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Atrofi nedir?
Normal büyüklükteki bir
vücudun, organın veya hücrenin
sonradan küçülmesidir. Atrofiler,
hücre sayısının azalmasına ya da
hücre hacimlerinin
küçülmesine bağlıdır.
İkisi birlikte de olabilir.
Atrofi nedeniyle hacmi
küçülen dokunun yerini bağ dokusu alabilir
(fibrosis). Kemik iliği
atrofisinde, bu dokunun yerini yağ dokusu
alır. Atrofiler iki gruba
ayrılır: Fizyolojik atrofi
ve patolojik atrofi. Başlıca patolojik atrofiler;

Sağlık hukuğunun alanı

açlık ve yaşlılık atrofisi, hareketsizlik atrofisi, endokrin atrofi, basınç
atrofisi, damar atrofisi ve ışın atrofisidir. Fizyolojik atrofi ise; yaşamın
belirli dönemlerinde
bazı organ ve dokuların
atrofiye uğramasıdır.
Oluşu normaldir, olmadığı
zaman patolojik sayılır.
Örneğin; doğumdan
sonra rahim, emzirmeden
sonra memeler küçülür
ve normal haline döner.
Yaşlılıkta tüm organlar
ve vücudun küçülmesi
de atrofidir. Bu da belirli
sınırlar içinde doğaldır.

NEFES

 Tıbbi uygulama hataları ile
ilgili hukuki sorunları inceler. Tıbbi
uygulamaların hukuka uygunluğu,
kişinin sağlık ve yaşama temel
haklarına dayanır. Kişinin sağlıklı
yaşayabilmesinin en önemli koşulu,
tıbbi bakım ve
tedavinin olmasıdır. Bütün tıbbi
uygulamaların ve
tıp biliminin amacı
da kişinin sağlığının korunmasına
ve ıstıraplarının
ortadan kaldırılmasına yöneliktir.
Klinik uygulamalar-

"Kanser,
çoğalan bir
orduya benzer"
Mia

da hekimin tıbbi uygulamaları
dolayısıyla, hekim sorumluluğu
konusu ortaya çıkar. Hekimin
klinik uygulamalarda sorumluluktan kurtulması için bazı
kurallara uyması gerekir. Eğer
bu kurallara uyulmazsa
tıpta hatalı uygulamalar
olur. Özellikle kadın
hastalıkları ve doğum,
genel cerrahi, iç hastalıkları, beyin ve sinir
cerrahisi, ortopedi ve
travmatoloji, nöroloji,
kulak burun ve boğaz
vb. gibi alanlarda tıbbi
hatalar olabilir.

oğrudan kalbi ilgilendiren ilk
ameliyat, 9 Eylül 1896 tarihinde Frankfurt Kent Hastanesi’nde
Doktor Louis Rehn tarafından
yapıldı. Hasta, 22 yaşındaki bahçıvan yamağı William Justus'tu. Bir
kavgada, kimliği bilinmeyen bir
saldırgan tarafından göğsünden
yaralanmıştı. Sağ karıncıkta, 1,5
santimetre uzunluğunda bir yara görüldü. Yaradan kan büyük bir hızla
akıyordu. Yara, ipek tamponlarla
kapatıldı ve plevra ile kalp zarı çevresindeki kan birikintisi temizlendi.
Hasta, kısa süre içinde tamamen
iyileşti. 10 yıllık meslek yaşamı süresinde Dr. Rehn tarafından yapılan
124 kalp ameliyatında, hastalardan
yüzde 40'ı iyileşti.

Bu
m bil nl
us iy ar
un or ı
uz
?
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rakamlarla
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HASTALIĞIN ILERLEMESI ÖNLENIYOR
larına egzersiz eğitimi veriliyor. Bu eğitimin gerekliliği ve sonuçları ile ilgili ise Dr. Elif Yıldırım
şunları söylüyor:
“Hasta ve ailesine eğitim verilmesi, psikososyal destek, nefes darlığı ile baş edebilme
yöntemleri, iş-uğraşı tedavisi, enerji koruma
yöntemleri ve gerektiğinde beslenme desteği
veriliyor.”

TÜM HASTALARA UYGULANIYOR
Nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/
veya egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan tüm
solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon
uygulanabildiğini söyleyen Uz. Dr. Elif Yıldırım
şöyle devam ediyor:
“Pulmoner rehabilitasyon, her yaştaki
solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin
özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan
ya da evde uygulanabiliyor. KOAH başta olmak
üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer
hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı
hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer
nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, obezite
ilişkili tüm akciğer hastalıklarında pulmoner
rehabilitasyon programı uygulanabiliyor.”

8 HAFTA

uygulanıyor
Pulmoner rehabilitasyon programının en az 8 hafta (toplam 24
seans) süre ile uygulanması gerektiğini söyleyen Uz. Dr. Elif Yıldırım
egzersiz eğitiminin bırakıldığında
kazanımların kaybedildiğini söylüyor
ve devam ediyor:
“Egzersiz alışkanlığının devam
ettirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, kronik akciğer hastalığından dolayı nefes
darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük
hissediliyorsa günlük aktivitelerin
yapılmasında güçlük çekiliyorsa
değerlendirme için göğüs hastalıkları
uzmanına başvurduktan sonra pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanılmasında fayda vardır.”
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Yağ yakımını destekleyen ilaçlara dikkat
Diz eklemlerine
zarar veriyor

Dr. Fevzi Özgönül,
“Çevrede ne kadar
fazla diz protez ameliyatı bekleyen olduğunu
ve eskiden bu kadar
çok diz protezi ihtiyacı
var mıydı şeklinde
düşünmek gerektiğini”
de belirtiyor.
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 Tıpta ve biyolojik bilimlerde
kullanılan alet ve cihazların montajı,
kullanımı, bakımı ve onarımı konularında çalışan sağlık personelidir.
Teknikerler, osilaskop, güç kaynağı
gibi elektronik onarım aletleri, pense,
tornavida, karga burun gibi el aletleri,
EKG simlatörü, X rey, gaz analiz gibi
özel test cihazları, röntgen tüpleri,
özel optik sistemler gibi çeşitli malzemeler kullanırlar. Biyomedikal cihaz
teknikerlerinin, temiz, iyi aydınlatılmış ve ısıtılmış kapalı ortamlarda
çalışmaları gerekir. Mesleğin eğitimi
üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi" bölümünde verilir.

D

ulmoner rehabilitasyon; uzun süreli solunum hastalığı olanlar için uygulanan bir
program. Kronik solunum yolu sıkıntısı
çeken hastaların fiziksel ve psikolojik durumlarını daha iyi seviyelere çekmeyi amaçlayan
pulmoner rehabilitasyonla ilgili Süreyyapaşa
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Pulmoner Rehabilitasyon
Ünitesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif
Özarı Yıldırım, “çok kolay yorulan ve sıklıkla
tükendiğini hisseden hastalar pulmoner rehabilitasyonla nefes darlığıyla başa çıkabilmeyi
öğreniyor” diyor.

Kronik akciğer hastalarında nefes darlığı ve/
veya yorgunluğun, günlük yaşamda hareketsizlik, kemik erimesi, kas kuvvetinde azalma, kalp
ve akciğer fonksiyonlarının gittikçe azalması
gibi sonuçları olabildiğini söyleyen Uz. Dr. Elif
Yıldırım egzersizin gerekliliği hakkında şunları
söylüyor:
“Egzersiz ile kas kuvveti ve dayanıklılık arttırılarak daha uzun mesafeler yürünebilir. Kas
ve eklemlerin hareket kapasitesi artar, kalbin
çalışması iyileşir ve nefes darlığı şikayeti azalır.”
Pulmoner rehabilitasyonda hasta ve yakın-

Biyomedikal cihaz teknikeri

TARIHÇESI

Uzun süreli akciğer ve solunum problemi
olan hastaların nefes darlığı hissetmeksizin
hareket edebilmeleri veya normal
günlük aktivitelerini yapabilmeleri güçleşiyor.
Günümüzde KOAH ve astım gibi kronik
solunum yolu hastalıklarında artık
Pulmoner Rehabilitasyon yaygınlaşıyor.
Pulmoner rehabilitasyon nefes
darlığıyla başa çıkabilmeyi sağlıyor.

NEDEN EGZERSIZ GEREKIYOR?

az geliyor ve zayıflama
için birçok yöntem deneniyor. Yağ yakımını destekleyen ilaçların da kullanımı
artıyor. Dr. Fevzi Özgönül yağ
yakımını destekleyici ilaçların
olumsuz etkileri olduğunu
söyleyerek şunları belirtiyor:
“Vücut genişlediği dönemde yeni ve gevşek kalıbını
desteklemek ve dik pozisyonda kalmasını sağlamak için
oluşan beyaz yağları dolgu
malzemesi olarak kullanır.
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İlk kalp ameliyatının

darlığıyla
başa çıkın

Uz. Dr. Elif Yıldırım pulmoner rehabilitasyonun katkıları hakkında şunları söylüyor:
Hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve
fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırılıyor
Hastalığın ilerlemesini önlenebiliyor.
Sağlık durumunun iyileştirilebiliyor
Komplikasyonlar önlenebiliyor ve tedavi
edilebiliyor
Hastalık atak sayısının azaltılabiliyor ve
atak şiddetinin hafifletilebiliyor
Hastaneye başvuru sıklığı ve yatış süresinin azaltılması sonucunda sağlıkla ilişkili
harcamaların azaltılabiliyor
Sağ kalımda artış sağlanabiliyor.
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Yağ yakarak enerji verdiren
ilaçlar ise enerji için en kolay
enerjiye dönüştürülebilen bej
yağlarını (bebeklerdeki kahverengi yağ kas dokusundan
kaynaklanırken, erişkinlerdeki kahverengi yağ beyaz yağın
koyulaşmasıyla oluşan yağ )
yani vücuttaki bağ dokusu,
kırkırdak doku ve cilt altında
bulunan yağları kullanır.
Vücudumuz hiçbir zaman bej
yağlar dururken yerine dolgu
maddesi olarak oluşmuş ve

enerji değeri olmayan beyaz
yağları kullanmaz. Hiçbir ilaç
da aksinin olmasını sağlayamaz. Bu nedenle bu
tür ilaçları kullanırken, diz eklemlerinde de bej yağların
olduğunu ve
kilo vermeye
çalışırken ileride
diz kıkırdaklarını
kaybetme riski
taşındığını da unutmamak gerekiyor.”

zel Hastaneler ve Sağlık
Kuruluşları (OHSAD)
Derneği’nin 15-19 Nisan’da Antalya’da düzenlediği Sağlıkta
Ortak Çözüm Toplantıları’na
Türkiye’de sağlık harcamalarının
Gayri Safi Milli Hasılaya oranı %5,4.
Yatak sayısı
Sağlık Bakanlığı: 121.269
Üniversite hastaneleri: 36. 056
Özel hastaneler: 37. 983
Hekim sayısı

katılan Kalkınma Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Yılmaz
Tuna’nın aktardığı son verilere
göre Türkiye’de sağlıkla ilgili
bazı rakamsal veriler şöyle…
Sağlık Bakanlığı: 75. 496
Üniversite hastaneleri: 28. 312
Özel hastaneler:28. 466
Hemşire sayısı
Sağlık Bakanlığı: 93.700
Üniversite hastaneleri: 21.302
Özel hastaneler: 21.841

