
Bülteni
Hastane 

Bahar Sayısı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

KO SAĞLIK





e
k

 p
o

lik
lIN

IK
 B

IN
A

S
I

ta
v

i

umutlu 

dokunus

1

2

3

4

5-6

7

8

9

10

11

12

13

14

15-16

17

18

19-20

21

22

23

24

25

26

27

28

29-30

31

 Tarihçemiz

Rektörden...

Dekandan...

Başhekimden...

Ek Poliklinik Binası

Tıp Eğitimine Katkı

Çölyak hastalığı

Skolyoz tedavisi

Gündüz kliniği

HIMSS 6 “Kağıtsız Hastane”

Leyla’dan Sonra

Özel Odalar Yenilendi

Rengarenk Duvarlar

Anesteziyoloji ve Reaminasyon Anabilim Dalı - Kliniğimizi Tanıyalım

Biplan Anjiyografi Cihazı

Ulusal Sağlıkta Kalite Formu

Çocuklarda korku

Minik Yüreklere 100. Umutlu Dokunuş

Meme Kanseri

Hasta hakları

ESRADay Etkinliği

Sosyal Hizmet

Pediatrik Aciller

TAVI Eğitimi

KOU’den Bir Proje Daha

Kawasaki Hastalığı

Hekimlik Yolunda

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

..

........

........

........

........

........

........

........

........

........

.

.

.
.

.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2018 / HASTANE BÜLTENİ

İmtiyaz Sahibi

Sadettin HÜLAGÜ
KOU Rektörü

Sorumlu Yayın Müdürü

N.Zafer CANTÜRK
KOU Tıp Fak. Başhekimi

..

..

Yayın Kurulu

Alparslan Kuş

Sevda ALTUNDAL / Halkla İlişkiler

Özge KEÇECİ / Basın Danışmanı

Taylan KARA / Bilgi İşlem

Editör

Alparslan KUŞ

Kapak-Grafik Tasarım

Nihat TUĞAL

Kapak Fotoğrafı

Öğrt.Dr. Sertaç Ata Güler

........

........

Başhekim Yrd.



Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastane-
si, Aralık 1994 tarihinde SSK Kocaeli (Sopalı) Hastane-
sinde hizmete başlamıştır. 17 Ağustos 1999 tarihli Dep-
rem sonrasında hizmetine ara vermeden barakalarda 
devam eden hastanemiz 2002 yılında hastane bahçe-
sinde inşa edilen Rotary binasına geçerek 380 yatak ka-
pasitesi ile bölgeye hizmetine devam etmiştir.

18 Haziran 2005 tarihinde ise bugün de hizmet sundu-
ğu Umuttepe yerleşkesindeki Suudi Kalkınma fonu yar-
dımı ile inşa edilen 714 yataklı modern binasına taşın-
mıştır.

Polikliniklerde günde ortalama 4000 - 5000 kişiye teda-
vi imkanı sunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi 112 Profesör, 64 Doçent, 45 Yar-
dımcı Doçent, 2 Öğretim görevlisi, 4 Uzman, 349 Araş-
tırma görevlisi, 754 Yardımcı Sağlık personeli, 116 
İdari Teknik görevli, 64 Yardımcı hizmetlerde görevli ve 
25 Teknik hizmetlerde görevli, 863 (Veri Hazırlama, Te-
mizlik, Güvenlik ve Yemekhane) personeli ile hizmet 
vermektedir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
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Sadettin HÜLAGÜ
Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi olarak artan bir ivme 
ile çalışmalarımıza devam ederken ala-
nımızın en modern ve teknolojik hiz-
metlerini sizlerle buluşturmak için çaba 
gösteriyoruz. Alanında başarılı öğretim 
üyeleri,uzman doktorları bilgi ve biri-
kimlerini yakın ilgi ile birleştiren sağlık 
personeli ile çalışmalarına devam eden 
hastanemiz,sağlıkta güvenin adresi 
olma yolunda çalışmaları sürdürmekte-
dir. 

Türkiye'de pek çok ilke imza atarak sağ-
lık hizmetleri standardının yükselmesi-
ne öncülük eden Hastanemizde yakla-
şık, günde 4000 hasta sadece ayaktan 
tedavi görmektedir.Bununla beraber 
yaptığımız hizmetleri, ulaştığımız nok-
taları, gerçekleştirmiş olduğumuz he-
defleri; siz değerli Kocaeli'lilerle paylaş-
maktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 
vesileyle Tıp Fakültesi Hastanemiz ta-
rafından hazırlanan yeni dergimizde siz-
lerle buluşmak istedik. Kurulduğu gün-
den bu yana vermiş olduğu hizmetlerle 
kentimizin gözbebeği noktasına haklı 
bir şekilde gelen Tıp Fakültesi Hastane-
si çalışanlarının başarılarını, hastane-
mize ilişkin değişiklikleri ve gelişmeleri 
paylaşacağımız bu derginin, sizlerle ara-
mızda olan bağı daha da geliştireceği-
ne inanıyorum.

Hekimliğin temel görevi olan “insanı 
yaşatma” görevimizi birbirinden de-
ğerli öğretim üyelerimizle
gerçekleştirirken, hastalarımız, hasta 
yakınlarımız ve refakatçiler için de ha-
yatı kolaylaştıracak imkanlar sunma-
ya gayret ediyoruz. Hastanemizin ye-
nilenen ve aralıksız hizmet veren kan-
tinleri, yemekhane hizmetleri,yenile-
nen ve genişletilen hastane yolu, katlı 
otopark projesi, 45 milyon Tl değerin-
de projelendirilerek yakın zamanda 
imarına başladığımız yeni ek poliklinik 
binamız ile aziz milletimize en üstün 
hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bugün-
den itibaren hizmetlerimizi ve hasta-
nemize ilişkin bilgileri sizlerle payla-
şacağımız dergimiz eminim ki ara-
mızda kurulan bağı çok daha güçlen-
direcektir. Başta KOÜ Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Nuh Zafer Cantürk olmak üzere 
hastane hizmetlerimizin yürütülme-
sinde ve elinizde bulunan derginin ba-
sıma hazırlanmasında emeği geçen 
herkese en kalbi teşekkürlerimi sunu-
yorum.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

Rektör

K
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Hastane Bülteni’nin bahar sayı-
sında sizlere merhaba derken 
zaman zaman Tıp Fakültemiz ile il-
gili bilgiler vermek fırsatını da bul-

muş olacağımızdan dolayı büyük mutluluk 
duyuyorum. 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994 yı-
lında kurulmuş olup bugün mezuniyet ön-
cesi eğitimin yanı sıra ana ve yan dal uz-
manlık eğitimi de vererek eğitim, araştırma 
ve hizmeti bilimsel temellerde  birleştirme-
yi  amaçlayan bir kurum olarak varlığını sür-
dürmektedir.

Tıp Fakültemizin öncelikli hedefleri; verilen 
tıp eğitiminin kalitesini yükseltmek, nitelikli 
bilimsel araştırma yapılması olanaklarını ge-
liştirmek, bilim insanı yetiştirmek, uluslara-
rası ilişkilerin sıklığını arttırmak ve tıp fakül-
temizin hizmet ettiği çevre ve bölge ile öz-
leşmesinin geliştirilmesini sağlamaktır. Tıp 
Fakültemiz bu amaçlara ulaşabilmek için, 
Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve 
Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 bölüm 
ve bu bölümlere bağlı 41 anabilim dalı ve 
27 bilim dalı ile faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. Haziran 2017 tarihi itibariyle fakülte-
mizde 214 öğretim üyesi
bulunmakta ve öğretim üyesi başına yakla-
şık 6 öğrenci düşmektedir. Tıp Fakültemiz-
de 32 idari personel çalışmaktadır.

Dönem 1,2,3 olarak tanımladığımız klinik 
öncesi eğitimi, amfi dersleri ağırlıkta ol-
makla birlikte Toplumsal Duyarlılık, Öğrenci 
Araştırmaları Programı ve Klinik Beceri Uy-
gulamaları yanı sıra sosyal tıp, etik ve prati-
ğe dönük programlar ile desteklenmekte-
dir. Son yıllarda öğrenci geri bildirimleri ve 
öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda 
Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları, öğ-
rencileri klinikle erken tanıştırmayı hedefle-
yen Hekimliğe Hazırlık Programı, Temel İle-

tişim Becerileri Programı, Çözümleyici 
Vaka Tartışması ve Kanıta Dayalı Tıp Uygu-
lamaları Programı, Fizik Muayene Stajı, Yaz 
Stajı gibi yeni çalışmalar ve uygulamalar ile 
eğitim programı güçlendirilmiştir. Fakülte-
miz 1995-1996 öğretim yılında 41 öğrenci 
ile eğitime başlamış, bu yıl aramıza katılan 
öğrencilerle toplam öğrenci sayımız 1604 
sayısına ulaşmıştır. Ülkemizin her yerinden 
gelen öğrenciler aslında yaşadığımız şehrin 
hem ekonomisini hem de kültürünü renk-
lendirmektedir. Onların varlığı Tıp Fakülte-
mizin varlık sebebidir. 

Tıp Fakültemizde uzmanlık öğrencisi olarak 
300’ün üzerinde araştırma görevlisi eğitim 
almakta, araştırma yapmakta ve hastane-
mizde sağlık hizmeti vermektedir. Tıp Fa-
kültemizin hem mezuniyet öncesi hem de 
mezuniyet sonrası eğitim almak isteyenler 
için yüksek puanlarla tercih edilmesi biz öğ-
retim üyeleri için gurur vesilesidir. Fakülte-
mizde tıp bilimi ile ilgili araştırmaların yapıl-
masını kolaylaştıran Deney Hayvanları La-
boratuvarı, Klinik Araştırmalar Birimi gibi 
zaten var olan mekanların dışında bu labo-
ratuvar olanaklarını arttırmak için yapılan 
ve Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edi-
len proje ile çok önemli bir kaynak sağlan-
mıştır. Bu vesile ile daha yüksek ölçekli bi-
limsel araştırmalara fırsat yaratılmış ola-
caktır.

Tıp, kendi doğası gereği gelişmeye devam 
eder, bu yüzden de tıp eğitimi ve bilimsel 
araştırmalar da devamlıdır.
Bu bülten yolu ile Tıp Fakültemizdeki geliş-
meleri, sevinçlerimizi, onur duyduğumuz 
olayları yalnızca kendi tıbbi personelimiz ve 
öğrencilerimize değil, aynı zamanda hiz-
met verilen hastalarımıza, yaşadığımız ili-
mize ve bölgemize de duyurabileceğiz.

Saygılarımla..

KOÜ Tıp Fakültesi 

Dekan

N. Zafer Utkan
Prof.Dr.

H
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Değerli Kocaeli’li hemşerilerimiz,

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi olarak alanımızın 
en modern ve kaliteli hizmetlerini siz-
lerle buluşturmaya devam ediyoruz. 
Dünya standartlarında hizmet almayı 
hak eden çok değerli halkımız için 
yeni teknolojik gelişmeleri takip edi-
yor ve uygulamak için çaba sarf edi-
yoruz.

Hastanemiz bugün itibariyle binlerce 
hastaya hizmet veren dev bir sağlık
kurumu seviyesine erişmiş bir çok 
sosyal sorumluluk projelerinede des-
tek olmakta ve hastane içerisinde bu 
projeleri uygulamaktadır. Ayrıca tek-
nolojik gelişmeleri yakından takip 
ederken kağıtsız hastane olma yolun-
da büyük bir adım atarak HIMSS 6 se-
viyesine ulaşan ilk üniversite hasta-
nesi olmuştur . 

Hastalarımıza daha iyi bir hizmet ver-
mek için 45 milyon TL değerindeki 
yeni poliklinik binasının temel atma tö-
renin gerçekleştiğini ve inşaatın hızla 
devam ettiğini siz değerli halkımıza 
duyurmaktan da mutluluk duymakta-
yız. Kapalı otaparkı ve helikopter pis-
titinde bulunduğu 5 katlı sağlık komp-
leksi 2019 ylında hizmete açılacaktır.

Rektörümüzün özel gayretleri ie Aracı 
vakfının bakış olarak yaptığı bina; On-
koloji ve Palyetif Bakım Hastanesi ise 
2018 yılı içinde açılacaktır.İlimizin 
yanı sıra çevre illerden hasta kabul 
eden hastanemizi sizler ve destekçi 
paydaşlarımız sayesinde daha ileri se-
viyelere ulaştıracağımızı umuyoruz.
Yaptığımız tüm çalışmaları , yeni ge-
lişme ve haberleri siz değerli Kocaeli-
lilere anlatmaktan mutluluk ve heye-
can duyacağımız dergimizin sayısını 
de sizlerle buluşmak istedik. Bu vesi-
le ile dergimizin çıkmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz.

D

KOÜ Tıp Fakültesi 

Başhekim

N. Zafer CANTÜRK
Prof.Dr.
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Ün�vers�-
tes� Araş-
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Ek Pol�kl�-
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Kocael� Ün�vers�tes� Araştırma ve Uygulama Hastanes� Ek 
Pol�kl�n�k B�nası Temel Atma Tören� ve Kocael� Büyükşeh�r 
Beled�yes� tarafından Hastane Anayol ve Term�nal Durak 
Yapımı �le Türk�ye Hudut ve Sah�ller Sağlık Genel Müdürlü-
ğü’nden ün�vers�tem�ze tahs�s ed�len Radyasyon Onkoloj� 
L�near Akseleratör Radyoterap� C�hazı’nın açılış tören� 
gerçekleşt�r�ld�.

Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n destekler�yle düzenle-
nen tören, Başbakan Yardımcımız Sayın F�kr� Işık’ın teşr�f-
ler�, Kocael� Val�s� Hüsey�n Aksoy, Kocael� Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı İbrah�m Karaosmanoğlu, Rektörümüz Prof. 
Dr. Sadett�n Hülagü, Kocael� M�lletvek�ller�n�n yanı sıra çok 
sayıda �l protokolünün katılımı �le yapıldı.

Tören�n açılış konuşmasında Kocael�’de en �y� �mkanlara 
sah�p olan hastanen�n KOÜ Araştırma ve Uygulama 
Hastanes� olduğunu vurgulayarak başlayan Başbakan 
yardımcısı F�kr� Işık, “Kocael�’n�n b�r çok �lçes�nde hastane 
yapım çalışmaları devam ed�yor. Bugün de çok hayırlı b�r �ş 
�ç�n b�r aradayız. Çok daha �y� h�zmet verece ek pol�kl�n�k 
b�nasının temel�n� atıyoruz. Ün�vers�te hastanes�nde görev 
yapan çok değerl� hocalarımız var. Böyles�ne büyük b�r 
hastanede hasta memnun�yet� oluşturmak çok öneml�. 
Hocalarımız büyük b�r fedakarlıkla çalışıyor. Kocael� 
Ün�vers�tem�ze sağlık ve eğ�t�mde destek vermeye devam 
edeceğ�z” açıklamasında bulundu.

Kocael� Val�s� Hüsey�n Aksoy, “25. yılını kutlayan Kocael� 
Ün�vers�tes� Türk�ye’n�n sayılı ün�vers�teler� arasında. 
Bugün açacağımız eserler de ün�vers�te çalışmalarına 
büyük katkı sağlayacak. Son 15 yılda sağlık alanında 
öneml� değ�ş�m ve dönüşümler oldu. Ün�vers�te hastanem�z 
de bölgen�n en öneml� hastaneler�nden b�r�s� olarak bu dö-
nüşümün öncüler�ndend�r” şekl�nde konuştu. Kocael� Bü-
yükşeh�r Beled�yes� Başkanı İbrah�m Karaosmanoğlu �se, 
“Ün�vers�teler bulundukları şeh�rler�n enerj� kaynağı, 
geleceğ�n umudu, kent� önünü açan �l�m yuvalarıdır. Koca-
el� Ün�vers�tes� de kent�m�z�n güneş�d�r. Ün�vers�tem�zle �ş-
b�rl�ğ� �çer�s�nde olmaya devam ederek kend�m�ze görev ola-
rak gördüğümüz h�zmetler� yapmayı sürdüreceğ�z” �fade-
s�nde bulundu.

Ülkem�z� b�r adım öne taşıyacak projeler�n en öneml� kaza-
nım olduğunu �fade ederek sözler�ne başlayan Rektörümüz 
Prof. Dr. Hülagü, “Ün�vers�tem�z�n bu t�p yatırım, h�zmet ve 
eğ�t�m faal�yetler�n�n yanı sıra kend� öz kaynaklarıyla 23 m�l-
yon tl değer�nde 418 b�l�msel projeye �mza atmış olması son 
derece öneml�d�r. Ek pol�kl�n�k b�namız g�b�, fiz�ksel alan ve 
koşulları düzenleyecek çalışmaların sadece hastalarımıza 
değ�l ün�vers�tem�z�n b�l�msel faal�yetler�ne de öneml� b�r 
�vme kazandıracağını düşünüyorum” ded�.

Ek Pol�kl�n�k b�nasının çok amaçlı b�r b�na olacağını ve 
yen� b�r v�zyon kazandıracağını aktaran Rektörümüz 
Prof. Dr. Hülagü, “5 katlı olarak planlanan 29 b�n 
metrekarel�k b�nanın alt katı otopark olarak planlanmıştır. 
B�nanın Zem�n Katında Cerrah� B�l�mler Pol�kl�n�kler� yer 
alarak, amel�yat yoluyla tedav� yükü g�tt�kçe artan 
hastanem�zde, öneml� b�r rahatlamaya aracılık edecek.

İç Hastalıkları Pol�kl�n�kler� ve Çocuk Hastalıkları 
Pol�kl�n�kler� yer alıp hastanem�z� z�yaret eden hastaların 
büyük b�r oranını oluşturan dah�l� hastalıklardak� 
yoğunluğun azalmasına aracılık edecekt�r. B�namızın 2. 
Katında �se Dah�l� B�l�mler yer alacaktır. Tüm bu 
değ�ş�mlerle b�rl�kte projem�z�n 3. katında ‘İy� Hek�ml�k 
Uygulamaları ve S�mülasyon Merkez�’ yapılarak, tıp 
eğ�t�m�nde öneml� b�r yere sah�p olan; hasta-doktor 
�let�ş�m�, tanı koyma, kl�n�k karar verme süreçler�n�n 
eğ�t�m� gerçekleşt�r�lecekt�r.

Ün�vers�tem�z�n Avrupa çapında akred�te olmuş 
Gastroenteroloj� pol�kl �n�ğ�n�n Gastroendoskop� 
uygulama ve eğ�t�mler� de aynı katta gerçekleşt�r�lerek 
Avrupa standartlarında eğ�t�m ve tedav� �mkanı 
sunulacaktır. Çatısında hel�kopter p�st�, kusursuz 
pol�kl �n�k �mkanları, b� l �msel alana ve öğrenc� 
yet�şt�r�lmes�ne sunacağı katkılarla beraber 40 m�lyon 
Tl’n�n üzer�nde b�r mal�yetle gerçekleşt�r�lecek olan 
projem�z, dev b�r yatırım, ün�vers�tem�z �ç�n b�r m�henk 
taşı n�tel�ğ�nded�r. Pol�kl�n�klerden boşalan kısımlara �se 
bazı kl�n�kler�n aktarılması suret�yle, yoğun bakım yatak 
sayısı arttırılıp, özel katlar oluşturulacaktır.” şekl�nde 
konuştu.

Ün�vers�tem�ze kazandırılan radyoterap� c�hazının da 
öneml� katkı sunacağını söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Hülagü, “Yen� radyoterap� ün�tem�z�n h�zmete g�rmes�yle 
Avrupa standartlarının üzer�nde, son derece modern, 
nokta atışıyla etk� yapacak b�r kanser tedav�s�n� mümkün 
kılan �mkanlara kavuşmuş olacağız. Günde 120 hastaya 
radyoterap� h�zmet� ver�leb�l�yorken yen� ün�teyle b�rl�kte 
günlük 180 hasta rakamına ulaşacağız.

B�z Kocael� Ün�vers�tes� olarak yaptığımız �ş b�rl�kler�, 
gel�şt�rd�ğ�m�z projeler, verd�ğ�m�z eğ�t�m, ürett�ğ�m�z b�l�m 
ve az�z m�llet�m�ze h�zmet�m�zle her zaman olduğu g�b� 
Türk�ye’m�z �ç�n çalışmaya, üretmeye ve araştırmaya 
devam edeceğ�z.

Destek vermeye devam edeceğ�z.

KOÜ Kent�m�z�n Güneş�d�r

Ek Pol�kl�n�k B�nası B�l�msel Çalışmalara Hız
Kazandıracak

Ek Pol�kl�n�k b�nası çok amaçlı olacak

Radyoterap� C�hazıyla Günde 180 Hastaya Bakılacak

“Türk�ye’m�z �ç�n Çalışmaya, 
Üretmeye Ve Araştırmaya Devam Ed�yoruz”
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8 Aralık 2017'de Başbakan Yardım-
cısı Sayın F�kr� Işık'ın teşr�fler�yle 
temel atma tören� gerçekleşt�r�len 
ve 5 katlı olarak planlanan yen� po-
l�kl�n�k b�nası �nşaatında, 4 ay g�b� 
b�r sürede büyük b�r �lerleme sağ-
landı. Kaba �nşaat çalışmalarının 
hızla devam ett�ğ� pol�kl�n�k b�nası-
nın 2018 yılının sonunda tamamla-
narak vatandaşların h�zmet�ne su-
nulması hedeflen�yor.

Günde 4 b�n�n üzer�nde 
hastaya h�zmet vermes� 
beklenen yen� pol�kl�n�k b�-
nasında, hastalar daha 
rahat, gen�ş, huzurlu b�r or-

tamda h�zmet alab�lecekken hek�m-
ler de daha �y� b�r ortamda hastaları te-
dav� etme olanağı bulacak.

Yen� pol�kl�n�k b�nası, sağlık sektö-
ründe Marmara Bölges�'n�n parlayan 

yıldızı olan Kocael� Ün�vers�tes� 
Araştırma ve Uygulama Hastane-
s�'n� b�r üst sev�yeye taşıyacak. Böl-
gen�n en öneml� ve en güven�l�r sağ-
lık merkez� olan Kocael� Ün�vers�te-
s� Araştırma ve Uygulama Hastane-
s�'n�n modern tıp standartlarına 
daha uygun b�r h�zmet vermes� ama-
cıyla yapımına devam ed�len pol�kl�-
n�k b�nası, otopark ve hel�kopter p�s-
t�yle b�rl�kte modern ve gel�şm�ş sağ-
lık h�zmetler�n� vatandaşlara suna-
cak.

Beş katlı yen� pol�kl�n�k b�nasında; 
mevcut pol�kl�n�kler�n yanı sıra, Av-
rupa çapında Gastroenteroloj� ve 
Eğ�t�m Merkez�, İy� Hek�ml�k Uygu-
lamaları ve S�mülasyon Merkez�, 
S�nd�r�m S�stem� Hastalıkları Enst�-
tüsü ve VİP serv�s� de bulunacak. 
Alt katı otopark olacak pol�kl�n�k b�-
nasının çatısında da hel�kopter p�st� 
bulunacak.

5 Katta da Modern Sağlık H�zmet�

G

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor
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Kocaeli Subesinden 

Tıp Egitimine Katkı 
.

7

OÜ

ile



 Çölyak Hastalığı genetik ola-
rak yatkın kişilerde gluten (gli-
adin) ile karşılaşma sonrası ince 
bağırsak hücrelerinde zedelen-
me olmasıdır.

 Gluten başlıca buğday, arpa, çavdar ve yulafda bu-
lunur. Buğday ile hastalık ilişkisi ilk kez 1953 de tarif 
edilmiştir. Türkiye’de her 100 kişinin yaklaşık 1’inde 
Çölyak Hastalığına rastlanmaktadır. Kuzey Avrupa 
ülkeleri en sık rastlanıldığı yerlerdir. Pirinç tüketi-
minin çok olduğu Hindistan, Çin ve Japonya da 
ise daha seyrektir.

Genetik olarak yatkın kişilerde gluten (gliadin) ile kar-
şılaşma sonrası ince bağırsak hücrelerinde zedelen-
meyi Glutene duyarlı olan kişinin bağışıklık sistemi 
yapmaktadır. Bu kişilerin kanında da hassas olunan 
maddelere karşı antikorlar bulunmaktadır.

İshal, gaz, şişkinlik, kilo kaybı, çocuklarda gelişme ge-
riliği ve boy kısalığı, kanda vitamin ve mineral eksiklik-
leri (Demir, Kalsiyum, B ve D vitaminleri…),kansızlık sık 
görülen belirti ve bulgularıdır. Hastalık şikayet oluşturma-
yan sessiz formdan (tesadüfi olarak kanda antikorla sap-
tanır) şiddetli beslenme bozukluğunun görüldüğü forma 
kadar farklı şekillerde görülebilir. Genetik yatkınlığı olan bir-
çok kişide hiçbir belirti yokken, bir kısmında gaz ve şişkinlik 
gibi hafif şikayetler, bir kısmında kronik ishal, bir kısmında kilo 
kaybı ve kansızlık, vitamin ve mineral eksiklikleri, az bir kısmında 
da ciddi kilo kaybı görülür.

Kronik veya tekrarlayan ishaller, diyet yapmaksızın kilo kaybı, gaz ve şişkinliği 
fazla olan kişilerde; açıklanamayan demir, B12 vitamini ve folik asit eksikliğinde, ge-
lişme çağındaki çocuklarda boy kısalığı ve gelişme geriliği olanlarda ve birinci derece ya-
kınlarında çölyak hastalığı olanlarda hastalık araştırılmalıdır.

Tanı; kan testleri olan Anti Endomisyum IgA ve/veya Doku Transglutaminaz
IgA pozitifliği ile beraber ince barsak biyopsisinde değişikliklerin saptanmasıyla
konur. Genetik yatkınlığı gösteren testler ise HLA DQ2 / DQ8 pozitifliğidir. Genetik
yatkınlık testlerinin negatif olması o kişide Çölyak Hastalığı olmadığını gösterirken,
pozitif olması mutlaka çölyak hastalığı olduğunu göstermez.

Tedavisi gluten içeren buğday, arpa, yulaf ve çavdarın kısıtlanmasıdır. Eğer
var ise eksik vitamin ve mineraller verilmelidir. Tüketilen besinlerin içeriği dikkatle
kontrol edilmelidir. Bira tüketilmemelidir. Diyete uymakla şikayetler birkaç hafta ve
ayda geçer. 

Diyet yaşam boyudur.

ÇÖLYAK
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( Omurilik   Egriligi )

rtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Öğrt.Üyesi Dr. Emre Karadeniz, Türk toplumunun 
yüzde 3'ünde omurilik eğriliği (skolyoz) olduğunu, deformenin ilerlemesini yavaşlatan fizik tedavi 
programları olmasına rağmen kötü gidişata engel olunamadığını, mutlaka bir cerrahın deformeyi dü-
zeltmesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmato-
loji Bölümü'nde doğuştan olabildiği gibi doğumdan sonra gelişim 
sürecinde ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan normalde düz hal-
deki omurganın sırt ve bel bölgesinden görülen sağa ve sola doğru 
oluşan eğrilik çeşitli yöntemler uygulanarak tedavi ediliyor. Öğrt. 
Üyesi Dr. Emre Karadeniz skolyozun çeşitli yaş gruplarında ortaya 
çıkabildiğini belirterek, şöyle dedi: ‘Skolyoz’ dediğimiz hastalık ka-
fadan leğen kemiğine kadar olan kemik bloğunun üç eksende ön 
arka sağ sol, rotasyon anlamında anatomik normal eğimli yapısını 
kaybetmesidir. Skolyozun tipleri vardır. 

Yeni doğmuş çocukların omurlarındaki anormallikten dolayı eğrilik olabilir, ikili yaş civarlarında omurga eğri-
likleri çıkabilir. 10 yaş civarında çıkan ise ayrı bir grup omurga eğrilikleri vardır. Bunların hepsinin de davranış-
ları birbirinden farklıdır. Bu skolyoz hastalığını profesyonel olarak takip edilmesi ve ona göre de tedavinin plan-
laması gerekiyor.

Türk toplumunun yüzde 3'ünde Omurga eğriliğine rastlandığını söyleyen Yard. Doç.Dr. Emre Karadeniz, "Top-
lumda rastlanma oranlarına gelince de biliyoruz ki, Türk toplumunun yüzde 3'ünde bu hastalık var ve bundan 
sonra doğacak çocuklar için de aynı şey geçerli. Bunların yüzde 10'u bir profesyonel tedavi düzenlemesine ihti-
yaç duyacaklar ve bunların da yüzde 10'u cerrahi müdahale adayı.

Öğrt.Üyesi Dr. Emre Karadeniz, küçük çocukların omurilik eğriliğinin fark edilmesinin çok zor olduğunu ifade 
ederek "Küçük çocukların bunları fark etmeleri, aynaya baktıklarında bunu görmeleri zor. Genel olarak bize has-
taların şekli ebeveynin bu çocuğun bir omzu düşük bir omzu yukarıda, bu çocuğun sırtında bir anormallik var 
diye geliyorlar. Bu toplum sağlığı anlamında ebeveynin takibiyle ortaya çıkması olağan bir parametredir ama 
bunun üzerine bir profesyonel bakışla gitmek daha mantıklı olabilir.

Dünyada bu tarama programlarına ilişkin örnekler var. Amerika'nın birkaç eyaletinde bu konuda halkın üzerine 
gidip agresif olarak bunun tarama programları oluşturulmuş ve işliyor. Bazı eyaletlerde bu tercih edilmiyor. Tür-
kiye için hangisi doğru bu yaklaşımlardan onu zamanla göreceğiz"

COCUKLARIN EGRILIGI FARK ETMESI ZOR

O

Emre KARADENİZ
Öğrt. Üyesi Dr. 

.
. . ....
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Türkiye'nin 
ilk ve tek 
Gündüz Kliniği

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı Anabilim Dalı bünyesin-
de hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek Gündüz Klinigi, psikolojik sorun yasayan çocuk-
ların tedavisini gerçeklestirerek onları mutlu ve saglıklı bireyler olarak hayata hazırlıyor.

aklaşık 6 yıldır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim 
Dalı bünyesinde hizmet veren Gündüz Kliniği'nde ruhsal bozukluğu olan çocuklar öğ-
retmenler tarafından her gün birebir olarak değerlendiriliyor. Ortalama 2 ay gibi bir te-
davi süreci sonunda hastalar taburcu olabiliyor.

Gündüz Kliniği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Nursu Çakın Memik, "Gündüz Kliniği Kocaeli Üniver-
sitesi bünyesinde Çocuk ve Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı altında çalışan, çocukların ve ergenlerin 
ruhsal sağlığını desteklemek amacıyla olan bir kurum. Buraya ruhsal bozukluğu olan çocuklar ge-
liyor. Ruhsal bozukluğu olan çocuklar özellikle burada her gün değerlendiriliyor. Her gün bir dok-
tor tarafından psikoterapi uygulanıyor. Uğraşı öğretmenleri var. Öğretmenler ile birlikte mutfak 
etkinliği, sanatsal etkinlikler, masa oyunu oynama gibi etkinlikler yapıyoruz" dedi.

Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanlarının Türkiye'de sayıca az olduğunu belirten Memik, "Bu ne-
denle kliniklerde çok az sayıda. Ayaktan tedavi hizmetleri neredeyse her ilimizde mevcut. Ancak 
yataklı servis ve gündüz kliniği eksikliğimiz var. Gündüz kliniği yalnızca Kocaeli Üniversitesinde 
var. Farklı ruhsal bozuklukları olan çocuklar buraya geliyor. Otizmi olan çocukta, kişilik bozuklu-
ğu olan çocuklar da gelebiliyor. Birçok ruhsal rahatsızlığı olan çocuk burada tedavi alma fırsatı bu-
luyor" şeklinde konuştu.

Her gün farklı etkinliklerin yapıldığını söyleyen Memik, "Etkinliklerin yanı sıra birebir 
eğitim de görüyorlar. Ardından bütün çocukların bir arada olduğu etüt saatleri 
oluyor. Bu şöyle bir avantaj sağlıyor. Burada not sistemi yok ama çocuğun 
var olan durumu diyelim ki 6'ncı sınıf ama kendisi 2'nci sınıf seviyesin-
de. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. O zaman çocuğun bulunduğu nokta-
dan eğitimlerine başlıyorlar. Akademik eğitim de destekleniyor ama 
bizim en çok önemsediğimiz ruhsal sağlıklarını geri kazandırmak. 
Bazı çocuklar bir ay bazı çocuklar 3 ay kalıyor. Ortalama 1.5-2 ay süre 
içerisinde her gün buraya geliyorlar. 

Hedeflediğimiz şey ruhsal çocukların ruhsal sağlıklarını geri kazandı-
rılması sağlamak. Gündüz kliniğinin bu anlamda başarı oranları yük-
sek. Burada tedavileri biten hastaları ayaktan tedaviye yönlendiri-
yoruz. Ayaktan takibin zor olduğu hastaları gündüz kliniğine alıyo-
ruz. Ayaktan tedavi de hastaları haftada bir görüyoruz. Gündüz 
klinğinde ise her gün tedavi şansımız oluyor. O yüzden çok 
daha ayrıntılı ele alabiliyoruz. Bu nedenle tedavi başarısı çok 
daha yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.

Y
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Saglık Bakanlıgı, �Saglıkta Dönüsüm Projesi� ile saglık kuruluslarında hızlı bir degisim gerçeklesti-
rirken hastaneler yenilenerek uluslararası standartlara uygun, en son teknolojik cihazlar ile donatıl-
mıs tam tesekküllü yapılar haline gelmeye devam ediyor. 

ilk devlet Hastanesi 

HIMSS 6 
seviyesine ulaSan 

ocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ola-
rak, sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine ulusla-
rarası standartlarda uyum sağlamayı kolaylaştırmak 
amacıyla başlatılan, kağıtsız hastane olarak da bili-

nen HiMSS 6 akreditasyon belgesini 25.12.2017 tarihi itiba-
ri ile almış bulunmaktayız. 

K

Böylece Hastanemiz; Türkiye'deki tüm Araştırma 
ve Uygulama Hastaneleri "HIMSS 6" seviyesine ula-
şan ilk hastane oldu. Bu konuda gayretlerimizi destekle-
yen ve yüreklendiren Rektörümüz Prof Dr. Sadettin Hüla-
gü'ye ,Başhekim yardımcımız Doç. Dr. Alparslan Kuş, Bilgi işlem 
Müdürümüz Nafiye Asıliskender'e, Hemşirelik müdürlüğümüz 
Gonca ilter’e , Endokrinoloji Servis ekibine, hastane eczanemiz çalı-
şanlarına ve diğer tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

. . . .

. .
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O Ü  T ı p  F a k ü l t e s i 
Leyla'dan Sonra Dönem 
Koordinatörü Sema 
Nur Karanlık, 2014 yı-

lında ÇAPA Tıp Fakültesi öğrenci-
lerinin hayata geçirdiği ve Türki-
ye'nin dört bir yanında hızla büyü-
yen bu değerli öğrenci oluşumu-
nun KOÜ Tıp Fakültesi Hastane-
si'nde de yoluna hızla devam etti-
ğini söyledi. Iyilikle Kalın! sloga-
nıyla yola çıktıklarını vurgulayan 
Sema Nur Karanlık, "Çocukları 
öğle aralarında ziyaret edip, on-
larla oyunlar oynuyoruz. Çocukla-
rın dileklerini yerine getirerek 
gönül bağı oluşturuyoruz" dedi.

KoÜ Tıp Fakültesi Leyla'dan Sonra 
Dönem Koordinatörü Sena Buse Bey-
dilli, çocuklarla yılbaşında, 23 Nisan'da 
ve diğer günlerde hastanenin pediatri 
odasında veya izmit Rehabilitasyon 
Merkezi'nde düzenlenen çeşitli etkin-
liklerle vakit geçirip onların umutları-
na ortak olmaya devam ettiklerini söy-
ledi.

"Bugüne kadar 256 çocuğu hayalini 
kurdukları kitap, ayakkabı, oyuncak, 
doktor önlüğü, mezuniyet elbisesi gibi 
ihtiyaçları ile buluşturduk. Bazı çocuk-
larımız hem kendileri hem de diğer ço-
cuklar için boyama kitapları gibi istek-
lerde bulunuyor" diyen Beydilli, bunun 

yanı sıra 2 sene önce Kocaeli Üniversi-
tesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygula-
ma Birimi (DETAB)'nin yanına bugüne 
kadar ziyaret edilen çocukların hayal-
leri ve umutlarıyla beraber kök salma-
ları için de bir hatıra ormanı oluştur-
duklarını söyledi.

Önemli Bir Proje Daha: ‘Bir Damla 
Umut’

KoÜ Tıp Fakültesi'nin projeye katılan 5. 
fakülte olduğunu ifade eden Leyla'dan 
Sonra Projesi Fakülte Sorumlusu 
Ebsar Nur Güneş ise "Projenin ilham 
kaynağı olan Leyla'nın dileği gerçekle-
şemedi fakat onun vesilesiyle bin

lerce çocuğun dileği gerçekleşti ve ger-
çekleşmeye de devam edecek" dedi.

Ziyarete gidilen lösemi hastası çocuk-
ların kan ihtiyaçlarını karşılamak doğ-
rultusunda yola çıkılan "Bir Damla 
Umut" projesine de değinen Güneş, bu 
proje için gönüllülerin Leyla'dan Sonra 
sayfasını ziyaret ederek karşılarına 
çıkan kırmızı butona isim, şehir, tele-
fon ve kan gruplarını yazıp üye olmala-
rıyla lösemi hastası çocuğa ve ailesine 
vakit kaybetmeden yardım edilebildi-
ğini aktardı. Ebsar Nur Güneş, aynı za-
manda KOÜ Tıp Fakültesi Hastane-
si'nin kan bankasıyla çevre illerden 
gelen hastaların ihtiyaçlarını karşıla-
dıkları bir merkez olduğunu belirtti.

256 Cocugun Hediyesi Verildi

K

LEYLA DAN sonraLEYLA DAN sonra
Kronik (süregen) hastalıgı olan çocukların birer dileklerini yerine getirip, iyilesme süreçlerine 

manevi katkı saglamayı amaçlayan bir ögrenci hareketliligi olarak 2014 yılında baslayan 

Leyla'dan Sonra projesiyle Tıp Fakültesi ögrencileri çocukları ziyaret edip onlara istedikleri 

hediyeleri vererek gönül bagı olusturuyor.
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ektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ercüment Çiftçi, 
destekleri ve yardımla-
rı sebebiyle Serdivanlı 

hayırseverlere ve Serdivan Bele-
diyesi'ne teşekkür ederken hayır-
severlere, yardım ve desteklerin-
den ötürü çiçek ve teşekkür bel-

gesi takdim edildi. Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi'nde yenile-
nerek vatandaşlarımızın hizme-
tine sunulan tek kişilik dört özel 
odaya, Sabri Reha Batur, Mela-
hat Batur, Necmettin-Mualla Hoş-
kan ve Serdivan Belediye Baş-
kanlığı isimleri verildi.

Yenilenen odaların açılışı Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, 

hayırseverler ve öğretim üyelerinin 

katılımlarıyla gerçekleştirildi.

R

4 ÖZEL ODASI Hastanemizin
H a y ı r s e v e r l e r c e 

YENiLENDi 
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ocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesinin koridorlarındaki boş kalan duvarlara Kocaeli 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü 
başkanı Doç. Dr. M. Ertuğrul Tuna ve Güzel Sanatlar 

Fakültesi Konuk öğretim üyesi Candoğan Demir tarafından 
yağlı boya resimleri yapılmaya başlandı.

Yapılacak olan çalışmalarla hastaneye tedavi olmak için gelen 
hastaların, hasta yakınlarının ve aynı zamanda çalışanların bir 
nebze olsun bulundukları hastane ortamından uzaklaşmaları, 
rahatlamaları hedeflendi. Üniversitemiz yalnızca bilimsel ça-
lışmalar değil toplumun hizmet aldığı alanların daha yaşana-

K
bilir bir hale getirilmesi için de çalışmalar yürütmekte-
dir. Hastanemiz, halka sağlık hizmeti vermekte ve kişi-
lerin sağlık kalitesini artırma misyonuyla hareket edi-
yor. Hastalar için kalmış oldukları mekânların özellikle-
ri ve görüntüsü de çok önemli olduğu düşüncesinden 
yola çıkarak hastanede daha güzel bir görüntü oluştur-
mak için koridorları renklendirmeye çalışmalarımız 
devam edecektir.

Kamu spotlarının yanı sıra bu şekilde el emeği ile yapıl-
mış resimlerinde hastane duvarlarını renklendirmesini 
planlıyoruz.

rengarenk

duvarlar

Hastanemize
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Anesteziyoloji ve Reaminasyon 
 Anabilim Dalı 
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Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anabilim Dalı olarak,

anestezi uygulamaları için 

ameliyathanedeki hastalarımıza, 

yoğun bakımda yatan hastalarımıza

ve algoloji polikliniğinde ağrı 

hastalarımıza  hizmet vermekteyiz.

• Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı olarak, anestezi uygulamala-
rı için ameliyathanedeki hastalarımıza, 
yoğun bakımda yatan hastalarımıza ve al-
goloji polikliniğinde ağrı hastalarımıza hiz-
met vermekteyiz. Bunun dışında hastane-
nin bir çok biriminde de, gerekli prosedürle-
rin gerçekleş�rilebilmesi için sedasyon hiz-
me� sağlamaktayız. 

• Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı 1995 yılında Prof. Dr. Kamil Toker tara-
�ndan kurulmuştur. Tıp Fakültesinin henüz 
kuruluş aşamasında olması nedeni ile 3 
ameliyathane ve tek yataklı bir yoğun 
bakım ünitesi ile 30 Ekim 1995 tarihinde fa-
aliyete başlamış�r. Anabilim Dalımız 2005 
yılının haziran ayından bu yana da üniversi-
temizin yeni yerleşkesindeki modern hasta-
nesinde hizmet vermektedir. An i�bari ile 17 
ameliyathane ve 21 yataklı yoğun bakım 
ünitesi ile faaliye�ni sürdürmektedir.

• Anabilim dalımızda, 3 profesör, 5 
doçent, 1 yardımcı doçent ve 14 araş�rma 
görevlisi ile 1 yoğun bakım yandal uzmanlık 
öğrencisi bulunmaktadır. Her eği�m yılında 
her ha�a cuma günü yarım gün teorik eği�-
me ayrılmış�r. Yıl boyunca her araş�rma gö-
revlisive her öğre�m üyesinin en az bir kere 
sunum yap�ğı teorik eği�m toplan�larımız 
yapılmaktadır. Ayrıca olgu tar�şmaları ma-
kale sunuları da yapılmaktadır. Teorik eği-
�mlere Anabilim Dalının bütün üyeleri ka�-
lırlar. Hasta başı eği�m faaliye�mizin bir 
parçası olarak kesin�siz sürer. Bütün öğre-
�m üyeleri gerek ameliyathane gerekse 
Yoğun Bakım Ünitesinde ak�f olarak çalış-
�klarından bu eği�m, öğre�m üyesi ile bire-
bir yapılabilmektedir. 

• Anestezi Polikliniğinde yılda yak-
laşık 15500 bin hastaya hizmet verilmekte. 
Ayrıca anabilim dalımız bünyesindeki Algo-
loji polikliniğimizde de bu dönemde 737 has-
taya hizmet verilmiş�r. Ancak ameliyat sa-
yısını vermek daha doğru olacak�r. 2017 yı-
lında faaliyet göstermiş olan 15 ameliyat-
hanede toplam 17 binameliyat yapıldı. Bun

ların yaklaşık 3 bin 500’ü lokal anestezi al-
�nda gerçekleş�rilmiş, 14 bine yakın sayıda 
cerrahi girişim de genel ya da rejyonal anes-
tezi ile gerçekleş�rilmiş�r. Ameliyathane dı-
şında 14 farklı disipline de hizmet veriyoruz. 
Bunlar arasında girişimsel radyoloji, giri-
şimsel kardiyoloji, psikiyatri, radyasyon on-
kolojisi, tüp bebek ünitesi, çocuk ve erişkin 
gastroenteroloji, bera merkezlerini saymak 
mümkündür.

• Kliniğimizde bilimsel araş�rma ve 
faaliyetler de ilk günden bugüne durmadan 
daha da hız kazanarak sürmektedir. Şu ana 
kadar kliniğimizden uluslararası ve ulusal 
düzeyde 100’den fazla yayın yapılmış olup 
yaklaşık 40 kadar kitapta da yazar olarak fa-
aliyette bulunulmuştur. Ayrıca hocalarımız 
yurt içi ve yurt dışında yapılan kongreler ve 
seminerlerde eği�mci veya konuşmacı ola-
rak ak�f görev almaktadır. Bunun yanı sıra 
kendi bünyemizde de düzenlediğimiz uz-
manlık sonrası eği�m kursları mevcuttur.

• Her geçen gün daha da büyüyen 
kliniğimizin, ilk günden bugüne gelişmesin-
de, bizlerin ye�şmemizde sonsuz emeği ola-
ğan ve bugün emekli olarak aramızdan ay-
rılmış bulunan Sayın Prof. Dr. Kamil Toker ve 
Sayın Prof. Dr. Z. Mine Solak hocalarımıza 
da bu vesile ile teşekkür eder saygı ve hür-
metlerimizi sunarız.

Öğre�m Üyeleri

• Prof. Dr. Yavuz Gürkan (Anabilim 
Dalı Başkanı)
• Prof. Dr. Nur Baykara 
• Prof. Dr. Tülay Şahin 
• Doç. Dr. Murat Tekin 
• Doç. Dr. Dilek Özdamar 
• Doç. Dr. Tülay Hoşten Çardaközü
• Doç. Dr. Alparslan Kuş 
• Doç. Dr. İpek Aydın 
• Yrd. Doç. Dr. Can Aksu
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Son teknoloji BiplanAnjiografi Cihazı, normal iki 
anjiyo cihazının birleşiminden oluşan donanıma 
sahiptir. Aynı anda 2 ayrı açıdan farklı açıdan gö-
rüntü çekebilmekte ve aldığı 3 boyutlu görüntü-
lerle beyin damar hastalıklarının tanı ve tedavi-
sinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Cihazın 
basit tomografi özelliği ile hasta anjiyo masa-
sından hiç kaldırılmadan beyin kanaması kont-
rolü yapılabilmekte ve sonrasında yapılacak te-
davi işlemleri daha kolay ve sağlıklı planlama ya-
pılabilmektedir.

Anjiyografi nedir?

Anjiyo ya da anjiyografi(anjiyo=damar, 
grafi=görüntüleme), insan vücudundaki da-
marların içine kontrast denilen renkli bir madde 
verilerek damarların görüntülenmesidir. Anji-
yografi ile damarlar ile ilgili birçok hastalığa tanı 
koymak ve gerekirse aynı andaendovasküler te-
davi(damariçi) uygulamak mümkündür.

Beyin anevrizması nedir?

Beyinde atardamarın zayıf bir noktasının geniş-
leyerek balonlaşmasıdır. Anevrizmalar genel-
likle her yaşta görülebilse de yaşla birlikte gö-

rülme sıklığı artar. Anevrizmalar genellikle de-
vamlı olarak basınç altında kalan damarların ça-
tallanma bölgelerinde oluşur.

Tanı nasıl konulur? 

Anevrizma tanısı genel tarama amaçlı kullanı-
lan Bilgisayarlı Tomografi(BT) veya Manyetik 
Rezonans Görüntüleme(MR) ile konabilir. Bu 
teknikler ile damarların görüntülendiği BT anji-
ografi ve MR anjiografi yapmak mümkündür.

Beyin anevrizması nasıl 

bulgu verir?

Beyin anevrizmaları hiçbir yakınmaya yol açma-
yacağı gibi kitle etkisi(baş ağrısı, bulantı kısma, 
göz bulguları gibi) ile sorunlara yol açabilir. 
Beyin anevrizmalarında korkulan ve tedavi baş-
lıca nedeni olan anevrizmanın patlayarak beyin 
kanamasına yol açmasıdır. 

Nasıl tedavi edilir?

Başlıca iki yöntem vardır; açık cerrahi ile klip-
lenmesi veya endovasküler yolla tedavisi (kafa-
tasını açmadan damarın içerisinden tedavi)

Anevr i zmanın  kapa l ı 

yöntemle (Endovasküler 

yolla) tedavisi  nasıl 

yapılır?

Tıp alanında son gelişmeler sonucunda açık 
ameliyata gerek kalmadan, kasıktan girilerek 
damar içinden anevrizma tedavisi kolaylıkla ya-
pılmaktadır. Oldukça ince (kalınlığı 1mm altı 
olan) kateter adı verilen ince boru sistemleri ile 
beyin damarı içerisindeki genişleme gösteren 
bölgeye ulaşılarak gerekli tedavi yapılmaktadır. 
Kapalı yöntemle açık ameliyata göre çok daha 
kısa sürede yapılan bu tedavi sonrasında hasta 
3-4gün içinde tamamen günlük yaşamına dö-
nebilmektedir.

KURULUMU 
TAMAMLANDI 

Biplan Anjiyografi Biplan çift tüp ve çift 

dedektörlü dijital 

anjiografi cihazı ile düşük 

dozda radyolojik çekim 

sağlayabilmenin yanı sıra, 

özellikle beyinde inme ve 

anevrizma tedavisi gibi 

nörovasküler girişimsel 

işlemler için ideal

bir ortam 

sağlamaktadır.
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İlki Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleş�rilen 
Ulusal Sağlıkta Kalite Formu'nun (USKAF) üçüncüsü 2 
Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleş�rildi.

ocaeli Üniversitesi, Sağlıkta Kalite için İnovasyon Derneği (SAKİD) 
ve SENATURK öncülüğünde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipli-
ğinde gerçekleş�rilen USKAF III'ün ana temasını 'Sağlıkta Kalite Uy-
gulamaları ve Mentorluk' oluşturdu.

Açılış konuşmalarında Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment 
Çi�çi, “30 yıl önce hastanın sağlığa ulaşması, hastaneye yatabilmesi ciddi bir 
aşama gerek�riyordu. Fakat günümüzde hem teknoloji hem de sağlık alanın-
da yaşanan dönüşümle hasta telefonla randevu alıp ameliya�nı bir günde ola-
rak evine gidebiliyor. Her geçen gün sağlıkta daha ileriye gidiyoruz ama bu 
ilerlemeyi daha da art�rmalıyız. Bu kapsamda yapmış olduğumuz bu forum-
lar sağlıkta kaliteyi art�rma konusunda önemli yer alıyor” dedi. Prof. Dr. Ercü-
ment Çi�çi, sağlıkta kalite konusunda 2018 yılında İstanbul'da bir kongre yap-
mayı hedeflediklerini de aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık hedefleri ve sağlıkta kalite hakkında sunum 
yapan Kocaeli Üniversitesi Araş�rma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Zafer Cantürk, “Sağlık alanında yap�ğımız çalışmaları genişletme adına Ulu-
sal Sağlıkta Kalite Formu yapmaya karar verdik. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Sa-
det�n Hülagü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün des-
tekleriyle ilkini Kocaeli Üniversitesi ikincisini de İTÜ'de düzenledik. Bu sene de 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bir aradayız. Bu formun gerçekleşmesine destek 
olan ve bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ve Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar da açılış konuşmaların-

da sağlıkta yaşanan dönüşümlere değinerek formun düzenlenmesinde emeği 
olan herkese teşekkür e�.

USKAF III'de, '4.0 Endüstri Devrimi Sağlık Sektörüne Ne Ge�ri-
yor?', 'Op�mum Sağlık Hizme� İçin Gereken İh�yaçlardaki Kü-
resel Değişimler', 'Sağlık Hizme�nde Kalite İçin Yapısal Gerekli-
likler', 'Sağlık Hizme�nde Uygulamalar: İyi Klinik Uygulamalar 

İçin Araç Mı Hedef Mi?', 'Hasta Güvenliği, Memnuniyet ve Etkinlik 
Açısından Ölçülebilir Çık�lar' konu başlıklarıyla paneller ve konferans-

lar yapıldı.

K

U LUSA L 
FORMUSAGLIKTA-
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cocuklarda 

Korku

Çocuklarda korkuların olması doğal mıdır? 

Ne tür korkular ayrın�lı ele alınmalı ve destek 
aranmalı? 

u tür sorular sık sık ebeveynlerin aklına ta-
kılmaktadır. Korku gerçek ya da gerçekleş-
mesi muhtemel bir tehlike karşısında olu-
şan duygusal yanıt�r. Evrimsel açıdan bak-

�ğımızda korku duygusu nesillerin devamı için ya-
şamsal öneme sahip�r. Eski çağlarda insanların 

vahşi ve yır�cı hayvanlardan kaçabilmesi, şim-
diki zamanlarda hızla gelen bir araba-

dan uzak durmak için insanların 
korku duygusu yaşaması gereklidir.

İnsanın yaşama uyum sağlama-
sını ve korunmasını sağlayan bir 
duygudur korku. Aksi takdirde 
insanların yaşamını sürdürme-
si mümkün değildir. Korku, teh-
likelerden kaçınmamızı, hızlı 
karar vermemizi ve kurtulma-
mızı sağlar. Tüm bedenimizi, 
kaslarımızı, kalbimizi kaçmaya 
hazır hale ge�rir. 

Bazı durumlarda daha kolay 
korku duyarız. Bir tavşan ile bir 
yılanı karşılaş�rdığımızda her-
hangi bir deneyim yaşamamış 
olsak bile yılandan korku duy-
mamız çok daha kolay ve oto-

ma�k meydana gelmektedir. 
Birçok farklı duygu ifadesi 

yansıtan yüz görünümleri 
gösterildiğinde korku ifa-
desi olan yüz daha hızlı 
ve kolay fark edilir ve 
beyin ak�vitesi korkulu 
yüz gördükten sonra de-
ğişmektedir.

B
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onuçta insanın ruhsal ve bedensel korunumunu ve bütünlüğünü sağlaması için önemli bir hizme-
� vardır korku duygusunun. İnsanların gelişimsel olarak doğal sayılabilecek korkuları vardır. Bir 
bebek hızlı hareket et�rilmekten, ani yaklaşan bir cisimden, yüksek sesten ya da yabancı bir kişi-
nin kucağında olmaktan korkabilir. Okul çağında olan bir çocuk �r�nadan, gök gürültüsünden, 

anne ve babasının ayrılmasından, yaralanmaktan, bacağının kanamasından, mikroplardan, yatağın al�ndaki 
canavarlardan, hayaletlerden, öğretmenin ona kızmasından korkabilir. 

Bir ergen grup içine dahil edilmemekten, dışlanmaktan, fikirlerinin önemsenmemesinden korkabilir. Bir eriş-
kin başarısızlıktan, başkasının beklen�lerini karşılayamamaktan, çocuklarının sağlığının bozulmasından, işini 
kaybetmekten, ay sonunu ge�rememekten, bedensel yetersizliklerinden korkabilir. 

Bu korkular gelişimsel olarak var olan korkulardır. Ancak bir erişkin yatağının al�ndaki canavarlardan korku-
yorsa ya da bir ilkokul çocuğu ayın sonunu ge�rememekten korkuyorsa bu korkular a�pik�r. Korkular, kişinin 
günlük haya�ndaki işlevselliğini olumsuz yönde etkilemeye başladığı zaman sorun olarak kabul edilir. Kişinin 
korkudan dolayı okul,meslek ve aile yaşamında güçlüklerle karşılaşması, arkadaş, komşu, tanıdık ve aile üye-
leri ile olan ilişkilerde sorunlar yaşaması, korkunun günün büyük bir bölümünde kişinin aklını meşgul etmesi, ki-
şinin korku ve kaygılarını kontrol al�nda bulundurmakta güçlük çekmesi korkunun ar�k ruhsal bir bozukluk dü-

zeyinde olduğunun göstergeleridir. 

Bir çocuk korku duyduğunda korkusunu kü-
çümsemek, “ne var bunda korkacak?, kosko-
ca adam oldun, ağabey/abla oldun, bundan 
hiç korkulur mu?, bak ben korkuyor 
muyum?” gibi cümlelerle korkusunu azalt-
maya çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. 

Bu durumda çocuk kendisinin anlaşılmadığını 
hisseder ve bu duyguları yaşamaktan ötürü 
utanç duyar. Böyle bir durumda korkusunu an-
lamaya çalışmak, korku duygusunun yaşana-
bilir bir duygu olduğunu söylemek, bu duygu-
nun zamanla azalacağını söylemek ve önlem-

ler almak daha doğru bir yaklaşım olacak�r. Karanlıktan korkan bir çocuğun hangi odadan korktuğu, ne za-
mandan beri korktuğu, karanlıkta aklından neler geç�ği ve ne tür bedensel belir�lerinin olduğu sorulmalıdır. 
Karanlığın korku hissi yaşatmasının sebebinin belirsizlik olduğu, önümüzde ne olduğunu bilmiyor olmamız ol-
duğu, bir eşyaya çarpma ih�mali nedeniyle kimi zaman anne ve babaların da karanlıktan korkabildiği bilgisi 
verilmelidir. 

Alınabilecek önlemler çocukla birlikte tar�şılmalı, el feneri, ışıkları açık tutma gibi yöntemler önerilmeli ve 
çocuğun da önerileri değerlendirmeye alınmalıdır. Korku dirençli hale gelirse ve günlük yaşamı etkilemeye 
başlarsa, çocuğun işlevselliğini bozar, şiddetlenir ve yaygınlaşırsa bir ruh sağlığı çalışanından yardım alınması 
gerekebilir. Sonuçta korku duygusundan korkmamak, gelişimsel olarak korku duygusunun insanlarda var ol-
duğunu bilmek korkularımızı azaltacak�r. 

S

Doç. Dr.Nursu MEMİK ÇAKIN
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Minik Kalpler, 
Fedakar Yurekler Dunyada Yap lan Tum Ameliyatlar 

Art k Kocaeli'de

.. ..

Kocaeli Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahi-
si Anabilim Dalında Çocuk Kalp Ve Damar 
Cerrahisi alanında 100 kalp ameliya� ger-
çekleş�.

Yapılan Programa Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sadet�n Hü-
lagü, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çi�çi 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Zafer Utkan, Ko-
caeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. 
N. Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cer-
rahisi Anabilim dalından Prof. Dr.  Muhip Kanko,Pediyatri Kardiyolo-
ji bölümü Prof. Dr.  Abdülkadir  Babaoğlu,Anestezi ve Reanimasyon 
Doç.Dr.Tülay Çardaközü Kalp Damar Cerrahisi Öğre�m Görevlisi 
Doç. Dr. Oğuz Omay ve hasta yakınları ameliyat olmuş sağlığına ka-
vuşmuş bebekler yoğun bakım hemşireleri ve servis hemşireleri ka-
�ldı.

Kocaeli ilinde ar�k tüm kalp ameliyatlarının yapıldığını belirten 
Omay, 100. vakamız ile birlikte çoçuk kalp cerrahisinin en zorlu ame-
liyatlarından olan ve büyük şehirlerde özelleşmiş çoçuk kalp cerra-
hisi hastanelerinde yapılan, Büyük Arter Transpozisyonu ameliya�-
nı ve ameliyat sonrası bakımını başarıyla gerçekleş�rdik.

Kısaca bu doğumsal anomali, kalpten vucuda ve akçiğerlere kan gö-
türen ana damarların (aort ve pulmoner)kalpten ters çıkması olup 
en kısa zamanda ameliyat edilerek düzel�lmesi gerekir Büyük arter 
transpozisyonu her 10 bin doğumda yaklaşık 2-3 bebekte görül-
mektedir.. Büyük arter transpozisyonlu hastalarının önemli bir gru-
buna hiçbir müdahale yapılmaz ise doğumdan 1 ha�a sonra yüzde 
30'u, 1 ay sonra yüzde 50'si, ilk yaşa ulaşmadan yüzde 90'ı kaybedi-
liyor. Bizim hastamız ilimizde misafir olan Suriye'li bir ailenın 4000 
gram doğan bir erkek bebekleriydi. 

Doğumundan sonra 8. Günde operasyona alarak ana damarların 

yerlerini değiş�rip normal yerlerine alırken kalbin kendini besle-
yen iki koroner damarınıda ki bunlar 2-3 mm olup, yerlerini nor-
mal pozisyonuna ge�rdik. Bununla birlikte, yakın zamanda 
Down sendromlu üç hastamıza kalp ameliya� gerçekleş�rip, 
ailelerine sağlığına kavuşmuş olarak teslim e�k. Bu hastaların 
ikisinde Komplet Atrioventriküler Septal Defekt mevcuttu ki bu 
doğumsak anomalide sağ ve sol kalbi ayıran bölüm tama yakın 
oluşmamışken, kalpteki iki önemli kapak tek kapak olarak bu-
lunmaktadır. Operasyonda sağve sol kulakçıkları ve karıncıkları 
ayırırken, oluşmuş tek kapaktan darlık ve kaçak olmayan iki 
kapak oluşturduk. Ve bu ameliya� minicik bir kalbin içinde yap-
mak zorundasınız. Asıl önemli kısım ameliyat sonrası bakımı ki 
bu başarının %75, yenidoğan, çoçuk ve kalp cerrahisi yoğun 
bakım ünitelerinin personeli, hemşire ekibi, çoçuk, anestezi ve 
kalp damar cerrahi asistanları büyük bir özveri ile çalışarak 
bunu sağladılar.

Doğuştan kalp hastalıklarında erken tanı ve uygun zamanlama 
ile ameliyat çok önemlidir. Bu nedenle bu tür ameliyatların ya-
pıldığı merkez sayısının Türkiye genelinde az olması hasta yo-
ğunluğu nedeniyle özellikle hastaların ameliyat edilmesi için 
merkez bulunamaması hastaların il dışında ameliyat edilmeleri 
hasta ve hasta yakınlarını oldukça sıkın� yaratmaktadır. 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi sadece şehrimize değil Doğu 
Marmara ve Ba� Karadeniz bölgelerinede hizmet vermektedir. 
Hastanemiz özellikle çoçuk olsun, erişkin olsun tüm kalp hasta-
lıklarının tanısı, izlemi ve cerrahi yada invaziv yöntemlerle teda-
visinin dünya standartlarında yapıldığı bir merkezdir. Kalp has-
talıklarının tedavisinde cerrahi yöntemlerin dışında, kardiyoloij 
bölümündeki değerli hocalarımız daralmış ve �kalı kalp damar-
larını cerrahiye ih�yaç duymadan anjio ile açmalarının yanında 
dünyadaki son teknolojik uygumaları hastanemizde kullanarak 
hastalıklı kalp kapaklarını cerrahi olmadan değiş�rmektedirler. 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİNDE 
Minik Yureklere

100. Umutlu Dokunus

..

.
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Programın açılış konuşmasını yapan 
Araş�rma ve Uygulama Hastanesi Baş-
hekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, 
"Meme kanseri, kadınlarda en sık görü-
len kanser türü. Her 10 kadından biri 
meme kanserine yakalanıyor. Meme 
kanserinin görülme sıklığı artarken far-
kındalık çalışmaları ile tanı ve tedavi 
olanakları da artmakta. Tarama prog-
ramlarına ka�lamayanların kendini 5 
dakika muayene etmesi hayat kurtarıcı 
olacak�r" dedi.

Erken tanıyla beraber meme kanserinin 
baş edilebilir bir hastalık olduğunu be-
lirten Prof. Dr. Cantürk, "Sigara ve alkol 
tüke�mini azalt�ğımız takdirde meme 
kanserini kontrol al�na alabiliyoruz. 
Geç evlenmek, fazla östrojen, geç 
çocuk sahibi olmak ve az emzirmek 
meme kanserini art�ran riskler arasın-
da. Meme kanseri ne kadar kadın has-
talığı olarak bilinse de erkekler de dik-
katli olmalı çünkü her 100 hastadan 1'i 
de erkek" diyerek sözlerini tamamladı.

Programın ikinci kısmında meme kan-
seri hastaları İTÜ İşletme Mühendisliği 
Öğre�m Üyesi Doç. Dr. Ha�ce Camgöz 
Akdağ, Semra Bilgisu ve Kocaeli Üniver-

sitesi Hastanesi Hemşiresi Birsen Öner, 
hastalıkla tanışmalarını, hastalıkta ya-
şanan sorunları ve sonrasında gelişen 
süreçleri anlat�. Ruh Sağlığı ve Hasta-
lıkları Anabilim Dalı Öğre�m Üyesi Doç. 
Dr. Aslıhan Özlem Polat Işık ise hastalı-
ğın psikolojik boyutlarına değindi. 
Program, Araş�rma ve Uygulama Has-
tanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer 
Cantürk'ün ka�lımcılara teşekkür bel-
gesi ve çiçek takdiminin ardından toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ocaeli Üniver-
sitesi Araş�r-
ma ve Uygu-

lama Hastanesi Kon-
ferans Salonu'nda 
m em e ka n s er in d e 
erken teşhisin önemi-
nin vurgulanması ve 
meme kanseri farkın-
dalığının art�rılması 
amacıyla "Meme Kan-
seri Hastalarının So-
runları ve Farkındalık 
Programı" düzenlen-
di. Programın ilk kıs-
mında Kocaeli Üniver-
sitesi Devlet Konser-

vatuarı öğrencilerin-
den Nermin Dadaş-

b e y l i  v e  N a z l ı 
Özcan ka�lımcı-

lara müzik din-
le�si sundu.

Ayda 5 Dakika Kendinizi 
Muayene Edin

"Her 100 Hastadan 1'i Erkek”

Meme kanserinde

erken te�his, hayat kurtarır.

Ayda bir kez kendi kendinizi

muayene etmeyi, yılda bir kez

doktora görünmeyi

ihmal etmeyin.

Meme kanserinde

erken teshis, hayat kurtarır.

Ayda bir kez kendi kendinizi

muayene etmeyi, yılda bir kez

doktora görünmeyi

ihmal etmeyin.

.
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Ç Çeşitli sağlık sorunları ile Hastanemize 
başvuran hasta ve yakınları endişeli ve ön-
yargılı olabilmektedir. Bu nedenle çalı-
şanlarla hastalar arasında zaman zaman 
iletişim kazaları yaşanabilmektedir.

Biz Hasta Hakları olarak ; bu kazaları en 
aza indirgemek, çalışanlar ile hasta ara-
sında köprü görevi görerek yanlış anlaşıl-
maları önlemeye çalışmaktayız. Ayrıca 
hastaların hizmet alım sürecinde karşı-
laştıkları sorunların çözümüne yardımcı 
olarak, hak ihlaline uğradığını düşünen 
hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetle-
rinin giderilmesine çabalıyoruz. 

Yaşlı, yardıma muhtaç , engelli gibi önce-
likli hastalara randevu ve tedavileri konu-
sunda yardımcı olarak, işlerini kolaylaştır-
maktayız.

Hiçbir sorunu olmasa da sadece bilgi al-
maya gelen hasta ve yakınlarına da; iste-
dikleri konuda bilgilendirme yaparak, 

memnun ayrılmalarını sağlamaktayız. Birimimize 
şikayet, öneri memnuniyet başvuruları ; BİMER, 
CİMER, SABİM ve doğrudan dilekçe yolu ile gel-
mektedir. Bu başvurular Başhekimliğimiz tarafın-
dan özenle incelenerek, ilgili birimlere ve  Anabi-
lim Dalı Başkanlıklarına iletilmektedir. Gelen ya-
nıtlar da hastalara iletilmektedir.

İletilen sorun ve şikayetler, o hastanede hangi 
ünitelerde, ne tür ve kimlerden kaynaklanan so-
runlar yaşandığının, yöneticiler tarafından fark 
edilmesini sağlayarak daha fazla sorun yaşanma-
sını engellemek için büyük bir fırsat olarak değer-
lendirilmektedir. Birimimize doğrudan başvuran 
hasta ve hasta yakınları yaşadığı sorunları anla-
tırken onlara çözüm sunma gayretin göstermek-
teyiz. 

Sorununu anlatacak, içini dökecek bir muhatap 
bulan çoğu hasta veya hasta yakını, rahatlayarak 
sağlık kurumundan ayrıdığını görmekteyiz. Has-
tanemiz 3. basamak bir hastane olup, İlimizin 
yanı sıra çevre illerden de hasta kabul etmekte-
dir. Çevre illerde olmayan bir çok branşın ve bazı 
özellikli tetkiklerin hastanemizde yapılması hasta 
yoğunluğunu daha da arttırmaktadır.

Bunlara ek olarak alanlarında başarılı öğretim üye-
lerinin hastanemizde görev yapması, üniversite-
mizin itibar ve güvenilirliği de hastaların hastane-
mizi tercih etmesinde ilk sırada yer alan faktörler 
arasındadır. Bu nedenlerle bazı zamanlarda yaşa-
nan hasta yoğunluğu elbette aksaklıklara yol aç-
maktadır.

Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün des-
tekleri Başhekimliğimizin özverili çalışmaları ve 
ile bu aksaklıkları en aza indirmek için iyileştirme 
çalışmaları sürdürülmektedir.
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Bölgesel organizatörlüğünü Kocaeli Üni
versitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reani
masyon Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Rej
yonal Anestezi Derneği Başkanı olan Prof. 
Dr. Yavuz GÜRKAN tarafından yapılan top
lantı yine Üniversitemiz Anestezi ve Reani
masyon öğretim üyesi Prof. Dr. Tülay 
ŞAHİN, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Al
parslan KUŞ, Yrd. Doç. Dr. Can AKSU ile 
Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Eğitim Araş
tırma Hastanesinden Doç. Dr. Türkan 
KUDSİOĞLU ve Acıbadem Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Halim ULU
GÖL’ün katılımı ile gerçekleştirildi. Ultra
son rehberliğinde periferik sinir blokları ve 
klinik ultrason kullanımı ile ilgili güncel bil
gilerin paylaşıldığı toplantı başarı ile ger
çekleştirildi.

Avrupa Rejyonal 
Anestezi Derne
ği’nin Avrupada
ki 21 merkezde 
eş zamanlı dü
zenlediği 1. ES
RADay etkinliği 
çeşitli illerden 
gelen Anesteziyo
loji ve Reani
masyon uzman
larının katılımı 
ile Kocaeli Üni
versitesi Araştır
ma ve Uygulama 
Hastanesinde 
gerçekleştirildi. 
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Sosyal hizmet birey, grup ve toplumun sosyal eko-
nomik ve psikolojik sorunlarının çözümünde on-
lara yardımcı olan, gizlilik prensibiyle çalışan, 
her bireyin sorunlarının özel olduğunu kabul 

eden, bireyin güçlü yönlerini kullanarak sorunun çözü-
münde kendi kararlarını yine kendisinin vermesini sağla-
yan, sosyal devlet ilkesiyle birlikte sorunların çözümünde il-
gili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak kaynak yaratan bir 
meslektir. Hastane ortamında bu mesleği yapan kişi ise 
tıbbi sosyal hizmet uzmanıdır.

Meslek tarihsel süreç içinde toplumumuzda vakıflar der-
nekler tarafından gönüllülük esasıyla verilirken 1960 yı-
lında profesyonel meslek elemanlarının yetişeceği Sosyal 
Hizmetler Akademisi’nin kurulmasıyla resmi boyuta geç-
miştir. Mezun olan sosyal hizmet uzmanlarının insanla ça-
lışan kurumlarda (hastane, sevgi evleri, huzurevi, cezaevi, 
öğrenci yurtları, mahkemeler vb. ) görev almasıyla yaygın-
lık kazanmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baş-
hekimliği’nde 1998 yılından beri sosyal hizmet uzmanı 
görev yapmaktadır. Hastaneye ayaktan ve yatarak tedavi 
için gelen hasta ve hasta yakınlarından sosyal ekonomik 
ve psikolojik sorunu olanların çözümünde onlara yardımcı 
olmaktadır. .

Görevleri ve yapılan işlere bakıldığında;

1. Sosyal güvence problemi yaşayan hasta ve yakınlarına 
danışmanlık yapmak.
2. Korunmaya muhtaç bebek, çocuk, yaşlı, engelli vatan-
daşların koruma altına alınarak
uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesini sağla-
mak.
3. Tedavi giderini ödemekte zorlanan hasta ve yakınlarına 
durumuna uygun çözüm bulmak.
4. Diğer sosyal hizmet kuruluşlarıyla iletişimde olarak 
ortak projeler geliştirmek.
5. Gönüllü çalışmaları desteklemek ve organize etmek.
6. Çalışan güvenliği ile ilgili çalışmalara katılmak.
7. Sosyal hizmet uygulaması için gelen öğrencilere danış-
manlık yapmak. İşleri yapmaktadır.

Hastanede tedavi gören bütün hasta ve yakınlarının teda-
viden en iyi şekilde yararlanması için  oluşturulan ekipler 
içinde görev alarak mesleği ile ilgili bilgi ve tecrübesini kul-
lanmaktadır. Sorunları çözümünde hastane kaynaklarının 
yetersiz kaldığı durumlarda diğer kurumlarla iletişime ge-
çerek en kısa zamanda sorunun çözümüne çalışır. Bütün 
bu süreçte kişinin özel olduğunu, sorunun da özel olduğu-
nu bilerek mesleki yöntemleri kullanarak sorunu çözmeye 
çalışır, kaynak bulur, kendi sorununu çözecek güçlü yönle-
rini ortaya çıkararak destek verir

S

Sosyal
hizmet
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Kocaeli Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi 

konferans salo-

nunda Çocuk Sag-

lıgı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı ta-

r a f ı n d a n  " 1 0 . 

Çocuk Saglıgı Top-

lantısı" gerçekles-

tirildi. 

Kocaeli Üniversi-

tesi'nin yanı sıra 

farklı sehirlerden 

çok sayıda akade-

misyenin konus-

ma yaptıgı toplan-

tıya i lgi  yogun 

oldu.

u yıl ki konusu "Pediatrik Acil-
ler" olarak belirlenen toplan�-
nın açılıs konusmasını Tıp Fa-
kültesi Çocuk Saglıgı ve Hasta-

lıkları Ana Bilim Dalı Baskanı Prof. Dr. 
Nazan Sarper yap�. 

Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı'nın kurucusu olan ve bugünlere gel-
mesinde büyük emekleri bulunan Prof. 
Dr. Ayse Sevim Gökalp'e tesekkür eden 
Prof. Dr. Sarper, bu yıl onuncusu düzenle-
nen ve ar�k geleneksel hale gelen bu top-
lan�nın verimli olmasını diledi.

Oturumlar halinde gerçeklesen toplan�-
nın ilk konusmacısı Kocaeli Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Klinik Immüno-
loji Bilim Dalı Ögre�m Üyesi Prof. Dr. 
Me�n Aydogan oldu. Aydogan, "Alerjik 
Acillere Yaklasım" konusunda bilgilendir-
mede bulundu. Ardından Kanuni Sultan 
Süleyman Egi�m ve Aras�rma Hastane-

si'nden Prof. Dr. Hasan Önal'ın "Hipoglisemiye Yakla-
sım" sunumu sonrası ilk oturum sona erdi.

Ikinci oturumda; Prof. Dr. Demet Demirkol "Solunum 
Yetersizligine Yaklasım ve Dolasım Yetersizligine Yak-
lasım", Kocaeli Üniversitesi Ögre�m Üyesi Prof. Dr. 
Gülcan Türker" Yenidoganın Acil Sorunları", Kocaeli 
Üniversitesi Ögre�m Üyesi Prof. Dr. Kenan Bek "He-
moli�k Üremik Sendromu", Kocaeli Üniversitesi Ög-
re�m Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ugur Demirsoy "Onkolojik 
Aciller" ve Kocaeli Üniversitesi Ögre�m Üyesi Prof. 
Dr. Bülent Kara "Acilde Nörolojik Muayeneden Tanı-
ya" konularında sunumlar yaparak dinleyicilerin so-
rularını yanıtladılar.
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OÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim 
Dalı öğre�m üyesi Prof. Dr. Teoman Kılıç, 
yap�ğı açıklamada, 6 yıldan beri yapısal 

kalp hastalıklarında girişimsel kardiyolojik işlem-
lere yönelik araş�rma ve çalışmalar başlat�kları-
nı, son 4 yıl içinde de özellikle ciddi aort darlığı olan 
ve açık cerrahi için yüksek risk taşıyan kişilerde, 
açık ameliyatsız yöntemle aort kalp kapağı takıl-
ması /TAVI) işlemini başarıyla uyguladıklarını ve 
Türkiyenin en önemli TAVI merkezlerinden biri hali-
ne geldiklerini söyledi. 

“Hastalarımız işlemin ardından 3-4 gün içerisin-
de taburcu olmaktadır.”

Ülkemizin önemli TAVI merkezlerinden biri olarak, 
uluslar arası TAVI eği�mi ve uluslar arası TAVI ser�-
fikasyonu veren bir merkez haline gelmenin de 
tüm ekip için gurur verici olduğunu belirten Prof 
Kılıç, şunları kaydet�: ''Geçmişte ciddi aort darlığı 
olan ve ameliyata uygun olmayan hastalar ne 
yazık ki kaybedilirken günümüzde açık ameliyatsız 
olarak TAVI işlemi ile başarıyla tedavi edilmekte-
dir.. Hastalarımız işlemin ardından 3-4 gün içeri-
sinde taburcu olmaktadır. Burada ekip çalışması 
çok önemli. İşlemi gerçekleş�rirken uygun görün-
tüler alınması, özellikle uygun kapak seçimi, yer-
leş�rilecek kapağın boyutunun belirlenmesi ekip 
halinde çeşitli ölçümlerle gerçekleş�rilecek işlem-
lerdir. 

Ekip çalışması da başarıyı ge�rir.

İşlem süresi 45 dakika ile 1.5 saat arasında değişi-
yor. Bu güne kadar Türkiye'nin çeşitli illerinden üni-
versitemize başvuran 100'e yakın hastaya müda-
hale e�k. İşlem sonrasında herhangi bir sorun ya-
şamadık ve hastalarımız başarıyla taburcu edildi-
ler. Ciddi aort darlığı olan cerrahi için yüksek risk ta-
şıyan hastalarımız, TAVI işlemi için kliniğimize ra-
hatlıkla başvurabilirler. Diye kaydet� Prof. Dr. Te-
oman Kılıç.

Üniversitemiz Kardiyoloji Ana bilim Dalı öğ-
re�m üyesi Prof Dr Teoman Kılıç ve ekibi ta-
ra�ndan, Kazak ve Özbek Kardiyoloji ens�-
tülerinden gelen hekimlere, açık ameliyat-
sız yöntemle aort kalp kapağı takılması 

(TAVI) eği�mi ve uluslararası TAVI 
           ser�fikasyonu verildi. 

azakistandan gelen 4 ve Özbekistandan 
gelen iki hekimin ka�ldığı 1 günlük teorik 
ve 1 günlük gözlemsel eği�m sonrasında, 
üniversitemize açık ameliyatsız yöntemle 

aort kapağı takılması işlemi için başvuran iki has-
taya da Prof Dr Teoman Kılıç tara�ndan başarılı bir 
şekilde TAVI işlemleri uygulandı. 

K

K

Açık Ameliyatsız Yöntemle
Aort Kapak Takılması (TAVI) Egitimi

 ve Uluslar arası
TAVI Sertifikasyonu

KOCAELi ÜNiVERSiTESiNDE 
KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTANDAN GELEN

KARDİYOLOJİ HEKİMLERİNE

TAVi EgitimiTAVi Egitimi
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Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden gönüllü öğrenciler ile Kocaeli 
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurulan standlar sayesinde 
başta 65 yaş üstü ,engelli ve gebe olmak üzere ihtiyaç duyan tüm hastalara yardımcı 
olunması planlanıyor. Böylelikle hastanenin yoğunluğu ve büyüklüğü göz önüne 
alındığında hastaların poliklinik hizmetlerine erişiminin olumlu yönde etkileneceği 
düşünülüyor.

Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf öğrencileri kurulan stantlarda da hafta içi her gün belli 
saatlerde hasta ve yakınlarına almak istedikleri poliklinik hizmetlerine erişim 
konusunda yardımcı olucaklar. Öğrenciler hastalara yardımcı olurken aynı zamanda 
hastaların yaşadıkları sıkıntıları belirleyip bunların çözümüne de katkı sunacaklar.

Hasta ve hasta yakınlarını sevindirecek 
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iKawasaki hastalığı, tüm vücu�a küçük ve orta 
çaplı atardamarların duvarlarında -bu arada 
koroner damarlarda da- yangıya (il�hap) neden 
olan bir hastalık�r. 

Çoğunlukla 2-5 yaşındaki çocuklarda 
görülür. Tomisaku Kawasaki isimli Japon 
bir doktor tara�ndan 1967'de tanımlanan 
hastalık, zamanında mükokütanöz lenf 

düğümü sendromu olarak da adlandırılmış�r.; 
çünkü aynı zamanda lenf düğümlerini, deriyi ve 
ağzın, burnun ve boğazın içini döşeyen müköz 
zarları da etkilemektedir.
Her çocuk Kawasaki hastalığını geçirebilirse de 
bu hastalık, her nedense erkekleri kızlardan daha 
çok sevmekte ve en çok da ataları Japon veya 
Koreli olan çocuklarda görülmektedir. Kawasaki 
hastalığı, kalpte ve kalbi besleyen damarlarda 
ciddi artsorunlara yol açabilir. Bu sorunlardan 
bazıları, yaşamı tehdit edecek boyutlara 
varabilir.

Hastalık, korunulabilen bir hastalık değildir; 
ancak birçok vakada tedavi mümkündür. 
Çocukların çoğu, Kawasaki hastalığını ciddi 
sorunlar çıkmadan atlatmaktadırlar.

Kawasaki hastalığının belir�leri ve bulguları, 
evreler halinde ortaya çıkar.

İlk evre, 40 °C'yi aşan bir ateşle başlar. Bu ateş 
yükselip düşerek bir-iki ha�a kadar sürer. 
Doktorunuz, ateş beş gün veya daha fazla 
sürmüşse ve çocuğunuzda aşağıdaki belir�lerden 
ve bulgulardan dördü veya daha fazlası 
g e l i ş m i ş s e  K a w a s a k i  h a s t a l ı ğ ı n d a n 
şüphelenebilir: 
·   Çapaklanma olmadan aşırı derecede kızarmış 
gözler (konjonk�vit)
·    Gövdede ve kasık bölgesinde döküntü
·  Kırmızı, kurumuş, çatlamış dudaklar ve aşırı 
derecede kırmızı,şişmiş bir dil (“ahududu” dili)
·    El ayaları ve ayak tabanlarındaki deride şişlik 
ve kızarıklık
·    Boğaz ağrısı
·  Boyunda ve başka yerlerdeki lenf düğümlerinde 
şişlik

Hastalığın ikinci evresinde çocuğunuzda şunlar 
gelişebilir: 
·  Özellikle parmakların ucunda olmak üzere 
ellerin ve ayakların üstündeki deride geniş 
tabakalar halinde soyulma 
·    Eklem ağrısı 
·    İshal
·    Kusma 
·    Karın ağrısı 
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İlk evre

İkinci evre

Üçüncü evre

Hastalığın nedenleri

Ne zaman doktora gidelim?

 Laboratuar tetkikleri ve tanı

Ç

Üçüncü evrede belir�ler ve bulgular, artsorunlar 
gelişmediği sürece yavaşça ortadan kaybolur.

Henüz kimse Kawasaki hastalığına neyin yol 
aç�ğını bilmemektedir. Hastalığı bakterilere, 
virüslere veya çevresel kimyasallara ya da 
kirliliğe bağlayan bir sürü kuram vardır; ama 
hiçbiri kanıtlanmamış�r. En azından, Kawasaki 
hastalığının kalıtsal olduğunu düşünmediğimizi 
söyleyebilirim.

 

Kawasaki hastalığına yakalanan çocukların çoğu, 
tedaviyle veya tedavisiz, hiçbir sorun çıkmadan 
hastalığı atla�rlar; ancak hastalık, ciddi kalp 
s o r u n l a r ı n a  v e  e k l e m  h a s a r ı n a  y o l 
açab i lmekted i r.  Kawasak i  hasta l ığ ın ın 
başlangıcından sonraki ilk 10 gün içinde tedavi 
edilmesi, hasar kalma olasılığını büyük ölçüde 
azaltmaktadır. Çocuğunuzda hastalığın belir�leri 
veya bulguları olabileceğini düşündüğünüz 
şeyler farkederseniz doktorunuzu aramalısınız

Kawasaki hastalığının tanısında kullanılabilecek, 
hastalığa özgü hiçbir tetkik yoktur. Bir başka 
deyişle, Kawasaki hastalığının tanısı zor olabilir. 
Anababalar, bu durumu onlara açıklamamıza 
karşın çocuklarına hemen bir tanı koymamızı ve 
tedaviye geçmemizi beklerler. Haklıdırlar belki; 
ama ne yapalım! Tıp bugün i�barıyla ancak bu 
kadar gelişmiş�r. Evet, Kawasaki hastalığının 
tanısı, daha çok, benzer belir�leri ve bulguları 
veren hastalıkların mevcut olmadığını göstermek 
yoluyla konur. Bu hastalıklardan bazıları 
şunlardır:

· Streptokok bakterileri ile meydana 
gelen ve ateş, döküntüler, �tremeler ve boğaz 
ağrısı ile seyreden kızıl 
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·        Jüvenil romatoit artrit 
·   Stevens-Johnson sendromu (müköz zarların bir çeşit 
yangısı) 
·       Toksik şok sendromu 
·       Kızamık
·       Sitomegalovirüs veya Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu
 
Doktorunuz fizik muayene yapmak ve çocuğunuzun 
hastalığının tanısını koymaya yarayacak bazı tetkikler 
yapmak isteyebilir. Bu tetkiklerden bazıları şunlardır:

·    Bu tetkikler, başka hastalıkların İdrar tetkikleri:
dışlanmasında bize yardımcı olur.
·     Hastalıkların dışlanmasında bize yardımcı Kan tetkikleri:
olmalarının yanı sıra Kawasaki hastalığında yüksek olmasını 
beklediğimiz beyaz küre sayımı ile kansızlığın ve yangının 
mevcut olup olmadığını görmemizi sağlar. 
·   Bu tetkikte deriye tu�urulmuş Elektrokardiyografi:
elektrotlar ile, çocuğunuzun kalp a�şlarının elektriksel 
itkilerini ölçeriz. Kawasaki hastalığı, kalpte ciddi artsorunlara 
neden olabilmektedir.
·    Bu tetkikle aldığımız ultrason görüntüleri Ekokardiyografi:
yardımıyla çocuğunuzun kalbinin ve koroner damarlarının 
işlevlerini ne derece iyi yerine ge�rdiğini saptarız.

Kawasaki hastalığı, çocuklarda sonradan edinilmiş kalp 
hastalıklarının en önde gelen nedenidir. Hastalığa yakalanan 
her beş çocuktan birinde kalp sorunları baş gösterir; ancak 
kalıcı hasar, bunların yarısından azında oluşmaktadır.

Kalpte meydana gelen artsorunlardan bazıları şunlardır:
·   Kalp kası yangısı (myokardit) 
·   Kalp büyümesi (kardiyomegali) 
·   Anormal kalp ritmi (aritmi) 
·  Kan damarlarının, genellikle de kalbe kan taşıyan koroner 
atardamarların yangısı (vaskülit)

Bu artsorunlardan herhangi biri, çocuğunuzun kalbinin 
görevini tam yapamamasına yol açabil ir.  Koroner 
damarlardaki yangı, anevrizmaların oluşmasına (atardamar 
duvarının zayıflayarak bir yerinden balonlaşması) yol açabilir. 
Anevrizmaların içinde kan pıh�ları oluşur; bunlar da damarı 
�kayarak kalp krizine veya yaşamı tehdit eden iç kanamalara 
yol açabilir. Koroner damar sorunu gelişmiş çocukların küçük 
bir kısmında Kawasaki hastalığı, tedavi edilse bile ölümle 
sonuçlanabilir.

Doktorunuz, belir�ler ve bulgular ortaya çıkar çıkmaz -
tercihen çocuğunuzun ateşi hâlâ devam ediyorken- Kawasaki 
hastalığının tedavisine başlamak isteyebilir. Başlangıç 
tedavisinin hedefleri, ateşi ve yangıyı azaltmak ve kalp 
hasarının önüne geçmek�r.
Bu hedeflere ulaşmak için doktorunuz, çocuğunuzun şu ilaçları 
almasını önerebilir:
·    Yüksek dozlarda aspirin, ateşi, döküntüyü, eklem Aspirin:
yangısını ve ağrıyı azaltabilir. Kan pıh�larının oluşumunu 
engellemeye yardım eder.

Artsorunlar

Artsorunlar

Başlangıç tedavisinden
sonra

Kalp Sorunlarının izlemi

·  Bir toplardamardan gama globülin (bir  Gama globülin: 
bağışıklık dizgesi proteini) enfüzyonu yapılması, koroner 
damar anormalliklerinin oluşma tehlikesini azal�r.

Ciddi artsorun oluşması riski nedeniyle Kawasaki 
hastalığının tedavisi, genellikle hastanede verilir.

Ateş düştükten sonra çocuğunuzun en 
az al�-sekiz ha�a boyunca -veya 
koroner damar anevrizması gelişmişse 
daha uzun süre- düşük dozda aspirin 

alması gerekebilir. Aspirin, pıh� oluşmasını engellemeye 
yardımcıdır.

Çocuğunuz tedavi sırasında grip olursa veya suçiçeği çıkarırsa 
doktorunuz, çocuğunuzun aspirini kesmesini önerebilir. 
Sürekli okuyucularım, çocuklarda ve ergenlerde aspirin 
kullanımının bir virüs enfeksiyonundan sonra kanı, karaciğeri 
ve beyini etkileyen nadir, fakat ağır bir hastalık olan Reye 
sendromuyla ilişkili bulunduğunu önceki yazılarımdan 
anımsayacaklardır. Bu, daha önceki yazılarımda çocuğunuza 
suçiçeği aşısı yap�rmanızı önermemin başka bir nedenidir.
Tedavi edilmezse Kawasaki hastalığı, 2-12 ha�a sürebilir. 
Tedaviyle çocuğunuz 24 saat içinde düzelme belir�leri 
göstermeye başlayabilir.

Çocuğunuzda bir kalp sorununa işaret eden herhangi bir 
belir� veya bulgu varsa doktorunuz, çocuğunuzun kalp 
sağlığını izlemek için düzenli aralıklarla tetkik yap�rmanızı 
önerebilir. Anormal durum sürerse doktorunuz, sizi 
çocuklardaki kalp hastalıklarının tedavisi üzerinde 
uzmanlaşmış bir başka doktora (pediyatrik kardiyolog) 
yönlendirebilir. 

Koroner damar anevrizması gelişmiş bir çocuk için bazı 
durumlarda aşağıdaki tedavilere gereksinim duyulabilir:

·   An�koagülan ilaçlar: Aspirin, varfarin ve heparin gibi 
ilaçlar; pıh� oluşumunu önlemeye yardımcı olur. 
·   Koroner atardamar anjiyoplas�si: Bu işlemde kalbe kan 
akımını engelleyecek derecede daralmış atardamarlar açılır. 
·   Stent yerleş�rilmesi: Bu işlemde �kanmış atardamarın 
içine onu açık tutacak ve tekrar �kanmasını engelleyecek bir 
alet  yerleş�ri l i r.  Stent yerleş�ri lmesi ,  çoğunlukla 
anjiyoplas�yle yapılır.
·   Koroner atardamar baypas gre�i: Bu ameliya�a kan, 
hastalıklı koroner damardan başka bir damara aktarılarak 
kalbin beslenmesi tekrar sağlanır. Kanın aktarıldığı yeni 
damar; bacaktan, göğüsten veya koldan alınan başka bir 
damar parçasıdır.

Ha�aya buluşmak üzere hoşça kalın, değerli okuyucular.
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Bu yazıda size hekim olma hayali olan bir öğrencinin fakülteyle ilk tanışmasından ve 

bir “hekim adayı” olmanın hisset�rdiklerinden biraz bahsetmek is�yorum ..

Uzun süren bir sınav maratonu ve geleceğe dair birçok belirsizliğin ardından ar�k ha-

yatta yeni bir macera başlıyordu.. Bambaşka bir dünyanın kapıları açılıyordu…

İstanbul'da oturuyordum ve haya�mda ilk kez şehir dışına çıkacak�m. Annem ve 

babam ile evden erken vakitte heyecanla çık�k. Kocaeli'nin yolunu tuttuk. Tüm otobüs 

yolculuğu boyunca gözyaşlarımı tutamıyordum. Aslında hep hekim olmak isterdim 

fakat yuvadan ayrılmak da kolay değildi.. Okula vardık. İçeride bizim için hazırlanmış 

bir kadro vardı. Dekanımız, hocalarımız, öğrenci temsilcileri, öğrenci kulüpleri, perso-

neller herkes oradaydı. Ardı ardına çok güzel konuşmalarla bizlere fakültemizi, �bbı, 

hekim olmayı anlat�lar. Her çıkan konuşmacı bizlere “Meslektaşlarım” diyerek hitap 

e�. Bu kelimeyi kullandıklarında ben ve benim gibi o koltuklarda oturan arkadaşları-

mın yüzündeki mutluluk ve heyecan görülmeye değerdi.. Ama birileri vardı ki; kelime-

ler onların hislerini tarif etmekte yetersiz kalırdı.. Annem ve babam.. mutlulukları yüz-

lerine yansıyordu. Dekanımız konuşma yaparken babamın gözlerinin dolduğunu gör-

müştüm. Öylesine sevinçli ve gururluydular ki .. 

Dekanımız bize bir cümle söylemiş�. Duyduktan sonra günlerce düşündüğüm ve �p fa-

kültesi haya�m boyunca da düşünmeye devam et�ğim bir cümle.. “İyi bir Hekim 

olmak için önce İyi bir İnsan olmak gerekir.”..

Ve böylece serüven başladı.

Yurttaki arkadaşlarımızla ders saa�nden yaklaşık 40 dakika önce okula geldik. Heye-

canla amfi sıralarına oturduk. Hocamız geldi ve ders başladı. Aklımda hep şu vardı: 

“Ar�k öğrendiğim her bilgi insan haya�yla ilgili ve çok dikkatli olmalıyım. Bir kelimeyi 

bile atlamamalıyım.” Bu yüzden dersi çok dikkatle dinliyordum. . Beynimin her hücre-

sini, tüm enerjimi buna aktarmaya çalışıyordum. Lise dersinden çok daha uzun ve ağır 

olan �p dersinde 40 dakikanın sonunda sarf et�ğim enerji üzerine uyuyakalmış�m… 

Şimdi 5. Sını�n stajyer doktoruyum. Her gün okula keyifle geliyorum. Hastalarımın 

günlük durumlarını takip etmekten, onlara “Bugün nasılsınız?” diye sormaktan çok 

mutluluk duyuyorum. 

O dünyada sevinç de var üzüntü de. Bazen kahkahalar kaplarken koridorları bazen iç 

çeken hıçkırıklar duyulur yollarında… hayat orada başlar ve yine orada son bulur.. 

Nefes almanın kıyme�ni öğrenirsiniz… Bir adım atmanın manasını .. Bu kadar hayata 

dokunmak, derde şahit olmak insanı büyütür, pişirir… Hele de insanlara yardım ede-

bilmenin tadına vardıysak hiç bırakmayız ar�k. Keyifle devam ederiz.. işitmesi olma-

yan bir çocuğun konuşma çabasına katkı sağlarken, kanser tedavisi gören bir hasta-

mızın iyileşebilmesi için mücadele ederken, organ bekleyen bir ailenin sesini tüm dün-

yaya duyurmaya çalışırken, bir trafik kazasıyla belden aşağısını kaybeden bir gencin 

yeniden adım atabilmesi için yorulmadan devam ederken, bazen de dokuz ayın so-

nunda o pamuk gibi bebekleri annelerinin kucaklarına verirken.. Belki de en sevdiği-

miz ise onların sağlıklı hallerine, ilerlemelerine şahit olmak olsa gerek.

İlk gün..

İlk ders..

Bugün..
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