Yaşadığınız Yerdeyiz...

Yanınızdayız

BİZ KİMİZ?
Medical Center Evde Sağlık ve Bakım
Hizmetleri, günlük yaşam aktivitelerini ve bakım
gereksinimlerini karşılayamayan bireylere,
“yerinde” sağlık ve bakım hizmetleri sunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış olan
kurumumuz 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet
vermektedir.
Evde sağlık ve bakım birikimi ile Türkiye de
alanında deneyimli ve yenilikçi standartlara
sahip kuruluşların başında gelmektedir.
Medical Center; evde sağlık ve
bakımda kişilerin bireysel gereksinimlerine
odaklı hizmetlerin yanı sıra, bakımını

üstlendiği her bireyin kendi yaşam tarzına
uygun seçenekler sunmaktadır. Hizmetlerini,
hem bakımı yapılan kişinin hem de ailesinin
yaşam biçimine göre kişiselleştirebilme
uzmanlığı ve deneyimi bulunmaktadır.
Bakımını üstlendiği kişilerin, hastalığın ya da
bakım gerektiren durumun olumsuz ruhsal
etkilerinden arınmalarını, ‘özgürlüklerini ve
özgüvenlerini korumalarını sağlamak,
Medical Center’in en önemli amaçlarından
biridir.

DEĞERLERİMİZ
• Koşulsuz hasta ve hasta yakını memnuniyeti
• Uluslararası standartlarda kalite
• Sürdürülebilir profesyonel yaklaşım
• Etik kurallara bağlılık
• Sürekli eğitim ve gelişim

• Kalite odaklı hizmet
• Hasta ve birey haklarına saygı
• Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi
• Sosyal sorumluluk bilinci
• Çalışan memnuniyeti

KİŞİYE ÖZEL HİZMET ANLAYIŞIMIZ
Her hastanın karşılaştığı sorunlar ve bakım gereksinimi
kişiye özeldir. Her hastanın hastalıklara karşı verdiği
tepki ve kabulleniş biçimi de farklıdır.
Bu bilinçle Medical Center, her bireyi özel
kabul etmekte ve ‘Kişiye Özel Hizmet Planı’
hazırlamaktadır.

Kişiye Özel Hizmet sürecimiz;
• Hasta, uzman doktorumuz ve hemşiremiz tarafından
evinde ya da hastanede ziyaret edilerek bütün
sağlık bilgileri ve beklentileri belirlenir.
• Hastanın ev ortamının hizmet için uygunluğu
değerlendirilir ve gerekli koşulların oluşturulması
sağlanır.
• Hastanın primer doktoru ile iletişim kurulur, hastanın
tedavisiyle ilgili ayrıntılı bilgi ve önerileri
alınır.
• Bütün bilgiler Medical Center’ın uzman
ekibi tarafından değerlendirilir ve ‘Kişiye Özel
Hizmet Planı’ oluşturulur.
• Kişiye Özel Hizmet Planı kapsamında; hastanın
bağımlılık derecesi, bakım için gerekli olan tıbbi
ekipman ve malzeme hazırlanarak yönlendirilir.
• Uzman evde bakım doktorumuzun ve bakım hizmetleri
uzmanımızın rehberliğinde hastanın bakım
gereksinimleri dikkate alınarak sağlık personeli
seçimi yapılır.
• Hizmet sürekli denetlenir.
• Hizmet süresince hastanın ve yakınlarının önerileri
ve istekleri dikkate alınarak hizmet geliştirilir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Medical Center, deneyimli yönetici kadrosu ile birlikte
yüksek sorumluluk bilincine sahip doktor, hemşire, sağlık destek
personeli, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet
çalışanı ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan geniş bir ekiple
hizmet vermektedir.
Medical Center ekibi; eğitim düzeyi yüksek, kendisini
ve işini geliştirme potansiyeli bulunan geniş, yeniliklere açık,
takım çalışmasına odaklı kişiler arasından seçilmektedir. Bütün
ekibin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmakta ve her türlü
koruyucu önlem alınmaktadır.
Evde bakım ve sağlık hizmeti sektöründe fark yaratmayı
amaçlayan Medical Center; eğitimin, bir şirketin
çalışanlarına, dolayısıyla kendi geleceğine yaptığı en
önemli yatırım olduğunun bilinciyle bütün ekibine kendi
alanlarında eğitim ve gelişme olanağı sağlamaktadır.
Medical Center, çalışanlarına, etkin performans ve
ödüllendirme sistemleri uygulayarak motivasyonlarının
yükselmesine özen göstermektedir.
Medical Center ekibi; Evde Bakım ve Evde Sağlık alanında
uzmanlaşmış, sürekli eğitimle kendisini geliştiren,
şirketin en önemli parçası olan, Evde Bakım / Evde Sağlık
hizmetinde var olan standartları daha da geliştirmek için
çaba gösteren, hasta memnuniyetinin ancak kaliteli ve
güvenilir hizmet sunumu ile mümkün olduğuna inanan
kişilerden oluşmaktadır.

EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Evde Hemşire
Evde Bakım Hemşiresi; hastanın bütün bakım gereksinimlerini karşılamakta ve tedavi uygulamalarını
gerçekleştirmektedir. Hemşirelik hizmetleri; ilaç ve kateter uygulamaları, bakımı, laboratuvar için örnek alma,
oksijen terapisi ve monitör takibi, pansuman ve yara bakımı, hasta eğitimi (hipertansiyon, diyabet, anne bebek
eğitimi vb.), kan ve kan ürünleri transfüzyonu, stoma bakımı (trakeostomi, kolostomi, gastrostomi vb), günlük
yaşam aktivitelerinin planlanıp desteklenmesi ve benzeri girişimleri kapsamaktadır. Uzman hemşireler tarafından
hastaya ve hasta yakınlarına eğitim verilmekte ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Hemşire Hizmetlerimiz;
• Hastanede ve evde planlı hemşire bakımı
• Girişimsel hemşire ziyareti
• Prematüre, yenidoğan bebek bakımı ve aile eğitimi

Evde Doktor
Aile hekimliği alanında deneyimli evde bakım doktoru, hastanın bütün tıbbi bilgilerini ve tedavi girişimlerini
hastanın primer doktorunun bilgisi ve onayını alarak uygulamaktadır. Uzmanlık görüşü ve kontrolü gerektiren
durumlarda hastaya konsültan uzman doktorlarımız tarafından hizmet sunulmaktadır.

Doktor Hizmetlerimiz;
•
•
•
•

Evde bakım doktoru/Aile Hekimi ziyareti
Uzman doktor ziyareti
Telefonla danışmanlık
Tıbbi girişimler

Evde Yoğun Bakım
Hizmet; yoğun bakım doktorumuz, deneyimli hemşirelerimiz ve gerekli her türlü teknik donanımımız ile
24 saat eksiksiz hizmet sunmak üzere yapılandırılmıştır. Yoğun bakım için gerekli her türlü malzeme, tıbbi
cihaz, teknik donanım ve deneyimli sağlık personeli ile birlikte hastanenin güvenilir ortamı evde
oluşturulmaktadır.

Sağlık Destek Personeli
Sağlık Destek Personeli, hastaya hastanede ve/veya evdeki günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olmakta;
hastanın taşınması, kaldırılması, pozisyon verilmesi, beslenmesi, vücut öz bakımı, lavabo ihtiyacının giderilmesi,
yatak saç banyosu ve ağız bakımı gibi hijyenik hizmetleri yerine getirmektedir.

Sağlık Destek Personeli Hizmetlerimiz;
• Hastanede ve evde planlı Bakım Destek Personeli hizmeti
• Kısa Süreli Bakım Destek Personeli Hizmeti

Evde Diyetisyen
Hastaya özel diyet programları primer doktorun
görüşleri alınarak planlanmakta ve izlenmektedir.
Obezite ve hastalıklara uygun diyet programları
kişiye özel bir içerikle hazırlanmaktadır.

Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzman rehabilitasyon ekibi ve ekipmanları ile birlikte
hastaya evinde programlanmış rehabilitasyon hizmeti
sunulmaktadır. Nörolojik hastalıklar, ortopedik hastalıklar,
multi travmalar, yaşlılığa bağlı problemler gibi birçok
durumda, hasta ve yakınları için hızlı, etkili ve daha
konforlu fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti
sağlanabilmektedir.
Solunum problemi olan veya akciğer enfeksiyonu
geçiren hastalara solunum fizyoterapistleri hizmet
sunmaktadır. Tedavide gereksinime göre solunum
egzersizlerinin yanı sıra primer doktorun isteği
doğrultusunda solunum terapi cihazları kullanılarak
ilaç ve oksijen uygulamaları da yapılmaktadır.
Konuşma terapistleri, nörolojik hastalıklar ya da
psikolojik nedenlerle oluşan konuşma veya yutkunma
bozukluklarının tedavisinde, egzersizlerle ve özel
terapilerle hastalara destek olmaktadır.

Terapi Hizmetlerimiz;
•
•
•
•

Genel fizyoterapi
Solunum fizyoterapisi
Konuşma terapisi
Uğraşı terapisi

Evde Sosyal Hizmet Uzmanı
Hastalıklarla baş etmenin en önemli yollarından
biri de sosyal yaşamın sağlıklı biçimde devamını
sağlamaktır.
Sosyal Hizmet Uzmanlarımız, hastanın sosyal yaşamının düzenlenmesi ve beklentilerinin karşılanması
konusunda özenle çalışmaktadır.

Evde Psikolog
Evde Sağlık Eğitimi
Uzman sağlık çalışanlarımızın gerçekleştirdiği ev
ziyaretleri ile kişinin eğitim gereksinimleri belirlenmekte
ve bir eğitim planı oluşturulmaktadır.
Evdeki bakıcıya ve/veya aileye hastanın bakımıyla ilgili
bütün eğitimler yine uzman hemşirelerimiz tarafından,
teorik ve pratik olarak verilmekte; eğitim broşürleri
kişisel gereksinimler dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Hastanın ve ailesinin gereksinimleri dikkate alınarak,
uzman psikolog tarafından psikolojik destek
sağlanmaktadır. Psikolojik destek; uzun dönem hastalıklar
ve ameliyat sonrası yaşanabilecek tükenmişlik duygusu
ve depresyonun en sağlıklı biçimde atlatılmasında
önemli bir rol oynamaktadır.
Hastanın yanı sıra yakınlarına da psikoterapi hizmeti
verilmekte, uzun süre bakım gerektiren hasta yakınlarına
psikolojik destek sağlanmaktadır.

ANNE VE BEBEK HİZMETLERİ
Bebeklerin doğumdan sonraki bir aylık dönemi
yenidoğan dönemi olarak kabul edilir ve bebeklerin
sağlığı için dikkat edilmesi gereken dönemlerden
biridir. Bu dönemde bebeklerin sağlık kontrollerinin
düzenli olarak izlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Medical Center’ın uzman hemşireleri tarafından
evinizde gerçekleştirilen ‘Yenidoğan Hizmet Programı’,
bebeğin ve annenin sağlığının korunması ve aile
güvenliğinin sağlanmasında önemli yararlar
sağlamaktadır.

Medical Center; günümüz koşullarında yoğun
olarak çalışan ve sosyal yaşamda aktif rol alan
annelerin, ev ortamında bebeklerine huzurla ve
güven içinde bakabilmelerine destek olabilmek için
lohusa ve yenidoğan eğitimleri planlanmaktadır.
Yeni doğum yapmış annenin kendi temel bakım
gereksinimlerini bilinçli ve doğru uygulayabilmesi,
psikolojik olarak rahat ve mutlu hissetmesi amacıyla
yenidoğan ve anne bakım eğitimleri, Medical Center’ın
deneyimli ve uzman hemşireleri tarafından evinizde
uygulamalı olarak sunulmaktadır.

Hayata sağlıkla ve mutlulukla
sarılmak için mükemmel bir
nedeniniz var...
Yenidoğan eğitim içeriğimiz;
Yenidoğan eğitimimizde; cilt, ağız ve perine bakımı,
tırnak kesimi, yenidoğan masajı ve önemi, uygulamalı
banyo eğitimleri anne ile uygulamalı olarak
anlatılmaktadır.
Ziyaretlerimiz sırasında bebeğin gelişimi, beslenmesi
ve riskli olabilecek sarılık kontrolleri yapılmaktadır.
Bebek odasının düzeni ve havalandırmasının önemi,
ortak alanların güvenliği ve ergonomisiyle ilgili eğitim
ve danışmanlık hizmetimizin içeriğini oluşturmaktadır.
Bütün bilgiler standart formlarımıza kaydedilmekte ve
isteğiniz durumunda doktorunuzla paylaşılmaktadır.

Lohusa eğitim içeriğimiz;
Anne bebek eğitimlerinde yeni doğum yapmış
annelerin psikolojik ve bedensel açıdan yeterli bilgi
ve eğitim almaları sağlanmakta, anneye emzirme
teknikleri, göğüs ve epizyo bölgesi bakımı, anne
sütünün önemi gibi temel konularda gerekli eğitim
uzman hemşiremiz tarafından verilmektedir.

EVDE YAŞLI BAKIMI
Ev; kişinin kendisini rahat ve mutlu hissettiği, alışık
olduğu bir ortamdır. Bu nedenledir ki ev, fiziksel ve
duygusal olarak hastane ve kurum ortamından farklı
özellikler taşır.
Evde bakımın yaşlılıkta; fiziksel sağlık, psikolojik durum,
bağımsızlık düzeyi, sosyal katılım, kişilerarası ilişkiler,
kendi potansiyelini gerçekleştirme ve entellektüel
gelişim süreçleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu
bilinmektedir.
Ayrıca aile bütünlüğünün korunmasına, stresin
azaltılmasına, bireyin alışık olduğu çevrede yaşamına,
hobi ve sosyal etkinliklerini sürdürebilmesine de olanak
sağlamaktadır.

Medical Center’ın sunduğu evde bakım hizmeti sevgi
ve şefkat ortamında bakım, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerini deneyimli sağlık çalışanları ile birlikte
sunmak için yapılandırılmıştır.
Yaşlımızın yaşam kalitesini korumak ve geliştirmek
Medical Center’ın uzmanlık alanıdır.
Yaşlımızın sağlık durumu ve bakım gereksinimlerine
göre doktorumuz, hemşiremiz, psikoloğumuz,
fizyoterapistimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız en
kaliteli hizmeti sunmayı ilke edinmiştir.

EVDE MEDİKAL CİHAZ SATIŞ - KİRALAMA
Evde kullanımına ihtiyaç duyulan medikal cihazların
kiralanması ve satın alınması son derece dikkat ve
özen gerektiren bir durumdur. Cihazların seçimi
yaşamsal önem taşır. Medical Center en son
teknolojiye sahip, güvenilir, kalite kontrolleri
uluslararası standartlarda gerçekleştirilen cihaz ve
ürünlerle hizmet sunmaktadır.

Cihazlarımızdan bazıları;
• Hastabaşı Monitörü
• Aspiratör
• IV, Enteral beslenme pompaları
• Hasta yatakları (manuel, elektrikli)
• Havalı yatak
• Nebulizatörler (nemlendirici ve ilaç uygulamaları)
• Oksijen verme ekipmanları
• Oksijen konsantratörleri
• Pulse oksimetreler
• Serum askıları
• Solunum cihazları
• Tansiyon aletleri, termometreler
• Tekerlekli sandalyeler
• Walkerlar
• Anne sütü pompaları
• Her türlü sarf malzemeleri

EVDE DESTEK HİZMETLERİ
Hastanın evden çıkamadığı acil ya da zorunlu durumlarda
bütün destek hizmetler, güvenilir bir ekiple en kısa
sürede ve etkin biçimde sağlanmaktadır.
Röntgen deneyimli teknisyenler gelişmiş teknolojik
cihazlarla hastanın röntgenini evinde çekmekte, radyoloji
uzmanı tarafından değerlendirilen sonuçlar hastaya ve
doktoruna ulaştırılmaktadır.
Ambulans 24 saat hizmete hazır tam donanımlı ve
uluslararası standartlarda hizmet sunan ambulanslar, acil
durumda en kısa sürede hastaya ulaşabilmektedir.
Ultrason Radyoloji uzmanı tarafından evde ultrason çekimi
yapılarak değerlendirilmekte ve sonuçlar hem
hastaya hem de doktoruna raporlanmaktadır.
EKG - Elektrokardiyografi İsteğe göre doktor ya da hemşire
evde EKG çekmekte ve sonucu hastanın primer
doktoruna iletebilmektedir.
Laboratuvar Testleri için hemşirelerimiz, laboratuvar için
gerekli testleri hastanın evinden kan örneklerini alıp
laboratuvara teslim etmekte ve sonuçlar hastaya ve
doktoruna iletilmektedir.
Evde Uyku Testi

KURUMSAL HİZMET PAKETLERİ
Yöneticilerin ve çalışanların sağlıklarını korumak ve geliştirmek, iş kaybını önemli derecede önlemektedir.
İş yerlerine yönelik hazırlanan hizmet paketlerimizin amacı, sağlıklı çalışma ortamları yaratarak çalışanların
motivasyonlarının ve performanslarının en üst düzeye çıkartılmasını sağlamaktır. Medical Center’ın; hastane,
özel sektör, sigorta şirketleri vb. kuruluşların çalışanlarına ve müşterilerine ek güvence ve memnuniyet sağlamak
amacıyla hazırlanmış özel hizmet paketleri bulunmaktadır. Kuruluşlarla oluşturduğumuz etkin işbirlikleri
sayesinde hedef kitle odaklı programlar planlanmakta, hizmet almak isteyenlere bulundukları ortamda hizmet
sunumu gerçekleştirilmektedir. Kurumunuz için özel olarak hazırlanacak paketler sayesinde ihtiyaçlarınıza yönelik
etkin, hızlı ve kaliteli hizmetler sunulmakta ve bu sayede kalıcı memnuniyet oluşturulmaktadır. Medical Center’ın
kuruluşlara yönelik hizmet paketleri, tamamen kurumunuzun gereksinimleri doğrultusunda hazırlanıp
uygulanmaktadır.

Kurumsal Hizmet Paketlerinden bazıları;
• Hastalık Yönetimi Hizmetleri
• Revir Hizmetleri
• Eğitim Hizmetleri
• Anne ve Bebek Hizmetleri
• İşyerinde Sağlık Hizmetleri
• Ünite Destek Hizmetleri

Tedaviye Uyum Sürecinde Medical Center Sizinle...
HASTALIK YÖNETİMİ
Dislipedemi, hipertansiyon, diyabet gibi kronik
ve metabolik hastalıklarda, akut komplikasyonların
gelişmesini ve kronik hastalıklarda olumsuz
sonuçların meydana gelmesini engellemek amacıyla
düzenli doktor/ hemşire takibi yapılmakta; hastalıkla
ilgili eğitimler, sağlığın telefonla takibi, düzenli
testler ile doktor muayeneleri ve konsültasyon
hizmeti verilmektedir.

Hastalık Yönetiminde Bilgi Takibi ve Raporlama;
KVKK kapsamında hastaların bütün bilgileri, gelişmiş
bilgi sistemine kaydedilmektedir. Hastalık Yönetimi
programları sayesinde hastalığın olası yan etkileri
engellenebilmekte ya da geciktirilebilmektedir.
“ Hastalık sizi yönetmesin, siz hastalığı yönetin ”
yaklaşımıyla verilen bu hizmetin amacı, hastalığına
rağmen bireyin sağlıklı olarak yaşamına devam
etmesini sağlamaktadır. Konusunda uzman doktor,
hemşire ve diğer sağlık çalışanları ev yada işyeri
ziyaretleriyle hastanın kontrollerini yaparak
dikkat edilmesi gereken konularda eğitim
vermektedir.

ANLAŞMALI KURUMLARIMIZ
HASTANELER

KURUMLAR /Assistance Kurumlar

• Acıbadem Hastaneleri

• Alzheimer Derneği

• Amerikan Hastanesi

• ALS Derneği

• Anadolu Sağlık Merkezi

• TBMM

• Koç Üniversitesi Hastanesi

• Türk Kızılayı

• LIV hospital

• Back-up

• Özel Moodist Psikiyatri Hastanesi

• Dr. Back-up

• NP İstanbul Beyin Hastanesi
• Neve Şalom Musevi Sinagogu
• Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

DİĞER KURUMLAR

• Galatasaraylılar Yurdu Huzurevi

•TSP
•HS Group

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI
• Anadolu Sigorta
• Mapfre Sağlık Sigortası
• Güneş Sigorta
• Halk Sigorta Acil Tedavi Sigortası
• Işık Sigorta Acil Tedavi Sigortası
• Türk Nippon Sigorta Acil Tedavi Sigortası

• İstanbul Ticaret Odası
• İnterpartner Assistance
• ING Emeklilik Acil Tedavi Sigortası
• Metlife Emeklilik Acil Tedavi Sigortası
• Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş.
• Türkiye Assist Card
• Türkiye Ekonomi Bankası
• IPA Card
• IPA Privilege Card
• Benefit Card
• Benefit Global AIG Card
• VIP Hayat Card
• MTA Grup
• Life Guıde Card (TTI Grup)
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w w w. i sta n b u l m e d i ca l c e nte r. co m

