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VİZYONUMUZ
Herkesin, hastalıkta ve
sağlıkta, ihtiyaçlarının
karşılandığı ve rahat ettiği
bir dünyaya inanıyoruz.

KURUMSAL PAZARLAMA

MİSYONUMUZ
İnsan sağlığına verdiğimiz önem,
yaratıcı düşünceye ve yenilikçi
teknolojilere odaklanmamızı ve
böylece herkese ulaşabilen, etkin ve
çabuk sonuçlar verecek çözümlere
katkıda bulunan tıbbı ürünler imal
etmemizi sağlıyor.

DÜNYAMIZ
"HER CİHAZ SAĞLIK İÇİN”
KURALINDA HIZLA İLERLİYORUZ
Hidrosefali tedavisinde çalışmalarımız
azim ve coşkuyla devam ediyor!

27-30 Haziran tarihlerinde, Yunanistan’ın Selanik kentinde, Helenik
Beyin Cerrahisi Derneği ve Güneydoğu Avrupa Beyin Cerrahisi
Derneklerinin düzenlemiş olduğu kongreye, Yunanistan
distribütörümüz Akahai ile birlikte katılım sağladık.
Kongrede, sabit basınçlı şantlar ve drenaj setlerinden sonra ürün
grubumuza eklenen ayarlanabilir şant kitini katılmcı cerrahlarımız ile
tanıştırma şansı yakaladık.
Kongre sürecinde, hem Türkiye’den hem de komşu ülkelerden katılan
ve ürünlerimizi kullanan cerrahlardan, Türkiye’de üretilen tek şant
markası DESU(R) ile ilgili olumlu geri dönüşler aldık. Bilgi ve
tecrübelerini bizlerle paylaşan hekimlerimiz ve dernek başkanlarımız ile
birlikte bu kongrede yer alarak, Bıçakcılar’ın beyin cerrahisinde sahip
olduğu yeri daha da güçlendirmiş bulunmaktayız. “

DÜNYAMIZ
"HER CİHAZ SAĞLIK İÇİN”
KURALINDA HIZLA İLERLİYORUZ
İster kendi imalatımız olsun, isterse de dağıtımını yaptığımız
ürünler olsun, bir hastanın hayatının kurtarılmasına yardımcı
olmaya odaklanıyoruz.
Bunu göz önünde bulundurarak, Ekstrakorporeal by-pass
ameliyatlarında kullanılan ürünler konusunda uzmanlaşmış, İngiliz
menşeili Chalice firmasının ürettiği Oksijenatör, ECMO ve
Hemokonsantratör gibi yaşam için kritik olan ürünleri ülkemize
sunmaya yeni iş ortaklığımız ile devam ediyoruz.
Ülkemizin önemli hastanelerinde görev yapan ve Türk Kalp ve Damar
Cerrahisi Derneği, Ulusal Vasküler & Endovasküler Cerrahi Derneği,
Perfüzyonistler Derneği ve Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım
Derneği gibi tanınmış tıbbi derneklere üye olan Kalp ve Damar
Cerrahlarımız, Anestezi ve Reanimasyon uzmanlarımız ve
Perfüzyonistlerimizin katılarak bizleri onurlandırdığı lansmanımızda
CEO'muzun açılış konuşmasını, ürün yöneticilerimizin yapmış olduğu
ürün sunumları takip etti.
60 yıllık bilgimiz ve kalp cerrahisi uzmanlığımız, bir kez daha, ülkemizin
sağlık sektörüne katkıda bulundu.

BIÇAKCILAR, AVRUPA İŞ ÖDÜLLERİ’ NDE (EUROPEAN
BUSINESS AWARDS-EBA) FİNALE KALMAYA HAK KAZANAN
ŞİRKETLER ARASINDA YER ALDI
Türkiye'nin ilk yerli üretim yapan
şirketi olan Bıçakcılar, Avrupa iş dünyasında
büyük bir ilgiyle takip edilen Avrupa İş
Ödülleri 2018 – 2019 programında ilk
aşamayı başarıyla tamamladı. Programa
‘Büyüme Stratejisi’ kategorisinde başvuran
Bıçakcılar, ön eleme sonucunda
kategorisinde Türkiye'deki “Önemli
şirketler” arasında yer aldı. Bir sonraki
aşamada, Eylül ayında, kategorisinde
“Türkiye'nin Ulusal Şampiyon” unvanı için
yarışacak olan Bıçakcılar’ın, başarıya giden
hikayesinin anlatıldığı tanıtım videosu
Avrupa İş Ödülleri (European Business
Awards) İnternet sitesinde halk oylamasına
sunulacak...

TIBBİ CİHAZ ALANINDA KÜRESEL PAZARLAMA VE KURUMSAL
KÜLTÜR DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ AĞUSTOS AYINDA MINNEAPOLIS
KONFERANSINDA KONUŞACAĞIZ …
Kurumsal Pazarlama ve Strateji
Direktörümüz, San Diego’daki Tıbbi
Cihazlar Dijital Pazarlama konferansında
hem oturum başkanı idi, hem de
konferansa katılan diğer üreticilerle
birlikte geleneksel yolları, yeni dijital
alana nasıl taşımamız gerektiği tartışıldı.
Ağustos ayında ise konferansın bir başka
ayağında tekrar konuşmacı olacak.

RÖPORTAJ
Bıçakcılar’dan bir yüz- Kübra
Debreli, İnsan
Kaynakları Müdürü
Bize biraz kendinizden bahseder
misiniz? Bıçakcılara kadar uzanan
kariyer yolculuğunuz nasıl
başladı?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji
bölümünden 2008 yılında mezun oldum. Eğitim hayatım
boyunca kariyerimle ilgili hep insanlarla iletişimde olabileceğim
bir alan olacağı için İnsan Kaynakları ile ilgili şeyler yapabilme
hayalim vardı. Üniversite yıllarımda edindiğim staj tecrübelerim
de bu alanın benim için doğru bir kariyer yolu olacağının kanıtı
oldu. Mezun olduktan sonra ağırlık perakende olmak üzere İK
departmanında başta işe alım, kariyer planlama, eğitim ve
organizasyonel gelişim alanlarında tecrübe edindim. Sağlık
sektörüyle tanışmam Alvimedica ile başladı; 5 yıllık bir süre
sonrasında Bıçakcılar’ın 60 yılın verdiği tecrübe ile birlikte yenilik
ve gelişimlere fırsat tanıdığı vizyonunun bana verdiği heyecanla
İnsan Kaynakları ekibinin başına geçmiş oldum.

Medikal Cihaz Sektörü ve İK dendiğinde
sizce bugün en önemli şey nedir?
İK ve Medikal sektörün özelinde birden fazla önemli noktadan bahsetmek mümkün, asıl
önemli olan bu iki noktanın da temelinde “insan” hayatının söz konusu oluşu
diyebilirim. İnsan sağlığına hitap eden ürünler üretiyoruz; yaptığımız iş maneviyatı
oldukça yüksek bir iş, insanların kalbine, hayatlarına dokunuyoruz; hayatlarına kaldıkları
yerden devam edecekleri çözüm önerileri geliştiriyoruz, “insan” için varız, var olmaya da
devam edeceğiz. İnsan Kaynakları tarafında da, önceliğimiz çalışanlarımızın mutlu,
verimli, işine bağlı, heyecanını kaybetmeden üreten, geliştiren ve Bıçakcılar’ı hedeflerine
ulaştıracak en büyük güç olarak görerek, yaptığımız işin her adımında bu bilinçle
çalışıyoruz.

RÖPORTAJ
Bıçakcılar’dan bir yüz- Kübra
Debreli, İnsan
Kaynakları Müdürü
Hayatta sizi en çok ne motive eder?
Benim için en önemli şey takım çalışması ve takım ruhudur. Bu çalışma kaliteli ve
güvenilir bir temele dayandığında her şey çok daha sağlam temellere dayanıyor,
hedeflediğimiz başarılara “bir” olarak varabilmek adına mutlaka bunu sağlamamız
gerektiğine inanıyorum.
Bu çalışmanın karşılığında beni en mutlu edip en ilham veren şey; yaptıklarımızın
karşılığını tebessümle gülen gözlerin dile geldiği teşekkür ve işlerimizde kazandığımız
pozitif sonuçlar, başarılardır.

Bıçakcılarda İnsan Kaynaklarının gelecek planlarından biraz
bahseder msiniz?
Bıçakcılar ülkemiz için çok büyük bir değer. Bu değer çalışanlarımızla büyüyor ve
gelişiyor. Biz İnsan Kaynakları olarak inovatif bakış açısıyla besleniyoruz. Bu açıyla
hedeflerimize odaklandığımızda Bıçakcılar için her şey yenileniyor olacak. 2020
hedeflerimize doğru ilerlerken buna en büyük katkı sağlayacak değer yenilenmek ve
üretmektir. Bu hedefle birlikte yeniden kuracağımız sistemler, yöntemler, çalışma
arkadaşlarımız ve aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla Bıçakcılar’ı daha farklı
kılacağımıza eminim.

SON
NOKTA
ÇOCUKLARI TEDAVİ ETMEK VE
İYİLEŞTİRMEK!
Mayo Clinic’de çalışan pediatrik psikolog
Daniel R. Hilliker, Ph.D., L.P. göre
ameliyatlarda travmatik olaylar yaşayan
çocukların sorunlarını geniş bir yelpazede
düşünmek gerekir .
Çocukların tepkileri, gelişimsel düzeyde
travmatik olay ve post-travmatik olay olarak
değişebilir ve sıkıntılarının belirlenmesi zor
olabilir."Çocuklar travmalara mümkün olan
her şekilde tepki verebilirler," diyor Dr.
Hilliker. "Bazıları hiper olabilir ve sonrasında
ne olacak diye korkunç senaryolar
yaratabilirler kafalarında. bazıları da içlerine
kapanır ve endişeli bir hale gelir”.
Dr. Hilliker’in söylediğine göre, hangi yaşta
olurlarsa olsunlar travma, çocukların emniyet
ve korunma hislerini zayıflatır ve hastalıkların
çabuk iyileşmesine engel olabilir.
Tıbbi ortamlar korkutucudur onlar için ve bu
nedenle çocukların güvenliği ile ilgili güvence
kazanmaları gereklidir.
SurgiKids pediatrik ameliyat paketimiz ile
amacımız bu endişeleri, ameliyat öncesi ve
sonrasında azaltabilmek ve çocukların
kendilerini emniyette hissetmelerini
sağlamaktır.
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