Basın Bülteni
Siemens Healthineers klinik uygulamalar farkını
e-konferans serileri ile ortaya koydu
Sağlık sektöründe verimliliğin artması ve doğru bir starateji ile iş planlarının aksamadan ilerleyebilmesi
için görevli ekibin konu ile ilgili sistemleri, klinik imkanları ve iş potansiyelini etkin olarak kullanması
oldukça önemli bir yer tutuyor.
Bu kapsamda Siemens Healthineers tarafından uygulan Türkçe e-konferans serileri Türkiye’de ileri
klinik uygulama ihtiyaçlarına yönelik uzmanlıklar belirleyerek, mesai sonrası canlı katılım ile ya da
offline izlenebilecek bir eğitim ortamı sağlıyor. Klinisyenlerin sorularını yöneltebilecekleri bir platform
oluşturan Türkçe e-konferans serilerinin ilki Prof. Dr. Mehmet Ertürk moderatörlüğünde Prof. Dr.
Mehmet Cem Çallı 'nın konuk olduğu "Beyin Tümörlerinde Görüntüleme Ne Kadar Gerekli?"
konusunda interaktif olarak gerçekleştirdi. Oldukça ilgi gören seminerlerin ikincisi ise 27 EYlül 2016
tarihinde Prof. Dr. Mehmet Ertürk moderatörlüğünde Prof. Dr. Tuncay Hazırolan'ın katılımı ile "Kardiyak
BT ve MRG'' konusunda düzenledi. Siemens Healthineers klinik uygulamalarda ki farkını eğitim
alanında düzenlediği ve büyük ilgi gören bu seminerler ile ortaya koydu.
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Siemens Hakkında
Siemens AG (Berlin ve Münih), 165 yılı aşkın süredir mühendislikte mükemmellik, inovasyon, kalite ve güvenilirlik yönleriyle öne çıkan
uluslararası bir teknoloji şirketidir. 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarına
odaklanmaktadır. Enerji ve kaynak verimli teknolojilerde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Siemens aynı zamanda, off-shore rüzgar
türbini inşasında, enerji üretimi amaçlı kombine çevrim türbini tedarikinde ve enerji iletimi çözümlerinde lider konumda bulunmaktadır. Siemens
ayrıca, altyapı çözümleri ile endüstri için otomasyon ve yazılım çözümlerinde de öncülük yapmaktadır. Şirket, bunun yanında önemli medikal
görüntüleme sistemleri (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb.) tedarikçilerindendir ve laboratuvar diagnostiği ile birlikte klinik IT
alanlarında da lider konumdadır. 30 Eylül 2015'te sona eren 2015 mali yılında şirketin elde ettiği toplam gerçekleşen satış geliri 75,6 milyar
euro, net kârı ise 7,4 milyar eurodur. Eylül 2015 sonu itibariyle Siemens'in dünya genelindeki toplam çalışan sayısı yaklaşık 348.000'dir.
Ayrıntılı bilgi için www.siemens.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

