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Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri
ve deneyimlerimizi ve haberleri sizinle
paylaşmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için yol gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde yaymanızdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanız, zamanınızı
gereksiz yere almak istemiyoruz.
Adresinizin silinmesi için bu sütunun
altındaki e-posta adresimize tıklamanız
yeterlidir.
Saygılarımızla.

Avrupa’nın hijyenik klima alanında öncü
kuruluşu ADMECO AG, İsviçre-Hochdorf
kentinde 1984 yılında kuruldu; laminar
akışlı ameliyathane tavanlar (FLU), enerji
köprüleri (ameliyathaneler için), ameliyathane aydınlatma armatürleri, yoğun bakım üniteleri için cihazlar üretiyor. Alarko
Carrier Türkiye’de hastaneler için 69 adet
ADMECO FLU cihazı sağladı.
ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
Teknik Bülten; Haberler; Gerçek Konfor;
Yeni Ürün
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile
almak isterseniz;
www.alarko-carrier.com.tr adresinden
abone olabilirsiniz.
Eski Sayılar
Alarko Carrier Gerçek Konfor bültenlerinin
ve diğer bültenlerin eski sayılarına
www.alarko-carrier.com.tr adresindeki
“Bültenler” başlığı altından erişebilir ve
indirebilirsiniz.
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Not: Bu e-bülteni almak
istemiyorsanız, lütfen
ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boş bir mail gönderiniz.

Acıbadem
Bursa
Hastanesi
Hizmete Açıldı
Hastane dünya standartlarında,
en modern ve en ileri teknolojiye
sahip.
Hastanenin tüm hava koşullandırma ve ameliyathane sistem
cihazları Alarko Carrier tarafından
sağlandı.
Acıbadem Sağlık Grubu’nun İstanbul dışında
gerçekleştirdiği ilk büyük yatırım olan Bursa
Hastanesi 19 Şubat Pazar günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.
10 katlı binada 30.000 m2 kapalı alana sahip
olan genel amaçlı hastanede 90 hasta odası,
60 yoğun bakım yatağı, 10 ameliyathane, 1
doğumhane, 2 anjiyo salonu ile tüm tıbbi dallarda tanı ve tedavi hizmeti verebilen birimler
bulunuyor. Tüm merkez ve birimler en ileri tıbbi
teknoliji ile donatıldı. Hastanenin ilk yıl içinde
300 bin ayakta, 20 bin yatan hastaya hizmet
vermesi hedefleniyor.
Dünya standartlarına uygun olarak inşa edilen
hastanede uzman yabancı ve yerli mimarlık
şirketleri ile yapılan proje çalışması sonucu
hastane içinde etkin bir hasta akış sistemi oluşturuldu.
Hasta konforunun ve sağlık koşullarının ön
planda tutulduğu acil serviste çocuk ve yetişkin
odaları ayrıldı ve aralarında ses yalıtımı uygulandı. Enfeksiyon kuşkusuyla acile gelen hastalar için İzolasyon Odası tasarlandı. Tüm yoğun
bakım odaları gün ışığı görecek şekilde, ses
yalıtımlı, ziyaretçi ağırlamaya uygun kişiye özel
ve sağlıklı ortamlar olarak planlandı.
Acıbadem Bursa Hastanesi’nin ameliyathaneler
dahil tüm hava koşullandırma sisteminde, Türkiye’de temiz oda ve ameliyathane hava koşullandırması alanında “1” numara olan Alarko
Carrier’ın sağladığı, hepsi de alanında dünya
markası olan güvenilir, ileri teknolojili ürünleri
ve sistemleri tercih edildi.
Hastanenin hava koşullandırma sisteminde
Carrier’ın klima santralleri, soğutma grupları
ve hücreli aspiratörleri, Hygromatik’in buharlı

nemlendirme üniteleri, Trox’un değişken debi
ayar cihazları, hepa filtreleri, Alman Özel Test
Sertifikası’na sahip yangın damperleri, Admeco’nun laminar akış üniteleri ve Evapco kuleleri
kullanıldı.
Acıbadem hastaneleri uluslararası saygın Harvard Medical International ile işbirliği içinde,
European Foundation for Quailty Management
mükemmellik modeli ile çalışıyor. Acıbadem
Sağlık Grubu’nun tüm sağlık kurumları, Şubat
2005’de, sağlıkta kaliteyi belirleyen JCI (Joint
Comission International) akreditasyonunu aldı.

Gerçek Konfor

/
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Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
Alarko Carrier Cihazları
Günümüzde İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük ve donanımlı hastaneleri arasında yer alan Sağlık Bakanlığı’na
bağlı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (SBKEAH) yoğun bakım ve patoloji laboratuvarlarının
hava koşullandırma ve havalandırma sistemi için gerekli
cihazlar Alarko Carrier tarafından sağlandı.
1974’de 150 yataklı onkoloji hastanesi olarak temeli atılan
SBKEAH 1987’de devlet hastanesi statüsünde açıldı.
1988’de eğitim-araştırma statüsüne geçti ve asistan eğitimine başladı. 1994’de Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi
adını aldı. 2000’de “Dr. Lütfi KIRDAR” ön adı verildi. Bugün
yatak kapasitesi 750’ye ulaşan hastanede yoğun bakım ve
patoloji laboratuvarları toplam 650 m2’lik bir alanda kurulu.
Yoğun bakım ve patoloji laboratuvarlarının hava koşullandırma sisteminde Carrier 30RB serisi soğutma grubu, 39HH
klima santrali, hücreli aspiratör ve Hygromatik buharlı nem-

Özel Gaziosmanpaşa
Hastanesi’nin Yeni Bina İnşaatı
Son Aşamada
Hastanenin hava koşullandırma cihazları Alarko
Carrier tarafından sağlanıyor
1992 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da kurulan, ilçenin
yataklı ilk özel hastanesi olan, komşu ilçelerin yanında,
İstanbul, Marmara bölgesi ve Türkiye’nin diğer illerinden
gelen hastalara da sağlık hizmeti sunan Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi (GOPH) aynı yerde inşa ettirdiği ve 2006
ortalarında hizmete girmesi planlanan yeni binasında hava
koşullandırma projesinin uygulamasına başlandı. Projede
kullanılacak cihaz ve donanımlar Alarko Carrier tarafından
sağlanacak.

Bunları biliyor muydunuz?
Ameliyat sonrası enfeksiyonları nedeniyle 2001 yılı hastane yatış ortalaması: ABD: 1-2 gün; AB: 2-3; Türkiye: 12-13 gün.
Antibiyotik kullanma oranımız Avrupa Birliği’nin 7, ABD’nin 8 katıdır.
2001 yılı antibiyotik harcamalarımız 6 Katrilyon TL tutmaktadır.
2001 yılı Türkiye’de yapılan ameliyat sayısı: 1.638.098
Nüfusumuzun %48’i 18 yaşından küçük ve 2001 yılı yaş ortalaması 26.
Her 100 kişiden 38’i elli yaşından önce ölüyor ve bu Avrupa’daki en yüksek oran.
Beş yaşından küçük çocuklarımızın ölüm ortalamasında Yunanistan’ın 10 katıyız.
Herhangi bir ameliyathanenin havadan enfeksiyon yayma riskini 100 olarak kabul edersek, DIN 1946 ve cGMP uyarınca yapılmış
ameliyathanelerde bu oran %0.033’e düşmektedir.
Class 100 Ameliyathane, havada uçuşan 1 ft3 hacimde 0.3m’dan büyük izin verilen parçacık sayısı 100 adettir.
Sigara içen bir insanın ağzından sigarayı söndürdükten sonra 0.3m’dan büyük 4 milyon adet parçacık çıkar. Spor yapan bir insandan
ise dakikada 15-30 milyon parçacık yayılır.
30’ar yataklı 10 servisi olan bir hastanede sadece bir hemşire bankosunun yerinin yanlış dizayn edilmesi halinde bunun getireceği ek
maliyet yıllık $ 438.020 tutmaktadır.
10 Ameliyathanesi olan bir ameliyathaneler bölgesinin hatalı tasarlanmasının getireceği ek maliyet yıllık $17.280.000 tutmaktadır.

