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V"rem" ned"r?
V!ral enfeks!yonlar (soğuk algınlığı, gr!p, s!ğ!l
,HIV / AIDS, ç!çek
ve hemoraj!k ) sırasında v!rüs ya da
v!rüslere a!t parçaların kan dolaşımına katılması olayına v!rem! den!r.
V!rem!n!n oluştuğu kanda çeş!tl! bakter!ler ürer ve bu durum b!rçok hastalığa neden olur..V!rüs hasta yapacağı organa kan dolaşımı !le
ulaşır ve v!rüsün kana karışarak vücut !çer!s!nde dolaştığı bu döneme

Sağlık

"İnsanlar önce
para kazanmak "ç"n
sağlıklarını, sonra da sağlıklarını korumak "ç"n para
harcarlar.”
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Ant"platelet "laçlar H"potalamusun görev"

Geothe

hastalığın v!rem!
safhası den!r. V!rem! sonucu oluşan hastalıklar c!dd! sonuçlara yol
açab!l!r. Oluşab!lecek zararları önlemek amacıyla hızlı tanı konulmalı ve hastalık tedav!
sürec! başlatılmalıdır. V!rem! bel!rt!ler! arasında; kaslarda oluşan ağrı,
eklemlerde ağrı h!ssed!lmes!, der!de döküntü, m!de bulantısı !le b!rl!kte kusma, t!treme, baş ağrısı ve
yorgunluk gel!r.

Trombos!tler! (kan pulcukları) tahr!p ed!c! madde; kandak! trombos!t sayısını azaltıcı !laçlardır. Zaman !çer!s!nde,
çökmüş haldek! kolesterol
veya plak normalde pürüzsüz
olan damar çeperler!nde sertleşme ve daralmaya yol
açar. Bu plakları ortadan
kaldırmak
!ç!n ant!platelet !laçlar kullanılır. Ant!p-

latelet !laçlar, damar !ç! pıhtı
oluşumunu engellerler. Ant!platelet !laçlar, özell!kle kalb!n etrafını çevreleyerek kalb!n beslenmes!n! sağlayan
atardamar hastalıklarındak! koruyucu etk!ler!nden dolayı son yıllarda üzer!nde çok
durulan tedav!
ve koruyucu etk!ler!n!n araştırıldığı ve tartışıldığı !laç gruplarının
başında gel!r.

Merkez! s!n!r s!stem!n!n b!r parçasıdır. H!potalamus beyn!n tabanına yerleşm!ş, beyn!n ötek! bölgeler!yle ve bütün !ç organlarla
s!n!r l!fler! aracılığıyla s!n!rsel bağlar oluşturmuştur. Salgıladığı bazı hormonlarla vücuttak! hemen hemen bütün !ç salgı bezler!n!n
çalışmalarını denetler. Bu özell!kler!nden
dolayı !nsan organ!zmasındak! haberleşme
ve denet!m s!stemler!n!n en öneml! merkezler!nden b!r!d!r ve s!n!r s!stem!yle hormon s!stem!n! b!rb!r!ne bağlayan köprüdür.
Vücut ısısı, su denges!, uyku, !ştah, korku,
kızgınlık ve sevg! g!b! duyguları, yaşam !ç!n
gerekl! olan !ç organ etk!nl!kler!n! ve hormon salgısını kontrol etme görev! vardır.

Sağlık tur#zm#nde
2023 hedef#
20 m#lyar dolar

Avrupa’da ve özell"kle
Kuzey Avrupa’da
6 yaş üstü
vatandaşların sağlık
ve yaşamsal g"derler"
karşılanıyor.
Türk"ye’n"n güney
bölgeler"ndek"
"kl"m şartları
dolayısıyla
Avrupalı yaşlıların
bakımlarının
sağlanab"leceğ" ve ve
yaşamlarının
b"r bölümünü
Türk"ye’de geç"reb"le
cekler" anlaşmalar da
yapmak
"st"yoruz.
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Mer" İst"rot"

Türk"ye Sağlık
Tur"zm"n" Gel"şt"rme
Konsey" Başkanı

Sağlık tur"zm" Türk"ye'de yüzde 25
kamu ve yüzde 75 oranda da özel
sektör el"yle ver"l"yor. 135 ülkeden
yabancı hastaya sağlık h"zmet"
veren Türk"ye gel"şm"ş ülkelere
oranla daha ucuz ve başarılı
yaptığı tıbb" "şlemlerle dünyada
sağlık alanında markalaşma
yolunda hızla "lerl"yor.

(şçįıPæQįŉPğßPÖį
ÃxÃçįæ¥ĥįdÃğį)íÕßQ
OCAK
SAYISI
BAYİLERDE!

COOK’TAN
ÇOK AMAÇLI
FOLYO
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BOLULU HASAN
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Türk!ye’n!n sağlık tur!zm!nde 2023 yılı gel!r hedef! 20 m!lyar dolar. Dünyada
yapıldığı halde Türk"ye’de yapılmayan hemen h"çb"r tıbb" "şlem"n
kalmadığı günümüzde, Türk!ye gel!şm!ş ülkelere göre, yüzde 40 !la 60
oranında daha ucuz ve başarılı sağlık h!zmet! ver!yor, Tüm bu faktörler
de yabancı hastaların Türk"ye’y" terc"h ed"leb"lme oranını artıyor.

B

undan 15-20 yıl önce Amer!ka, İng!ltere, Almanya ve İsra!l g!b! ülkelere
tedav! olmaya g!den vatandaşlarımızın
olduğunu hatırlayalım. Fakat 2000’l! yılların
başında Türk!ye'n!n kamu ve özel sektörde
sağlıkta yaptığı yatırımlar ve tıbb! başarıları !le artık !ş!n boyutu değ!şt!. Kend!s!n!
sağlık tur!zm! alanında yurt dışından aldığı
hastalar ve başarılı tedav!ler! !le uluslararası
platformda da !spat eden Türk!ye’de artık
her türlü tıbbı !şlem!n başarılı b!r şek!lde
yapılab!lmes!yle günümüzde Türk halkı
tedav! olmak !ç!n artık yurt dışına çok nad!r
g!d!yor ve ülkes!ne güven duyuyor. Bununla
da kalmayıp çevre ülkeler!n vatandaşlarının
da güven!n! kazanıyor. Türk!ye’n!n sağlık
tur!zm!nde geld!ğ! nokta ve !ş!n ekonom!k
boyutunu Türk!ye’n!n profesyonel anlamda
!lk sağlık yönet!c!ler!nden ve Türk!ye Sağlık
Tur!zm!n! Gel!şt!rme Konsey! Başkanı Mer!
İst!rot! !le konuştuk.
Sağlık tur"zm" hem sağlık hem ekonom"
ve hem de tur"zm dünyasının gündem"n" artık çok daha yakından "lg"lend"r"yor. Bunun
neden" ned"r?
Normal tur!st!n Türk!ye'ye bıraktığı gel!r
ortalama 750 dolar !ken, sağlık tur!zm!
kapsamında gelen hasta tur!st 8500 dolar
c!varında para bırakıyor. Bu kadar madd!
değer yaratan b!r kaleme !lg!n!n artması
çok normal. Aslında özel sağlık merkezler!
bu gel!r!n farkına vararak sağlık tur!zm!ne
yönelmeye başladıklarında kamu bu durumun bu kadar farkında değ!ld!. Fakat sonra
Ekonom!, Tur!zm ve Sağlık Bakanlıkları da
sağlık tur!zm!n! gündemler!ne daha yoğun
b!r şek!lde dah!l ett!ler.
Sağlık ve "laç teknoloj"s"n" ve d"ğer teşh"s ve tedav" ed"c" kalemler" büyük ölçüde
"thal ett"ğ"m"z halde sağlık h"zmetler" b"z de
gel"şm"ş d"ğer ülkelere kıyasla daha ucuz.
Bunu neye bağlıyorsunuz?
Evet yapılan yatırım ve teknoloj!ler büyük
ölçüde yurt dışına endeksl! ve döv!z borcu !le
öden!yor. Gel!rler!m!z !se Türk L!rası. Büyük
ölçüde bu farkın neden! Türk!ye’dek! hek!m
emeğ!n!n daha ucuz olması. Bakıldığında
evet Avrupa ve A.B.D’ye nazaran Türk!ye’de sağlık h!zmetler! daha ucuz ama Kore,
Tayland ve H!nd!stan’a uzandığınızda sağlık
h!zmet! b!zden daha da ucuza ver!l!yor. Bu
ülkelerde sağlık !nsan gücü Türk!ye’den daha
ucuza çalışıyor.
Hang" tıbb" "şlemler en çok gel"r
bırakıyor?
Saç ek!m!, lazer tedav!ler! sayıca daha
fazla yapıldığı halde, sağlık tur!zm!nde asıl
anlamlı gel!r kaynağı kanser ve kalp cerrah!s!, bey!n tümörü tedav!s! ve kök hücre
tedav!ler!nden gel!yor. Amer!kada b!r bypass
amel!yatı ortalama 50 b!n Dolara, Avrupa’daysa 30-35 B!n Dolar’a yapılır. Türk!ye’de
!se yabancı hasta !ç!n bu bedel 10-12 b!n dolar
c!varındadır. H!nd!stan !se by-pass amel!yatında yabancı hasta !ç!n ortalama 3500 dolar
f!yat çıkarıyor. Fakat hem mal!yetler ve hem
de !ş!n tıbbı çözüm kal!tes! değerlend!r!l!ğ!nde Türk!ye’n!n verd!ğ! h!zmet!n hastaya
olumlu dönüşü opt!mum düzeyde.
Türk"ye’ye en çok yabancı hasta L"bya’dan gel"yordu. Bu da tüm yabancı
hastaların yüzde 40-45’l"k d"l"m"n" oluşturuyordu. Fakat Eylül ayında L"bya’ya v"ze

uygulanmasıyla bu durum değ"şt" sanırım.
Evet, L!bya en çok yabancı hastanın geld!ğ! ülkeyd!. L!byalı hastaya da hemen hemen
her alanda sağlık h!zmet! ver!yorduk. Özell!kle savaş yaralıları !ç!n yapılan ortoped!k
cerrah! !şlemler!, bey!n cerrah!s! ve çocuklar
!ç!n özell!kl! tedav!ler yoğun yapılıyordu.
Fakat v!ze uygulaması !le ülkem!ze gelme
oranları düştü. V!ze kapsamında hasta gelmes! !ç!n çalışmalar yoğunlaşsa da, maalesef
tedav!s!ne başlanamayan b!rçok hasta var.
D"ğer yabancı hastalar hang" ülkelerden
gel"yorlar?
Irak L!bya’dan sonra !k! numara. Azerbeycan, Kazak!stan, Türkmen!stan, Gürc!stan,
Özbek!stan ve Ukrayna'nın yanında, Bulgar!stan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Moldova g!b! d!ğer ülkeler de yabancı
hastaların yoğun geld!ğ! ülkeler. Bu ülkelerde
kanser teşh!s ve tedav!s!nde alt yapı eks!kl!ğ!
bulunuyor. Bu durum da hasta gelme oranını
artıran nedenlerden b!r!.
Almanya’da 3 m"lyonun üzer"nde Türk
nüfus var. Türk"ye "le sağlık h"zmet" alma
açısından "l"şk"ler" nasıl?
Bekleteb!lecekler! ve ac!l olmayan tedav!
kalemler!nde bayram ve yaz tat!ller!nde yoğun
olarak gel!yorlar. Bu anlamda b!rçok hastalığın
tedav!s! ve cerrah!s!nde bell! mevs!mlerde
yoğun gel!yorlar. Aynı zamanda Almanya ve
Hollanda’da yaşayan Türk halkı estet!k amaçlı
s!gortaların karşılamadığı !şlemlerde de Türk!ye’y! büyük oranda terc!h ed!yor.
N"san ayında Türk"ye'ye 102 ülkeden
hasta geld"ğ" açıklanmıştı. Yıl sonu "t"bar"yle
bu rakam nasıl?
Şu anda Türk!ye'de 135 ülkeden hasta
sağlık h!zmet! alıyor. Tab!! bu rakam ne
taraftan baktığınıza göre de değ!ş!yor. Yen!
Zelanda ve S!ngapur g!b! ülkelerden normal
tur!st olarak gelenler!n de sağlık h!zmet!
almasıyla değ!şkenl!kler göstereb!l!yor.
Türk doktorları ne kadar çok farklı kültür ve
coğrafyadan hasta görüyorlar değ!l m!…
Konsey!n gündem!nde sağlık tur!zm!n!n
gel!şt!r!lmes! anlamında neler var?
Türk!ye sağlık h!zmetler!nde markalaşma yolunda artık. Konsey!n temel hedef!
bunun sağlanmasına katkıda bulunmak ve
yurt dışındak! of!sler aracılığı !le daha çok
hastanın Türk!ye’ye gelmes!n! sağlamak. Şu
anda 87 ülkede 125 of!s kuruldu. Of!slerde
Türk!ye’dek! sağlık kuruşları ve tıbbı !şlemler
anlatılıyor. Bu yönde daha da der!nleşerek
pazarlamaya ağırlık vermey! planlıyoruz. Örneğ!n yakın zamanda bazı ülkelerde, Türk!ye’dek! sağlık h!zmetler! !le !lg!l! yayınlanan
reklam f!lm! hasta artışında etk!l! oldu.

