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Değerli meslektaşlarım,
Hekimlik mesleğini, bundan sonra hangi alanda devam
ettireceğinizi belirlemeniz, bir yandan da bundan sonraki yaşam
formatınızı belirlemeniz anlamına geliyor. Uzmanlık dalının
seçimiyle birlikte, yaşam boyu uğraş vereceğiniz bir alana adım
atmış oluyorsunuz.
Uzmanlık alanını seçmenizde bir çok faktör etkili olabilir.
Para, popülerlik, gelecek öngörüsü, yeterli puanı tutturma kaygısı,
sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak, vs… Ancak, nedeniniz ne olursa
olsun, ana kriteriniz, seçtiğiniz alanda severek ve isteyerek
çalışabileceğinizi hissetmek olmalı. Öyle ki, uzmanlık alanınız artık,
günlük yaşamınızın büyük bir bölümünü dolduracak iş hayatınızın
nasıl şekilleneceğini belirleyecek.
Size uygun ve severek çalışacağınızı hissedeceğiniz alanı
seçmek için, uzmanlık alanlarının nasıl işlediğini, bu alanda nelerle
karşılaşacağınızı ve neler yapacağınızı da bilmeniz gerekli. Tıp
eğitimi sırasında uzmanlık alanlarıyla ilgili fikir sahibi olsanız da, bu
alanı ayrıntılarıyla bilme ve tanıma şansı genellikle oluşmaz.
İzlenimler daha çok, o alanlara ait eğitici kadrosunun karakterleriyle
şekillenir. Bu genellikle yanıltıcı bir izlenimdir.
Bu kitapta, ileride iş hayatınızın ve hekimlik
uygulamalarınızın aynası olacak uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgileri
bulacaksınız. Uzmanlık alanlarına genel bir bakışla, beklentilerinize
uygun uzmanlık alanını seçme şansına sahip olacaksınız.
Ülkemizde toplu bir şekilde “tıpta uzmanlığa bakış” özelliği
taşıyan ilk kitabı, Marmara Üniversitesi bünyesine katan ve sizlerin
bilgisine sunan editör Prof Dr Hakan Yöney ve yazıları derleyen
Doç. Dr. Dilek Gogas Yavuz başta olmak üzere, uzmanlık alanlarını
kendi pencerelerinden tanıtan tüm öğretim üyelerimize içten
teşekkürlerimi sunarım.
Dr. Davut Tüney
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
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GİRİŞ
Hekimlerin bilgi, beceri ve insani yetenekleri sağlık hizmetinin
kalitesini belirleyen en önemli faktörler arasında sayılabilir. Bir
profesyonel olarak mutlu, mesleğinden memnun, yaptığı işte kendi
yeteneklerini kullandığını hisseden, çalışmasının karşılığını maddi ve
manevi olarak aldığını düşünen hekimler doğal olarak en iyi hizmeti
veren, meslekdaşlarıyla iyi işbirliği yapan insanlar olacaklardır. Bu
noktalar diğer sağlık çalışanları ve aslında tüm çalışanlar için de belli
ölçülerde geçerlidir. Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının bedensel
ve ruhsal sağlıkları ne kadar iyi ise hastaların sağlığı da o kadar iyi
olur diyebiliriz.
Tıp hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim ve sanat
olarak tanımlanmaktadır. Her tıp dalı farklı bilimsel ve sanatsal
özellikler gerektirmektedir. Bazı tıp dalları birbirine yakın özellikler
gösterip, benzer faaliyetler içerirken; bazı tıp alanları birbirlerinden
oldukça farklı uğraşlar ile ilgilidir.
Tıp fakültesine girme kararı oldukça önemli bir karardır. Hekim
olmak yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bununla beraber tıp
fakültesi mezunu olduktan sonra çok ciddi bir yol ayrımı ile karşı
karşıya kalınmaktadır. Hepsi de hekim olmakla beraber farklı
alanlarda uzmanlaşan mezunlar birbirinden çok farklı faaliyetler
içine girmektedirler.
Bireysel özelliklere göre farklı tıp dallarında başarı ve mutluluk
oranları değişebilir. İşte bu kararı verirken önemli bir avantaj tıp
eğitimi esnasında edinilen deneyimlerdir. Ancak yine de karar anı
geldiğinde ne derece bilinçli seçim yapılabilmektedir? Bazen
hekimlerin kendi eğitim kurumlarında edindikleri izlenimler ilerde
çalışacakları ortam açısından doğru ipuçları vermeyebilir. İlk girilen
dalda mutlu olamama veya değiştirme oranları düşük değildir.
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Her alanda kişinin davranışlarını açıklamaya çalışırken ilk
sorulacak sorulardan birisi o kişinin yaşamdan ne istediği, amacının
ne olduğudur. Meslek seçerken veya ihtisas dalı seçerken de
bireylerin kendi kendilerine sormaları gereken sorulardan birisi
budur. Bunların yanında kişinin kendi yeteneklerini ve o işin
gereklerini iyi tartması uygun olacaktır. Kişinin yeteneklerine uygun
olmayan bir işi yapmak için kendisini zorlaması sorunlara, hayal
kırıklıklarına yol açabilir. Kendisini rahat hissettiği bir alanda
çalışmak, kendisini daha az zorlamak zorunda kalacağı bir işle
uğraşmak insanın daha verimli olmasını sağlar. Her işin olumlu ve
olumsuz yanları olması doğaldır. Bu olumlu ve olumsuz yanları
önceden gerçekçi bir şekilde öğrenmek gerekir. İşin olumlu
yanlarının etkisiyle bazı olumsuz yanlarını göz ardı etmek ilerde
sıkıntılara neden olabilir. Bazı kişilik yapıları ve zihinsel özellikler
bazı işler açısından daha uygun olabilir.
Klinik tıp alanlarının hasta profilleri çok farklı olabilir, bu
nedenle uzman adaylarının zamanlarının önemli bir bölümünde
iletişim içinde olacakları, sorunları ile uğraşacakları hasta profilini
önceden değerlendirmeleri yararlı olacaktır. Bazı alanlar daha çok
soyut, teorik faaliyet gerektirirken bazıları daha çok pratik uğraşlar
ile ilgilidir. Bazı alanlar girişimsel faaliyetler, el becerisi, fiziksel
dayanıklılık gerektirirken, bazı dallarda dinlemeyi bilmek, sabırlı
olmak, duygusal zekası güçlü olmak önem kazanır. Aslında tıbbın
her dalında, özellikle klinik dalların hemen hepsinde iletişim
becerileri önemlidir.
O tıp alanının eğitim ile ilgili özelliklerini bilmek de önemlidir.
Ne gibi seçenekler vardır, kişinin koşulları açısından uygun mudur?
Eğitim süresi bir çok kişinin yeni evli ya da yeni çocuk sahibi
olduğu ve henüz ekonomik olarak birikimini yapmamış olduğu bir
dönemde söz konusu olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu süre
tüm meslek yaşamının sadece küçük bir bölümünü kapsamaktadır ve
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esas önemli olan hayatın geri kalan bölümünde uğraş verilecek
alanda zevk alarak çalışmaktır.
Tıp dalı seçerken yeteri kadar önem vermek, zaman ayırmak
gerekir. Seçilmesi düşünülen dalda çalışan hekimler ile konuşmak
yararlı olabilir. Olanak bulunabilirse o tıp alanında bir süre çalışmak,
hem günlük çalışma şeklini daha iyi kavramak hem de o dalın kişinin
kendi özelliklerine uyup uymadığını anlamak açısından yararlı
olabilir. Ayrıca o tıp alanları ile ilgili çalışmaları farklı kaynaklardan
okumak ve konuya geniş açıdan bakmak gerekir. Ne kadar farklı
kaynaktan veri toplanır ise o kadar objektif kanaat oluşturma şansı
olacaktır.
Bugün bulunduğumuz, yaşamda geldiğimiz nokta kendi
irademiz dışındaki faktörler yanında büyük ölçüde bu güne kadar
verdiğimiz kararların, yaptığımız seçimlerin sonucudur. Yaptığımız
en önemli seçimler arasında mesleğimiz ile ilgili olanlar sayılabilir.
Bu karar yıllarca eğitimini yapacağımız, daha sonra zamanımızın
önemli bölümünde meşgul olacağımız konuyu; bazen yaşayacağımız
şehri, sosyal statümüzü, kazanacağımız parayı belirler.
Bireyler genetik yapı, sonraki yaşam deneyimleri, aile yapıları,
eğitimleri veya diğer faktörler nedeniyle farklı zihinsel yapılara,
farklı duygu, düşünce, istek ve ilgilere sahip olabilirler. Yaşamdan
beklentileri aynı olmayabilir. Bu farklılıklar meslek seçimi açısından
da geçerlidir ve bunu tıpta uzmanlık seçimine de uyarlamak yanlış
olmaz. Yani her hekimin işi ile ilgili bakış açısı farklı olabilir,
yapmaktan zevk aldığı faaliyetler farklı olabilir, fiziksel ve zihinsel
olarak daha kuvvetli ve daha zayıf yanları bulunabilir.
Her meslek için geçerli olduğu gibi araştırılması gereken bir
konu da ilerde eğitim sonrasında iş bulabilme olanaklarıdır. Burada
sadece bugün değil gelecekteki yarım yüzyıla yakın dönem söz
konusudur. Ayrıca akademik kariyer yapmayı düşünenler bu açıdan
da olanakları şimdiden gözden geçirmelidirler.
12

Kişi önce kendisini değerlendirmelidir. O güne kadar eğitim
yaşamı boyunca ne gibi özellikler dikkatini çekmiştir? Özellikle
başarılı olduğu, zevk aldığı konular nelerdir? Kendisini zorlayan
konular nelerdir? Bu konularda yakın çevrede kişiyi iyi tanıyan
insanların görüşlerine başvurmak da yararlı olacaktır, çünkü insan
kendisini her zaman objektif olarak değerlendiremeyebilir. Ayrıca
eğitim sürecinde öğretim üyelerinin bireyle ilgili gözlemleri, fikirleri
ve önerileri de değerlidir.
Önemli bir diğer nokta da yaşamdan beklentilerin ne olduğudur.
Kişi iyi yapabildiği ve yapmaktan zevk aldığı iş yanında kendisine
yaşamdan istediklerini verebilecek bir alan seçerse daha mutlu olur.
Bu değerlendirme esnasında bütünüyle olumlu veya tamamen
olumsuz bir alan bulmak büyük olasılıkla mümkün olmayacaktır,
ancak bazı alanların bu özelliklerdeki bir kişi için diğerlerinden daha
uygun olduğu gibi bir sonuca varılabilir.
Esasen tıbbın her alanı ayrı ayrı çok anlamlı ve zevkli unsurlar
içermektedir. Bazıları dışardan çok cazip görünürken bazıları içine
girdikçe kişiler için çekici olabilmektedir. Bazı tıp branşlarında ise
farklı ilgi alanlarında çalışma olanakları bulunmakta ve uzman hekim
kendi ilgi duyduğu alana yönelebilmektedir.
Bu kitapta çeşitli tıp alanları, ilgili çok değerli uzmanlar
tarafından ele alınmıştır. Bu alanda kendi kişisel deneyimleri yanında
diğer meslekdaşlarının görüşleri ve tabii ki özellikle eğitim verdikleri
uzmanlık öğrencilerinin bu süreçleri esnasında işleri ile olan
etkileşimleri, performansları, zorlanmaları ile ilgili gözlemleri de
yazılarına yansımaktadır. Ancak tıpta uzmanlık seçiminizi yaparken
bir kişi, bir yazı ile sınırlı kalmadan farklı kaynaklardan bilgi
edinmeniz daha uygun olacaktır.
Aynı tıp alanında çalışan doktorların yaptıkları işle ilgili
fikirleri, önerileri farklı olabilir. Hatta aynı birey yaşamının farklı
evrelerinde mesleği ile ilgili farklı görüşler bildirebilir. Mesleğinden
13

sürekli yakınan bazı kişilere “şimdi olsa hangi mesleği seçerdiniz?”
sorusunu yönelttiğinizde “aynı mesleği” yanıtını almanız şaşırtıcı
olmamalıdır, mesleğinden yakınan kişilerin kendi çocuklarını da aynı
mesleğe yönlendirmeleri seyrek karşılaşılan bir durum değildir. Bazı
mesleki konular bir kişi için stres faktörü olurken bir diğeri için zevk
ve heyecan veren olumlu durumlar olarak karşılanabilir.
Ayrıca uzmanlık eğitimini yapmayı düşündüğünüz kurum
hakkında bilgi toplamanız, oradaki öğretim üyeleri ile görüşmeniz,
daha önce oradan uzmanlık almış meslekdaşlarınız ile konuşmanız,
mümkün ise o kurum içinde bazı faaliyetlere katılmanız, gelecekteki
iş ortamınız hakkında kanaat oluşturmak açısından yararlı olacaktır.
Yaşamda verilen diğer kararlar gibi uzmanlık seçimi kararında
da yanılgı payı yok edilemez, ancak bu adımı atmadan önce gereken
çalışmaları yapmak kişinin kendisine karşı sorumluluğunu yerine
getirmiş olmasının yanında hastaların ve tıp mesleğinin de
yararınadır. Tüm bu çalışmaları yaptıktan sonra yine başlangıçta
düşünülen dalı seçecek bile olsa, kişinin olayı her yanıyla
değerlendirdikten sonra tüm artıları ve eksileri bilerek karar vermesi,
beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemesi, karşılaşabileceği
zorluklara kendini hazırlaması ilerde hayal kırıklıkları riskini
azaltacaktır.
İşte bu amaçla bir ölçüde de olsa genç doktorların bu konudaki
ufuklarını genişletebilmek, gözden kaçabilecek ve ilerde önemli
olabilecek noktalara dikkatlerini çekmek için böyle bir kitabı
hazırlamaya çalıştık. Bu konularda geniş ve kapsamlı bilimsel
araştırmalara dayalı veriler fazla olmadığı için burada yazılanlar
büyük ölçüde bireysel kanaatlere dayanmaktadır ve bu açıdan
okuyucuların karar verirken dikkate alacakları kaynaklardan sadece
birisi olabilir. Bir hekim olarak nasıl hastalarımızla ilgili kararları
verirken objektif, bilimsel verilere dayalı, dikkatli yaklaşımlar
sergiliyorsak tıpta uzmanlık kararı verirken de aynı şekilde çok
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yönlü, analitik yaklaşım göstermemiz, gereğinde ek değerlendirme
araçlarına başvurmamız uygun olur. Gözümüzden kaçan noktaların
ilerde sorunlara yol açmaması açısından baştan sistematik
değerlendirme yapmak yararlı olacaktır.
Yaşam her zaman planlandığı gibi gelişmeyebilir, bazen istenen
mesleği seçmek mümkün olmaz, bazen de istenen meslek seçilse bile
çalışma koşulları mesleği umulduğu gibi icra etmeye olanak tanımaz.
Tüm bu gerçekler tıp için de geçerlidir. İstediğiniz alandan başka
dallarda uzmanlaşarak veya pratisyen olarak meslek hayatınızı
sürdürebilirsiniz, sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz alanda
çalışma şansı bulamayabilirsiniz. En iyiyi yapmak için elinizden
gelen çabayı gösterdikten sonra size düşen mesleğinize şevkle
sarılmak ve onu en iyi şekilde uygulamaktır. Her zaman kendi
potansiyelinizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışın ama
beklentilerinizi esnek olmayan bir şekilde yüksek tutmayın,
unutmayın ki yaşamdaki pek çok düş kırıklığı karşılaşılan olaylardan
çok kişinin beklentileri ile ilgilidir. Önemli olan esnek, yaratıcı ve
pozitif düşünceli olabilmektir.
Hangi alanda olursak olalım daima o işi en iyi şekilde yapmaya
çalışalım, kendimizi geliştirelim, diğer çalışanların gelişimine
katkıda bulunalım, kurumlarımızın her açıdan üst düzeyde hizmet
vermeleri için elimizden geleni yapalım. İnsan sağlığı için
çalışmanın, hastalarımızın ve onların yakınlarının mutluluğuna
katkıda bulunmanın ölçüsü olamaz.
Hepinize bu kutsal meslekte
başarılar diler; bu fikrin
doğmasında ve bu formatta sizlerle buluşmasında katkıları olan Diş
Hekimi Gökhan Yüksel, Psikiyatrist Dr. Ahmet Arzık, M.Ü Tıp
Fakültesi eski ve yeni dekanları Prof. Dr. Mithat Erenus ve Prof. Dr.
Davut Tüney'e teşekkür ederim.
Prof. Dr. T. Hakan Yöney
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Tıpta Uzmanlık Dalı Seçerken Dikkat Edilecek Noktalara
Bazı Örnekler
•

Aile ve özel yaşam üzerine etkileri

•

Akademik kariyer açısından özellikleri

•

Çalışma ortamının özellikleri

•

Diğer tıp veya bilim dalları ile ilişkileri

•

Dünyadaki gelişmelere uygun klinik pratik yapma olanakları

•

Eğitim süreci açısından özellikleri

•

İş bulabilme olanakları

•

Klinik uygulamada çeşitli tanı ve tedavi yöntemlerinin
zenginliği

•

Klinik uygulamalarda hekim dışındaki faktörlerin önemi

•

Olumlu ya da olumsuz etki yapabilecek bireysel özellikler:
Dikkat düzeyi, duygusal veya fiziksel dayanıklılık, ekip
çalışması veya bireysel çalışmaya yatkınlık, el becerisi, enerji
düzeyi, görme keskinliği, içe/dışa dönük olmak, rahatına
düşkün olmak, sabır düzeyi, yaratıcılık, iletişim becerileri, vs.

•

Özel çalışma olanakları ve gereken yatırım, ekonomik
beklenti düzeyi

•

Personel, donanım ve hastaneye bağımlılık derecesi

•

Risk, sorumluluk açısından özellikleri

•

Söz konusu tıp dalının geleceği

•

Stres açısından özellikleri
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•

Sürekli yeni teknoloji ve yöntemlere uyum gereği

•

Tanı ve tedavi açısından netlik ve bilimsellik, tedavide sonuç
alma oranı

•

Teorik, pratik, soyut, somut ağırlıkları

•

Varsa alt branşları ile ilgili genel bilgiler

•

Varsa hasta profili açısından özellikler

•

Zevkli, ilginç veya tek düze, sıkıcı yanları

***
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ACİL TIP
Dr. Erol ÜNLÜER
Acil Tıp Acil Servis’te, ambulansta veya sahada hayatı tehdit
eden ya da hasta tarafından acil kabul edilerek başvurulan tüm
durumların ilk müdahalesi ve tedavisi ile ilgilenen bir uzmanlık dalıdır.
Tüm branşların ayrı ayrı ilgilendiği acilleri bir bütün halinde ve hasta
için önem sırasına koyarak tedavi etmek Acil Tıbbın en önemli görevidir.
Acil Tıp Uzmanlığı toplam 5 yıldır. Bu sürenin yarısı Acil
Servis’te diğer yarısı ise ilgili branşlarda rotasyon yapılmak suretiyle
değerlendirilmektedir.
Acil Tıp tüm dünyada giderek popülerlik kazanan ve bulunduğu
ülkelerde sağlık sisteminin düzenlenip tedavi kalitesinin arttırılmasına
öncülük eden yeni bir bilim dalıdır. Hastanelerin en hızlı ve hataya en
açık yerleri olan Acil Servis’lerde kaliteli hizmet verilerek, yerinde ve
hatasız hekimlik yapılabilmesi, acil servise başvuran insanların
hayatlarının devamı veya sonlanmasıyla direk olarak alakalıdır. Acil Tıp
çok farklı alanlarda etkin rol oynamaya başlamıştır. Toksikoloji,
Pediyatrik Acil Tıp, Geriatrik Acil Tıp gibi klasik üst uzmanlıklar dışında
Dağcılık Tıbbı, Seyahat Gemisi doktorluğu, Vahşi Doğa Tıbbı, Yoğun
Bakım Tıbbı, Su Altı Tıbbı yurtdışında Acil Tıp doktorluğunun yeni yeni
gelişen üst uzmanlık dallarıdır. Türkiye’de henüz kesinleşmiş bir üst
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uzmanlık dalı yoktur. Önerilenler arasında ise Toksikoloji, Ambulans
Hekimliği ve Pediyatrik Acil Tıp yer almaktadır.
Acil Tıp Uzmanlığı ülkemizde yeni gelişen bir uzmanlık dalı
olduğundan henüz bu bilim dalının kurulmadığı üniversitelerimiz
mevcuttur. Ancak zaman içerisinde tüm tıp fakültelerinde bu oluşum
gerçekleşecektir.
Türkiye’de
henüz
Acil
Tıp
Profesörü
bulunmamaktadır.
Doçent
sayısı
ise
bir
elin
parmaklarını
geçmemektedir. Acil Tıp uzmanlarının çoğu üniversitelerde akademik
kariyer yapmaktadırlar. Bunun dışında sayılı Devlet Hastaneleri’nin Acil
Servislerinde de görev yapan Acil Tıp uzmanları da vardır ancak
azınlıktadırlar. Geri kalan uzmanlar ise Özel Hastanelerde
çalışmaktadırlar.
Acil Tıp klinik ve cerrahi uygulamaların sürekli yapıldığı ve el becerisinin
çok önem taşıdığı Cerrahi bir bilimdir. Acil tıp doktorlarının en önemli
sorumlulukları entübasyon, trakeostomi gibi havayolu girişimleri, göğüs
tüpü takılması, her türlü sıvı aspirasyonu, santral kateter takılması, acil
torakotomi gibi girişimlerde başarılı olabilmektir. Her biri özel beceri
gerektiren bu girişimleri doğru ve zamanla yarışarak yapabilmek Acil
Tıbbın gereğidir. Acil’in kalbi ise resüsitasyon odasında atar. Acil Tıp
demek müdahale edilmediğinde ölüme sürükleyecek her türlü vakayı
resüsite edebilmek demektir.
Türkiye’de Acil servislerin belirgin techizat ve mimari
problemlerinin yanısıra yetişmiş personel eksiği de bulunmaktadır. Çoğu
zaman Acil Tıp doktorları yetersiz yardımcı personel nedeniyle kendi
sorumluluklarının dışında girişimleri de yapmak durumundadırlar. Ayrıca
diğer bilim dalları doktorları ile acil servis doktorları arasında acil
girişimler ve takipleri açısından zaman zaman problemler çıkmaktadır.
Acil Tıp geliştikçe bu sorunlar da azalmaktadır. 5 yıl öncesinde problem
yaratan konular artık acil servis rutinleri haline gelmiştir. Teknoloji
geliştikçe acil servis de kolaylaşmaktadır. Artık Acil Tıp doktorları
travma hastalarına hızlı batın ve kardiyak ultrasonu yapabilmekte, acil
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servislerde tam invazif monitörizasyon altında resüsitasyon
gerçekleştirilebilmektedir. Farklı Tıp fakültelerinde olanaklar farklı
olduğundan her bölümde verilen eğitim de farklı olmaktadır. Ayrıca Acil
servislerin hasta populasyon farklılıkları yetişen doktorların
tecrübelerini de birebir etkilemektedir. Bölümler arasında ortak bir
eğitim programı henüz mevcut değildir.
Ülkemizdeki yaklaşık Acil Tıp Uzmanı sayısı 100 civarındadır. 2
ayrı dernek çatısı altında temsil edilmektedirler. Ancak Ambulans
Hekimleri, Acil Servislerde çalışan pratisyen doktorlar, Travma
Cerrahları, Acil Tıp Teknisyenleri gibi diğer Acil Ekibi de dahil
edildiğinde çok geniş bir sağlık personeli ve temsil edildikleri onlarca
dernek mevcuttur. Özellikle Marmara depreminden sonra, afet ve
kurtarma alanındaki çalışmalarda Acil Tıp dernekleri de etkin rol
oynamaktadır. Hemen hemen tüm uzmanlar bu derneklerin çatısı altında
olup sürekli iletişim halindedirler.
Acil Uzmanlık eğitimi zor ve yorucu bir eğitimdir. 8, 12 veya 24
saatlik dilimler halinde dönüşümlü olarak çalışılmaktadır. Bölümlerin
asistan sayılarına göre düzenleri de farklılık göstermektedir. Çoğunlukla
yorucu ve yoğun bir acil nöbetinin ardından gündüz eğitim seminerleri ve
toplantılara katılmak gerekebilmekte ve ardından tekrar yorucu bir
başka nöbet gelebilmektedir. Ayrıca acil servislerde adli vakalar, hastadoktor-personel problemleri ve her türlü karmaşa olağandır.
Asistanların bu durumlarda sabırlarını korumaları beklense de her insan
gibi onlar da bu karmaşanın içinde kaybolabilmektedirler. Bu yüzden
asistanların teorik ve pratik bilgilerinin yanı sıra insan ilişkilerinde de
deneyimli olmaları gerekmektedir. Ayrıca başka bölümlerdeki gibi
düzenli bir takip veya randevu sistemi olmadığından herhangi bir
doktorun diğerine tercih edilmesi veya daha fazla rağbet görmesi söz
konusu değildir. Acil Servis çoğu zaman doğruyu yaptığınız zaman kendi
kendinizi takdir edeceğiniz acımasız bir yerdir. Diğer bölümlerin aksine
hasta asla “sizin” hastanız olmayacaktır. İsminizi hatırlamak bir yana
çoğu zaman sizin yüzünüzü dahi görmemiş olacaktır. Acil Tıp Uzmanları
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hastanın “acil” konumunun hayati tehlikesini kontrol altına aldıktan sonra
başka bölümlere hastalarını devrettiklerinden geribildirim almadıkları
sürece hastalarının akibetini bile bilemezler. Uzmanlık sonrası iş yükü
azalsa da acil servis her zaman acildir. Ayrıca üniversitelerdeki acil
servis ekipman ve kaynakları ile asistanlık sonrası çalışılabilecek
acillerin teçhizatı arasında çok belirgin farklar mevcuttur. Ancak bu
olumsuzluk tüm branşlarda yaşanmaktadır.
Henüz çok yeni bir uzmanlık dalı olması dolayısıyla geniş iş
imkanları mevcuttur. Daha kurulmamış anabilim dallarının da kurulması
ile birlikte daha belirli bir süre akademik personel ihtiyacı yüksek
olacaktır. Ardından devlet hastaneleri, SSK ve Özel statüdeki
hastanelerdeki kadroların ihtiyaçları olacaktır. Uzun bir süre boyunca
Acil Tıp uzmanlarının iş konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeleri
beklenmemektedir. Şu andaki mevcut ortalama yıllık mezun sayısıyla,
tüm acil servislerde acil tıp doktorlarının çalışabilmesi, ancak 50 yıl
sonra mümkün olabilecektir. Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri ile
Acil Servis doktorlarının kazançları da oldukça tatminkar düzeylere
gelebilecektir.
Acil Tıp Uzmanlığı tıbbın en heyecanlı ve zevkli dallarından
biridir. Önümüzdeki yıllarda adından çok daha fazla söz ettirecek
potansiyele de sahiptir.

***
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ADLİ TIP
Dr. Oğuz POLAT
Adli Tıp , insan vücudunu ve insanla ilgili davranışların yarattığı
sonuçları hukukun yargı aşamasında doğru ve bilgilenmiş olarak
değerlendirebilmesi için bilirkişilik yapan bilimdir. Kesinleşmiş ve
herkes tarafından uygulanan ortak bir program olmamasına karşın
patoloji , psikiyatri rotasyonları ihtisas süresi içinde yapılmaktadır. Üst
ihtisas dalları şu an için sadece adli toksikoloji olmasına karşın diğer
üst dallar için çalışmalar sürmektedir.
Adli Tıp diğer tıp bilim dallarından farklı yapı ve içeriğe sahip
bir dal olarak dikkati çekmektedir. Çünkü multidisipliner bir yaklaşımın
temel olarak bulunması hukuk, kriminoloji, sosyoloji yanı sıra genetik,
biyoloji ,biyokimya ve patolojiyi kapsayan bir içeriğe sahiptir .
Adli Tıp tedavi edici veya koruyucu tıp dışında bilirkişilik olarak
tanımlanabilecek boyutta tıbbın kullanıldığı bir bilim dalıdır. Bu açıdan
da hukuka yakındır. Her türlü şiddet olgusunun saptanmasından
başlayarak
şüpheli ölüm olgularının saptanması, babalık tespitinin
yapılması ve kimlik tespitinin yapılmasına kadar çok geniş bir çalışma
alanı bulunmaktadır. Bugün çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, aile içi
şiddet olguları ve insan haklarının ihlalleri olgularında temel odak
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görev Adli tıp bilim dalının kapsamı içindedir. Son yıllarda çok gündeme
gelmeye başlayan tıbbi uygulama hatalarının (malpraktis) saptanmasının
yanı sıra
DNA analizi ile babalık tespiti başta olmak üzere kimlik
tespiti de Adli tıbbın temel konuları arasındadır. Ayrıca uyuşturucu ile
ilgili yapılan çalışmalar da Adli tıp konuları içindedir.
Ülkemizde Adli Tıp ihtisası yeni değişen Tababet Uzmanlık
Tüzüğü’ne göre 4 yıl olup, bu süre eğitim sırasında başka uzmanlık
alanlarında geçirilmesi gereken rotasyon sürelerini de içermektedir.
Yeni gelişmeye başlayan bir dal olması nedeniyle gerek çalışma
konularında gerekse akademik alanda
büyük olanakların olduğunu
belirtmek gerekir. Şu anda özellikle dünyada da sadece morfolojik
yaklaşımların değil klinik yaklaşımların da adli tıpta önem kazanmasıyla
çalışma alanlarının çok daha geniş perspektife ulaştığı gözlenmektedir.
Adli tıpta diğer önemli özellik multidisipliner çalışma boyutunun bilim
dalının doğal özelliği olmasıdır. Bir otopsi çalışmasında patolog ile
otopsi sırasında başlayan işbirliği daha sonraki aşamalarda toksikolojik
tetkiklerde toksikolog ve biyokimya uzmanları, DNA analizlerinde
genetik uzmanları ve olayın hikayesine bağlı olarak bir çok farklı klinik
dallarla
işbirliğini gerektirecektir. Bir başka örnekte çocuk
istismarında pediatrist , acil hekimi , çocuk
psikiyatristi , çocuk
cerrahı gibi klinik dalları ile işbirliğinin yanı sıra hukuk , sosyal hizmet
uzmanı ,psikolog gibi tıp dışı dallarla da sıkı bir işbirliği yapılmaktadır.
Adli Tıbbın araştırma alanı ise insanın biyolojik, psikolojik ve
sosyal boyutunda her düzeyde çalışma yapmaya olanak sağlayacak
kadar geniştir. Örneğin “ In vitro düzeyde potasyum düzeyinin ölüm
süresini belirtmede endikatör olarak kullanımı ” gibi mikro düzeyde
çalışmalardan “ Çocuk İstismarında ebeveyn tutumlarını etkileyen
sosyal yaklaşımlar
ve kültürel boyut ” gibi makro düzeydeki
araştırmalara kadar çok farklı alanlara uzanan çok geniş spektrumlu
bir araştırma alanı söz konusudur. Bu konularda yapılan araştırmaların
hem ulusal hem uluslararası düzeyde ilgi gören ve
desteklenen
araştırmalar oldukları görülmektedir. Adli Tıbbın akademik alanda tüm
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tıp fakültelerinde örgütlenmesi daha yeni tamamlandığından akademik
kadroların diğer bilim dallarındakilere göre göreceli olarak akademik
çalışma yapmak isteyenler için kadro olanaklarının daha fazla olduğu
görülmektedir.
Adli Tıbbın diğer tıp dallarından en önemli farkı sosyal konularla
ilgisi nedeniyle dinamik ve dışarıya çok açık bir çalışma alanının
bulunmasıdır. Denebilir ki tüm ihtisas dalları içerisinde işbirliğine en
açık bilim dalı Adli Tıptır. Şiddet olgularında çocuk hekimleri , acil
hekimleri , psikiyatristler , cerrahi dallar ve halk Sağlığı ile çalışırken ,
ölüm olgularında patoloji , biyoloji,mikrobiyoloji ve toksikoloji ile
işbirliğindedir . Bu da tıp fakültesinde herkesle işbirliğini ve ortak
çalışma alanını oluşturması açısından çok pozitif bir durumdur.
Çalışma alanları şu an için üniversitelerin tıp fakültelerinde adli tıp
ana bilim dallarında akademik ortamda bilimsel faaliyetler ve Adalet
Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunda uzman
olarak
çalışma
gözükmekteyse de çok yakın gelecekte gündeme gelmesi beklenen yeni
Ceza Usul Yasası kapsamındaki çapraz sorgulamada serbest bilirkişiliğin
en önemli alanlardan birisi olacağı görülmektedir. Bu da profesyonel
olarak serbest olarak bilirkişiliğin yapılmasını gündeme getirecektir.
Şu anda Amerika Birleşik devletlerinde 24.000
serbest
bilirkişilik kurumunun ve kişinin yargıya profesyonel olarak dışarıdan
servis verdiğini söylersem Adli tıbbın yakın gelecekte çok önemli bir
potansiyel çalışma alanının oluştuğu da görülecektir.
Bugün için yaklaşık 250 Adli Tıp uzmanı bulunmasına karşın bu
sayının hızla arttığı ve genç kuşağın enerjik ve girişken yaklaşımının
bilim dalını olumlu olarak etkilediği gözlenmektedir.
Toplum olarak birey olma bilincinin geliştiği ve haklar kavramının
yaşamın içinde olması gerektiği bilincinin oluşmasıyla her geçen gün Adli
tıbbın önemi ve prestiji artmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte
DNA analizi gibi yöntemlerin gelişmesi ile birlikte Adli Tıp uzmanı
hukuksal uygulamalarda bilirkişilik görevini daha detaylı ve doyurucu
olarak gerçekleştirmektedir.

24

Adli Tıp konusunda ihtisas yapacak
doktor arkadaşlarımın
yoğun ve sürekli bir eğitim sürecinden geçmeleri önemlidir. Medikal ve
sosyal açıdan konulara yaklaşabilmek ve analiz edebilmek için yoğun ve
sürekli bir eğitim gerekmektedir. Bu eğitimler de bilgi birikimi ve kitap
okumak, seminer, kongre v.s. katılmak gibi kişisel
olarak
çaba
göstermek de çok önemlidir.
Adli Tıp uzmanlık eğitimi ve sonrasında uzman olarak çalışılan
profesyonel yaşam yoğun ve sorumluluğun üst düzeyde olduğu bir
yaşam şeklidir. Meydana gelen herhangi deprem gibi bir afetten
başlayarak uçak kazaları ve patlama olaylarında kimlik tespitlerinden
,olay yeri incelemelerine , ölüm çalışmalarında
ölüm sebebinden
kullanılan silahların niteliğine kadar belirleyici çalışmalar Adli tıp
uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
Başka olgularda bireysel olarak şiddete maruz kalmış işkence
mağduru kişi , aile içi şiddet kurbanı kadın ya da cinsel veya fiziksel
istismar mağduru çocuğun daha sonra hakkını koruyabilmesi , saldırganın
cezalandırılabilmesi için vazgeçilmez tek koşul adli raporun detaylı ve
doğru olarak verilebilmesidir. Adli Tıp uzmanı sokaktaki vatandaşın
hakkını koruyabilmesinde bilimsel olarak tespitleri yapan kişi olarak
vazgeçilmez konumdadır. Tüm bu anlattıklarımdan da anlaşılacağı gibi
Adli tıp uzmanlığını
seçenler tedavi edici hekimliğin dışında bir
boyutta
tıbbi
uygulamayı
hukuğun doğru
ve adil olarak
gerçekleşmesinde kullanmaktadırlar. Özellikle sosyal konulara ilgi duyan
,gözlemci ,detaylara meraklı ve araştırmacı kimlikte olan doktor
arkadaşların Adli tıp uzmanlığında başarılı olacağına inanıyorum.

***
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AİLE HEKİMLİĞİ
Dr. Perma ÜNALAN
Tanımı:

Aile Hekimi; yaş,cins ve hastalık ayırımı yapmaksızın bireylere ve
ailelere, kişisel, kesintisiz, kapsamlı ve bütüncül bir birinci basamak
sağlık hizmeti sunan,bu konuda uzmanlık eğitimi almış tıp doktorudur.
Aile Hekimliği uzmanlığı ; Akademik bir tıp disiplini ve klinik bir
uzmanlık dalıdır.
Aile Hekimliği uygulamalarını, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların
önlenmesi, tedavi edici hizmetler, hasta takibi ve bakım, danışmanlık ve
sağlık eğitimi sunumu oluşturur. Sunulan sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir
ve etkin olabilmesi için aile hekimlerinden, hizmet sundukları toplumun
sağlık gereksinimlerini tanıyıp, var olan kaynakları saptayarak
çalışmalarını planlamaları beklenir.
Bu genel tanımların ardından kavramları netleştirmek için
aşağıdaki iki konuyu vurgulamak yerinde olacaktır.
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1-Dünyanın pek çok yerinde Genel Pratisyen /Aile Hekimi, Aile
Hekimliği disiplininin ilkelerine göre tıp fakültesi mezuniyetinden sonra
uzmanlık eğitimi almış olan ve yukarıdaki tanıma uygun olarak çalışan
hekimlerin kullandığı ortak addır.
Bu uzmanlık dalının Türkiye’deki gelişimi ise “Aile Hekimliği”
adıyla olmuştur.
2-Aile Hekimliği uzmanlığının / Genel Pratisyenliğin tanımı ve
ilkeleri evrensel iken diğer yandan bu hekimin görevi olarak ifade edilen
“birinci basamak sağlık hizmetinin“ tanımı, her ülkenin ulusal sağlık
sisteminin hedef ve özelliklerine göre değişebilmektedir. Çünkü birinci
basamak sağlık hizmeti, bir ülkenin sağlık koşullarının yükseltilmesi ve
sürdürülmesi amacıyla, o toplum için öncelikli olan sağlık problemlerinin
tanımlanması, kontrol edilmesi, önlenmesi, tedavi edilmesi, danışmanlık,
hasta eğitimi, gerektiğinde uygun merkezlere sevk ve koordinasyon,
sağlık kayıtlarının tutulması böylece ulusal ve bölgesel sağlık hedef ve
önceliklerinin planlamasının sağlanması ve bu planlama sonucunda
merkezi otoritenin öngöreceği sağlık programlarının uygulanmasını
içerir. Tüm bunları uygulamak da birinci basamak hekiminin görevidir.
Aile hekimleri birinci basamak hekimliği yapmaya uygun donanıma sahip
hekimlerdir. Unutulmaması gereken, aile hekimliği, birinci basamak ve
birinci basamak hekimi ifadelerinin tamamen aynı şeyler olmadığı,
sırasıyla, bir disiplin, bir çalışma ortamı ve bir görevi tanımladıklarıdır.
Birbirleriyle örtüştükleri alanlar çok fazladır ancak hiç biri diğerini
sınırlamaz, diğerinin varlığı için ön koşul değildir. Aile Hekimliği, birinci
basamaktaki sağlık hizmet sunumu birbirinden çok farklı ekonomik ve
sosyal modellere dayanan ülkelerin her birinde bir tıp disiplini olarak
bulunmaktadır.

Dünyada Aile Hekimliğinin Gelişimi:
Tıp alanındaki bilgi birikimi teknolojik gelişimin etkisiyle hızla
artmaktadır. Tıbbi bilginin katlanarak artması tıp bilimlerinin içinde pek
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çok konuda
uzmanlaşmayı gündeme getirmiştir. Hekimlikteki bu
dağılarak bölünme sürecinin sağlık hizmetinin sunumunu ileri derecede
parçalı hale getirdiğini , ünlü ABD’li hekim Peabody daha 1923 yılında
ifade etmiş ve
“hızla, bütüncül ve kişiselleştirilmiş bir genel
tababete dönülmesi” yönünde uyarıda bulunmuştur. Bu uzak görüşlü
uyarı ancak 2. Dünya Savaşından sonra, tıp dünyası tarafından
algılanabilmiş ve 1952’de İngiltere’de “Genel Pratisyenlik Akademisi”
(College of General Practitioners), 1960’lı yıllarda da A.B.D’de “Aile
Hekimliği Yeterlik Kurulu” (Board of Family Practice) kurulmuş ve
1969’da Aile Hekimliği 12. Uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir.
İzleyen yıllarda Avrupa’da birinci basamak hekimliğini
geliştirmeyi amaçlayan pek çok birlik kurulmuştur. 5 Nisan 1993 tarih
ve 93/16/EEC sayılı "Avrupa Konseyi Doktorların Serbest Dolaşımı ve
Diplomaların ve Diğer Resmi Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkındaki
Direktifinde” de Aile Hekimliği uzmanlık Eğitiminin ortak ilkeler
içermesi gereği vurgulanmış ve bu eğitimin; tıp fakültesi mezuniyeti
sonrasında verilmesi, bir üniversite bünyesinde ya da denetiminde
yürütülmesi, en az 2 yıl aralıksız (tam gün usulüne uygun ) sürmesi,
eğitimin pratik ağırlıklı olması, eğitim süresinin en az yarısının pratik
eğitime ayrılması ve bunun bir kısmının aile hekimliği merkezi yada
eğitim özelliği kabul edilmiş birinci basamak hizmet sunulan bir yerde
eğitici denetiminde geçirilmesi üzerinde uzlaşılmıştır. Aynı belgenin
30.maddesinde ise, belirtilen koşullarda eğitim veren üye ülkelerde bu
eğitimin sağlanmasından itibaren, ve 01.Ocak.1997 tarihinden daha geç
olmamak üzere, böyle bir eğitimin tamamlandığına dair diploma,
sertifika ya da benzer resmi bir belge verilmeye başlanması kabul
edilmiştir.
Avrupa Konseyi, 1986 yılında, Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin
birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alacak hekimlerin
tıp fakültesi mezuniyeti sonrası en az 3 yıl aile hekimliği eğitimi almış
hekimler olması gerektiğini karara bağlamış ve bu kararın uygulanmaya
başlanması için 01.01.1995 tarihini hedef olarak belirlemiştir.
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Aile Hekimleri, sundukları topluma yönelik sağlık hizmetleriyle ulusal
sağlık politikalarında her zaman yer bulacaktır. Yine bu nedenle Aile
Hekimliği uzmanlık eğitiminin niteliği ve geçerliliğinin de uluslararası
zeminlerde sürekli tartışılması önemsenmesi ve geliştirilmesi de
şaşırtıcı değildir.

Türkiye’de Aile Hekimliği:

Türkiye’de Aile Hekimliği dünya ile eş zamanlı olarak 1970’li
yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. 1983 yılında Aile Hekimliği Tababet
Uzmanlık tüzüğünde yer almış, 1985 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Ankara, İstanbul ve İzmir’deki eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi
başlamıştır.
1990
yılında
ise
Türkiye
Aile
Hekimleri
Uzmanlık
Derneği(TAHUD), kurulmuştur. Derneğimizin , Ankara, İstanbul, İzmir
ve Bursa şubeleri vardır. 1997 yılından bu yana hakemli bir dergi olan
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi (Turkish Journal of Family Practice)
dernek tarafından yayınlamaktadır. TAHUD, Dünya ve Avrupa Aile
Hekimliği örgütlerinde (WONCA, WONCA Europe, EURACT, EGPRN ve
EquIP) ülkemizi temsil etmektedir. Mevcut 1300 aile hekimi uzmanının ¾
ü bu derneğe üyedir. TAHUD, Türk Tabipleri Birliği uzmanlık dernekleri
koordinasyon kurulunda da temsil edilmektedir.
YÖK yürütme kurulunun 1993’de aldığı kararla Üniversitelerin Tıp
Fakülteleri Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak Aile Hekimliği
Anabilim Dallarının kurulması kabul edilmiştir.
Bu gün 34 tıp fakültesinde Aile Hekimliği Anabilim Dalı vardır. Bunların
22’sinde, büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da bulunan
uzmanlık öğrencisi eğitimleri yürütülmektedir.
Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerindeki aile hekimliği asistan kadroları
üniversitelerdeki kadrolardan daha fazla sayıdadır.
Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi almak üzere yapılacak olan tüm
başvurular TUS bilim puanına göre değerlendirilmektedir. Aynı şekilde
boş kalan kadrolar için yedek kadro ilanı yapılmaktadır.
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Halen devam etmekte olan programlarda eğitim gören aile
hekimliği uzmanlık öğrencilerinin eğitim müfredatı 1983 yılında kabul
edilen tababet uzmanlık tüzüğü doğrultusunda yürütülmektedir. Bu
tüzüğe göre 3 yıl olan eğitim süresi belirli klinik rotasyonlar şeklinde
geçirilmektedir. Aile Hekimliği akademisyenlerinin en büyük özlemi
“Alan Eğitimi” denen yönetimin de uzmanlık eğitimi içinde yer
bulabilmesidir.
Bu sürenin sonunda uzmanlık tezi adı altında bilimsel ve orijinal
bir çalışma yapılır. Tezin kabulünün ardından düzenlenen sınav sonrası,
jüri tarafından yeterli bulunan asistan, aile hekimliği uzmanı olarak
mezuniyet sonrası eğitimini tamamlamış olur.
Mezuniyetten sonra da, ilk başvuru hekimi olan aile hekiminin,
başvuranın gereksinimlerini ulusal sağlık politikalarını da göz önüne
alarak etkili ve güvenli bir biçimde karşılayabilmesi için diğer
disiplinlerle sürekli koordinasyon içinde çalışması ve genel tıp alanındaki
bilgi ve beceri düzeyini sürekli tıp eğitimi yoluyla güncelleştirmesi
gerekmektedir.
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği yeterlilik kurulunun
günümüzde üzerinde çalıştığı konular yan dal hakkı, Sürekli Mesleki
kriterleri ve akreditasyondur.
Ülkemizdeki sağlık sorunları Aile Hekimi’nin görev tanımını
önemli ölçüde etkilemektedir. Örn; Ülkemiz doğumda beklenen yaşam
süresi açısından gelişmiş ülkelere yaklaşırken, bebek ölümlerinin
önlenmesinde veya beş yaş altı çocuklarda kronik beslenme yetersizliği
konularında geridedir. Kronik hastalıklar önemli sorunlar arasında yer
alırken, ishal, pnömoni gibi nedenlerle çocuk ölümleri önem
sıralamasındaki yerini korumaktadır. Hastaların bir bölümü ulaşacak
sağlık kurumu bulamazken bir bölümü kendi sağlıkları hakkında söz
sahibi olmayı beklemektedirler. Bu nedenle ülkemizde birinci basamakta
görev alan hekimlerin ek olarak pek çok beceriye sahip olması gerekir;
salgın yönetimi, bulaşıcı hastalık izlem ve kontrolü, koruyucu hekimlik ve
sağlık eğitimi, vb. Bu yüzdendir ki, Üniversiteler başta olmak üzere,
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eğitim kurumları kendi olanakları ölçüsünde ek rotasyon ya da kurslarla
asistanlık eğitim programlarını zenginleştirmektedir. Bu da eğitim
süresinde farklılaşmalara yol açmaktadır. Her TUS döneminde kadro
ilan eden kurumlar ile iletişim kurulması kuruma özgü detaylar koşullar
ve avantajlar hakkında bilgi alınması adaylara mutlaka önerilir.

***
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ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Dr. Yılmaz GÖĞÜŞ
Tanım

Sözcük anlamı açısından anestezi ve reanimasyon; hastalığı
ancak bir cerrahi girişim ile tedavi edilebilecek hastaların bu girişim
sırasında ağrı duymalarının engellenmesi ve cerrahi girişim sırasında ya
da sonrasında gerek cerrahi ve gerekse anestezi kökenli bir
komplikasyon gelişmesi halinde bu patolojik durumun tedavi edilerek
hastanın optimal organ ve sistem fonksiyonlarına kavuşturulması
demektir.
Tanımın içerdiği ögeler biraz daha açılacak olursa, sözü edilen
amaçlar için kullanılan yöntemler, dolayısı ile anestezi ve reanimasyon
uzmanlarının uğraşı alanı ortaya çıkacaktır. Genel olarak cerrahi girişim
sırasında bir anestezi doktorunun hedefi; öncelikle hastanın fizyolojik
işlevlerini (solunum, dolaşım sistemi gibi) olumsuz yönde etkilemeden
ağrı duymasını engellemek ve cerrahın işlemi başarı ile
tamamlayabilmesi için en uygun koşulları (kas gevşekliği, kanamanın
azaltılması, refleks inhibisyonu gibi) sağlamaktır. Bu amaçla sadece
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intravenöz yolla ya da sadece solunum yolu ile etki eden farmakolojik
ajanlar kullanılabildiği gibi her iki grup ajan birlikte de kullanılabilir. Bir
başka yöntem santral ya da periferik sinir blokları uygulanması ile
cerrahi girişimin gerçekleştirilmesidir. Bu yöntemlerden hangisinin,
hangi farmakolojik ajanlar ile kullanılabileceğinin belirlenmesi amacı ile
hastanın anestezi uygulaması öncesinde organ ve sistem muayenelerinin
yapılması ve klinik durumunun belirlenmesi bir poliklinik hizmetini de
gerektirmektedir. Nihayet anestezi ve cerrahi sırasında veya
sonrasında çıkabilecek komplikasyonların ya da cerrahi girişimin doğal
sonucu olarak yoğun bakımın gerektiği olgularda hastanın bakım ve
tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülecektir. Ek olarak; tanı ve
tedavi amacı ile ameliyathane dışında uygulanacak ağrılı ya da hastanın
hareketsiz kalmasını gerektiren işlemler sırasında anestezi veya
sedasyon uygulaması da anestezi doktorlarının görevleri arasındadır.

Eğitim: Anesteziyoloji ve reanimasyon ihtisas çalışması sırasında
zorunlu rotasyonlar dörder ay süre ile farmakoloji ve dahiliye
rotasyonlarıdır. Anabilim dalı teorik eğitimi ağırlıklı olarak; solunum,
dolaşım, sinir sistemi fizyolojisi, analjezik, sedatif, kas gevşetici,
anestezik ajanların farmakolojisi ile hemen tüm organ ve sistem
fonksiyonları ile bu fonksiyonları etkileyen ajanların öğrenilmesini
kapsamaktadır. Bunun nedeni, anestezik ajanların farmakokinetik ve
farmakodinamik niteliklerine bağlı olarak organ ve sistem
fonksiyonlarına göre seçilmesi, dolayısı ile sözü edilen işlevler ile ilgili
yeterli bilgiye sahip olunması gerekliliğidir. Pratik eğitim ise;
endotrakeal entübasyon başta olmak üzere tüm invaziv monitörizasyon
yöntemlerinin (arter kateterizasyonu, santral ven basıncı, pulmoner
arter basınç monitörizasyonu gibi) ve periferik, santral sinir blokları
uygulamasının eğitimini içerir. Yoğun bakım ünitelerinde genellikle
rotasyonlar halinde verilen eğitim ise; postoperatif bakım,
intoksikasyonlar, travma, multitravma, sepsis akut solunum yetmezliği
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ve birden fazla organ harabiyeti olan hastaların bakım ve tedavisine
yönelik pratik ve teorik eğitimdir.

Profosyenel yaşam: Ülkemizde ileri derecede eleman açığı
bulunan belli başlı tıp dallarının ilk sıralarında anesteziyoloji ve
reanimasyon gelmektedir. Yaklaşık uzman sayısı 2000 civarındadır ve
hastane yatak sayısı ile ameliyathane sayısına oranlandığında eleman
yetersizliği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bölgesel farklılıklar bu açığı
daha da büyütmektedir. Dolayısı ile uzmanların iş bulma sorunu olmadığı
söylenebilir. Çalışma alanı genellikle hastanelerin ameliyathaneleri ve
yoğun bakım üniteleridir. Üniversite hastanelerinde akademik yaşantıya
katılmak ya da devlet ve sosyal sigortalar kurumu hastanelerinde veya
özel hastanelerde çalışmak olasıdır.

***
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BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ
Dr. İlhan ELMACI
Beyin cerrahisi – Beyin ve Sinir cerrahisi – Beyin, Omurilik ve
Sinir cerrahisi isimleri ile de adlandırılan Nöroşirürji 1920 lerden sonra
gelişerek, sporadik vakaların yapıldığı bir branş olmaktan çıkmış cerrahi
bir disiplin haline gelmiştir. Türkiye’ de de nöroşirürji’nin bir disiplin
olarak kuruluşu 1930’ lu yıllara dayanır ve halen ülkemizde dünya
standartları ölçüsünde oldukça iyi bir seviyeye sahiptir.
Nöroşirürjiyen,
nörolojik sistemin – organların dolayısıyla
nöronların ve onun destek dokularının koruyucusu (bodyquard’ı) olarak
adlandırılabilir. Nöral dokular (beyin, beyincik ve spinal kord)
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filogenetik olarak üst gelişim aşamasına ulaşabilmiş canlıların en fazla
korunması gereken organları olarak görülmüş ve bu organlar “sütürleri
kapanmış kafatası” ve “füzyonu tamamlanmış spinal kanal” ile ciddi bir
koruma altına alınmıştır.
Nöroşirürji bir disiplin olarak gelişmekte olduğu ilk yıllarda nöral
dokuları dekompresif girişimlerle rahatlatan cerrahi protokolleri
uygulamakta idi. Tarihsel gelişim süreci içerisinde cerrahi girişimleri
“minimal invaziv” yapabilecek yöntemler (mikroşirürji) geliştirildi.
Giderek nöroşirürji nöronlar düzeyindeki etkileşimlerin mekanizmalarını
anlayarak fonksiyonel ve rekonstruktif girişimleri geliştirme bilimi
haline geldi. Nöroşirürji kendi gelişim tarihi süreci içerisinde Nöroloji
ve Genel cerrahi bilimlerinin üzerinde yükselip, Radyoloji, Pediatri gibi
bilimlerle eklemlenerek kendi alt branşlarını oluşturma sürecini yaşadı.
Bunlar nörotravmatoloji, nöroonkoloji, nörovasküler, pediatrik, spinal ve
fonksiyonel nöroşirürji branşlarıdır.
Bilindiği gibi nörobilimin alt dallarından birisi olan nöroşirürji;
semptomdan teşhise – teşhisten tedaviye denklemi içerisinde iyi
öğrenilmiş nörolojik semiyoloji ve üzerine geliştirilmiş cerrahi pratik –
postoperatif bakım öğreniminin gerekliliği ile oldukça yorucu bir ihtisas
dalıdır. Resmi olarak ihtisas süresi 5 yıl olmakla birlikte uygulamada 6, 7
yıla uzayabilmektedir. Asistanlık sürecindeki bu yılları sık tutulan ve
oldukça ağır geçen nöbetler, klinik çalışmalar ve araştırma faaliyetleri
doldurur. Bilindiği gibi, nöroşirürji asistanlığı dönemi bakımından durumu
özetlemek için sıkça kullanılan betimlemelerden birisi “Doktorun aptalı
cerrahiyi, cerrahın aptalı da beyin cerrahisini seçer” betimlemesidir.
Bura da asıl anlatılmak istenen mesleki sürecin ağırlığı olmalıdır. Bu ağır
süreç hekime getirdiği yükler dışında, ona diğer meslektaşlarından ayrı
bir özellik de kazandırır. Nöroşirürji tüm cerrahi branşlar içinde farklı
bir yeri ve ağırlığı olan branştır. Rejenerasyon kabiliyeti olmayan, insanı
müthiş heyecanlandıran bilinmeyenlerle dolu santral sinir sistemi ve
onun uzantıları ile uğraşmak doğal olarak nöroşirürjiyen’e farklı bir
ağırlık kazandırır. Santral sinir sisteminin bu bahsedilen özellikleri,
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morbidite ve mortaliteyi azaltabilmek bekımından tüm teknolojik
ilerlemelerin hızlı bir şekilde nöroşirürji’ye sirayet etmesine de yol
açar. Yüksek teknoloji kullanımı nöroşirürjiyen olunduktan sonraki
dönemde meslek içi eğitimi zorunlu kılar. Bu bakımdan Türk Nöroşirürji
Derneği gayet olumlu, ciddi eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.
Nöroşirürjiyen olunduğunda hangi tip bir görev yapılırsa yapılsın
(serbest hekim, resmi kurum tabibi, akademik görevler vs.) giderek
fiziksel yorgunluk azalsa da sorumlulukların artması ile de ilişkili olarak
zihinsel yorgunluklar artar.
Diğer meslek gruplarından farklı olarak, hekim olmak insana,
bireysel ve toplumsal anlamda ağır sorumluluklar yükler. Bu anlamda
hangi ihtisas dalı seçilirse seçilsin yorucu bir süreç başlayacaktır.
Açıktır ki nöroşirürji’ yi seçmek olabilecek en ağır süreçlerden birisinin
içine girmek demektir. Fakat, nörobilimlere ve cerrahiye birlikte ilgi
duyuyorsanız kaçınılmaz olarak nöroşirürjiyi seçmek durumundasınız
demektir.

***
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ÇOCUK CERRAHİSİ
Dr. Tolga DAĞLI
Çocuk
cerrahisinin
çalışma
alanı
çocukların
cerrahi
hastalıklarıdır. Çocuk cerrahları uğraşlarını fetal dönemden başlayarak
ergenlik dönemine kadar çocukların doğmalık anomalilerine, edinsel
cerrahi hastalıklarına, tümörlerine ve travmalarına yoğunlaştırmıştır.
Çocuklar;
fizyolojileriyle,
metabolizmalarıyla,
anatomik
özellikleriyle, psikolojileriyle ve şüphesiz hastalıklarıyla erişkinlerden
çok farklıdırlar. Cerrahi sorunları olan çocukların tanı ve tedavileri için
bu farklılıkları iyi bilen özel eğitim almış hekimlere gereksinim vardır.
Çocuk cerrahisinin ayrı bir uzmanlık dalı olarak gelişmesinin temel
nedeni budur.
Çocuk cerrahisinin yapılanması toplumların sosyal ve ekonomik
yönden gelişmelerine, eğitim ve bilimde ulaştıkları seviyelere paralel
olarak gelişmiştir. Modern çocuk cerrahisi, Amerika Birleşik Devletleri
ve İngiltere’de 1920 yıllarında ilk adımlarını atarken ülkemizde ilk çocuk
cerrahisi servisi ortopedi ile birlikte bugün Marmara Ünivesitesi Tıp
Fakültesi’nin bulunduğu binada başlatılmıştır. O dönemde daha çok
ortopedi ağırlıklı olan tanı ve tedavi çalışmaları 1961 yılında çocuk
cerrahisinin ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesinden sonra hızla
gelişmiş, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırmalarıyla Avrupa
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ülkeleriyle yarışır hale gelmiştir. Mart 2008 verilerine göre ülkemizde
aktif olarak 500 civarında çocuk cerrahı çalışmakta olup 90 kadarı
Avrupa Çocuk Cerrahisi Board Sertifikası’na sahiptir.
Çocuk cerrahisi uzmanlık eğitim süresi, rotasyonlarıyla birlikte 5
yıldır. Bu eğitim sonunda çocuk cerrahisi uzmanı ünvanı verilir. Çocuk
cerrahisi uzmanlık eğitimi, genel olarak çocukluk çağı cerrahi
girişimlerini içerirken özellikle
gastrointestinal sistem, ürogenital
sistem, kalp cerrahisi hariç toraks, baş-boyun ve endoskopik cerrahiyi
kapsamaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrası (yenidoğan-büyük çocuk
cerrahi yoğun bakım dahil) bakım, eğitimin önemli bir kısmını
kapsamaktadır. Çocuk cerrahisi; çocuk sağlığı ve hastalıkları,
anesteziyoloji ve reanimasyon, radyoloji, patoloji uzmanlık dallarıyla
yakın çalışma içersindedir. Çalışma alanındaki hastalık yelpazesi çok
geniştir. Dolayısiyle çok çeşitli ameliyatların yapıldığı bir uzmanlık
dalıdır. Çocuk cerrahisi uzmanlık eğitiminin seviyesi eğitim kurumlarının
özelliklerine göre değişkenlik göstermesine karşın, Türkiye Çocuk
Cerrahisi Yeterlilik Kurulu’nca bütün eğitim kurumlarının asgari çocuk
cerrahisi eğitim standartlarını içermesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
Çocuklarımızın cerrahi hastalıklarının en iyi şekilde tedavi edilmeleri ve
onların topluma kazandırılmaları ancak çağdaş, bilimsel ve yapılandırılmış
bir çocuk cerrahisi eğitimi ile mümkün olabileceğine inanmaktayız.
2009 yılında yürürlüğe giren “Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği” ile birlikte çocuk cerrahisi anadalında çocuk ürolojisi yan
dalı kurulmuştur. Eğitim süresi çocuk cerrahisi ve üroloji uzmanları için
3 yıldır. Çocuk ürolojisi yan dalı resmi olarak yeni kurulmuşsa da, çocuk
cerrahisi anabilim dalları içersinde bilim dalı olarak 15 yılı aşkın süredir
yer almaktaydı. Çocuk ürolojisinde yan dal uzmanlık eğitimin
başlamasıyla birlikte bu alanda da yeni gelişmeler beklenmektedir.
Çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi yoğun bir çalışma
gerektirmekle birlikte çok keyifli bir ortamda geçmektedir. Çocuk
cerrahisini uzmanlık alanı olarak seçecek meslektaşlarımızın çocukları
çok sevdiklerinden ve onlarla kolay iletişim kurabileceklerinden emin
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olmaları gerekir. Ayrıca ekip çalışmasına yatkın olmak, çocuklarının
haklarını savunmak ve özverili olmak zorunda olduklarının bilincinde
olmalıdırlar. Çocuk hastanın tedavisini üstlenmek hekimliğin dışında ayrı
bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Çocuk cerrahisini
seçerken bu ağır sorumlulukların bilincinde olmak gerekir.
Çocuk cerrahları çok sık olmasa da, önceden önlenmesi olanaksız,
çoğu kez yaşamla bağdaşmıyacak doğumsal anomalili bebekleri tedavi
ederek onlara normal bir yaşam sunmaya çalışmaktadırlar. Örneğin
özofagus atrezili, diyafragma hernili veya ekstrofia vezikalı doğan bir
bebek ameliyattan sonra normal yaşantısını sürdürebilmelidir. Üstelik
bu yaşam, 70-80 yıllık bir insan hayatı süresince sağlıklı sürdürülmesi
gereken bir yaşamdır. Çocuk cerrahlarının omuzlarındaki yük mutlak
başarı için bir yandan çok ağır iken, diğer yandan özofagus atrezisi ile
doğan bebeğin ameliyat sonrasında beslendiğini görebilmek ise bir
çocuk cerrahının hissedebileceği en büyük mutluluktur. Bir de bu
çocuğun okula başladığında veya evlenmek üzere iken doktorunu
ziyarete geldiğini düşleyebilir misiniz?
Çocuk cerrahları sadece karmaşık ve ameliyatları zor
hastalıklarla uğraşmıyorlar. Çoğu kez fıtık, inmemiş testis, hidrosel gibi
sık görülen ve kısa sürede sonuçlanan ameliyatları da yapıyorlar. Bu tür
ameliyatlara “günübirlik cerrahi” diyoruz. Günübirlik tanımından kasıt,
çocuğun ameliyat olduktan sonra aynı gün evine gidebilmesi ve alışık
olduğu ortamda annesiyle babasıyla, yakınlarıyla ve oyuncaklarıyla
beraber olabilmesidir. Günübirlik cerrahinin çocuklar ve anne babalar
için çok daha az travmatik olduğunu düşünüyor ve çok savunuyoruz.
Çocuk cerrahisinde, günübirlik cerrahi uygulanabilecek hastalıkların
oldukça sık görülmesi nedeniyle, birçok ameliyat günübirlik cerrahi
olarak standardize edilebilmiştir.
Çocuk cerrahları olarak ameliyat olacak çocuklara fiziksel ve
ruhsal travma yaşatmamaya çalışıyoruz. Yani ağrı duymamaları ve
ameliyattan ve hastaneden korkmamalıdırlar diyoruz. Şüphesiz buna
ulaşmak her zaman olası değil. Ancak çocuklara özgün anestezinin ve
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analjezinin gelişmesiyle birlikte özellikle günübirlik cerrahide bu
idealimize önemli ölçüde ulaşabildik.
Çocuk cerrahisi genç bir uzmanlık dalı olduğu için gelişime,
değişime ve araştırmaya açık dinamik bir daldır. Ülkemizde
kuruluşundan beri araştırmaya önem verildiği için bilimsel çalışma ve
yayınlarda kendi uzmanlık dalında dünyada ilk sıralara yerleşmiştir. Çok
sayıda ulusal ve uluslararası kongre, toplantı, sempozyum ve atölye
çalışmaları düzenlenmiştir. Çocuk cerrahisi öğretim üyelerimiz ve klinik
şeflerimizin
Avrupa
ve
Amerika
Birleşik
Devletleri’ndeki
meslektaşlarıyla yakın ilişkileri vardır. Bir çok bilimsel organizasyonu
birlikte gerçekleştirmişler, ortak bilimsel çalışmalar yapmışlar, önemli
çocuk cerrahisi merkezlerinde eğitim amaçlı bulunmuşlardır. Çocuk
cerrahisi bu yönüyle ilerde akademik kariyer düşünen meslektaşlarımız
için uygun bir uzmanlık dalı olabilir.
Çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencilerine uygulanan bir
ankette bu dalı niçin seçtikleri sorusuna en sık olarak; “tanıma olanağı
buldukları çocuk cerrahisi eğiticilerinden etkilendiklerini, onlar gibi
olmak istediklerini, çocuklarla ilgili cerrahi branş olmasının kendileri için
önemli olduğunu, akademik kariyer için seçtikleri, çalışma şartlarının
ağır olmasına rağmen ekip çalışmasını beğendiklerini ve maddi kazanç
olanaklarının iyi olmadığını bildikleri” yanıtları vermişlerdir.
Ülkemizin geleceği çok değerli varlıklarımız çocuklarımızın
fiziksel ve ruhsal tam sağlıklı yetişmeleri gerekiyor. Biliyoruz ki
çocuklarımız kendilerine özgü özellikleri nedeniyle, erişkinlerden
tamamen farklı yaklaşım bekliyorlar. Çocuk cerrahları olarak bizler
çocuklarımızın cerrahi hastalıklarını bilgi ve deneyimlerimizi en üst
derecelere yükselterek tedavi etmeye çalışıyoruz. Çocuk cerrahisi
uzmanlık eğitimine çok önem veriyoruz. Çağdaş bilimi ve aklı kullanan,
kurumsallığa önem veren, özverili çalışan ve ekip çalışmasını üstün tutan
bir uzmanlık dalıyız. Bilinçli seçim yaparak aramıza katılacak yeni
meslektaşlarımızı kucaklamaya hazırız.
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Dr. Ayça VİTRİNEL
1999 Yılında tıp Fakültesi öğrencileri arasında yapılan bir
araştırma sonucu (1) en çok tercih edilen uzmanlık alanı olan Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminin, 18 Temmuz 2009 yılında
yayınlanan son Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne (2) göre dört yıl olmasına karar
verilmiştir. Dört yılı tamamlayan her hekim, gerekli sınavlardan
geçtikten sonra Genel Pediatri Uzmanı olmaya hak kazanır. Arzu
edenler, gene son tüzükte kabul edilen yan dallardan birinde üç yıl daha
eğitim alarak yan dal uzmanı olurlar. Bu yan dallar; Adolesan, Çocuk
Endokrinoloji, Çocuk Acil, Sosyal Pediatri, Çocuk Beslenme ve
Metabolizma Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk
Gastroenterolojisi, Çocuk Gögüs Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi, Çocuk İmmünolojisi ve Allerji, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk
Nefrolojisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Genetik
Hastalıkları, Neonatoloji’dir. XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi Türkiye’de
Pediatri Eğitimi Çalışma Günü Raporuna göre (19-23 mayıs 1999)
Pediatri Eğitiminde; Çocuk Acil, Çocuk Yoğun Bakım, Genel Pediatri,
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Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Yenidoğan ve Doğum Salonu, Sosyal
Pediatri olmazsa olmaz rotasyonları olarak ele alınmıştır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Üniversitelere
bağlı tıp fakültelerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim Hastanelerinde
verilmektedir.
Uzmanlık eğitiminden, tıp fakültelerinde profosör ve doçent
olanlar, en az 3 yıllık uzman olan yardımcı doçentler, uzmanlık eğitimi
vermeye yeterli kılınan diğer kurumlarda klinik veya laboratuvar şefi
veya şef yardımcıları sorumludur.
Bu Dört yıllık süre içinde eğitim hastanelerinde Acil, Genel
Pediatri (Süt çocuğu ve büyük çocuk poliklinik ve yatan hasta) Çocuk
Enfeksiyon, Yenidoğan ve diğer yan dallarda eğitim alınmakta, mevcut
olmayan bilim dalları için karşılıklı rotasyonlar yapılmaktadır. En fazla
uzmanlık öğrencisi alan Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ABD’ da Adolesan, Allerji, Endokrinoloji, Enfeksiyon,
Gastroenteroloji, Genetik, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, İmmunoloji,
Kardiyoloji, Metabolizma, Nefroloji, Nefropatoloji, Neonatoloji,
Nöroloji, Onkoloji, Pataloji, Poliklinik ve Sosyal Pediatri Ünitelerinin
hepsi bulunurken yeni açılan tıp fakültelerinde bu bölümlere
rastlanmamakta ve alınan asistan sayısı da düşük tutulmaktadır, gene en
fazla uzmanlık eğitimi alan Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Sami Ulus Çocuk
Hastanesinde Bebek Servisi, İntaniye Servisi, Büyük Çocuk Servisi,
Yenidoğan Servisi, Nefroloji, Hematoloji, Kardiyoloji, Nöroloji,
Endokrinoloji, Onkoloji, Allerji departmanları, ishal merkezi ve
poliklinikleri bulunurken, yeni eğitim vermeye başlayan eğitim
hastaneleri sadece poliklinik hizmeti ve kısıtlı hasta yatışı ile eğitimi
sürdürebilmektedir (5,6).
Yukarıda örnekleri verilen eğitim kurumlarında bazı ufak
değişikliklerle genellikle ilk 2 yıl yataklı servislerde çalışılmakta ve bu
sürenin büyük bir kısmında asistan sayısına bağlı olarak gün aşırı veya 3
günde bir nöbet tutulmakta, daha sonra kıdem artıkça nöbet sayısı da
azalmaktadır. 2.yıldan sonra servis kıdemliliği, ara ara genel pediatri
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polikliniklerinde aylık rotasyonlar yapılıp, 24 saat kesintisiz hizmet
veren Çocuk Acil Polikliniği nöbetleri tutulmaktadır. Bu yoğun çalışma
temposu içinde haftanın belirli günlerinde asistan seminerleri ve
dersleri, mortalite toplantıları, olgu toplantıları, makale saatleri
yapılmakta, konferans ve paneller düzenlenmektedir.
Tıpta uzmanlık öğrencileri belirli bir yılı geride bıraktıktan
sonra bir danışman ile tez çalışmasına başlar. XXXV. Ulusal Pediatri
Kongresi Türkiye’de Pediatri Eğitim Çalışma Grubu Raporunda yer alan
Pediatri Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Grubunun önerileri arasında bu
çalışmaya uzmanlık öğrencilerinin istekli ve meraklı olarak
katılabilmelerini sağlamak için kendi tez konularını seçmede teşvik
edilmelerini sağlanması gelmektedir. Tez çalışmalarının hazırlanmasında
da katkıda bulunur.
Son sene uzmanlık öğrencisi, bir servisi yönetecek düzeye
ulaşabildiği gibi tüm teorik bilgileri pratik uygulama ile birleştirebilecek
hale gelir.

Çocukluk çağının ve uzmanlık eğitiminin özellikleri: Çocukluk çağı

konsepsiyondan itibaren başlar ve ergenliğin tamamlanmasına kadar
devam eder. Türkiye’nin 1994 yılında imzaladığı ‘Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme’ 18 yaş altındaki her bireyi çocuk olarak kabul etmektedir (8).
Yenidoğan döneminden başlayarak, süt çocukluğu, oyun çocukluğu, okul
öncesi dönemi, okul çocuğu ve ergen dönemlerini geçiren birey sonunda,
birçok karmaşık becerileri yapabilen, düşüncelerini ifade edebilen,
kişilik sahibi bir erişkin durumuna gelir. Çocuk organizmasını, erişkinden
ayıran en önemli özellik sürekli bir büyüme, gelişme ve değişme süreci
içinde olmasıdır. Sağlık durumunu değerlendirilmesi çeşitli yaşlardaki
normal çocukların anatomik ve fizyolojik özellikleri göz önüne alınarak
yapılmalıdır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları eğitimi sırasında koruyucu
hekimliğin önemi diğer uzmanlık alanlarına göre daha fazla öne çıkar.
Koruyucu pediatri çocukları haslıklardan korumanın yanı sıra
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hastalıkların erken tanı ve tedavisiyle sakatlıkların ve tekrarların
önlenmesini, özürlü çocukların özelliklerini tam olarak kullanmalarını
hedefler. Birincil koruyucu pediatri, hastalık oluşmadan korumayı temel
alır ve gebelik öncesi beslenme, genetik danışmanlık, yeterli ve dengeli
beslenme, aşılama buna örnek verilebilir. İkincil koruyucu pediatri
hastalık veya riskinin olduğu durumlarda hastalığın gelişmesini ve
ilerlemesini önler ki, büyüme gelişme izlenmesi, tarama testleri, Rh
uyuşmazlığında anneye Rh antikoru uygulanması sayılabilir. Üçüncül
koruyucu pediatri tekrarlayan sorunların denetlenmesi ve giderilemeyen
sorunlarla birlikte yaşamayı kolaylaştırmayı amaçlar. Fizik tedavi
uygulamaları, akut romatizmal ateşli çocuğa profilaksi verilmesi gibi.
Erişkin hastadan farklı olarak pediatride çocuk ve hastalığı
konusundaki bilgi çoğu kez anneden elde edilir. Çocuk hekimliğinde
gözlem, çocuğun odadan girmesiyle başladığından, bir yandan anne ile
çocuk arasındaki ilişkiler gözlenerek ailenin kültürel ve sosyoekonomik
durumları değerlendirilmeye, öte yandan da çocuğun genel durumu,
hareket yeteneği, zeka derecesi, davranışı konusunda yargıya varılmaya
çalışılır. Ayrıca ailelerin çocuğuna ilişkin kanılarının yansız olmayacağını
düşünmek gerekir. Bu yüzden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık
eğitimi alan kişilerin tüm bunlara yeterli zaman ayırması, gözlem
sırasında sentez yapması gerekir ki, bu süre içinde ve patolojik
arasındaki farkı ayırabilmeli ve yeterli bilgiye sahip olabilmelidir. Ayrıca
hekim, aile ve çocuklar ile güvene dayalı bir ilişki kurmalı, sakin,
hoşgörülü, sabırlı olmalı, aileye anlayışlı davranmalı ve suçlamalarda
bulunmamalıdır. Çocuğun sağlığını etkileyen en önemli çevresel faktör
özellikle anne olduğundan annenin eğitilmesine ve geliştirilmesine de
yardımcı olmalıdır.
Yine erişkinden farklı olarak çocuklar hekime yalnız hastalık
şikayetleriyle değil sağlık kontrolu içinde gelebilir. Burada daha önce
anlatılan primer koruyucu pediatri ve sürekli izlem önem kazanır. Sürekli
izlem yapan uzmanlık öğrencileri özellikle doğumdan sonra en hızlı
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büyüme dönemi olan ilk 12 aydaki gelişmeyi yakından takip edebilmeli,
normalden sapmaları en kısa sürede ayırabilmelidir.
Tüm bunlardan anlaşıldığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık
Eğitimi alacak olan kişiler, sadece hastalıklarıyla değil, çocuğun çevresi,
sağlığı ile de yakından ilgilenip, insan yaşamının ilk 18 yılını kapsayan
çocukluk döneminde çocuğun sağlıklı bir erişkine dönmesine yardımcı
olmayı, fizik ve ruh sağlığının korunmasını, ideal büyüme ve gelişme
göstermesini, korunabilir hastalıkların önlenmesini, diğerlerinin kalıcı
etkilerini erken tanı ve tedaviyle ortadan kaldırmasını ya da
hafifletilmesini sağlamalıdır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminde amaç,
ülkemizde çocukların sağlık ve hastalıklarını ilgilendiren koşullarını iyi
tanıyan ve bu koşularda sorumlu, verimli, yaratıcı, çalışabilen yeterli ve
yetenekli çocuk hekimleri yetiştirmektir (4).
Buraya kadar anlatılan, yapılanlar ve önerilenler ışığında; Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi almayı düşünen öğrencilerin,
uzmanlık eğitimi sırasında fiziksel, ruhsal ve beyinsel yorgunluğa göğüs
gerebilmeyi, aynı anda birkaç işi yapabilme düşüncesini, mesai saati diye
bir kavramın olmadığını kabul etmesi, sabırlı, hoşgörülü, alçakgönüllü
olup, insanların en değerli varlıklarının çocukları olduğunu bilip ona göre
bu yola baş koymaları gerekir.
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ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
Dr. Emine KILIÇ
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, çocuklukta ortaya çıkan ruhsal
sorunlar ve tedavisi ile ilgili uzmanlık alanıdır. Çocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları önceleri psikiyatri anabilim dalının bir üst uzmanlık alanı
iken 1995 yılında Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından onaylanan ortak
bir kararla ayrı bir uzmanlık ve anabilim dalına dönüştürülmüştür.
İhtisas süresi dört yıldır. Bu sürenin birbuçuk yılı erişkin psikiyatrisi,
altı ayı çocuk nörolojisi rotasyonlarında geçirilmektedir.
Çocuk psikiyatrisi tanı ve tedavi odaklı çalışan bir klinik tıp
dalıdır. Aynı zamanda bir koruyucu hekimlik alanı kabul edilmelidir.
Ruhsal gelişimin temellerinin ilk çocukluk ve hatta bebeklik dönemine
dayandığı düşünülecek olursa ilerde ortaya çıkabilecek ruhsal sorunlara
yönelik koruyucu hekimlik yapmak ve toplum ruh sağlığını geliştirme
amaçlı programlar içinde yer almak da çocuk ve ergen psikiyatristlerinin
çalışma alanları içine girmektedir. Türkiye nüfusunun % 40 kadarının 18
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yaş altında olduğu göz önünde tutulacak olursa çocuk psikiyatristlerinin
ruh sağlığı yerinde bir toplumun oluşumunda önemli katkıları olacağı
ortadadır. Ancak çocuk psikiyatrisi alanındaki hizmet gereksinim
düzeyine oranla çok yetersiz kalmaktadır. Ülkedeki çocuk
psikiyatristlerinin sayısı son yıllarda artmasına rağmen halen yüz kişi
kadardır.

Çocuk psikiyatrisinin klinik çalışma alanına giren başlıca
sorunlar : Öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

ve davranım bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar, çocuklarda
görülen anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklar ile psikotik
tablolar olarak özetlemek mümkündür. Ailelerin çocukların ruhsal
sorunlarına daha özen gösteriyor olması ve her tür problemde
psikiyatrik hizmete başvurmayı giderek daha doğal kabul etmesi
nedeniyle başvuru nedenleri aslında yukarda sayılanlardan çok daha
geniştir. Anababalar artık çocuk yetiştirme konusunda danışmanlık
almak için de çocuk psikiyatristlerine başvurabilmektedirler.
Çocuklukta görülen bozuklukların özellikleri nedeniyle klinik sorunların
tedavisinde psikofarmakoloji ve psikoterapi yaklaşımları genelde
birlikte yer almak zorundadır. Bu nedenle de çocuk psikiyatrisi alanında
çalışan hekimlerin her iki yaklaşımı da uygun bir şekilde birlikte
kullanabilecek düzeyde eğitim almış olmaları gereklidir. Çocuklarda
görülen ruhsal sorunlara yönelik müdahaleler çocuğun içinde yaşadığı
ortamlara yönelik işbirliği ve düzenlemeler olmadığında yetersiz
kalacaktır. Bu nedenle aileye yönelik müdahale ve gereğinde aile
terapilerine ek olarak okullarla işbirliği halinde yapılan çalışmalar da
çocuk psikiyatristlerinin çalışma alanları içinde yer almaktadır.
Davranışçı terapiler, kognitif terapiler, aile terapileri, grup terapileri,
oyun terapileri hemen her vakada ya ilaç tedavisi ile birlikte ya da tek
olarak kullanılmak zorundadır çünkü çocuğa ve aileye yapılacak her
müdahalenin yalnızca sorunu çözme değil aynı zamanda çocuk ve ailenin
sorun çözme becerilerini arttırma gibi bir amacı da taşıması gereklidir.
Böylece klinisyen koruyucu hekimlik rolünü de yerine getirmiş olacaktır.
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Psikoterapinin çocuk psikiyatrisinde böyle önemli bir rol oynaması
nedeniyle bu alanda çalışmayı seçecek hekimlerin empati ve iletişim
becerilerini geliştirmesi gerekecektir. Buna ek olarak çocuklarda ortaya
çıkan sorunları anlamak ve çözümler üretmek biyolojik ve çevresel
faktörler arasındaki etkileşimin insan yaşamı ve gelişimindeki rolünü
kavramayı çok önemli kılar. Hekim bu faktörlerin önemini kavrayacak ve
ilişkilerini anlayabilecek esnek bir düşünce yapısına sahip olmalıdır.
Yalnızca biyolojik faktörlere değil çocuğun yaşamındaki çevresel
faktörlere de duyarlılıkla yaklaşabilmesi gerekecektir. Halen bir çok
çocuk psikiyatristi eğitim ve sağlık sistemimizde ruh sağlığını koruma ve
geliştirmeye yönelik neler yapılabileceği konusunda çeşitli kurumlarda
danışmanlık hizmeti vermektedirler.
Çocuk psikiyatrisinin araştırma alanı ise insanın gelişim sürecini
ilgilendiren her düzeyde çalışma yapmaya olanak sağlayacak kadar
geniştir. Örneğin “dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda dopamin
transporter geninin varyasyonları” gibi mikro düzeyde çalışmalardan
“aile içi şiddet ve toplumsal şiddetin ilişkileri ve çocuk ruhsal gelişimine
etkileri” gibi makro düzeydeki araştırmalara kadar çok farklı ilgilere
hitap edebilecek bir araştırma alanı söz konusudur. Çocuklarla ilgili
araştırmalar ise gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlarca öncelikle
desteklenen araştırmalar olmaktadır. Çocuk psikiyatrisi anabilim dalı
yeni gelişen bir dal olduğu için henüz her tıp fakültesinde mevcut
değildir. Dolayısı ile akademik çalışma yapmak isteyenler için kadro
olanaklarının nispeten daha fazla olduğu söylenebilir.
Bu çok yönlü yaklaşım olanağı farklı ilgi alanları ve nitelikleri olan
kişilerin
çocuk
psikiyatrisine
yönelebilmesi
sonucunu
ortaya
çıkarmaktadır. Araştırma yönelimli çalışmak isteyenler için çok farklı
çalışma alanı sunabilmektedir. Klinikte çalışmayı tercih edenler ise
çocuk psikiyatristi sayısının çok az olması nedeniyle gerek hastanelerde
gerekse özel çalışma olanağı bulabilirler. Tanı ve tedavi amaçlı
çalışıldığında çocuk ve aileye yeterli zaman ayrılması son derece
önemlidir. Uzun süreli bir anlama, değerlendirme ve izleme süreci
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gereklidir, klinisyen her çocuk ve ailesine uzun zaman ayırmak
zorundadır. Bu da kısa sürede düzenlenen ilaç tedavisi ya da radikal
cerrahi tedavilerin uygulandığı branşlara oranla çok daha uzun zaman,
daha fazla zihinsel çaba harcamayı gerektiren ancak maddi getirisi çok
daha az olan bir çalışma tarzını kabul etmeyi gerektirmektedir.
Bu alandaki gereksinimin fazlalığı nedeniyle özel çalışmak için
koşullar uygundur ve teknolojik bir yatırım gerektirmez. Yataklı servisi
olan kurum olmadığı için nöbet tutmak gereği yoktur. Acil vakaların
sayısı sınırlıdır. Bu da klinisyenin zamanını esnek biçimde
kullanabilmesini sağlar. Çocuklarla çalışmak zor olmakla birlikte çok
zevkli bir uğraştır. Ancak çocukların yaşadığı olumsuz koşulları, ya da
yaşadıkları acıları görmek, örneğin çocuk yuvalarında yaşayan çocuklarla
çalışmak ya da onkoloji servisinde yatan hasta çocuklarla konsültasyon
liyezon çalışması yapmak, istismara uğrayan çocukların yaralarını
sarmanın çaresizliğini yaşamak gibi durumlar bu branşta çalışmayı zaman
zaman ruhsal açıdan çok yorucu bir iş haline getirebilir. Yine de bu
uğraşın özellikle olumlu sonuç alındığında mesleki açıdan çok doyum
sağlayıcı olduğu söylenebilir.

***
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DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR
Dr. Tülin ERGUN
Dermatoloji (Deri ve Zührevi Hastalıklar), gövdemizin en büyük
organı olan deri ve eklerinin sağlığının korunması ve hastalıklarının
tedavisini amaçlayan, ülkemizde eğitim süresi 4 yıl olan bir uzmanlık
alanıdır. Tüm dünyada deri hastalıklarının çok sık görülen hastalıklar
olmaları, deri kanserleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların hızla
yaygınlaşması, medikal, cerrahi , kozmetik dermatoloji ve
fototerapideki gelişmeler yardımıyla birçok hastalığın tedavi edilebilir
hale gelmesi nedeniyle popülerliği artan bir alandır.
Dermatoloji uzmanlarının hemen tümü genel klinik dermatoloji
hizmeti vermekle birlikte bir yan dalla daha yoğun olarak
ilgilenmektedir. Bu yan dallar arasında onkolojik dermatoloji ve
dermatocerrahi, kozmetik dermatoloji, fototerapi, dermatoimmünolojiallerji, dermatopataloji, pediatrik dermatoloji , araştırmacı dermatoloji
ve dermatovenereoloji bulunmaktadır.
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Bunlardan onkolojik dermatoloji ve dermatocerrahi, ağırlıklı
olarak dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı hızla artan deri
kanserlerinin erken tanı ve tedavisini amaçlamaktadır. Deri kanseri
konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları, dermatoskopik yöntemler,
erken tanı amaçlı taramaların yanısıra tedaviye yönelik birçok cerrahi
girişimi ve Mohs cerrahisini içermektedir. Ayrıca kozmetik
dermatolojiyle ilişkili cerrahi girişimler de dermatocerrahlar tarafından
uygulanmaktadır. Küçük cerrahi dallara yakınlık hisseden , kronik
hastalıklarla uğraşmak yerine kısa sürede radikal çözümler
üretebileceği hastalıklarla uğraşmaktayı yeğleyen, el becerisi gelişmiş
hekimler için oldukça keyifli ve doyurucu bir yan daldır. Tıpta uzmanlık
tüzüğü taslağında , dermatolojinin bir yan dalı olarak yer alması
öngörülmüştür ve ülkemizde Aralık 2003`te kurulan Dermatocerrahi
Derneği altında hızla gelişmesi planlanmaktadır.
Kozmetik dermatoloji, tüm dünyada dermatolojinin en ilgi çeken
alt dallarındandır. Hem dermatokozmetiklerin kullanımına dayalı
medikal, hem de peeling, lazer cerrahisi, dolgu maddelerinin kullanımın
botulinum toxin uygulamaları gibi çok sayıda cerrahi girişimi
içermektedir. Lazer teknolojisi oldukça büyük yatırımların yapılmasını
gerektirmektedir ancak ekonomik getirisi tatmin edicidir. Kozmetik
dermatoloji, ekonomik beklentileri ön planda ve kozmetolojiye ilgi duyan
hekimlerin seçebileceği bir daldır.
Dermatoimmünoloji-allerji derinin allerjik hastalıklarının tanısı ( yama,
delme testi, fotoyama test paneli) ve tedavisini amaçlayan çok geniş bir
hasta kitlesine hizmet veren bir yan daldır. Ülkemizde bu konuyla ilgili
uzmanların azlığı nedeniyle önü açık, gelişmeye gereksinimi olan bir
daldır. Tıpta uzmanlık tüzüğü taslağında , dermatolojinin bir yan dalı
olarak yer alması öngörülmüştür.
Deri hastalıklarının tanısında en önemli tanı yöntemi olan
patolojik tetkikin dermatolojide çok sık kullanılır olması, klinik
dermatoloji ve patolojinin birlikteliğini, dermatopatolojiyi doğurmuştur.
İyi bir patoloji desteği klinik dermatoloji için benzersiz değerdedir.
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Bunun yanısıra dermatoloji alanındaki araştırmaların önemli bir kısmı
dermatopatoloji uzmanlarının içinde bulunduğu araştırmalardır. Bu
nedenle hem klinik dermatolojiyi sürdürmek hem de araştırma yapmak
isteyen hekimler için dermatopatoloji iyi bir alternatif sunmaktadır.
Pediatrik dermatoloji 2003 yılında kurulan pediatrik dermatoloji
grubunun desteğiyle gelişecek olan, kendine özgü hastalıkları ve
yaklaşımı gerektiren çocuk hastaların tedavisini içeren bir daldır.
Ülkemizde konuda yetkinleşmiş hekimler çok azdır ve bu dal da gelişim
aşamasındadır.
Araştırmacı dermatoloji deri hastalıklarının nedenlerinin
anlaşılabilmesi, erken tanısı ve tedavi geliştirilmesini amaçlayan bir
daldır. Derinin kolay ulaşılabilen bir doku olması ve çağımızda suratle
gelişen moleküler biyolojik yöntemlerin deri hastalıklarına kolayca
uyarlanabilmesi, araştırmacı dermatoloji için yepyeni ufuklar açmıştır.
Genetik, immünoloji, deri farmakolojisi, hücre kültürleri, yapay deri
modelleri, hayvan modelleri konuyla ilgilenen hekimlere çok geniş
araştırma olanakları sunmaktadır. Araştırmacı dermatolojiye ilgi duyan
hekimlerin öncelikle ekonomik, teknik sorunları aşmak konusunda ileri
derecede motive olmaları gerekmektedir. Ayrıca takım çalışmasını ve
branşlar arası yoğun işbirliğini gerektiren bir dal olduğu
unutulmamalıdır.
Dermatovenereoloji, cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıkların tanı,
tedavi ve önlenmesini amaçlayan bir yandaldır. Birçok cinsel ilşkiyle
bulaşan hastalık ön planda deri bulgularına neden olduğundan ve dünyada
ve ülkemizde bu hastalıkların prevalansı arttığından dermatolojinin
önemli bir yan dalıdır. Ülkemizde cinsel ilişkiyle bulaşan hastalık
poliklinik ve üniteleri yaygın olarak yapılanmamıştır. Dermatoloji, Üroloji
ve Kadın-Doğum branşlarının ortak çalışmasını gerektiren bir daldır.
Fotodermatoloji, birçok deri hastalığının tedavisinde başarıyla
kullanılan farklı ışık-lazer kaynaklarıyla yapılan tedavileri kapsayan bir
yan daldır. Dermatolojinin hem klinik uygulamalar hem de araştırma
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anlamında giderek gelişen çok önemli bir yan daldır. Ayrıca
dermotoepidemiyoloji de bir diğer yan daldır.
Dermatoloji uzmanı olmanın avantaj ve dezavantajları kuşkusuz
vardır. Hem gelişmiş Batı ülkelerinde ve ABD’de hem de ülkemizde
uzmanlığa giriş sınavlarında dermatolojiyi kazanmak zordur. Ülkemizde
alınması gereken puanlar çok yüksektir. Bunun yanı sıra ülkemizde
dermatoloji uzmanlık eğitimi konusunda bir standartın olmaması ve
nitelikli bir eğitim alma konusunda bireyin kendi motivasyonu ve özel
çabasının gerekmesi de sorundur.
Ayrıca dermatoloji, dermatoloji uzmanı olmayan hekimlerce
çok sahiplenilen ve müdahale edilen bir branştır ve hakkettiği saygınlığa
ülkemizde ulaşamamıştır. Bir çok farklı branş hekimi, deri hastalıklarını
doğru tanıyamadan ve yeterli deneyimleri olmamasına karşın tedavi
etmeye çalışmaktadır.
Buna karşın dermatoloji çok sayıda hastalığı içeren, bir çok yan
dalı dünyada ve özellikle de ülkemizde gelişmeye açık bir daldır.”
Hastalık yoktur hasta vardır “ deyişinin en geçerli olduğu dallardan
biridir ve heyecan verici, bıkkınlığa düşmesi zor bir alandır. Dünyada
tedavi ve tanı amaçlı kullanılabilen yöntemlerin hemen hemen hepsi
ülkemizde de mevcuttur. Ancak tüm olanaklarla donanmış, eksiksiz bir
klinik, ülkemizde, hiçbir eğitim kurumunda ya da özel hastanede yoktur.
Bu anlamda henüz alınması gereken çok yol vardır.
Dermatoloji uzmanları, ülkemizde, özellikle büyük kentlerde
yoğunlaşmıştır. Anadolu`da bazı illerde hiç dermatoloji uzmanı yoktur
ve ülkemizde halen dermatoloji uzmanı gereksinimi vardır. Ancak
Anadolu’da çalışma, çoğu kez ekonomik açıdan tatmin edici olsa da
patoloji desteğinin yetersizliği, fototerapi olanağının birçok kentimizde
olmaması
gibi
zorlukları
vardır.
İş
olanakları
açısından
değerlendirildiğinde büyük kentlerde dahi iş bulma zorluğu henüz
yaşanmamaktadır.
Ekonomik koşullar açısından değerlendirildiğinde genel olarak
dermatoloji hastası tüm toplumlarda ve ülkemizde çoktur. İyi bir eğitim
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almış kendisini sürekli geliştiren, hasta iletişimi iyi hekimlerin tatmin
edici bir ekonomik standart yakalayabilmesi olasıdır.
Kim dermatoloji uzmanlığına yönelmelidir? Her dalda olduğu gibi
çok çalışmayı ve sürekli değişim hızına ayak uydurabilmeyi göze alan
hekimler seçmelidir. Deri hastalıklarının çok önemli bir kısmı hastanın
ruhsal durumu ve sorunlarıyla birebir ilişki gösterdiğinden ve deri
hastalıklarının
kendileri
de
ciddi
psikolojik
morbidite
yarattığından,hastayla empati kurma ve iletişim becerisi çok gelişmiş,
sağlığın ruh, beden ve sosyal çevre sağlığının birleşiminden oluştuğunu
gözardı etmeyen hekimler dermatolojiyi seçmelidir. Deri hastalıklarının
önemli bir kısmı kronik ya da uzun süreli hastalıklar olduğu için kişilik
yapısı olarak sabırlı, destekleyici, yaratıcı hekimler için dermatoloji
uygun bir uzmanlık alanıdır.

***
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FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON
Dr. Gülseren AKYÜZ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanı kapsamına giren
konular çok geniş olup dünyada yaşlanan insan sayısı arttıkça daha da
genişlemeye devam edecektir. Çünkü kronik ağrıdan postoperatif ağrı ve
immobilizasyona, özürlülükten romatizmal hastalıklara, kardiyak /
pulmoner rehabilitasyondan ortopedik / nörolojik / pediatrik
rehabilitasyona, spor hekimliğinden elektrodiagnoza kadar hem tanı hem
de tedaviye uzanan çok kompleks bir alanda hizmet vermektedir. Tedavi
yöntemi olarak kullanılan çok sayıdaki fiziksel ajanın yanı sıra değişik
rehabilitasyon yaklaşımları ile hastaların var olan motor ve fonksiyonel
kapasiteleri en yüksek duruma çıkarılmaktadır. Amaç; hastaların günlük
yaşam aktivitelerinde bağımsız olması ve kendine bakım gereksinimlerini
rahatça tek başına yerine getirebilmesidir.
Uzmanlık süresinin içerisinde İç Hastalıkları, Nöroloji ve
Ortopedi bölümlerinde rotasyon ile klinikte genel ve özel poliklinikler
(romatizmal hastalıklar, stroke, osteoporoz, nöro-pediatri veya
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romatolojik pediatri, bel ağrıları gibi), yataklı servis, tedavi ünitesi,
elektrofizyoloji laboratuarı, ortez-protez atölyesi, yürüme analizi gibi
bölüm içi rotasyonlar yer almaktadır. Şu anda ülkemizde yan dal
uzmanlıkları arasında romatoloji ve algoloji mevcuttur. Ancak klinik
nörofizyoloji ve geriatri yan dalları için bakanlığa müracaat edilmiştir.
Branşın gelişebilmesi için özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve A.B.D. de
olduğu gibi travmatik beyin hasarı, spinal kord yaralanması, stroke,
kanser, kardiyopulmoner, kronik ağrı, ampüte, osteoporoz, osteoartrit
rehabilitasyonu gibi konularda üst ihtisas olanaklarının sağlanması
gereklidir.
Bir tıp öğrencisinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) alanına
ilgi duyması ancak ne yapmak istediğine karar vermesi ile mümkün
olabilir. Geleceğin branşlarından biri olacak olan FTR uzmanlığı, yan dal
uzmanlıkları ile daha da güç kazanacaktır. Çünkü yaşam süresi uzadıkça
astım, diabet, osteoporoz, parkinson, stroke, amiyotrofik lateral
skleroz, osteoartrit
gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı da
artmaktadır. Bu da FTR uzmanına gereksinimi artıracaktır. Modern
yöntemlerin en çok uygulanabildiği alanlardan biri olmasına karşın
geçerliliğini halen korumakta olan rehabilitasyon yöntemleri de aynı
oranda tedavide yer almaktadır. Hastanın hastanede kalış süresi diğer
birçok branştan daha uzun olmakta; bu da hekim-hasta diyalogunun çok
iyi olmasını gerektirmektedir. Hastanın hekime güvenmesi, sorunlarını
anlatabilmesi, var olan hastalık ile yaşamayı öğrenmesi, kayıplarına
rağmen yeni hayatına uyum sağlaması, topluma uyumu gibi konularda
hekime çok iş düşer. Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta;
rehabilitasyonun bir ekip işi olduğu gerçeğidir. Rehabilitasyon ekibinin
başı FTR uzmanıdır; ekipte fizyoterapistler, iş ve uğraşı terapistleri,
bilişsel fonksiyon ve yutma terapistleri, psikolog, sosyal hizmet
uzmanları, hastanın gereksinimlerine göre başa dallardan konsültan
uzman hekimler yer almaktadır.
Kısacası, FTR uzmanlığı kolay olmasa da hekimin yaptığı işten
zevk almasını sağlayan, hasta ile gerçek bir yakınlık gerektiren, böylece
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hekime “Önce İNSAN” kavramını her an hissettiren bir alan olarak ön
plana çıkmaktadır. Genç arkadaşlar bu alanı seçerken özellikle bu
noktaya dikkat etmeliler kanısındayım. Çünkü hiçbir zaman cerrahi
branşlardaki gibi hekimin sorumluluğunun bir sınırı yoktur,
rehabilitasyon gerçek anlamda uzun soluklu bir süreçtir.
“Kaliteli Yaşam” diyen branşların başında gelen Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon uzmanlığı, yaşam süresinin uzaması ile giderek daha da
önem kazanmaktadır.

***
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FİZYOLOJİ
Dr. İnci ALİCAN
Fizyoloji vücut sistemlerinin işlevlerini ve bu sistemlerin
birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Fizyolojinin
amacı, farklı organ ve hücrelerin bireysel işlevlerini fonksiyonel bir
bütünü yani insan vücudunu oluşturmak üzere birleştirmektir.
Ülkemizde fizyoloji uzmanlığı Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre 3 yıldır.
Bu süre boyunca uzmanlık öğrencisi anabilim dalı tarafından önceden
belirlenmiş olan eğitim faaliyetlerine katılır. Bu eğitimin amacı
öğrencinin fizyoloji araştırma laboratuarında deneysel araştırma
yapabilmek için gerekli olan temel bilgi ve becerileri öğrenmesini
sağlamaktır. Bunun yanı sıra, uzmanlık öğrencisinin bir diğer önemli
görevi de öğrendi pratik uygulamalarını hazırlamak ve yürütmektir.
Fizyolojinin araştırma konuları bağımsız olmayıp çoğu zaman diğer temel
ve klinik tıp bilim dalları ile ilişkilidir. Bu nedenle tek düze değildir;
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yeniliklere ve diğer dallarla işbirliğine açıktır. Günümüzde fizyolojideki
araştırmalar çoğunlukla multidisipliner tarzda yapılmaktadır.
Uzmanlık öğrencisi eğitimi boyunca bulunduğu anabilim dalında
yürütülmekte olan araştırma faaliyetlerine de katılır. Bu amaçla ulusal
ve uluslar arası araştırma projelerinde yer alabilir, kongre ve
seminerlere katılabilir.
Bazı fakültelerin fizyoloji anabilim dalları bünyesinde
nörofizyoloji, egzersiz fizyolojisi ve hemoreoloji gibi konularda yan
dallar açılmış durumdadır. Uzmanlık öğrencileri, uzman olduktan sonra
kadro ihtiyacı dahilinde üniversitelerde akademik kariyerine devam
edebildikleri gibi eğitimleri süresince çalıştıkları bu yan dallar ile ilgili
olarak devlet kurumlarında veya özel kurumlarda çalışma olanağı da
bulmaktadırlar.
Özetle, fizyoloji bir hekimin bilimsel araştırma faaliyetlerinde
yer alabilecek düzeyde donanıma sahip şekilde yetişmesini sağlayan,
zaman içinde yeni açılımları ile farklı alanlarda çalışmaya da olanak
veren kapsamlı bir uzmanlık dalıdır.

***
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“Je le pansay, Dieu le guérit”
(Ben tedavi ettim, Tanrı iyileştirdi)

GENEL CERRAHİ

Ambroise Paré’s (1564)

Dr. Reşit İNCEOĞLU, Dr. Rasim GENÇOSMANOĞLU
Modern cerrahi, büyük ivmesini 20. yüzyılın ikinci yarısında
yapmış olmak üzere, son yüz yılda gelişmiştir. Ondokuzuncu yüzyıl ve
öncesi cerrahi uygulamaları oldukça primitif ve kısıtlıdır; o dönemde
genellikle basit fraktürler, dislokasyonlar, abse drenajları ve az sayıda
ekstremite ampütasyonları ile uğraşılmıştır. Asepsi ve antisepsinin
henüz bilinmediği, antibiyotiklerin henüz keşfedilmediği ve günümüzde
cerrahinin vazgeçilmez desteğini veren anestezi tekniklerinin henüz
uygulamaya girmediği dönemlerde, daha ileri cerrahi girişim denemeleri
yüksek morbidite ve mortalite ile sonlanmaya mahkum kalmıştır. Modern
cerrahi çağının başlaması şu dört temel unsuru içeren uygulamalarla
olmuştur: 1) insan anatomisinin bilinmesi, 2) kanama kontrolünün önemi
ve bunun sağlanmasına yönelik yöntemlerin keşfi, 3) cerrahi işlemlerin
ağrısız yapılabilmesini sağlayacak anestezi yöntemlerinin bulunması, 4)
asepsi ve antisepsi kurallarına uyulan bir ameliyathanede infeksiyon
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riskini azaltacak ortamın sağlanması. İlk iki temel unsur 16. yüzyılda
karşılanabilmişse de, son iki unsur ancak 19. yüzyılın sonuna kadar süren
gelişmelerle sağlanabilmiştir. Cerrahi uygulamaları yapabilmek için tıp
eğitimi sonrası uzmanlık eğitiminin gerekliliği ise ancak 20. yüzyılın
başlarında kabul edilmiştir.
Yaklaşık 100 yıl öncesine kadar “cerrahi” insan bedeninin hemen
tüm bölümlerine ait hastalıkların ve travmaların sağaltımını üstlenen bir
bilim dalı iken, jinekoloji, ortopedi, üroloji, beyin cerrahisi, göğüs-kalpdamar cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ile çocuk cerrahisinin
ayrı birer bilim dalı haline gelmesiyle genel cerrahinin alanı gittikçe
daralmıştır. Günümüzde sindirim sistemi başta olmak üzere karın bölgesi
cerrahisi, endokrin cerrahi ve meme cerrahisi genel cerrahinin en sık
uygulama alanlarıdır. Gastroenterolojinin bir bilim dalı olarak iç
hastalıkları anabilim dalından ayrılışı, endoskopinin günlük kullanıma
girmesi ve başta peptik ülser hastalığı olmak üzere sindirim sisteminin
bir çok hastalığının sağaltımında geliştirilen yeni ve etkin ilaçlarla
medikal tedavide başarı oranının yükselmesi, sindirim sistemi
cerrahisinin de kısıtlanmasıyla sonuçlanmıştır. İlk kez 1987’de Fransa’da
Philippe Mouret’nin kolesistektomiyi laparoskopik teknikle yapması ile
başlayan ve giderek yaygınlaşan, sadece genel cerrahide değil, diğer
cerrahi branşlarda da yaygın uygulama sahası bulan endoskopik cerrahi
tedavi yöntemlerinin keşfi ile cerrahide yeni bir çağ açılmıştır.
Endoskopik cerrahinin yaygınlaşması minimal invazif cerrahinin öneminin
daha iyi kavranmasına ve brütal cerrahi uygulamalardan uzaklaşılmasına
neden olmuştur. Diğer taraftan elektrokoterin uygulamaya girdiği 20.
yüzyılın ikinci yarısından sonra geliştirilen laser, ultrasonik disektör,
argon beam koagülatör gibi modern cerrahi enstrümanlar, cerrahi
tekniklerin ilerlemesini ve morbidite oranlarının düşmesini sağlamıştır.
Yirmibirinci yüzyıl başlarında transplantasyon cerrahisinde
oldukça büyük ilerlemeler olduğu göz önüne alınırsa, bu yüzyılın ilk
yarısının cerrahide “transplantasyon çağı” olacağını ileri sürmek abartılı
olmaz. Yakın gelecekte “robotik cerrahi” uygulamalarının yaygınlaşacağı
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ön görülmektedir. İnsan genom haritasının çıkartılması ve genetik
bilimindeki baş döndürücü gelişmeler yakın gelecekte belki de bir çok
hastalığın genetik mühendisliği ile hiç oluşmadan önlenebileceğini,
infeksiyonların çok kolay önünün alınabileceğini ve sonuç olarak belki de
bir çok tıp branşına gereksinim duyulmayacağı için bir çok branşın
gerileyip kaybolarak tarihteki yerini alacağını göstermektedir. Ancak,
insanoğlu yeryüzünde varolduğu sürece, gerek doğayla ve gerekse
birbirleriyle olan mücadelesi devam edeceğinden, travma cerrahisi
gerekliliğini hep koruyacak gibi görünmektedir. Cerrahi kesilerin metal
bir bıçak yerine laser ya da henüz bilemediğimiz teknolojiler
kullanılarak yapılacağı, yara kenarlarının klasik sütür materyalleri yerine
örneğin doku yapıştırıcısı gibi maddelerle birleştirileceği, doku ve organ
kayıplarının transplantasyon yerine belki ameliyat odasında bulunan ve
basit bir kök hücreden o organizmaya ait genetik bilgiyle üretilmiş yeni
doku-organ yapımı makinesinden çıkan doku-organların takılarak adeta
“Cyborg tamiri” izlenimi verebilecek ultra-modern tekniklerle tedavi
edilmesi 22. yüzyılın cerrahisi gibi görünmektedir.
Ülkemizde genel cerrahi uzmanlık eğitimi, Üniversitelerin Tıp
Fakültelerinde, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Genel Cerrahi
Anabilim Dallarında ve Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bağlı Eğitim ve Uygulama Hastaneleri’nde verilmektedir.
Yeni değiştirilen Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile genel cerrahi uzmanlık
eğitim süresi 5 yıla çıkartılmıştır. Bu süre içinde temel bilimler ve diğer
cerrahi bölümlerde değişik sürelerde rotasyonlar uygulanarak uzman
adayının diğer bilimlere ait bilgi ve görgülerinin artırılması
hedeflenmiştir.
Uzmanlık eğitimi sonrası uzmanlık sınavını başarı ile geçen
adaylar “Genel Cerrahi Uzmanı” liyakatini kazanırlar. Diğer bir çok
branşta olduğu gibi, genel cerrahi uzmanı olan hekimlerin ülkemizde
mesleki çalışmalarını uygulayabilecekleri çeşitli yollar mevcuttur.
Muayenehane açarak tamamen bağımsız çalışmak, bir özel sağlık
kurumunda çalışmak, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
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Bakanlığı’na bağlı değişik eğitim ve uygulama hastanelerinde tam gün ya
da kısmi statüde görev yapmak ya da üniversitelere bağlı tıp
fakültelerinin ilgili anabilim dalında eğitim görevi üstelenerek bir yandan
da bağlı hastanelerde uygulamalarını sürdürmek olasıdır. Hekimin kişisel
seçimi temel gereklilik olmakla birlikte yeter şart değildir. Ülkemizde
uzman doktorlar henüz bu kurumlara ihtisas eğitimi sonrasında TUS gibi
merkezi bir sınavla alınmamaktadır. Bunun getirdiği sıkıntılar ve olası
çözüm yolları bu kitabın bakış açısı dışında kaldığından burada
irdelenmeyecektir.
Genel cerrahi eğitimi gerek bedenen ve gerekse ruhsal yönden
oldukça zorlu bir süreçtir. Cerrahi asistanı gece nöbette görev aldıktan
sonra, ertesi gün kliniğin yoğun programında çalışmak durumunda
kalabilir. Özellikle uzmanlık eğitiminin ilk dönemlerinde nöbet sayısı
fazla ve nöbet ekibi içindeki görev dağılımı açısından yük ağırdır.
Cerrahinin her alanında bulunan ve belki de cerrahların ruhunu
besleyerek onları olgunlaştıran stres, eğitimin ilk yıllarında adaylara
bezdirici gelebilir. Son zamanlarda genel olarak hafiflemiş gibi görünse
de cerrahinin doğasında bulunan “hiyerarşi”, bazı adayların kişisel ve
sosyal yaşam görüşleriyle örtüşmeyebilir. Bu yapıya yönelik eleştirel
tutumlar ise, bazen klinik içi tepkiyle veya belirli bir süre ameliyat
yaptırılmaması olarak tanımlanabilecek bir tutumla karşılaşılmasına
neden olabilir. Yine de cerrahi kliniklerinin yardımlaşma, işbirliği,
sorumluluk ve sıkıntıları paylaşma ve olası sorunlar karşısında
birbirlerinden destek alma yönlerinden güzel örneklerin sergilendiği
çalışma ortamlarından olduğu göz ardı edilmemelidir.
Özel bir dalda uzmanlık eğitimi almakta olan adayın doğal olarak
pratik bilgi ve deneyimlerini artırmanın yanı sıra teorik bilgilerini de
zenginleştirmesi gerekir. Klinik dışında kendisine kalan zamanın büyük
bir bölümünü kitap ve süreli yayınları okumaya vakfetmesi gereken aday,
bu süreçte özel yaşamına daha az zaman ayırmak durumunda kalabilir.
Bu süreç özellikle bazı evli adayların aile yaşamlarını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Hiyerarşik yapı içinde zamanla sorumluluğun

64

artarken iş yükünün ve yorgunluğun hafifleyeceği göz önüne alınmalı ve
umutsuzluğa kapılmamalıdır. Kuşkusuz bir çok diğer branşta oluğu gibi
genel cerrahide de literatür takip etmek ve teorik bilgileri
güncelleştirmek çabası yaşam boyu sürecektir.
Bazı branşlar hekimin tek başına ya da hemşire, sağlık memuru
veya hasta bakıcı gibi yardımcı bir sağlık personeli ile uygulayabileceği
işlemleri içermekle birlikte, cerrahi genel olarak bir ekip çalışmasını
gerektirir. Cerrah sanatını ameliyathanede icra eder. Ameliyatlar ancak
anestezist, ameliyathane hemşiresi ve ameliyathane görevlisinin
yardımıyla yapılabilir. Bazı küçük cerrahi girişimleri cerrah tek başına
yapabilse de, bir çok ameliyatta 1. ve 2. asistansın gerekliliği
tartışmasızdır. Ameliyat sonrası dönemde hasta takibi, olası
komplikasyonların gelişiminde kararın ve sorumluluğun paylaşılması için
bilimsel anlamda yardım gereksinimi bir genel cerrahın yalnız çalışmasını
zorlaştıran diğer etkenlerdir.
Bugün ülkemizde aktif olarak görev yapan yaklaşık 3600 kadar
genel cerrahi uzmanı vardır. Bunların büyük çoğunluğu (yaklaşık 1.500)
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde görev yapmaktadır. Az
sayıda genel cerrah ise Kars, Iğdır, Van ve Hakkari gibi Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde çalışmaktadır. Ülkemizin doğu ve
batı yöreleri arasındaki dağılımın eşit olmadığı görülmektedir. Sosyokültürel ve ekonomik faktörler bunda etkendir. Yukarıda da vurgulandığı
gibi, bir ekip çalışmasını gerektiren genel cerrahi uygulamalarını, birçok
ilimizde yaşandığı şekilde, anestezi uzmanının olmadığı koşullarda
gerçekleştirmek oldukça zordur. Ülkemizin bir gerçeği olan anestezi
teknisyeninin yardımı ile ameliyat yapılması, bu yardımcı sağlık
personelinin özverili çalışmaları ve yıllar boyu özellikle Anadolu’nun
birçok köşesinde cerrahlara ameliyat yapabilme olanağı sunmuş olsa da,
anestezi uzmanı olmaksızın uygulanan genel anestezi ile cerrahi işlemleri
yapmak 21. yüzyılın tıbbi bilimsel gerekleri ile pek bağdaşmaz. Bu
olanaksızlıklar içinde görev yapmaya çalışan cerrahlar, ister istemez
olgu seçmekte, mesleki pratiklerini nispeten daha az riskli gördükleri
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apandisit, kasık fıtığı, guatr, safra kesesi ve hemoroid ameliyatları ile
kısıtlamak durumunda kalmaktadırlar. Bu durum kişilerde aldıkları ağır
eğitim sonrası tıbbi bilgi ve görgülerini uygulayamamanın üzüntüsüne
neden olabilmektedir. Ülkemizde sağlık hizmetlerine yapılan alt yapı
yatırımlarının özellikle son yıllarda belirgin olarak arttığı göz önüne
alınırsa, yakın gelecekte hemen her şehirde özlenen olanaklara
kavuşulabilecektir.
Tıbbın tüm dallarında olduğu gibi, genel cerrahide de yaşam
boyu sürecek eğitimin en temel unsurlarından olan yurtiçi ve yurtdışı
uzmanlık sonrası eğitim kurslarına, kongrelere ve diğer bilimsel
etkinliklere katılmak istek ve gerekliliği bazen hekimin çalışma koşulları
nedeniyle aksayabilmektedir. Ülkemiz koşullarında birçok meslekte
olduğu gibi, hekimlikte ve özellikle genel cerrahide, emeğinin karşılığının
alınamadığını düşünmek, genel cerrahiye duyulan ilgi ve isteği giderek
azaltmaktadır. Ancak diğer mesleklerle karşılaştırıldığında, hekimlerin
serbest çalışma olanaklarının bulunması yaşam standartlarını yüksek
tutabilmelerini sağlayan bir faktör olarak değerlendirilmelidir.
Genel cerrahi, tıbbın diğer branşlarıyla yakın işbirliğini
gerektirir. Uygulamada en sık birlikte çalışılan bölüm anesteziyoloji ve
reanimasyon bilim dalıdır. Radyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji,
medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve psikiyatri gibi diğer birçok
branşla da ortak çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde hızla gelişen,
başta görüntüleme yöntemleri olmak üzere, endoskopi, biyokimya
incelemeleri, sitoloji ve biyopsi gibi histopatoloji tanı yöntemlerinin
yardımıyla zengin bir tanı aracı olanağı mevcuttur. Cerrah sadece
ameliyat yapan doktor değildir. Özellikle yoğun bakım olmak üzere,
ameliyat sonrası dönemde hasta takibi ve bakımı hem uygulanan cerrahi
işlemin hem de cerrahın başarısını yansıtır. Bu anlamda kaliteli
hemşirelik hizmeti cerrahın çalışmasını kolaylaştıran bir faktördür.
Cerrahi branşları dahili branşlardan ayıran en önemli farklardan
biri, uygulanan tedavi yöntemine hızla yanıt alabilme olanağıdır. Bu
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durum, en güzel örneklerini genel cerrahi uygulamalarında ve özellikle
de travmatoloji cerrahisinde verir.
Günümüzde bir anabilim dalı olan genel cerrahinin alt branşları
mevcuttur. Başta köklü ve büyük kapasiteli üniversite hastanelerinde
olmak üzere, gastroenterolojik cerrahi, hepato-pankreato-biliyer
cerrahi, transplantasyon cerrahisi, endokrin cerrahi, onkolojik cerrahi,
periferik vasküler cerrahi ve meme cerrahisi gibi alanlarda özelleşmeler
izlenmektedir.
Ancak,
genel
cerrahi
uzmanlık
eğitiminin
tamamlanmasından sonra ülkemizde sadece gastroenterolojik cerrahi
üst ihtisası kısıtlı sayıda merkezde verilebilmektedir. Yurtdışında,
başta A.B.D. olmak üzere, bir çok gelişmiş ülkede bu dallarda
“fellowship” programları açılmakta ve ortalama 2 yıllık bir üst ihtisas
eğitimi sonrası adaylara diploma verilmektedir. Gelecekte söz edilen
dallarda üst ihtisasın bilimsel koşullarda ve bir program dahilinde
ülkemizde de verilmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Yine de bu uygulama
yakın tarihlerde gerçekleşemeyecek gibi görünmektedir.
Ülkemizde özellikle büyük şehirler başta olmak üzere batı
Anadolu’da, kamu ve özel sektör sağlık kurumlarında gereksinimden
fazla sayıda genel cerrahi uzmanı görev yapmaktadır. Tüm cerrahi
branşlar içinde genel cerrahi, tıbbi teknolojinin baş döndüren hızla
gelişmesine rağmen, Türkiye’nin her bölgesinde kolaylıkla erişilebilen
konvansiyonel cerrahi aletlerle hayat kurtarabilmekte ve hekimi tıbbi
yönden sonsuz doyuma ulaştırabilmektedir. Alanı içerisine giren cerrahi
tedavi gerektiren sistem ve organların çokluğu ve buna paralel olarak
ameliyat tiplerinin çeşitliliği de genel cerrahi uygulamalarını zevkli
kılmakta ve tek düzelikten uzaklaştırmaktadır.
Genel cerrahi uzmanlık dalını seçmeye hazırlanan aday
hekimlerin, özellikle ülkemiz gerçekleri ışığında, bu branşın sevilmeden
ve gönül verilmeden uygulanmayacak, uygulanamayacak meşakkatli bir
branş olduğu ve emeklerinin karşılığını umulan düzeyde alamayacakları
gerçeğini bilerek, bu yolun yüreklerinde yanan cerrahi ateşinin ışığı
doğrultusunda girecekleri zorlu, yorucu ve uzun, ancak bir o kadar da
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keyifli bir yol olacağını algılamaları gerekir. Bu bilinçle genel cerrahiyi
seçmiş bölüm yazarları, aynı yolu seçecek adaylara sonsuz başarılar
diler.
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GÖĞÜS CERRAHİSİ
Dr. Mustafa YÜKSEL
Değerli meslektaşlarım tıpta uzmanlık alanınızı seçerken dikkat
etmeniz gereken kendinizi tanımanız, yeteneklerinizi belirlemeniz ve
ilgi alanlarınızı seçeceğiniz branş ile ne kadar örtüştüğünü saptamanız
gerekmektedir.
Elbetteki seçtiğiniz branşın tümüyle beklentilerinizi karşılaması
olanaksız. Hele TUS sınavı ile kontenjanlar iyice sınırlanmışken sizin
önceliğiniz mevcut kadroların içinde ne kadar yer alır bilinmez. Tüm
bunlara rağmen eğer uzmanlık dalı olarak göğüs cerrahisini seçecek
olursanız sizi bekleyen zorluklar nelerdir?
Öncelikle Göğüs Cerrahisi Uzmanlık alanını isteyerek seçmiş olan
ben neler bekliyordum! ne buldum. Tıp fakültesini seçimimde, ailemin
isteği benim için belirleyici rol oynadı. İkinci sınıfta ne yaptığımın
farkına vardım.Ancak benim için iş işten geçmişti.Kararlar verilmiş
epeyce de yol alınmıştı. Ayrıca ailem tıp fakültesinde okumamdan gurur
duyuyordu. Oysa uzmanlık seçimi, artık işin içinde olan birisi
olarak kendimin karar vermesi gereken bir konu idi. Bunun için ne
gerekiyorsa yapmalıydım. Önce beğendiğim ve sevdiğim staj olan
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kardiyolojiye tatil günleri devam etmeye karar verdim. Bu benim hem
yeteneklerimi tanımamı sağlayacak, hem de hocaların beni daha iyi
tanımasını sağlayarak branş seçimimde kararımın doğruluğunun
sağlaması olacaktı. Gerçekten de karar aşamasında kardiyoloji hocamla
görüşmeye gittim. Kendisi bana bu branşın iyi bir seçim olduğunu ancak
kendisinin yeniden seçme sansı olsa cerrahi bir branş seçeceğini
belirtti. Bana herhangi bir cerrahi branş seçimini salık verdi.Aynı hafta
bende Göğüs-Kalp ve Damar cerrahisi kliniğinde sınav öncesi gönüllü
çalışmaya başladım.Arzu ettiğim branş gerçekten buydu.Bir insan
üzerinde tüm yaşamsal cerrahi işlemleri uyguluyorsunuz, tabir
yerindeyse o insanı bozup yeniden yapıyordunuz. İnsana mesleği tanrısal
bir haz veriyordu.Tıp fakültesini seçtiğimden beri ilk defa el
becerilerimi başarı ile kullanıyordum.Uzmanlığım ilk yıllarından itibaren
tüm göğüs cerrahisi ameliyatlarını en iyi şekilde yapacak beceriyi
kazanmıştım.Ancak tüm yaşamım hastane ve ev arasında geçiyordu.İlk 2
yıl gün aşırı nöbetler, daha sonraki yıllar uzun süren ameliyatların
sorumluluk ve yorgunluğu ihtisas döneminde özel hayatınızı yaşamanıza
olanak vermiyordu. Göğüs cerrahisi ameliyatları hem zor, hem de çok
uzun idi. Hafta içi akşam haberlerini seyrederken koltukta uyuyakalır,
hafta sonu hastane vizitinde muhakkak revizyon için ameliyata girerdik.
Ailemizle dışarıya yemeğe çıktığımız özel günler yılbaşı, yaşgünü veya
bayramlarla sınırlıydı.
Bu branşı seçerken sonradan farkettiğim olumsuzluklardan bir
diğeri serbest hekim olarak çalışma şansınızın çok az olması, olsa bile
para kazanma olasılığının azlığıydı. Türkiye’de mevcut göğüs
cerrahlarının sayısı, yıllık akciğer ameliyatı sayısına göre oldukça
fazlaydı.
Kariyer yapmak ise akademik kadrolarla sınırlıydı. Göğüs Kalp ve
Damar cerrahisi uzmanlığında, 1983 yılından sonra Göğüs Cerrahisi ayrı
bir uzmanlık dalı olarak ayrıldı. Dolayısıyla Göğüs Cerrahları daha sınırlı
bir alanda çalışmak zorunda kaldılar.Bu ayırım göğüs cerrahisinde
yapılan ameliyat sayılarını da azalttı. Son 10 yıldır göğüs cerrahları
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akciğer,
mediasten(kalp
hariç),
özofagus,
trakea,
diyafram
ameliyatlarını yapmaktadırlar.
Bu branşı seçecek arkadaşlar fiziken dayanıklı olmalı, ekip
çalışmasına yatkın olmalı, el becerisi iyi olmalı, enerji düzeyi yüksek
olmalı, sorumluluk alabilmeli, Hasta için çok önem taşıyan kararları
gerek ameliyat öncesinde, gerekse operasyon esnasında hızla almak için
soğukkanlı ve strese dayanıklı olmalı, sabırlı ve yaratıcı olmalı, rahatına
düşkün olmamalıdır.
Asistanlık süresi 2003 yılında 5 yıl olarak saptandı. Bu sürede 1
ay anestezi, 3 ay göğüs hastalıkları, 6 ay genel cerrahi, 6 ay kalp-damar
cerrahisi rotasyonu bulunmaktadır. Uzmanlığını bitiren hekim
muayenehane açtığı zaman eğitimini gördüğü sistemlerin hastalıklarına
bakmakta ve bu hastaları özel hastanelere yatırarak tedavi etmektedir.
Muayenehane açmak için uzmanlık belgesi ve tıp diploması, eğer
cerrahi müdahale yapılmayacaksa, bir oda, bir salondan ibaret hasta
muayene masasının bulunduğu bir doktor odası yeterlidir. Ancak tanısı
konan hastaların tedavisi için yoğun bakım ve tam teşekküllü bir
ameliyathanesi bulunan hastane gereklidir. Göğüs Cerrahisi Anabilim
Dalı Erişkin Göğüs Hastalıkları, Pediatrik Göğüs Hastalıkları, Radyoloji,
Radyoterapi, Onkoloji, Patoloji, Anestezi ve Yoğun Bakım ile yakın ilişki
halindedir. Bu bilim dalları ile haftalık düzenli toplantılar yapılır.
Ameliyat edilecek hastalar hakkında kararlar tartışılarak alınır. Şu anda
Türkiye’de yaklaşık 300 civarında Göğüs Cerrahı bulunmaktadır.
Uzmanlık sertifikasını alan bir göğüs cerrahı Türkiye’de kariyer yapmak
için 30 tıp fakültesinde bulunan Göğüs Cerrahisi Anabilim Dallarına
girmek zorundadır. Eğer Üniversiteye giremiyorsa Sağlık Bakanlığı veya
Sigortaya bağlı eğitim hastanelerinden birisine başasistan olarak
girebilir. Bu şansı olmayan uzmanlar, ya serbest çalışacak ya da devlet
veya sigorta hastanelerine konsültan uzman uzman, olarak tayinini
yaptıracaklardır.
Genel hasta profili iki gruba ayrılabilir.Birinci grupta
sosyoekonomik düzeyi düşük hasta grubu, genellikle fakir ve eğitim
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düzeyi düşük hastalardır. Bunlar enfeksiyoz akciğer hastalıkları
yakınmaları ile müracaat ederler. Bu hastalıklar tüberküloz, kist hidatik
ve bronşektazidir. Diğer grup ise sosyoekonomik düzeyi daha yüksek
olan ve akciğer kanseri yakınmaları ile müracaat eden hasta grubudur.
Hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurmak, operasyon kararını alırken veya
operasyonun istendiği gibi gitmediği durumlarda önem kazanabilir,Hasta
ve operasyonu ile ilgili tüm sorumluluklar birlikte paylaşılmalıdır.
Tedavide sonuç alma göğüs hastalıklarına göre daha tatminkar ama çok
daha zahmetlidir. Akciğer kanserinin erken evresinde küratif tedavi
cerrahi rezeksiyon ile mümkündür. Ancak tanısı konan akciğer kanseri
olgularının ancak ¼’ ü ameliyat edilebilir.
Göğüs Cerrahisi Anabilim dalını uzmanlık alanı olarak seçecek
arkadaşlara mesleki yaşamlarında başarılar dilerim.

***
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GÖĞÜS HASTALIKLARI
Dr. Berrin CEYHAN
Göğüs Hastalıkları uzmanlığının Türkiye’de önemli bir geçmişi
vardır. Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri ülkemizde önemli sağlık
sorunlarından olan tüberküloz ile savaşta başarıyla yol alınmıştır.
Şimdiki teknoloji imkanları ve taşımacılığın olmadığı 1950 li yıllarda 2.
Dünya savaşı sonrası köylerde tüberküloz tarama ve aşılama faaliyetleri
de göz önüne alınırsa başarının ne denli yüksek olduğu anlaşılabilir. Bu
nedenle, Verem Savaş Dernekleri Türkiye’de iyi organize olmuş ilk sivil
toplum hareketleri olarak kabul edilebilir. Günümüzde tüberküloz
görülme sıklığı artmakta ve bu konuda uzmanlaşmış doktorlara ihtiyaç
ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de bu mücadele yıllarından itibaren spesifik olarak
Göğüs Hastalıkları Hastahaneleri oluşturulmuş ve uzmanlaşan hekim
sayıları da giderek artmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen
uzmanlık belgesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanlığı ibaresi
bulunmaktadır. Günümüzde Üniversite, Eğitim ve Askeri Hastahanelerde
bu uzmanlık eğitimi verilmektedir ve uzmanlık süresi Haziran 2002
tarihinden itibaren 5 yıla çıkartılmıştır. Üst uzmanlık dalları da Allerjik
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Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım olmak üzere iki adettir. Ayrıca İç
Hastalıkları uzmanlığından sonra üst uzmanlık dalı olarak da eğitim
alınabilmektedir.
Akciğer Hastalıkları uzmanlığı astım, kronik obstruktif akciğer
hastalığı, infeksiyöz akciğer hastalıkları, pulmoner emboli, interstisyel
akciğer hastalığı, akciğer kanseri, obstruktif sleep apne gibi pek çok
hastalığın teşhis ve
tedavisinin üstlenildiği bir uzmanlık dalıdır.
Günümüzde allerji ve astım hastalığının prevalansının batı ülkelerinde
olduğu gibi ülkemizde de arttığını gösteren çalışmalar vardır. Sigara
maalesef ülkemizde yüksek oranda tüketilmektedir. Akciğer kanserinin
en önemli nedeninin sigara olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki yıllarda
sigaranın yol açtığı sağlık sorunları ile özellikle biz Göğüs Hastalıkları
uzmanları savaşmak zorundayız. Gelecek nesilleri sağlıklı kılmakta en
önemli görev yine bize düşmektedir. Sigarasız bir toplum yaratmak için
içenlerin bırakmak istediklerinde yardım alabileceği tek uzmanlık dalı
yine Göğüs Hastalıkları uzmanlığı olmaktadır.
Kanser konusunda her yıl teşhis ve tedavide ilerlemeler
sağlanmaktadır. Akciğer kanseri de toplumda sık görülen ve cerrahiye
verilebilecek erken evrede baş vuran hasta sayısı da az olan, genelde
geç başvuru sorunu yaşanan bir kanser türüdür. Bu hastaların erken
teşhis ve tedavisinde gelecek yıllarda daha başarılı olacağımızı
düşünüyorum.
Gen çalışmaları pek çok hastalığın genler ile geçtiğini gösteriyor.
Bu konuda allerjik hastalıklar, kanser ve bazı akciğer hastalıklarının
geçiş lokusları birer birer tanımlanmaktadır. Gelecek yıllar genetik
araştırmaların yoğun olacağı daha fazla bilgi birikimine ulaşabileceğimiz
yıllar olacak.
Tanısal ve girişimsel bronkoskopi, plevra biyopsisi, medikal
torakoskopi, ince iğne aspirasyon biyopsisi bu uzmanlık dalının invaziv
girişimleridir. Bronş ağacının fleksibl endoskopik yolla görülmesi ve pek
çok hastalık tanısında bu değerli yöntemin poliklinik şartlarında
uygulanabilirliği bu uzmanlık dalında en önemli gelişmelerden birisidir.

74

Teknolojinin yarattığı yeni model bronkoskopiler ve endobronşiyal
ultrasonografi tanıda başarıyı arttırmaktadır. Yoğun Bakım ve uykuda
solunum bozukluklarına gelince non-invaziv ve invaziv mekanik
ventilasyon ile yaşamsal desteğin yoğun bakım ortamlarında uygulanması
ölüm oranlarında belirgin düşmeye yol açmıştır. Bilgisayar teknolojisinin
tıbda uygulandığı en iyi dal yoğun bakım ve özellikle mekanik
ventilasyondur. Travma, sepsis, ARDS, ağır pnömoni gibi geçmişte
kaybedilen hastalar günümüzde başarıyla tedavi olabilmektedirler.
Gelecek yıllar hastahanelerin yoğun bakım yatırımlarını artıracağı ve bu
konuda uzmanlaşmış doktorlara ihtiyaç duyacağı yıllar olacaktır.
Akciğer vücudumuzun her organı gibi yaşamsal anlamda
önemlidir, fakat nefes alamamanın verdiği ızdırabı dindirebilecek
uzmanlarımıza ihtiyacımız var. Bu uzmanlık dalını seceçek
meslektaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum.

***
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GÖZ HASTALIKLARI
Dr. Tayfun BAVBEK
Göz hastalıkları uzmanlık eğitimini seçerken nelerden etkilendiğimi
düşündüğümde aklıma gelen ilk şey, biraz genel tıp konularından uzak
oluşu ve daha çok optik prensipler, fizik kanunları, karmaşık elektronik,
optik cihazlarla çalışmanın söz konusu olması gibi etkenlerin beni
etkilediğini sanıyorum. İntern iken gece nöbetleri esnasında dahiliye
veya pediatri servisine konsültasyona gelen göz asistanlarının kendinden
emin tavırları ve hasta hakkında fazla yoruma yer bırakmadan genellikle
çok net olarak karar vermeleri tıp konuları içinde oftalmolojinin en
pozitif alanlarından biri olduğu sonucuna vardırmıştı.
Gerçekten de, uğraştığınız bilim dalının olabildiğince objektif
olmasına önem veriyorsanız, gerek belirtilerin gerekse bulguların net bir
şekilde ifade edilmesi ve yorumlanması sizin için önemli ise, tedavi
yöntemlerinin gerek cerrahi olsun gerekse medikal olsun objektif
kriterlere dayanmasına dikkat ediyorsanız oftalmoloji uzmanlık
eğitiminde ve pratiğinde bunları bulabilirsiniz.
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Ülkemizde göz hastalıkları uzmanlık eğitimi diğer uzmanlık
eğitimlerinde de olduğu gibi değişik kurumlar tarafından verilmektedir.
Bunlar arasında üniversite, sağlık bakanlığına bağlı eğitim hastaneleri,
PTT hastaneleri, SSK hastaneleri sayılabilir. Kurumların bu kadar çeşitli
olması uzmanlık eğitiminin standardizasyonunu zorlaştırmaktadır. Son
yıllarda gerek TTB gerek uzmanlık dernekleri gerekse sağlık
bakanlığının çabaları ile standardizasyon çalışmaları hızlandırılmış ve
değişik kurumlardan eğitim alan asistanların belli bir ortalama seviyede
bilgilendirilmiş olmaları hedeflenmştir. Bu amaçla uzmanlık sınavlarının
board sınavı da denilen merkezi sınav haline getirilmesi hedeflenmiştir.
Göz hastalıkları uzmanlık eğitimi esnasında asistanların hem
medikal oftalmoloji hem de cerrahi oftalmoloji konularında eğitilmesi
hedeflenmektedir. Bu amaçla eğitim süresi boyunca her asistan eşit
sürelerle alt birimlerde çalışmaktadır. Bu alt birimler genel poliklinik
hizmetlerine ilave olarak retina, glokom, kornea, kontakt lens, üvea,
elektrofizyoloji, şaşılık ve ameliyathane olarak sıralanabilir. Bu
birimlerde hem teorik hem de pratik eğitim verilmekte asistanların bu
birimlerde geçirecekleri süre boyunca aynı zamanda araştırma
konularına da yönlenmeleri beklenmektedir. Göz hastalıkları asistan
eğitimi süresince en çok uygulanan cerrahi katarakt ameliyatıdır.
Katarakt ameliyatları fakoemulsifikasyon denilen ultrasonik yöntemle
yapılmakta ve göziçine lens yerleştirilmektedir. Daha sonra sırasıyla
şaşılık ameliyatları, glokom ameliyatları ve kapak ameliyatları
gelmektedir. Ameliyathane eğitimi hem görsel eğitim hem de bir
anlamda usta çırak eğitimi olduğundan öğretim üyeleri ile asistanlar
arasında yogun bir interaktif iletişimi gerektirmektedir.
Göz ameliyatları çoğunlukla mikroskop altında uygulanan
mikrocerrahi işlemleri olduğundan asistanların temel mikrocerrahi
eğitimi almaları da hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak eğitim
kurumlarında mikrocerrahi laboraturaları da bulunmalıdır.
Uzmanlık eğitimi sonrası yeni uzman olmuş hekim muayenehane
açarak serbest hekimlik yapabilir, devlet hastaneleri veya SSK gibi
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resmi kurumlarda çalışabilir veya akademik eğitimine devam etmeyi
hedefleyerek bir alt branşda uzmanlaşmayı ve üniversite de öğretim
üyesi olmayı amaçlayabilir. Ülkemizde göz hekimi sayısı oldukça fazladır.
Kesin rakam belli olmamakla beraber sayı 3500
civarındadır. Gerek
hekim sayısının oldukça fazla olması gerekse oftalmoloji pratiğinin
oldukça pahalı yatırım gerektiren teknik cihazlara bağlı olması bu alanda
ciddi bir rekabeti gündeme getirmiştir.
Dolayısı ile uzmanlık eğitimini bitiren hekimlerimizi oldukça
zorlu bir rekabet beklemektedir. Özellikle İstanbul, Ankara gibi
metropollerde hekim sayısı fazlalığına orantılı olarak istihdam sorunları
ortaya çıkmaktadır.
Bu anlamda, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi oftalmolojide
hekimlerimizi alt uzmanlık dallarına yöneltmek ve uzmanlık eğitiminin ve
buna paralel olarak sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak
hedeflenmelidir. Teknolojik gelismenin ivmesinin giderek artmasi ve bu
gelişmenin cok kısa bir sürede hekimlerin kullanımına girmesi göz
hekimlerinin meslek yaşamları boyunca mekleki eğitim almalarını zorunlu
kılmaktadır. Türk Oftalmoloji Derneği bu amaca hizmet etmek amacı ile
senede 6 civarinda toplantı düzenlemektedir. Bunun yanı sıra çeşitli
yurtdışı kongre ve eğitim toplantısı organizasyonları göz hekimlerinin
uzmanlık sonrası eğitimlerine katkıda bulunmaktadır.

***
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HALK SAĞLIĞI
Dr. Yıldız TÜMERDEM
En önemli hastalıklar bir toplumda en çok öldüren,
en sık görülen,en çok sakat bırakan hastalıklardır.
Günümüzde sağlık bireysel değil, toplumsal bir konu olarak ele
alınmaktadır. Sağlık sorunları, Ulusal olmanın ötesinde Uluslararasıdır.
WHO’ ya göre sağlıkta toplumsal iyilik kavramı öne geçmelidir. Buna
göre sağlık; yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedensel,
akılsal-ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur. Uzun ve sağlıklı
yaşam temel haktır. Anayasal hak olarak; din, ırk, cinsiyet, etnik yapı,
siyasal görüşü ve sosyoekonomik-kültürel durum ayırımı gözetilmeden
eşit koşullarda, devletin ön gördüğü sağlık hizmetlerinden
yararlanılmalıdır. Sağlığın korunması, hastalıkların tedavisinden önce
gelmelidir. Cumhuriyetin ilanından önce 2 Mayıs 1920’de Büyük Millet
Meclisi ’inde kabul edilen 3 sayılı yasa ile Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı kurulmuş, 1936 yılında yürürlüğe giren 3017 sayılı Örgütlenme
Yasası ile de Devlet adına Sağlıkta Yetki ve Sorumluluk görevi
üstlenmiştir.
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Sağlıklı olmak için verilen hizmete Sağlık Hizmeti denilir.
Sağlık hizmeti; öncelikli olarak toplumun sağlıklı olabilmesi için
hastalanmadan önce bireylerin muayenesi-sağlık konularında eğitilmesi,
insan sağlığına zarar veren etkenlerin yok edilmesi, hastalıkların tanısıhasta muayenesi, bedensel, akılsal-ruhsal yetenekleri azalanlara
yeteneklerini yeniden kazanmaları için tıbbi bakım verilmesidir.
Bireyler, hastalıktan /organ engelinden ve sağlıksız olmaktan
korunmalıdır. Sağlık Hizmeti Ekip Hizmetidir. Evde-ayaktan-hastanede
verilen hizmetler, birbirinden kopuk olmamalıdır. Sağlık personeli
sürekli olarak denetlenmeli ve
eğitilmelidir.
Hizmet verilirken,
toplumun sosyo-kültürel yapısı ve idari örgütlenmesi iyi bilinmeli ve
hizmet modeli idari örgütlenme ile uyumlu olmalıdır.
Sağlık Hizmeti üç aşamalıdır; ●Birincil Aşama;Temel Sağlık
Hizmetidir. Önleyici Hekimlik Hizmeti-Koruyucu Hekimlik Hizmeti
olarak da bilinir. Bu hizmet, toplum bireylerini sağlıksız olmaktan
koruyacaktır. Pratisyen Hekimin yönetiminde, Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Yardımcı Personelin yanı sıra Diş
Hekimi, Psikolog, Diyetisyen, beslenme uzmanları, Sosyal Hizmet
Uzmanları da bu basamaktaki ekipte yer alır. Ucuz-kolay-yüz
güldürücüdür. ●İkincil Aşama; Erken Tanı ve Tedavi Hizmetidir.
●Üçüncül Aşama; Rehabilitasyon-Readaptasyon Hizmetidir. Bireye,
Aileye, Topluma mali yük getiren pahalı bir hizmettir. Hastalıkların yan
etkilerinin görüldüğü, kronikleştiği, doğal afetler-kazaların neden olduğu
organ engellerinin / bozukluklarının değişik yöntemlerle tedavilerinin
sonuçları her zaman yüz güldürücü olamayabilir.
Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmeti verilmesi için geliştirdiği
örgüt modeline Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi denilir. Sağlık
hizmeti, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Tıp Fakülteleri, Kamu ve Özel
Sektör, Uluslararası Sağlık kuruluşları işbirliği ile Hekim, Diş Hekimi,
Eczacı, Diyetisyen, Yüksek Hemşire, Hemşire, Yardımcı Sağlık Personeli
vb. tarafından, Koruyucu ve Tedavi Edici Hizmetlerin verildiği
Hastaneler, Kamu Sağlığı Dispanserleri, Sağlık Merkezleri, Sağlık
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Ocakları-Evleri,
Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem savaş
Dispanserleri, Laboratuarlar, Gezici Sağlık (Mobil) Üniteleri vb.
Kuruluşlarda verilir. Bu hizmetler için, Genel Bütçeden ayrılan payın
yanısıra Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb. Zorunlu Sigorta ve
Özel Sigorta Fonları, Yardım Dernekleri, Bireysel Bağış,
Gönüllü
Kuruluşlar, Uluslararası Finans kaynaklarından da yararlanılır.
10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile
“Toplumsal İyilik Kavramı, Ayırımsız Yaşamın Değeri, Sağlığın Temel
Hak Olduğu” doğruları kabul edilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’ne üye ülkelerce 1978’de onaylanan
Temel Sağlık Hizmetleri Bildirgesi(Alma Ata Bildirgesi) ile de “Sağlıkta
Yeni Bir Uygulama” başlatılmıştır. Bildirgedeki maddelerin büyük
çoğunluğu, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında sağlık alanında
alınan ilk kararların yıllar sonra kabul gördüğünün göstergesidir.
Toplum Hekimliği, 1956’da WHO kararı ile ÜniversitesiLexington Tıp Fakültesinde, Prof. Dr. W. DEUSCHLE tarafından
kurulmuştur. Tıp Fakültesi öğrencilerine “sağlık personelinden oluşan bir
ekiple, toplum içinde koruyucu ve tedavi edici hekimliğin nasıl
uygulanacağını, toplumun öncelikli sağlık sorunlarını, uygulamalı
çalışmalarla öğretmeyi, bilimsel yöntemlerle sonuca varmayı”
öğrenmelerini hedefleyen eğitim programının benzeri, Prof. Dr. Nusret
FİŞEK’ in girişimleri ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde
kurulan Toplum Hekimliği Bölümünde, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin
yanısıra
Hemşirelik Yüksek Okulu
Eğitim programına entegre
edilmiştir. Ülke genelinde, Tıp başta olmak üzere, Diş Hekimliği ve
Eczacılık Fakülteleri ile Yüksek Hemşire-Hemşire Okulu öğrencilerine,
bu konuda uzmanlık eğitimi alan Asistanlara, Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencilerine uygulanan Halk Sağlığı Eğitim programları farklılık
göstermekle birlikte, Toplumsal Sağlığın iyileştirilmesini hedefleme
konusunda benzerlik göze çarpmaktadır.
Türkiye ‘de 1961 yılında yürürlüğe giren 224 Sayılı Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine ilişkin Yasa 1963 yılında Pilot İl
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olarak seçilen Muş İlinde kurulan Sağlık Ocakları çalışmaları ile yaşama
geçirilmiştir. Yasa gereği, Sağlık Grup başkanlığına bağlı Sağlık Ocak ve
Evlerinin yanısıra, Anne-Çocuk Sağlığı Merkez ve Şubeleri, Verem Savaş
Dispanserleri vb. kuruluşlar, halkın hizmeti ve bu hizmeti verecek olan,
başta pratisyen hekim olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının uygulamalı
eğitim alanları olmuştur. Çok yönlü koruyucu hekimlik hizmetleri
kapsamında, ailelere ve toplum bireylerine evde-ayaktan izleme-tanıtedavi olanakları sağlama işlevlerinde düzenli kayıt sistemi
kullanılmıştır. Sorunun çözümlenemediği durumlarda hastanelere Sevk
Zinciri oluşturulmuştur. Sağlık Ocaklarında düzenli yapılması gereken Ev
Ziyaretleri, Sağlık Eğitimi, Aşılama, Anne-Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması, Çevre Sağlığı, Adli Hekimlik, Yönetimsel Hizmetler vb.
çalışmaların, Üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı ile yapılan Protokol
gereğince Tıp Fakültelerinin Halk Sağlığı(Toplum Hekimliği) Anabilim
Dallarının öncülüğünde yürütülme kararı alınmıştır. Böylece, özellikle Tıp
Fakültesi öğrencileri ve Halk Sağlığı Uzmanlık öğrencileri(Asistanlar)
edindikleri Kuramsal-Mesleksel Bilgilerini, kullanabilecekleri fakülte
dışı alanlarda ve meslek yaşamlarında uygulama şansı edinmişlerdir.

•
•

•

Bu bilgilerin ışığında, Halk Sağlığı Uzmanı olmayı hedefleyen
ve Uzmanlık Sonrası çalışma koşulları ile ilgili bilgi edinmek isteyen
Tıp Hekimleri için yol gösterici bilgiler;
Asistanlık eğitimi, diğer uzmanlık alanlarından farklı olarak,
yalnızca Tıp Fakültelerinin Halk Sağlığı Anabilim Dallarında verilir.
Eğitim Süresi Dört yıldır. Bu süre içinde; İç Hastalıkları,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın-Doğum, İnfeksiyon Anabilim
Dallarında, 3-6 ay
sürelerle, bu uzmanlık alanında eğitim alan
asistanlarla birlikte eğitim alır, bu alanlarda gereken bilgiyi ve
deneyimi kazanır.
Halk Sağlığı Anabilim
Dalları içinde varolması gereken
Biyoistatistik-Metodoloji,
Çevre Sağlığı, Gerontoloji(sağlıklı
yaşlılık), Sağlık Yönetimi, Epidemioloji-Araştırma Yöntemleri, İşçi
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Sağlığı-Ergonomi, Kalıtım Sağlığı(öjenik), Sağlık Yönetimi, Sağlık
Eğitimi, Okul Sağlığı, Ruh Sağlığı, Toplum Beslenmesi, Anne-Çocuk
Sağlığı, Turizm Sağlığı Bilim Dallarında da Kuramsal ve Uygulamalı
Eğitim alır.
Tıp Fakültesi Dekanlığı-Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol
gereğince, Eğitim-Araştırma-Sağlık Grup Başkanlıklarına bağlı Sağlık
Ocaklarında, en az bir yıl süre ile, Ocak Hekimi olarak YetkiSorumluluk
alacaktır.
Tıp
Fakültesi
Dördüncü
ve
Altıncı
Dönem(intern) öğrencilerine ekip çalışmasını öğretir. Sorumlu olduğu
bölgede kuramsal-uygulamalı eğitim programını uygular.
Bölge halkının sağlığı ile ilgili denetimi ekip olarak
gerçekleştirir. Ocak Hekimi olarak, İl Sağlık Müdürlüğü’nün vereceği
görevleri üstlenir, toplantılara, kurslara katılır. İl ve İlçedeki
yönetimsel toplantılara katılır. Belediyelerin sağlık konusunda
görevlerini öğrenir,işbirliği içinde çalışır. Sağlık Ocağında görevli
elemanları için sicil verme yetkisi vardır.
Anabilim Dalında yürütülen bilimsel çalışmalara aktif olarak
katılır, toplumsal araştırmaları
yönetir, düzenli olarak bilimsel
toplantılara,
kurslara,
sempozyum
ve
kongrelere
katılır.
Araştırmalarını yazılı olarak değerlendirir.
Ekip çalışma yöntemini öğrenir, gereğinde ekip liderliği
yapar.Toplum bireyleri ve toplum sorunları ile yakından ilgilenir,
deneyim kazanır.
Hasta Hekim ilişkisinden öte Toplum-Hekim ilişkisine önem
vermeyi öğrenir. Bu bilgilerini çevresiyle paylaşır.
Toplumsal sağlığın, bireysel sağlıktan önemli olduğunu
öğrenir, evrensel sağlık konusunda bilinçlenir. Böylece, ufku
genişler, hekimlik hizmetlerini bir hastanenin dört duvarı arasında
verme yerine toplum içinde vermeyi seçer.
Muayene ettiği hastalarını çevresi ile birlikte algılama yetisi
kazanır.
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Çalışmaları sırasında evrensel teknolojik araç-gereçlerden
yararlanmayı öğrenir. Uzman olduktan sonra, bu konuda görev
üstlenebilir.
Eğitimi nedeniyle, poliklinik hekimlik hizmetinde de başarılı
olur. Önleyici hekimlik hizmet verme konusunda öncüdür. Erken
Tanı-Tedavi edici hekimlik hizmetlerinin yanısıra, rehabilite edilmesi
gereken olguları izler, gereğinde hastaneye sevk eder.
Acil hekimlik hizmeti konusunda eğitim alır ve uygular. İlk
yardım –kazalarla ilgili bilgisi-deneyimi nedeniyle, bu konuda açılan
kurslarda eğitici olarak görev alabilir.
Bulaşıcı hastalıkların kontrol yöntemlerini öğrenir, uygular,
uzman olarak bu alanda görev alabilir.
Hıfzısıhha ve diğer laboratuar çalışmaları konusunda
kuramsal-uygulamalı eğitim alır. Uzman olarak bu alanda
görev
alabilir.
Sağlık yönetimi bilgisi nedeniyle, uzman olarak, devlet ve
özel
hastaneler başta olmak üzere değişik sağlık Kurum ve
kuruluşlarında aktif görev alabilir, yönetici olabilir.
Uzman olarak sağlık müdürlüklerinde yönetici olabilir. Sağlık
Bakanlığında
projeler
yürütebilir.
Yöneticilik-Eğitici
görevi
üstlenebilir.
Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında, konusu nedeniyle tercih
edilen uzman olacaktır.
Belediyelerin
sağlık
işlerinde
yönetici
olabilir.
Laboratuarlarda aktif çalışabilir, yönetici olabilir.
Üniversitelerde ve Tıp Fakültelerinde kariyer yapabilir,
Öğretim Üyesi-Yönetici olabilir.

Uzman olarak muayenehane ve halk
açabilir, aktif görev alabilir, yönetici olabilir.

sağlığı

laboratuarı
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Devlet Kuruluşlarında, Özel Sektörde, Uzman olarak görev
yapma şansı, donanımı nedeniyle yüksektir.
Okul hekimliği, sertifikalı iş yeri
hekimliği, turizm
bölgelerinde turizm hekimliği, sağlıklı yaşlılık bilgisi nedeniyle
yaşlılık evleri-huzur evi- hekimliği, belediye hekimliği, hastane
yöneticiliği, spor hekimliği-sertifika programlı-, bilgi işlem
yöneticiliği, araştırma-istatistik büro sahibi, sanayii hijyeninde
öğretim görevliliği, diş hekimliği fakültesinde öğretim görevliliği,
beslenme dalında öğretim görevliliği, hemşire okullarında öğretim
görevliliği, değişik okullarda eğiticilik,
ebe okulunda öğretim
görevliliği,
istatistik–demografi-bilgisayar
eğiticiliği
yapabilir.
Halk sağlığı (toplum hekimi) uzmanı olmak için, ulusal / uluslararası
platformda, hizmet ve eğitim verebilecek, toplumsal sağlık
konularında
bilimsel
yöntemlerle
araştırma
yapabilecek
ve
yayımlayabilecek bir eğitim programı ile eğitilmesi gerekmektedir.
Bu eğitim sonucunda , toplumsal sağlık konularında donanımlı olan
halk sağlığı uzmanının istihdam alanı dar olamaz. Yalnızca tıp
fakültelerinin ilgili anabilim dallarında eğitim verilmesi, kadro
sayısının sınırlı olması nedeniyle ülkemizde halk sağlığı uzmanı, diğer
uzmanlıklara göre az sayıdadır.
Ekonomik olarak, bazı uzmanlık dalları kadar olmasa bile, büyük
zorluklarla karşılaşmayabilir. Bu konuda akılcı olarak seçeceği yol
önemlidir.

***
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İÇ HASTALIKLARI
Dr. Neşe İMERYÜZ
İç Hastalıkları yakın zamanlara kadar aklınıza gelebilecek bütün
sistemlerin - kalp ve damar sistemi, akciğerler ve solunum sistemi,
böbrekler ve boşaltıcı sistem, mide barsak sistemi, karaciğer safra
yolları ve pankreas, kan yapım sistemi, lokomotor sistem, iç salgı bezleri
ve metabolizma, infeksiyon hastalıkları, kanser ve ilgili hastalıklar,
yaşlılık - cerrahi olmayan hastalıklarını ilgilendiren bir bilim dalı idi. Son
yıllarda yapılan düzenlemelerle kalp - damar sistemi hastalıkları, göğüs
hastalıkları ile infeksiyon hastalıkları iç hastalıkları eğitimine katkıda
bulunmaya devam etmekle birlikte ayrı bilim dalları haline gelmişlerdir.
Buna rağmen iç hastalıkları teorik bilgi ve uygulama alanları bakımından
belki de en geniş kapsamlı uzmanlık dallarından biridir.
Kapsamının geniş olması iç hastalıkları uzmanlarına bazı
avantajlar sağlar. Uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında yurdun akla
gelebilecek hemen her köşesinde kamu kuruluşlarında ya da özel
kuruluşlarda çalışma imkanı bulunabilir. Devlet üniversiteleri, özel
üniversiteler ile sağlık ve sosyal yardım bakanlığına bağlı eğitim
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hastanelerinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı eğitim
hastanelerinde uzmanlık eğitimi tamamlanabilir. Türk İç Hastalıkları
Uzmanlık Derneği iç hastalıkları eğitiminin standardizasyonu,
akreditasyonu ve uzmanlık sonrası eğitimin sürekliliğinin sağlanması için
çalışmaktadır. Uzmanlık eğitimi veren kuruluşlar, bunların istihdam
imkanları, mevcut iç hastalıkları uzmanlarının sayısı ve yurt içindeki
dağılımları ile ilgili bilgilere dernek vasıtasıyla ulaşmak mümkündür
(Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Cemal Nadir Sok. No:12/6
Çankaya/Ankara Tel: 90 312 441 98 23 Fax: 90 312 441 99 83
www.fihud.org.tr
İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresi 26 Temmuz 2009 de
alınan karara göre 4 yıldır. Bu sürenin 1.5 ay klinik biyokimya, 1.5 ayı
radyoloji rotasyonlarında geçmektdir.
Yeni bilgi ve tıp teknolojisi üretme hızının artması iç hastalıkları
gibi pek çok sistemi kapsayan bir alanda yenilikleri izlemeyi
güçleştirmiştir. Bu nedenle son 10-15 yılda pek çok hekim iç hastalıkları
uzmanlık eğitiminden sonra iç hastalıklarının dallarından birinde daha
fazla uzmanlaşmak ihtiyacı duymaktadır. Tabloda iç hastalıkları
bünyesinde yer alan yan dallar ve eğitim süreleri gösterilmiştir.
Yan dal uzmanlık eğitimi kamu üniversiteleri ya da özel
üniversitelerde, sağlık ve sosyal yardım bakanlığına bağlı eğitim ya da
ihtisas hastanelerinde yapılmaktadır.
Yan dalların sayısına bakarak da tahmin edileceği gibi aynı başlık
altında toplansa da günlük hayat ilgilenilen dala, o dalda seçilen uygulama
alanına ve hizmet verilen kuruluşun özelliğine göre değişir. Bu gözle
bakıldığında iç hastalıkları eğitiminin hem hızla klinik uygulamaya
başlamak isteyenler için, hem nihai kararı geciktirip hayatı sürüncemede
bırakmak isteyecekler için, hem öğrencilikten hoşnut olanlar için ve hem
de işin temel yapısını yakından tanıdıktan sonra daha titiz bir seçimle
çalışma alanını belirlemek isteyecekler için uygun bir seçim olacağı
görülür. Sadece anadal uzmanlık eğitimi yapanlar için –araştırmacılık ya
da eğiticilik gibi özel bir çalışma alanı seçilmemişse- başlıca uygulama
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poliklinik ya da klinikte hastaların tanı ve tedavisini sürdürmektir. Yan
dal eğitimi alanlar için ise günü bir laboratuvarda ya da yüksek teknoloji
ile donatılmış bir görüntüleme merkezinde ya da küçük cerrahi
işlemlerin yapıldığı bir ünitede geçirmek ve istenmezse oradan hiç
çıkmamak imkanı vardır. Yine de bu çok çeşitli uygulamaların terbiye
edildikleri iç hastalıkları geleneği ya da düşünme alışkanlığı tektir; klinik
sorunların tanınması, bunları yaratabilecek mekanizmaların eldeki
bilgilere göre tartışılıp aydınlatılmaya çalışılması, ve son aşamada da
mümkünse tedavi edilmesi bilinen bir hal yolu yoksa hastanın ve
çevresinin daha fazla tetkik ve sonuçsuz tedavi girişimi ile bedenen ve
ruhen yıpratılmaması temeline dayanır.
İç hastalıklarında uygulamanın ilk basamağı, yani tanı ve ayırıcı
tanı basamağı aslında bir çeşit ihtimaller hesabıdır. Sürprizler
barındırması ve her defasında yeni bir bilgi sunması bakımından belki de
uygulamanın en eğlenceli ve öğretici öğesidir. Hastadan bilgi edinilmesi
ve uygun bir fizik muayene yapılabilmesinin ilk şartı diğer pek çok dalda
olduğu gibi hastanın güveninin kazanılması, mensup olduğu alt kültürün
öğelerine ve iletişim tarzına dikkat ederek başvuru amacının saptanması
ve sözlerinin doğru algılanmasıdır. Bu noktada hastanın içinde bulunduğu
sosyal, ekonomik ve duygusal durumun doğru kavranması ve uygun bir
iletişim tarzı seçilmesi önem taşır. Konuşma ve fizik muayene ile
başvuru nedeni belirlenip bir yandan klinik tabloya uyabilecek her çeşit
senaryo dikkate alınırken öte yandan sözkonusu senaryolar bu özel
durumdaki ihtimalin derecesine göre sıralanır. Bu sıralamanın
doğruluğunu sınamak üzere çeşitli laboratuvar yöntemlerinden
yararlanılır. Bu sırada da hem gereksiz harcamalarda bulunmamaya,
hem atlanması halinde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek hastalıkları
düşük ihtimalli de olsalar gözden kaçırmamaya ve klinik tablonun
gerektirdiği hızda karar vermeye özen gösterilir. Kolayca görüldüğü gibi
bu noktada hem olası nedenleri hatırlayabilecek kadar teorik bilgiye,
hem
ihtimal sıralamasını değiştirebilecek klinik tecrübeye, hem
kullanılan laboratuvar yöntemlerinin tanı değerlerini ve hata paylarını
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bilecek kadar laboratuvar terbiyesine ve çevreyle ilişkiye, hem de hasta
ve çevresinin duruma ilişkin algılarını ve hastalık tutumlarını
değerlendirebilecek kadar gözleme ihtiyaç vardır. İç hastalıkları gelişen
teknik imkanlara rağmen hasta ile ilişkinin, klinik yorumun önem
taşımaya devam ettiği bir klinik uygulama alanıdır.
Tanının bir ihtimaller hesabına dayandığı, kimi kere henüz
tetkikler tamamlanmamışken tedaviye başlamak gerekebileceği
gözönünde bulundurulursa iç hastalıkları eğitimi/terbiyesinin ana
öğelerinden birinin belirsizliklere rağmen sağduyulu karar verebilmek
olduğu görülür. Çok bilinmeyenli bir durumu en az zararla
yönlendirebilmek hem sınırlarının ve eksikliklerinin farkında olmayı, hem
tutarlı mantıksal çıkarımlarda bulunabilmeyi, hem de daha önce
karşılaşılmış benzer klinik problemlerin sonuçları hakkında bilgi sahibi
olmayı gerektirir. Belirsizliğin bazen umulandan daha uzun sürebilmesi
bütün şartları kontrol etmek eğiliminde olan, belirsizlikten huzursuzluk
duyan, kısa sürede kesin sonuçlar elde etmek isteyen kimselerde sıkıntı
yaratabilir. Bu ayrıntıyı farkedemeyip kazara iç hastalıkları eğitimine
başlayanlar için son sığınak sadece tek değişkeni sınamaya imkan
sağlayan bir laboratuvar olabilir.
İç hastalıkları mütevazidir, iddiasızdır ama ayrıntılı ve çok
yönlüdür. Hayata benzer, her zaman başka sözler, başka kararlar, başka
planlar mümkündür ve üstelik bu ihtimaller süreklidir. Muğlak çizgiler ve
eksiklik hissi kesinlik ve tamamlanmışlık hissinden önde gider. Güzellik
ya da estetik duygusu ancak ayrıntılar aralanırken hissedilir ve
sonsuzdur. Uzmanlık eğitiminin ilk yıllarında yeni alışılan çalışma
disiplini, hiyerarşik ilişkiler ve hastanede geçirilen uzun nöbet saatleri
kadar işin doğasındaki belirsizlik, sürüncemede kalma-bırakma hissi ve
aslında genel tıp bilgisine ait olan yetersizlik-eksiklik hissinin
içselleştirilmesi bir yandan daha çok öğrenme gayretini kamçılarken
zaman zaman umutsuzluğa yol açabilir. Yok edilemeyen ancak
geciktirilebilen, kaçınılmaz ve yenilmez düşman ve en büyük öğretmen
ölüm, ilk karşılaşmalarda çaresizlik ve başarısızlık hissini pekiştirirken
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uyandırdığı öfke-isyan imkansızı mümkün kılma çabalarını beraberinde
getirir.
Günlük hayat düşmanın azameti nedeniyle olduğundan da büyük
gözüken başarı/yetkinlik ile yetersizlik/bozgun hisleri arasında gider
gelir. Ne kadarının gerçek şartlara, ne kadarının işe atfedilen öneme
dayandığı anlaşılamayacak bir görev/sorumluluk hissiyle kimi zaman
yemek, içmek, uyumak ve dinlenmek bedensel ihtiyaçlardan çok çevre ve
çalışma şartlarının izin verdiği zamanlara ve miktarlara ayarlanır. Zaten
kıt olan zamanı daha ekonomik kullanma çabaları yorgunlukla birleşince
bazen başka insanlara anlayış gösterme ve onların haklarını teslim
etmek konusunda bir küntlüğe neden olabilir. Yüksek maddi ve manevi iş
tatmini, iş bulma kolaylığı, sosyal kabul ve prestij gibi mesleki
avantajların yakın çevre tarafından hızlıca kişeye özel olma keyfiyeti ile
birlikte kavranması işten doğan sıkıntıların paylaşılması hususunda
çevrede isteksizlik ve hekimde hayal kırıklığı yaratabilir. Günlük hayatın
meşakkatine tanık olmayacak kadar uzak ama talepte bulunmaya hakkı
olacak kadar yakın eş, dost akraba ve komşuların sağlık sisteminin
işleyişindeki aksaklıklar nedeniyle çoğu kere çaresizlikten havale
ettikleri sağlık sorunlarının getireceği ek yük bu hayal kırıklığını
kuvvetlendirirken uygun savunma taktikleri geliştirilemişse hekimde
bezginlik hissi yaratabilir.
İlk karşılaşmalar savuşturulduktan sonra biriken tecrübe bir
yandan uygulamayı kolaylaştırırken, bir yandan da durağanlık hissi
yaratabilir. Süreğen hastalıklar nedeniyle aynı kişinin sık sık görülmesi
hasta ilişkilerini daha özel kılıp çok farklı yaşam tecrübelerine tanıklık
etme imkanı sağlayarak farkındalıkları zenginleştirir. Aynı husus eğer
giderek ağırlaşan bir yetmezlik de sözkonusuysa işe yaramama,
faydasızlık, çaresizlik hissi yaratarak bezginliğe neden olabilir. Bu
noktada klinik pratiğin yanında eğitim, laboratuvar çalışması, özelleşmiş
teknikler kullanılarak yapılan girişimler, epidemiyolojik çalışmalar gibi
farklı çalışma biçimlerini mümkün kılacak bilgi ve becerilerin edinilmesi
günlük hayatı daha cazip hale getirebilir.
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Bütün güne ve ömre yayılan emek yoğun bir çalışma
gerektirdiği halde insan fizyoloji ve patofizyolojisini bir bütünlük içinde
değerlendirmeyi mümkün kılması, hasta ve okuma imkanı olan her
koşulda eğitim ve uygulama yapılabilmesi okumayı seven kimseler için bu
temel tıp dalını hala cazip ve güncel kılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda
sağlık hizmetinin maliyetini düşürüp kalitesini artırdığı gösterilen genel
dahiliye uygulamasının yan dal uzmanlıklarından daha fazla teşvik
edileceği, sayıları kısıtlanacak ya da kısıtlanmaya çalışılacak yan dal
uzmanlarının daha teknoloji yoğun çalışacakları, bir bölümünün temel tıp
bilimlerindeki araştırmaların sonuçlarını klinik pratiğe aktaracak
araştırma/uygulamalarda (translasyonal tıp) görevlendirilecekleri
öngörülebilir. Şimdi olduğu gibi gelecekte de temel bilimlerde atılacak
her adım günlük pratikteki belirsizliği azaltacak, hastalık
fizyopatolojisinin daha iyi kavranmasına imkan sağlayarak uygun
önlem/tedavi yollarının bulunmasını kolaylaştıracaktır. Kök hücreler
üzerindeki çalışmaların dahiliyeci için başarısızlığın zirvesini temsil eden
son dönem organ yetersizliklerini sadece eski baskı kitaplarda adı geçen
bir konuya dönüştürmesi mümkündür. Geleceğin iç hastalıkları uzmanı
için temel bilim dallarındaki ana gelişmelerin olası klinik sonuçlarıyla
birlikte hızlıca kavranması geçmişe göre daha elzem olacak,
okunması/bilinmesi gerekenler listesinde temel bilimler konularının oranı
giderek klinik konuların önüne geçecektir. Bilimsel ve teknolojik
gelişmelerin derecesi ne olursa olsun insan-anlar ve insan-sever olmak
iyi bir sağlık işçiliğinin ön/gerek şartı olma özelliğini koruyacaktır.
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İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
İnfeksiyon
Hastalıkları
ve
Klinik
Mikrobiyoloji
ABD
mikroorganizmalarla oluşan hastalıkların moleküler düzey de dahil tanı;
tedavi ve epidemiyolojisi ile ilgilenen uzmanlık alanıdır.
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD toplumda
kazanılan infeksiyonların yanı
sıra hastanede gelişen nozokomiyal
infeksiyonların; transplant uygulanmış hastalar (böbrek, kemik iliği
transplantasyonu) ya da diğer sebeblerle immün sistemi baskılanmış
hastaların da infeksiyon problemlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Aynı
zamanda bir laboratuvar branşı olduğu için tanıya ya da
mikroorganizmaya götüren örnekleme ve tanı yöntemlerini (kültür,
boyama, seroloji, PCR ve benzeri molekuler biyoloji yöntemlerini) bizzat
uygular.
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hekimleri hastane
infeksiyon kontrolü ile de ilgilidirler. Ayrıca antibiyotik kontrol
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politikalarını oluşturmak ve bunları uygulamak ve uygulatmak da
infeksiyon hastalıkları hekiminin görev tanımı içindedir.
İnfeksiyon
Hastalıkları
ve
Klinik
Mikrobiyoloji
canlı
mikroorganizmaların yaptığı hastalıklarla ve bunların tanı ve tedavisi ile
uğraştığı için son derece dinamik bir branştır. Devamlı değişime ve
gelişime açık olduğundan yeni bilgiyi ve gelişmeleri takip zorunluluğu çok
fazladır. Ayrıca konsultasyon ağırlıklı olduğundan çok iyi iletişim
becerileri gerektirmektedir.
Ülkemizde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
ihtisası yeni değişen Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre 5 yıl olup, bu
süre eğitim sırasında başka uzmanlık alanlarında geçirilmesi gereken
rotasyon sürelerini de içermektedir.
Asistanlık eğitimi sonunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanı olmaya hak kazanan hekimler profesyonel
yaşamlarının devamı ile ilgili olarak bir kaç farklı çalışma biçiminden
birisini seçerler. Bu seçenekler bağımsız çalışmak, bir özel hastaneye
bağlı olarak görev yapmak, kamu kurumlarına ait sağlık kuruluşlarında
görev yapmak ya da üniversite hastanelerinde kariyerlerine devam
etmek olarak sıralanabilir.
Ülkemizde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanlarının büyük bölümü hem klinikde çalışmakta hem de laboratuvar
sorumluluklarını birlikte götürmektedir; bazı uzmanlar ise sadece
laboratuvar çalışmasını tercih etmektedirler.
Artan direnç ve maliyet oranları; özel sağlık kuruluşlarının ve
sağlık sigorta sistemlerinin yaygınlaşması; infeksiyon kontrol önlemleri
ve hastane epidemiyolojisi-direnç sürveyansı zorunluluğunu da
beraberinde getireceğinden İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanlarının çalışma alanın önemli bir kısmını
oluşturacaktır.
Toplumda yaşam süresinin artması ve immunsupresif tedavilerin
yaygınlaşması dolayısı ile infeksiyon problemleri olan hastaların
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sayısında da önemli bir artış olacağı öngörülmektedir. Bu yüzden gelecek
yıllarda infeksiyon hastalıklarının önemi giderek artacaktır.
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi
ve izleyen profesyonel yaşantı oldukça yoğun ve tempoludur. Bu nedenle
bu alanı seçecek olan hekimlerin uzun ve yorucu çalışma saatlerine;
devamlı yenilenen ve yarı ömrü kısa olan mikrobiyoloji dinamiğine ve
ağırlıklı olarak diğer branş hekim ve çalışanlarıyla işbirliği gerektiğinden
iyi insan ilişkilerine yatkın olmaları gerekmektedir.

***
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KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Dr. Hüsnü GÖKASLAN
Kadın hastalıkları ve Doğum ana bilim dalı cerrahi bir branş olup,
kadın hastalıkları (Jinekoloji) ve Doğum (Obstetrik) diye iki ayrı alt
bölüme ayrılmaktadır. Bu branş son yıllarda bu alanda yapılan yeni
buluşlar ve teknolojinin ilerlemesi ile büyük bir atak içindedir.
Bilginin katlanması sonucu yeni yan dallar ortaya çıkmış ve sonuç
olarak, perinataloji ( feto-maternal tıp,yüksek riskli gebelikler),
reprodüktif endokrinoloji ve infertilite ile jinekolojik onkoloji diye
ayrılmıştır. Bu yan dallardan yeni uzmanlık tüzüğüne göre halen
perinatoloji ve jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal olarak kabul
edilmiştir.
Bugün için sınırları son derece genişlemiş olan bu branş, başka
branşlar ile belli konularda örtüşür durumdadır. Tıbbi tedavilerde bu
branş içinde yer bulmaktadır. Bir başka yönü,sadece hastalıklar ile
ilgilenen bir branş olmayıp aynı zamanda kadın sağlığını da repertuvarına
alarak koruyucu hekimlik özelliğini de içermektedir.
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Kadın hastalıkları ve Doğum ana bilim dalında geçtiğimiz yüzyılın
son çeyreğinde üreme fizyolojisi konusundaki bilgilerin gelişerek
İngitere’den doktor Steptoe’nun in vitro fertilizasyonu geliştirerek
bugün “tüp bebek” olarak adlandırdığımız teknolojinin kurulması ile
infertilite
(kısırlık)
büyük
bir
ivme
kazanmıştır.İnfertilite,
fertilizasyon(döllenme) ve implantasyon (yuvalanma) konusundaki
bilgilerimiz çığ gibi büyümüş ve sonuçta biriken bilgiler yeni bir dal olan
üreme endokrinolojisi ve infertilite yan dalının doğmasına yol açmıştır.
Buna ek olarak, başlangıçta yumurta toplamak için laparoskopinin
kullanılması,çoğunlukla cerrahların kullandığı bu teknolojiye aşina olmayı
sağlamış,buna yıllarca unutulmuş histeroskopinin tanı ve tedavi için
kullanılması eklenerek jinekolojik endoskopik cerrahi bugünkü modern
durumuna gelmiştir.
Teknolojinin ilerlemesi en çok Kadın hastalıkları ve Doğum ana
bilim dalına yaramıştır. Ultrasondan bugün için en çok yararlanan bir
branş olma özelliğini taşımaktadır. Öyle ki ultrason bu branşta her
jinekoloğun rutin olarak kullandığı ve muayenehanesinde eksik etmediği
bir cihaz haline gelmiştir. Bu konuda radyologların neredeyse hiç şansı
kalmamıştır ve jinekolojik ve obstetrik ultrasonografi artık özel bir ilgi
alanı haline gelmiştir. Bugün ultrasonografi ile yönlendirilmiş girişimler
dahil her türlü ultrasonografik işlemi Kadın hastalıkları ve Doğum
uzmanları yapmaktadır. Ultrasonda Doppler ve renkli Doppler
uygulamalarının da devreye girmesi ile Perinatoloji ve prenatal tanıda
önemli mesafeler kaydedilmiştir. Kısaca söylemek gerekirse
ultrasonografik inceleme bugün jinekolojik muayenenin ayrılmaz bir
parçasıdır.
Zamanla bu daldaki uzmanlar kadın ürolojisine el atarak bu
konuda tanı ve tedavi becerilerine sahip uzmanlar olmuşlar,sonuçta
ürojinekoloji ilgi alanı ortaya çıkmıştır.Benzer şekilde genel cerrahinin
ilgi alanı olan meme hastalıkları da ülkemizde yavaş yavaş bu branşın
ilgisini çekmektedir. Halen Almanya’da meme hastalıklarının tanısı,
tedavisi, cerrahisi hatta rekonstrüksiyonu ile beraber kozmetik
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cerrahisini jinekologlar yapmaktadırlar.Amerika Birleşik Devletleri’nin
bazı eyaletlerinde de rekonstrüksiyon ve kozmetik cerrahisi hariç
memenin selim ve habis hastalıkları tanısı,tedavisi,cerrahisi ve hatta
kemoterapisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının aktif rol aldığı
ekipler tarafından yapılmaktadır.Jinekolojik hormonlar ile bu denli ilgili
ve bu hormonların hedef dokusu olan bu organın jinekologların ilgi alanı
olması hiçte şaşırtıcı değildir.Bu nedenle yakın bir gelecekte meme
hastalıkları ve cerrahisinin ülkemizde de jinekologların ilgi alanına
girmesi maddenin doğasında olan bir olaydır.Gene özellikle bazı
jinekolojik problemlerin psikolojik yönlerinin ağır basması sonucu
psikosomatik jinekoloji kavramı gelişmektedir.Benzer şekilde,adolesan
jinekoloji,cinsel yolla bulaşan hastalıklar,cinsel fonksiyon ve
bozuklukları,adli jinekoloji gibi ilgi alanları da jinekolojinin görüş alanına
girmiştir.
Branş aile planlaması işlevini de içermektedir. Gebelik önleyici
(kontrasepsiyon) yöntemleri önermek ve uygulamak durumundadır.
İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması da yasal sınırlar içinde branşın
bir işlevidir.
Postreprodüktif endokrinoloji(Menopoz ve Osteoporoz) ile
jinekoloji, menopoz ve osteoporoz tedavilerine el atmış ve bu hasta
grubunun özelliği dolayısıyla kanser tarama işlevini de üstlenerek tam
bir koruyucu hekimlik özeliğini kazanmıştır.
Jinekolojik onkoloji ise jinekolojinin cerrahi bir branş olma
özelliğini tam olarak kanıtlamıştır. Bugün artık jinekolojik kanserlerin
cerrahisi, genel cerrahlar devreye sokulmadan jinekolog onkologlar
tarafından yapılmaktadır. Bu sayede jinekolog onkologlar bugün tam bir
pelvik cerrahlardır ve bütün batın içi operasyonlarına hakimdirler.
Majör damarlar üzerinde çalıştıklarından bir kardiovasküler cerrah
kadar damar yaralanmalarına müdahale etmek zorundadırlar. Amerika
Birleşik Devletleri’nde kemoterapi de jinekolog onkologlar tarafından
verilmektedir. Medikal onkolog kadar kemoterapötik ajanlara,
etkilerine, yan etkilerine hakim olmak zorundadırlar.
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Bugün Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanlarından beklentiler
çoktur.Teknolojik
cihazlara
tam
olarak
kumanda
etmeleri
gerekmektedir.Laparoskop, histeroskop ve kolposkop gibi optik cihazlar,
elektrocerrahi, azer cerrahisi, kriyocerrahi jinekologların kullandığı
teknik olanaklardan sadece bazılarıdır. Buna günümüzde hızla gelişen
robotik cerrahiyi de ekleyebiliriz. Hastalar da artık jinekologlarından
hastalıklarını bu teknolojilerden birini kullanarak tedavi etmelerini
beklemektedir. Bu da Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanının
repertuvarının ne denli geniş olması gerektiğinin bir kanıtıdır. Belli bir
ilgi alanına yoğunlaşarak bu alanda özel bilgi ve beceri kazanmak artık
kaçınılmazdır.
Kadın hastalıkları ve Doğum ana bilim dalı temelde kadın genital
organlarının sağlığı, hastalıkları ve tedavisi ile ilgilenen cerrahi yönü ağır
basan bir uzmanlık alanıdır.
Kadın genital organlarından yumurtalıklar, tüpler, uterus(rahim),
serviks (rahim boynu), vagina(hazne) ve vulva (dış genital) organlar
üzerinde cerrahi işlemler(açık veya endoskopik) ve girişimleri
gerçekleştirir. Meme hastalıkları için ise halen ülkemizde meme kanseri
taraması ve selim hastalıkların tanısı ve tedavisinde etkin rol
oynamaktadır.
Ülkemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yeni değişen
Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre 4 yıldır. Bu tüzükte Perinatoloji ve
jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal olarak kabul edilmiştir. Uzmanlık
süresi başka ihtisas alanlarında geçirilmesi gereken süreleri de
içermektedir. Bu alanlar, genel cerrahi 6 ay, patoloji 3 ay, anestezi ve
reanimasyon 2 ay ve üroloji 2 ay şeklinde sıralanabilir. Branşı pratikte
uygularken genel cerrahi,üroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlıkları ile
yakın temas halindedir.
Uzmanlık eğitimi sonunda Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı
olan bu hekimlerin önünde çeşitli seçenekler vardır. Yalnız son
zamanlarda tekrar gündeme gelen zorunlu hizmet yükümlülüğü nedeni ile
uzmanlık belgesinin alınması gecikmektedir. Uzmanlık belgesini alan
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hekim özel olarak mesleğini icra edebilir. Bunun için özel bir
muayenehane açabilir. Bir miktar maddi birikim gerekmektedir. Diğer
bir seçenek bir özel hastanede kadrolu olarak çalışmaktır. İş güvencesi
ve iş yoğunluğu gibi sorunları vardır. Daha güvenli bir seçenek olarak
Devlet ve SSK hastaneleri alternatif teşkil edebilir. Bu hastanelerde
tam gün veya yarım gün çalışma olanağı vardır. Yarım gün çalışanlar geri
kalan zamanda kendi özel muayenehanelerinde mesleklerini icra
edebilirler. Akademik kariyer düşünen hekimler için ise üniversiteler
diğer bir seçeneği oluşturur. Bir kısım uzman ise Ana ve Çocuk Sağlığı
semt poliklinikleri veya dispanserlerde daha çok koruyucu hekimlik
ağırlıklı pratik yapabilirler.
Ülkemizde tam sayı belli olmamakla birlikte yaklaşık 5000
civarında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olduğu tahmin
edilmektedir. Bu çok yüksek sayı, çeşitli meslek kuruluşları ve dernekler
çatısı altında toplanmaktadır. Meslekdaşlar arası ilişkiler özellikle özel
pratikte rekabete dayanmaktadır.
Kadın Hastalıkları ve Doğum dalının hedef kitlesi kadınlardır. Bu
nedenle toplumun yarısından azına hitap etmektedir. Konservatif bir
yapıya sahip olan ülkemizde özellikle özel pratikte hekimin kadın olması
tercih edilmektedir. Kadın uzman olmak bu branş için avantaj teşkil
etmektedir. Fakat cerrahi girişim gerektiren durumlarda bu fark
ortadan kalkmaktadır.
Bu branşın en önemli özelliği acili olan bir majör branş olmasıdır.
Doğum hekiminin yaşantısı takip ettiği gebelere endekslenmiştir. Her an
her şey olabilir psikolojisi ile yaşamaya alışmak ve planlı ve düzenli bir
yaşantıdan bir miktar fedakarlık etmek gerekmektedir. Gecesi ve
gündüzü belli olmayan bir branştır. Bu da doğal olarak özel ve aile
yaşantısı üzerine bir miktar olumsuz etki yapmaktadır. Burada hekimin
eşinin anlayışlı olması en önemli faktördür. Aileye ayrılabilecek zaman
kısıtlıdır. Tatili veya izini bile gebelerin doğum tarihlerine göre
ayarlama gereksinimi vardır.
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Çalışma şartları genel olarak ağır bir branştır. Gece nöbetleri
vardır ve çoğunlukla yoğun geçer. Doğumun saati olmadığı için ve uzun
süre takibi gerektirdiği için fedakarlık gerektiren ve uykuyu feda
etmeyi zorunlu kılan bir daldır.Bu durum en yoğun asistanlık döneminde
yaşanmaktadır.
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları bir çok özelleşmiş
hastanelerde (Anne- Çocuk hastaneleri) ebeler ile birlikte
çalışmaktadır. Ebeler lise mezunu olup doğum tekniğini iyi bilen yardımcı
sağlık personelidir. Doğum esnasında ekip halinde çalışmak esastır.
İlişkileri bu esasa göre düzenlemek gerekir. Daha önce de belirtildiği
gibi bu branş teknolojiye dayalı, her gün gelişen major cerrahi
girişimleri içeren bir daldır. Bu nedenle, cerrahi bir beceri sahibi ve
cerrahiye yatkın olmak gereklidir. Dikkat düzeyini her zaman en üst
seviyede tutmak, acil ve hayatı tehdit eden durumlarda hızlı bir şekilde
karar almayı ve uygulayacak teorik ve cerrahi bilgi ve beceri
gerektirmektedir. Gelişen teknoloji ve bilgi akışına uyum sağlamak için
her gün kendini yenilemek gerekmektedir. Dünyadaki gelişmelere
süratle ayak uyduran ve toplumdan bu yönde taleplerin hemen yansıdığı
bir daldır.
Doğum hekimi iki canlının sorumluluğunu yüklenen bir hekimdir.
Doğum bilimden çok sanattır. Bir çok karar tecrübe ve kesinleşmemiş
kanıtlara göre subjektif tercihler ile verilmektedir. Bu nedenle stres
dozu yüksektir. Gebe ve yakınları doğumu son derece doğal fizyolojik
bir olay olarak görmektedirler. Bir hastalık durumu olarak addedilmediği
için çıkabilecek herhangi bir komplikasyonda en başta hekimin
sorumluluğu düşünülmektedir. Bundan dolayı tıbbi hata davalarına en
yatkın bir daldır. Bu stres ve heyecan doğal olarak monoton bir dal
olmasını önlemektedir. Yüksek adrenalin düzeylerinden hoşlananlar için
uygundur.
Sonuç olarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık dalı
gelişmeye en açık olan daldır. Tıbbın her türlü özelliğini bünyesinde
barındırır. Sadece hastane ve donanıma bağlı bir dalda değildir. İleri
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yaşlara kadar icra edilebilir çünkü cerrahisi dışında da uğraşı alanı
geniştir. Sadece hastalıkla uğraşmadığı ve doğum gibi sevindirici
olaylarda ailelerin mutluluğuna ortak olunduğu için sosyal yönü ağır
pozitif duygular ile yüklü bir daldır.

***
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KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Dr. Fuat BİLGEN
Kalp ve damar cerrahisi, kalbin ve damar sisteminin
(arteriel,venöz,lenf sistemi olmak üzere santral ve periferik tüm damar
sistemi) doğumsal veya sonradan kazanılmış problemleri ve
hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgili bir bilim dalıdır. Ülkemizde
yaklaşık 20 yıl öncesine kadar göğüs cerrahisi (Toraks cerrahisi) adı
altında akciğer cerrahisi ile birlikte idi. Daha sonra kalp damar cerrahisi
ve göğüs cerrahisi iki ayrı ihtisas sahası olarak kabul edildi. Örnek
olarak mediastende bir kitle vasküler bir yapı gösteriyorsa (anevrizma
gibi) kalp damar cerrahisinin; aksi halde göğüs cerrahisinin alanına
girmektedir. Diğer taraftan periferik arteryel ve venöz hastalıklar aynı
zamanda genel cerrahinin (damar cerrahisi üst ihtisası yoluyla) alanına
girmektedir.
Kalp ve damar cerrahisi kendi içersinde açık kalp cerrahisi ve
damar cerrahisi olmak üzere iki farklı disipline ayrılır. Açık kalp
cerrahisi mekanik dolaşım destekleri kullanılarak yapılan kalp ve torasik
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aort cerrahisi anlamına gelir. Bu alan oldukça gelişmiş teknolojiye
ihtiyaç duymaktadır. Açık kalp cerrahisi de kendi içersinde konjenital
ve edinsel kalp cerrahisi olmak üzere farklı özellik gösterir. Kalp damar
cerrahi asistan adayı bunlardan birini tercih edemez ; hepsini temel
olarak öğrenmek zorundadır. Ancak ihtisas yaptığı kurumun özelliklerine
bağlı olarak uzman olduğunda bir dalda daha tecrübeli olabilir. İhtisas
için kurum tercihinde bu durumun dikkate alınması faydalıdır.
Kalp ve damar cerrahisi ihtisası diğer ihtisas dalları gibi yoğun
özveri ve duyarlılık gerektirmekle birlikte ameliyatların diğer branşlara
göre daha uzun ve yorucu olması nedeni ile ayrı bir fiziksel efor
gerektirmektedir. Ayrıca bu branşta mortalite ve morbidite oranları
birçok branşa göre daha yüksektir; bu durum ayrı bir stres kaynağı
olmaktadır.
Gelişmiş teknoloji gerektiren açık kalp cerrahisi bir kaç yıl
öncesine kadar bazı büyük merkezlerde (fakülte ve sağlık bakanlığı
eğitim hastaneleri) yapılabilirken günümüzde özellikle invaziv kardioloji
ile parelel olarak ülke çapında yaygınlaşmıştır. Özellikle anadoluda tıp
fakülteleri gerek hizmet gerekse eğitim alanında önemli bir konuma
gelmiştir. Bu alanda özel hastaneler de devlet tarafından
desteklenmektedir. Devlet, kurum hastalarının tedavisinde (SSK,
emekli, memur, bağkur kurumlarına mensup hastalar ) özel hastanekamu hastanesi ayrımı yapmamaktadır. Bunun sonucu olarak özel
hastanelerin sektördeki payı giderek artmaktadır. Ülkemizde açık kalp
cerrahisi yapılabilen merkez sayısı 100 e yaklaşmıştır. Yaklaşık 30000
civarında açık kalp ameliyatı yapılabilmektedir. Bu gelişmeler ile ihtisas
sonrası iş imkanları geçmiş yıllara göre daha iyi görünmektedir.
Toplumdaki kardiovasküler sistem hastalıkları sıklığını göz önüne
aldığımızda bu kapasitenin dahada artması gerekmektedir.
Ülkemizde kalp damar cerrahisi, Türk Kalp Damar Cerrahisi
Derneği tarafından temsil edilmektedir. Bu derneğin üye sayısı
günümüzde 795 e ulaşmıştır.
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KARDİYOLOJİ
Dr. Mehmet AĞIRBAŞLI
Son iki yüzyıl içindeki endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ve
bununla bağlantılı olan ekonomik ve sosyal geçişler; rahatsızlıklardan ve
ölümlerden sorumlu olan hastalıkların oranlarında önemli değişikliklere
yol açmıştır. Kalp ve damar hastalıkları, günümüzde, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde başta gelen mortalite ve morbidite
nedenlerindendir. Kalp damar hastalıkları epidemisinin tam ortasında
olduğumuz bu çağda, dünyanın tüm bölgelerinde kalp damar hastalıkları
mortalitenin en önde gelen nedenidir. Kalp damar hastalıkları; koroner
kalp hastalıkları, inme, konjestif kalp yetersizliği, konjenital kalp
hastalıkları, romatizmal kalp hastalıkları, damarların tüm hastalıklarını
içeren hastalık grubudur. Son yıllarda kardiyolojide büyük gelişmeler
kaydedilmektedir. Koruyucu kardiyolojideki yenilikler, tanıya giderken
sahip olunan alternatif bolluğu ve tedavi şemasında ilerleme
kardiyolojiyi popüler bir bilim dalı haline getirmiştir. Aspirin, etkili lipid
ilaçları, sigaraya karşı açılan savaş,tansiyonu kontrol altına alan yeni
antihipertansifler, egsersiz teşviki koruyucu kardiyolojinin yenilikleri
arasında sayılabilir. Kardiyolojide tanı, teknolojinin de gelişmesiyle daha
basit bir forma girmiştir.
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Ekokardiyografi, Bilgisayarlı Tomografi, MR anjio gibi tanı
yöntemlerinin kullanılması ile birlikte aslında yeni bir uzmanlık alanı
gerektiren bölümler ortaya çıkmıştır. Acil servis hizmetlerinin %50'sini
kardiyolojik problemler oluşturmaktadır. Bu yüzden kardiyoloji pratiği
acil servis hizmetlerinin en önemli ayağını oluşturmaktadır. Akut
Myokard enfarktüsü, kardiyojenik şok, diseksiyonlar, pulmoner emboli,
pulmoner ödem gibi acil durumlar kardiyolojiyi direk olarak
ilgilendirmektedir. Kardiyoloji bugün için kendi alt gruplarında
branşlaşma noktasına kadar gelmiştir. Elektrofizyoloji aritmi, kalp
pilleri ve teşhis ve tedavi yöntemleriyle ilgilenir. İnvaziv kardiyoloji
PTCA, balon,stent ve kapak replasmanlarını içeren alt birimidir. Önleyici
kardiyoloji ise (Hipertansiyon, Hiperlipidemi, sigara içiciliği gibi)
kardiyolojinin bir başka alt birimini oluşturmaktadır. Genetik kardiyoloji
yeni gelişen bir alan olup ve kişiye özel uygulamalar artık kardiyolojinin
bir alt branşı olarak yerini almıştır. Kalp yetmezliği, transplantasyon,
yoğun bakım kardiyolojinin içinde olan ve ayrı bir bölüm halini alan
birimleridir. Ekokardiyografi, Multislayt CT, MR gibi tanısal kardiyoloji
kardiyolojinin farklı bir alt dalını temsil etmektedir. Kardiyoloji dahili
bir branş olmakla beraber sahip olduğu invaziv girişimlerle aslında
cerrahi-dahili karışımı bir branş halini almıştır. Bu özelliğiyle cerrahi
branşlarda eğitim almak istemeyen ama sadece medikal tedavi üzerine
kurulmuş bir branşı da benimsemeyen doktorlar için kardiyoloji iyi bir
seçenek olacaktır. Daha öncesinden iç hastalıklarının bünyesinde olan
kardiyoloji, şimdi ayrı bir Anabilim Dalı halini almıştır. Günümüz tıp
pratiğine baktığımızda ilerleyişin bu yönde olması kardiyolojiyi cazip bir
seçenek haline getirmiştir. Acil müdahale gerektiren bir çok konuyu
ihtiva eden kardiyolojinin, bu özelliği bu branşı seçme nedenlerindendir.
Kardiyoloji hızlı bir şekilde ilerleyen teknolojiden payını alması itibariyle
en önemli branşlardan biri olmuştur. Ve olmaya da devam edecektir...

***
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KULAK BURUN BOĞAZ
Dr. Alper TUTKUN
Komplike anatomik yapıların olduğu bir alanda sınırsız çalışma
imkanı sağlayan bir uzmanlık dalıdır. KBB uzmanlık alanı; kulak, burun,
paranazal sinüsler, ağız, boğaz, farinks, larinks, trakea, baş, boyun ve
komşu yapıların hastalık ve fonksiyon bozukluklarının medikal ve cerrahi
tedavisi ile ilgilenmektedir. Baş-boyun bölgesindeki sinirlerin
fonksiyonel bozuklukları; ses hastalıkları ve konuşma bozuklukları; yüz
iskeleti hastalıkları; ağız ve çene cerrahisi de uzmanlık dalının tedavi
alanına girmektedir.
Kulak Burun Boğaz ve Baş- Boyun Cerrahisi (KBB ve BBC)
ülkemizde yeni Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre 5 yıllık bir eğitim
süresini içermektedir. Yurtdışında ve ülkemizde giderek yerleşen alt
dalları mevcuttur.
Otoloji: Kulak hastalıkları ile ilgilenir. Temporal kemik, işitme ve denge
sistemini içeren, insan vücudunun en komplike anatomik bölgesidir.
Temporal kemik hastalıkları ve cerrahisi ile ilgilenmek için saha
anatomisine 3 boyutlu hakimiyetin sağlanması gerekmektedir. Kulak
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mikrocerrahisi üstün el becerisi gerektirmektedir. Nörotoloji, kulak ve
sinir sisteminin ortak hastalıkları ve kafa tabanı cerrahisi ile ilgilenir.
Rinoloji: Burun hastalıkları ile ilgilenir. Özellikle toplumda sık görülen
bir hastalık olan kronik sinüzitin tedavisi son yıllarda geliştirilen
“endoskopik sinüs cerrahisi “ ile başarıyla gerçekleştirilmektedir.
Burnun fonksiyonel girişimlerine hakim olan KBB hekimleri burunla ilgili
estetik cerrahi girişimleri (rinoplasti) de başarıyla uygulamaktadırlar.
Laringoloji: Larinks hastalıkları ile ilgilenir. Larinks (gırtlak), ses
tellerini içermektedir. Son yıllarda, teknolojik olanakların artması ile
ses
ve
konuşma
bozukluklarının
tedavisinde
ilerlemeler
kaydedilmektedir. Larinks (gırtlak) kanseri baş- boyun bölgesinin sıklıkla
görülen kanseridir ve toplumda sigara içiciliği ile yakından ilişkilidir.
Baş ve Boyun cerrahisi: Baş ve boyun bölgesinin hastalıkları ve
cerrahisi ile ilgilenir. Özellikle radikal cerrahi işlemleri kapsayan başboyun cerrahisi KBB uzmanlık eğitiminin önemli bir parçasıdır.
Türkiye’de giderek daha fazla sayıdaki KBB kliniğinde tiroid cerrahisi
yapılmaktadır. Pek çok KBB hekimi tarafından boyun bölgesi bilim
dalımızın arka bahçesi sayılarak sahip çıkılmaktadır. Boyun bölgesindeki
pek çok hastalık KBB’nin uğraş sahasındaki yapıların ( nazofarinks,
larinks, vb) detaylı muayenesini gerektirmektedir.
Fasiyal ve plastik cerrahi: Baş ve yüz bölgesinin plastik ve estetik
girişimleri ile ilgilenir. KBB hekimleri arasında son yıllarda önem verilen
konuların başında gelmektedir. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bu
konu ile ilgili kurslar düzenlenmekte, KBB hekimleri kendi sahaları ile
ilgili estetik girişimlere sahip çıkmaktadırlar. Fonksiyonel cerrahinin
estetik cerrahi ile birleştirilmesi tedavi kalitesini yükseltmektedir.
Pediatrik otolaringoloji: Çocukluk çağının KBB sorunları ile ilgilenir.
Çocukluk çağı, anatomik ve fizyolojik özellikleri açısından erişkinden
ayrılmaktadır. Bu nedenle, erişkinlerle benzer cerrahi tekniklerin
uygulandığı pediatrik grupta fizyolojik farklılıkları göz önüne alarak
değerlendirmeyi yapabilecek KBB hekimleri mevcuttur. Pediatri klinik
dalı ile yakın ilişki gerektirmektedir.
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KBB ve BBC, bünyesinde Odyoloji (İşitme ve Konuşma
Hastalıkları) bilim dalını barındırmaktadır. Odyoloji bilim dalında işitme
fonksiyonunun değerlendirilmesi için tanı değeri yüksek çalışmalar
yapılmaktadır. Son yıllarda, koklear implantın (biyonik kulak) ülkemiz
KBB kliniklerinde de uygulanması, koklear implant uygulanan hastaların
eğitimini de veren odyolojinin önemini arttırmıştır.
Uzmanlık eğitimi programı: Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre 5 yıllık
bir eğitim süresini içermektedir. Bu süre başka uzmanlık alanlarında
(genel cerrahi, göz hastalıkları, nöroloji ve anestezi ve reanimasyon)
geçirilmesi gereken rotasyonları da kapsamaktadır. Asistanlık eğitim
programı teorik bilgilerin kazanılmasını; sık tanı konulan ve rehabilite
edilen hastalıkların pratik eğitimini kapsamaktadır. Bu aşamalar oldukça
zahmetlidir ve yoğun çalışma dönemi fiziksel olarak da güçlü olmayı
gerektirir.
KBB ve BBC uzmanlık eğitim programı, adayları uzmanlık alanının
sık tanı konulan ve tedavi edilen hastalıkları ile baş edebilecek Genel
KBB Uzmanı olmaya hazırlar. Kulak, burun ve paranazal sinüs, ağız,
tükürük bezleri, farinks, larinks, trakea, özofagus, baş, boyun ve komşu
yapıların hastalıklarının anatomi, fizyoloji, patoloji, etyoloji ve
semptomatolojisi konularında teorik bilginin kazanılması ve cerrahi
prensiplerin benimsenmesi gerekmektedir. Odyoloji, allergoloji,
immünoloji, onkoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahide de temel
prensipler kazanılmalıdır. Tüm gereksinmeleri yerine getiren bir aday
uzmanlık sertifikasını almaya hak kazanarak “KBB Uzmanı” olarak
adlandırılır.
Çalışma olanakları: KBB ve BBC, cerrahiye ağırlık vermek isteyenler için
çok geniş bir alanda uygulama imkanı sağlamaktadır. Mikroşirürjik
yaklaşım gerektiren kulak cerrahisi ve kafa tabanı cerrahisinden
endoskopik rinolojik cerrahiye; açık ve radikal uygulamaları içeren başboyun cerrahisinden (boyun disseksiyonları, larinjektomiler, serbest
flepler, glomus cerrahisi gibi) teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı
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koklear implant (biyonik kulak) cerrahisine kadar geniş bir yelpazede
çalışma imkanı sunar.
KBB ve BBC‘nin çalışma imkanları çok geniştir. Öncelikle kendi
kendine yetebilen bir uzmanlık dalıdır. Ülkenin herhangi bir yerinde
lokal anestezi altında pek çok cerrahi girişimi gerçekleştirme imkanı
mevcuttur. Cerrahi işlemlerin yanında doyurucu bir poliklinik çalışması
imkanı sunar. Medikal tedavi uygulamaları açısından diğer cerrahi
uzmanlık dallarına göre daha zengindir.
KBB ve BBC, bazı uzmanlık dalları gibi hasta seçiminde yaş ve
cinsiyet ayrımı yapmaz. Belli merkezlere bağımlı olmama rahatlığı da
mesleğini periferde sürdürmek isteyen genç uzmanlar için önemli bir
avantajdır.
Diğer branşlarda olduğu gibi uzmanlar “Genel KBB” uzmanı
olarak çalışma eğilimi gösterirler. Ancak birden fazla uzmanın hizmet
verdiği kurumlarda, üniversitelerde, eğitim ve ihtisas hastanelerinde
daha önce belirtilen alt dal çalışmaları ağırlık kazanmaktadır. Her ne
kadar Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen üst ihtisas alanları
mevcut değilse de KBB Vakfı ve KBB Derneği tarafından oluşturulan alt
dal çalışma grupları bilimsel aktivitelerde bulunmakta ve toplantılar
düzenlemektedir.
Üniversite hastaneleri, ihtisas veren devlet hastaneleri, SSK
hastaneleri ve GATA’da KBB ve BBC klinikleri mevcuttur. Oluşturulan
Vakıf ve Dernek sayesinde klinikler arasında koordineli ve verimli bir
çalışma ortamı doğmuştur. Gelişen iletişim ve artan toplantı imkanları ile
klinikler ve meslektaşlar arası diyalog en üst düzeyde devam
etmektedir.
KBB ve BBC, bilimsel çalışma olanakları açısından zengin bir
klinik daldır. Türkiye, KBB ve BBC konusunda en fazla uluslararası yayını
olan sayılı ülke arasına girmiştir. Hekimlerimiz, bilimsel arenada sıklıkla
yer almakta, uluslarası bilimsel kuruluşlarda önemli görevler
üstlenmektedirler.
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Ekonomik kaygılar: Her meslekte olduğu gibi tıpta da uzmanlık dalı
seçiminde ekonomik kaygılar ön plana çıkmaktadır. Yine her meslek için
geçerli olduğu üzere mesleğimizin hayatımızı belli bir yaşam kalitesi
içinde sürdürmeye yetecek düzeyde gelir sağlaması gerekmektedir. Tıp
mesleğinin seçiminde değişen kriterler, sosyal ve ekonomik sorunlar,
branş seçimini de doğal olarak etkilemektedir. Klinik uygulama alanının
zenginliği ve özel çalışma olanaklarına bağlı olarak KBB & BBC ekonomik
olarak diğer uzmanlık dalları arasında öne çıkmaktadır. Mesleki
uygulamada ekonomik kaygılar en sonda gelmelidir. Yunus Emre’den bir
değişle bu konudaki seçimi sizlerin birikimlerinize bırakıyoruz “Aşk
gelecek; cümle eksiklikler biter.”

***
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NÖROLOJİ
Dr. Canan Aykut BİNGÖL
Nöroloji, santral ve periferik sinir sistemi hastalıklarının ilaçla
tedavisini içeren uzmanlık alanıdır. Son yıllara kadar
çok fazla
bilinmezi ve sınırlı tedavi yolları olan Nöroloji’de özellikle geçtiğimiz
10 yıl beyin on yılı ilan edildikten sonra yapılan araştırmalar ve
geliştirilen teknikler ile çok fazla yeni bilgiler ve yeni tedaviler
eklenmiştir.
Nöroloji araştırmalara ve yeniliklere çok açık bir bilim dalıdır. Beyin
ve sinir sisteminin bilinmezleri üzerine araştırmalar dünyada önemli
tutulmakta ve gelişmeler kaydedilmektedir. Genetik, farmakoloji,
fizyoloji cerrahi ve kök hücre alanlarındaki gelişmeler nörolojik
hastalıkların tedavilerinde yeni kapılar açmış ve nöroloji’ye yaklaşımı
değiştirmiştir. Temel bilimler yanında Psikiyatri, Radyoloji, Patoloji,
Beyin Cerrahisi, İç Hastalıkları ile de yakın ilişki içindedir.
Santral ve periferik sinir sistemi birçok alt yapıdan oluştuğundan
Nöroloji çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle temel teorik
eğitimi (anatomi, fizyoloji, farmakoloji, embriyoloji, histoloji ve
nöropsikoloji) geniş kapsamlıdır. Nöroloji’nin belki de en karmaşık ve zor
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yanı bu bilgilerin oturtulmasıdır. Tıp eğitimi sırasında edinilen bu bilgiler
uzmanlık eğitimine başlandığında çok ayrıntılı ve sistematik olarak
hatırlanmadığından zorluklar yaşanmaktadır. Nörolojik inceleme ve
hastalıklarına yaklaşım bu temel bilgiler olmaksızın hiç bir zaman yeterli
olamamaktadır.
Nöroloji’nin temel konuları:
Serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, epilepsi,
yaşlanma ve demans, davranış nörolojisi, uyku bozuklukları, sinir sistemi
enfeksiyonları, sinir sistemi tümörleri, sinir sistemi travmaları, beyin
omurilik hastalıkları, demiyelinizan hastalıklar, sinir sistemi gelişimsel
hastalıkları, sinir sistemi metabolik hastalıklar, sistemik hastalıkları ve
ilaçların sinir sistemine etkileri, ağrı, kas-sinir kavşağı hastalıkları, kas
hastalıkları, dejeneratif hastalıklar, omurilik hastalıkları, nörotoksisite
olarak sayılabilir.
Türkiye’de Nöroloji uzmanlık eğitimi son yapılan değişikler ile 4 yıl
olarak belirlenmiştir. Bu eğitim içinde İç Hastalıkları, Psikiyatri, Çocuk
Nörolojisi rotasyonları yer almaktadır. Yan dal uzmanlıkları

Nörooftalmoloji, Çocuk Nörolojisi, Nörofizyoloji, Uyku Bozuklukları
olarak belirlenmiştir. Ancak yurtdışında birçok ülkede diğer temel

konularda da yan dal uzmanlıkları verilmektedir.
Nöroloji’de tanı koyarken nörolojik inceleme en önemli basamaktır.
Belirti ve bulguların hangi sinir sistemi bölümünde yer aldığı ve hangi alt
sistemlerin birlikte katıldığı yapılan nörolojik inceleme ile tanımlanır.
Klinik özellikler yanında yardımcı tanı yöntemleri de çok önemlidir.
Özellikle son yıllarda gelişen teknikler ile nörolojik hastalıklara bakışı
değiştirmiş ve yeni kavramları gündeme getirmiştir. Yardımcı tanı
yöntemleri elektrofizyoloji, görüntüleme, genetik araştırmalar,
patolojik inceleme olarak sıralanabilir. Elektrofizyoloji çok geniş bir
konu olup sinir sisteminin fizyolojik ölçümlerini saptama bilimidir
denebilir. Elektrofizyoloji içinde santral sinir sistemine yönelik beyin
dalgalarını
kaydı
olan
elektroensefalografi
(EEG);
davranış
değişikliklerinin EEG ile incelemesini veren EEG çekimi video-EEG
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monitorizasyonu; EEG aktivitesine göre beyin haritalandırma, belirli bir
beyin aktivitesine yönelik belirli bazı potansiyellerin kaydının yapıldığı
olaylara–bağlı
potansiyeller
(event-related
potantials)
başlıca
tekniklerdir. Periferik sinir sistemine yönelik ile sinir iletim çalışmaları;
kas iğne çalışması; magnetik stimulasyon; uyarılmış potansiyeller
sayılabilir. Genetik çalışmalar birçok hastalık grubunda olduğu gibi
nörolojik hastalıkların tanımlanmasında yeni açılımlar getirmiştir.
Geliştirilen yeni boyama teknikleri ile kas, sinir beyin biyopsileri ile
birçok nörolojik hastalığın tanısı kolaylıkla konulabilmektedir.
Görüntüleme yöntemleri içinde magnetik rezonans inceleme beyin,
periferik sinir ve kas patolojilerini çok daha net verebilmektedir.
Fonksiyonel görüntüleme yöntemleri içinde SPECT ve PET çalışmaları
patolojilerin ne olduğu ve beyinde yarattıkları işlev bozukluklarını
vermektedir. Ayrıca magnetik rezonans ile yapılan işlev çalışmaları da
tanı ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.
Damar patolojilerinde kullanılan digital ve magnetik rezonans
angiyografiler hastalara yaklaşım ve izlemede çok yardımcı olmaktadır.
Nöroloji’de hastanın klinik tanı ve tedavisi yapılırken yardımcı
tanı yöntemleri ile ilgili laboratuarlarda da nöroloji doktorlarının önemli
görevleri vardır ve nöroloji’ye zenginlik katmaktadır. EEG, videomonitorizasyon laboratuarı, uyku laboratuarı, EMG ve uyandırılmış
potansiyeller laboratuarı, kas laboratuarı, beyin damar hastalıklarına
yönelik ultrasonografi laboratuarı, yürüme analizi laboratuarı, vertigo
laboratuarı nörologların yürüttükleri başlıca laboratuarlardır.
Nörolojik hastalıkların tedavisi son yıllara kadar çok sınırlı iken
son zamanlarda tanı yöntemlerinin ve farmakoloji yapılan çalışmaların
sonucu birçok yeni ilaç tedavisi gündeme gelmiştir. İlaç tedavileri
dışında özellikle epilepsi, hareket bozuklukları, damar hastalıklarında
cerrahi yöntemler tedavide yeni umutlar getirmiştir. Halen birçok
nörolojik hastalıkla tamamen iyileşme sağlanamazsa da hastalıkların
seyri yavaşlatılabilmiş ve hastaların yaşam kalitesi belirgin olarak
yükseltilmiştir.
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Sinir sistemi ve sinir hücreleri herhangi bir nedenden dolayı bir
hasarlanmaya uğradıysa geri dönüşü genellikle olanaklı olmamaktadır. Bu
nedenle nörolojik hastalıkların büyük bir bölümünde acil tanı ve tedaviye
gerek duyulur. Sinir sisteminin hasarlanması sonucu hastalarda
disabilite yüksektir ve bakıma gereksinim duyulur. Bu nedenlerle
Nörolojik hastalıklar hastanede izlem, araştırma ve tedavi
gerektirmektedir. Özellikle ileri yaşlarda nörolojik sorunlara sık
rastlanır ve diğer sistem hastalıkları da olduğundan diğer bilim dalları
ile yakın işbirliği gerektirir. Diğer bilim dalları hastalıklarında da
nörolojik komplikasyonlar sık olduğundan diğer bilim dalları ile sıkı
işbirliği karşılıklı devam eder.
Ülkemizde nörologların sayısı giderek artmakla birlikte ülke
genelinde halen gereksinim devam etmektedir. Özellikle yeni tanı
yöntemleri konusunda özelleşmiş nörologlar az sayıdadır. Nörologlar
özel olarak çalışabilecekleri ve laboratuar açabilecekleri gibi
hastanelerde de yeni laboratuarların açılması ile birlikte gereklilikleri
artacaktır.
Nöroloji araştırmaya açık ve yeni tekniklerle tanı ve tedavi
yöntemleri ile çok gelişmeler göstermiş tıp bilimlerinden biridir.
Problem çözmeye yönelik, matematiksel ve merak uyandıran bir bilim
dalıdır. Zedelenmesinde geri dönüşümü olmayan bir organ ile
uğraştığından hızlı ve doğru hareket edilmesi gerekmektedir. Bu
özellikleri nöroloji’yi zevkli ve heyecanlı yapmaktadır. Hastaların
disabilitesi ve tedavilerin her zaman beklenildiği kadar iyi olmaması
umut kırıcı gibi gözükse de zamanında ve doğru yapılan yeni geliştirilmiş
tedavilerle nöroloji eski görüntüsünü kaybetmiştir.
Problem çözmeye meraklı, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın,
yeniliklere açık, sorumluluk, risk alabilen ve acil durum karışında
mantıklı karar verebilen kişiler için nöroloji çok zevkli bir tıp bilimi
olabilir. Ancak nöroloji’nin içerdiği farklı alt bilimleri ve çalışmaları
farklı kişilik özellikleri içinde zengin bir ortam içerir. Özel olarak,
hastanede ve akademik olarak da geniş olanaklar sunan nöroloji
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önümüzdeki yıllarda teknolojiden en çok yararlanacak bilimdalları içinde
gözükmektedir.

***
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NÜKLEER TIP
Dr. Semih Doğan, Dr. Turgut TUROĞLU
Nükleer tıp radyoaktif ilaçların tanı (görüntüleme ve ölçüm) ve
tedavi amacıyla kullanıldığı bir uzmanlık dalıdır. 1983 yılından beri
anabilim dalı statüsünde olup uzmanlık eğitimi süresi Tıpta Uzmanlık
Tüzüğü’ne göre dört senedir. Bu süre iç hastalıkları (6 ay), radyasyon
onkolojisi (3 ay) , patoloji, biyokimya (3 ay) alanlarında geçirilmesi
gerekli rotasyon sürelerini de içermektedir.
Nükleer tıbbın tanı uygulamalarından en sık kullanılanı
radyonüklid görüntüleme olup iki boyutlu (sintigrafi) , üç boyutlu yani
tomografik ve dört boyutlu yani EKG ile senkronize gated-SPECT gibi
zaman boyutunun da eklendiği tomografik incelemeleri içerir. Üç boyutlu
görüntülemenin çeşitleri tek fotonlu bilgisayarlı emisyon tomografisi
(SPECT), pozitron emisyon tomografisi (PET) ile PET/CT denilen
kombine
pozitron
emisyon
tomografisi-bilgisayarlı
tomografi
incelemeleridir. Bu tıbbi görüntülemelerde eser miktarda kısa yarı ömrü
olan radyoaktif ilaç (radyofarmasötik) hastaya genellikle intravenöz
yolla, bazen ağızdan veya solunum yoluyla verildikten ya da bir vücut
boşluğuna uygulandıktan sonra hastanın vücudundan yayınlanan
elektromanyetik ışınlar gama kamera veya PET kamerası tarafından
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saptanır. Nükleer tıp görüntülemesinde uygulanan radyoaktif maddenin
canlının vücudu içinde uzaysal ve zamana göre in vivo dağılımı sayısal
olarak kaydedilir. Kaydedilen imajlar genellikle görsel olarak
değerlendirilir ve/veya bilgisayar ortamında işlemlenir ve kantitatif
değerlendirme yapılır.
Konvansiyonel (gama kamera, SPECT) nükleer tıp : nükleer
kardiyoloji (miyokard perfüzyon sintigrafisi), nükleer onkoloji (evreleme
ve izlem için kemik sintigrafisi, galyum sintigrafisi, tedavi sonrası
rezidüel/rekürrent canlı tümör dokusu araştırma) nükleer nefroüroloji
(DMSA statik böbrek sintigrafisi ile pyelonefrit ve ektopi/füzyon
anomalisi arama; dinamik böbrek sintigrafisi ile nativ ve transplante
böbrekte GFR, klirens ve diferansiyel renal fonksiyonun kantitatif
değerlendirilmesi, , renal fonksiyonun, obstrüksiyon ve renovasküler
hipertansiyonun incelenmesi) ve endokrinoloji (tiroid, paratiroid,
sürrenal, APUD tm) alanlarında rutin nükleer tıp hizmeti verilmektedir.
PET ve PET/CT onkolojide malignite araştırma (soliter pulmoner
tm), evreleme/ tekrar evreleme (lenfatik ve uzak met.), takip (tedaviye
cevap, rezidüel ve rekürrent tm saptanması) ve kardiyolojide canlı
miyokard dokusu varlığı (revaskülarizasyondan yararlanma potansiyeli
olan), nörolojide ise epileptik odağın yerinin gösterilmesi (medikal
terapiye refrakter olgularda preop. ) endikasyonları ile klinik
uygulamada yerini almıştır. PET/CT’nin onkolojik uygulamaları özellikle
son yıllarda giderek artan popülarite kazanmıştır.
Ayrıca cerrahi ile birlikte gamma (surgical) probe ile sentinel
lenf düğümü saptanması ve minimal invazif cerrahi, meme kanseri ve
melanomada giderek daha yaygın olarak uygulanmaktadır.
Tedavi uygulamaları diferansiye tiroid Ca’da ve hipertiroidide
İyot-131 ile başlamış olup halen devam etmektedir. Ayrıca osteoblastik
kemik metastazlarında ağrının palyasyonu, I-131-Lipiodol ile
hepatosellüler Ca tedavisi, radyosinoviektomi uygulamaları mevcuttur.
Radyoimmun terapide ticari kullanıma giren uygulamaların ülkemizde de
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başlaması (rekürrent veya refrakter indolent tip B hücreli NHL’da Y-90
ile işaretli anti-CD20 monoklonal antikoru gibi) umut vermektedirilir.
Ömrün uzaması ile onkoloji ve kardioloji başta olmak üzere
sağlık problemleri olan hasta sayısında artış beklenmektedir.Bu tabloya
Türkiye’nin endemik guatr bölgesi olmasından kaynaklanan hipertiroidi,
(mülti)nodüler guatr, tiroid Ca olguları ve bu hastalıklarda nükleer
tıbbın hem tanı hem tedavi uygulamaları eklenirse; gelecekte nükleer
tıbbın önemi ve kullanımı gittikçe artacaktır.Gelecekteki gelişmeler
gerek yeni/geliştirilen aygıt teknolojisinden (bilgisayar unsuru dahil)
gerek bulunan yeni radyofarmasötiklerden gerekse hekimliğin yapılış
tarzından (minimal invaziv cerrahi, noninvaziv tanı ) kaynaklanacak gibi
gözükmektedir. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimi (bilgi ve beceri )
sırasında genel tıp bilgisi düzeyi, kişisel çabaları da (nükleer tıp
yayınlarını okumak, kongrelere (EANM, SNM), Avrupa Nükleer Tıp
Okulu’na, seminerlere katılmak) çok önemlidir.
Özlük hakkı: Fiili hizmet zammı nedeniyle erken emeklilik ve
yılda bir ay şua izni hakları vardır.
Aile ve özel yaşam üzerine etki: İcapçı nöbeti (kardiak,GİS
kanama, pulmoner emboli araştırma, nefroürolojik acil olgular için)
dışında rutin nöbet yoktur. Bazı üniversite hastanelerindeki nöbet ve
özel sektörde Cumartesi (yarım ve nadiren tam gün) dışında hafta
sonları kamu sektöründe boştur. Kamu sektöründe çalışanlar için
(üniversite hastanelerinde) yılda bir ay ücretli şua izni vardır. Böylece
ailenize, araştırma-yazmaya ve hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.
Akademik kariyer: Nükleer tıp için çok iyi genel tıp, bilgisayar ve
yabancı dil bilgisi şarttır (yalnız akademisyenlere değil tüm nükleer tıp
uzmanları için önkoşul) . Araştırma ve çalışma (hayvan, klinik ve
enstrümantasyon çalışması) yapmaya çok uygun bir daldır.
Mültidisipliner çalışmayı sevmek ve yatkınlık gerektirir.
Çalışma ortamı: Temel bilimler kadar hastadan uzak değil,
yataklı klinik dallar kadar da stresli değildir. Tıbbın hemen tüm
dallarından hasta gönderildiği için hekim ve hasta ilişkileri önemlidir.
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Tedavi uygulamaları da olduğundan hekimliğinizi yaşarsınız. Ortamdaki
radyasyon için radyasyondan korunma yöntemleri uygulanmaktadır ve
hekim tarafından alınan radyasyon, çalışan personel için uluslar arası
komiteler tarafından kararlaştırılan “izin verilen radyasyon” seviyesinin
çok daha altındadır.
İş bulma olanakları ve dalın geleceği: Donanıma (aygıt) ve
hastaneye/görüntüleme merkezine bağımlılık nedeniyle özel ve bağımsız
çalışma olanakları sınırlıdır. Nükleer tıp uzmanları yüksek teknoloji
ürünü ve yatırım gerektiren laboratuarlarda çalışmak zorundadır. Buna
karşılık her nükleer görüntüleme merkezi orada fiilen bulunan bir
nükleer tıp uzmanı çalıştırmak zorundadır. Dolayısıyla, özel hastaneler,
özel görüntüleme merkezleri ile kamu sektöründe kardiyoloji ve onkoloji
merkezleri, devlet hastaneleri ve üniversitelerde nükleer tıp uzmanı
talebi devam etmektedir. Şu an için bu gelişimin motoru PET/CT ve
tedavi uygulamalarıdır. Konvansiyonel (gama kamera, SPECT) nükleer
tıp da nükleer kardiyoloji, nükleer onkoloji, nükleer nefroüroloji,
endokrinoloji ve nörolojik bilimler alanlarında yaygınlaşmaya devam
etmektedir. Ayrıca ameliyathanede gamma (surgical) probe uygulamaları
gündemde olup, rutine girmesi söz konusudur. Radyoimmun terapide
ticari kullanıma giren uygulamaların ülkemizde de başlaması (rekürrent
veya refrakter indolent tip B hücreli NHL’da Y-90 ile işaretli
ibritumomab tiuksetan gibi) umut vermektedir.
Ülkemizde gamma kamera ve PET/CT kamerası sayısında olduğu
gibi nükleer tıp uzmanı sayısı da gelişmiş ülke normlarına ulaşmamıştır.
Sorun gama kamera ve PET, PET/CT sayısını yeterince arttıramadan
uzman sayısının arttırılması tehlikesinde yatmaktadır. Arzu edilen
durum kamuda ve özel sektörde bu yatırımların zamanında yapılıp,
uzman sayımızın da aygıt sayısına paralel olarak dünya normlarına
çıkartılmasıdır.
Sonuç olarak, nükleer tıp mültidisipliner çalışmayı, genel tıp
bilgisi, ekip çalışması, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi gerektiren,
araştırma yapmaya uygun; gerek uzmanlık eğitimi sırasında gerekse
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sonrasında yoğun bir bilgi ve beceri edinme, literatürü yakın izlemeyi
gerektiren bir dahili tıp bilimleri dalıdır. Hem akademik hem
profesyonel yaşam açısından doyurucu bir daldır. Ülkemizde gereğinden
çok tıp fakültesi, gereksinimden fazla hekim (yaklaşık 90 000) vardır ve
her yıl tıp fakültelerimizden yaklaşık 4500 kişi mezun olmakta ve gene
her yıl 3000 yeni hekim (yeni mezunlar ile emeklilik vefat gibi
nedenlerle sistem dışı kalan 1500 hekimin farkı) “hekimler ordusu”na
katılmaktadır. Bu sorunun yetişmekte olan nükleer tıp uzmanlarının
sayısına da olumsuz olarak yansıması doğaldır. Buna karşın ülkemizde
nükleer tıp potansiyel olarak hala gelişmeye açık bir alandır.

***
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ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
Ortopedi ve Travmatoloji kas iskelet sisteminin tıbbi ve cerrahi
tedavisi ile ilgili bir uzmanlık alanıdır. Hareket sistemi iskeleti oluşturan
kemikler, eklemler, bunları oynatan adaleler, adalelere emir ileten
sinirler ve bunları besleyen damarlardan oluşmaktadır.
Ortopedi ve Travmatoloji
ihtisas süresi yeni hazırlanan
uzmanlık tüzüğüne göre 5 yıldır. Bu süre içinde rotasyon olarak genel
cerrahi, plastik cerrahi ,anestezi ve animasyon anabilim dalları yer
almaktadır. Ülkemizde yan dal olarak isimlendirilen alt gruplarla ilgili
mevzuat henüz netleşmeden El Cerrahisinin bir bilim dalı olarak
ortopedi veya plastik cerrahi altında faaliyet göstermesi YÖK
tarafından uygun görülmüş ve yaklaşık 17 yıldır bir çok Üniversitede El
Cerrahisi bilim dalları çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni çıkan
mevzuatla ortopedi veya plastik cerrahi ihtisasını takiben 2 yıllık bir
eğitim sonrası yan dal yada alt dal uzmanı ünvanı verilecektir. Yeni tüzük
çalışmalarında eğitim takvimi ,müfredatı ve sınav esasları açıklanmıştır.
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Hareket sistemi hastalıkları doğuştan deformiteler, çocukluk
çağındaki gelişme bozuklukları, erişkinlerin kemik ve eklem hastalıkları,
bu dokuların tümöral oluşumlarıdır. Travmatoloji ise ciltten başlayarak
cilt altı, adale, tendon, kemik, damar, sinir yaralanmasının tedavisini
kapsar.
Tedavi seçenekleri gelişen teknolojiye paralelel olarak son 20
yılda geçmiş yöntemlere göre çok ilerlemiş ve değişmiştir. Yeni
yöntemlerin ortaya çıkması koruyucu yada erken tedavi seçeneklerini
sunacak uzman sayısının artması ile doğuştan kalça çıkığı, kompartman
sendromuna bağlı volkman iskemisi , Mall de Pott, osteomyelit …gibi olgu
sayıları çok azalmıştır. Hasta monitorizasyonunun ve anestezi ajanlarının
yardımıyla eskiden cerrahi düşünülmeyen birçok olgu bugün başarı ile
tedavi edilmektedir.
Çocuklarda doğuştan deformiteler özellikle kalça çıkığı, ayak
eğrilikleri, duruş bozuklukları, omurga eğrilikleri, cerebral palsy
sekelleri.
Erişkinlerde ise kıkırdak dejenerasyonu ile seyreden eklem
hastalıklarının sıklıkla kalça ve diz ekleminin protezler ile
rekonstrüksiyonu, omurgada ise dejeneratif bozuklukların tesbit ve
füzyon ile tedavisi, disk patolojilerinin ve diğer sıkışıklıkların gevşetme
yöntemleriyle tedavisi. İskelet mekaniğini düzeltmek amaçlı kemik
osteotomileri, Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin cerrahi eksizyonu ve
oluşan defektlerin serbest flepler ile rekonstrüksiyonu.
Travma ise her türlü kemik kırığının, eklem çıkık, instabiliteleri
ve bunlara eşlik eden yumuşak doku yaralanmalarının tedavisini kapsar.
Kırıkların fonksiyonel konservatif tedavisi geçmişten bu güne fazla
değişim göstermemiştir. Erken haraket ve rehabilitasyon fonsiyonel
sonuçlarda çok iyi sonuçlar vermekte ve normal hayata dönüşü
hızlandırmakdır son yıllarda kullanılan rigit tesbit yöntem ve implantları
özellikle yaygınlaşan minimal invasif
yöntemler (artroskopi veya
floroskopi yardımlı) sağlam kalan dokulara en az zarar vererek en
kuvvetli tesbiti sağlayarak etkili tedavi seçeneklerini çoğaltmıştır. Uzun

122

kemiklerde intra medüller çiviler, kilitli plak vidalar, eksternal
fiksatörler, kemik greftlerinin yerine kullanılan allogreft ve kemik
şekillendirici proteinlerin kullanımı eski problemlerin çoğuna çözüm
olmuştur.
Eklem yaralanmalarının tedavisinde artroskopinin yardımı ile
hem tanısal dağarcık genişlemiş hem de artroskopik ensrümanların
gelişimi ile birçok bağ yaralanması tedavi edilebilmesiyle özellikle
sporcularda fonksiyon kazanımını çok hızlandırmıştır. Sıklıkla dizde
önçapraz bağ ve menisküs yaralanmaları, omuz çıkık ve rotator kılıf
yaralanmaları, el bileği TFCC yaralanmaları tamamen artroskopik
tekniklerle tedavi edilebilmektedir.
1970 lerin sonunda dünyadaki uygulamaların hemen ardından
mikrocerrahinin ilk uygulamaları başlamış 1980lerde yaygınlaşmıştır.
Mikrocerrahi mikroskop ile 7-20 büyütme altında çok küçük çapta
damarların uç-uca anostomozunu ve sinirlerin interfasiküler onarımını
mümkün kılarak eskiden mucize sayılabilecek ampute parçaların
replantasyonuna olanak sağlamış. Tümör eksizyonu sonrası, travmatik
doku kayıpları sonrası, kaynamayan defektli pseudoartrozlar sonrası
serbest flep dediğimiz dönör alanlardan alınan cilt, adale, kemik gibi
dokuların alıcı sahada yeniden vaskülerize edilmesi ile fonksiyonel
rekonstrüksiyona olanak vermiştir. Periferik sinir onarımlarının başarı
yüzdeleri çok artmış, daha proksimal yaralanmalarda travmatik plexus
brachialis yaralanmalarında ve yenidoğanlarda ki obstetrik paralizilerde
mikrocerrahi yöntemlerle 3 aylıktan sonra gerek primer gerek sinir
greftleri ile tamirler başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.
Mikrocerrahi ile uğraşmanın ve başarının tarif edilmez bir
manevi doyumu vardır, ancak öğrenme eğrisi ve eğitimi oldukça zaman
almakta ve büyük sabır gerektirmektedir. Ameliyat süresi oldukça
uzundur ortalama 6-8 saat olup 10-12 saate kadar uzayabilir ve daha da
kötüsü ertesi gün dolaşım problemi olduğu takdirde aynı işi bir daha
yapmak gerekebilir. Travmatik olgular ise genellikle gece yarısı geldiği
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için acil ameliyata alınmaktadır bu açıdan bakıldığında diğer branşlara
göre daha çok özveri ve sabır gerektirmektedir.
Ortopedi ve Travmatoloji yöntemlerin çeşitlenmesi ve
yeniliklerin son 20 yılda çok artması nedeniyle günümüzde büyük
şehirlerde üniversite yada diğer eğitim veren kurumlarda çalışan
hekimlerde ilgi gruplarına göre alt gruplarda daha konsantre çalışan
branşlaşma yada daha spesfik çalışanların sayısı dünyada ki yönelime
paralel olarak artmaktadır. Genel ortopedi yapan sayısı her geçen gün
azalmaktadır.
Bu alt grupları şöyle isimlendirebiliriz: Pediatrik ortopedi, Travma,El ve
üst extremite,Omuz Dirsek Cerrahisi, Vertebra Ortopedik onkoloji,
Artroskopi ve spor yaralanmaları,Eklem cerrahisi artroplasti(Diz ve
kalça Protezi), Ayak ve ayak bileği cerrahisi
Bu grupların çoğunu birbiriyle kesişen olguları ve de diğer bilim dalları
ile multidisipliner anlayışla çalışmaktadır.
Sonuç olarak ortopedi ve travmatoloji teknoloji ile gelişimini
sürdürmektedir.
Hastalarının iyileşme yüzdesi yüksek yüz güldürücü, pozitif
motivasyona sahiptir.
Özellikle kemik girişimleri sonucu radyolojik olarak yapılan
girişimin iyi yada kötü mü sorusunun anında anlaşılması nedeniyle
objektif değerlendirme şansının en yüksek olduğu branşlardan biridir.
Genel vücut travmaları yoğun bakım ve büyük cerrahi girişimler
gerektirmekle birlikte extremite cerrahisinin lokal anestezi ile
yapılabilmesi ve minimal invasif yöntemlerin kullanılabilmesi ayaktan
gece yatırmadan tedavi imkanı sağlamaktadır.
Geniş hasta ve tedavi yelpazesine sahip bu branşta güncel bilginin
değişimi hızlı olduğu için yeterli teorik bilgiye sahip olmak için çaba
gereklidir.
Asistanlık dönemi yoğun nöbet ve fiziksel yorgunluk sunan bu
ihtisas dalı ülkemizin güncel şartlarında yeterli maddi karşılık veremese
de manevi doyumu yüksek zevkli yapılan üretilen işin sonucunun objektif
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olarak görülebildiği hem serbest hekimlik olanakları sunan hem de
temel araştırma olanaklarının olduğu bir ihtisas dalıdır.

***
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PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ
Dr. Mehmet BAYRAMİÇLİ
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin ilgi alanları
doğumsal ve edinsel şekil bozukluklarını düzeltmek, kaybedilmiş doku ve
organları onarmak veya yeniden yapmak ve herhangi bir anomaliden
bağımsız olarak, beğenilmeyen görünümü daha güzel hale getirmek gibi
üç ana başlıkta toplanabilir. Bu ilgi alanlarının tümünde çok farklı
cerrahi teknikler kullanılmakta, ayrıca yaş, cinsiyet ve anatomik bölge
ayırt edilmemektedir. Bu nedenle geniş kapsamlı ve uzun bir eğitim
süreci gereklidir.
Değiştirilen Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlık eğitimi 5 yıllık resmi süresi ile eğitim
dönemi en uzun dallar arasındadır. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
uzmanlık eğitimi süresince en uzunu Genel Cerrahi’de olmak üzere
Ortopedi, Kulak Burun Boğaz, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi Anestezi
ve Patoloji gibi uzmanlık alanlarında geçirilmesi gereken rotasyon
süreleri de bulunmaktadır.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlık alanı içinde her biri
özel bir alt bölüm olarak ilgi duyulabilecek çok çeşitli konular
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bulunmaktadır. Klinikteki ilk başarılı böbrek naklini gerçekleştirdiği için
1990 yılında Nobel tıp ödülü kazanan Joseph Murray’in plastik cerrah
olması bile bu dalda ilgi alanlarının ne kadar çeşitli ve geniş olduğunun
bir kanıtıdır. Doğumsal anomaliler, Kranyomaksillofasiyal cerrahi, Başboyun tümörlerinin cerrahisi, Deri tümörlerinin cerrahisi, El cerrahisi,
Rekonstrüktif Mikrocerrahi, Yanıklar, Meme ve Genital bölge
rekonstrüksiyonları, Gövde ve Alt ekstremite rekonstrüksiyonları ve
Estetik cerrahi gibi bazıları kendi içinde bile çeşittir. Alt bölümlere
ayrılabilecek ilgi alanları mevcuttur. Yeni hazırlanan uzmanlık tüzüğüne
göre El cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi’nin resmi yan dal
uzmanlığı olarak belirlenmiş, maksillofasiyal cerrahi ise bağımsız yeni
bir anadal olarak planlanmıştır.
Yukarda sayılan ilgi alanları nedeniyle Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi, Beyin cerrahisi, Ortopedi, Çocuk Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz,
Göz, Genel Cerrahi, Kadın-Doğum, Üroloji, Dermatoloji gibi uzayan bir
liste içindeki birçok cerrahi ve dahili bilim dalıyla çok yakın hatta çoğu
zaman iç içe bir ilişki içindedir. Vücudun hemen her bölgesinde çalıştığı,
farklı cerrahi teknikler kullandığı ve tekniklerdeki değişimlere çok açık
olduğu için Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi temel tıp dallarından
Anatomi ile de sıkı işbirliği yapar.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi’de uzmanlık eğitimi dönemi
diğer cerrahi dallarda olduğu gibi yorucudur ve çoğu zaman özel
yaşantıdan fedakarlık gerektirir. Bu dönemdeki iş yükü çeşitli eğitim
klinikleri arasında farklılık göstermektedir. Ancak büyük eğitim
hastanelerinin günlük iş yükü ve aldıkları acil başvurular içinde Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahinin payına düşen kısım azımsanmayacak orandadır.
Acil başvurular arasında en büyük hasta grubunu oluşturan
maksillofasiyal travma, el yaralanmaları, yanıklar ve travmatik doku
kayıpları plastik cerrahi asistanlarının nöbetler sırasında en sık
karşılaştıkları ve eğitimleri boyunca da ameliyatlarında en çok deneyim
kazandıkları
konulardır. Günlük poliklinikte ise dudak ve damak
yarıklarının başı çektiği doğumsal anomaliler, deri ve adneksal yapıların
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tümörleri, baş ve boyun bölgesine ait tümörler, alt ve üst ekstremite
rekonstrüksiyonu gerektiren hastalar sayıca daha fazla görülmektedir.
Bunların yanısıra kliniğin özellikle deneyimli olduğu belirli hasta
gruplarıyla da asistanlık döneminde sık karşılaşılır. Estetik cerrahi,
hasta-hekim ilişkisinde kişisel boyutun çok öne çıktığı bir alan olduğu
için asistanlık döneminde bu tür ameliyatların sorumluluğunu alma fırsatı
daha az yakalanmaktadır. Bununla birlikte diğer alanlarda kazanılan
cerrahi yetkinlik sayesinde bu alandaki açığı kapatmak nispeten kolay
olmaktadır.
Mikrocerrahi ve endoskopik cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi içinde günlük kullanıma girmiş ve asistanlık sırasında özel eğitim
gerektiren tekniklerdir. Bu konudaki eğitimlere çeşitli klinikler farklı
ağırlıklar verebilirler. Çalışılan klinikte eksik olduğuna inanılan bu tür bir
eğitim kliniklerin kendi aralarında anlaşarak yaptıkları rotasyon
programlarıyla giderilebilmektedir.
2009 yılı verilerine göre Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
eğitimi 45 üniversite ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı 34 eğitim
hastanesindeki toplam 79 klinikte verilmektedir. Türk Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin kayıtlı olarak 477 üyesi
bulunmakta ve kayıtsızlarla birlikte Türkiye’deki plastik cerrah sayısının
950 olduğu belirtilmektedir. Türkiye’ nin Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi’ deki düzeyi, bilimsel üretim ve cerrahi teknikler açısından
gelişmiş batı ülkeleri arasında bile saygınlık kazanmayı başarmıştır. Bu
saygınlıkta bugüne kadar yalnızca eğitim olanakların iyi olduğu az
sayıdaki merkezde verilen ciddi eğitimin rolü büyüktür. Bununla birlikte,
alt yapı ve eğitim olanakları tam anlamıyla dikkate alınmadan sayıları
plansız biçimde artırılan eğitim kliniklerinde eğitim standartlarının
korunması zorlaşmaktadır.
Plastik cerrahi medikal tedaviyi en az kullanan ve poliklinik hizmeti en az
olan dallardan biri belki de birincisidir. Plastik cerrahi hizmeti büyük
ölçüde ameliyathanede daha küçük oranda da küçük girişim odalarında
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yapılan cerrahi işlemlere dayanır. Buna karşılık plastik cerrahi
ameliyatları için gerekli olan teknolojik alt yapı diğer cerrahi dallara
kıyasla çok daha azdır. Standartlara uygun hastanelerdeki ameliyathane
olanakları çoğu zaman yeterli olmaktadır. Bu gereksinimler dikkate
alınarak Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlarının iş olanakları
belirlenebilir.
Akademik kariyerin öne çıktığı resmi ve özel üniversite
kliniklerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna
bağlı eğitim hastanelerinin eğitim kadrolarında görev almak seçenekler
arasındadır. Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarına bağlı
hastaneler veya özel hastaneler plastik cerrahi uzmanları için uygun
çalışma koşulları sağlamaktadır. Ayrıca, bağlı bulunulan hastanedeki
çalışma saatleri dışında veya hiçbir kuruma bağımlı olmadan özel
muayenehane çalıştırmak mümkündür. Resmi kurumlardan bağımsız
olarak özel muayene çalıştıran veya özel hastanelerde çalışan plastik
cerrahların büyük bir çoğunluğu İstanbul’da bulunmaktadır. Diğer illerde
bulunan plastik cerrahların çoğu ise kısmi statüde de olsa çoğunlukla
resmi kurumlarla bağlantılı çalışmaktadırlar.
Büyük hastanelere bağlı çalışan plastik cerrahlar daha çok
sayıda hasta kabul etmekte ve rekonstrüktif ameliyat gerektiren
olguların oranı estetik girişimlere kıyasla daha yüksek olmaktadır. Buna
karşılık, özel muayenehane hekimlerine yapılan başvuruların büyük
çoğunluğu estetik amaçlıdır.
Plastik cerrahların sayısı Türkiye genelinde henüz çok fazla olmadığı için
mesleki ve maddi beklentiler hala karşılanabilmektedirler. Ancak plastik
cerrah sayısının hızla artması ve büyük çoğunluğun özellikle birkaç
büyük ilde toplanması bu beklentilerin zaman içinde yeterince
karşılanamaması sonucunu doğurabilir.
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RADYASYON ONKOLOJİSİ
Dr. Maktav DİNÇER
Son iki dekat
içerisinde kanserden ölme oranları
düşerken, kanser insidansı artmaktadır. Kanser insidansının artması
toplumların
yaşlanması, tanı olanaklarının artması ve çevresel
etmenlerin rolü
ile açıklanmaktadır. Ancak tütün kullanımı karşıtı
kampanyaların etkili olduğu toplumlarda örneğin akciğer kanseri
insidansı da azalmaktadır. Kanser nedeniyle ölümlerin azalması sebepleri
arasında, kanseri önleyici yaklaşımların etkileri, erken tanı olanaklarının
çoğalması, erken belirtiler konusunda toplumun bilinçlenmesi ve en
önemlisi kanser tedavisindeki başarılardır. Toplumun sosyo-ekonomik
düzeyi yükseldikçe kanser dışı sebeplerle ölümler azalacağı ve yaşlı
nüfus oranı çoğalacağı için giderek daha fazla kanser tanısı konulacak ve
kanser ile yaşamakta olan insan sayısı artacaktır.
Radyoterapide, iyonizan ışınlar yada atom partikülleri lokalize
kanser odaklarını yok etmek ve çok nadiren de bazı kanser dışı (selim ve
genellikle enflamatuvar) hastalıklarda bulguları geriletmek için kullanılır.
Bu tedavileri uygulayan, öğreten, araştırmalar yapan tıp dalına
radyasyon onkolojisi adı verilir.
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Radyoterapide kullanılan ışınlar, elektromagnetik dalgalar
spektrumu içerisinde yer alan foton veya gamma ışınları ya da
elektronlar gibi hızlandırılmış atom partikülleridir. Farklı fiziksel yapı
ve farklı enerjilerdeki ışınların organizmadaki biyolojik etkileri
farklıdır. En önemli biyolojik etki farklılıkları, deriden girdikten sonra
ışının hangi mesafede maksimum enerjisini bıraktığı, hangi derinliğe
kadar ulaşabildiği, organizmadaki transfer yolu üzerinde ne oranda
değişiklikler oluşturduğu şeklinde sıralanır. Radyasyon onkoloğu
endikasyon koyduktan sonra, tedavi bölgesini lokalize edip, bu bölgeye
vereceği ışın türünün fiziksel özelliklerini de kararlaştırır. İyonizan ışın
biyolojik ortamdan geçerken, o ortamdaki başta su olmak üzere, diğer
atom ve molekülleri iyonize eder. Bu iyonlar başta DNA yapısını bozar
ve bu da hücrenin canlı kalmasını ve çoğalmasını engeller. Radyasyonu
sadece ve sadece kanser hücrelerine odaklamak mümkün değildir.
Dolayısıyla etraftaki normal hücreler de radyoterapiden etkilenir.
Ancak normal hücrelerdeki enzimatik mekanizmalar bu hasarları iyi
tamir ederler ve normal hücreler hasardan kendini bir süre sonra
kurtarır. Fakat kanser hücreleri ölür. Radyasyon onkoloğunun en önemli
işlevlerinden birisi ışının doğru yere odaklanmasını sağlamak etraftaki
normal dokuları mümkün olduğunca korumak ve gereksiz normal doku
hasarı oluşturmamaktır. Bu odaklama işlemi, 3 boyutlu olarak, BT
kesitleri üzerinden sağlanır, bilgisayarlı planlama yapılır.
Teknolojideki gelişmeler bilgisayarlı tomografi ile planlama, üç
boyutlu doz dağılımı incelenmesi, muhtelif kolimatörler ile 0,5 cm.
genişlikte 100 adet kapakçık kullanarak ışın alanını şekillendirmek, lineer
akseleratör adlı cihazları kullanarak istenmeyen ışın saçılmalarının önüne
geçilmesi ya da yoğunluk ayarlı radyoterapi(IHRT) ile hedefe verilen
ışın dozunu modifiye etmek şeklinde sıralanabilir. Radyasyonun yok
edemeyeceği kanser kitlesi yoktur, yeterince yüksek dozda verilirse
tüm malign kitlelere canlı hücre kalmaz, ancak burada radyasyon
onkoloğunu engelleyen etraftaki normal dokuların ışına toleransıdır.
Dolayısıyla radyoterapi sırasında görülen (erken) ve radyoterapi
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bittikten 6 ay sonra ortaya çıkmaya başlayan (geç) yan etkiler tedavi
planlamasında önemli yer tutar. Radyasyon onkoloğu, hem kanser
tedavisi gibi bu günkü tıp için çok zor olan bir girişimi başarmalı, hem de
radyasyon gibi son derece zarar verici olabilecek bir fiziksel ajanın
komplikasyonlarından hastasını koruyabilmek zorundadır. Bu nokta çok
önemli bir tezat oluşturup, hekimin yaptığı işin güçlüğünün sadece bir
kısmını oluşturur. Bu zor ve çelişkili klinik değerlendirmeler aynı
zamanda meslekte usta olmanın gereğidir. Bunun dışında yeterli tedavi
edilmezse mortal seyretmesi kesin olan bir hastalık grubu ile her gün
karşılaşıldığını da hatırlatırım. Elbette erken tanı konulmuş olgularda
daha fazla olmak üzere, kanser hastalığından kurtarılan kişilerin sayısı
arttıkça mesleğe olan saygı ve sevgi de gelişir. Fakat sıklıkla terminal
olguların destek ve palyatif tedavileri ile ilgilenilmesi gerekir. Bu
durumdaki hastalara ve yakınlarına ayrıca psikolojik destek verilmesi
gerektiğinden, bu da edinilmesi ve zamanla arttırılması gereken bir
beceridir.
Radyoterapinin uygulanması iki şekilde olur. Eksternal tedavide,
ışın veren kaynak ile hasta arasında 80-100 cm gibi bir mesafe vardır.
Genellikle ışın birden fazla yönden verilerek normal dokular mümkün
olduğunca korunup, tedavi kansere odaklanır. Diğer uygulama şekline
brakiterapi denir. Bunda radyoaktif kaynaklar organ içine veya doku
arasına konulur. Brakiterapi en sık, jinekolojik tümörler, dil kanseri,
prostat kanserinde kullanılır. Brakiterapinin avantajı, ilgili bölgeye daha
yüksek doz verip, kanser tedavi şansını arttırırken etraftaki dokuları
yan etkilerden uzak tutabilmektir. Örneğin, Serviks uteri kanserinde
brakiterapi yapılır. Radyoterapi ile 6cm. den büyük serviks kanserleri
tedavi edilebilir. Bunu brakiterapiyle verilen yüksek doz sağlar. Başka
bir organdaki bu çapta bir kanseri radyoterapi ile tedavi etmek
genellikle mümkün olmaz, çünkü bu kadar iyi geliştirilmiş brakiterapi
tekniği azdır.
Kanser tedavisinde üç ana yöntem vardır; Cerrahi, radyoterapi,
sistemik tedavi (kemoterapi ve endokrin tedavi). Kanser tedavisinde
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şifa ile sonlanan yaklaşımların %40’ında ana yöntem radyoterapidir.
Ayrıca radyoterapi kanserli hastaların en az dörtte üçünde tedavinin bir
döneminde uygulanır. Radyoterapi dört ana amaçla uygulanır. Küratif
amaç (şifa sağlamaya yönelik), solid malign tümörlü hastaların %40’ında
radyoterapi bu hastalığı tedavi eder. Epidermoid cilt kanserlerinin
tamamına yakınında radyoterapi lokal kontrolü ve şifayı sağlayabilir.
Erkeklerde en sık görülen (tüm erkek kanser olgularının %33’ü)
malignite olan prostat kanserinin bütün lokal evrelerinde radyoterapinin
şifa sağlama imkanı vardır. Kadın kanserleri içerisinde sıklık bakımından
dördüncü sırada yer alan serviks uteri kanserinin yine bütün lokal
evrelerinde radyoterapi küratif amaçla uygulanır. Lokal baş-boyun
kanserlerinde radyoterapi küratif tedavidir. Radyoterapi adjuvan tedavi
olarak cerrahi öncesi veya sonrasında yada kemoterapi sonrasında lokal
konsolidasyon için uygulanabilir. En sık kanserlerden bronş, meme,
gastrointestinal sistem, jinekolojik tümör ameliyatlarından sonra sıklıkla
adjuvan postoperatif radyoterapi endikasyonu konulur. Üçüncü uygulama
amacı palyasyondur. Kemik ve beyin metaztazlarında hastanın şikayet ve
bulgularını geriletmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için sık ve ilk
başvurulan yöntem radyoterapidir. Ayrıca büyük kitle nedeniyle bası
oluşturan bütün tümörlerde radyoterapi uygulandığında bası azalır.
Radyoterapi ayrıca bazı onkolojik acillerde de ana tedavi
yöntemidir.Buna örnek olarak vena kava superior sendromu, medulla
spinalis basısı, bazı organlarda kanama, beyin kitlelerine yönelik
tedaviler sayılabilir.
X ışınları 1895 yılında keşfedildikten 2 yıl sonra, bunun kanser
tedavisinde de kullanılabileceği anlaşıldı. Ülkemizde de 1897 yılında ilk
radyolojik uygulamalar tanı amacıyla yapıldı. Tedavi için X ışınlarının
ülkemizde ilk kullanıldığı tarih 1904’tür. İstanbul Şişli Çocuk
Hastanesinde X ışını ile tedavi edilen ilk hastalar, uluslar arası bir
yayınla o tarihte sunulmuştur. Atatürk’ün gerçekleştirdiği 1933
üniversite reformundan sonra İstanbul Üniversitesi’nde ilk radyoloji
departmanı kurulmuştur. Gününün en modern makineleri ile donatılan bu
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ünite, 1970’li yıllara kadar sürekli kendini yenileyerek öncü rolünü
sürdürmüş. Bu yıllardan sonra ülkemizin diğer şehirlerinde de modern
cihazlarla yeni üniteler açılmıştır. Türkiye’de 2010 yılında kamuda ve
özel sektörde en çağdaş cihazlara sahip ülkenin her bölgesinde
merkezler vardır. Bunlardan üçte ikisi devlet kurumu, geri kalanı özel
işletmelerdir.
Radyasyon Onkolojisi ihtisası günümüzde 4 yıldır. Tıp fakültesi
mezunları bu ihtisasa başlayabilir. Ülkemizde devlet hastaneleri ve
fakültelerde ihtisas yapılabilir. Bu onkolojik tedavi disiplininde ihtisas
yapmak isteyeceklere önerim, sadece branşı değil, hangi hastanede
uzmanlık öğrencisi olmayı düşünüyorlarsa bu klinik ve departmanı da
önceden tanımalarıdır. Zira radyasyon onkolojisi teknolojiye çok
bağımlıdır ve merkezler arasında teknolojik farklılıklar vardır. Ayrıca,
ihtisas yapılacak kliniğin, yıllık yeni başvuran hasta sayısı da yeterli bir
eğitim ve deneyim alabilmek için önemlidir. Yıllık yeni başvuran hasta
sayısı üç yüzün altı olan merkezlerde hasta çeşitliliğini görme açısından
kısıtlılık olabilir. Ancak bu husus, başka merkezlere yapılacak
rotasyonlarla aşılabilir. Ülkemizde üç büyük şehrin dışında da ihtisas
imkanları vardır. Radyasyon onkoloğu olmak isteyenlerin mutlaka ihtisas
sonrası çalışma olanaklarını ve istihdam olanaklarını irdelemelerini
öneririm. Bu ihtisasa sahip bazı meslektaşlarımızın klinisyenlik dışında
araştırma ünitelerinde ya da endüstri-ilaç sanayinde çalışma imkanı
bulduklarını hatırlatmak isterim. Radyoterapide palyatif tedaviler iki,
adjuvan tedaviler beş, küratif tedaviler yedi hafta civarında
sürmektedir. Serbest hekim olarak çalışacak meslektaşlarımızın
tedavisi devam eden hastalarını takip edecek bir radyasyon onkoloğu ile
grup çalışması yapmadan şehir dışında olma imkanı bulamayacaklarını
anımsatırım.

***
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RADYOLOJİ
Dr. Erkin ARIBAL
Radyoloji
tüm
vucudun
farklı
yöntemler
kullanılarak
görüntülemesi ve bu görüntüleme yöntemlerinin kılavuzluğunda tanı
koyma ve tedavisini içeren bir bilim dalıdır. TUS sınav kataloğunda
Radyodiagnostik olarak geçmesine rağmen Modern Radyoloji hem tanı
hem de tedavi ile ilgilenmektedir.
Diagnostik amaçlı radyolojide üç farklı yöntem kullanılmaktadır.
Bunlar:
1-Transmisyon görüntüleme yöntemi olarak adlandırılan X
ışınları ile yapılan incelemeler.
2-Reflektif görüntüleme olan Ultrasonografi.
3-Emisyon görüntülemesi olan Manyetik Rezonans incelemesidir.
Bu üç yöntemden insan sağlığına zararlı olan ve uygulanırken bazı
korunma yöntemlerine dikkat edilmesi gereken X ışınlarıdır. Bugün
modern radyolojide kullandığımız cihazlarda kullanıcı X ışınlarından en
iyi şekilde korunacak biçimde önlemler alınmıştır. Manyetik rezonans ve
Ultrason ise kullanıcı ve hasta için tehlike oluşturmamaktadır.

135

Transmisyon Görüntüleme:

Transmisyon görüntülemede X ışınları ile çalışan cihazlar bulunmaktadır.
Bunlar:
1. En basit ve en eski X ışını ile inceleme yöntemi olan Direkt
Radyografi.
2. Floroskopi: Hastaya X ışını verilirken görüntü televizyon
ekranında izlenir. Böylece hareket takip edilebilir. Örn.
Hasta kontrast ilacı yutarken özofagus ve mide hareketi
gibi.
3. Anjiografi: Floroskopinin damarları değerlendirmek için
tasarlanmış şekli. Bu yöntemler damarlar içine kontrast ilaç
verilerek damar hastalıkları değerlendirilebilir.
4. Bilgisayarlı Tomografi (BT): Hastanın incelenecek bölgesinin
kesitler şeklinde görüntüleri alınır. Örn: Toraks dilimler
şeklinde görüntüleri alınarak iç yapısının detayları
incelenebilmektedir. Bilgisayar yardımı ile elde edilen
görüntülerden 3 boyutlu gerçeğe yakın rekonstrüktif
görüntüler veya sanal endoskopi, sanal bronkoskopi gibi
görüntüler oluşturulabilir. Tüm vucut bu cihaz ile
görüntülenebilir.

Reflektif Görüntüleme:

Reflektif görüntüleme olan Ultrasonografide (US) ultrason
dalgaları yollayan problar kullanılarak görüntüler alınır. Ultrason ile
vücudun birçok yeri incelenebilmekte ancak toraks ve beyin gibi bazı
bölgeler değerlendirilememektedir. Doppler US ile ise damar içindeki
kan akımı değerlendirilebilmekte kan akımındaki bozukluklar
saptanabilmektedir.

Emisyon Görüntülemesi:

Emisyon Görüntülemesi olan Manyetik Rezonans (MR) da ise
hasta dev bir mıknatıs içine yerleştirilir ve radyo dalagaları yollanarak
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vucut içindeki Hidrojen atomları uyarılır. Hidrojen atomlarının
oluşturduğu rezonans ölçülür ve bilgisayar desteği ile bu bilgi görüntüye
çevrilir. MR ile tüm vucut görüntülenebilir, Bilgisayar yardımı ile 3
boyutlu görüntüler oluşturulabilir. Bu yöntemle de sanal endoskopi
görüntüleri oluşturulabilir. Ayrıca damar içindeki kan akımı
değerlendirilerek MR anjio görüntüleri elde edilebilir.

Girişimsel Radyoloji:

Modern Radyolojinin önemli bir kısmını da Girişimsel Radyoloji
oluşturmaktadır. Girişimsel radyoloji yukarıda anlatılan görüntüleme
yöntemlerinin kılavuzluğunda hastaya tanı veya tedavi amacı ile
müdahelede bulunma teknikleridir. Tanı amacı ile görüntüleme teknikleri
eşliğinde çeşitli biyopsiler yapılabilir. Bugün Radyoloji eşliğinde
beyinden karaciğere, böbrekten prostata kadar birçok organdan biyopsi
yapılabilmektedir.
Girişimsel Radyolojide tedavi edici teknikler ise 2 ana başlıkta
incelenebilir.
1. Vasküler
2. Nonvasküler
Vasküler yöntemler damar içine anjiografi eşliğinde girilerek
damarlara ait hastalıkların tedavi edilmesidir. Bunlar:
1. Damar darlıklarının açılması
2. Anevrizmaların tedavisi
3. Kanamaların embolizasyonu
4. Tümörleri besleyen damarların embolizasyonu

Nonvasküler yöntemler:
1.

Tümörlerin farklı yöntemler ile yakılması
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2. Darlıkların açılması. Sindirm sistemindeki darlıklar veya
safra kanalı darlıkları
3. Abse veya benzer sıvı birikimlerinin boşaltılması
Gelişen teknoloji sayesinde birçok hastalıkta ilk tercih edilen
yöntem girişimsel radyolojik işlemler olmaya başlamıştır

Radyoloji Eğitimi:

Radyoloji eğitimi almak için tıp fakültesi mezunu olmak ve
Türkiye’de TUS sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. Radyoloji için
iyi bir anatomi bilgisi gerekmektedir. Anatomi bilgisi olmadan
görüntüleri yorumlamak mümkün değildir. Klasik anatomi bilgisi üzerine
eğitim süresince radyolojik ve kesitsel anatomi bilgisini kazanmak daha
kolay olmaktadır. Fizik radyolojinin temelini oluşturmaktadır. Tüm
radyoloji cihazlarının çalışma prensiplerini ve çekim tekniklerindeki
farklılıkları anlamak için fizik bilgisi şarttır. Eğitim süresince buna da
önem verilmektedir. Radyolojinin tüm patolojileri ve tüm sistemleri
içermesi nedeni ile iyi bir genel tıp bilgisi kuşkusuz iyi bir radyolog
olmak için büyük önem taşımaktadır.
Radyoloji eğitimi 4 yıldır. Asistanlık eğitimi Üniversite Hastanelerinde
veya Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde ve GATA Hastanelerinde
verilmektedir. Yurt dışında eğitim almış olanların Sağlık Bakalığı’na
başvurarak Türkiye de geçerlilik sınavına girmeleri gerekmektedir.
Radyoloji tamamen teknolojiye bağımlı bir bilim dalı olduğu için
eğitim alcağınız hastane seçimi önem kazanmaktadır. Seçeceğiniz
merkezde tüm görüntüleme tekniklerinin bulunduğuna emin olun. Eğer
bazı sistemler bulunmuyorsa asistanlık eğitiminiz sırasında bu
yöntemleri öğrenmenizi sağlayacak başka merkezlere rotasyon yapabilir
misiniz öğrenin.
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Çalışma Şartları:

4 yıllık asistanlık eğitimi sonunda Radyoloji uzmanı olmaya hak kazanan
hekimler için farklı çalışma seçenekleri olabilir. Bu seçenekler:
1. Üniversite hastanelerinde kariyerlerine devam etmek olarak
sıralanabilir.
2. Sağlık Bakanlığı eğitim ve/veya hizmet hastanelerinde görev
yapmak,
3. Muayenehane açarak tamamen bağımsız çalışmak. Radyoloji
cihazları oldukça pahalı olduğundan tek başına muayenehane
açmak için çok yüksek sermaye gerekmektedir,
4. Bir özel hastanede görev yapmak,
5. Özel Radyoloji Kliniklerinde çalışmak: En fazla İstanbul’da
olmak üzere birçok büyük şehirde özel klinikler
bulunmaktadır. Bu kliniklerde tam gün veya yarı-zamanlı
çalışılabilinir.
Radyasyon güvenliği yasası nedeni ile Radyoloji ile uğraşanların çalışma
şartları diğer hekimlerden farklıdır. Bu yasa gereğince bir radyolog
günde 5 saatten fazla çalıştırılamaz. Beş saatlik çalışma dışında başka
bir görev yaptırılamaz ve gece uykusunu almak zorundadır. Yani gece
nöbeti tutturulamaz. Yılda 30 gün yıllık izin dışında radyasyon izni hakkı
vardır. Ancak bu yasanın Modern Radyoloji ile uyumlu olmadığı 1936
yılından kalan bir yasa (Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi

Müesseseleri Hakkında Nizamname Karar Sayısı: 2/1807
Kabul
Tarihi: 27/6/1939) olduğu için değiştirilmesi için öneriler var. Halen

günümüzde yasa geçerliliğini korumaktadır. Ancak üniversite, bir çok
devlet hastaneleri ve özel hastanelerde Modern Radyoloji gereği gece
nöbeti gönüllü olarak tutulmaktadır. Bir çok üniversitede 24 saat
Radyoloji hizmeti verilmektedir.
Radyasyon nedeni ile çalışma ortamlarının havalandırlıması
duvarların X-ışınına karşı korumalı olması gibi önemli koruma
tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler Türk Atom Enerjisi
Kurumu (TAEK) tarafından kontrol edilmektedir. Aynı zamanda
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radyasyona maruz kalan kişilerin dozimetre ile ve periodik kontrolleri
yine TAEK tarafından takib edilir.
Radyoloji Uzmanlığı tüm vucut ve tüm sistemleri içeren bir bilim
dalı olduğundan çok geniş bir alana sahiptir. Günümüzde Üniversite
hastanelerinde ve bazı eğitim hastanelerinde Radyolojik sistemlere
göre branşlaşmaya başladı. Bu ana branşlar:
1. Nöroradyoloji
2. Pediatrik Radyoloji
3. Girişimsel Radyoloji
4. Toraks Radyolojisi
5. Abdomen Radyolojisi
6. Muskuloskeletal Radyoloji
7. Meme Radyolojisi
gibi sistemlere göre ayrılmıştır. Ancak genel olarak Türkiye’de
Radyologlar “genel radyoloji” uzmanı olarak çalışmaktadır. Zamanla
branşlaşma daha yaygınlaşacak ve branşlaşmış hekimlere daha çok
ihtiyaç duyulacaktır. Şu anda Sağlık Bakanlılığı, Nöroradyoloji, Pediatrik
Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji üst ihtisas dallarını kurmaktadır. Bir
süre sonra bu dallarda üst ihtisas eğitimi almak mümkün olacaktır.
Radyoloji giderek daha çok klinik bir dal haline gelmektedir. Bu nedenle
hekim hasta ilişkisi büyük önem kazanmaktadır. Eskiden hasta ilişkisi
çok az olan bir dal olmasına rağmen tedavi edici radyolojinin de
gelişmesi ile hasta hekim ilişkileri giderek artmıştır. Radyolojinin bir
diğer özelliği multidisipliner çalışma gerekliliğidir. Her zaman klinik dal
hekimleri ile ilişki gerektiren bir daldır. Klinikler ile ortak toplantılar
yapılması ve hastanın bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Özel
muayenehane veya radyoloji kliniklerinde de durum farklı değildir.
Klinisyen ile birebir ilişki her zaman tanı ve tedavi açısından hastaya
büyük yardım sağlıyacaktır. Hem hasta hem de diğer klinik doktorları ile
iyi iletişimde bulunmak iyi bir Radyolog olmak için vazgeçilmez önem
kazanmaktadır.
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Dernekler:

Türk Radyoloji Derneği ana dernek görevini yapmaktadır. Bu
dernek ile ilgili ve Radyoloji ile ilgili bilgileri www.turkrad.org.tr
sayfasında bulabilirsiniz. Türk Radyoloji Derneği altında yan dallar ile
ilgili diğer dernekler de görev yapmaktadır.
Radyoloji teknoloji ile çok yakından ilişkili bir bilim dalı olduğu
için her geçen gün yeni teknikler gelişmektedir. Gelişen yeni
teknolojilerin ülkemize transferi her zaman birebir zamanında mümkün
olmamakta bu nedenle Batı ülkelerindeki gelişmeleri hemen uygulama
imkanımız bulunmamaktadır. Ancak bilimkurgu filmlerini aratacak kadar
hızlı ve şaşırtıcı gelişmeler bu mesleğin en eğlenceli yanıdır. Bir
Radyoloji uzmanı nerede çalışırsa çalışsın hangi şartlar ve imkanlara
sahip olursa olsun yeni gelişen teknolojiyi yakından takip etmeli ve
yeniliklere açık ve hazır olmalıdır.

***
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RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
Dr. T. Hakan YÖNEY
Psikiyatri insanın duygu, düşünce, davranış gibi zihinsel
süreçlerine ilişkin sorunlar ile ilgilenir. Bu tip durumların
değerlendirilmesi, diğer tıbbi durumlar ile ilişkisi, biyolojik yöntemler
veya psikoterapi ile tedavisi psikiyatrinin uğraş alanına girmektedir. Tıp
dalları arasında ayrı bir yeri olan ve belki de gelişmeye en açık olanı
psikiyatridir. İnsanoğlu çok eskilerden beri insan duygu ve
düşüncelerini, isteklerini ve bunların altında yatan mekanizmaları anlama
çabası içinde olmuştur. Duygu ve düşüncelerin insana acı vermesi,
davranışların “anormallik” göstermesi ve zihinsel süreçlerle ilgili diğer
hastalıklı durumlar diğer tıp alanlarından çok daha sonra bilimsel olarak
ele alınmaya başlanmıştır. Bunların hastalık olduğunu kabullenmek bile
kolay olmamıştır.
Bugüne gelinceye kadar psikiyatri bazı aşamalardan geçmiştir.
Psikiyatrik tanıda standardizasyonun sağlanması açısından çalışmalar

142

yapılmış ve tüm dünyada psikiyatristlerin aynı dili konuşmalarına, benzer
tanımlamalar yapmalarına olanak sağlayan tanı sistemleri geliştirilmiştir.
Bugün gelinen noktada psikiyatri tıbbın bir branşı olarak yeni bir
değişim sürecinin sancılarını yaşamaktadır. Ruhsal hastalıkların
nörobiyolojik mekanizmalarının anlaşılması, bunun tanı yaklaşımlarına
yansıması, “biyolojik marker” ların geliştirilmesi, tanı ve tedavide
teknolojiden daha çok yararlanılması gibi.
Aslında teorik olarak her doktor gerekli eğitimi aldıktan sonra
hemen her alanda uzmanlaşabilir. Bununla birlikte bireysel özellikler bu
uzmanlaşma açısından önem kazanabilmektedir, işte bu açıdan belki de
kişilik yapısının en önemli olduğu tıp alanı psikiyatridir diyebiliriz.
Bir psikiyatrist için çok önemli olan motivasyonel ve tutumsal
ögeler vardır. Bunlar arasında insanı anlama isteği, davranışsal
anormallikleri tahammül edilmesi gereken durumlar değil anlaşılması ve
açıklanması gereken durumlar olarak algılamak sayılabilir. Üzüntülü,
sıkıntılı, sorunlu insanları uzak durulması gereken değil; mutlu, huzurlu
insanlar haline getirilmesi gereken bireyler olarak kabul edebilmek
gerekmektedir.
Yakın gelecekte bugüne göre en fazla değişime uğramış dal
psikiyatri olabilir. Umulmayacak kadar kısa bir süre içinde beyin
merkezli, nöral faaliyetleri ölçen çeşitli yöntemlerin kullanıldığı, çok
daha özgün tedavi olanaklarına sahip bir tıp alanı olabilir psikiyatri.
Psikiyatri uzmanlık süresi toplam 4 yıl olup, iç hastalıkları (3 ay),
nöroloji (9 ay) ve çocuk psikiyatrisi (4 ay) rotasyonlarını da içerir.
Zihinsel süreçlerin tıbbi sorunlara yol açmasının, tıbbi sorunların
da psikiyatrik sorunlara yol açmasının sık karşılaşılan bir durum olması
nedeniyle psikiyatristlerin genel tıp alanında bilgi ve becerileri kuvvetli
olmalıdır.
Farklı kurumlarda hem hasta profilleri hem de çalışma koşulları
oldukça farklılık gösterebilir. Hastaların psikiyatristten beklentileri ve
tedaviye tutumları farklı olabilir.
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Özellikle son yıllarda beyin görüntüleme yöntemlerinin yaygın
şekilde kullanılması sonucunda nörobilim alanında heyecan verici
gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin klinik uygulamalara yansıması ile
psikiyatrinin gerek tanı gerekse tedavi olanakları daha da zengin bir
hale gelecektir.
Psikiyatrinin alt grupları arasında anksiyete bozuklukları, adli
psikiyatri, duygulanım bozuklukları, psikotik bozukluklar, yeme
bozuklukları, aile sorunları ve tedavileri, yaşlı psikiyatrisi, çeşitli
psikoterapi yöntemleri (psikanalitik, bilişsel davranışçı, vs.) sayılabilir.
Psikiyatri ile hemen hemen tüm tıp alanlarının; örneğin kadın doğum,
dahiliye, romatoloji, dermatoloji, vs. ortak konuları olduğu gibi psikoloji,
sosyoloji gibi bilim dallarıyla kesişen yönleri de vardır.
Psikiyatri alanında çalışanların zaman zaman konunun hukuksal
yönleri ile de ilgilenmeleri gerekebilmektedir.
Psikiyatri uzmanlık süreci yapılacak kuruma göre farklılıklar
gösterebilir. Adayların uzmanlık kurumlarına karar vermeden önce ilgili
kurumları görmelerinde, çalışma ve eğitim koşulları hakkında bilgi
almalarında yarar vardır. Bu alanda çalışmayı düşünen adayların eğitim
yapmayı düşündükleri kurum yanında fırsatları var ise ilerde çalışmaları
olası olan kuruluşları tanımalarında da yarar vardır. Diğer tıp alanlarında
olduğu gibi farklı kurumlarda farklı çalışma atmosferleri olabilecektir.
Psikiyatride şu anda girişimsel, el becerisi gerektirecek bir faaliyet
yoktur. Olmazsa olmaz bir özellik olarak dinlemeyi bilmek ve sabırlı
olmak sayılabilir.
Hızla sonuç almak, olayları hemen kontrol edebilmek
beklentisinden çok önyargısız
ve sabırlı bir yaklaşımla insanları
anlamaya çalışmak ve her zaman herşeyi tam anlamıyla çözmek olası
olmasa bile yapılabilecek en iyiyi yapma çabası içinde olmak psikiyatri
uygulamaları açısından daha uygun olacaktır.
Hastaların verdikleri bilgilerin onlar için önemli olduğunu ve hekimde
kalması gerektiğini en iyi bilenler psikiyatristlerdir. Hasta
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görüşmelerinde diğer dallardan daha fazla dikkat edilmesi gereken
kuralları vardır.
Psikolojik konularla ilgili kitaplar okumak, sohbetler yapmak
hemen herkesin hoşuna giden hatta hobileri arasında olabilen bir
konudur. Ancak psikiyatrist olmak ile bunları karıştırmamak gerekir.
Psikiyatri ciddi bir işdir, karşımızda oldukça zor durumda bireyler,
aileler, anne babalar bulacağımızı ve onlara yardım etmek için
uğraşacağımızı unutmamak gerekir.
Özellikle son dönemde çıkan serotonin spesifik antidepresanlar
ve atipik antipsikotiklar oldukça etkin ve az yan etkili tedavilere olanak
tanımışlardır. Her hastalığın mekanizmasına yönelik özgün tedaviler
henüz geliştirilememiş olmasına karşın şu anda elimizdeki olanaklar
hastalarımıza
ciddi
oranlarda
yardımcı
olabilmemize
olanak
tanımaktadır. Onların istedikleri gibi bir yaşam sürmeleri, aile, okul, iş
yaşamlarında uyum içinde olmalarına yardımcı olunabilmektedir. Bu
açılardan ilginç ve tatmin edici olarak tanımlanabilir.
Psikiyatristler ilaç etkileşimleri gibi konularda çok dikkatli
olmanın yanısıra, hastalarının kendileri ve diğer kişiler açısından olumsuz
sonuçlar doğurabilecek davranış potansiyellerine karşı uyanık olmalı ve
bunlarla nasıl başedebilecekleri konusunda donanımlı olmalıdırlar.
Temel eğitim sonrası sosyal psikiyatri, liason, anksiyete,
duygulanım bozuklukları, yaşlı psikiyatrisi, adli psikiyatri, bağımlılık gibi
alt alanlara yönelmek söz konusu olabilir.
Şu anda teknolojiye fazla bağımlı olmadığı için dünyadaki
gelişmelere uygun klinik pratik yapma olanakları oldukça iyidir.
Sürekli yeni teknoloji ve yöntemlere uyum gereği yoktur, ancak
yeni çıkan ilaçların sürekli izlenmesi gerekir.
Psikiyatride henüz biyolojik tanı araçları klinik pratiğe
girmemiştir. Ruhsal sorunlara yol açabilen genel tıbbi durumların
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değerlendirilebilmesi açısından genel tıp bilgisine ve değerlendirme
araçlarına başvurulabilir. Tanıda çeşitli psikolojik testler de
kullanılabilmektedir.
Toplumun çeşitli davranışsal konularda bilgilendirilmesi de
psikiyatristlerden beklenen faaliyetler arasında sayılabilir.
Değerlendirilen hastanın yoğun duyguları, davranış sorunları,
algılama bozukları gibi onu doktora getiren nedenler karşısında hekim
sabırlı, ilgili, anlayışlı ve araştırmacı olmalıdır. Bu şekilde hastası için en
uygun tedavi yöntem(ler)ini önerebilir, uygulayabilir. Diğer tıp
alanlarında olduğu gibi psikiyatrist de çok kişisel olabilen sorunlar
karşısında güvenilir, yargılayıcı olmayan, olgun ve yardımcı bir tutum
içinde olmalıdır.
İnsanları etiketleme eğilimi olmayan, davranış bozukluklarına
önyargısız şekilde yaklaşan, farklı tutum ve fikirlere karşı duyarlı ama
toleranslı olan kişiler psikiyatri için daha uygundur diyebiliriz.
Psikiyatri klinik uygulamalarında hemşire, psikolog, bazen sosyal
hizmetler uzmanı ve diğer personel ile işbirliği gerekmektedir. Davranış
sorunları olan hastalara yardımcı olmaya çalışmanın zorlukları dikkate
alındığında psikiyatristin ekip çalışmasına yatkınlık ve liderlik
özelliklerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Psikiyatristlerin hem üniversite hem de devlet hastanelerinde
çalışma olanakları vardır. Ayrıca özel kuruluşlarda çalışmak da olasıdır.
Muayenehane açmak birçok diğer tıp alanına göre daha az masraflıdır.
Psikiyatrik hastalıkların sıklığı ve tedavilerin sürekliliği göz önüne
alındığında hasta sayısı az olmamakla beraber psikiyatriyi seçen
adayların ekonomik koşullar açısında fazla beklenti içinde olmamalarında
yarar vardır. Cerrahi veya girişimsel tarafının olmaması, bir hastaya
değerlendirme için ayrılan sürenin çoğu diğer daldan daha uzun olması
gibi faktörler dikkate alınmalıdır.
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Psikiyatri hastalarının kapsamlı ve çok yönlü değerlendirilmeleri
çabuk sıkılan hemen aksiyona geçmek isteyen yapıdaki bir hekim için
yorucu ve sıkıcı olabilirken, insanı her yönüyle anlamaya karşı ilgisi olan,
dinlemeyi seven bir hekim için oldukça zevkli ve heyecan verici olabilir.
Psikiyatrik değerlendirmede hasta ile yapılan görüşme oldukça
önemlidir ve bu esnada psikiyatrist karşısındaki insanın zihinsel
süreçlerini değerlendirmeye çalışır. Gerek tanı gerekse tedavi süreçleri
esnasında hekimin kendi zihinsel süreçleri de etkide bulunabileceğinden
psikiyatristin kendisini iyi tanıması, kendi özelliklerinin farkında olması
önem kazanmaktadır. Yani hasta ile meşgul olunurken psikiyatristin
kendi duygu ve düşünceleri önem kazanmaktadır. Bu bakımdan kendinin
farkında olmak ve bunu geliştirmeye yönelik faaliyetlere açık olmak,
başkalarının kendi hakkındaki bildirimlerini yapıcı bir tutum içinde
karşılamak ve duyarlı olmak yararlı özelliklerdir.
Tıbbın bu insana belki de en yakın, en anlamlı dalında insanlara
hizmet verecek hekimlere başarılar diliyorum.

***

147

SPOR HEKİMLİĞİ
Dr. Abidin KAYSERİLİOĞLU
Spor hekimliği, basit şekilde isminden de anlaşılacağı
gibi
sporcu, egzersiz yapan
ve yapmayı planlayan
tüm
bireylerin
sağlığının
korunması, hastalık ve sakatlıklarının tedavisi önlenmesi ve
sportif başarının sağlanması için uğraş veren bir bilim dalıdır.
Geniş bir ifade ile toplum sağlığını yakından ilgilendiren egzersizle
ilişkili her türlü tıbbi desteği bilimsel yöntemlerle çözmeye çalışır. Ülke
tıbbımızın yakın zamanında anabilim dalı olarak tanıştığı bu bölümün
ihtisas süresi dört yıldır. Bu sürenin yaklaşık olarak 16 aylık kısmı
Ortopedi, Fizik- Tedavi-Rehabilitasyon ve Kardiyoloji rotasyonlarında
geçmektedir.
Spor Hekimliği gerek sporcu gerekse toplumun diğer bireylerin
egzersiz yaparken oluşabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve önlem
alınması konusunda yoğun uğraş verir. Bunun için laboratuar ve saha
koşullarında çeşitli test yöntemlerini uygular. Sporcuların performans
ölçütlerini belirleyip belirli dönem takip ederek, sporcunun kondüsyonel
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gelişiminde rol oynayan antrenman programlarını ekip çalışmasıyla
düzenler. Sporcuların yarışma ve egzersiz dönemlerinde sık olarak
yaşadıkları sakatlıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu konularında
önemli roller üstlenmektedir. Sporcu dışındaki bireylerin sağlıklarının
korunması için laboratuar koşullarında yapılan testler sonucu risk
değerlendirmesi yapıp uygun egzersiz reçeteleri düzenler. Bütün
bunlara ilave olarak akciğer, kalp ve damar hastalığı olan bireylerin
sağlıklarına kavuşmasında önemli olan egzersizi bir reçete olarak sunar.
Günümüzde giderek yaygınlaşan bir problem olarak karşımıza çıkan
şişmanlık ve komplikasyonlarının çözümünde en önemli rolü oynayan
egzersizi etkili bir şekilde uygular. Spor hekimliği yukarıda
örneklemeleri verildiği gibi birçok klinik bölümle ortaklaşa çalışabilen ve
uygulama alanı çok geniş olan bir daldır.
Spor hekimliği diğer tıp dallarıyla kıyaslandığında en yeni anabilim
dalından birisi olmakla birlikte popülaritesi gün geçtikçe artan bir
bölümdür. Uzmanlık sonrası çalışma seçenekleri arasında, üniversite
hastanelerinde akademik kariyer yapmak, spor kulüpleri, sağlık
bakanlığına bağlı hastane ve özel hastanelerde çalışmak gelmektedir.
Diğer klinik branşlara göre mesleki pratiği oldukça zevkli ve
heyecanlı olan spor hekimliği hekim-hasta ilişkisinin de en iyi şekilde
kurulabildiği kliniklerden birisidir. Hasta ve hekimin mutlu ayrıldığı
nadir bir tıp branşı olduğu söylenebilir. Toplumda spora katılımın
giderek artışı spor hekimlerini toplumun önemli bir sağlık unsuru olarak
ortaya koymaktadır. Multidisipliner çalışmaya açık bir alan olması
dolayısıyla diğer klinik branşlarla sıkı ilişkide olunması akademik
aktiviteleri fazlasıyla artırmaktadır.
Sonuç olarak, spor hekimliği uzmanlık süreci ve sonrasında
gelişmelere açık ve her branştan ilginin giderek arttığı bir bölümdür.
Ülkemiz için henüz organizasyon ve şekillenme aşamasında olmasına
rağmen, akademik ve profesyonel çalışma alanı açısından ufku açık bir
bölümdür.
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TIBBİ BİYOKİMYA
Dr. Nezih HEKİM
Intern öğrenci yada uzmanlık sınavına girmek isteyen tüm
hekimler uzmanlık alanını seçerken seçtiği alanı iyi bilmek zorundadır.
Seçim çoğunlukla öğrenciliğinde karşılaştığı hocalara duyduğu sempati,
stajda edindiği izlenimler vb. bir çok subjektif etkileşim sonucu ortaya
çıkar.
Biyokimya Uzmanlığını seçimde de gerçekte bir çok sübjektif etkiyi bir
arada bulabilirsiniz.
Biz sizinle bu uzmanlık dalına hem objektif bakalım hem de kendi
penceremden gördüklerimi paylaşalım istedim.
Terminolojik açıdan biyokimya uzmanlığı:
Gerçekte gelişmiş ülkelerde böyle bir klinik uzmanlık dalı yoktur.
Amerika Birleşik Devletlerinde önce Patolog olursunuz sonra klinik
kimyada yani kimyasal patolojide (chemical pathology) sertifikanızı
alırsınız ve laboratuar açma ve imza yetkisi kazanırsınız.
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Almanya’da “Labor Medizine” (laboratuar tıbbı) alanında
uzmanlık eğitimi yaparsınız ve “labor artz” olursunuz ve sonra
laboratuar açma ve imza yetkisi kazanırsınız.
Ülkemizde biyokimya uzmanlığı adı altında elde edeceğiniz uzmanlık
gerçekte klinik kimya uzmanlığı olmalıdır. Ama gene de yurt dışında
karşılığını bulmak oldukça zordur. Zararı yok siz klinik kimya uzmanı
olma amacı ile yola çıkın.
Kaç yılda uzman olursunuz?
4 yılda uzman olacaksınız.
Uzmanlıkla hangi yetkileri elde edersiniz?
Bu uzmanlık alanında uzmanlık belgenizi aldığınızda biyokimya
laboratuarı açma ve tababetinizi bu alanda icra etme yetkisi
kazanacaksınız.
Uzman olunca gerçekten laboratuar açmak kârlı bir iş midir?
Artık klinik kimya laboratuarları büyük yatırımları gerektirir
hale geldi. Laboratuar açma bir uzmanın muayenehanesini açması gibi
kolay değil. Mutlaka ekonomik analizini yapmanız gerekiyor. Yatırımınız
ne olacak ? Ne kadar sürede yatırdığınız para geriye dönecek ?.... Bu
biraz kimya mühendisi olma ile kendinize kimya fabrikası açmanız gibi
bir şey.
Laboratuarınızda sadece sizin uzmanlık belgeniz yeter mi?
Sadece klinik kimya testleri talepleri karşılayamayacağı için ek
olarak mikrobiyoloji ve parazitoloji uzmanına ihtiyaç duyacaksınız.
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Laboratuarınız büyüdükçe hematoloji uzmanı, klinik genetik uzmanı,
patolog, androlog gibi ek uzmanlara ihtiyacınız olacaktır.
Ben nasıl görüyorum?
Ben yaptığım işe aşık biri olarak dünyada en iyi işin
biyokimyacılık olduğunu düşünüyorum.
Biyokimyanın iki yanı var biri biyoloji biri de kimya.
Her ikisini de iyi bilmek için yıllarımı verdim ve halen sınava girecek bir
öğrenciden daha çok ders çalışıyorum. Gerçekten iyi kimya bilmiyorsanız
biyolojik yaşamın gizlerini araştıramazsınız.
İnsan olsun yada bir başka canlı olsun onda kimyasal olmayan hiçbir şey
yoktur. Bir düşünün sizde kimyasal olmayan bir şey var mı?
Benim için biyokimya yaşamın gizlerinde bir serüven. Klinik kimya, evet
benim işim oldu ama ben kimya bilimi ve biyoloji bilimi ile patolojiyi
birleştirmeye ve hastalıkların moleküler temellerini öğrenmeye
çalışıyorum. Bu alana Moleküler Tıp’ta diyebiliriz.
Eğer okumayı çok seviyorsanız, hem bilimle uğraşayım hem de klinikle iç
içe olayım isterseniz.
Seçeceğiniz alan tartışmasız biyokimya olmalıdır.

***
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TIBBİ FARMAKOLOJİ
Dr. Filiz ONAT / Dr. Ahmet AKICI
Farmakoloji, laboratuvar ve klinik çalışmalarıyla ilaç ya da ilaç
adayı moleküller ile biyolojik sistemlerin etkileşmelerini kısa ve uzun
dönemde araştıran ve farmakoterapi konusunda mezuniyet öncesi ve
sonrası eğitim ile uğraşan bir uzmanlık alanıdır. Türkiye’de farmakoloji
ihtisası, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre 4 yıl olup, sadece tıp
fakültelerinde bu ihtisas eğitimi verilmektedirler. Uzmanlık eğitimi
veren kurumların deneyimleri göz önüne alındığında, hekimlerin özellikle
temel tıp alanlarını tercih ederken daha fazla sorun yaşadıkları
görülmektedir. Her ne kadar farmakoloji, Dahili Tıp Bilimleri arasında
yer alsa da, günümüze kadar Temel Tıp Bilimleri ile daha yakın ilişki
içinde olmuş olması nedeniyle, uzmanlık öğrencisi adayları tarafından
Temel Tıp Bilimleri içerisindeymiş gibi algılanmaktadır. Ayrıca bir çok
tıp fakültesinde ilk 3 öğretim yılından sonra öğrencilerin farmakoloji
departmanları ile doğrudan bağlantılarının kesiliyor olması ve
üniversiteler dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumlarda farmakoloji
departmanının olmaması nedeniyle genç hekimlerin farmakoloji
departmanları hakkındaki bilgileri giderek azalmaktadır. Farmakoloji
departmanlarının işleyişi, uğraş alanları, uzmanlık eğitim süreci, bitirince
iş olanakları gibi konularda yeterince bilgi sahibi olmayan uzmanlık
öğrencisi adayı genç hekimlerin farmakolojiyi pek fazla tercih
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etmedikleri veya alt sıralarda tercih ettikleri, bunun doğal sonucu
olarak farmakolojinin Tıpta Uzmanlık Sınavındaki (TUS) taban puanının
düşük olduğu görülmektedir. Son yıllarda iletişim olanaklarının
artmasıyla bu ihtisas alanının daha iyi tanınmaya başlanması ve
farmakologların üniversiteler dışındaki yeni istihdam alanlarında da
çalışmaya başlaması gibi nedenler, farmakolojinin tercih edilme oranını
olumlu yönde değiştirmeye başlamıştır. Nitekim, bazı tıp fakülteleri
farmakoloji departmanlarına TUS’ta yüksek puan alan adayların
başvurmaya başlaması, bu değişimin göstergelerinden birisi olarak kabul
edilebilir.
Farmakoloji, yeni ilaçların geliştirilme çalışmalarından, ilaçların
kullanılması ve sonuçlarının değerlendirilmesine kadar “ilaç” merkezli
hemen her konuda eğitim, araştırma ve rutin hizmet sunumu
faaliyetleriyle temel, cerrahi ve dahili bilimlerin her branşı ile, ilaç
firmalarıyla ve ilaçlar konusunda düzenleme yapan sağlık otoriteleriyle
değişik düzeylerde ilişki içerisindedir. Farmakoloji ihtisasına başlayan
öğrencilere, yukarıda sayılan faaliyetleri yürütebilecek deneyim, beceri
ve bilgi birikimi kazandırılması için, farklı fakültelerde içeriği çok az
değişebilen zorunlu farmakoloji eğitimi verilmektedir. Dört yıllık eğitim
sürecinde ilaç etki mekanizmaları, farmakokinetik, hücrenin işlevsel
anatomisi ve farmakolojisi, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem,
otakoidler ve endokrin sistem gibi konularda ileri teorik ve deneysel
farmakoloji dersleri, bilim etiği, bilimsel çalışmalarla ilgili araştırma,
istatistik, rapor, makale yazımı-sunumu ve benzeri konularda teorik ve
uygulamalı eğitim verilmektedir. Bütün bunların dışında, değişik
farmakoloji departmanlarının daha derinlemesine uğraştıkları temel ve
klinik farmakoloji alanlarında, o departmanda ihtisas yapan öğrencilere
özel eğitim ve araştırma faaliyeti olanakları verilmektedir. Bu araştırma
faaliyetleri sonucunda hem evrensel literatüre katkı ortaya çıkmakta
hem de yurtdışında araştırıcı olarak çalışma fırsatları oluşmaktadır.
Üniversitelerde araştırma fırsatının en çok olduğu bölümlerden birisi
farmakoloji anabilim dalıdır. Hekimlik bilgi ve becerisinin avantajlarını
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kullanarak yapılan ve süreklilik arz eden araştırma faaliyeleri sonucunda
ilgili ekipler, alanlarında dünya bilimine yön vermektedirler. Son derece
farklılaşmış ve özelleşmiş olan bu faaliyet detaylı bir eğitim
gerektirmektedir. Bu açıdan ele alındığında TUS’a giren adayların ilgili
anabilim dalının evrensel literatüre katkısının ne olduğunu inceleyerek o
bölümü seçmesi uygun olur.
Farmakoloji ihtisasını tamamlayanların en fazla istihdam edildiği
yerler arasında ilk sıralarda üniversitelerin farmakoloji departmanları
gelmesine karşın, bu durum son yıllarda değişmeye başlamıştır.
Geçmişte ilaç sanayii hekim ihtiyacını daha çok pratisyen hekimlerden
ve değişik uzmanlık alanlarından temin ederken, günümüzde daha çok
farmakologlar tercih edilmeye başlanmıştır. Farmakologlar ilaç
sektöründe çok değişik alanlarda görev yapmaktadırlar. Ülkemizde klinik
ilaç araştırmalarının sayısındaki artışla birlikte, son yıllarda özellikle
hekim kökenli farmakologlara talep artmıştır. Farmakologlar, yukarıda
bahsedilen yerlere ilave olarak, ulusal ve yerel düzeyde hizmet veren
Hıfzıssıhha ve benzeri ilaç araştırma ve denetim kurumlarında,
ülkemizde yeni yeni kurulmaya başlayan sözleşmeli araştırma
kuruluşlarında (SAK) ve biyoeşdeğerlilik merkezlerinde profesyonel
hayatlarını
sürdürebilmektedirler.
Bunların
dışında,
klinik
farmakolojideki gelişmelere paralel olarak, ilaç araştırmalarında yer
almak, farmakoterapi eğitimi ve danışmanlığı yapmak, etik kurullarda
görev almak, ilaç izlem laboratuvarlarında çalışmak gibi güncel
gerekçeler nedeniyle son yıllarda üniversiteler dışında ihtisas veren
araştırma ve eğitim hastanelerinde de farmakolog istihdamı gündeme
gelmiştir. Bu konuda somut gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Bu tam
olarak gerçekleştiği takdirde, farmakologlar için yeni bir çalışma alanı
ortaya çıkabilecektir.
Sonuç olarak farmakoloji, ilaç araştırmaları, farmakoterapi
eğitimi ve danışmanlığı gibi konularda çalışmaya hevesli hekimler için
oldukça doyurucu bir uzmanlık alanı sayılabilir. Mevcut koşullarda bir
takım sorunları bulunmakla birlikte, farmakoloji alanında yaşanan
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gelişmeler, yakın gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde
farmakologlara olan ihtiyacın giderek artacağını göstermektedir.
İlaçlar ile ilgili bilgilerin çok hızlı değişmesi, mikro ve makro
ölçekte ilaç araştırmalarının artması, arkasında ilaç sanayii gibi dinamik
bir sektörün bulunması gibi nedenlerden dolayı farmakolojinin uğraş
alanları her geçen gün daha fazla artırmaktadır ve derinlemesine
çeşitlenmektedir. Farmakolog adaylarının ihtisas dönemlerinde bu
gelişmeleri yakından takip etmeleri ve çalışmalarını bu alanların biri veya
birkaçında yoğunlaştırmaları, ileride iş bulmalarına, mesleklerini icra
ederken daha mutlu ve başarılı olmalarına yardımcı olması bakımından
önemlidir.

***
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TIBBİ GENETİK
Dr. Ajlan TÜKÜN
Tıbbi Genetik, genetik nedenlere bağlı ya da genetik yatkınlık
sonucu ortaya çıkan hastalıkların tanısı, bu hastalıklar ile ilgili
olarak
ailedeki
riskli bireyleri belirlenmesi ve
risk tahmini
yapılarak
genetik danışmanlık verilmesi ve genetik hastalıklara
yönelik toplum tarama programlarınının uygulanması ile ilgili bir uzmanlık
alanıdır.
Genetik alanının disiplinler üstü özelliği ile ve gerek tanı gerekse
son zamanlarda tedaviye yönelik uygulamalara olan katkısı nedeniyle tıp
fakülteleri içinde de oldukça hızlı bir gelişme gösterdiği izlenmektedir.
Bu hızlı ilerleme gün geçtikçe bu alana ilgiyi ve iletişim gereksinimini
arttırmaktadır.
Genetik biliminin tıbbi disiplinlerdeki hizmet alanı ise, farklı
metodları kullanarak niteliklerin genetik temellerinin ve kalıtsal
materyalin fenotipe etkilerinin belirlenmesi, bunların hastalık olması
durumunda risk altındaki birey ve ailelere genetik danışma verilmesi ve
temelleri belirlenen genetik hastalıkların doğum öncesi/sonrası tanı ya
da –gelecekte- tedavisinin sağlanması olarak tanımlanır.
Genetik bilimi tıbbın diğer dallarından farklı olarak pekçok disiplini
ilgilendirir. Biyoloji, fizik, matematik, biyokimya gibi temel bilim alanları
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genetik biliminin çok önemli parçalarını oluştururlar ve bu dalın
vazgeçilmezleridir.
Tıbbi genetik bir çok uzmanlık alanı ile olan benzerlikleri
ötesinde alan olarak, soy ağacı yorumlaması, aile çalışmalarının
organizasyonu ve yorumlanması, insanlar arasındaki sağlık ve hastalık
hallerinde etkili genetik çeşitliliği bilme, genetik mekanizmaların birey
düzeyinde hastalıklara nasıl yol açtığını anlama, genetik ve klinik verileri
birleştirerek kompleks risk hesaplamaları yapabilme,
yönlendirici
olmayan genetik danışmanlık hizmeti verebilme ve genetik testlerin
kullanım yerlerini bilme, sonuçlarını değerlendirebilme gibi konuya özgü
bilgi, beceri ve tutumları gerektirmektedir. Bütün bu gereklerin Tıbbi
Genetik uzmanlarında yapılandırılabilmesi için uygun eğitim planlanması
son zamanlarda Tıbbi genetikçilerin başlıca uğraş alanı olmuştur.
Ülkemizde Tıbbi Genetik ihtisası yeni değişen Tababet Uzmanlık
Tüzüğü’ne göre 4 yıl olarak belirlenmiştir.
Tıbbi Genetik Uzmanlık Programına Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı
(TUS) kazanan hekimler kabul edilir. 2003 yılı öncesinde bulunan Tıbbi
Genetik Doktora Programı, bu tarihte YÖK tarafından Tıbbi Genetiğin
Dahili Bilimler içinde yapılandırılması sonrasında fiilen ortadan kalkmış
durumdadır.
Tıbbi Genetik Uzmanlık Eğitim Programı teorik dersler,
rotasyonlar, klnik ve laboratuvar uygulamaları ve akademik
faaliyetlerden oluşmaktadır.
Eğitim programında yer alan teorik dersler içerik olarak; kalıtım
şekilleri, kromozom yapısı ve fonksiyonu, sitogenetik yöntemler, gen
yapısı ve fonksiyonu, moleküler genetik yöntemler, konjenital
malformasyonlar, dismorfoloji ve teratoloji, doğumsal metabolizma
hastalıkları ve toplum tarama programları, biyoinformatik, doğum öncesi
ve implantasyon öncesi genetik tanı, üreme genetiği, kanser genetiği,
mental retardasyon ve gelişim bozuklukları, genetik danışmanlık ve etik,
araştırma planlanması ve araştırma yöntemlerini kapsamaktadır.
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Eğitim süreci Klinik Genetik, Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik,
Moleküler Genetik, Prenatal tanı ve Doku Kültürü ve Kanser Genetiği
alanlarında yapılacak iç rotasyonları ve zorunlu dış rotasyon sürelerini
içermektedir. Uzmanlık öğrencilerinden, iç rotasyonlar süresince belirli
sayıda hastaya dismorfoloji değerlendirmesi, sitogenetik ve moleküler
inceleme ve genetik danışmanlık hizmetlerini vermesi beklenmektedir.
Akademik faaliyetler içinde eğitim süresince makale ve seminer
sunumları yapmak, kongre katılımı, tebliğ sunumu, yayın, gibi diğer
akademik faaliyetlerden zorunlu krediyi tamamlamak sayılabilir.
Tıbbi Genetik Uzmanlık Eğitimi sonunda yeterlilik sınavına
girmek gerekmektedir. Eğitim süresince belirlenen toplam zorunlu
krediyi ve özgün bir tez çalışmasını başarıyla tamamladıktan sonra bu
sınava girilebilir.
Tıbbi Genetik Uzmanı olmaya hak kazanan hekimler profesyonel
yaşamlarının devamı ile ilgili olarak bir kaç farklı çalışma biçiminden
birisini seçerler. Bu seçenekler, Genetik Tanı Merkezi açarak tamamen
bağımsız çalışmak, bir özel hastaneye bağlı olarak görev yapmak, Sağlık
Bakanlığı eğitim hastanelerinde görev yapmak ya da Üniversite
hastanelerinde kariyerlerine devam etmek olarak sıralanabilir. Yetkileri
klinik ve laboratuar uygulamalarını içerir.
Sonuç olarak Tıbbi Genetik oldukça dinamik bir uzmanlık
alanıdır. Genom araştırmalarının hızla ilerlediği ve gen tedavisinin
gündeme geldiği günümüzde, yetişmiş Tıbbi Genetik uzmanlarıyla
hastalara doğru, güvenilir ve gelişmeye açık bir hizmet verilebilmesi,
soy ağacı yorumu, aile çalışmalarının organizasyonu ve yorumu, insanlar
arasındaki sağlık ve hastalık hallerinde etkili genetik çeşitliliğin
etkilerinin
irdelenmesi,
hastalıkların
oluşumundaki
genetik
mekanizmaların ortaya konabilmesi, genetik ve klinik verilerin
birleştirilmesiyle kompleks risk hesaplarının yapılması, yönlendirici
olmayan genetik danışmanlık hizmeti ve genetik testler konularında
yetkinlik sağlanabilecektir.
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TIBBİ PATOLOJİ
Dr. Sıtkı TUZLALI
Patoloji hastalık bilimi anlamına gelir. Organ, doku ve hücrelerde
hastalıklar sonucunda oluşan yapı ve işlev bozukluklarını inceler. Patoloji
disiplini tıbbın tüm konularını kapsayan geniş bir spektruma sahiptir ve
temel tıp bilimleri ile klinik arasındaki köprü niteliğindedir.
Patoloji mesleğinin uygulamasında hastayla hekim direkt ilişkide
değildir. En önemli özelliği, dışarıdan bakıldığında mikroskop başında
rahat rahat çalışıldığı izlenimini vermesi ama işin içine girildiğinde
oldukça yoğun bir çalışmayı gerektirmesidir. Günümüzde artan kanser
sıklığı ve çeşitli ek inceleme yöntemleri patolojinin rutinini gitgide
ağırlaştırmaktadır. Ayrıca çeşitli tekniklerden yararlanılmakla birlikte,
aslolan patoloğun bilgi birikimi ve deneyimidir. Dokudaki değişimin
niteliğini patoloğa bildiren bir alet ya da ölçüm yapan bir cihaz yoktur,
tanıyı mikroskop başındaki patolog koyar ve bunu yaparken bilgi birikimi
ve deneyiminden hafızasında kayıtlı görüntülerden yararlanır. Tümöral
değişim ile tümöral olmayan bir hücre çoğalması arasındaki fark siyahbeyaz arasındaki zıtlık gibi değildir. Bu nedenle özellikle gri tonlarda,
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çok deneyimli patologlar arasında bile yorum farklılıkları olabilir. Bu
nedenlerle hem teorik bilgi hem de pratik gerektiren, stresli bir
branştır. Yanlış konulan bir tanı aylar ya da yıllar sonra patoloğun önüne
yeniden gelebilmektedir.
Pratik eğitim patoloji uzmanları ile birlikte veya onların
denetiminde yapılan makroskopik inceleme, otopsi, ve mikroskopta
karşılıklı olarak çalışma tarzında gerçekleşmektedir. İdeal bir patoloji
laboratuarında nitelikli patoloji teknisyenlerinin varlığı son derece
önemlidir, zira teknisyenin iş kalitesi patoloğun başarısında rol oynar.
Geçerlilikteki uzmanlık tüzüğüne gore patoloji bilim dalı
uzmanlık süresi 3 yıl olup, bu sure geniş çaplı bu dal için son derece
yetersizdir ve genellikle pratikte bu sure uzatılmaktadır. Yeni uzmanlık
yasası taslağında ise 4 yıl olması düşünülmektedir.
Ülkemizde günümüzde yaklaşık 1100 dolaylarında patoloji uzmanı
vardır.
Modern tıbbın gereği olarak artan bilgi birikimi patolojide temel
eğitimden sonra belli konulara ağırlık vermeyi zorunlu kılmaktadır.
Ülkemizdeki patoloji
bölümlerinin de seyri bu yöndedir.
Dermatopatoloji, nöropatoloji, jinekopatoloji, üropatoloji vb. sistemlere
özgü alt gruplar oluşturulmaktadır. Patolojiyi seçen bir hekimin ilgi alanı
ön planda “cerrahi patoloji” dediğimiz rutin materyal olmaktadır. Buna
ek olarak, olanaklar ve zaman nispetinde “deneysel patoloji” ile de
uğraşabilir. Patolojik tanıda rutin incelemelere ek olarak başka
tekniklerden de yararlanmaktadır. Bunlardan “sitopatoloji” doku yerine
hücreleri inceleyerek tanıya ulaşmayı sağlayan bir daldır. Burada
servikovaginal smear, balgam, plevral-perikard sıvıları gibi çeşitli
anatomik alanlara dökülen ya da dökülmesi kolaylaştırılan hücreler
incelenir.“İnce iğne aspirasyon biopsi’’ yönteminde ile enjektör ya da
özel iğnelerle meme, tiroid, yumuşak doku lezyonları gibi yüzeyel kitle
ya da kistlerden radyoloji uzmanlarının ultrason, tomografi gibi
görüntüleme yöntemleri ile gerçekleştirdiği derin dokulardan alınan
materyal incelenir. “Dondurulmuş kesit (frozen section)’’ incelemeleri
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ile operasyon sırasında hızlı tanı verilerek operasyon stratejisinin
belirlenmesine yardımcı olunur.
“İmmünhistokimya” patolojideki devrim niteliğindeki tekniklerden biri
olup tümör ayırıcı tanısı ve kökeninin saptanmasında, tümör prognozunun
ve tedavisinin belirlenmesinde başvurulan bir yöntemdir. Materyal
yoğunluğu yüksek olan ve konsültasyon merkezi özelliği taşıyan bölümler
bu tekniği daha geniş sık olarak kullanmaktadırlar.
Ayrıca ‘’moleküler patoloji” teknikleri yavaş yavaş patoloji bölümlerine
entegre olmaktadır. Bunlar in situ hidridizasyon ve PCR teknikleri olup
virus tiplemeleri, lenfoid malignite şüphesinde klonalite belirleme,
growth factor reseptörü saptanması gibi durumlarda kullanılmaktadır.
Özellikle nefropatoloji ve dermatopatolojide “floresan mikroskobu” ile
yapılan
incelemeler
önemli
yer
tutmaktadır.
Rutin
tanıda
immünhistokimyanın ortaya çıkışı elektron mikroskopinin
önemini
yitirmesine yol açmıştır. . Elektron mikroskopisi daha çok araştırma
amacıyla kullanılmaktadır. Patoloji eğitiminin önemli bir unsuru olan
otopsiler görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve kliniklerin bu konudaki
ilgisizliği nedeniyle azalmıştır. Ancak yenidoğan ve intrauterin ölümler
ile ilgili otopsiler patoloji eğitiminde önemli yer tutmaktadır.
Çeşitli onkolojik vakalara multidisipliner yaklaşımın vazgeçilmez
unsurudur ve modern tıpta tanılarıyla hastalığın tedavi şeklini,
prognozunu, cerrahi girişim şekillerini belirler.
Adayların ihtisas yapacakları yerleri seçerken bu incelemelerden
hangilerinin yapılabildiği konusunda bilgi almalarında yarar vardır. Zira
bu tekniklerin bir bölümü oldukça zahmetli, iyi bir alt yapı gerektiren
teknikler olup, her bölümde yapılması mümkün olmamaktadır. Hastaların
gözü önünde olmayan bir branş oluşu ve bu nedenle adeta altyapı
yarırımı niteliği taşıması hastane yönetimlerinin kimi zaman bu branşa
yatırımlarda fazla tutumlu davranmaları sonucunu doğurabilmektedir.
Mezuniyet sonrasında serbest hekimlik yapmayı düşünenler için
patoloji, klinikler kadar cazip bir branş değildir. Serbest çalışmadaki
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mesleki ilişki hastalar ile değil patolog ile çalışan hekimler
yürütülmektedir.
Patoloji uzmanlık eğitimi için özellikle hasta ve ameliyat
kapasitesi yüksek merkezlere yönelinmesi vaka çeşitliliği bakımından
yararlıdır. Gün boyu mikroskop başında çalışmanın sabır gerektirdiği
akılda tutularak seçim yapılmalıdır.
Tıbbın çok çeşitli konuları ile ilgili ve temel bilimler ile klinik
arasında köprü oluşu, onkolojik yaklaşımlarda öneminin gitgide artması,
yeni tekniklerin bu alana entegre olması gibi özellikleri patolojiyi bir
uzmanlık alanı olarak cazip kılmaktadır. Poliklinik, nöbet gibi
uygulamalara ilgi duymayıp daha sakin bir çalışma ortamını (ancak en az
diğerleri kadar yoğun) tercih edenler bu branşı düşünebilir.

***
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ÜROLOJİ
Dr. Levent TÜRKERİ
Üroloji, adrenal bezler de dahil
olmak üzere, ürogenital
sistem
hastalıklarının tıbbi ve cerrahi
tedavisi ile ilgili bir
uzmanlık alanıdır.
Üroloji, erkeklerde ürogenital sistem ile kadınlarda üriner
sistem
hastalıklarının tedavisini
üstlenmekteve böbrekler,
üreterler,mesane, prostat, testisler, üretra ve adrenal bezlerle ilgili
cerrahi (endoskopik ya da açık) girişimleri gerçekleştirmektedir.
Ülkemizde üroloji ihtisası yeni değişen Tababet Uzmanlık
Tüzüğü’ne göre 5 yıl olup, bu süre eğitim sırasında başka uzmanlık
alanlarında geçirilmesi gereken rotasyon sürelerini de içermektedir.
Asistanlık eğitimi sonunda üroloji uzmanı olmaya hak kazanan
hekimler profesyonel yaşamlarının devamı ile ilgili olarak bir kaç farklı
çalışma biçiminden birisini seçerler. Bu seçenekler, muayenehane açarak
tamamen bağımsız çalışmak, bir özel hastaneye bağlı olarak görev
yapmak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve/veya hizmet hastanelerinde
görev yapmak ya da üniversite hastanelerinde kariyerlerine devam
etmek olarak sıralanabilir.
Üroloji klinik uygulamalar açısından oldukça geniş olanakları
bünyesinde barındıran bir uzmanlık dalıdır. Ürolojik cerrahi pratiği
basit poliklinik girişimlerden, endoskopik ve diğer minimal invazif
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girişimlere ve açık, radikal büyük cerrahi işlemlere kadar (radikal
sistektomi ve üriner diversiyon gibi) çok çeşitlilik göstermektedir.
Ülkemizde üroloji uzmanlarının büyük bölümü “genel üroloji”
uzmanı olarak çalışmakla beraber, son yıllarda belli bir ürolojik konu
üzerinde yoğunlaşma ve daha derinlemesine uzmanlık bilgi ve beceri
birikimi sağlama yönünde bir gelişme yaşanmaktadır. Batılı ülkelerde
üro-onkoloji, pediatrik üroloji, taş hastalığı, infertilite-androloji, kadın
ürolojisi, nöro-üroloji laparoskopik üroloji konularında üst uzmanlık
eğitimleri verilmektedir. Ancak ülkemizde yalnızca androloji ve çocuk
ürolojisi Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen resmi üst ihtisas
alanlarıdır. Bu iki konu dışında kalan konular ile ilgili üst ihtisas
eğitimleri resmi olmayıp, daha çok konu ile ilgilenen ürologların kişisel
ilgi alanlarına göre kendi çalışmalarını organize etmeleri biçiminde
gerçekleşmektedir.
Üroloji ilgi alanı olan organ sistemleri ve bunlara ait hastalıklar
ve tedavileri bakımından son derece de ilginç bir uzmanlık alanıdır.
Cerrahi spektrumda her tür aktivite için olanak sağlamaktadır. Çok ufak
cerrahi işlemlerden, son derece detaylı ve büyük girişimlere
(transplantasyon, intra- ve retroperitoneal büyük tümör cerrahileri,
rekonstrüktif cerrahiler gibi) kadar oldukça geniş bir alanda faaliyet
göstermek mümkündür. Ürolojinin önemli özelliklerinden bir tanesi
cerrahi girişimlerin yaklaşık üçte ikisinin endoskopik yöntemlerle
gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu bakımdan diğer tüm cerrahi alanlardan
çok daha uzun zaman önce minimal invazif cerrahi yöntemler üroloji
alanında gelişmeye başlamış ve büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugün
için taş hastalıklarının ve malignite dışı prostat hastalıklarının
tedavisinde endoskopik girişimler açık cerrahiden çok daha sık olarak
uygulanmaktadır. Bu konularda yeterli eğitime sahip hekimler tek
başlarına önemli cerrahi tedavileri uygulayabilecek yetenekleri
kazanırlar.
Üroloji cerrahi tedavi yöntemleri kadar medikal tedaviler
açısından da zengin bir alan özelliği taşır. Ürogenital sistem
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enfeksiyonları (erişkin ya da pediatrik), nöro-ürolojik problemler ve
ürolojik malignitelerin medikal tedavisi ürolojinin önemli konuları
içerisinde yer almaktadır.
Teknolojik gelişmelerden en fazla yararlanan uzmanlık
alanlarından bir tanesi ürolojidir. Litotriptörlerin 1980’li yılların
başlarında geliştirilmesi ile taş hastalığının tedavisinde bir devrim
yaşanmış ve cerrahi girişimlerin sıklığı önemli ölçüde azalmıştır.
Endoskopik aletlerde sağlanan gelişmeler ile giderek daha çok cerrahi
girişim endoskopik olarak ve güvenle gerçekleştirilmektedir.
Ülkemizde tam sayı belli olmamakla beraber 2000 civarında ürolog
olduğu tahmin edilmektedir. Üroloji topluluğu üyeleri birbirleriyle
oldukça olumlu ve dostça iletişim kurmayı başarabilen uzmanlık
topluluklarından bir tanesidir. Meslektaşlar arasındaki profesyonel ve
sosyal ilişkiler, en azından bu gün için, son derece iyi düzeydedir.
Meslektaşlar arası iyi iletişimin hastalar ile de sürdürülmesi gerekliliği
vardır. Bu nokta özellikle cinsel fonksiyon bozuklukları, infertilite ve
ürolojik onkoloji gibi ağır psikolojik baskı özelliği olan durumlarda daha
belirgin olarak ortaya çıkar. Bu nedenle üroloji eğitimi alacak kişilerin
hastaları ile kuracakları sağlıklı bir iletişimin tedavi için temel
şartlardan birisi olduğunu bilmeleri ve eğitimleri sırasında bu konuda da
kendilerini geliştirmeleri gerekecektir.
Toplumda yaşam beklentisinin artması ile ürolojik problemleri
olan hastaların sayısında da önemli bir artış olacağı öngörülmektedir. Bu
yüzden gelecek yıllarda ürolojinin önemi giderek artacaktır. Teknolojide
ortaya çıkan gelişmeler daha ince ve optik özellikleri daha üstün
endoskopik aletlerin ve hatta robotların yapımını sağlayacaktır. Ürolojik
ameliyatların bir bölümünde şimdiden robotlar kullanılmaya başlanmıştır.
Buna bağlı olarak gelecekte ürologlar tıbbın en yüksek teknoloji kullanan
uzmanları arasında yerlerini alacaklardır.
Bugün bile bundan 15 yıl öncesine göre inanılmaz bir ilerleme
kaydedilmiştir. Eskiden doğrudan lensten gözle bakılarak endoskopik
işlemler yapılırken, bugün lenslere takılan videokameralar sayesinde
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ürologlar
monitörlere
bakarak
endoskopik
ameliyatlarını
gerçekleştirmektedirler. Bilgisayar oyunları oynayarak yetişen bir kuşak
böyle bir cerrahi eğitim için önemli el-göz-derinlik koordinasyonu
eğitimi alarak yetişiyor olacaktır. Yine de hem bugünkü uzmanlık
öğrencileri, hem de gelecek kuşaklar için ameliyathanede güvenli cerrahi
uygulamalar için yoğun ve uzun süren bir eğitim gerekmektedir. Bu
eğitimler sırasında yetenekler kadar, bilgi birikimi ve kişisel öğrenme
çabaları da (kitap okumak, seminer, kongre vs katılmak gibi) önemlidir.
Üroloji uzmanlık eğitimi ve izleyen profesyonel yaşantı oldukça
yoğun ve sıklıkla yorucudur. Çoğu zaman uzmanlık eğitimi sırasında
oturmadan geçen bir günün ardından, bütün yorgunluğa rağmen
asistanlardan ürolojik bilimsel kaynakları okuma-çalışmaları ve ertesi
günkü aktivitelere hazır olmaları beklenmektedir. Bu nedenle ürolojiyi
seçecek olan hekimlerin uzun ve yorucu çalışma saatlerine hazır olmaları
gerekecektir. Bu durum uzman olduktan sonra biraz daha rahatlamakla
beraber devam etmektedir.
Sonuç olarak üroloji hem uzmanlık eğitimi sırasında hem de bunu
izleyen profesyonel yaşantıda oldukça yoğun tempolu bir cerrahi
bölümdür. Genel olarak hastaların tedavi başarıları yüksektir. Bu
nedenle hem mesleki hem de akademik açıdan son derece doyurucu bir
uzmanlık alanıdır. Aynı şeyi maddi açaıdan söylemek zordur. Ne yazık ki
ülkemizde plansızca açılan çok sayıda tıp fakültesi yüzünden doktor
sayısı ihtiyacın üzerinde artmakta, bu durum yetişen üroloji
uzmanlarının sayısına yansımaktadır. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak
hekimler iş bulmakta giderek daha fazla zorlanmakta ve kazançları da
giderek azalmaktadır. İstisnalar olmakla beraber büyük çoğunluk için bu
durum söz konusu olup, yakın bir gelecekte de düzelmesi
beklenmemelidir.

***

167

