Deontolojinin alanı

İyot nedir?

Görev bilinci, mesleki davranış
ve meslek ahlakı anlamına gelir.
Her bilim dalının ve tıbbın da
kendine özgü bir deontolojisi
vardır. Deontoloji mesleğin ahlaki
ve hukuk kuralları içinde gelişmesini sağlayan, hekim - hasta,
hekim -hekim ve hekim - öteki
sağlık personeli arasındaki ilişkileri
düzenleyen, her zaman mesleğin
çıkarlarını, şeref ve itibarını kişisel
çıkarlardan üstün tutan, hekimlik
görev ve sorumluluklarını belirleyen ve hekimin ne yapması gerektiği konusunda ona yol gösteren
bir alandır. Doktorlar, hukukun
koruduğu insan sağlığı ve yaşama

 Yunanca "mor" anlamına gelen
iodes 'ten türemiştir. İyot, vücudun
tiroit hormonu üretebilmek için
ihtiyaç duyduğu ve kullandığı mineraldir. İyot ilaç yapımında, tuzlarda,
antiseptiklerde, gıda katkılarında,
boyalarda, katalizörlerde, fotoğrafçılıkta ve tentürdiyotta kullanılır.
İyot çevrede başlıca deniz suyunda
çözülmüş iyodür olarak mevcuttur,
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ürkiye Metabolik Cerrahi
Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Doç. Dr. Alper Çelik,
şeker hastalarının çoğunun
yaşamakta olduğu hormonal
dengesizlikler nedeni ile kontrolsüz, agresif tavırlar sergileyebileceklerini ifade etti.

ŞEKERIN DEĞERI
ETKILIYOR

HASTALIĞIN
YANSIMASI ÖFKE
Doç. Dr. Alper Çelik,
“şeker hastalığının sosyal
yaşamda yarattığı en ciddi
sorun bu bireylerin ellerinde
olmayan bir şekilde
tahammülsüz tavırlar
sergilemesi. Bu nedenle
en büyük sorumluluk
hasta yakınları, arkadaş ve
dostlara düşüyor. Hastanın
çevresindeki bireyler bu
durumun hastalığın bir
yansıması olduğunu bilmeli”
şeklinde konuştu.

ayrıca bazı topraklarda, minerallerde
ve bazı deniz ürünlerinde de bulunur.
Sağlıklı büyüme için gerekli olan iyot,
eksikliğinde “guatr” olarak adlandırılan genişlemiş tiroit bezi hastalığı
oluşabilir. Yeterli miktarda iyot almak
çocukların fiziksel ve beyin gelişimi
açısından önemlidir. İyot, iyotlu tuz
dışında balık, deniz ürünleri ve sebzelerden alınabilir.
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Çocuk gelişim uzmanı
 Çocuk gelişim uzmanı,
0-6 yaş grubu çocukların
bedensel, zihinsel,
sosyal ve duygusal
gelişimlerine yardımcı
olan, çalışma alanı ile ilgili
materyalleri hazırlayan
kişidir. Okul öncesi eğitim
kurumlarında, özel eğitim
kurumlarında, çocuk
kliniklerindeki oyun odalarında
çocuklara drama, resim, müzik,
bilgisayar ve bedensel gelişim
çalışmaları yaptırır. Eğitim ve
öğretiminden sorumlu olduğu
çocukların davranışlarını
gözlemler ve yeteneklerini
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Ani öfke
diyabet
habercisi mi?

Doç. Dr. Çelik, “Şeker hastalarının kanlarındaki şeker
seviyesindeki dalgalanmalar nedeni ile ani parlamalar
yaşadıklarını" kaydetti
ve şunları söyledi: "Bu ani
tepkiler genellikle birkaç
dakika sürer ve 10-15 dakika
içinde hastalar yaptıklarına
anlam veremeyip pişman
olurlar. Ancak bu durum
için şeker hastaları suçlanmamalı. Çünkü ortaya çıkan
bu durum onların ellerinde
değil.”

alanı içerisinde görevlerini, hukukun çizdiği sınırlar içinde yapmak
zorundadırlar. Türkiye’de 1960'tan
beri yürürlükte olan ve hekimlerin
uymakla yükümlü bulundukları
kuralların esasları, Bakanlar Kurulunca hazırlanmış "Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi" olarak bilinen bir
tüzükte toplanmıştır.

"Kanser,
çoğalan bir
orduya benzer"
Mia

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) düzenlediği Sağlıkta Ortak
Çözüm Toplantıları 15-19 Nisan’da Antalya’da devam ediyor. Kongereye katılan Sağlık
Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş’la
102 ülkeden hasta alan Türkiye’nin sağlık turizmindeki durumunu konuştuk.
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ürkiye, dünyada Hindistan ve Tayland
ile birlikte batı ülkeleri kalitesinde
ve daha ucuz hizmeti veren ülkeler
arasında geliyor. Ayrıca bölge ülkelerinde
yapılamayan tedaviler Türkiye’de yapılıyor.
Bu durum da Türkiye’nin yurt dışından
hasta bakım ve tedavisi için tercih edilme
oranını artırıyor. Bu hizmetleri Sağlık
Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş anlatıyor:

EN FAZLA ONKOLOJI HASTASI GELIYOR
Kaliteli hizmeti makul fiyata ve yakın
çevreden almanın ülkeler için daha fazla
avantaj sağladığını kaydeden Yrd. Doç.
Dr. Ömer Tontuş, “hastaların yüzde
80’inin Irak, Almanya, Azerbeycan ve
Bulgaristan’dan geldiğini” söylüyor ve
devam ediyor: “En fazla onkoloji, çocuk
onkolojisi ve hematoloji hastaları geliyor.
Bunun yanında ortopedi ve kalp-damar
cerrahisi sağlık turizminde en fazla

operasyon yapılan alanlar arasında geliyor.
Estetik operasyonların oranı da fazla.
Göz hastalıkları tedavisinde ise dünyada
en fazla hasta alan ülke Türkiye. Genel
tabloya baktığınızda ise 102 ülkeden hasta
alıyoruz.”

GÜNDE 200 HASTA SAÇ EKTIRIYOR
Özelde en çok estetik işlemlerin
yapıldığın söyleyen Dr. Ömer Tontuş, “saç
ekiminin en başta geldiğini söylüyor” ve
“saç ekiminde dünyada birinciyiz” diyor.

YÜZDE 60 DAHA UCUZA HIZMET
Özel sağlık sektörü yüzde 75 kamu ise
yüzde 25’lik bir payla yurt dışından gelen
hastalara hizmet veriyor. Dr. Ömer Tontuş,
“Amerika ve Avrupa’da by-pass ameliyatı 80
bin dolara yapılırken Türkiye’de ortalama
20 bin dolara yapılıyor. Diğer tedavilere
bakıldığında yüzde 40 ila 60 oranında
Türkiye’nin aynı hizmeti daha ucuza verdiği

geliştirici etkinlikler düzenler.
Çocuk gelişimi meslek
elemanları anaokullarında,
çocuk kreşlerinde, özel eğitim
kurumlarında, hastanelerin
çocuk kliniklerinde, otel
ve turistik tesislerin çocuk
kulüplerinde görev yaparlar.

TARIHTE
sezaryen
Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş

Sağlık
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söylenebilir” diyor.

KAMUDA YIĞILMA YOK
Bu tabloda akıllara şu soru gelebilir.
Kamu hastanelerinde tedavi olmak için
sıra bekleyen o kadar hasta yok mu?
Bu durumda yurt dışından gelen bu
hastalara nasıl bakılıyor? Kamuda aslında
yığılma olmadığını, planlamada sıkıntılar
yaşandığını söyleyen Dr. Ömer Tontuş
nedenlerini ise şöyle açıklıyor:

RANDEVUYA SADIK KALMIYORUZ
“Kamudan randevu alan hastaların
yüzde 30’u randevusuna gelmiyor. Yatan
hasta kısmında ise boş yataklar var. Yurt
dışından gelen hastalar tanı ve tedavi
konmuş hastalar olduğu için polikliniklere
yığılma bu durumdan bağımsız ilerliyor."
Dr. Ömer Tontuş şunu da ekliyor: "Kamu
da ise yurt dışından gelen hastalara en çok
kanser cerrahisi ameliyatları yapılıyor.”
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ir inanışa göre sezaryen adı Antik
Roman İmparatoru Sezar'ın (Jül
Sezar) isminden gelir. Sezar'ın doğumunun tarihte ilk defa bu yöntemle geliştiği
söylenir. Diğer bir inanışa göre ise Sezar
kelimesi Latince kesmek anlamına gelen
“Caedare" kelimesinden gelir.
Sezaryen ameliyatı çok eski yıllarda
antik çağlarda bile ilkel olarak uygulanan
yöntemlerden biriydi. O yıllarda henüz
ameliyat ve anestezi teknikleri ile gerekli
ilaçlar geliştirilmediği için sezaryen
ameliyatından sonra annenin öleceğine
kesin gözüyle bakılarak sadece bebeği
kurtarmak amacıyla yapılırdı. Kanamayı
durdurmak, enfeksiyonları engellemek
ve annenin ağrı hissetmesini önlemek
için hiçbir yöntem yoktu. Normal yolla
doğamayan bebek, annenin ölümü göze
alınarak sezaryen ile dünyaya getirilirdi.

Doktor eşine

uyguladı

Sezaryen sırasında annenin ölmediği
ilk ameliyat 1500'lü yıllarda yapıldı.
Dünyadaki ilk sezaryen doğum ise 1500
yılında İsviçre ‘de Jacob Nufer isimli doktorun eşine uyguladığı ve başarılı olduğu
ameliyattı. Tıpta bu bir ilk. 1800'lü yılların
sonlarına doğru bile sezaryen sırasında
anne ölümü %85 kadar yüksek orandaydı.
Ölümler çoğunlukla ameliyat sırasında
kanamanın durdurulamaması sebebiyle
oluyordu. 1928 yılında Penisilin Alexander Fleming tarafından bulundu ve 1940
yılında ilaç olarak kullanılmaya başlandı.
Bu tarihten sonra sezaryen ve diğer ameliyatlarda enfeksiyonlar azaldı. Ülkemizde
anne ve bebeğin yaşamını devam ettirdiği
ilk başarılı sezaryen ameliyatı 1900′lü
yılların başında saray cerrahı olan Cemil
Topuzlu tarafından İstanbul Nişantaşı’nda
bir konakta yapıldı.
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Damar ve dolaşımınız

SAĞLIKLI MI?
Nabız Dalga
Analiz Sistemi

T

üm organların sağlıklı çalışması,
onları besleyen kan akımının ve
bu kan akımına ev sahipliği yapan
damarların sağlığına bağlıdır. Özellikle
ilerleyen yaşlarda sağlıklı kişilerde bile
düzenli kontroller yapılması gerekir.
Bunun için artık kolay ve hastayı
yormadan ölçümler yapılabiliyor.
Geliştirilen "nabız dalga analizi
sistemi" ile damar ve dolaşımın sağlıklı
olup olmadığına yönelik risk analizi
yapılabiliyor. Böylece erken dönemde
olası sorunlar anlaşılabiliyor, damar
ve dolaşımda hasar oluşmadan önlem
alınabiliyor.

NASIL UYGULANIYOR?
Kola takılan bir manşon aracılığı
ile bir yandan tansiyon ölçülürken,
sistemin gelişmiş yazılımı ile damarların
esnekliği kısa süre içinde (5 dk) ortaya
çıkıyor. Hem hekimin hem de hastanın
anlayabileceği bir rapor veriliyor.

