
Pazar
Kurulduğu 1995 yılından itibaren acil sağlıkhizmetleri alanında Türkiye'nin öncü kuruluşuolan Medline, kişileri önceden tanımak, risklerinibilmek, adres tarifiyle zaman kaybetmemek veacil müdahalede maddi kayıpları minimumaindirmek prensipleri üzerine geliştirdiği üyeliksistemiyle çalışıyor. Bu prensipleri büyük birbaşarı ile uygulaması nedeniyle rakiplerindenayrılıyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de pazar payı ile ilgiliolarak resmi veri bulunmuyor. Ancak özelşirketlerin toplam vaka adetleri içerisinde yılda30 bin vakaya müdahale edenMedline'ın pazar payının %50civarında olduğu tahmin ediliyor.
Baflar›lar
Medline, kuruluşundan itibarendünya standartlarında acil sağlıkhizmeti veriyor. Medline, dünyanınen köklü ve saygın akreditasyonkurumu olan Joint CommissionInternational tarafından hizmetkalitesi belgelenerek akrediteolan dünyanın ikinci,Türkiye'ninise ilk acil sağlık hizmeti kuruluşu.Nisan 2005'te akredite olanMedline, 247 ölçülebilirakreditasyon kriterinin 244'ünütam, üçünü kısmen gerçekleştirerekdünyadaki en yüksek skoru elde etti. Çok özel bir teknolojikalt yapıya sahip olan MedlineAlarm Merkezi, dünyada örneğiolmayan uygulamalara olanakvermekte. Örneğin, bir CTI(Computer TelephoneIntegration) uygulaması olanGeocoding sistemi ile, Medlineüyesinden çağrı geldiği zaman,arayan kişinin kimlik ve sağlıkbilgileri, ev ya da iş adresi alarmmerkezinde çağrıyı karşılayandoktorlar tarafından görülebiliyor.Bu uygulama sayesinde, arayanınherhangi bir adres bildirimiyapmasına veya tarif etmesinegerek kalmadan önemli bir hızavantajı sağlanıyor. Özellikle acildurumlarda arayan kişileringerekli ve doğru bilgilerivermekte zorlandıklarıdüşünüldüğünde kullanılan busistemin hayat kurtarıcı özelliğiortaya çıkıyor. Gelen çağrılar,dijital harita üzerinden 24 saatGPS (Geographical Positioning System) ileizlenebilen ekiplerden en uygununayönlendiriliyor. Alarm merkezi ve ambulanslar,telsiz sisteminin yanı sıra Toughbook (mobilbilgisayar) aracılığı ile de birbirleriyle sürekliiletişim halindedirler.Medline; Acil Sağlık Hizmeti üyeliği konseptinibüyük başarı ile uygulamaya koydu. Haziran2005'te 2 milyona yaklaşan üye sayısını 2005 yılısonuna kadar 3 milyona ulaştırmayı hedefliyor.235 kuruma hizmet vermekte olan Medline'ın onyıl içinde müdahale ettiği vaka sayısı 100 bine

yaklaşıyor.
Tarihçe
1995 yılında beş uzman doktorun kurduğuMedline,Türkiye'nin ilk mobil sağlık hizmetikuruluşu. Medline, acil durumlarda ilkmüdahalenin doğru eller tarafından yapılmasımisyonuyla yola çıktı. Bu sayede, yanlışuygulamalar sonucu, sakatlıktan hayat kaybınakadar varabilen ağır bedelleri ortadan kaldırmaktemel hedef oldu. Esas Holding'in, 2001 yılındanberi %51 oranında hisseye sahip olduğu Medline,2 milyon 30 bin YTL ödenmiş sermayesi ileülkenin en büyük sağlık kuruluşlarından biri.

A sınıfı özel hastanelerin büyük bir kısmının,hastane öncesi acil sağlık hizmetini üstlenmiş olanMedline, kurumsal müşterilerine (sigortaşirketleri, bankalar, farklı büyüklükteki işletmeler,vb.) ve dört ayrı hizmet paketi ile bireyselmüşterilerine hizmet veriyor.
Ürün
Medline; Acil Sağlık Hizmetleri çerçevesinde,doktorlu ve yoğun bakım donanımlı Medlineambulansları ile acil müdahale, sağlık kuruluşunanakil ve hastane organizasyonu hizmetleri

sunuyor.Telefonda Tıbbi Danışmanlık, HavaAmbulansı, İlkyardım Eğitimi'ne ek olarakMedline'ın Bireysel Ürünler (MedlineBox,MedlineBaby) başlığıyla verdiği hizmetler debulunuyor.Medline, kalp krizi, iş kazası, zehirlenme, astımkrizi, yüksek ateş ve başlamış doğum faaliyeti gibiuluslararası düzeyde belirlenmiş 32 acil durumçerçevesinde hizmet veriyor.Medline ambulansları; doktor, anestezi teknikerive ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan üçkişilik özel ve deneyimli ekiple hizmet veriyor.Araçlarda, dünya standartlarında “star of life”donanımı bulunuyor. Her birambulansın iç donanımı,hastanelerin yoğun bakımındabulunan ekipman ile birebir aynıve dokuz saat süreyle yoğunbakım koşulları sağlayabiliyor.İstanbul, Ankara ve İzmirillerinde toplam 30 ekiplehizmet veren Medline, İstanbulgibi trafiğin yoğun olduğu birşehirde vakaların %85'ine ilk onbeş dakika içinde ulaşabiliniyor.Medline'dan hizmet almakisteyenler, hangi saatte olursaolsun tek numara çevirerek acilsağlık hizmetine ulaşabiliyor.Ayrıca, 444 12 12 numaralı AcilSağlık Hattı’na tüm GSMoperatörlerinden alan koduçevrilmeden ulaşılabiliniyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üçalarm merkezine gelen çağrılar,yılda 365 gün, günde 24 saat ilkçalışta acil operasyon yönetimikonusunda deneyimli doktorlartarafından karşılanıyor. Gelen acildurum çağrısına en hızlıulaşabilecek ambulans ekibi,alarm merkezi doktorlartarafından vakaya yönlendiriliyor.Bir yandan ambulans ekibi, vakaile ilgili bilgilendirilirken, diğeryandan da hasta ve hastayakınları sakinleştirilmeyeçalışılıyor. Alarm merkezidoktoru, gerekli gördüğündehastanın doktoru ile de görüşüp,ihtiyaç olması durumunda tercihedilen hastaneyi organize ederekacil durumu bir hizmetbütünlüğü içinde yönetiyor.Hastaya ulaşıldıktan sonra tıbbideğerlendirme yapılarak, hastayayerinde müdahale ya da hastanınileri tetkik ve tedavisi için bir sağlık kuruluşunanakledilmesi konusunda karar veriliyor. Her ikidurumda da, hastaya yeniden canlandırmadan(resüstasyon), ileri yaşam desteğine (yoğunbakım) kadar, her türlü gerekli tıbbi müdahaleuygulanıyor.Medline'ın sunduğu bir başka hizmet başlığıise, Sağlık Kuruluşuna Nakil. Hastanın içindebulunduğu şartlar, laboratuvar tetkikleriyapılmadan tanı konmasına izin vermiyor ise veyatedavisi bulunduğu mekanda mümkün değilsehastaneye nakli yapılıyor. Hastaneye nakilden
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önce hastaya, hayat kurtarıcı öneme sahipolabilecek müdahale derhal yapılıyor ve alarmmerkezinden gidilecek hastanenin organizasyonuiçin yardım isteniyor.Hastane Organizasyonu da, Medline'ınhizmetleri arasında bulunuyor. Alarm merkezidoktoru gidilecek hastane ile bağlantı kurup,hastanın yerinin hazırlanmasını sağlıyor. Buorganizasyon sırasında merkezdeki hekimler vehastanın yanındaki ekip arasındaki koordinasyonsayesinde hastanın farklı hastaneleri dolaşarakzaman kaybetmesi engelleniyor.Medline'ın,Tıbbi Danışmanlık hizmetleri alarmmerkezi aracılığıyla yürütülüyor. Bu merkezde,yabancı dil bilen doktorlar 24 saat görev alıyor.Günün her saatinde acil olan veya olmayan sağlıksorunlarıyla ilgili olarak bu hattan bilgi alınabiliyor.Hava Ambulansı, hastanın sağlık durumunun veyabulunduğu yerin kara ulaşımına elverişli olmadığıdurumlarda, uzun mesafeli taşımalarda zamankazanmak ve konfor sağlamak için uçak ya dahelikopterin devreye sokulduğu bir hizmeti.Medline, 1995 yılından itibaren her gün acildurumlara müdahale eden bir kuruluş olarak,kendi deneyimlerini dünyadaki güncel bilgilerlebirleştirerek, uluslararası standartlarda ilkyardımeğitimi de veriyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yetkisionaylanan Medlineİlkyardım EğitimMerkezi'nde, eğiticisertifikalı ve dünyaçapında kabul görmüşDie Johanniter Schuletarafından yetiştirilmişeğitmenler çalışıyor.İlkyardım Uzmanlarıtarafından verileniki günlük kurstamamlandığında,katılımcılar acil birdurumda alınacak ilkönlemler ve ilkyardımkonusunda bilgi vebeceri kazanıyor.Katılım belgesine hakkazanmak için,katılımcıların kursortası ve sonundayapılan testlerdebaşarılı olmalarıgerekiyor.Medline'ın farklıihtiyaçlara hitap edenbireysel üyelik

paketleri, MedlineBox Standart, Dental,Check-up ve MedlineBaby başlıklıhizmetlerden oluşuyor. MedlineBoxiçinde 1.000'e yakın sağlık kuruluşundaindirim olanağı bulunduğu gibiGeocoding sistemiyle adres bildiriminegerek kalmadan müdahale imkânı da yeralıyor. MedlineBox Standart paketininiçerisinde, acil sağlık hizmetlerinin yanısıra, anlaşmalı sağlık kuruluşlarındaindirim ve yıl içerisinde bir kere ücretsizdiş muayenesinden faydalanılıyor.MedlineBox Dental paketinde destandart acil sağlık hizmetlerininyanı sıra, yılda bir kez diş muayenesi, biradet kompozit dolgu, bir kezdetertraj/polisaj (diş taşı temizliği),iki kez periyodik muayene, bir kez oralhijyen eğitimi ve tedavi planlamasıhizmetlerinden ücretsiz faydalanılıyor.MedlineBox Check-up paketinde iseDental paketin kapsadığı tümhizmetlerden ve anlaşmalı kuruluşlardacheck-up hizmetinden ücretsizfaydalanılıyor.MedlineBaby, başta tüp bebekuygulaması yapılan, çoklu gebelik veriskli gebelik geçiren anne adaylarıolmak üzere tüm hamilelere yönelikanne ve bebeğini kapsayan bir ürün.Tıbbi Danışmanlık, Geocoding, Doğum İçinAmbulans Talebi, Acil Sağlık Hizmeti, SağlıkKuruluşlarında İndirim, Doğum ÖncesiBilgilendirme, Doğum Esnasında YakınlarınınBilgilendirilmesi, Anne, Baba ve Bebek Eğitimihizmetlerini içeriyor.
En Son Geliflmeler
Medline, sergilediği hızlı büyüme ile 2005 yılısonunda 3 milyondan fazla üyeye, 2-3 yıl içindeise yaklaşık 100 milyon US$ ciroya ulaşmayıamaçlıyor.Medline’ın hedefi, önümüzdeki dönemdecoğrafi olarak da genişlemek. Bu doğrultuda,İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra, Adana,Antalya, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmit, Adapazarı,Manisa, Denizli, Antep gibi on şehirde dahahizmet verilmesi planlanıyor.Özellikle bireysel üyelik paketlerini tüketiciylebuluşturmak, detaylı bilgi alabilecekleri ortamlaroluşturmak amacıyla, Medline dağıtım kanallarınıhızla genişletiyor. Bu amacına ulaşmak içinİstanbul, Ankara ve İzmir'in büyük alışverişmerkezlerinde MedlineShop satış noktalarıaçılıyor.Medline, kuruluşların performanslarını vekârlılıklarını artırmak için en etkili yönetim sistemi

olarak kendini kanıtlamış olan Altı Sigmakonusunda çalışmalar yürütüyor. Altı Sigma, işsüreçlerini mükemmelleştirmeye odaklanan birsistem. Bir süreçte %99.9966 başarı seviyesiniifade eden Altı Sigma performans düzeyi aynızamanda bunu gerçekleştirmeye yönelik vizyonuve sistemi ifade eden bir metafor haline gelmişdurumda. Altı Sigma, problemlerle yaşamayı değil,problemleri çözerek kazanç sağlamayı biralışkanlık haline getiren şirket kültürünü yaratanbir değişim olarak da tanımlanıyor. Medline,2005 yılı başından bu yana yürüttüğü Altı Sigmaçalışmaları doğrultusunda proje lideri olarakgörev yapmak üzere iki Kara Kuşak ve dört   YeşilKuşak seviyesinde personel yetiştirdi.
Promosyon
Sağlık sektöründe hizmet veren bir kuruluşolarak ciddi reklam kısıtlamaları nedeniyleMedline, stratejisini sponsorluk, halkla ilişkiler veoutdoor aktiviteleri üzerine yoğunlaştırıyor.Medline, 2002 yılında Beşiktaş JimnastikKulübü'nün resmi Acil Sağlık Sponsoru olarak,kulübün müsabakalarında hizmet veriyor. Ayrıca,Beşiktaş Kültür Merkezi'nin Acil Sağlık Sponsoruolarak da her türlü organizasyonlarında yer alıyor.2005 yılında hayata geçirmek üzere, trafikteambulansa yol verme ve emniyet şeridininkullanımı konusunda yeni bir kampanya hazırlığıyapılıyor. Medline ayrıca, Anneler Günü,TıpBayramı gibi özel günlerde farklı kampanyalar iletüketicilerle buluşuyor.Yazılı basının yanı sıra, 2005 yılı içerisindegörsel basında da iş ortaklarıyla birlikte projeleryürüten Medline, bu projelerle bilgilendirici vetalep yaratıcı reklam kampanyaları hayata geçirdi.Medline'ın, tüketiciyle buluşmak ve hizmetlerihakkında bilgi vermek için en sık kullandığıyöntemlerden biri ise outdoor aktiviteleridir.Büyük alışveriş merkezlerinde, yazlık mekânlarda,toplu yaşam alanlarında gerçekleştirdiği standaktiviteleriyle konuya ilişkin olarak ilgi ve bilinçoluşturulmasına çalışılıyor.Medline ayrıca, halkla ilişkiler çerçevesi içinderöportaj ve bilgilendirme çalışmalarını dasürdürüyor.
Marka De¤erleri
İlk faaliyete başladığı günden itibaren“Her Zaman Yanınızda” sloganıyla Medlinemarkası; güven, hız, teknoloji, deneyim ve    kalitekavramlarını bünyesinde barındırıyor. Markanınöncü kimliğinin bir sonucu olarak, tüketicibeklentilerinin başında sürekli yenilik, yatırım vebüyüme geliyor. Medline logosunun fark edilirliğive ambulanslarla birlikte geniş kitlelereulaşabilirliğini göz önünde bulundurarak, 2005yılında logotype üzerine 444 12 12       AcilSağlık Hattı ibaresi eklendi. Bu sayedeulaşılabilirlik konusunda bilincin artırılmasıhedeflendi.
www.medline.com.tr
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Medline, 13 bin kişinin hayatını kurtardı.
Medline'ın, 250 kişilik kadrosunun yarısındanfazlası medikal kökenli.
Vakaların %40'ına olay yerinde müdahale edilip,tedavi edilebiliyor.
Medline'ın Hava Ambulansı hizmetiçerçevesinde gerçekleştirilen uçuş sayısı 400'ünüzerinde.
Medline, 64 ilde, 176 merkezde anlaşmalıkurumlar aracılığıyla hizmet veriyor.
Medline alarm merkezi onbir dilde hizmetveriyor.


