
yakınlarından olmak üzere gelen tüm geri 
bildirimler, hastane tarafından dikkate alınıyor. 
Tek taraflı bir değerlendirme mekanizması 
benimsemek yerine, Amerikan Hastanesi gelen 
geri bildirimler doğrultusunda, sistem ve 
yöntemlerini sorguluyor, güncelliyor.
 Uluslararası Bağlantılar: Amerikan Hastanesi, 
Amerika’nın en iyi kanser merkezlerinden 
Teksas Üniversitesi MD Anderson ile Radyasyon 
Onkolojisi alanındaki işbirliği kapsamında, “MD 
Anderson Amerikan Hastanesi Radyasyon 
Onkolojisi Merkezini” kurdu.
 MD Anderson’un Amerika dışındaki ilk uydu 
merkezi olan MD Anderson Amerikan Hastanesi 
Radyasyon Onkolojisi Merkezi’nde, hastaları
tedavi eden hekim, hemşire ve diğer sağlık 
personelinin eğitimleri MD Anderson’da 
gerçekleşip, hasta tedavi planları ve kullanılan 
teknoloji güncelliği ile bakım süreçlerinde MD 
Anderson ana kampüs ile tamamen aynı kalitede 
hizmet veriliyor. 
 Hastane kapsamlı sağlık hizmetlerini verirken 
yenilikçi yaklaşımıyla, robotik cerrahi, navigasyon 
sistemleri, intra-operatif dört boyutlu görüntüleme 
ve kardiyavasküler hibrid ameliyathane gibi güncel 
teknolojileri bir araya getiriyor. Bu yatırımların yanı 
sıra en önemli değerinin insan kaynağının bilgi ve 
becerisi olduğunu benimseyip, bu değerine sürekli 
yatırım yapıyor.  
 Entegre Hasta Bakımı: Teknolojik ve bilimsel 

alandaki güncel gelişme ve çalışmalara paralel 
olarak Amerikan Hastanesi, kendini ve sistemlerini 
sürekli olarak yeniliyor. Gelişmeleri; klinik akışlarına, 
yöntemlerine ve insan kaynaklarına da yansıtarak, 
hastalarına kapsamlı ve multidisipliner bir yaklaşım 
sunuyor. Bu doğrultuda Amerikan Hastanesi, Türk 
Sağlık sektöründe öncü olacak bir uygulamayla 
departman bazlı yönetim sistemi yerine “hizmet 
grubu” anlayışını benimsedi. “Benim departmanım, 
benim ameliyathanem” anlayışı bırakılarak 
departmanlar arası sınırlar kaldırıldı, alansal ve 
disiplinlerarası bütünlük sağlanması amaçlandı.
 Amerikan Hastanesi, hastaların tüm beklentilerini 
karşılayacak sağlık çalışanlarının rollerinin ayrıntılı 
olarak belirlendiği ve kişilerin insiyatifine kalmadan 
koordine edilen bir sistem olan Entegre Hasta 
Bakımı anlayışını benimsedi.
 Roller ve görevlerin şeffaf bir şekilde belli olduğu 
entegre-koordine hasta bakımı, sorumlu bir doktor 
ve anahtar rolde bir koordinatör ile birlikte hasta 
ile yapılacak tedaviyi ayrıntılı olarak paylaşıyor, 
hastanın onayını alıyor, etkili tedavi ve bakım 
sunarak hastanın her türlü beklentisini karşılıyor. 
Bu yaklaşım, hasta taburcu olduktan sonra da 
bakımın sürekliliğini sağlamak adına devam ediyor.
 Entegre hasta bakımı ile Amerikan Hastanesi, 
hastaların hastaneden “Biliyorum ki tedavi sürecim 
boyunca beni ve bakımımı koordine eden ve 
benimle birlikte olan bir takımım var” deneyimiyle 
ayrılmalarını amaçlıyor.

Promosyon
VKV Amerikan Hastanesi, tüm iletişim 
çalışmalarında farkındalık ve bilinçlendirmeyi, sağlık 
alanında toplumsal bilince katkıda bulunmayı 

hedefliyor. Bu kapsamda her hafta farklı konu ve 
branşlarda “Pazartesi Konferansları” yapılıyor.
 VKV Amerikan Hastanesi yayınları ile çeşitli 
konularda bilgilendirme kitapçıkları yayınlanıyor. 
Böylece hastalıklar ve sağlık alanındaki gelişmeler 
hakkında topluma güncel bilgilerin aktarılması 
hedefleniyor.
 Türkiye’de ilk kez hastane içinde bulunan sanat 
galerisi olma özelliğini taşıyan Amerikan Hastanesi 
Sanat Galerisi “Operation Room”, sanatın 
farklı dallarından eserlere ev sahipliği yapıyor. 
Sanatseverler ile sanatçıyı farklı bir ortamda 
buluşturmak amacıyla 150 m2’lik alanda varlık 
gösteren Operation Room, yılda en az dört kere 
farklı konseptlerde sergi organize ederek, yerli 
ve yabancı sanatçıların eserlerini sanatseverlerin 
beğenisine sunuyor.

Marka Değerleri
VKV Amerikan Hastanesi 100. yılını kutlayacağı 
2020 yılına yaklaşırken, tecrübelerini en güncel 
teknolojik ve bilimsel yaklaşımlarla birleştirerek, 
21. yüzyılın getirdiği sağlık alanındaki beklentilere 
yanıt vermeye devam ediyor.
 Belirlediği klinik yol, rehber ve yöntemler ile 
Amerikan Hastanesi, herkese aynı kalitede güvenilir, 
şeffaf ve sürekli entegre hasta bakım hizmeti 
sunuyor. Hastaların her türlü gereksinim, beklenti 
ve haklarını, verilen hizmetin her adımında göz 
önünde bulunduruyor.

 Yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun 
çalışıp hastaların mahremiyetine önem vererek, 
ölçülebilen ve değerlendirilebilen sorgulama sistemi 
ile hasta bakım ve memnuniyetini artırıyor. Hacim - 
bazlı yerine değer - bazlı bir sistem oluşturarak, bu 
yaklaşımı benimseyen insan kaynağı ile hastalarına 
mümkün olan en iyi hizmeti sunuyor.
 Türkiye’nin ilk kar amacı gütmeyen özel hastanesi 
olarak 100. yılını kutlamaya yaklaştığı bugünlerde 
VKV Amerikan Hastanesi, sağlık sektöründe 
kaliteyle eşdeğer konuma gelen markasının lider 
pozisyonunu korumak için değer ve kalite odaklı 
yaklaşımıyla hizmet vermeye devam ediyor.
 
www.amerikanhastanesi.org

Pazar
Türk Sağlık Sektörü’nde son 10 yıl içinde 
gerçekleşen büyümenin önümüzdeki yıllarda da 
sürmesi bekleniyor. Economist Intelligence Unit, 
2013 - 2017 yılları arasında Türkiye’nin kişi başı 
sağlık harcamasının, pek çok gelişmiş ülkeyi geride 
bırakarak artış göstereceğini öngörüyor. 
 Bu verilere bakıldığında, özel hastanelerin 
sektörde giderek artan önemi de görülebiliyor. 
2002 - 2012 yılları arasında özel hastaneye 
başvurulardaki artışın %63,5’e ulaşması, özel sağlık 
hizmetlerini büyüyen bir sektör olarak gösteriyor.
 Köklü geçmişiyle Vehbi Koç Vakfı (VKV), 
kurulduğundan bu yana Türk özel sağlık 
sektöründeki lider pozisyonunu, sektörün değişen 
yapısına uyumlu olarak korumayı hedefliyor.

Başarılar
Vehbi Koç Vakfı çatısı altında yer alan Amerikan 
Hastanesi, 95 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle 
en güncel teknolojileri bir araya getirerek, kalite 
odaklı sağlık hizmetleri sunuyor. Hastalarıyla şeffaf 
iletişim kuran, güvenli ve kaliteli hasta bakım ve 
tedavisi sağlayan, sistemlerini sorgulayan, geliştiren 
Amerikan Hastanesi, sağlık sektöründeki lider 
pozisyonunu uluslararası kalite sertifikalarıyla 
destekliyor.
 Bu doğrultuda, Amerikan Hastanesi hastalarına 
uluslararası standartlarda ve kalitede tıbbi bakım 
sunabilmek amacıyla “Sürekli Kalite Geliştirme 
Programları” uyguluyor. Türkiye’de Joint 
Commission International (JCI), ISO 9001: Kalite
Belgesi, ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 
27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin 
dördüne birden sahip olan Türkiye’nin ilk özel 
hastanesidir. VKV Amerikan Hastanesi; 2002 yılında 
almış olduğu JCI Akreditasyon Belgesi ile “akredite 
edilmiş hastane” unvanını koruyor ve yenilemek 
üzere belirli aralıklarla denetimden geçiyor.
 Amerikan Hastanesi, “European Association 
of Echocardiography” kardiyoloji akreditasyonu, 

“Surgical Review Corporation” Metabolik ve 
Bariyatrik Operasyonlar Mükemmellik Merkezi 
unvanı, Türk Uyku Tıbbı Derneği, Uyku 
Laboratuvarı akreditasyonu ve Kuzey Amerika 
standartlarındaki klinik akış ve algoritmalarıyla, 
21. yüzyılın getirdiği sağlık alanındaki beklentilere 
yanıt vermeye devam ediyor.

Tarihçe
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Amiral Mark 
L. Bristol liderliğinde, 1920 yılında Türkiye’nin ilk 
kar amacı gütmeyen özel hastanesi olarak kuruldu. 
Hastaneyle eş zamanlı olarak açılan Türkiye’nin 
ilk Hemşirelik Okulu da hastanenin ayrılmaz bir 
parçası haline geldi.

   VKV Amerikan Hastanesi, 20 Ağustos 1920 
tarihinde, Eski İstanbul’da Çarşıkapı Caddesi’nde 
üç katlı ahşap bir köşkte, 45 yatağı ve üç 
ameliyathanesi ile hizmet veren bir hastane olarak 
kuruldu. Sonrasında, Nişantaşı’nda bulunan şu anki 
yerine taşındı. 
 New York merkezli American Hospital of 
Istanbul Inc. tarafından yönetildikten sonra 1995 
yılında, kuruluşundan itibaren hastaneye destek 
veren Vehbi Koç Vakfı’na transfer oldu. Vehbi Koç 
Vakfı renovasyon ve geliştirme çalışmaları için 300 
milyon USD’den fazla yatırım yaparak, Amerikan 

Hastanesi’nin Türk Sağlık sektöründeki lider 
pozisyonuna ulaşmasına destek oldu. 
 Günümüzde hastane, 200 hasta odası, 62 yoğun 
bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi ile hizmet 
veriyor. Her sene yaklaşık 120 bin hastayı ayaktan, 
20 binin üzerinde hastayı yatarak tedavi eden ve 
10 binin üzerinde ameliyat yapan Amerikan 
Hastanesi, köklü geçmişiyle Türkiye’nin lider sağlık 
kuruluşu haline geldi.
 Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında, 
Amerikan Hastanesi, MedAmerikan Tıp Merkezi 
ve Eylül 2014’te hizmete açılan Koç Üniversitesi 
Hastanesi hizmet veriyor.

Ürün
Amerikan Hastanesi, entegre hasta bakımı 
anlayışıyla klinik programlar ve hizmet gruplarını 
hayata geçiriyor. Bu doğrultuda, Kapsamlı 
Kanser Programı, “Living Heart” Kalp ve Damar 
Hastalıkları, Kadın Sağlığı Merkezi, Pediyatri, 
Omurga, Travma ve Ortopedi, Nörolojik Bilimler, 
Solunum Hastalıkları Merkezi, Baş ve Boyun 
Cerrahisi, Gastroenteroloji Programı, Metabolizma 
ve Endokrinoloji Merkezi, Estetik Cerrahi ve 
Kozmetik Dermatoloji, Check up klinik programları 
ve hizmet grupları oluşturuluyor.
 “Kapsamlı Kanser Programı” bu doğrultuda 
oluşturulan ilk hizmet grubu. Multidisipliner bir 
yaklaşımla farklı departmanlardan doktorlar, 
hemşireler ve hasta koordinatörlerinin dahil 
olduğu çok boyutlu bir sistem ile hizmet veriliyor. 
Amerikan Hastanesi Kanser Programı kapsamında 
hastalara ilk randevudan başlayarak tanı, tedavi ve 
sonrasındaki sağlıklı yaşamları boyunca destek ve 
bakım hizmetleri sunuyor.
 Amerikan Hastanesi’nde her kanser hastasının 
tedavisi, alanında üst düzey eğitim almış uzman 
doktorların ortaklaşa bilgi ve tecrübelerini 
paylaştıkları Multidisipliner Kanser Toplantısı 
sırasında planlanıyor. Her hasta için kişiye özel 
bir tedavi planı oluşturuluyor ve oluşturulan 
tedavi planı tüm ilgili bölümler tarafından tekrar 
inceleniyor. Böylelikle alanında lider doktorların 
bilgi ve tecrübelerinin bir araya gelmesiyle, birden 
fazla çeşit tedavi alması kararlaştırılan hastaların en 
kapsamlı şekilde değerlendirilip, en etkili tedaviyi 
almaları sağlanıyor.
 Amerikan Hastanesi’nin hizmet grubu anlayışıyla 
oluşturduğu bir diğer program ise “Living Heart” 
Kalp ve Damar Hastalıkları Merkezi. Merkezde, 
yüksek nitelikli Kalp Cerrahisi, Kardioloji ve 
Vasküler Cerrahi bölümleri ekiplerinden oluşan 
multidisipliner bir yaklaşımla, hastalara en güncel 
yöntemlerle hizmet sunuluyor.

En Son Gelişmeler
Türkiyenin İlk Hasta Deneyim Ofisi: Değer odaklı 
yaklaşımı doğrultusunda Amerikan Hastanesi, 
Türkiye’nin direkt olarak CEO tarafından koordine 
edilen ilk “Hasta Deneyim Ofisi”ni kurdu.
 Hasta Deneyim Ofisi, hastaların Amerikan 
Hastanesi ziyaretlerindeki deneyimleri ile gelen geri 
bildirimler doğrultusunda kaliteli sağlık hizmetlerinin 
temel bileşenleri olan güvenli ve kaliteli hasta 
bakımının, başarılı tıbbi sonuçların ve hasta 
memnuniyetinin sürekli geliştirilmesini hedefliyor. 
 Bu doğrultuda başta hastalar ve hasta 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Amerikan Hastanesi
› Türkiye’de ilk Hemşirelik Okulu (1920).

› Türkiye’de ilk kez ameliyattan sonra
 “erken ayağa kalkma”nın tanıtılması (1945).

› Türkiye’de ilk spinal anestezinin uygulanması 
 (1946).

› Türkiye’de ilk ameliyat ipliği kullanılması (1947).

› Türkiye’de ilk Rh faktörü gruplaması yapılması 
 (1948).

› Türkiye’de ilk bebek tam kan değişimi (1949).

› Türkiye’de ilk Doğal Çocuk Doğumu 
 Programı (1953).

› Türkiye’de ilk acil durum jeneratörüne sahip 
 hastane (1965).

› Türkiye’de ilk Böbrek Diyaliz Ünitesi (1966).

› Türkiye’de ilk Özel Aile Planlaması Kliniği 
 (1972).

› Türkiye’de ilk Çalışan Check-up Programı 
 (1972).

› Türkiye’de ilk Bilgisayarlı Hastane Sistemi 
 (1977).

› Türkiye’de ilk Yoğun Bakım Hemşireliği 
 Kursu (1978).

› Türkiye’de ilk Hastane Sağlık Fuarı (1981).

› Türkiye’de ilk Alkolikler için Grup Terapisi 
 Ünitesi (1982).

› Türkiye’de ilk ayaktan hasta ameliyatı (1983).

› Türkiye’de ilk Çatı Helikopter Ambulans 
 Pisti (1986).

› Türkiye’de ilk Ayaktan Hastalar için Ameliyat 
 Merkezi (1987).

› Türkiye’de ilk Koruyucu Sağlık Hekimliği 
 Merkezi (1988).

› Türkiye’de ilk İhtisaslaşmış Yoğun Bakım 
 Ünitesi (1990).

› Türkiye’de ilk Özel IVF (Infertilite) Eğitim 
 Merkezi (1995).

› Türkiye’de ilk Beyin Cerrahisi, Hareket 
 Bozukluklarına Yönelik Mikroelektrod ile 
 Cerrahi (1996).

› Türkiye’de ilk Ameliyatsız Aort Kapağı 
 Değişimi (2009).

› Türkiye’de ilk Robotik Toraks (Akciğer) 
 Cerrahisi (2010).

Hastanelerimizde en kapsamlı sağlık hizmetlerini verirken
yenilikçi yaklaşımımızla en güncel teknolojileri bir araya 

getiriyoruz.
Ancak, 

en önemli değerimizin
insan kaynağımızın bilgi ve becerisi olduğunu biliyoruz.


