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Koter nedir?
 Koterler uzun
zamandan beri
ameliyat esnasında kanamayı
durdurma, istenmeyen dokuları
hızlı, güvenli ve
etkili çıkarmakta kullanılır.
Elektrokoterler cildiye, kulak burun
ve boğaz, kadın doğum, genel cerrahi,
beyin cerrahi dallarında koagülasyonla
(pıhtılaştırılarak) operasyon yapmakta
dokuları yakma için ve yakarak doku

“Tanrının en
değerli armağanı
olan hayat, çok defa
hemşirenin ellerine
terk edilmiştir.”
Florence
Nightingale

Acil tıp hekimliğinin alanı
kesme-çıkarma işleminde
kullanılırlar. Siğil
vb. dokuların
çıkarılmasında
etkilidir. Koter
cihazı dijital
göstergelidir ve
kullanılan moddaki maksimum
güç, yüzde olarak dijital göstergede
görülebilir. Cihazlar tamamen yarı iletken elektronik teknolojisi kullanılarak
üretilmiş, güçlü güvenilir cihazlardır.

Tıbbın en geleceğe dönük alanları
arasında gösteriliyor. Tüm üniversite,
devlet ve eğitim
hastaneleri kendi
bünyelerinde ayrı
birer acil tıp birimi açıyorlar. Bu
nedenle şimdi ya da gelecekte
acil tıp hekimlerine oldukça fazla
ihtiyaç olacağı öngörülüyor. Türkiye’de acil tıp hekimi sayısındaki
azlık nedeni ile Tıpta Uzmanlık
Sınavı'nda (TUS) acil tıp hekimi
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Karantina nedir?

kadroları açıldı.
Acil tıp henüz yeni
yeni yaygınlaşan bir
bölüm olduğundan
uzman sayısı fazla
değil. Nöbet sayısı
diğer branşlara
göre daha fazla olan bu uzmanlık
dalı, hayat kurtarıcı rolü ve hastaları ilk etapta hayatta tutmaya
odaklandığı için hekimliğin en
çok hissedilebileceği ve manevi
yükü yüksek bir branş olarak da
açıklanabilir.

Her ameliyatın
gizli kahramanı

Hasta bir kişi ile temas eden
veya temas ettiğinden şüphe
edilen kişilerin o hastalığın
ortalama kuluçka süresinden
birkaç gün sonrasına kadar
hareket serbestliğinin kısıtlanmasıdır. Karantina genellikle
uluslararası bildirimi zorunlu
hastalıklar için uygulanır. Kolera,
veba ve günümüzde ebola gibi.
Eğer hasta kişilerle temas etmiş
olanlar hastalık etkenini almış
iseler, kuluçka süresinden sonra
hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Bu durumda hastalığın başkasına bulaşmaması için izolasyon
uygulanır. Hastalık belirtileri çıkmamış ise gözetim sonlandırılır.

Dünden bugüne

HEMŞIRELIK

ANESTEZİ

Halk arasında yarı ölüm hali olarak anılan anestezi kelime anlamıyla, hissizlik ve duygusuzluk
demek. Anestezi, ameliyat sırasında ağrı duyulmaması, dolaşım ve solunum gibi hayati fonksiyonların kontrollü olarak anestezi uzmanı tarafından yönetildiği bir durumu ifade ediyor. Peki
bu durum birisi tarafından kontrol altına alındıysa “yarı ölüm hali mi ?” ona siz karar verin…
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NEDEN AÇ VE SUSUZ OLMALI?
Hastaya önceden planlanan bir operasyonsa anestezi uzmanının yapacağı değerlendirmeyle hastanın önceden kullandığı ilaçların
da düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken
Anestezi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Bilge
Balaban, "gerekirse kan sulandırıcı ilaçlar
doktorunun da görüşü alınarak kesilmelidir.
Hasta 8 saat aç ve susuz olmalıdır. Çünkü
hastanın mide içeriğinin verilen anestezi
sırasında boşalıp akciğerlere dolması istenmeyen bir durumdur. Tedavisi güç ölümcül
tablolara neden olabilir" diyor.

Neden sayıklıyoruz?
Bazıları etrafa saldırarak uyanıyor,
bazıları gülerek, bazılarıysa ağlayarak.
Bunun nedenini Yrd. Doç. Dr. Dr. Zeynep Bilge Balaban şöyle açıklıyor: “Bilimsel olarak
açıklaması olmamakla beraber gözlemlerimiz hastaların bilinç altına attıkları durumları ve hormonlarının etkisi ile böyle tepkiler
verdikleri yönünde. Mesela genç erkekler
daha bağırarak etrafa saldırarak uyanırken,
genç kadınlar ağlayarak ya da gülerek uyanabiliyorlar ya da sayıklayabiliyorlar.”

q

Neden epidural
anestezi ?

Asla ameliyat

yapılamaz

Anestezi verilmeden yapılacak cerrahi operasyon
yoktur. Ancak lokal anestezi, bölgesel anestezi
(spinal, epidural vb) gibi hastaya göre seçilen anestezi
teknikleri vardır. Eğer hastada hissizlik oluşmasını ve
hastanın ağrı duymasını istemiyorsak kullanacağımız
yöntem anestezik ilaç uygulayarak seçtiğimiz anestezi
tekniklerinden (lokal, bölgesel veya genel) biri olacaktır.
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Ağrısız doğumda kullanılan bir teknik
olduğu için popüler bir anestezi yöntemidir. Sezeryan gibi bel seviyesi altında
planlanan ve normal ama ağrısız bir doğum
gerçekleştirmek isteyenlerde uygulanabilir.
Konuyla ilgili Yrd. Doç. Dr. Zeynep Bilge Balaban şunları vurguluyor: “Ağrılı uyaranların
beyne ulaşması epidural anestezi ile engelleniyor. Her girişimsel işlemde olduğu gibi
bu anestezinin de yan etkileri olabiliyor.
Tansiyon düşmesi ve buna bağlı istenmeyen ölümcül durumlara yol açabiliyor. Bazı
hastalarda baş ağrısı görülebiliyor.”
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Sağlık Bakanlığı yeni
merkezler açıyor

S

ağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu 12 Mayıs tarihinde
Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesi'nin açılışını yaptı.
Açılış töreninde konuşan Bakan
Müezzinoğlu, bin 500 olan ağız
ve diş sağlığı ünite sayısını 9
bine çıkardıklarını söyledi.
Acil sağlık hizmetlerinin artık
eskisi gibi olmadığını belirten
Müezzinoğlu, eskiden ambulans arandığı
zaman arıza, tıbbi donanım ve eleman
yetersizliği ya da mazotu olmadığı gerekçesiyle olumsuz cevap verildiğini kaydetti.

95 BIN HASTA YATAĞI HEDEFLENIYOR
Müezzinoğlu, sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini belirterek, "36 bin yatak
kapasiteli 226 hastaneyi biz yapıyoruz. Yıl
sonuna kadar 12 bin yatak kapasiteli 43 has-

tanenin ihalesini yapacağız. 26
bin kapasiteli şehir hastanelerinin
inşaatı devam ediyor. Türkiye,
2018'e gelince, sıfırdan, ileri teknoloji, tıbbi donanımla donatılan
toplam 95 bin yatak kapasiteli
hastanesiyle en ileri sağlık hizmeti sunan dünyanın tek ülkesi
olacak. " ifadelerini kullandı.

TELEKONFERANSLA AÇILIŞ YAPILDI
Bakan Mehmet Müezzinoğlu 12 Mayıs
tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Servisi, Haydarpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli
Ünitesi ve Lazer Ameliyathanesi ile
Üsküdar Devlet Hastanesi Evde Sağlık
Koordinasyon Merkezi'nin de açılışını
telekonferans yöntemiyle yaptı.

Zeynep Bilge Balaban

yi bir operasyon için mutlaka operasyon
öncesi anestezi uzmanı tarafından bir
kontrol yapılması gerekiyor. Anestezi
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Bilge Balaban, “Eğer hastaların kronik bir rahatsızlığı,
düzenli olarak kullandığı bir ilaç, alerjisi ve
önceki ameliyatları açısından anestezi riski
yoksa hastaya anestezi verilebilir. Fakat
hasta acil bir durumda apar topar ameliyata
alınıyorsa ameliyat sonrası oluşabilecek yan
etkilere daha açık hale gelebilir” şeklinde
açıklama yapıyor.

12-18 Mayıs Hemşilk çağlarda hemşirelik
iki yıllık kurslarla “küçük
reler Haftası. Tüm
daha çok kadının şifa
cerrahlar” adı verilen
hemşirelerimizin
verici rolü ile karaktebir grup sağlık personeli
haftasını kutlarız.
rizeydi. 14. Yüzyıl’da
yetiştirilmeye başlanmahemşireler, köylünün tıbbi bakımının sıyla hemşirelik ortaya çıktı. Küçük
ve sağlığının ana kaynaklarından
cerrahlar, “sağlık memuru” unvanı
biriydi. Hemşireler hasta bakımında,
verilen, erkek halk sağlığı hemşirelebitkisel ilaçlar ve tedavi edici teknikrinin öncüleri oldu.
ler kullanmışlardı.
Besim Ömer Paşa tarafından,
Florance Nightingale (1820–1910), 1911 yılında Gönüllü Hastabakıcılık
19. Yüzyıl’ın ortalarında hemşirelik
Kursu açıldı ve İstanbul’un tanınmış
mesleği için beklenen lider oldu.
ailelerinin kızları bu kursa alındı.
Kırım Savaşı’nda yaralı ve hasta
Süresi altı ay olan bu kurstan sonra
askerlere bakım yapması ve fiziki
Müslüman Türk kadınları ilk kez
çevreyi iyileştirmesi, Nightingale'in
Balkan Savaşı’nda yaralı askerlerin
saygınlığının artırmasını, zamanın
bakımına katıldılar.
liderlerinin desteğini almasını ve
Türkiye’de ilk defa 1920 yılında,
böylelikle gerçekleştirmek istediği
Amiral Bristol Hastanesi'ne bağlı
reformlar için zemin oluşturmasını
hemşire okulu açıldı. Cumhuriyet
sağladı. 1860’da Nightingale Hemşidöneminde açılan ilk hemşire okulu
relik Okulu açıldı. Böylelikle hemşire- ise Kızılay Hemşire Okulu oldu.
lik, bir meslek olarak değil, yasal bir iş
Eğitim süresi iki yıl üç ay olan
olarak gelişmeye başladı.
bu okula başlangıçta kabul şartları,
Türkiye’de ise 1845 yılında, İstanokur-yazar olmak, iyi ahlak sahibi
bul’daki tıp okulunun bir bölümünde
olmak ve vücutça sağlam olmaktı.

