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Sağlık ekonomisi
Genel ekonomi bilimi kurallarının
sağlık sektörüne uygulanmasıyla,
ortaya çıkan alt bir daldır. Sağlık
ekonomisi, “Sağlık sektörüne
ayrılan kaynakların en iyi şekilde (en
ekonomik, etkili, verimli, rasyonel)
kullanılarak en yüksek düzeyde
sağlık hizmeti üretmek ve
bunu toplumu oluşturan sosyal gruplar
ve fertler arasında en
iyi bölüştürmek”
şeklinde
tanım-

Bir hekim
hastalıklarla ilgili şu iki önemli konuya sahip olmalıdır:
“Yararlı olanı yapmak
veya zararlı olanı
yapmamak.”
Hipokrat

Fototerapi ne işe yarar?

Hospis nedir?

lanabilir. Sağlık hizmetlerine olan
talepler bir anlamda tesadüfidir ve
sağlık hizmetlerinde kişinin talebini
hekim belirler. Hasta almış olduğu
sağlık hizmetlerinin kalitesini ve
karakterini ölçme yeteneğine sahip
değildir. Sağlık hizmetlerinin miktar ve kalitesinin
artması için daha fazla
harcama yapmak gerekir. Bu etkenlerden
dolayı sağlık ekonomisinde belirleyiciler diğer
alanlara göre daha farklıdır.

 Yaşamının son döneminde
bulunan hastalara, tüm tedavi
yöntemlerinin denenmesine karşın sonuç alınmamasından dolayı
artık aktif tedavi uygulanmadığı
ya da bir tedavi aramanın çoktan
bırakıldığı, rahatsız edici durumların kontrol edildiği ev dışında sunulan sağlık hizmetini ifade eder.
Hayatının son dönemini yaşayan
hastalara ev ortamının koşullarını
sağlar. Özellikle kanserli hastaların
kaliteli, ağrısız bir dönem geçirmeleri huzur ve saygınlık içinde

y

hayatlarını sonlandırabilmeleri için
Avrupa ve Amerika'da verilen bu
bakımın Türkiye’de de verilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından
çalışmalar başlatılmıştır.

Sarılıklı
bebeklere
uygulanan ışık
tedavisidir.
Yenidoğan
sarılığı çoğu
kez zararsız ve
kendiliğinden
düzelen bir
durum olsa da
sarılığın belli seviyenin üzerinde
artması bebeklerde beyinde, işitme sisteminde kalıcı zedelenmeye sebep olabilir. Saptanan sarılı-

ğın durumuna
göre fototerapi
uygulanır.
Fototerapi ile
deride biriken
ve sarılığa yol
açan bilirubin
denilen madde
parçalanarak
idrar ile atılır.
Özel fototerapi cihazları içine
konularak bebek çıplakken uygulanır. Bebeğin ne kadar çok vücut
alanı ışık alırsa o kadar etkili olur.

Bu hastalıklar
çocuk kalbini
vuruyor
Morarma, emerken yorulma ve bayılma gibi belirtiler bebeklerde ve çocuklarda kalp hastalıklarına işaret edebiliyor.
Küçük çocuklarda ani göğüs ağrısı, göğüste kuş çırpınması hissi, ani
yorgunluk ve rengin soluk olması kalp çarpıntısına yol açan
ritim bozukluklarını düşündürüyor. Hareket sırasında meydana
gelen veya heyecan sonrası gerçekleşen bayılmalarda ailelerin çocuklarını kalp muayenesine götürmeleri gerekiyor .

Ç

ocuklarda görülen kalp
hastalıkları erişkinlerden
daha farklı
seyrediyor. Gözden kaçan
kalp hastalıkları ani ölüm
ya da kalıcı hasarlara
sebep olabiliyor. Çocuk
Kardiyolojisi Uzmanı
Prof. Dr. Volkan
Tuzcu çocuklarda
en sık görülen kalp
hastalıklarının
yapısal anormallikler
olduğunu belirtiyor.

EN ÇOK
KALPTE DELIK
GÖRÜLÜYOR
Çocuklarda kalpte
delik veya kalpten çıkan
büyük damarlardaki darlıklar en
sık görülen kalp hasarları. Prof.
Dr. Volkan Tuzcu, “Kalpteki
küçük delikler genellikle sorun
oluşturmasa da, daha büyük
delikler ya anjiyo ya da açık kalp
ameliyatı yoluyla kapatılmalı.
Yapısal olarak kalpteki büyük
damarların doğuştan eksik ya
da kapaksız, kalbin 4 yerine 3
odacıklı olması, büyük damarların
ters yerden çıkması gibi farklı
sorunlar da görülebiliyor. Bunların
tedavileri daha zor olsa da erken
ve hatta anne karnında teşhis ve
erken müdahale ile bu tür sorunlar
giderilebiliyor. Aileler ümitsiz
olmasınlar” şeklinde konuşuyor.

RITIM BOZUKLUĞUNA DIKKAT
Ritim bozukluklarının
çoğunun kalp hastalıklarından

farklı olarak genellikle genetik
kaynaklı olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Volkan Tuzcu şunlara dikkat
çekiyor:
“Bu durum kendini
koşarken, aşırı
korku veya heyecanla
ya da yüzerken bayılma
şeklinde gösteriyor.
Maalesef ani ölüm de
gerçekleşebiliyor. Bu
nedenle ailelerinde genç
yaşlarda sebepsiz ani
ölüm olanların, özellikle
de gençlerin ve çocukların
mutlaka çocuk kalp ritim
üzerine uzmanlaşmış
doktorlara başvurmaları
gerekiyor. Yapılacak
EKG, holter, efor testi ve
benzeri testlerin dışında, genetik
testler de çoğu zaman sebebin
bulunmasında önemli."

İLAÇSIZ TEDAVI MÜMKÜN
Günümüzde çarpıntı,
bayılma gibi durumlara yol açan
hastalıkların bir kısmı anjiyografiye
benzer bir girişim yöntemi olan
elektrofizyoloji ve kateter ablasyonu
işlemi ile tedavi edilebiliyor. Prof.
Dr. Tuzcu, “ilaç tedavisi tek çözüm
değil ve bazen de çözüm değil.
Çünkü genellikle hayat boyu ilaç
kullanılabiliyor. Ama bu işlemler
artık günümüzde güvenli bir
şekilde kalbin iç kısmında ritim
bozukluğuna yol açan küçük bir
alanın yakılması veya dondurulması
şeklinde ve hatta artık çok az veya
hiç radyasyon kullanılmadan
yapılabiliyor” diyor.

 Koşarken veya ani heyecan sonrası bayılma
 Bebeklerde ağlarken
morarma, bayılma
 Bebeklerde emme
güçlüğü, emerken
hemen yorulma ve
yeterli kilo alamama
 Ani başlayan çarpıntı
atakları
 Ailede birinci derece
yakınlarda nedensiz
ani ölüm
 Sebebi açıklanamayan epilepsi nöbetleri
 Doktor tarafından
çocukta masum üfürümden farklı olduğu
düşünülen bir üfürüm
duyulması
 Ateşli boğaz enfeksiyonunu takiben
dizlerde ağrı ve şişlik.

Spor
öncesi
kontrole
götürün

Ani ölümle sonuçlanabilecek sinsi
kalp hastalıklarının erken teşhisi için Avrupa
Kalp Birliği'nin tavsiyesini Prof. Dr. Volkan
Tuzcu şöyle ifade
ediyor: “Profesyonel
lisans alacak düzeyde
sık spor yapan çocuk
ve gençlerin mutlaka
iki yılda bir, çocuk
kardiyoloğu tarafından
ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekir.
Dolayısıyla hiç şikâyetleri olmasa da böyle
çocuk ve gençlerin
spora başlamadan da
kontrol yaptırmalarını
öneriyoruz."
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Prof. Dr. Volkan Tuzcu

Bu belirtileri
önemseyin!

Yazı müjdeleyen
tadlar bu ay
Lokma’da.

Civalı lambalara dikkat!

H

alk Sağlığı Uzmanı
Doç. Dr. Oğuz Özyaral
uyarıyor: “İçinde civa ya da
civa buharı olan lambalar
tehlikelidir. Tasarruf yapalım derken sağlığımızdan
oluyoruz. Tasarruf için
daha az elektrik tüketin,
daha düşük kuvvette lambalar tercih edin. Okullara
civa lambalı projektörler
yerleştirmeyin. Tek bir
lambadan, projeksiyondan
bir şey olmaz demeyin.
Bunlar sınıfta kırılırsa
çocuklar civa zehirlenmesi
yaşayabilir."

AZI DA ÇOĞU DA
ZARARLI
Civanın en bilinen kullanım yeri termometrelerin
Sağlık Bakanlığı kararı ile
yasaklandığını da söyleyen
Doç. Dr. Özyaral devam
ediyor: "Ömrü bitince, çöpe

atılan bu ampüler, çöp
konteynerlerinde kırılır ve
içindeki civa ve civa buharı
açığa çıkar. Buhar soluduğumuz havaya karışır.
Civanın bir kısmı vücutta
beyin, karaciğer
ve böbreklerde
depolanır.
Merkezi sinir sistemi
rahatsızlıklarından,
karaciğer
ve deri
hastalıklarına,
sinir iltihabı, MS,
parkinson, göz hastalıkları, sindirim
sistemi hormonal
ve psikiyatrik
hastalıklara
kadar pek
çok rahatsızlığın etkeni olabilir."
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Tasarruf
edeyim derken

Tasarruflu denilen
civalı lambaların
ne kadar zararlı olduğunu ve devletlerin civanın
zararlarından korunmak
için ne kadar para harcandığını görmediğimizi söyleyen Doç.
Dr. Oğuz Özyaral,
"Aslında tasarruf
etmek isterken
dünyayı kirletiyor,
sonra temizlemek
için daha çok para harcamak zorunda kalıyoruz. Asıl tasarruf
için aydınlatmayı üstten değil, yanlardan
sağlayabiliriz. Evlerin ışıl ışıl değil pırıl
pırıl olmasına daha önem vermeliyiz"
şeklinde açıklamada bulunuyor.

q

MAYIS
SAYISI
BAYİLERDE!

/Lokmadergisi

/lokmadergisi

/lokmadergisi

lokmadergisi.com

