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Çevre sağlığı teknsyen Kardyak arrest nedr?
Kurumu ve kombnaları, süt
ve süt mamuller mal eden
kurumlar), memba suyu ve
şşeleme tessler le hava
meydanları ve lman sağlığı
darelernde çalışırlar.

 İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları
yok etmek çn, çevre şartlarını düzeltme ve yleştrme
tedbrlern uygulayan, gıda,
su, hava ve bnaları sağlık
açısından denetleyen kşdr. Çevre sağlığı teknsyenler, sağlık müdürlükler,
sağlık ocakları, sağlık
grup başkanlıkları,
hükümet tabplkler,
beledyeler, hıfzısıhha
müdürlükler, halk sağlığı laboratuvarları, gıda
mal eden her türlü kurum
ve kuruluşlar (Et-Balık

 Kardyak arrest,
kalbn pompa
fonksyonunu yerne
getrememes ya da
atardamarlardan
nabız alınamaması,
solunum ve blnç
kaybı le karakterze
an ve beklenmedk
seklde gelşen br tablodur. Kalbn
durması olarak da tanımlanablr. Kalbn pompa fonksyonunu
yerne getrmemes sonucunda
tüm organlar hızlı br şeklde
görevlern yapamaz hale gelr. İlk
yardıma en kısa sürede başlanması hastanın hayatta kalablmes

ve kalb çalıştığında
dğer organların da
fonksyonlarını devam ettreblmes açısından büyük önem
taşır. En çok enerjye htyaç duyan
organ beyn olduğu
çn en hızlı devre
dışı kalan organ da beyndr. Bu
durumda hasta şuurunu da ytrr.
Tüm organların kontrolü beynn
kontrolünden çıkar. Hastanın kan
dolaşımı ne kadar çabuk sağlanablrse beyn ve dger organlarda
hasar olmadan veya en az hasar le
bu tablo düzeltleblr.
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Prof. Dr. Al Oto

lk kalp nakl, 2 Aralık 1967’de Güney
Afrka'nın Cape Town Kent’nde Groote Schuur Hastanes'nde Doktor Chnstan Barnard tarafından yapıldı. ( Bu
doktor ayrıca lk akcğer nakln de yapmıştır.) Lous Waskansky adlı br toptan
bakkalyec, yıllardır kronk kalp hastalığından şkâyetçyd ve artık ölümün eşğne gelmşt. Br trafk kazasında beyn
parçalanan 25 yaşındak Dense Darval
adlı gencn kalb alınarak Waskansky'ye
takıldı.( İlk kalp naklnn donörü beyaz
br kızdı. Bu donör ayrıca böbreklern de
zenc br hastaya bağışlamıştı. Bu durum
o zamanlarda çok büyük tartışmalara yol
açan br olaydı.) Altı saat süren amelyat
sırasında, Dr. Barnard'a 30 kşlk br ekp
yardım ett. Fakat Lous Waskansky, yen
kalbyle 18 gün yaşadıktan sonar akcğer
lthabından hayatını kaybett.

Rtm bozukluğuna
"dondurma" yöntem

VÜCUT

Atryal fbrlasyon denlen çarpıntı türünde
hasta uyutulmadan lokal anestez le sağ
kasıktan grlyor. Sağ kulakçıktan sol kulakçığa
geçlerek br nce boru yardımı le özel br balon bu
toplardamarların ağzına yerleştrlyor. İçne chaz
yardımı le sıvı ntrojen verlyor. Bu bölge eks
40- 50 derecede donduruluyor. Böylece balonun
ön yarımküresnn donması sağlanıp, o bölgede br
hat oluşturularak tetkleyclern kulakçığa geçmes
engellenyor. Atryal fbrlasyonda dondurma
yöntem, yapısal br kalp hastalığı bulunmayan,
nöbetler halnde çarpıntılar yaşayan özellkle genç
hasta grubunda daha başarılı sonuçlar veryor.
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hakkında

merak edlenler
Yetşkn
Yetşkn br nsan
günde ortalama 23
bn kez nefes alır.
İnsan beynnn
yüzde 80’ sudur.
İnsan kalb
dakkada 60-80 defa
çarpar.
Bebekler doğduğunda
etrafı sadece syah-beyaz görür.
Boy sabah saatlernde akşama
göre daha uzundur.
Kadınlar erkeklerden 2 kat daha
fazla göz kırpar.
Bebeklerde yetşknlerden daha
fazla kemk bulunur. Büyüdükçe
kemkler azalır. Yetşkn brnn 206
kemğ bulunur.
Vücuttak tüm damarların uzunluğu 96 bn km’dr.
Erkeklern vücudunda 7 lt’ye yakın, kadınlarda se 5 lt kan bulunur.
En güçlü kemk çene kemğdr.
İnsan vücudundak en büyük
hücre kadın yumurtasıdır. En küçük
hücre se erkek spermdr.

Kalp açılmadan
yapılıyor
q

Grşmsel olarak
kalbe yönelk yapılan
tüm şlemler, hasta anjyo
olacakmış gb kateter
masasında gerçekleştrlyor. Hastaya, genel
anestez ya da kısa sürel etkye sahp olan bazı laçlar
verlerek kısmen uyutulması sağlanıyor. Hastanın
şlem öncesnde genel anestez m yoksa sedasyon
kullanılarak mı uyutulacağına, genel durumuna
bakılarak karar verlyor. Hasta uyutulduktan sonra
kasık atardamarından grlerek kateter yardımı le
kalbn aort kapağına ulaşıyor. Kalbe letlen kateterle
kapağın yerleştrlmes gereken noktaya ulaşıldıktan
sonra büyük br stent üzerne monte edlmş kapak o
bölgeye yerleştrlyor.

Yeşl çay kalbe de faydalı
K
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Spraln kullanımı

 Rahmn çne yerleştrlen
küçük, plastk br araçtır. Bakır ve
hormon çeren tpler vardır. Erkek
tohum hücrelernn kadın yumurta
hücresn döllemesn engeller. %98
oranında etkl olan bu yöntem,
uzun süre gebelkten korur. Br kere
uygulanınca gebelkten korunmak
çn başka br şey gerektrmez.
Çıkartıldığında hemen gebe
kalınablr. Cnsel lşky kesntye
uğratmaz ve hçbr laçla etkleşm
yoktur. Spraln yılda br ya da yılda
k kez kontrol edlmes gerekr.
Rahm çnde doğuştan herhang
br anormallk, örneğn perde varsa,
takılması mümkün olmaz. Gental

enfeksyonu ya da enfeksyon
yatkınlığı olan kadınlarda da
kullanılmaz.

Son yıllarda kalp damar hastalıklarının tedavsnde amelyatsız ve genel anestez
almadan sunulan tedavler arttı. Kalp durdurulmadan ve göğüs açılmadan kalp
kapağı değşm ve rtm bozuklukları çn dondurularak tedavler yapılmaya
başlandı. Kalp yetmezlğ çn de gene hastanın göğsü açılmadan özel pller takılablyor.
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Açık olan yeşl çayların nasıl toplandığı ve ne koşulda muhafaza edldğ
blnmedğnden, yeşl çaydan en y şeklde
yararlanmak çn güvenlr kaynaklardan
elde edlmş olanlar terch edlmeldr. Demleme süres se 2- 3 dakkayı aşmamalıdır.
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Neşter değmesn

İlk kalp
naklnn
tarhçes

Nasıl demlemel?

İy
bakılmayan
kalp
yorulur
ve durur.

anser gb pek çok
hastalıktan koruyucu
etks olduğu blnen yeşl çayın, kalp sağlığı çn
de olumlu etks olduğu
ortaya kondu. Dyetsyen
Sanem Apa Doğan, yeşl
çay hakkında yapılan son
araştırmaları anlattı.

GÜNDE 3 FİNCAN
YEŞİL ÇAY
Hollanda’da yapılan
ve 37 bn kşnn katıldığı
çalışmada, günde 3 fncan yeşl çay tüketmnn
kalp sağlığını koruduğu

ve kalp hastalıklarına
bağlı ölümler ortalama
yüzde 45 oranında azalttığı belrtld.

KAN DEĞERLERİNİ
OLUMLU ETKİLİYOR
Çalışmalar haff ve
aromatk yeşl çayın total
kolesterol, LDL kolesterol
ve kan yağları sevyelernde
yleştrc ve düzenleyc rol
aldığını gösterd. 4 hafta süreyle düzenl kullanımında
laç tedavs olmaksızın LDL
kolesterol ve kan yağları
sevyeler düşürüleblyor.

rnc olmak sonuçları
güzelse başarıdır. Fakat
dünyada ölüm nedenler
arasında kalp ve damar
hastalıklarından ölümler kötü
br brnclk tablosu olarak
karşımıza çıkıyor. Hasta
ve hastalıkların bu kadar
çok olması br yana rskl
amelyatlar arasında yer alan
bazı kalp damar sorunlarında
da amelyat olmadan
tedavler başarılı br şeklde
gerçekleştrleblyor. 12-18
Nsan Ulusal Kalp Sağlığı
Haftası’nda konuyu
Memoral Ankara Hastanes Kardyoloj Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Al Oto
le konuştuk. Kapak değşm, rtm bozuklukları
ve kalp yetmezlğ çn
daha az rsk çeren grşmsel
şlemlerle lgl blgler aldık.

KALP YETMEZLİĞİ
İÇİN PİL TAKILIYOR
Kalp yetmezlğ çn kullanılan özel pller hastaları rahatlatıyor ve hastaların ömrünü
uzatıyor. Pl lokal anestez le
köprücük kemğnn hemen altından yapılan br küçük kesden
uyarıcı tellern kalbe yerleştrlmesnden sonra chazın sol
meme kası altına yerleştrlmes
le takılıyor. Göğüs açılmıyor.
Genel anestez gerekmyor.

KARDİYOLOJİDE DEVRİM YARATTI
Kalp durdurulmadan ve göğsü açmadan kalbe kateter yolu
le ulaşıp daralmış olan kapağın
genşletlmes ve bu genşletlmş olan bölgeye yen br kapağın yerleştrlmes şlem olan
TAVİ, 80 yaşın üzernde ve açık
cerrahnn uygulanamadığı hastalarda kullanılan br yöntem.

Aort kapağı
amelyatsız
değşyor
Özellkle yaşı
lerlemş,
kalp hastalığının
yanında kronk
sağlık sorunları
bulunan, genel
anestez alması
sakıncalı bulunan
ve genel sağlık
durumu amelyata
uygun olmayan
aort kapak hastaları grşmsel
br yöntem olan
TAVI (Transcatheter Aortc Valve
Implantaton) le
tedav edleblyor.
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