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DÜNYAMIZ

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.

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

Sizlere Yeni Haberlerimiz Var!
Ürün portföyümüzü genişletmeye ve hızlı
adımlarla küreselleşmeye devam ediyoruz.
Heyecanımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü
attığımız her adımda aklımızda tek odak noktası
var - karşılıklı yararlı sonuçlar elde etmemiz.
Haberlerimiz arasında sertifika yenileme,
ortaklıklar ve yeni ürün ekleme var. Aynı zamanda
da çalışanlarımızı teker teker sizlere tanıtma
gayretleri içindeyiz. Bu, 2020 Stratejilerimizin
anahtar noktaları.
Madalyon’un bu sayısında sizlerle yeni haberleri
paylaşıyoruz. Amacımız, sizlerin hayatımızda
devamlı olması, atılan adımların sizlere olan
faydalarının iletişimi…
Başarı, etkin iletişimin yarattığı karşılıklı anlayıştan, beraberce
fikirlerimizi paylaşmaktan oluşur diye düşünüyoruz.
Şimdi, arkanıza yaslanın, rahatlıkla ve zevkle Bıçakcılar’da neler
olduğunu izleyin istiyoruz,
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SERTİFİKA
YENİLEMESİ

Bıçakcılar TUVNord EN ISO
13485 Sertifikasını
Güncelledi
Düzenleyici gereklilikler, tıbbi cihaz üreticilerinin
uyması gereken en önemli şartlardan birisidir.

EN ISO 13485 ve EN ISO 90001 Kalite
Belgelerimiz:

Tıbbi cihaz üreticilerinin önünde uyması gereken
önemli değişiklikler var ve Bıçakcılar olarak AB'nin
mevcut Tıbbi Cihaz Direktifi (93/42/EEC)’nin
yerini alacak olan MDR’a geçişin önemli
adımlarından birisini tamamladığımızı
duyurmaktan memnuniyet duyarız.
Tıbbi Cihaz Yasası 5 Mayıs 2017'de resmen
yayınlanmış ve 25 Mayıs 2017'de yürürlüğe
girmiştir. Halihazırda onaylanmış tıbbi cihazların
üreticileri, MDR'nin şartlarını karşılamak için 26
Mayıs 2020'ye kadar üç yıllık bir geçiş süresine
sahip olacaktır.
MDR Uygunluk şartlarının ilk aşamasını
tamamlayarak TUVNord’dan ISO13485:2016
sertifikamızı almaya hak kazandık.
Büyük bir pazar olan tıbbi cihaz sektörü ve Avrupa
pazarı için, düzenlemelerin zamanında
karşılanması son derece önemlidir ve süre
sonundan önce geçişi tamamlama konusunda,
bizler hazırız.

YENİLEME
Firma Adı:

BIÇAKCILAR A.Ş.
Sertifika:

EN ISO 13485

Bu vesileyle, Kalite Kontrol ve Laboratuvar’dan
sorumlu Kıdemli Müdürümüz Ülkü Öker ve takım
arkadaşlarına başarılı sonuçlar elde ettikleri için
teşekkür etmek istiyoruz.

Yenileme Tarihi:

Mayıs 2018
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ORTAKLIKLAR

Hidrosefali İle İyi Yaşamak
Artık Daha Kolay
Türk medikal sektöründe öncü rol üstlenen
Bıçakcılar, DESU Medikal ile önemli bir
anlaşmaya imza attı. Dünyanın her yerine
güvenilir ve rahat sağlık mottosuyla çalışmalarına
devam eden Bıçakcılar, anlaşma kapsamında
hidrosefali hastalarının yaşam standartlarını
olumlu yönde etkileyecek proje geliştirecek. Her
iki şirketin Ar-Ge ekipleri birlikte çözüm
geliştirecekler ve üretilen şantlar uygun fiyatlarla
Bıçakcılar tarafından küresel pazara sunulacaktır.
Uluslararası Spina Bifida ve Hidrosefali
Federasyonuna göre, gelişmekte olan ülkelerde,
hidrosefali hastalığının bebeklerde
doğumlarından sonra ilk ay içinde oluşmasının
%60’nın nedeni enfeksiyondur. Hidrosefali ile
doğan bebeklerin %79’u, hayat kurtaran
Nöroşirürji bakımına hiç bir erişimi olmayan veya
sınırlı olan gelişmekte olan ülkelerdedir. Bu
nedenle de hastalığın sebebini ve böylece
çaresini bulmak için sürekli araştırma gerektiren
ana hastalıklardan birisidir.
Bıçakcılar, sağlıklı yaşam odaklı misyonlarında
kararlıdır ve bu yolda da tıbbi cihazların
ulaşılabilir olması ve yaşamın daha rahat
sürdürülmesine katkıda bulunması yolunda bu
işbirliğinin başarılı ve sürdürülebilir olması
yolunda tüm hızla ilerlemektedir.

Kuzey Amerika Pazarına
Büyük Adımlar Atıyoruz

SURGILINE®

SERIES
by

Surgiline® ameliyat masalarımızla dünyanın en
büyük pazarına yeni adımlar atıyoruz. 2020
Stratejilerimizin anahtarı olan küreselleşme yolunda
bu adım çok önemli. Çok heyecanlıyız. Büyük bir
başlangıç noktası ve gerçekten küresel bir marka
olmak için güçlü bir fırsat. Küreselleşmemiz,
Türkiyenin ihracatının büyümesine önemli bir
katkıda bulunacak ve aynı zamanda da ülkemizdeki
bu konudaki uzmanlığı küresel pazarlara
yansıtma imkanı yaratacaktır.
Güzel bir başlangıç
olduğuna inanıyoruz ve
bu konudaki detayları da
gelecek sayılarımızda
detaylarıyla sizlerle
paylaşacağız.

ORTAKLIK
Firma Adı:

BIÇAKCILAR A.Ş.
Ortaklıklar:

DESU Medical ve
Kuzey Amerika
Ürünler:

Beyin Cerrahisi Ürünleri
ve Surgiline 3000 Serisi
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RÖPORTAJ

Bizleri Tanıyın
Kalite Kontrol ve Laboratuar ekibinin müdürü
Ülkü Hanım sorularımızı cevapladı.
1. Özgeçmişinizle ilgili biraz bilgi verir misiniz?
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği
bölümünden mezun oldum. Yüksek Lisansımı yine
İstanbul Üniversitesi Kimya Öğretmenliği alanında
tamamladıktan sonra İşletme İktisadı Enstitüsü İngilizce
hazırlık programına devam ettim.
Laboratuvar çalışmalarımızda ISO17025 sisteminin
kurulması ile birlikte artık sadece Bıçakcılar’a değil,
tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi ile tüm medikal sektöre
hizmet veren bir laboratuvar olduk. Bu yapılanma, aynı
zamanda test sonuçlarının kalitesini ve hizmet disiplinini
de sağlamış oldu. Artık Bıçakcılar’ın medikal cihazlarının
test sonuçları daha güvenilir ve uluslararası tanınır hale
gelmiştir.
2. Kalite Kontrol Takımını tanıtın bize lütfen, kaç
kişi? İhtisasları nedir?
Bir çok kuruluşta, Kalite Kontrol, Laboratuvar ve Kalite
Güvence gibi alt ekipleri bünyesinde barındırabilir.
Bıçakcılar içinde Kalite büyük bir organizasyon ve 30
kişiden oluşan personel kadrosu ile tıbbi cihazların ve
tüm sistemin kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlar.
Ekip büyük oranda Üniversite mezunu ve alanında
önlisans yapmış personelden oluşmaktadır; Kimya
Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Metalurji & Malzeme
Mühendisi, Çevre Mühendisi ve Kimya Teknisyenleri
çalışmaktadır.

Ürünün sınıfına paralel olarak
riskler de artmaktadır. Ürün riskleri
bizim kabul kriterlerimizi yükseltmektedir.
Bıçakcılar’ın başarılı olduğu özelliklerden birisi ve
Kaliteyi güçlü kılan; tüm işletme içinde istisnasız
uygulanan ve dokümante bir Kalite yönetim sisteminin
olmasıdır. En önemli Kalite parametrelerinden birisi olan
personel yetkinliği hızlı bir şekilde sağlanabilmektedir.
Personel değişikliklerinde dahi aksamayan ve
sürdürülebilir bir sistem mevcuttur. Özellikle kilit
kadronun uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip
olması da bu konuyu desteklemektedir.
4. Biraz da müşterilerle yapılan araştırmalardan
söz eder misiniz? Onlardan gelen soru ve
istekleri nasıl yönlendiriyor Bıçakcılar?
Geri besleme sistemi sadece memnuniyet anketleri ile
sınırlı olmayıp, ürün şikayetleri ve satış sonrası pazar
gözetim anketleri de tek tek analiz edilerek
değerlendirilmektedir. Bu çalışmalarda Kalite ekibi
olarak Satış ve Pazarlama ekibimiz ve bayilerimiz ile
işbirliği içinde çalışıyoruz.
Ürün uygunsuzluğu ile ilgili geri dönüşler aldığımızda,
sebep analizlerini yaparak çözüm bulmak ve
müşterilerimize hızlı bir şekilde geri dönüş sağlamak için
hastanelere erişim konusunda yine Satış ekibimiz ile
koordineli çalışmaktayız. Müşterilerden gelen geri
beslemeler, ürün kalitesini ölçme ve geliştirme
açısından bizim için çok değerlidir.

3. Tıbbi cihazlar açısından kalite kontrolünün
öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Zorlukları
nedir? Bıçakcılar’ın en başarılı olduğu özellik nedir?
Bıçakcılar ürünleri başta
Avrupa olmak üzere tüm
dünyaya ihraç edilmekte ve
ilgili ülkelerin yasal
mevzuatlarına tabi
olmaktadır.
Tıbbi cihazlarda yaşanan
zorluklardan birisi,
sorumluluğumuz altındaki
ürünlerin insan sağlığı
açısından önem taşımasıdır.
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SON
NOKTA

İnsan Hayatı Söz Konusu
Olunca…
Tıbbi cihaz üreticisi olmak, üretimin çok ötesinde
sorumluluklar taşır. Konumuz insan hayatı olduğu
zaman, medikal ürünlerin hayat kurtarmakta oynadığı
rol paha biçilmez bir değer taşır. Tasarımdan üretime,
üretimden eksper desteğe ve teknik bakıma kadar
hastanın hayatının kurtulmasına odaklı olmak en önemli
unsurdur.
Kritik vakalarda uzmanlarımız tüm sorumluluğu da
üstlenirler. Odak noktamız daima hasta sağlığıdır.
Doğru ölçümler elde etmek için anatomik anjiyografik
görselleri inceleyerek başlarız. Doktorlarımızın güvenini
kazanmak da çok önemlidir.

Uzman ekibimiz operasyon
sırasında kullanılacak cihazlar
hakkında bir rapor hazırlar.
Ameliyata katılarak ve tam bir
işbirliği ile operasyon boyunca
doktora destek oluruz.
Bıçakcılar sadece tıbbi cihaz
üreticisi değildir… Ürün
uzmanlarımız kritik vakalarda
doktorlarımıza yardım ederler.
Hazırlıklarımızı yapmamız ve olumlu sonuçlara
odaklanmamız gerekir.
Sonunda hasta hayatının kurtulduğunu görünce de…
İşte o zaman gururla söyleriz,
“Her Cihaz Sağlığınız İçin” diye…

Gülderen Somar
Kurumsal Pazarlama Direktörü

iTower Bomonti, Merkez Mah.
Akar Cad. No:3, Kat:15
Şişli 34381 İstanbul
T: (212) 210 85 85
F: (212) 210 85 85
E: info@bicakcilar.com
www.bicakcilar.com
/bıçakcılar-tıbbi-cihazlar
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/bicakcilartibbi
/bicakcilartibbi
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