
Yöremizde sık görülen karaci-
ğer kanserinin tedavisi konu-
sunda Gaziantep’te büyük bir 
toplantı düzenlendi. Toplantı 

21-22 Kasım 2015 de Gaziantep Üni-

versitesi’nin ev sahipliğinde gerçek-
leşti. “Hepatosellüler kanser (HCC) ve 
karaciğer nakli değerlendirme toplan-
tısı” başlığı altında Türkiye’nin saygın 
uzmanları ilk kez bir araya geldi. Ka-

raciğer Nakli Derneği ile birlikte düzen-
lenen bu toplantıya Türkiye karaciğer 
nakil merkezleri sorumluları da katıldı. 
Toplantıda, Türkiye’de HCC nedeni ile 
yapılan karaciğer nakil vakaları tartı-
şılarak değerlendirildi ve oldukça uz-
manlık isteyen bu alanda sunumlar ve 
çalıştay gerçekleştirildi.  

Karaciğer naklinde, HCC tanısı kon-
muş hastaların nakil endikasyonunun 
en verimli şekilde belirlenmesi, tüm 
dünyanın üzerinde halen çalıştığı ciddi 
bir sorun olduğunu belirten Gaziantep 
Tıp Fakültesi organ nakli sorumlusu 
Doç. Dr Sacit Çoban, sözlerine söyle 
devam etti; “HCC, tüm yönleriyle halen 
tam olarak aydınlatılamamış ve karma-
şıklığını koruyan güncel bir konudur.
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Güvenliğinizden 
Bizler 

Sorumluyuz
Hastanemizin tüm birimleri bir zincirin halkası gibi birbirini tamamlaması bakımından çok 
önem arz etmektedir. Güvenlik birimi de hastanemizin işleyişi açısından önemli bir görev 
ifa etmektedir.

Türkiye Kendi 
Kriterlerini Oluşturuyor

Bültenimizin web sitesi yayın hayatına başlamıştır. 
Bugüne kadar yayınlalan bütün haberlere ulaşmak için: www.gaunhastaneleri.com/bulten
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Dünyada, içinde sadece tek 
bir unsur barındıracak ölçü-
de homojen (türdeşlik, yek-

nesaklık) olabilen hiçbir eşya yok. 
Ağaç kesilip masa yapılsa, ağacın 
damarları homojeniteyi bozar. Saf 
ve duru bir sudaki hidrojen ve oksi-
jenin varlığı, tekdüzeliğe mani.. Tek 
başına hidrojen atomları, elektron 
ve nötronlardan ibaret olduğundan 
yine çeşitlilik arz etmekte.. Parça kü-
çüldükçe, yeni parçanın yarısı daha 
küçük ve yine heterojen (çok türellik, 
çeşitlilik). Eğer homojenite sağlana-
bilse, ölümsüzlük denilen hayal ger-
çek olacak. Öte yandan, hem ölümlü 
olmaya yol açan hem de yaşamanın 
bir mecburiyeti olan heterojenite, bir 
arada yaşamanın şartı olan dengeyi 
sağlamakta. 

Kainat küçültülse bir insan, insan 
büyültülse kainat içeriğine sahip.. 
O halde insanı anlamak, kainatı ve 
aynı ölçüde de toplumu anlamanın 
en önemli yolu.. İnsanın gözü, ku-
lağı, ağzı, beyni, kalbi ve nihayet 
en mahrem yerlerine kadar çeşitli 
unsurları olur da toplumun olmaz 
mı?. Toplumun gözü, kulağı, kalbi 
olabilen insanlar baş göz üstüne 
kabul edilir de, daha lalettayin yerle-
rin karşılığı olabilen insanlar neden 
benimsenmez?. Bütün organları ile 
insanın bir bütün olduğu kabul edi-
lir de topyekûn unsurları ile toplum 
neden kucaklanmaz?. Ölçülendirme 
bu bağlamda ele alındığında, toplu-
mun benimsenmeyecek kesimi kal-
maz.. Zaten lüzumsuz olsa var ol-
mazdı.. Ateşi, tek başına münferit bir 
olgu olarak değerlendirme hatası, 
onu, yangın çıkaran, insanlara zarar 
veren bir konuma istihdam edebilir. 
Oysaki ateş olmasa modern hayat 
olmaz.. Mühim olan onun kullanıl-
dığı yerdir. O halde eşyaya kendi 
zatında bir değer biçmek yanlışı ye-
rine, onun kullanıldığı yer ölçütünde 

bir kıymet vermek icap etmekte.. Hal 
böyle olunca, hiçbir şey zatıyla sor-
guya çekilemez hale gelir. Kıymetli 
olan, onun fonksiyonudur demekten 
başka çare kalmaz.. Öyleyse vazife 
ortada; eşyanın mahiyetini değil, iş-
levini düzeltmekle mükellefiz. 

Mühim olan iyi ve kötü unsurların 
dengesidir. Denge bir kez şaştı mı, 
ibre de şaşar. Doktorun savaştığı 
mikrop olgusu sadece dengeyi bo-
zanlara yönelik.. Örneğin bağırsak 
içerisindeki bakterileri öldürmek 
için antibiyotik verilse, daha zarar-
lı bakteriler ürer, onlar öldürülse, 
mantarlar çoğalır. Daha ileri gidilse, 
bağırsakta bir kaos ortamı olur ki, 
bu dengesizlik ölümü getirir. Tıpkı 
bunun gibi, toplumda da zararlı gö-
rülen unsurların zatını yok etmeye 
çalışmak, toplumu düzeltmek şöyle 
dursun, karmaşayı davet eden bir fi-
yaskodan başka bir şey olmaz. Me-
sele, o zararlı unsuru kontrol altında 
tutmak ve bu sayede toplum gene-
lini topyekûn zarardan korumak ol-
malıdır. 

Öte yandan, dejenerasyon (bozul-
ma), “kurdu bedeninde” olmadığı 
sürece, esasın değil unsurların yoz-
laşmasıyla başladığından, bir tedavi 
bulunamadığı takdirde unsurlar feda 
edilecektir. Çünkü “Hayr-i kesir için 
şerr-i kalil irtikab edilir = Büyük hayır 
için küçük şer kabul edilir” prensibiy-
le, vücuda sirayet edecek gangrenli 
parmak kesilir. 

Sonuç olarak, yıkıcı bir hamle önce-
si, onarıcı, düzenleyici belki de hiza-
ya getirici bir politika güdülmesi ve 
böylelikle fonksiyonların düzeltilme-
si gayreti, her zaman için daha mü-
reccah olurken (tercih edilen), icap 
ettiğinde hiç tereddüt edilmeden, 
gangrenli parmak kesilmelidir.  

ÇEŞİTLİLİK

EDİTÖRDEN

Doç. Dr. Murat Taner GÜLŞEN
Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Hastanemizin tüm birimleri bir zincirin halkası gibi birbirini ta-
mamlaması bakımından çok önem arz etmektedir. Güvenlik 
birimi de hastanemizin işleyişi açısından önemli bir görev ifa 

etmektedir.

Hasta ve hasta yakınları, ziyaretçiler, personellerimiz, öğrencilerimiz 
ve doktorlarımız kısacası hastaneye gelen herkesin ilk göreceği kişi-
ler güvenlik görevlileridir. İlk izlenim insanların hastanemiz hakkında 
iyi veya kötü düşünmesinde büyük rol oynamaktadır. Sağlık kurum 
ve kuruluşlarının halkla içi içe olması, adli olaylara sık rastlanılma-
sı, hastane güvenlik hizmetlerinin önemini bir kat daha arttırmakta-
dır. Hastanemizin vitrini olduğumuzun bilinciyle görevimizi yaparken 
daha duyarlı, güler yüzlü, kendinden emin, kararlı, dik duran fakat 
diklenmeyen, gözü pek, dili tatlı, empati kurarak karşımızdakileri an-
lamaya çalışarak görevimizi yapmaktayız.

Son zamanlarda artan, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önüne ge-
çebilmek için bütün hastanelerde başlatılan beyaz (1111), mavi (2222) 
ve pembe (3333) kod uygulamalarıyla olaylara daha kısa zamanda 
müdahale etmekteyiz. Hastanemizin daha güvenli bir ortamda hiz-
met verebilmesi için, güvenlik birimi olarak tüm bu zorluklar karşısın-
da yılmadan ve özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Hastane içerisinde ve dış çevrede tam bir hakimiyet sağlanabilme-
si için toplam 166 adet kamera ile 7/24 izleme yapılarak görüntüler 
kayıt altına alınmaktadır. Sağlık kurumlarındaki güvenlikte öncelikli 
değerimiz, personel ve hasta güvenliğinin sağlanmasıdır, bunun yanı 
sıra, hastaların rahatsız edilmemesi, izleniyorum hissine kapılma-
ması önem arz etmektedir. Bu konuda hastaların mahremiyeti ve 
özel hayatın gizliliği hususunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 
Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi ve Onkoloji Hastanesinde 
toplam 63 Özel güvenlik personeli ile güvenlik hizmeti verilmektedir. 
Kurumsal risk yönetiminin başarısı çalışanların bu görevi sahiplen-
mesine bağlıdır. Dolayısıyla her bir çalışan, görev alanı çerçevesinde 
risklerin yönetilmesinden sorumludur. 

Sonuç olarak diyoruz ki; sağlıklı olmanız kadar güvenliğinize de 
önem veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde güvenle esen kalın…

Güvenliğinizden 
Bizler Sorumluyuz

Ercan DEMİR
Güvenlik Birim Sorumlusu



AYIN İNCİSİ

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, 
ya da yoldan çekil.
“Konfüçyus”

HALK SAĞLIĞI MESAJI 
 

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek 
için, öksürdükten ya da hapşırdıktan 
sonra, başka kişilerle temas etmeden 

önce eller mutlaka yıkanmalıdır.

FIKRA 
 

Kaçan bir hırsızı yakalamak için bütün ka-
radeniz emniyeti seferber olmuş. Hırsızın 

2 profil 1 adette vesikalık resmi dağıtılmış. 
İki gün sonra Samsun emniyetinden mail 
gelmiş, “Hırsızlardan 2 tanesini yakala-
dık,1 tanesini de yakalamak üzereyiz” :)

Türkiye Kendi Kriterlerini Oluşturuyor
Bu alanda hali hazırda dünyaca 

kullanılan İtalya tarafından belir-
lenen Milano ve Amerika tarafın-

dan belirlenen UCSF kriterleri sıklıkla 
kullanılmaktadır. Türkiye, yaklaşık 30 
yıldır karaciğer nakli yapan bir ülkedir 
ve karaciğer naklinde artık yeterli ol-
gunluğa ve tecrübeye sahiptir. Bu ne-
denle, Avrupa ve Amerika kriterlerinin 
yerine artık kendi kriterlerini oluşturma-
lı ve bunu kullanmalıdır. Bunu yapmak 
için gerek alt yapı gerek teknoloji açı-
sından Türkiye’nin herhangi bir eksiği 
yoktur” dedi. 

Toplantıya katılan uzmanlar, kısa süre 
içerisinde karaciğer nakli konusun-
da vaka sayısı ve başarısı ile kendini 
kanıtlayan bir ülke olan Türkiye’nin, 
bütün karaciğer nakil merkezleri, veri-

lerini ortak bir veritabanında bir araya 
getirerek kendi kriterlerini belirleme ve 
bununla literatüre katkıda bulunma ka-
rarı aldı. Bu bağlamda, Türkiye’de ve-
rilerin toplanması ve değerlendirilmesi 
gibi zor bir görev de, ev sahipliği yapan 

Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi ge-
nel cerrahi bölümü organ nakli öğretim 
üyelerine verildi. Bu zor görevin üste-
sinden gelmek için ilgili öğretim üyeleri 
kolları şimdiden sıvadı bile. Gaziantep 
üniversitesi Karaciğer nakli ekibi so-
rumlusu Doç Dr Sacit Çoban, alınan 
bu kararla, “veritabanının oluşması, 
istatistiklerin yapılması ve bir sonraki 
toplantı için hazırlıkların olması, üniver-
sitemiz ve ülkemiz adına ileriye dönük 
yeni açılımlara vesile olacaktır” şeklin-
de konuştu. Karaciğer nakli ekibi, yeni 
oluşturulmaya çalışılan bu kriterlere 
Türkçe bir isim bulacaklarını ve bu sa-
yede, tüm dünyada yapılacak HCC’ye 
bağlı karaciğer nakillerinde, Türkiye’nin 
adının duyurulmasını amaçladıklarını 
ve referans olarak gösterilmesini umut 
ettiklerini sözlerine eklediler. 
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Gözünüzü Bizden Ayırmayın

Anabilim Dalımız, ilk kurulduğu günden 
bugüne, geniş ve dinamik, bölgenin ihtiyaç-
larını karşılayacak çapta gelişmeler göster-
miştir. Kliniğimizde 1988 yılından bu yana 
26 adet göz hastalıkları uzmanı yetişmiş 
olup, bunlar yurdumuzun çeşitli bölgelerin-
de halen görev yapmaya devam etmekte-
dir. Günümüzde genel oftalmoloji, şaşılık, 
katarakt, kornea ve kontakt lens, glokom, 
retina ve retina cerrahisi, oküloplasti birim-
leri çalışmalarını öğretim üyelerinin katkıla-
rıyla sürdürmektedir. 

Asistanların ve öğrencilerin eğitim prog-

ramları odağında, bölgemizdeki meslek-
taşlarımızın da ihtiyaçlarını dikkate alarak 
hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Kliniği-
miz bünyesinde ayda yaklaşık olarak 2500 
civarı hasta polikliniklerde değerlendiril-
mekte ve tedavileri planlanmaktadır. Tıp 
Fakültemizin “Gün Hastanesinde” teknik ve 
donanım olarak üst düzeyleri hedef alarak 
ameliyatlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Hali 
hazırda, haftanın her günü ayda yaklaşık 
600 kadar operasyonel girişimleri yapabil-
mekteyiz. Diğer yönüyle de, ülkemizin çe-
şitli noktalarından akademisyenler de eği-
tim almak üzere, belli sürelerde, kliniğimize 

bakanlık ve üniversitemiz aracılığı ile baş-
vuruda bulunup eğitim de almaktadır. 

Yoğun talep ve sirkülasyonu göz önüne 
almakla birlikte, idarenin yapıcı destek ve 
teşvikiyle, hizmet kalitesi ve detaylarda 
ödün vermeden çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
olarak, Prof.Dr. Kıvanç GÜNGÖR başkan-
lığında, günümüz teknolojisiyle hastalarımı-
za hali hazırda daha kaliteli sağlık hizmeti 
vermekteyiz. 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1989 
yılında Prof.Dr. Necdet BEKİR tara-
fından kurulmuş olup şu anda çalı-

şılan binaya 2008 yılında geçilmiştir. Servi-

simizde 8 adet ikişer kişilik standart hasta 
odası ve 2 adet özel hasta odası mevcuttur. 
Burada 6 hemşire ve 5 personel hizmet 
vermektedir. Anabilim dalı bünyesinde 3 

Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 8 
Araştırma Görevlisi, 1 Hemşire, 3 teknisyen 
ve 3 tıbbi sekreter olan güçlü bir kadroyla 
hizmet üretmektedir. 


