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Dal hastaneler
 Belrl br yaş ve cns grubu hastalar veya belrl br
hastalığa yakalananların, br organ veya organ grubu
hastalarının müşahede, muayene, teşhs, tedav ve rehabltasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlarıdır. Başta
büyük ller olmak üzere, brçok lde kadın hastalıkları
ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardyoloj
ve kalp-damar cerrahs, acl yardım ve travmatoloj,
onkoloj, meslek hastalıkları le ruh sağlığı ve hastalıkları
alanında faalyet gösteren özel dal hastaneler yer alır.

Dş röntgen flm
tarh m oluyor?

D

ş hekmlernn
dş görüntüsü
almak çn yaygın
kullandığı ağız ç
x-Ray (Röntgen )
flmnn yern artık
djtal sensör alıyor.
Yen teknolojde
artık x-ray’dan kaynaklı radyasyon oranı düşüyor. Konuyla
lgl Dş Blşm
Uzmanı Chan Hall
şunları söylüyor:
“Röntgen
flmlernn yern alan bu yen
djtal x-ray sensor teknolojs
le görüntüler anında blgsayar
ekranına gelyor. Dş röntgen
flm çeklrken verlen radyasyon bu yen teknoloj sayesnde
yüzde 80-90 oranında azalıyor.
Ayrıca, djtal görüntüyle röntgen
üzernde görülemeyecek brçok
detay blgsayar ekranında görülür hale geldğ ve bu görüntüler
saklanabldğ çn hekmler
teşhs ve tedav konusunda daha
kesn kararlar vereblyorlar. Aynı
zamanda klask röntgen flmnde
görüntü y olmadığında tekrar
çekm yapılması da gerekeblyor.
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Eryen stent

Teletıp nedr?

 Eryen stent kalp damarına takılan, 6 ay çnde
eryen ve 2 sene çnde de vücuttan tamamen kaybolan stentlerdr. Metal stent takılan hastalarda zamanla
aynı bölgede daralma ve tıkanma görüleblrken yen
stentler eryerek kaybolur. Normal stentler ömür boyu
hastanın kalbnde kalırken,
yen yöntemle
takılan stent
hastanın damar
yapısını yleştrdkten sonra
err. Bu sayede
de damarın
tekrar tıkanma
rsk ortadan
kalkar.

 Mesafenn hasta ve doktorları brbrnden
ayırdığı zamanlarda sağlık hzmet vereblmek
amacıyla elektronk blg ve letşm teknolojlernn kullanılmasıdır. Teletıpta, doktor
ve hastanın aynı anda aynı
yerde bulunmasına gerek
yoktur. Vdeo-konferans
chazları kullanılarak k
farklı şehr ya da ülkede
bulunan sağlık merkez
arasında uydu teknolojsnn yardımıyla
konsültasyon yapılablr.
Özellkle bazı hastanelerde
bulunmayan uzmanlık dallarında hastalara klometrelerce uzaktan sank
orada çalışıyormuş gb hzmet götürüleblr.

Radyoterapde
nesl farkı

Bu da hastaya ekstra
malyet, zaman kaybı ve fazladan X-ray
dozu olarak ger dönüyor. Djtal sensör
sayesnde bu tekrar
çekm oranları sıfıra
yaklaşıyor.”

Radyoterap kanser hastalığının tedav edlmes çn
radyasyonun ve genellkle
X-ışınlarının kullanılması anlamına
gelyor. Radyoterap tedavsyle
kanser hücrelernn DNA’larına
zarar verlerek kanserl hücreler
yok edlyor. Kansere yakalanmış 10
hastadan yaklaşık 4’ü tedavsnn br
parçası olarak radyoterap görüyor.

GENÇ YAŞ X IŞININDAN DAHA FAZLA
ETKİLENİYOR !
Avrupa Brlğ’nn
“Dş Hekmlğnde
Radyasyon’dan
Korunma Teblğ”nde dş hekmlğ ve x-ray dozunun yaş le
lşklendrldğ çalışması dkkate
alındığında bu tp djtalleşmenn
Türkye açısından önemn de
Chan Hall şöyle vurguluyor:
“Türkye nüfusunun yarısı 30
yaş ve altında. Yapılan çalışmalar
da gösteryor k, 30 yaş ve altı
grubu X-ray ışınından 30 yaş
üzer kşlere göre daha fazla
etklenyor. 30 yaşından sonra se
rsk katsayısı normale dönüyor.
Bu nedenle genç yaş nüfusta
düşük X-ray dozu hastaların daha
az radyasyona maruz kalması
açısından öneml."
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Radyoterap
her organa
yapılablr
Radyoterap
her organa
yapılır mı? Tedavden en başarı
alınan organlar
ve kanser türler
nelerdr?
Radyoterap
her organa yapılır.
Organ kısıtlaması
yoktur. Hang
organ olursa olsun
hastalığın evres
düşük olduğunda
tedav başarısı artar. Özellkle belrtmek sterm beyne
yayılan kanserler ve
beyn tümörlernde
cerrah dışı seçenek
olan radyoterap
mutlaka uygulanmalıdır. Bunun
yanında omurlğe
bası yapan veya br
kemğn çnde büyüyen, bu nedenle
de ağrıya sebep
olan br tümörü
küçültmek çn de
radyoterap tedavs uygulanır. Artık
esksne göre teknolojnn lerlemes
le çok daha başarılı
sonuçlar alınıyor.
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vrasya Hosptal’dan Radyasyon Onkolojs
Uzmanı Dr. Züleyha Kadehç radyoterap
tedavlernde en son teknoloj ve bu teknolojnn hastalara sunduğu avantajları anlattı.
 Standart düzeyde br kanser tedavs nasıl olmalıdır?
Blmsel olarak önce cerrah,
sonra kemoterap ve radyoterap olarak standart br kanser
tedavsnden söz etmek mümkündür. Tedav sürec çnde üçü
brbrnn yern alablr ve tedav
planlaması buna göre değşeblr. Züleyha Kadehç
Hastalığın yerleştğ organa ve kansern evrelerne
göre de terap dozları değşeblr.
 Aslında teknoloj lerledkçe hem hastalıklar
artıyor hem de mevcut hastalıkları teşhs oranlarımız artıyor. Tıp teknolojsndek lerlemeler de
başarılı tedav çıktıları olarak bze yansıyor. Yen
nesl radyoterap tedavlernn burada yer var
değl m?
Evet var. Radyoterapnn geçmşne bakacak
olursak, bazı merkezlerde halen kullanılmaya
devam edlmekle brlkte eskden yaygın olarak
radyoterapde Kobalt60 (Co60) chazı kullanılıyordu. Maalesef bu chazlarda hastaları tedav ederken tedav alanındak sağlıklı dokuları yeternce
koruyamıyorduk. Tedavye bağlı yan etkler fazla
olurdu.
 Yan esk tp chazlarla yen tp chazlar
arasında tedav sürecnn başarısında belrgn
farklar var…
Kanserle savaşan üç farklı branşta da (cerrah,
kemoterap ve radyoterap) asıl amaç öncelkle tümörü doku veya organdan tamamen slmek, bunu
yaparken de vücutta sağlıklı hçbr yere zarar
vermemektr. Esk nesl radyoterap chazlarında
sağlıklı organları tedav alanından yeternce çıkaramadığımız çn yüksek doz ışın kullanamıyorduk. Yen nesl chazlarda sağlıklı dokuları daha
çok koruma mkanı bulduğumuz çn daha yüksek
doz ışın kullanablyoruz. Esk nesl radyoterap
tedavsnde maalesef tümörün yanındak sağlıklı
organlar da zarar göreblyordu. Bu durumda
tümör tamamen ortadan kalkmayablyordu. Yen
nesl chazlar hem sağlıklı dokuyu koruyup hem
de tümörü tamamen ortadan kaldırabldğ çn
daha başarılı sonuçlar almamızı sağlıyor.
 Burada da gelşmş radyoterap sstemler
devreye gryor…
Evet. Son zamanlarda hızla gelştrlmş olan
LINAC tabanlı gelşmş radyoterap chazları le
hedefe yönelk tedavler yapablyor. Bunun
anlamı se tümörü hedef alarak tamamen
tümörü ortadan kaldırmak ve sağlıklı organları
en y şeklde korumaya çalışmaktır. Şu anda
Trlogy radyoterap tedavsnde güzel sonuçlar
almamızı sağlıyor.

Trlogy'nn özellkler
Bu sstemde
radyoterapde
yoğunluk ayarlı
tedav ve noktasal
ışınlama le planlanan ışın dozunun
hastaya hassas
şeklde uygulanması sağlanıyor.
Yoğunluk ayarlı tedav, ark tedavs (RapdArc®) ve stereotaksk
Radyoterap/Radyocerrah (SRT/
SRC) yöntemlern çeryor. Radyoterap chazında şmdye kadar
kullanılan 3 boyutlu konformal
tedavnn gelşmş formu olan
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Trlogy le nsan vücuduna tek br ışın
demet göndermek
yerne radyasyonu
bnlerce ışıncığa
bölerek yoğunluk farklılıkları
oluşturulmuş alanlardan tedav
yapılıyor. Tümöre stenlen yüksek
doz verlrken tümör le sağlam
doku brleşm bölgesnde an doz
düşmes ve çoklu alan kullanımı
le tümörlü dokuya komşu olan
normal dokularda dozların düşük
sevyede tutulması sağlanıyor.

‘Sana nefsn
yeter düşman...’

“İ

slam bu değl” dyoruz sabah akşam.
Doğru. Dünyada k mlyar Müslüman
yaşıyor. Arada br bazıları çıkıp bomba
patlatıyor, slah çekyor. (Gerç bunları
yaparken her
ne hkmetse
yüzlern kapatıp
kmlklern
torpdo gözünde
unutuyorlar sık
sık. Veya şeht
olacağız dye
haykırırken sağ
el yerne sol
ellern kaldırarak
brtakım İslam
sözler sarf
edyorlar flan.)
Nasıl dyeym, ancak çmzden bldğmz
br gerçek bu. Böyle olmaz k mümn br
kalp dyoruz. Çünkü sustuğumuz dllerde,
başkalarıyla paylaşma gereğ duymadığımız
mahremlerde, gündelk hayatın en somut
veya en dp akıntılarında ‘olduğumuz gb’
yaşarken çselleşen ve hayatın her alanında
yaşayan br dlmz var. Brbrmz çerden
bldğmz... Hçbr şey söylemesek de bu
zulmü yapanların emanet hakkıyla taşıyan,
seven gönüller olmadığını sezyoruz.
Ama bunu ‘dışarıya’ hang dl le
anlatacağız? Dahası, lle anlatmalı mıyız? Pek
k mlyar kş adına küresel Batılı kavramların
hakm olduğu br termnolojde kendmz
hang termnolojyle fada edeceğz? Neden
edeceğz?
Bu fade özgürlüğü meseles sözgelm
çok kaypak br kavram. Mll değerlere laf
ednce ceza alıyorsunuz. Ama ülkenzdek
vatandaşlarınızın onda brnn kutsalına
laf ednce fade özgürlüğü kapsamına
gryor. Söz uçup gtmyor şte br mümn
kalp çn. Kanata dalga dalga yayılıyor.
Alınyazısı oluyor söz. Bze burada ve ‘orada’
şahtlk edyor. Bu yüzden fade özgürlüğü
gerekçesne sığınarak, ölçüsü olmayan,
serbest çağrışımla esprye gelen her mevzu
Müslümanların nezdnde söze dökülmez. Bu
bazen br karkatür de olsa.
Pek ne yapacağız eğer engel olamıyorsak? Gdp alakasız kşler m vuracağız? Mümn br kalp çn özgürlüğü ancak mahremn
ölçüsü belrler. Hakaret, ftra, küfür ağıza
alındığı oranda mahremn ölçüsü hlal edlr
ve özgürlük br tür nefs tutsaklığı haln alır.
Böyle br öldürmek ancak nefse yenk düşmektr. Bu yüzden asıl chad, (hads) Hazret
Peygamber tarafından “küçük chaddan büyük chada döndük” dye fadesn bulmuştur.
Nedr bu? Kend nefsnle savaşmak. Asıl
olan. Çünkü amaç kend aslına kavuşmaktır.
Bütün nsanlar çn. İnsanın aslına dönmes,
(O’ndan gelp O’na dönmes) br nsanlaşma
yolculuğu olduğundan, varlığın kaml hal
br tekamül sürecne davet eder bz. İnsan
olma yolunda nefsnle chad etmek şarttır,
hang nançtan, hang meşrepten gelrsenz
geln. Bu da ancak aşk le gerçekleşyor.
Aşk olmadan gerçek bütünüyle, açılmıyor,
tamamlanmıyor. Gönül feth olunmazsa,
topraklar şgal edlmş oluyor sadece.
Bugün en yakınımdak kşler chad
kelmesn duyunca bunun br tür “asıp
keselm, vahşet uygulayalım” eylem
olduğunu sanıp korkuyorlar. Bu yüzden
savunma çersnde değlse ble, lle br
şeyler anlatma htyacı duyuyorum. Dlm
döndüğünce. Aczane...
Chad, çok kabaca ve en seküler
kelmelerle söylersek, canını ortaya koyarak
benlğnden vazgeçmesdr nsanın dyorum.
Somut olarak br örneğe uygularsak; zulmü
durdurmak çn savaşmak ve canı pahasına
belrl ölçüler çnde drenmektr dyeblrz.
Saldırganlığa mahal vermeden drenmek.
Masumları öldürerek, orantısız güç
kullanarak veya nefsmzde nefret, kn,
ntkam hırsı le kılıç sallayarak chad etmş
olmuyoruz. Çünkü her şeymz vermş,
benlğmzden vazgeçmş olmuyoruz eğer
kn, öfke, hırs, kbr kalmışsa benlğmzde...
İşte büyük chada dönmek, bu yüzden en
büyük savaş kabul edlyor. İnsan kendndek
nefret, hırs, haset, kbr, öfke, kn gb düşmanlarıyla savaşması sonucu eğer zafer elde
edeblyorsa, yan nefsn ruh kılablyorsa...
Ancak o zaman canını vereceğ br drenşten
bahsedeblrz. Terör mü yaptığımızı yoksa
sahc anlamda chad mı ettğmz, nefsmze
karşı savaşımızdak zafernz belrlyor böyle
bakıldığında. Yan ne kadar haksızlık olursa
olsun, karkatüre kızıp önünüze gelen nsanları öldürmek chad değldr.
Şmd hep brlkte evet, “elbette İslam bu
değl” dyoruz. Ama br türlü kend çnde
yaşadığımız dlde fade edemyoruz bu
gerçeğmz. Küresel aktörlern tahakküm
eden dlnde karşılığı yok çünkü bu kavramlarımızın büyük ölçüde. Ama kusuru braz da
kendmzde arayalım:
Büyük chadın neresndeyz, hayatımızın
her anında nefretn, öfkenn, yalanın dolanın
neresndeyz? Vücuda geçrlmemş, tatbk
yapılmamış, hayata uyarlanmamış br İslam,
alıntı Müslümanlığı olmaktan öteye geçeblyor mu? Kme ney teblğ edeblrz böyle?
Adalet hakkıyla talep edecek br anadl konuşablr myz? Nyaz Mısr ne güzel söyler:
‘Adavet kılma kmseyle, sana nefsn yeter
düşman...’

