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Steteskopun tarihçesi
Doktor/hekim kelimesi
Doktor Latince öğretmen
anlamına geliyor. Doktor kelimesi
bundan bin yıl kadar önce, ilk
üniversitelerin ortaya çıkmasıyla
birlikte, akademik bir unvan olarak
kullanılıyor. Günümüzde, doktora
sahibi olan kişilere de bu unvan verilmekle birlikte, genellikle tıp doktoru anlamında kullanılıyor. Doktor
unvanı ilk olarak Avrupa’da ortaya
çıkmış ve zamanla Amerika’ya ve

diğer Avrupa sömürgelerine de
yayılmıştır. Dünya üzerinde doktor
kelimesini Türkçe’deki dizilişi ve
anlamıyla yazan 15 kadar daha
ülke bulunuyor. Macaristan, İsveç,
Danimarka, Yugoslavya, Türki
Devletler vs. Bizde hekim olarak
anılan bu meslek grubunun tarihi
çok daha eskilere dayanır. Arapça
kökenli hekim kelimesi de “hüküm
ve hikmet sahibi” demektir.

Fransız Fizikçi René ThéophilHycinthe tarafından 1818’da icat edilmiştir. “Laennec’in Pariste’ki Necker
Hastanesi'nde çalışırken, şaşırtıcı bir
kalp hastalığına sahip hastası vardı.
Laennec ellerini kullanarak kalpteki
düzensizliği anlamaya çalışıyordu.
Fakat hastasının şişman oluşu

"Hekimlerin yaptığı en büyük hata
ruhu düşünmeden
yalnız bedeni tedaviye
teşebbüs etmeleridir." Eflatun

nedeniyle bunu başaramıyordu.
Daha sonra Laennec, katı cisimlerden
geçen sesin yükseldiğini hatırladı.
Bir parça kağıdı silindir biçiminde
kıvırdıktan sonra bir ucunu hastanın
göğsüne diğer ucunu kulağına dayadı. Duyduğu ses net ve belirgindi. Laennec aleti
geliştirmeye çalıştı
ve sonunda yuvarlak
bir tahta parçası
kullandı ve bu alete
Yunancada “göğüs” ve
“incelemek” anlamına
gelen kelimelerden
yararlanarak stetoskop
adını verdi.

Doktor hastadan

NE BEKLER

?

14 M A RT 2 015 CUM A RT ESİ 

Komplikasyon nedir?

İnsan vücudunun karmaşık
ve çözülmesi zor bir yapısı
olduğu belirtiliyor. Mesele
sağlık olduğunda da beklenmeyen birçok olaya rastlanabiliyor. Bu beklenmeyen
durumların bir kısmı iyi
olduğu gibi bir kısmı
da kötü gelişmelerden
oluşabiliyor. Komplikasyon da herhangi bir
hastalığın gidişatı sırasında hastalığa ve hastalığın
değişime uğrayarak
ağırlaşması olarak
ifade ediliyor. Hastalığın
gidişinde daha farklı

Yrd. Dr. Zeynep Bilge Balaban
Anestezi Uzmanı

Anestezi uzmanının
farkına varın
Ben hastalardan
az farkında oldukları ama önemli işler
yapan anestezi branşının farkında olmalarını
isterim. Bir ameliyat sırasında ameliyata giren
bir cerrah ve anestezi
doktorunun olduğunun hastalar
tarafından bilinmesini isterim.

q

KBB Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan

Hastamdan
işbirliği beklerim

Ortada bir sorun varsa bunu ancak
hasta ile birlikte çözebiliriz. Ben hastamdan işbirliği ve hekim
olarak hastamın en iyisini
yapmaya çalışacağımı
bilmesini isterim. Elimizde
olmadan oluşabilecek
komplikasyonlarda da anlayış ve işbirliği beklerim.

q

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Bengi Semerci

Emeğe saygı
Kendi sağlıkları için
hekimlerin önerdikleri bilimsel olarak
kanıtlanmış tedavilere
uymalarını isterim.
Hastaların sağlıklarını
korumaları ve kazanmaları için çalışan hekimlerin emegine saygı
duymalarını beklerim.

q

Doktor hastadan ne bekleyebilir ki emeğinin karşılığında?! Öyle demeyin. Hep biz bekleyecek değiliz ya onlardan bir şey. Onların da beklentileri oluyor, ama gene hasta için. 14 Mart Tıp Bayramı’nda
onlardan beklentilerini anlatmalarını istedik. Ama gene o beklentilerin bizim için olduğunu gördük.

D

oktor olmadan bir sağlık sistemi düşünülemez. Onlar için mesai kavramı
bizden çok daha farklı. Onlar her saatte
ve her yerde doktor. Uykusuzken de yorgunken de, sağlık merkezi dışında da 360 gün ve
24 saat. Hekimlik meslek olmanın ötesinde
insan hayatı ile ilgili üstlenilmiş bir sorumluluk.
Meslek hayatları hastalarla ilgili riskli kararlar
almakla geçer. Hastalar ve hasta yakınları ile
yaşadıkları iletişim kazalarıyla karşı karşıyadırlar, son yıllarda artan sayıda şiddet vakalarıyla
da… Meslektaşları ile yaşadıkları anlaşmazlıklar da… İşte hekimler, bu ilişkiler içerisinde hastalarını tedavi etmeye ve hastalarının acılarını
dindirmeye çalışırlar.

DILE ONDAN NE DILERSEN
Onlardan hem soğukkanlı, hem sıcakkanlı
ve hem de güçlü olması beklenir… Hasta
ve hasta yakınlarına destek olması da… İyi,
doğru ve fedakarlık, sorumlulukları olmuştur
onların. Evet, hekimin fedakar olması beklenir.
Hekimin kendi ailesi ve sevdikleriyle geçireceği
zamandan hasta ve yakınlarına ayırması da…
Sevgi, saygı ve de güven-yoğun bir meslektir
hekimlik. Hekimden, hastanın o an ihtiyacı
olan her şeyi anlayarak, hissederek gerekli en
zor tedavileri yapması ve dayanılası kılması da
beklenir. Hekimlik sürekli eğitim ve mesleki
takip ve bunların hepsini aynı anda yapmayı
gerektirir. Sağolsunlar, varolsunlar.
14 Mart Tıp Bayramları Kutlu Olsun.
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aysu Karatay Arsan

Her zaman pozitif
duygular içinde değiliz

Bir hekim olarak tüm hastalarımızdan öncelikle bizim de
insan olduğumuzu, yorulabileceğimizi, her anımızın aynı pozitif duygular içinde olamayabileceğini ve
hastalarımızın iyiliğini istediğimizi
unutmamalarını dilerim. Karşımızdaki insandır ve insan olduğu için gereken ilgi ve
saygıyı hakeder. Tüm dünyada da yapılan düzenlemeler bu saygın mesleğin itibarının koruması içindir.

q

Prof.Dr. Yaman Tokat Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı

Sorgulayan ve teslim
olmayanı makbul

Öncelikle hastalıkları hakkında bilgili olmalarını, araştırma yapmalarını ve çok soru
sormalarını bekliyorum. Kendi
kimliklerine saygı duyan hastalar
detayları, başına gelebilecekleri
önceden sorgulayarak öğrenip
çok rahat bir hastane dönemi
geçirebilirler. O nedenle ben hastanın araştıran
ve sorgulayan, teslimiyetçi olmayanı, doktoru
ile beklentilerini paylaşanını çok severim.

q

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı

Şeffaflık
bekleriz
Biz hekimler hastalarımızla
karşılıklı saygı ve sevgi dolu bir
diyalog olmasını isteriz. Hasta ile aramızda ne kadar empati ve sempati
varsa tedavi süreci de o kadar başarılı olur. Doktor
hasta ilişkisinin şeffaf olması gerekiyor. Hastalar akıllarındaki soruları hekime yöneltmeli, bu konuda açık
olmalıdır. Hasta ile doktor arasında cevaplanmayan
hiçbir soru kalmamalıdır. Hastalarımızdan da anlayış,
tam motivasyon ve güven bekliyoruz.

q

Prof. Dr. Ayhan Taştekin Çocuk ve Yeni Doğan Uzmanı

Prof. Dr. Nurdan Tözün Gastroenteroloji Uzmanı

Hekim haklarına saygı

Günümüzde ilah hekim kavramı yerini, hastaya her şeyi açıklayan, ona
tüm seçenekleri sunan ve onunla
birlikte karar veren paylaşımcı hekim
kavramı almıştır. Ben hastalarım gibi
düşünmeye gayret ederim. Onlardan
önce güven, sonra düzen ve uyum
beklerim. Bilgiyi komşu, arkadaş,
yalan yanlış kaynaklardan değil doğrudan doğruya benden edinmelerini beklerim. Telefonum 24 saat açıktır. Ayrıca tüm hekimlerin etten ve
kemikten yapılmış bir insan olduklarını unutmamalarını ve hekim haklarına saygı göstermelerini dilerim.

q

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar

Dikkatle dinlesinler
Hasta doktordan şefkat ve doktor
hastadan itaat bekliyor. Aslında bunlar
örtüşmeyen şeyler değil.
Doktor hastadan saygı bekliyor
hasta da buna karşılık tevazu
bekliyor. Şimdiye kadar
doktorunu kötüye kullanan
hasta görmedim. Bilakis
hastalar özür dileyerek telefon
açar ve söze başlarlar. Ama
hastalardan da buna karşılık dikkatle bizi
dinlemesini beklerim.

q

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aret Kamar

Her olumsuzluk da
hekim suçlanmamalı

Çekinmeden
bize sorun

q

q

Hastalar ve hasta yakınları,
hekimlerin hastayı hemen iyileştirmesini bekler. Hekim elinden
geleni yapar. Ama bazı ağır vakalarda ve olumsuzluklar olduğunda
bu tür durumlarda hasta ve hasta
yakınlarından anlayış göstermelerini bekleriz. Bu yüzden herhangi bir olumsuzluk
olduğunda hekim suçlanmamalıdır. Hekimler hem
bilgi sahibi hem vicdan sahibi insanlardır.

Bazen ailenin çözüm üreten ve diyalog kurulmasını
sağlayan ağabeyisi durumuna
ve ailenin akrabası durumuna
geçtiğimiz bir süreç bizimkisi farkında olmadan. Kulaktan dolma bilgilere çok itibar etmemelerini isterim. Sormak istedikleri her şeyi
hekime sorsunlar. Hekimin tavsiyelerini can
kulağıyla dinleyip harfiyen yerine getirmeleri
motivasyonlarını bozmamaları da önemli.
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İş Yeri Hekimi Dr. Nurşat Koçak

Koruyucu
önerilere dikkat
İşyerlerinde hekimler çoğunlukla
genel sağlık problemleri
ile ilgilenmek zorunda
kalıyorlar. Halbuki çalışanlardan beklentimiz
o iş yerinde çalışmaktan kaynaklanan sağlık sorunları ile
ilgili bize danışmalarıdır. Bu anlamda
da çalışanların işyeri hekimlerinin
koruyucu amaçlı önerilerini dikkate
almalarını beklerim.

q

gelişme gösterse de aynı hastalığa bağlı olarak lezyonlardan
kaynaklı da olabiliyor. Hastanın
veya doktorun elinde olmadan
gelişen, istenmeyen durumlar olan
komplikasyonların sanki doktor
hatasından kaynaklanıyormuş gibi
algılanmaması gerekiyor.

Hepatit B
aşısı hayat
kurtarıyor

D

ünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından yayımlanan
"Hepatit B Rehberi"nde bütün
çocukların Hepatit B aşısıyla
aşılanması ve ilk dozun ilk 24
saat içinde verilmesi önerildi. Rehberde, Hepatit B'nin,
kan ve kan ürünleri, beden
sıvılarıyla bulaşıp, karaciğerde harabiyete neden olan bir
hastalık olduğu belirtildi. Bu
hastalıktan, ölümlerin büyük
bir kısmının düşük ve orta
gelirli ülkelerde görüldüğü
bildirilen rehberde dünyada
yaklaşık 240 milyon kişinin
yakalandığı hastalığın en fazla
Afrika ve Asya'da görüldüğü
aktarıldı.
Kronik Hepatit hastası olan
kişilerin siroz ve karaciğer
kanseri açısından yüksek risk
altında olduğu vurgulanan
rehberde, hastalıkları
önleyecek ilaçlar var olmakla
birlikte ulaşılabilir olmadıkları
için milyonlarca kişinin
bunlardan yararlanamadığı da
bildiriliyor.

ÇOCUKLAR MUTLAKA
AŞILANMALI
Ülkelerin yavaş yavaş
Hepatit B tedavi programları
oluşturmaya başladığı kaydedilen rehberde şu bilgiler
de yer alıyor: "Burada önemli
olan insanların büyük bir
kısmının ulaşabileceği programları, onlara yakın yerlerde
sunmak. Tedavi halen hasta
olanlar için bir umut sağlarken, yeni enfeksiyonların
önlenmesi de çok önemli. Bu
nedenle DSÖ, bütün çocukların Hepatit B aşısıyla aşılanmasını ve ilk dozun ilk 24 saat
içinde verilmesini öneriyor."

