
BAŞARANLAR....
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Medikal Sektöründe gene başarılı bir hemşerimiz. Mehmet ANAKÖK; 1966 Samsun
doğumlu  ve  1983  yılında  Gazi  Üniversitesi  Teknik  Eğitim  Fakültesi  Elektronik
Bölümünden mezun olduktan sonra 1987 Yılında Organ Nakli Vakfı ve Yanık Tedavi
Vakfında göreve başlamış.

1994  yılında  Etna  Medikal  Elektronik  Hizmetler  İnşaat  Ltd.Şti  isimli  ilk  şirketini
kurduktan sonra. Ekibiyle Türkiye’nin birçok ili ve ilçelerinde devlet ve özel sektöre ait
hemodiyaliz ünitelerinin teknik ve lojistik destek hizmetlerini sağlayarak edindiği bilgi
birikimi ve tecrübeleriyle sırasıyla;

1998 yılında Onur Diyaliz Hizmetleri A.Ş kurup,   
2002 yılında Maltepe Onur Diyaliz Merkezini hizmete açmış. Daha sonra
2003 yılında 19 Mayıs Sağlık Hizmetleri A.Ş Samsun Diyaliz Merkezi,
2005 yılında 19 Mayıs Sağlık Hizmetleri A.Ş Çarşamba Diyaliz Merkezi,
2007 yılında 19 Mayıs Sağlık Hizmetleri A.Ş  Fatsa Diyaliz Merkezi, ve son olarak
da, 2008 yılında Ozan Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş bünyesinde 
Boğaziçi Diyaliz Merkezini İSTANBUL Pendik Sahil Yolunda hizmete soktu.
        
Mehmet ANAKÖK kardeşimizin çok değer verdiği bu son diyaliz merkezini kendi 
ağzından dinleyelim.

“Boğaziçi Diyaliz Merkezi olarak Ekim 2008'de kurulmuş ve Kasım 2008'de hasta 
kabulüne başlamıştır. 

Merkezimiz yeni olmasına rağmen başta kurucularımız Sayın Mehmet Anakök ve 
Sayın Aylin Anakök olmak üzere Başhekimimiz Prof.Dr.Emel Akoğlu, Sorumlu 
Hekimimiz Dr.Serkan Dilaver, Baş Hemşiremiz Fulya Kıl ve diğer hemşirelerimiz; 
konusunda yıllarca çalışmış ve diyaliz hizmetinde büyük tecrübeler kazanmış bir 
ekiptir. 

Binamız inşaatından itibaren Diyaliz Merkezi olarak planlanmış; hastaların ferah, açık
ve manzaralı bir merkezde, çalışanlarımızın da düzenli ve rahat bir ortamda hizmet 
vermelerini sağlayacak şekilde inşaa edilmiştir. 

Toplam 7 kattan oluşan binamız, 4 katta toplam 20 makine (kapasitemiz 40 
makinedir) ile diyaliz hizmeti vermektedir. Makinelerimiz Fresenius 4008 HDF 
(Hemodiafiltrasyon)'dir. Hepsi endotoksin tutuculara sahip, son sistem modern 
makinelerdir. Su sistemimiz 40 makinelik GAMBRO marka endotoksin tutuculu 
sistemdir. Merkezimizde HD, HF ve online-HDF tedavilerini başarılı bir şekilde 
uygulama yeterliliğine ve tecrübesine sahibiz. 

Katlar arası ulaşım, özel sedye sığabilecek genişlikte olan asansör ile 
sağlanmaktadır. HCV(+) ve HBS(+) hastalar 4. katta tamamen ayrı olarak tedavi 
olmaktadırlar. Bundaki amacımız bu hastalarımızı tecrit etmek değil; hem onların, 
hem de diğer hastaların rahatını sağlamak ve olası riskleri asgariye indirmektir. 



Diyaliz hastalarının en önemli mağduriyeti olan serviste ulaşım, dolaşma süreleri göz 
önüne alınarak özel küçük klimalı servislerle mümkün olan en kısa sürede 
sağlanacak şekilde planlanmıştır. Hastalar evlerinden ya da hastaneden en kısa 
sürede merkezimize getirilerek tedavileri yapılmaktadır. Gebze, Tuzla, Pendik, Kartal,
Bostancı ve Göztepe bölgelerine servis hizmetimiz mevcuttur. 

Tüm kurumlarla diyaliz tedavi anlaşmamız mevcuttur.” 

Kardeşimizin birde bir tesadüf eseri başladığı Radyo kolleksiyonu var ve bakın bu
konuda neler söylüyor. “Son kurduğumuz diyaliz merkezimizin   bir bölümünü  Radyo
koleksiyonumuzu  sergilemek  için   düzenledik.   Yaklaşık  100  adet  radyomuz
mevcuttur.  Radyolarımızın  en  yaşlısı  1930  yılına  aittir.  Koleksiyonumuzun  diğer
bölümü  ise  1940,  1950,  1960  yıllarına  ait   nadir  radyolardan  oluşmaktadır.
Teknolojinin  gelişim  basamaklarını  merkezimizde  görmek  mümkündür.   Sabiha
Gökcen  Hava  Limanına  15  dakika  mesafede  olan  merkezimizi  yolu  düşen  tüm
hemşerilerimizi ziyaretimize bekleriz.”

İşte böyle bir hemşerimizin daha başarı hikayesi.....
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