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Basın
Bülteni

Sağlık Erlangen, 4 Mayıs 2016

Siemens, sağlık hizmetlerini yeni ismiyle
sürdürecek: Siemens Healthineers

Siemens Sağlık, yeni ismini açıkladı: Siemens Healthineers. “Health” (sağlık)
ile “Engineer” (mühendis) sözcüklerinin birleşiminden oluşan bu yeni isim,

Siemens Sağlık’ın bu sektördeki öncü ruhunu ve mühendislik deneyimini
vurguluyor.

Siemens Healthineers, Siemens Sağlık yapılanmasını ve çalışanlarını da en iyi

şekilde tanımlıyor. Benzersiz ürün ve çözümlerin arkasındaki isimler olan Siemens

Healthineers çalışanları, müşterilerinin her zaman yanında olarak onlara kusursuz

hizmet sunarken yenilikler konusunda da ilham veriyor.

Siemens Healthineers CEO’su Bernd Montag, isim değişikliği ile ilgili Siemens

Healthineers  olarak mühendislik ve bilimsel mükemmellik anlamında benzersiz bir

geleneğe sahip olduklarını belirterek; “Bu gelenekten aldığımız güçle, sağlık

kuruluşlarının hastalarına verimli ve yüksek kaliteli hizmet sunmasını sağlayan

yenilikçi klinik çözümlerde de sektöre her zaman öncülük ediyoruz. Siemens

Healthineers olarak yola devam ederken, köklü deneyimimizden yararlanarak,

müşterilerimizi işlerinin her noktasında destekleyen çok daha fazla sayıda ve daha

da kişiselleştirilmiş klinik çözümler sunacağız. Başarıya giden yolda müşterilerimizin

ilham kaynağı olma gücümüze inanıyoruz. Bu konudaki kararlılığımızın cesurca

ifadesi olan yeni markamız, insan odaklı bir şirket olma kimliğimizi de vurguluyor.

Dünya genelinde 45 bin kişilik ekibimiz, sağlık kuruluşlarının hastalarına en iyi

hizmeti sunmasını sağlamak için var gücüyle çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Siemens AG yaklaşık iki yıl önce, 2020 Vizyonu stratejisi çerçevesinde, sağlık iş

biriminin yeni bir yapılanmayla şirket içinde ayrı bir şirket olarak faaliyet

göstereceğini duyurmuştu. Siemens Healthineers, medikal görüntüleme ve

laboratuvar diagnostiğindeki lider portföyünü güçlendirmeye devam ederken,

yönetilen hizmetler, danışmanlık hizmetleri ve dijital hizmetler gibi yenilikler sunacak
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ve giderek büyüyen terapötik ve moleküler diagnostik pazarında da yeni teknolojilere

imza atacak. Tüzel kişiliklerde herhangi bir isim değişikliği olmayacak.

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 2014'te sona eren 2014 mali

yılında şirketin devam eden faaliyetlerden elde ettiği toplam satış geliri 71,9 milyar euroya, devam eden

faaliyetlerden net kârı ise 5,5 milyar euroya ulaşmıştır. Eylül 2014 sonu itibariyle Siemens'in dünya genelindeki

toplam çalışan sayısı yaklaşık 343.000'dir. Ayrıntılı bilgi için www.siemens.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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