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EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR
Değerli Meslektaşlarım,
Bu sayımızda hayatının her aşamasında ve alanında çok başarılı olmuş Prof.Dr.Halis Şimşek hocamızın çok güzel
bir yazısı var. Bu yazısında akedemik ve özel hayatından kesitler, genç arkadaşlarımıza çok önemli önerileri var.
Elazığ’dan Fırat Üniversitesi’nden Hocamız Prof Dr. Mehmet Yalnız da bize kendi kliniklerini, olanaklarını anlattı
kendilerini güzel çalışmalarından dolayı kutlar başarılarının devamını dilerim. Sevgili Uz.Dr. Nilay Danış’ da bize
sosyal medyada oldukça popüler olan İsveç Şurubu’nu anlattı. Tüm hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür
ederim.
Bu ay hem Kurban bayramımızı hem de 30 Ağustos Zafer bayramımızı kutluyoruz. Sağlıklı mutlu huzurlu bayramlar dilerken, Ata’mıza sonsuz sevgi saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos’un ulusumuz için dönüm
noktası olan çok büyük bir zafer olduğunu, Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağımızı ve bunun da
bizim en büyük görevimiz olduğunu söylemek isterim.

Ata’mızın “Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir.
Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.”
sözleri ile yazımı noktalamak isterim.
Sevgi ve saygılarımla
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

30 Ağustos günü, ilk kez 1924’te Dumlupınar’da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Atatürk’ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak
için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de
uluslararası alanda çok yoğun olmasıdır.
Çal Köyü’nde gerçekleşen ilk törende Mustafa Kemal, milli ruhun canlı tutulmasının önemini
vurgulamış ve Meçhul Asker Abidesi’nin temelini eşi Latife Hanım ile beraber atmıştır.

Ata’mızın bu törenden sözleri:
“Bilmeyen kalmamıştır ki: Ulusumuz, egemenliğini eline

le doludur, ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer

aldığı gün, en karanlık yoksulluğun, en derin uçurumun

kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya

kıyısında idi. Bütün güçleri yıpranmış, bütün savunma

tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan

araçları elinden alınmış, kutsal varlıkları saldırıya uğra-

savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki yeni Türk Devleti’nin,

mış, pek acıklı bir durumda idi. Bütün bunları hiçe sa-

genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaş-

yarak varlığını ve bağımsızlığını kurtarmaya karar verdi.

tırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda

Bu kararını başarıya ulaştırabilmek için kendine bir toplu

akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, dev-

davranış, bir belirliyerek seçmesi gerekiyordu. Ulusun

letimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır.”

bütün varlığı ile, bütün inancıyla, canını dişine takarak

Gençler! Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren siz-

o yolda birlikte yürümesi ve er geç başarıya ulaşması ge-

siniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve anlayış ile, insan-

rekti. İşte baylar o erek bu yerdi, burasıydı. Umulan ve

lık yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürri-

istenen başarı, işte burada kazanılan zaferdi.”

yetinin en kıymetli örneği olacaksınız.

“30 Ağustos Zaferi, Türk Tarihi’nin en önemli dönüm

Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kur-

noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferler-

duk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.
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BİR AKADEMİSYENİN YAŞAMINDAN KESİTLER
Prof Dr. Halis ŞİMŞEK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1980

tamak ve bunu fırsat eşitliğine borçlu

tarihinde bitirdim. İhtisasımı aynı üniversitede

olduğumuzu görmek bizleri çok mut-

yaparak iç hastalıkları uzmanı oldum. Mecburi

lu etmişti.

hizmetimi tamamladıktan sonra 1987-1990
yılları arasında Amerika’da Medical College of
Georgia’da, Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji bölümünde ve Nassau Medical University Hastanesi’nde yaklaşık üç yıl çalıştım. Pittsburgh Üniversitesi Karaciğer Nakli
bölümünde ve İngiltere’de Charing Cross
Hospital’da gözlemci araştırmacı olarak bulundum. 1990 yılında Hacettepe’ye döndüm
ve doçent oldum. Alanımla ilgili çok sayıda yeniliği ülkeme getirme imkanını buldum. 1995
yılında TUBİTAK Teşvik Ödülü aldım. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesinde profesörlüğe
yükseldim. 2007 yılında Popüler Bilim Dergisi tarafından bilim ödülü ile ödüllendirildim.
Akademik hayatım boyunca uluslararası saygın dergilerde
yüzelliden fazla araştırmam yayınlandı. Bu çalışmalarım yaklaşık iki bin atıf aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak akademik çalışma hayatıma
devam ederken sağlıkta ideallerimden biri olan ve hekim
arkadaşlarımın da hizmetine sunabildiğim bir merkez kurma fırsatını buldum.
Gastroenteroloji ve hepatoloji bilim dalları dünyada olduğu

Okumayı,

çalışmayı

mesleğini

hayatımızın

ve

doktorluk
bir

parçası

haline getirebildiğimiz oranda idealimize ulaşmamız da kolaylaşır. İntörnlüğümüzde boş zamanlarımızda
hastanenin yanıbaşında olan kütüphaneye takılır, yeni gelen dergilerdeki
makalelere bakardık. Bir haftasonu
nöbetimde yeni bir hasta yatmıştı,
hasta intestinal obstrüksiyon atakları
geçiren genç bir kadındı. Bu hasta
dönemin meşhur hocaları tarafından
görülmüş ve rahmetli hocamız Yılmaz
Sanaç tarafından ameliyat edilmesine
rağmen tanı konulamamıştı. Ameliyat esnasında tam kat
ince barsak biyopsisi almış ameliyatı sonlandırmıştı. Prof.
Dr. Hasan Telatar hocamızda hastayı görüp ileri tetkik için
dahiliyeye yatırmıştı. Hafta sonu yeni dergileri karıştırırken
bir derginin kapak resminde bizim hastanın ayakta direk
karın grafisine benzeyen ilginç bir olgu sunumu dikkatimi
çekti. Okuyunca heyecanlandım, bizim hastanın benzeriydi
ve skleroderma tanısı almıştı. Benzer tabloyu yapan hastalıkların da tartışıldığı doyurucu bir yazı idi. Hastayı hazır-

gibi ülkemizde de baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam
ediyor. Bu yazımda bildiğiniz bu gelişmeleri tekrarlamak yerine hayatın içinden edindiğim izlenimleri anlatarak genç
kuşaklara farklı bir perspektif vermeye çalıştım. Ülkemizin
çalışan ve üreten tüm bireylerine olduğu gibi, toplumun yatay ve dikey tüm katmanlarından gelen tıp insanlarına da
er veya geç hayallerini gerçekleştirebileceği olanaklar sunduğunu hep hatırlamalıyız. Bizlere bu imkanları yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin sunduğunu asla unutmamalı ve birey olarak ona
layık olmaya çalışmalıyız. Hacettepe üniversitesi’nde aynı
masayı paylaştığımız arkadaşlarımla liyakatın önemini tartışırken, orada bulunan oniki hocanın da çalışma, üretme ve
liyakatları ile Hacettepe’de hoca olarak kalabildiklerini sap3
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talarından birisiydi. Her zaman ve her alanda fırsatlara hazır
olmak gerekir. Yaptığınız hazırlıkların hepsi boşa gidebilir
ancak o fırsat size geldiğinde hazırlıklı iseniz değerlendirebilirsiniz. Bu bağlamda genç meslektaşlarımın Batı Ülkelerinde çalışmak ve eğitim görmek için gerekli sınavları uygun
zamanda almalarını ve daha genç kuşaklara da bunu önermelerini tavsiye ediyorum. Bunu bir beyin göçü gibi düşünmeyiniz, yurt dışında çalışmakta olan meslektaşlarımızın,
ülkemizdeki hekimlerin geçici sürelerle de olsa oralara gitmelerine olanak sağlayarak eğitimine (eğitimlerine), bazan

Prof. Dr. Şükran Karacadağ, Prof. Dr. Hasan Telatar ve
Prof. Dr. Bernard M Schuman. Mentor hocalarımı şükranla anıyorum.

ülkemizdeki hocalardan daha fazla katkı sunduklarını biliyoruz. Eğitimin bir zamanlaması olduğunu asla unutmayınız.
Fırsat doğduğunda her zaman diğer seçenekleri öteleyerek
fedakarlık yapınız ve eğitime öncelik veriniz.

ladım, pazartesiyi iple çekmeye başladım. Sabah Prof. Dr.

Günümüzde teknoloji hayatımızın bir parçası olduğu için

Şükran Karacadağ hoca vizite gelince hastayı sundum, çok

mesleki uygulamalarımızı ne kadar kolaylaştırdığını farket-

beğenildi. Bu hocamız her zaman hastayı sunan intern veya

meyebiliyoruz. Online hizmetler, toplantılar, tetkik istemle-

asistana hasta hakkında ne düşündüğünü sorardı. Aynı şe-

ri ve tetkik sonuçlarına online ulaşım ve benzeri hizmetler

kilde bana da sordu, ‘İntestinal psödoobstruksiyon’ dedim.

eğitim, öğretim ve hasta hizmetleri için çok önemli, her

Hayretle baktı bana, takdir edercesine gülümsedi, hazırla,

alanda işimizi çok kolaylaştırıyor. Hacettepe’de, 1980’ li yıl-

bir sonraki vizitte anlat dedi. Ben hazırdım, hocamdan izin

larda asistanlığım döneminde gastroenterolojide genellikle

isteyerek anlattım. Sunumumdan, çok etkilendi, beni takdir

baryumlu özefagus mide duodenum grafisinde bir şüphe

ettiğini belirten cümleler söyledi. Ayrıntılı incelemelerden
sonra hastanın patolojisi skleroderma olarak rapor edildi.
Koyduğum tanının doğru çıkmasından dolayı mutlu olmuştum. Sonraki günlerde İç Hastalıkları Bölüm başkanı da
olan Prof. Dr. Hasan Telatar ve Prof. Dr. Şükran Karacadağ
Hocalar beni odalarına çağırarak dahiliyeye asistan olarak
almak istediklerini söylediler. Zaten ben de dahiliye ihtisası
yapmak istiyordum, böylece hem dahiliye hem de Gastroenteroloji yolculuğum başlamış oldu.
Mecburi hizmetimi Karabük Devlet Hastanesi’nde yaptım.
Bu dönemde asistanlığım sırasında toplamış olduğum verileri makale haline getirip hocam Prof. Dr. Şükran Karacadağ’a sunmak üzere Hacettepe’ye gelmiştim. Şükran Hoca
yazıyı çok beğendi elimden tutarak rahmetli hocamız Prof.
Dr. Hasan Telatar’ın odasına götürdü, birkaç gün önce kendisine gelen ‘’Bockus Internatıonal Fellowship’’ programı
için beni uygun bulduğunu söyledi. Prof. Dr. Hasan Telatar
Hoca da çok destekledi. Hocalarım bana Amerika sınavlarını
alıp almadığımı sordular. Aldığımı söyleyince hemen benim
adımı Amerika’ya bildirdiler. O gün hayatımın dönüm nok4

Ailece bir yaş günü kutlaması.
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Yaz tatilinden bir kare.
ya da patoloji varsa üst endoskopi yapılırdı. Rijid rektoskopi

si olduğu için rektoskopi de gerekli imiş ama olmayabilirdi

de uygulanırdı, kolonoskopi yoktu. Endoskopi yapılacak her

de. Hacettepede öğretim üyesi bir sınıf arkadaşımın kızı ile

hastaya önce ucunda pamuk sarılı cerrahi makasla citanest

kızım ilkokulda sınıf arkadaşıydı, babası bizim dönemimizde

lokal anestezisi yapılır, sonra endoskopi odasında Ewald

elektrik, bilgisayar, televizyon, cep telefonu yoktu, gaz lam-

tüpü yutturularak hasta trandelenburg pozisyonuna getiri-

basında okuduk, sobalı evlerde yaşadık dediğinde “babacı-

lip mide sıvısı alınır ve asid bakılırdı. Aslında mide asidi varlı-

ğım,siz taş devrinde mi yaşadınız’’ diye sormuştu.

ğı klinik pratikte de pek kullanılmazdı. Ewald tüpü yutturma

1990’ lı yıllarda Karaciğer nakli ülkemizde yeni olup çok

sonrası sıvı almak işlemi hastaları çok zorlardı. ‘’Sıvı alma bu

az merkezde yapılmaktaydı. Hacettepe olarak Başkent Va-

kadar zor ise endoskopik işlem çok daha zor olacaktır’’ dü-

kıf Hastanesi şimdiki Başkent Üniversitesiyle ile birlikte bir

şüncesiyle hastaların bir bölümünün endoskopik işlemi ka-

program yürütmekteydik. O dönemlerde karaciğer hastala-

bul etmeyip odayı terkettiğini hatırlıyorum. Ancak gördük ki

rında varis kanamaları önemli bir sorundu. Tek seçenek skle-

batı ülkelerinde aspiratörün endoskopa girdiği yere takılan

roterapi idi. Pittsburgh Üniversitesine bir aylığına karaciğer

mide suyu tutucu bir tüp (‘trap’) ile endoskopi sırasında

transplantasyonu eğitimi için gittiğim zaman Endoskopik

mide sıvı alınıp incelenebiliyordu. Yine spray ile lokal boğa-

Varis Ligasyonunun tek set ve tek bantlı uygulaması dene-

za lokal anestezi yapılabiliyordu. O günleri yaşayanlar için

niyordu. Döndüğüm zaman, kendi olanaklarımla aldığım

bu basit uygulamaların günlük pratiği ne kadar kolaylaştır-

birkaç seti ülkemizde ilk kez hastalara uygulama olanağı

dığını söylemeye bile gerek yok. O dönemdeki sorunlardan

buldum. Yine o dönemlerde perkütan endoskopik gastros-

birisi de tüm girişim istemlerinin aynı belgede olmasıydı.

tomi dünyada yeni uygulanmaya başlanmıştı. Ülkemizde

Bu nedenle bronkoskopi istenen bir hastanın personel ta-

bu yöntemi ilk kez Hacettepe’de uygulama imkanı bulduk.

rafından rektoskopi odasının önüne bırakılması sonucunda

Karaciğer transplantasyonu eğitimi için gittiğim dönemde

hastaya rektoskopi yapılmış olduğunu hatırlıyorum. Anemi-

asıl eğitim amacıma ilaveten üniversiteme ve ülkeme yeni5
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likler de getirme imkanı bulmuştum. Genç arkadaşlarımın

mı ailemle geçirmeye başladım. O tarihlerde ilkokulda olan

belli aralıklarla yurt dışı eğitim olanaklarını elde etmek için

kızım okuldaki sportif faaliyetlere katılıyordu. Bir gün geldi

devamlı çaba sarfetmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu-

‘’sadece pazar kalmış babacığım o da ailemizin hep bir ara-

rada meslektaşlarımızı bilgi ve görgülerini arttırmak için yurt

da olduğu tek gün, o nedenle pazar günü olan aktivitelere

dışına gönderen Türk Gastroenteroloji Derneğimizin çaba-

katılmak istemedim’’ demişti. Ailemize ve çocuklarımıza za-

larını takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Ancak bu-

man ayırmayı ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum.

nun Tüm alt Derneklerimiz tarafından daha da genişletilerek ve daha uzun süreli olarak programlanması gerektiğine
inanıyorum. Bu konuda çabalarını görmekten de mutluluk
duyuyorum. En büyük yatırım geriye dönüşü zaman alsa da
insana yapılan yatırımdır, bunu asla unutmamalıyız.
2000 li yıllarda yeni muayenehanemi dekore ederken bir
pazar günü mimarı davet edip ofisle ilgili toplantı yaptım.

Bunun çok kaliteli bir zaman olması önemli. Bana göre kaliteli zaman onlara ayırdığınız ve onların da bunu hissettiği
zamandır.
Bir pazar kızımla sitede yürüyüşe çıkmıştık, yağmurlu bir
gündü, atlama mesafesine taşların dizildiği çamurlu bir bölgeyi taşların üzerine basarak, atlayarak yolu epey kısaltabi-

Pazar benim en rahat ve boş günümdü. Mimar ayrılırken

lirdik. Ben pratik ve kestirme yolları sevdiğim için deneyelim

gayet kibarca, “Doktor Bey ben pazarları sadece çocukla-

dedim. Kızım ise ‘dizili taşlar bir yerde bitebilir.’ diye beni

rıma ayırıyorum, normalde çalışmıyorum sizin hatırınız için

uyardı, ama denemeye karar verdik. Gerçekten de son iki

geldim,” dediğinde şaşırdım. Aslında çok doğru bir şey söy-

metrede taşlar yoktu. Atladık ama ayak bileklerimize kadar

lüyordu. Benim de aynı şeyi yapmam gerektiğini düşündüm

çamura battık. O yıllarda kızımın okul için yazdığı ‘’unuta-

ve o günden sonra olağanüstü bir şey yoksa tüm pazarları-

madığınız bir Pazar’’ konusunda bunu işlediğini gördüm ve

Yenilenebilir enerji ile doğayı korumaya katkımız.
6
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İç Hastalıkları ailesi ile mangal partisi.
bu yürüyüşlerin onun için önemini daha iyi anladım. Bir sa-

Hasta hekim ilişkisine değinmeden geçemeyeceğim. İyi dok-

bah Hacettepe içinde eski Diş Fakültesi binasının önünden

tor hastayı dinleyen ve anlamaya çalışan doktordur, en iyi

geçerken tanıdık bir ses duydum, bu ses sınıf arkadaşım

doktor ise empati yapabilen, hastanın onu anladığını his-

sevgili Ulus Akarca’ya aitti yanında o tarihlerde öğretimde

setmesini sağlayan ve sonunda problemi çözdüğüne hastayı

olan çocukları vardı, okuduğu okulları çocuklarına gösterip

inandıran doktordur. Dünyanın en donanımlı ve iyi hekimi

anılarını anlatıyordu, çocuklarımızın geçmişimizi, tecrübele-

olsanız bile bunu başaramadığınız zaman hasta nezdinde

rimizi ve anılarımız bilmeleri geçmiş ve gelecek arasında bağ

ve pratikte başarılı olamazsınız. Elbette akademisyen olmak,

kurmalarını kolaylaştıracaktır. Ulus’un bu davranışından çok

araştırma yapmak, bilime katkıda bulunmak hepimizin var-

etkilendiğimi belirtmek istiyorum, çocukları da etkilenmiş

geçilmez hedefidir. Ancak sadece araştırmacı değil ilaveten

olacaklar ki doktor oldular.

hasta sorumluluğumuz olduğu zaman da hasta ile birlikte

Kızım Hacettepe Tıp Fakültesinde intörn, oğlum ise gastroenterolojide üst ihtisas yapıyor. Oğlum TUS sınavlarına
hazırlanırken çok yoğun çalışıyordu. Bir gün annesi ‘’oğlum
çok çalışıyorsun biraz dinlen’’ dediği zaman ‘anneciğim babam bana çok değer veriyor onu mutlu edecek bir puan
almalıyım’’ cevabını vermişti. Sonra TUS birincisi olduğunu

çalışmalıyız. İki hafta önce bir hastamdan e-posta aldım, ‘’kızı
annesini 20 yıl önce tedavi ettiğimi, her konuda onlara yardımcı olduğumu sonuçta annesinin iyileştiğini, yazdığı akşam annesinin her zaman olduğu gibi beni bir kez daha anıp
dua ettiğini’’ üşenmeden yazmış ve tekrar teşekkürlerini iletmişti. Bu e-postanın beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam.

akşam yemekte söylemiş. Ben yanlışlıkla bininci olduğunu

Hekim olmaya ilaveten her konuda topluma ve çevreye kar-

anlamışım, tekrar girersin üzülme dediğimde kahkahalarla

şı da sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu bağlamda

gülmeğe başladı. “Daha iyisi var mı ki babacığım ” dediğinde yanlış anladığımı fark ettim. Çok mutlu olmuştum.
Çocuklarıma hiçbir zaman çalışın demedim, onların çalışma
ortamlarını ve şartlarını hazırladım. Rahmetli annem ve babam da bizler için aynı şeyi yaparlardı. Asla çalış demezlerdi,
yoruldunuz biraz dinlenin der bizlere bir şeyler ikram ederlerdi.

kişisel olarak yenilenebilir enerji, sosyal aktivitelere katkı, yatırım yaparak her alanda, özellikle sağlık alanında insanlara
iş ve aş üretebilmek, eğitime devam eden meslektaşlarımıza
her açıdan örnek ve yardımcı olabilmeyi de içeren aktivitelerin hekim ve akademisyen olmaya ilaveten bizim sosyal
sorumluluk alanımızda olduğunu düşünüyorum.
Tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ
Prof Dr. Mehmet YALNIZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ
Bölgemizin önemli bir referans ve eğitim merkezi olan kli-

ERCP ile benign/malign biliyopankreatik hastalıklar, karaciğer

niğimiz yaklaşık çeyrek asırdır Elazığ’a ve çevre illere hizmet

transplantasyonu sonrası gelişen biliyer anastomoz darlık-

vermektedir. Gastroenteroloji Bilim Dalı 1996’da resmi olarak

larının tedavisi rutin olarak yapılmaktadır. Yıllık ERCP işlem

kurulmuş olup, Prof. Dr. Ali DEMİR’in Ege Üniversitesi Gast-

sayımız 1500 civarındadır. ERCP hakkında bilgi ve görgülerini

roenteroloji Kliniğinden yan dal uzmanlığını alıp dönmesiyle

artırmak için kliniğimize yurt dışından başvurular olmakta,

1999 yılında kurucu başkanı olmuştur. Bu tarihten itibaren

Mısırdan gelen 2 doktor 3 - 6 ay süre zarfında ERCP eği-

kliniğimizde Gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimi ve-

timi alarak ülkelerine dönmüştür. Başvuruların devam ettiği

rilmeye başlanmıştır. Dört profesör öğretim üyesi (Prof. Dr.

bu yurt dışı programına Covid pandemisi sonrasında devam

İbrahim Halil Bahçecioğlu, Prof. Dr. Mehmet Yalnız, Prof. Dr.

edilecektir.

Orhan Kürşat Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Ulvi Demirel) ve 1 adet
yan dal asistanı (Dr. Sedat Çiçek) ile hizmet veren kliniğimizin
tek ve çift kişilik 40 normal ve 4 adet ikinci basamak ara yoğun bakım ünitesi olmak üzere toplam 44 hasta yatağı mev-

Mısırdan İleri Endoskopik İşlemler İçin Kliniğimize
Gelen Doktorlar

cuttur. Polikliniklerimizde günde ortalama 140, yılda toplam
30 bin civarında hasta bakılmaktadır. Yıllık yatan hasta sayımız ise 4 binin üzerindedir.
Endoskopi ünitemizin cihaz sayısı oldukça geniş olmasının
yanında hemen hemen her yıl güncellenmektedir. İkişer endoskopi ve kolonoskopi işlem odalarının yanı sıra lineer ve
radyal skoplarla hizmet verdiğimiz endosonografi odamız
mevcuttur. Kendi ünitemizde bulunan, skopi cihazı yenilenerek modernize edilmiş ERCP odamız ile ilimize ve bölge
illerine hizmet verilmektedir. Yine moden manometri (High
Resolution Manometri) ve pHmetre cihazlarının bulunduğu

Prof. Dr. İbrahim Halil Bahçecioğlu, Dr. Ahmad Madkour,
Prof. Dr. Mehmet Yalnız

motilite laboratuvarımız da mevcuttur.
Flat panel C-kollu skopi ile yenilenmiş ERCP ünitemiz
Tanısal ve girişimsel her çeşit işlemin yapıldığı merkezimizde
yıllık endoskopi ve kolonoskopi işlem sayımız 7-8 bin civarındadır. Üst ve alt GİS benign ve malign darlıklarında dilatasyon/stentleme işlemlerinin yanı sıra hastanemizin Türkiye’nin
önemli obezite cerrahisi merkezlerinden birine sahip olması
nedeniyle bariyatrik cerrahi komplikasyonlarının endoskopik
tedavisi de günlük pratikte sıklıkla uyguladığımız işlemlerdendir.

Prof. Dr. Mehmet Yalnız, Dr. Mohamed Negm
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Beş yılı aşkın süredir rutin olarak günlük hizmet vermekte

tadır. Bu hastaların takip ve tedavilerinin düzenlenmesi için

olan Endosonografi ünitemizde İİAB, kistogastrostomi, çöl-

Cuma günleri hepatoloji konseyi rutin olarak yapılmaktadır.

yak pleksus blokajı gibi işlemler günlük pratikte başarılı bir

Sık görülen bir diğer hasta grubu olan inflamatuvar barsak

şekilde uygulanmakta olup ayda ortalama yüz, yılda bin civa-

hastalıkları da bu haftalık konseylerde detaylı olarak ele alın-

rında hasta işlem görmektedir.

maktadır. Klinik içi konseylerin yanı sıra multidisipliner top-

İleri endoskopik işlemler olarak EMR, ESD, POEM’de kliniği-

lantılar yapılmakta, radyoloji, cerrahi ve patoloji bölümleri ile

mizde başarılı bir şekilde giderek artan vaka sayıları ile uygu-

birlikte haftalık rutin ortak konseyler yapılmaktadır.

lanmaktadır.

Akademik kadro eksikliğimize karşın geniş mekân, zengin ve

Endoskopik işlemlerimizde maalesef rutin olarak anestezi

modern ekipmanlara sahip olmanın avantajlarıyla, ideal bir

desteği alamamaktayız, ancak standart sedoanaljezi işlemi

gastroenteroloji kliniğinde olması gereken hizmetler ilimize

hastalarımızın büyük çoğunluğunda uygulanmaktadır. Sedo-

ve bölgemize büyük özverilerle verilmektedir. Bunun yanında

aneljezi uyguladığımız hastalar işlem sonrasında ünitemizde-

eğitim ve akademik çalışmalar da disiplinli bir şekilde yürü-

ki 5 yataklı derlenme odasında takip edilmektedir.

tülmektedir.

Her çeşit hasta grubunun yanı sıra özellikle kronik viral B ve
D hepatiti ve bunların komplikasyonu olan karaciğer sirozu

Covid pandemisinin tüm dünyada sona erdiği, sağlıklı,

ve hepatoselüler kansere bölgemizde sık olarak rastlanmak-

mutlu ve huzurlu günler dileklerimle.
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İSVEÇ ŞURUBU (İŞVEÇ İKSİRİ)
Uz Dr.Nilay DANIŞ
Orijinal adı Swedish (Sweden) bitter ya da

God’s Pharmacy: Advice and Prove Cures with

Swedish tincture olan geçmişi 15. Yüzyıla ka-

Medicinal Herbs“, Türkiye’de de “Tanrı’nın Ecza-

dar dayanan bitkisel bir karışımdır.

nesinden Sağlık: Şifalı Bitkilerle ilgili Öneriler De-

İsveç şurubunun ilk olarak antik dönemde İsviçreli bir bilim adamı olan Paracelsus tarafından formüle edildiği, ardından 18. Yüzyılda
da yine İsveçli bilim adamları Dr. Klaus Samst
ve Dr. Urban Hjärne tarafından yeniden keşfettiğine inanılır. Modern dönemde ise Avusturyalı bir otacı olan Maria Treben tarafından
meşhur hale getirilmiştir. Bu bitkisel karışımın
kırgınlığa iyi geldiği ve sindirime yardımcı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiaların temelinde tıbbi dayanak azdır, daha çok gözleme ve deneyime dayandırılmaktadır.

neyimler ” adıyla çevrilip basılan kitabı olmuştur.
Treben bu kitabında İsveç Şurubunun hazırlanma
reçetesini de vermektedir. Kitapta yazar bu şurubun 40 dan fazla hastalığa iyi geldiğini iddia
etmektedir. Ancak özellikle iki özellik öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki sindirime iyi geldiği yönündedir. 2015 yılında Journal of Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine’da yayımlanan “ Bitters: Time for a new Paradigm”
isimli yazıda bu bitkisel karışımların hazımsızlığı
önlediği ve hazımsızlığa iyi geldiği anlatılmaktadır. İsveç şurubu ağız ve boğazda yer alan reseptörleri içeriğindeki “bitters” sayesinde uyarmaktadır. Bu sayede tükürük, gastrik sal-

İsveç şurubuna aşağıda adı geçen bitkisel karışıma %38

gı ve safra üretimi artmakta, bu sayede bu salgıların içerdiği

oranında alkol eklenir. Günümüzde su bazlı olarak da hazır-

besinleri sindirmeyi sağlayan sindirim enzimleri artmaktadır.

lamak mümkündür. Bu bitkisel karışımda aktif içerik olarak

Bu amaçla kullanıldığında etkisinin hemen ortaya çıktığı be-

aloe, melekotu kökü, devedikeni kökü, kafur, mana, mür,

lirtilmektedir.

ravent kökü, safran, sinameki, theriac denilen antik Yunan
döneminden beri bilinen panzehir mahiyetinde 64 farklı bitkinin kök, yaprak, tohum ve yağından oluşan bir macun bulunmaktadır. Orijinal İsveç şurubunda 22 aktif içerik bulunmaktadır ancak sonradan geliştirilen farklı formüllerin de
büyük oranda benzer etkinliği
bulunduğu varsayılmak-

Bu safra ve salgılarının artışı ve detoksifiye edici özelliği nedeniyle kilo kaybına yol açtığına dair iddialar bulunmaktadır.
Daha iyi bir sindirim ile metabolizma hızının arttığı, vücudun
daha verimli çalıştığı bu sayede dolaylı olarak kilo
kaybına sebebiyet verdiği
iddia edilmektedir. Ayrıca
idrar söktürücü özelliği ne-

tadır. İsveç şurubunun

deniyle eğer varsa ödemin

içeriğinde bulunan pelin

atılması da sudan kilo ve-

otu, kantaran kökleri sa-

rilmesini sağlamaktadır.

dece acımsı tanını oluş-

Ancak bu şurubun direk

turmaz aynı zamanda doy-

kilo verdirdiğine dair

gunluk verdiği düşünülür.

yeterli bilgi yoktur.

Günümüzde İsveç şurubunu

Kitapta

yeniden gündeme getiren

diğer bir özellik de

Maria Treben’in dünyada en

yara iyileşmesi ile il-

çok satanlar kitaplar arasın-

gili olandır. Yara iyi-

da yer alan “Health Through

leşmesi dışında cilt
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irritasyonuna, böcek ısırıklarına iyi geldiği belirtilmektedir.

Ayrıca 3 haftalık kullanımda AST, ALT, ALP, kreatinin, albumin

Bu konuda etki mekanizmasının anlatıldığı yayımlanmış çok

düzeylerinde azalmaya sebep olabildiği gösterilmiştir. Ancak

fazla çalışma yoktur. Yalnız tek bir yazıda bu konudan bah-

bu çalışmada da belirtildiği gibi bu konuda uzun süreli kont-

sedilmektedir. Cilde iyi gelen etkisinin arındırıcı ve yenileyici

rollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

özelliğinden geldiği iddia edilmektedir.

Ürünün gıda takviyesi şeklinde kullanılması önerilmektedir.

2013 yılında ratlar üzerinde yapılmış bir çalışmada İsveç şu-

Ancak hekim olarak unutulmamalıdır ki “ilaç ve zehiri birbi-

rubunun kan glukozunu, kolesterol ve trigliserid kan düzeyi-

rinden ayıran dozudur”. Bu tarz ürünlerin kullanımı ve tavsi-

ni kontrol altına almada yararlı etkileri olduğu gösterilmiştir.

yesine her zaman ihtiyatla yaklaşılmalıdır.
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