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Hijyenik çamaşırhaneler gelişiyor
“Hastane çamaşırı yıkanan yerde mikrobiyel çamaşır ile temiz çamaşırın kesinlikle çakışmaması gerekir.
Giren kirli çamaşırın girişi ile yıkanan temiz çamaşır çıkışı ayrı olmalıdır. Bu projeyi uygulamak kimi yerler
için çok zor hatta imkansız”
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Tolon Makine Genel Müdürü Ömer Tolon, hospitalmanager’in sorularını yanıtladı.

937’den bu yana faaliyet gösteriyorsunuz ve çok sayıda ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Kullandığınız teknolojiyi
ve yenilikçi özelliklerini kısaca anlatır
mısınız?
Tolon Makine 1937 yılından beri Türkiye’de
üretimine ara vermeden devam eden, sektörde
ilklere imza atan, 100’ün üzerinde ülkede çamaşır yıkama-sıkma, kurutma, ütüleme ve katlama
makinelerinin çalıştığı bir firmadır. Bu ülkelerin
başında Avrupa ülkeleri, Dubai, Rusya ve Türkiye
Cumhuriyetlerini sıralayabiliriz. 76 senelik üretim
tecrübemizin yanı sıra dünyanın en büyük tünel
yıkama, kurutma yataklı ütü ve katlama makineleri üreticisi Jensen firması ile 2010’dan beri
Türkiye’de yapmış olduğumuz partnerlik sayesinde özellikle 3 senedir ürettiğimiz yeni nesil yıkama ve sıkma makineleri ile katlama
makineleri sayesinde birçok başarıya imza attık; müşterilerimizden
de çok güzel geri dönüşler aldık.
Hastanelere yönelik sunduğunuz ürünler, öne çıkan özellikleri
ve farklılıkları neler?
Hastane çamaşırhaneleri ya da hastanelere yönelik hizmet veren
ticari çamaşırhanelerle proje bazında çalışmalarımız sürekli devam
etmektedir. Çözüm odaklı olarak en iyi şekilde onlara hizmet vermek
ve sürekli çalışan bir sistem kurmak zorundayız. Bu noktada özellikle
Jensen firmasının üretmiş olduğu Medline yani hijyenik tünel sistemi devreye girmektedir. Bu sistem son derece hijyenik, tasarruflu ve
profesyoneldir. Bu noktalarıyla da fark yaratmaktadır.
Ağırlıklı olarak hangi hastanelere hizmet veriyorsunuz? Kamu
ve özel sağlık sektörü dağılımı nasıl?
Kamu sektöründeki hastanelere mal alım ihaleleri ya da doğrudan
alımlar ile satış yapabiliyoruz. Bundan ötürü fiyat mekanizması
ön planı çıkıyor. Özel sektörde ise önemli olan makine kalitesiyle
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birlikte fiyat uygunluğudur. Yüzde vermek gerekirse %40 kamu, %60 özel hastaneler diyebiliriz.
Otellerden farklı düşünüldüğünde hastanelerle çalışmanın avantaj ve dezavantajları sizce
neler?
Öncelikle otel çamaşırı ile hastane çamaşırı birbirinden tamamen farklıdır. Otelde havlu yükü
fazla, hastanede ise mikrobiyel çamaşır ağırlıktadır. Yani hastane çamaşırı yıkanan yerde projenin
önemi çok büyük... Mikrobiyel çamaşır ile temiz
çamaşırın kesinlikle çakışmaması gerekir. Giren
kirli çamaşırın girişi ile yıkanan temiz çamaşır
çıkışı ayrı olmalıdır. Bu projeyi uygulamak kimi
yerler için çok zor hatta imkansız olabilmektedir.
Bunu dezavantaj olarak söyleyebiliriz. Fakat bu çalışmaları yaptıkça
kazandığımız tecrübenin büyük bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye’de özel sağlık sektörünün son on yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de sağlık sektörü son yıllarda büyük gelişme gösterdi. Özellikle sağlık sektörü için devletin yapmış olduğu teşvikler yeni yatırımların artmasını sağladı. Bu yatırımlar sadece hastane çamaşırhanesi
için değil, sistem olarak hijyenik çamaşırhanelerin de gelişmesi anlamına gelmektedir. Bu gelişmeleri biz de yakından takip etmekte, yeni
projeler için ciddi çalışma yapmaktayız. İlerleyen dönemlerde yurtdışı
hastane grupları ile de çalışmalarımız hızlanacak.
Gelecek dönemlerde hastane çamaşırhanelerine yönelik gerek Tolon olarak, gerek Jensen olarak geliştirmelerimiz devam edecektir.
Hijyenik çamaşırhaneler için proje geliştirme ve makine belirleme
konusunda zaten sürekli çalışmalarımız bulunuyor. İlerleyen dönemlerde bunlar daha da artacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda yeni
nesil 20 ve 40 kg yıkama-sıkma makinelerimizi piyasaya süreceğiz.
Bu yeni iki makine 27 farklı ülkede kullanılan 60 kg ve 110 kg
yıkama-sıkma makinelerini tamamlayacak.

