и качествено обслужване;
да бъде пионер в прилагането
на нови анализи; да бъде в
крачка с научните разработки
и постижения, като по този
начин предлага образцови
услуги и надеждност на всички
местни и чуждестранни лица
и организации с качеството
и интегритета гарантирани от

международните сертификати.
Визията на лабораторията е да
стане образцова лаборатория,
която е символ на качество
и надеждност, която е
предпочитана и препоръчвана,
която е призната и на която се
доверяват други държави.

Как работи Labvital?
Всички услуги, които е
предлагала в миналото и ще
предлага за в бъдеше имат
за цел да подобрят и развият
нейните продукти и услуги,
както и да гарантират нейното
качество.
n Labvital работи с обучен
и квалифициран персонал
на всички етапи през които
преминават храните и всички
материали, които са в
контакт с храните. Работейки
с обучен и квалифициран
персонал и модерно
оборудване в своите физични,
химични, инструментални и

микробиологични лаборатории
за изследване на добавки,
остатъци и токсини, Labvital
извършва всички видове
необходими анализи
използвайки световно признати
методи.
Навсякъде, където храните се
произвеждат, преработват,
обменят, предлагат за продажба
и консумация, Labvital извършва
хигиенен и санитарен контрол и
инспекции, които са специално
предназначени за всяка
област и осигуря обучение на
персонала, който работи в тях.
n При извършването на тези
услуги Labvital спазва условие
за конфиденциалност, което
гарантира, че Labvital ще
запази в конфиденциалност
информацията, която се
отнася до всички физически
или юридически лица,
които обслужва и ще
запази тази информация в
конфиденциалност и няма да я
споделя с трети лица.

GENETIKA / LABVITAL

През 2009 г Здравна
организация Acıbadem създаде
лабораторията за контрол на
храните „Acıbadem Labvital” в
Ataşehir с цел осъществяване
хранителен контрол и услуги
с качеството на Acıbadem.
Лаборатория „Labvital”, която е
оторизирана с разрешително от
Министерството на земеделието
на Република Турция, е
свежо звено в традицията
на висококачествените
лабораторни услуги на Здравна
организация Acıbadem, която
непрекъснато се разраства и
увеличава броя на услугите си.
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МОБИЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ ACIBADEM

Донася здравето до Вас,
донася Вас до Здравето
Мобилните здравни служби Acıbadem, със своя
опитен персонал, който се състои от експерти
в своята област, предлагат интегрирани
мобилни здравни услуги с гаранцията и
качеството на Здравна организация Acıbadem.
Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri
A.Ş е основана през месец юли
2008 г. Тя предлага спешни и
нормални здравни услуги на
най-високо ниво през периодите
предшестващи и следващи
хоспитализацията. Към 2010 г,
Мобилните здравни служби на
Acıbadem са хора и организации
с най-напредналата медицинска
технология и с над 300
служители, от които повече от
100 са лекари.

СЛУЖБИ В ПОМОЩ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

За да се получи достъп до
мобилните услугите, предлагани
Acıbadem е достатъчно да
се обадите на номер 444
9 724. Обслужването може
да бъде получено 24 часа в
денонощието, 7 дни в седмицата
без прекъсване чрез Мобилната
линия с директна
връзка с лекарите и
специализирания медицински
персонал. Всички корпоративни
или индивидуални услуги
получени от лекари, в това число
Здравно обучение, Посещения
по домовете от лекари/
физиотерапевти, Поставяне на
инжекции по домовете, Дежурна
аптека, Доставка на лекарства,
Наблюдение на заболяването у

дома, Наблюдение на теглото
и кръвните показатели у
дома от лекари специалисти
в съответното направление,
Прегледи без излизане от дома
или работното място, могат да
бъда получени лесно на найвисоко ниво и на най-разумните
цени.

Мобилни здравни услуги
на Acıbadem:
Здравно обучение

Спешни медицински услуги
Наземна линейка с оборудване
за реанимация

n

n Въздушна

линейка

Здравни грижи у дома
n Дългосрочна

грижа

професионална

n Следоперативна

грижа

n Лекари и прегледи у дома/ на
работното място

Създаване на постоянни
стационари
n Здравни

подразделения на

работното място
n Превантивни услуги за здравето
на работниците

Мобилни медицински
прегледи
n Задължителни медицински
прегледи
n CRM/ Здравен камион и здравен
автобус

Здравни организации
n Поддържане на Мобилен
здравен екип
n Прехвърляне на частни
автомобили между болниците
n Управление на
здравеопазването при масови
организации

Телемедицина
n Дистанционно проследяване на
пациента
n Управление на хроничните
болести
n Програми

за здраве

Програми за роднини
(групи)

МОБИЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ ACIBADEM
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APLUS

Марката, която съчетава под един покрив
различни услуги от хранене до почистване
Създадена през 2006 г APlus – болнични хотелски
услуги, предлага кетъринг, почистване, изпиране,
управление на съоръжения и човешки ресурси към
здравната промишленост...

Aplus, която е основана на
принципа „Болницата е хотел,
в който се предлагат здравни
услуги”, събира под един
покрив нуждите на здравните
организации от кетъринг,
хигиена, доставки и други.

СЛУЖБИ В ПОМОЩ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Услуга, която
промени кетъринга
APlus е известна като една от
първите фирми, които прилагат
методът “cook & chill” /сготви и
охлади/ за масово производство
на ястия. Този метод на
готвене, който предлага ниво на
сигурност много по-високо от
днешните конвенции за масово
производство, се базира на
бързото охлаждане (за 90 – 120
минути) на продуктите до 0-4°С
и съхраняването им с европейска
гастрономична техника, като
след това се затоплят за първи

и последен път при сервирането
им.
В сравнение с конвенционалните
практики на производство
методът „cook & chill” предлага
предимства като намаляване
на разходите за енергия и
оборудване, икономия на мястото
на употреба, по-лесен контрол на
качеството и висока сигурност на
храната.

Почистване и
хигиена
APlus, която притежава една
от най-големите обществени
перални в Турция предлага
хигиенично изпиране, стандартно
изпиране и химическо чистене с
дневен капацитет от 15 000 кг.
В базата, която е единственото
предприятие за хигиенично
изпиране в Турция, на всеки час

се изпират, гладят и подреждат
600 кг пране с преса за гладене,
която може да глади и сгъва.
„APlus – Почистване”, предлага
хигиенични и почистващи
програми по световен стандарт
и съгласно рамката на
международните сертифициращи
институции за запазване на
физическия аспект на сградите,
които се обслужват и за
създаване на чиста среда в тях.
Работейки със системата
Healthguard, която се прилага в
здравната индустрия на страните
от Европейския съюз, „APlus”
предлага обстойно почистване
и дезинфекция. Системата
е разработена за болници и
здравни организации и свежда
до минимум риска от взаимно
заразяване.
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n ISO 9001 (Система за
управление на качеството) за
стандартизация и поддържане
на производствените и работни
процеси
n ISO 22000 (Система за
управление на качеството
на хранителни продукти) за
гаранция на безопасността на
храните при всички процеси от
производството да крайната
консумация при ресторантските
услуги.

n OHSAS 18001 (Трудово здраве
и безопасност) за осигуряване
на безопасност на работната
среда и за свеждане до миниум
на трудностите наложени на
работника от естеството на
работа.
n RAL - GZ 992 (Качество на
професионална грижа за тъкани
и спецификации на изпитване)
за контрол на необходимите
стъпки при гаранцията за хигиена
на тъкани и свързаните с това
рискове.

APLUS

Стандарти на APlus

ЗАСТРАХОВАНЕ ACIBADEM
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ЗАСТРАХОВАНЕ ACIBADEM

Неразделна част от системата на
здравеопазването

ЗАСТРАХОВАНЕ ACIBADEM

„Acıbadem Sigorta” се роди от
идеята, че здравното застраховане
трябва да бъде част от системата
на здравеопазване. С това
убеждение през 2004 г Здравна
организация Acıbadem учреди
„Здравно и животозастраховане
Acıbadem”, имащо за цел да
предоставя услуги по здравно и
животозастраховане.
„Застраховане Acibadem” внесе
свеж въздух в застрахователния
сектор със силата и
инфраструктура на организация
Acıbadem. От гледната точка
на „доставчика на здравни
услуги”, то обслужва своите
клиенти с различни и по-добри
продукти и е прочуто в сектора
с новаторските си продукти и
услуги.
„Acıbadem Sigorta”, което
управлява неговата здравна
и живото застрахователна
дейност не чрез класическия
метод на „щети”, а с нов
манталитет, който поставя
на първо място „грижата за
подобряване на качеството на
живот и здраве на притежателя
на полица”, се движи напред
акцентирайки върху продукти,
които липсват в сектора.
Предлагайки интегрирани
решения на своите клиенти, то
обслужва над 130 000 от тях
с различни продуктови опции,
които предлага на фирми и
физически лица.

Защо „Застраховане
ACIBADEM”?

n Перспектива, която акцентира
не върху щетите, а върху
ЗДРАВЕТО.
n След 1 година - „ Доживотната
гаранция за подновяване”.
n Бебетата са застраховани
от момента в който се раждат
и вродените заболявания са
покрити.
n При първо сключване на
полицата не се налагат периоди
на изчакване за сърдечни
заболявания и рак.
n Притежателят на полица не се
наказва за големи щети.
n Първият и единствен в Турция
член на Международната
здравна федерация.
n Предлага най-голямата и найобширна асистенция в света
„Assist America.”
n Има корпоративна мрежа
от договори с над 2 000
организации в страната.
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„ЗАСТРАХОВАНЕ ACIBADEM” – ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО
Acıbadem 3A
„Acibadem 3A” е здравен застрахователен план, който осигурява
неограничено лечение във ВСИЧКИ Здравни организации с който
има сключени договори (Мрежа 2), сред които са много Здравни
организации от Група А. “Acıbadem 3A” се отличава от останалите
застрахователни планове в сектора с премии невключени в
стандартните здравни планове, което включва „Управление
на заболяванията, Семейно планиране, Образование за майки,
Новородени бебета, Прегледи, Лаборатория за изследване на съня
и Диетолог”
Acıbadem 2A
„Acıbadem 2A” е здравен застрахователен план, който осигурява
неограничено лечение в широка мрежа от Здравни организации с
който има сключени договори (Мрежа 1). „Acıbadem 2A” е здравен
застрахователен план, който осигурява висококачествено здравно
обслужване на разумни цени, като се отличава от останалите
застрахователни планове в сектора с премии невключени в
стандартните здравни планове, което включва „управление
на заболяванията, семейно планиране, образование за майки,
новородени бебета, прегледи, лаборатория за изследване на съня и
диетолог”
Acıbadem PRIVATE
„Acıbadem Özel”, което е много специален здравен застрахователен
план базиран на сътрудничество, управление на информация и
споделяне с болниците Acıbadem също осигурява лечение в здравни
организации с който има сключени договори, наречени „Мрежа
Acıbademli” в тези провинции, в които няма болници Acıbadem.
„Acıbadem ÖZEL” предлага на своите притежатели на полици много
специални предимства освен стандартните застрахователни премии:
прегледи, диетолог, lasik – лазерна очна хирургия, банка за кръв
от пъпна връв, бебета застраховани от раждането, образование
за майки, предоперативна педагогическа подготовка на деца,
проследяване на пациенти по интернет, актуални здравни списания,
здравни интервюта, програми за обучение на пациенти и други
подобни услуги се покриват от „Acibadem Özel”.
Acıbadem EMERGENCY
Икономичен здравен застрахователен план, който осигурява
транспортиране за най-кратък срок от време до най-близката
здравна институция при спешни случаи, определени от Световната
здравна организация от пътни инциденти до инфаркти, счупвания
на кости, кръвоизливи, отравяне, както и покриване в граници на
основните разходи (операция, болнично лечение, престой, храна,
др.), които се изискват за лечението.
Acıbadem SOS
Здравен застрахователен план, които осигурява реално осигуряване
чрез плащане на твърда сума, в случай на едно от 13 заболявания,
които налагат дългосрочно и скъпо лечение (инфаркт на миокарда,
цереброваскуларен инцидент, операция за байпас на сърдечната
артерия, рак, бъбречна недостатъчност, трансплантация на основни
органи, парализа на периферните нерви, множествена склероза,
сериозни изгаряния, слепота, подмяна на сърдечна клапа, загуба на
слуха, болест на двигателния неврон)
Acıbadem TRAVEL
„Acıbadem GEZİ” която покрива рискове, които могат да възникват
при пътувания срещи дребни вноски, покрива нужните разходи
в случай на злополука или заболяване по време на пътувания в
страната и чужбина, с множество бонуси.

ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КОРПОРАТИВНИ ПРИТЕЖАТЕЛИ
НА ПОЛИЦИ

Doktor A, е „Корпоративна програма за управление на
здравеопазването”, която е разработена със знанието и
информацията натрупани от Здравна организация Acıbadem и в
сътрудничество със „Застраховане Acibadem”. Основната цел
на „Doktor A” е не само да осигури лечение на своите клиенти
след като ги сполети заболяване, но със осведомеността и
ангажираността на здравен съветник, да определи степента на риск
от заболяване предварително и да го предотврати с точни, ефикасни
и навременни превантивни услуги.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ ЗА ЕКСТРЕМНИ
СПОРТОВЕ
Практична здравна застраховка

Разходите, свързани с инциденти от екстремни спортове обикновено

не се покриват от общите здравните застраховки. Рисковете
свързани със спорт се покриват от Практична здравна застраховка с
опции за 1, 3 и 9 дни, което е продукт, който не може да се сравни
с никой друг по света.
Acıbadem FormA
Продукт за застраховка срещу риск разработен за професионални
спортисти, които поради контузия, инцидент или заболяване са
принудени да съблекат екипа, който обичат за постоянно или за
продължителен период от време.
Acıbadem Parapant
Специална застраховка срещу злополуки за тези, които обичат
адреналина, обичат да изследват и да са близо до природата и,
които биха желали да почувстват свободата от летенето с параплан.
Тя покрива смърт, трайна инвалидност и разходи за лечение в
следствие от инцидент, който може да се случи при парапланеризъм.
Acıbadem Pruva
Покрива спортисти занимаващи се с ветроходство при смърт,
постоянна инвалидност и разходи за лечение в следствие на
инциденти причинени от момент на разсейване, непредвидими
препятствия и опасности, които могат да възникнат в морето поради
лоши метеорологични условия.
Acıbadem BMS
Застраховката „Осведомен мотоциклетист” е предназначена
специално за инциденти на любителите на мотоциклети и осигурява
покритие с четири различни плана при смърт, трайна инвалидност и
разходи за лечение при инциденти с мотоциклет.
Acıbadem ScubA
Разходите за лечение свързани с инциденти, които могат да се
случат при гмуркане се покриват с полицата „Scuba”, която беше
разработена за тези, които обичат да изследват тихия свят на
необятното море.

ПРОДУКТИ ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И ЗАСТРАХОВКА
СРЕЩУ РИСК
Acıbadem Кариера

Осигурява покритие срещу загуба на доходи поради смърт, частична
или трайна инвалидност на притежателя на полицата произтичащи
единствено от инцидент и/ или загуба на работата не по негова
вина.
Acıbadem Спестявания
Това е кумулативна застраховка живот, при която притежателят на
полицата получава спестяванията си като обща сума след минимум
10 години, като спестяванията му печелят голяма възвращаемост в
големи инвестиционни пулове и, при която кумулативната сума на
премиите и дивиденти се изплаща на бенефициентите при смърт на
притежателя на полицата.
Acıbadem Училище / Acıbadem Заем
Това са срочни животозастрахователни продукти, които съдържат
премия само в случай на смърт за до 30 години. Възможно е да се
избере фиксирана или намаляваща премия на годишна или месечна
база по време на срока
Acıbadem Бъдеще
Това е кумулативна застраховка живот, при която притежателят на
полицата получава спестяванията си като обща сума след минимум
10 години, като спестяванията му печелят голяма възвращаемост
в големи инвестиционни пулове при които премиите възлизащи на
150-, 300- или 600- пъти стойността на месечни вноски се изплащат
на бенефициентите при смърт или инвалидност поради инцидент или
болест на притежателя на полицата.
Acıbadem Наследство
Животозастрахователен продукт, който се подновява ежегодно и
покрива единствено премия при смърт. Дава гаранция в TL, USD или
EUR.
Acıbadem Злополука
Лична застраховка срещу злополуки, който се подновява ежегодно
и покрива смърт, трайна инвалидност причинена от злополука или
заболяване и разходи за лечение в следствие на злополука, дневни
премии, лечение в следствие на злополука и смърт в средства на
обществен транспорт при злополука.

ЗАСТРАХОВАНЕ ACIBADEM

ПРОДУКТИ НА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ
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Услуги „до ключ” в големи
инвестиции
Регистрация, планиране, изпълнение, контрол и
консултантски услуги при управление на проекти –
„Acibadem Управление на проекти” превръща големи
инвестиции, като болници, в успех като предоставя
услуги „до ключ”.
„Acibadem Управление на
проекти” предлага пълно
планиране, изпълнение, контрол
и консултантски услуги, които
в Турция често се пропускат,
под един покрив, като работи
с екип от експерти в своята
област и местни и чуждестранни
партньори. Те предлагат услуги
„до ключ” за инвеститори,
които имат за цел да изпълнят
значителни инвестиции каквито
са болниците.
„Acibadem Управление на
проекти” стартира с планиране,
изпълнение, доставка на
медицинско оборудване и
финансиране на проекти при
всички инвестиции на Здравна
организация Acibadem, а сега
работи като самостоятелна
компания. Фирмата посвещават
своя голям опит и ноу-хау
в здравната индустрия на
инвеститорите.

„Acibadem Управление
на проекти” извършва
проучванията за обновяване
на вече съществуващи здравни
обекти, а също така проектира
и изгражда нови такива с една
организация, която е отворена
към научаването на актуална
информация.
„Acibadem Управление на
проекти” изпълни 600 000
кв. м. проектиране и 250 000
кв. м. управление на проекти,
главно за нови инвестиционни
проекти и проекти за обновяване
на вече съществуващи обекти
на Здравна организация
Acibadem. Освен това,
фирмата приема и процесите
за планиране и доставка на
медицинско оборудване, както и
пространственото разрастване на
Здравна организация Acibadem.
„Acibadem Управление на
проекти” предоставя услуги на
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Услуги предлагани от „Acibadem
Управление на проекти”:
Процес на
инвестиционно
планиране
n Идентификация на очакванията
на инвеститора
n Избор

на стратегически
местоположения
n Изготвяне на предварителен
анализ
n Изготвяне на предварителен
бюджет
n Изготвяне на главния график за
работа

Процес на проектиране
n Определяне на проектни
критерии и архитектурни
изисквания

n Калкулация на бюджета и
разходи на материалите
n Изготвяне на технически
спецификации

Строителен процес
n Упраление

на документация

n Планиране на строителната
площадка
n Изготвяне на план за
управление на строителството
n Управление
n Контрол/

качеството

на времето

Управление на

n Контрол/ Управление на
разходите
n Контрол на изпълнението на
договорите

n Назначаване на проектни екипи
и частни консултанти

n Фактическо завършване/
въвеждане в експлоатация

Функционално планиране и
предварителни проекти

Работен процес

n Избор

на материали

n Съставяне

на приложни проекти

Консултация за получаване на
разрешителни

n Трансфер на ноу-хау/
консултации
n Управление
n Готовност

ситуации

на обекта

за извънредни

ACIBADEM УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

местни и чужди инвеститори
в здравеопазването в
проектирането и във фазите на
изпълнение на техните проекти
на социална отговорност, наред
с услугите в рамките на групата.
В допълнени към всичко това
и освен общото управление на
проектирането и строителството,
фирмата координира съставянето
на бюджета и отчетността,
разработване на дейности,
бизнес планиране, изготвяне
на медицински проекти и
пълна доставка на медицинско
оборудване, включително
чуждестранни сделки,

УНИВЕРСИТЕТ ACIBADEM
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Когато става
въпрос за
здравеопазване,
всичко се
свежда до
знание и ноу-хау
Университет Acibadem беше основан от Фондацията
на Acibadem за здравеопазване и образование на
18 май 2007 г. Целта на университета, който е
първият университет в Турция основан от здравна
организация, е да пренесе знанията и уменията
на групата в областта на здравеопазването в
академичната среда.
.В документите на кандидат
- студентите 197 души са
предпочели Университета
„АДЖЪБАДЕМ” на едно
от първите три места. Това
представлява 49.8% от общия
брой кандидат студенти.
Университета „АДЖЪБАДЕМ”
притежава най – добрите
условия за стипендия,
която покрива разходите ти
за обучение. Процента на
стипендиите в Университета
„АДЖЪБАДЕМ” е 39.5 %.
Общия брой на стипендиантите
в Университета е 168 и с
тези от Фондация „КЕРЕМ
АЙДЪНЛАР” броят нараства
на 46.5%.

УНИВЕРСИТЕТ ACIBADEM

Университета има екип
от преподаватели които
създават доброто му име и
спечелват уважението така
както на национално така
и на международно ниво.
На един преподавател от
Академичното ниво се падат
двама студенти. Тази цифра,
която е над световно ниво се
явява гарант и първи фактор
за увеличаване качеството
на обучение.
2009 - 2010 учебна
година се явява като
първа Академична година за
Университета. В справочника
за кандидат студенти е
отразена цифрата 395 за
броя на студентите, които
ще бъдат приети. Тази
цифра е изпълнена на 100%
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Визи ата на Университета
„АДЖЪБАДЕМ”:
n университета е на възможно
най – високото Академично
ниво
n Културно – социалната
дейност е на завидно
равнище.
n Създава личности които
наблягат на етичната
ценностна система
n Съвременни
n Личности, които с
приложението на новостите
и лидерските си качества
спомагат да живее свободната
мисъл
n споделящи мислите на
Ататюрк
n в Турция да създаде Модел,
който в света да се възприеме
като Препоръка
n Университета „АДЖЪБАДЕМ”
образователната си дейност
започва във временната си
сграда в община МАЛТЕПЕ

УНИВЕРСИТЕТ ACIBADEM

Университет Acibadem, който
започна работата си във
временна сграда в Maltepe, през
2011 г ще бъде преместен в
новия си комплекс, който се
строи в момента в Ataşehir.
За да компенсира липсата
на работна ръка в
здравеопазването в Турция,
Университет Acıbadem си
постави основната цел да
култивира новаторски личности
със отлично знание, които
са посветени на професията
си, които имат любознателен
дух, които имат желание за
академични изследвания,
който могат да си служат с
техника и които могат да творят

наука. Една от най-важните
привилегии, която Университет
Acıbadem ще предостави на
своите студенти е фактът, че за
завършилите ще се създадат
възможности за трудова.

АКАДЕМИЧНИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НА УНИВЕРСИТЕТ
ACIBADEM
n
n

Факултет по медицина
Факултет по здравни науки

Технически факултет
Факултет по икономика и
административни науки
n Факултет по изкуство и наука
n Факултет по комуникация
n Професионално училище по
здравни науки
n Професионално училище
n Институт за здравни науки
n Научен институт
n Институт за социални науки
n
n

Следдипломните програми и
докторантурите се провеждат в
институтите за Здравни науки,
Наука и Социални науки.

УНИВЕРСИТЕТ ACIBADEM
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УСПЕХИ И НАГРАДИ

Постижения и награди
Acibadem беше награден с „Найбърза риба” в Турция
Наградата „Бърза риба” (“Fast Fish”), която се
присъжда от вестник „Referans” след оценка
на фактори като доходност, растеж, заетост,
ефективност, износ и иновации беше спечелена
от Acibadem през 2006 г.
Referans

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

„Мъж предприемач на
годината”
След провеждане на проучване за
„Бизнес лица от икономиката за
годината, 2006 г.” организирано от
списание Ekonomist, водещите лица
на бизнеса в Турция избраха този,
който е оставил отпечатъка си върху
икономиката през 2006 г. Г-н Мехмет
Али Айданлър, Председател на борда
на Acibadem Healthcare Group, беше
удостоен с наградата „Мъж предприемач
на годината”.
Ekonomist
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„Изпълнителен директор на
годината”
Г-н Мехмет Али Айданлър беше награден
с наградата „Изпълнителен директор на
годината” на церемонията по награждаване
на Изпълнителните директори на годината,
която беше организирана съвместно от
Факултета по бизнес администрация към
университета в Истанбул и вестник Dünya
през 2006 г.
Вестник Dünya

Наградите „Hastane (Hospital) Magazine Healthcare
Management Awards” са организирани с убеждението,
че индивидуалните усилия на служителите са
от голямо значение за развитието на сектора
„Здравеопазване” и с цел почитане и насърчаване на
успешните мениджъри в здравеопазването, които са
признати в областта с техните успешни практики. На
церемонията по награждаване, която се проведе за
девети път, г-н Мехмет Али Айданлър, Председател на
борда на Acibadem Healthcare Group получи почетна
награда, а г-н Хюсеин Челик, Директор на болница
Acibadem Adana получи наградата „Управление на
болнично заведение” („Hospital Management Award”).
Списание Hastane

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Лауреати при връчването на Наградите
за управление в здравеопазването на
списание Hastane”
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УСПЕХИ И НАГРАДИ
Acibadem е 41-та най-ценена търговска марка
в Турция
Acibadem Healthcare Group, която заздравява успеха и качеството на
услугите си в сектора на здравеопазването с получените си награди,
беше 41-та най-ценена търговска марка измежду 150 компании
в проведеното през 2009 г. от списание Capital проучване „Найценените търговски марки на Турция”.

Acibadem е включена в класацията
на списание Форбс за „100-те найдобри турски компании”
Acibadem Healthcare Group е класирана на 81-во
място в „100-те най-добри турски компании” след
проучване, проведено от списание Форбс на базата
на годишни отчети на публични турски компании и
с оглед пазарната стойност на активите, нетните
продажби и нетната печалба.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Acibadem е включена в класацията на
списание Capital „Топ 500 на компаниите от
частния сектор в Турция”
Проучване организирано от списание Capital през последните 12
години, представящо най-успешните частни компании в турската
икономика „Топ 500 на компаниите от частния сектор в Турция”,
изброява водещите турски фирми. През 2009 г. Acibadem
Healthcare Group е класирана на 99-то място в класацията и също
така достига 14-то място в класацията за „Компании създаващи
най-високи възможности за заетост”.
ценените търговски марки на Турция”.
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Златна награда за „Потребителски насочена
дейност” за 2007 г.
Конференцията „Потребителски насочена дейност” цели да развие
информираност за производството и потреблението в нашата страна и да
приобщи всички сегменти на обществото в тази инициатива. На наградите
„Здравословен живот” в категорията Медицинска-здравна организация
– Acibadem беше счетена за достойна да получи златна награда за
„Потребителски насочена дейност”.

Личност с най-голям доброволен принос към
здравеопазването
Бяха раздадени наградите за социална отговорност в здравеопазването.
Наградите „Социална отговорност в здравеопазването” се връчват от
Асоциацията на здравните доброволци с цел промотирането на проекти за
социална отговорност в здравеопазването и представянето на тези успешни
усилия пред другите. Наградите бяха връчени на церемония на 23 май. Г-н
Мехмет Али Айданлър, председател на борда на Acibadem Healthcare Group беше
счетен за достоен да получи наградата „Личност с най-голям доброволен принос
към здравеопазването”.

Шесто връчване на наградите на Kariyer.net „Уважение към
индивида”
Наградите „Уважение към индивида” се връчват на фирмата, която проявява най-голяма грижа при
отговаряне на молби за работа, които получава чрез Kariyer.net. Наградите на Kariyer.net „Уважение
към индивида” се връчват с цел да се окуражат фирмите да дават позитивен или негативен отговор
на молбите за работа, също така се цели да се подчертаят успешните усилия направени в областта
на човешките ресурси. За бързината при отговорите си и предоставянето на обратна връзка с
кандидатите за работа през 2006 г. Acibadem беше счетена за достойна да получи наградата в
сектор „Здравеопазване” за 2007 г.

Най-познатата за потребителите здравна
организация
Консултантската група ANKA проведе проучване сред 10 035 души. „Найпознатите за потребителите търговски марки” бяха обявени. Acibadem получи
наградата за „Най-познатата за потребителите здравна организация”.

От 2006 г. насам Acibadem непрекъснато бива избирана за
най-позната търговска марка в сектора „Здравеопазване” при
проучването на търговските марки, провеждано от ACNielsen.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Най-позната търговска марка: Acibadem
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
СЕРТИФИКАТИ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО
Acibadem Healthcare Group използва стандартите за акредитация на Joint
Commission International (JCI) и изискванията за ISO 9001 Система за управление
на качеството, с цел да подсили подхода си към подобрение на качеството и
сигурността на пациента.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Акредитация от Joint Commission International

В последно време в работата
на здравните заведения на
първо место се говори за
сигурността и качеството
на поднесената медицинска
помощ. Напоследък на
международно ниво несъмнено
най-високо цененият модел
е този на Joint Commission
International ( JCI ) За здравните
Организации Акредитирането
и Сертифицирането с цел
да се повиши качеството на
медицинско обслужване са
определени редица стандарти,
покриването на които се
определя от недържавна,
необвързана Инстанция.Това
е период в който работата
трябва да протича от сърце
и да показва, че с една
организация и работещите и
болните се чувстват защитени
в средата и обстановката,
която се създава.
JCI организацията която цели
повишаване на качеството
и развитие на понятията
свързани със сигурността
на болния, цели още и

повишаване качеството на
медицинските услуги и и
във връзка с това предлага
обективни критерии за
преценка. Това е най - голямата
Акредитираща организация в
света, която е Акредитирала
над 20 000 Здравни заведения
в Америка и се явява като
част от JCANO, която действа
на международната арена.
След като JCI изработи
добре оценени международни
стандарти за дейността,
днес в 43 страни близо
350 болници притежават JCI
Акредитации.
Програмата за Акредитация
на АДЖЪБАДЕМ датира
от 1999 година.В тази
Акредитация са включени
Медицинските центрове
за амбулаторни прегледи,
клиничните лаборатории и
Болниците с всичките си
функции се проверяват и
остойностяват. Определените
изисквания са еднакви.
Акредитационият период
обхваща времето за лечение

на болния, резултатите
от лечението, и ако има
непрекъснат стремеж за
усъвършенстване, приложен
на практика в дейността на
клиниките се появява и
доверието и наред с това се
формира качество в културата
на обслужване.
Когато това се извършва от
Клиниките, за Амболаторни
прегледи, Лабораториите,
Болниците тогава
n Сигурността на болния,
качеството на лечение се
увеличават, това става
причина и името на
ОРГАНИЗАЦИЯТА ГЕНЕРАЛНО
ДА УВЕЛИЧИ ДОВЕРИЕТО В
ИМЕТО СИ.
n Имайки в предвид
поддръжката нивото на
качество, води преговори с
осигуряващите средства за
дейността.
n Изслушва болния и
семейството му, показва
уважение към правата им, и
ги включва към процеса на
грижата за болния
n При срещата с неточности
и проблеми със сигурността,
всичко това да се регистрира
с цел създаване на една
отворена за обучение
(научаване) култура
n Приоритет в дейността е
качеството и сигурността на
пациента, постоянната цел е
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СТАНДАРТИ ОТНАСЯЩИ СЕ
ДО ОРГАНИЗАЦИЯТА
8.Подобряване на качеството
и сигурността на пациента
9.Предотвратяване на
инфекциите и техния
контрол.
10.Управление, Ръководство
и насоченост.
11.Съоръжение за
управление и сигурност.
12.Обучението и
способности на
служителите.
13.Комуникация
и управление на
информацията.
Валидността на
Акредитацията е 3
три години. Здравната
Организация ”АДЖЪБАДЕМ”
цели КАЧЕСТВОТО на
предлаганите от нея
услуги непрекъснато да се
развива и нараства. Тази
организация за първи път
от страна на JСР е проверена
за времето от 31. януари до
4 февруари 2005 година
и е АКРЕДИТИРАНА КАТО

СИСТЕМА включваща:
n Болниците намиращи се
в Кадъкьой, Бакъркьой и
Козятяъ,
n Медицинските центрове в
Багдат джаддеси, Етилер
n Поликлиниката СОЯК
n Централни Лаборатории
n Болницата АДЖЪБАДЕМ
в Бакъркьой и
Хирургическия център в
Бейликдюзю за времето
между 25 - 28 Март 2008
година
n Борницата АДЖЪБАДЕМ
в Кадъкьой, Медицинския
център в Етилер и
Медицински център
ГьокТюрк за времето между
30 март - 3 април 2008
година
n Болницата АДЖЪБАДЕМ
в Козятягъ и Медицински
център на Багдат джаддеси
за времето от 7 - 10
април 2008 година
ПРИ НАПРАВЕНИТЕ
ПРОВЕРКИ ОТНОВО СА
ДОБИЛИ ПРАВОТО НА
АКРЕДИТАЦИЯ.
n Болницата АДЖЪБАДЕМ в
Бурса за времето от 30 юни
– 4 юли 2008 година,
n Болницата
Интернационал Хоспитал
и Интернационален
Медицински център Етилер
за времето от 7 – 10 юли
2008 годинва,
n Болницата АДЖЪБАДЕМ в
Коджаели за времето от 14
n 16 юли 2008 Проверени
и АКРЕДИТИРАНИ от страна
на JCI.
n Болницата АДЖЪБАДЕМ
в Адана за времето от 20 –
24 Септември 2010
n Болницата АДЖЪБАДЕМ
в Маслак за времето от 27
септември до 1 октомври
2010 година
СА ПРИДОБИЛИ ПРАВОТО
НА АКРЕДИТАЦИЯ.

ISO 9001 Система
за управление на
качеството

Централните отделения за
стерилизация на болниците Acibadem
Kadikoy и Acibadem Barkirköy са
първите получили сертификат за
Система за управление на качеството
ISO 9001 последващ одит проведен
от SGS на 15 август 2003 г. С
отварянето на новите ни болници
на 12 декември 2005 г. болница
Acibadem Kozyataği, на 6 ноември
2006 г. болница Acibadem Bursa,
на 5 декември 2007 г. болница
Acibadem Kocaeli и медицински
хирургичен център Beylikdüzü, на
30-31 октомври 2008 г. болница
International, централните отделения
за стерилизация бяха включени
в обхвата на сертификата. На 8
октомври 2009 г. болница Acibadem
Kayseri и Acibadem Adana, на 9
октомври 2009 г. болница Acibadem
Maslak и медицински хирургичен
център Acibadem Ataşehir бяха
включени в обхвата на сертификата.
Системата за управление на
качеството ISO 9001 показва,
че дадена организация има
възможност да предоставя продукт
или услуга, които непрестанно
да отговорят на очакванията на
потребителите и изискванията на
настоящото законодателство. Тя
уточнява минималните изисквания
на една система за управление
на качеството, изисквани от
организациите, за да осигурят
задоволяването на потребителя
като прилагат ефективно системата
със стремеж към постоянно
подобряване процеса на развитие и
предотвратяването на грешки.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ръководство породено от
единодействието.
n Международния стандарт
JСІ който поставя в
центъра грижата за
пациента и организацията
на дейността са сведени до
следните 13 точки.
СТАНДАРТИ ОТНАСЯЩИ СЕ
ДО ПАЦИЕНТА
1.Достигане до
грижите за пациента и
продължителността им.
2.Правата на пациента и на
близките му.
3.Оценката на пациента
4.Грижата за пациента
5.Анестезия и Хирургична
помощ.
6.Управлението и ползването
на медикаменти.
7.Обучение на пациента и
близките му.
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През август 2010 е осъществен
акредитационният контрол на
“Аджъбадем Лабмед” от страна
на TURKAK (Турският съвет
за акредитация) и е обновен
акредитационният й сертификат.
Считано от ноември 2010,
Лаборатория “Аджъбадем
Лабвитал” е акредитирана за
стандарт TS EN ISO/ IEC 17025
относно Общи условия за
достатъчност на лаборатории
за изпитване и калибрация.
Стандартът ISO/ IEC 17025
е международен стандарт,
който обхваща общите
задължителни изисквания, на
които трябва да отговаря една
лаборатория в областта на
осъществяването на специфични
изследвания, за може тя да
бъде призната и акредитирана
. Този международен стандарт
може да бъде прилаган за
всички организации, които
осъществяват дейности за
изследвания (тестове) и
калибрация.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Акредитации на
лаборатории
Acibadem Labmed с всичките
си “Аджъбадем Лабмед”,
която предоставя клинични
лабораторни услуги , е
акредитирана с всички свои
отдели от DACH /Deutsche

Akkreditierundsstelle Chemie/ за
стандарт TS EN ISO/ IEC 15189
относно Специални условия
за качество и достатъчност на
медицинските лаборатории.
Акредитацията обхваща
биохимия, хематология,
имунология, микробиология и
молекулярна биология.

Клетъчната лаборатория
“Аджъбадем Лабсел” и
Банката за стволови клетки
е проектирана и построена в
съответствие с изискванията
на най-високия международен
стандарт за клетъчна и генна
терапия cGMP /current Good
Manufacturing Practice/.
Това понастоящем е все
още единственият център с
акредитация на JACIE в Източна
Европа и Средния Изток. cGMP
е стандарт, който осигурява
производството на лекарства
да бъде извършвано при
подходящи условия. JACIE е
акредитираща организация в
Европа за клетъчна терапия и
трансплантация на костен мозък.
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Пътят на Здравна организация
“Аджъбадем” към
перфектността започва през
2002 година с приемането й
за член на KalDer и EFQM /
Европейска фондация за
качество на управлението/.
След осъществяване на
първата самооценка през март
2003 година и последвалото
посещение на място от
страна на KalDer, Здравна
организация “Аджъбадем”
получава право на сертификат
“Решителност за перфектност”
на EFQM на 12/01/2004 г.
Целта на съществуването
на EFQM, която е сходна с
наградата Deming в Япония и

Malcolm Baldrige в САЩ, е да
осигурява установяването на
една продължителна култура
за перфектност. Моделът на
перфектност , развиван от
EFQM, е средство, което помага
на организациите да развиват
своите системи за управление,
измервайки и оценявайки
техния напредък по пътя към
перфектността. Този модел
помага на организациите
да видят силните си страни
и областите, отворени за
подобрение, и ги стимулира да
търсят отговори. Много здравни
организации в Европа използват
подхода на EFQM за самооценка.

Акредитация от Nuclear
Medicine Europe
В Европа центровете за ядрена
медицина се акредитират
от Европейската комисия за
ядрена медицина – EBNM част от
Европейския съвет на медиците
– UEMS. Европейският съвет
на медиците е организация,
която е основана преди 45
години с цел да представлява
медицинските специалности
в страните членки на ЕС и
страните кандидатки. От 1988 г.
ядрената медицина е призната
като независима медицинска
дисциплина в Европейския
съюз. Отдела за ядрена
медицина към UEMS е основан
през 1990 г., а Европейската
комисия за ядрена медицина
(EBNM) е формирана през
1993 г. от Европейската
асоциация за ядрена медицина
(EANM). UEMN/EBNM, които
са европейските научни и
официални организации в
сферата на ядрената медицина,
започват да акредитират
центрове за ядрена медицина
през 2003 г. 11 от 60
центъра за ядрена медицина
акредитирани в Европа са в
Турция, 5 от тях са отделенията
за ядрена медицина в
болниците Acibadem Kadikoy,
Acibadem Barkirkoy, Acibadem
Kozyatagi, Acibadem Bursa и
International. От април 2006
г. отделенията за ядрена
медицина на Acibadem
Healthcare Group също така са
сертифицирани по ISO 9001
Система за управление на
качеството.
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EFQM /Европейска
фондация за качество
на управлението/
Модел на
перфектност

Здравето на турският спорт е в
нашите ръце
Футболна федерация на Турция
Волейболна федерация на Турция
Баскетболна федерация на Турция
Спортен клуб “Фенербахче”
Гимнастически клуб “Бешикташ”
Женски волейболен отбор “Фенербахче
Аджъбадем”
Клуб “Ескишехирспор”
Клуб “Бурсаспор”
Клуб “Чайкур Ризеспор”
Клуб “Кайсериспор”
Клуб “Сивас спор”
Спортен клуб “Тофаш”
Баскетболен клуб “Банвит”
Ипек Шеноглу

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Марсел Илхан
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TFF

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Футболна федерация на Турция

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА
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НАШИТЕ СПОНСОРСТВА
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Женски волейболен отбор “Фенербахче Аджъбадем”

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА
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НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Гимнастически клуб “Бешикташ”
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НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Спортен клуб “Фенербахче”
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НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Клуб “Ескишехирспор”
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НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Клуб “Сивас спор”

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА
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Клуб “Бурсаспор”

Спортен клуб “Фенербахче”

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА
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НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Волейболна федерация на Турция

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА
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НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Баскетболна
федерация на
Турция
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НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Баскетболна федерация на Турция
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НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Спортен клуб “Фенербахче”

Гимнастически клуб “Бешикташ”
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Спортен клуб “Тофаш”

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Баскетболен клуб “Банвит”

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА
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Ипек Шеноглу

НАШИТЕ СПОНСОРСТВА

Марсел Илхан
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www.acibadem.com.tr
www.acibademinternational.com

e-mail : international@asg.com.tr

