HAKKIMIZDA
Algoritma Sağlık Hizmetleri A.Ş. sağlık sektöründe planlama, uygulama ve yönetim
hizmetlerini sunmak üzere 2005 yılında kurulmuştur. Misyonumuz optimal çözümleri
sunmak ve sağlık sektöründe en üst düzeyde kaliteye ulaşmaktır. Uluslararası standartlara
uygun olarak, mevcut trendleri ve sektörel gelişmeleri sürekli izleyerek çözüme yönelik bir
kılavuz gibi hizmet etmek istiyoruz.
Algoritma birincil olarak hastane binalarının, Laboratuvar binalarının tasarım ve inşaatına
ve bunları tıbbi teçhizat ve eşyalarla donatmaya odaklanmıştır.
Algoritma sağlık tedavi ve Laboratuvar tesislerinde uzmanlaşmaktadır; projeler mevcut
bir tesisin yenilenmesinden tamamen yeni bir hastane/Laboratuvarın yapılmasına kadar
geniş bir aralıkta değişkenlik gösterebilir.
Algoritma, müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak fizibilite çalışmalarından bakım ve
eğitime kadar ilgili hizmetleri verebilmektedir.
Tüm dünyada hastaneleri/Laboratuvarları tasarlayan, inşa eden ve donatan uzmanlaşmış
bir şirkettir.
Kapsamlı hizmet alanlarıyla, Algoritma uluslararası sağlık hizmetlerine odaklanan
markalarla ortaklıklar kurmaktadır.
Algoritma güçlü know-how’ı, güncel teknolojileri ve tecrübesiyle sağlık hizmetlerinde
en üst kalite düzeyine erişmeyi ve iş ortağı Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları ile birlikte
çözüme yönelik bir kılavuz olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Profesyonel ve gelişmiş bir
sağlık hizmeti hayal edin…

…sonra bunu Algoritma ile

gerçekleştirin…

4 Adımda Sürdürülebilir
Gelişme

4 Adımda Sürdürülebilir Gelişme
Bakım, eğitim ve performans yönetimi gibi satış
sonrası hizmetler

Eksiksiz, talebe özel sağlık tesislerini
geliştirmek ve gerçekleştirmek
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İlk planlama müşteriyi dikkatle dinlemekle ve mevcut tüm olanakları değerlendirmekle
başlar. Aynı zamanda amaçları ve öncelikleri düzenler ve bunların karşılanmasını sağlayacak yolları tanımlar .
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Detaylı bir piyasa analizi, proje içeriği, finansal planlama ve paydaşların değerlendirilmesi
ve bu arka plan önünde farklı senaryoların test edilmesi bir projenin fizibilitesine yönelik
mükemmel bir anlayış sağlar.
Bunun bir iş planıyla takip edilmesi projenin finansman, tasarım ve uygulaması için sağlam
bir temel teşkil eder .
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Bir projenin temeli, bölümlerin birbirlerini nasıl tamamladıklarını, hastane çevresi, kullanıcılar, hastalar ve ülkenin kültürünün yanı sıra hastane bünyesinde değişik işlevleri
dikkate alan bir işlevsel planlamadır. Planlamacılarımız sizin gelecekteki birleşik tam hastanenizi oluşturmak için tüm bu faktörleri bir araya getirir.
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Algoritma ulusal veya uluslararası kurumlar ve özel girişimler üzerinden kullanılabilecek
finansman veya kredi seçenekleri üzerine tavsiye verebilir.
Uygulama esnasında, finansal plana bağlı kalmayı sağlamak amacıyla harcama denetiminin
Algoritma tarafından yapılmasını tavsiye ediyoruz
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Sağlık Tesisi Tasarımı tıbbi teknolojilerden yapım ve inşaat teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda farklı uzmanlar arasında eşgüdüm ve işbirliği gerektirir.
Bu, tesisin işlevleri ve faaliyetlerini belirlediği için, tasarım stratejik plana ve tesis planına
dayanır. Dünya çapındaki tecrübemizle, işlevsel tasarım ve yerel koşulları sağlık tesisinizin
optimal tasarımında bir araya getirmek için ideal bir ortağız.
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Benzersiz planlama yazılımımızla, bir hastanede bulunan tüm tıbbi donanım ve eşyalar
için ilgili kalemleri içeren kapsamlı veri tabanımızdan, ihtiyaçlarınıza kadar uygun tıbbi
donanımı planlayabiliriz. Her bir kalem proje için toplam planlamayı optimal hale getiren
teknik özellikleri, bütçe maliyetlerini ve kurulum amaçlı teknik verileri içerir.
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Sistem entegrasyonu, bir hastanenin işletim sisteminin kilit içeriklerinden biridir. Algoritma
sistem entegrasyonundan sorumlu olabilir (BMS, HIS, PACS, Güvenlik, vb.)
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Proje Yönetimi/ Emniyet / Kontrol / Planlama

İnşaat & Yenileme

Algoritma tüm inşaat projesi faaliyetlerini koordine edip bütünleştirir ve mimari, inşaat, mekanik & elektrik ve proje faaliyetlerini uyumlu hale getirir. Tasarım aşamasının
başlarından itibaren, donanım ve tüm diğer hastane teknolojileri için seçimler dikkate alınır
ve proje boyunca işlere dahil edilir .
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Talebe özel projeler: yeni bir binayı inşa etmek, mevcut bir tesisi donatmak veya mevcut bir
hastane veya donanımının yerini değiştirmek farklı yaklaşımlar gerektirir. Algoritma tek bir
ameliyathanenin yenilenmesinden çok tesisli komple bir hastanenin sıfırdan kurulmasına
kadar her türlü projede engin tecrübe sahibidir.
Tüm projelerde, spesifik ve özel bir projeyle en uygun çözüme ulaşmak ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşımımızı buna göre uyarlıyoruz.
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Daha ilk tasarımlardan başlayarak, optimize inşaat şebekeleri, yeterli zemin güçleri ve
gerekli açılışlar gibi belirli tüm inşaat gereklilikleri projenin sonraki aşamalarıyla birleştirilir.
Bütünleşik yaklaşım daha az sayıdaki uyarlamalarla daha hızlı ve daha iyi inşaat, daha kısa
genel inşaat süresi ve daha düşük bir maliyet sağlar.
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Tüm projelerde, mekanik inşaatlar ve elektrik kurulumları esas olup ilk ön tasarımlardan
itibaren dahil edilir. Bu, inşaat süresince ortaya çıkabilecek gereksiz düzeltme çalışmalarını
önler .
Bu, aynı zamanda amaca uygun ve yaşam boyu iyi işleyen bir binayı temin eder ve
gelecekteki uyarlamalar için büyüme ve genişlemeleri de dahil eder.
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Tıbbi tesisler, özel bina olanakları ve tesisatlar gerektiren profesyonel tıbbi donanıma sahiptirler. Bu da tasarım ve inşaat esnasında yakın eşgüdüm gerektirir. İhtiyaç duyulan tüm
tıbbi donanım optimal seçimi mümkün kılmak için alan bazında planlanır.
İnşaat aşamasının başlarında, donanımın çabuk kurulumu ve kabulü için bina ve yardımcı
birimleri hazırlamak amacıyla kurulum öncesi detaylı çizimler yapılır.
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Hastaneleri donatmak karmaşık bir süreçtir. Fiyat, kalite, süre ve kullanılabilirlik müşterilerimizin belirli ihtiyaçları, yönetmelikler ve son kullanıcılar ile dengelenmelidir. Gelecekteki
değişimlerle ilgili beklentiler de hesaba katılmalıdır.
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Algoritma ürün uzmanları ve satın alıcılarının geniş tecrübeleri olup radyoloji teknisyenlerinden
uygulamalı bilim uzmanlarına kadar farklı uzmanlıkları içerir. Çalışanlarımızın tamamı projeye en
iyi şekilde uyan donanımı seçmek ve tedarik etmek üzere uzmanlık bilgilerini kullanır.
Özel tedarik ekiplerimiz 2.500’den fazla tedarikçi ile temas halindedir.
Bu da bizim dünyanın her neresinde olursa olsun hastaneleri, müşterinin ihtiyaçlarına ve projeye
özel gerekliliklere uygun şekilde donatmamıza olanak sağlar.
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Lojistik ekiplerimiz en zorlu güzergahlarda bile dikkatle seçilmiş ve güvenilir taşıma yöntemlerini
düzenler. Bu da donanımın daima aynen fabrikadan çıktığı koşullarda son noktasına emniyetli ve
dakik şekilde teslimini sağlar.
Tam zamanında varış planlamasıyla bağlantılı çevik lojistik planlaması projenin tamamlanma
takvimine bağlanır.
Algoritmadan gelen tüm donanım ve tıbbi ürünler eksiksizlik, şartnamelere uygunluk, işlerlik
durumu ve kalite bakımından kontrol edilir.
Depolarda spesifik proje ihtiyaçları ve takvime göre gruplanır, yeniden paketlenir ve sevk edilir.
Bu da yüksek verimli oda kurulumu kolaylaştırır.
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Her proje sırasında, Algoritmanın uzmanlaşmış kurulum mühendisleri şantiye denetimini
gerçekleştirir. İnşaat, yan gereksinimler, hastane işlemleri, imalat lojistik taşıma ve kurulum
departmanları arasında faaliyetleri koordine eder.
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Gerekli bina hazırlıklarını sağlayan kurulum öncesi çizimlere göre, Bina, ekipman ve donanımın kabulüne hazırdır.
Algoritmanın şantiyedeki kurulum mühendisleri kurulum işlerinin profesyonel bir şekilde
ve asgari süre içinde gerçekleştirilmesini sağlar.

1. Satın Alma

Test Etme & İşletmeye Alma

Donanım Eğitimi

Donatım

Donatım

2. Lojistik

3. Saha
Denetimi

4. Kurulum

5. Test Etme &
İşletmeye Alma

6. Donanım
Eğitimi

Donanımın kurulumu sonrasında, donanımı test etmek ve ince ayarını yapmak ve en
sondaki her türlü sorumu düzeltmek için özel ve eşsiz protokoller kullanılır.
Test etme sonrasında, donanım işletmeye alınma ve sonrasında da hemen teslim ve kullanım için hazırdır.
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Teslimin hemen sonrasında, Algoritmanın uzmanları hastane çalışanlarına kullanıcı eğitimi
verir Bu da hastanenin hızla işler hale gelmesini ve donanımın baştan itibaren etkin şekilde kullanılmasını sağlar.
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Binaların ve donanımın sürdürülebilirliği için anahtar kelime bakımdır. Müşterinin özel istek ve
gereksinimlerine bağlı olarak, Algoritma tüm yaşam döngüsü süresince maliyetleri asgariye indirirken tıbbi donanımın optimal performansını sağlayacak bir bakım hizmetleri paketi sunar.
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Donanımı işleten ve bakımını yapan personel bunu işletmesi gereken uzmanlığının yanında ekstra bilgi ve becerilere ihtiyaç duyar. Algoritma’nın ısmarlama yaklaşımı size uygun çözümü bulacaktır. Müşterileri ve çalışanları ana üretici ülkede veya varış ülkesinde olmak üzere uygun şantiyede eğitim olanakları veya yurt dışında derinlemesine hizmet ve bakım kurslarıyla bağlantıya
sokmaya yardımcı olan yetkinlik ve uzmanlığa sahibiz.
Yeni tesis orijinal proje konsept ve tasarımına tüm yönleriyle uygun şekilde işler hale gelmelidir.
İnsan kaynaklarıyla ilgili konularda yardımcı olabiliriz ve işyerinde veya üreticinin tesisinde tıbbi
personele mesleki eğitim verebilir veya düzenleyebiliriz.
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Bakım sözleşmeleri için donanım imalatçıları veya üçüncü taraf şirketlerle görüşülebilir.
Bakım atölyeleri kurabilir, yedek parçalar için ayarlama yapabilir ve bakım ekibini eğitebiliriz.
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Hizmetler departmanımız üzerinde karşılıklı uzlaşılan performans göstergeleri ve kalite
gerekliliklerini tanımlayan ve bizden neyi bekleyebileceğinizi açıklayan hizmet düzeyi sözleşmeleri bazında çalışır.
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Tıbbi donanım önceden belirlenen protokollere uygun olarak sökülüp yeniden kurulur.
Pahalı ve hassas donanımın emniyetli ve eksiksiz şekilde yeni yerine taşınmasını sağlamak
için sıklıkla istisnai nakliye ve taşıma iplerinin bulunması gerekir.
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KOÇ Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

Med Amerikan Hastanesi, İstanbul
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Mersin Entegre Sağlık Yerleşkesi, Mersin

Bilkent Entegre Sağlık Yerleşkesi, Ankara

Planlama & Tasarım

Planlama & Tasarım

İnşaat & Yenileme

İnşaat & Yenileme

Donatım

Donatım

Hizmetler

Hizmetler

Amerikan Hastanesi, İstanbul

Haydarpaşa Numune Hastanesi, İstanbul
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KOÇ Üniversitesi, İstanbul
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Ouargla Bölgesi Askeri Hastanesi - Cezayir
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İnşaat & Yenileme
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Sınırları kabul etmez!
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