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İçindekiler

Hastanemizin çalışmalarını, yeniliklerini anlatan
‘GAÜN Hastanesi Sağlık Bülteni’ yepyeni içerikleriyle
sizlerle. Hastanemize dair tüm yenilikleri sosyal medya 
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Facebook için : @gaunhastaneleri  
Twitter için  : @GaunHastanesi
Instagram için  : gaunhastane (Kullanıcı adı)

Keyifli okumalar dileriz…
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“LABORATUVARDA ÇALIŞMAK EKİP RUHU GEREKTİRİR”

GAÜN HASTANESİ MUCİZE BİR KURTULUŞA İMZA ATTI

PERSONELDEN HABERLER

GAÜN İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
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Bültenimizin bu ayki sayısında Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Binnur Özyurt ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
A. Binnur Özyurt ile gerçekleştirdiğimiz o röportajla sizlerleyiz…

 

“Laboratuvarda Çalışmak
Ekip Ruhu Gerektirir”

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman 
Başpınar ile gerçekleştirdiğimiz o röportaj…

 Öncelikli olarak kendinizden bahsedebilir misiniz? 
(Doğum yeri, yılı, eğitim süreci)
 Ben çocuk kardiyoloji uzmanıyım. 1969 yılında 
Tarsus’ta doğdum. Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümünde 
lise eğitimini aldım. Tıbbiye eğitimini ise İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde okudum. İhtisas 
olarak pediatri seçmeme rağmen beni çok tatmin etmemesi 
nedeniyle çocuk kardiyoloji yan dal uzmanlık seçiminin 
kendim için ne kadar isabetli olduğunu düşünüyorum. Çocuk 
kardiyoloji bölümü daha çok pratiğe ve uygulamaya dayalı 
bir bölüm. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 2003 yılından bu yana 
Gaziantep’te yaşamaktayım.
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanıyım. Resmi olarak 
ise TUKMOS üyeliği ve Sağlık Bakanlığı Pediatrik Kalp 
Cerrahisi-İnvaziv Kardiyoloji Bilimsel Kurulu çalışma grubu 
üyeliğim mevcut. Alanım ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel 
kuruluşlara da üyeliğim mevcuttur.

 Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz? 
 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı olarak 
bölümümüzün çalışmalarını koordine ediyorum. Uluslararası 
ve ulusal yayınlar ile pratik uygulamalarımız ve 
çalışmalarımızın bilimsel yayın haline getirilmesi için 
çabalıyoruz. Benim 87 adet uluslararası ve 53 adet ulusal 

yayınım var. Elinizdeki bilimsel bulguyu yayın haline getirirken dahi birçok şey öğreniyorsunuz, bu nedenle yayın yapmaya çalışmak çok verimli 
bir süreç. Yayın yapmayı akademisyenliğin temel şartı olarak gördüğüm için hep daha çok nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Kadın arkadaşlarım 
kızacak belki ama yayın yapmayı doğum yapmaya benzetiyorum. Çok sancılı bir süreç ancak nihayetinde elinizde yeni bir yavrunuz oluyor. 
Akademik platformlarda şu ana kadar sözel bildiri sunumları hariç 56 toplantıda konuşmacı olarak yer aldım. Çalışmaktan gurur duyduğum 
üniversitemden de her seferinde slaytlarımda bahsettim. Bunun kendi çapımda üniversitemizin tanınırlığı sağlamak için önemli bir adım olduğunu 
düşündüm.

 GAÜN Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? GAÜN Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı ’nı farklı kılan 
nedir? Özellikli bir hizmetiniz var mı?
 Ekibimiz ben, Mehmet Kervancıoğlu, Metin Kılınç olarak 3 profesör öğretim üyesi ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Aydın Şahin’den oluşmaktadır. 
Ayrıca yan dal asistanımız Tuğba Temel bizimle birlikte çalışmaktadır. Çocuk kardiyoloji ekip olarak çalışılması gereken bir bilim dalıdır. Ekipte 
uyum olması, beraber çalışma isteminin olması önemlidir. Bu açıdan saygı değer ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. Her yıl 10 bin üzeri 
ekokardiyografi ve 800 civarı kalp kateteri bölümümüzde yapılmaktadır. Bu işlem sayısı ve yapılan işlerin çeşit ve zorluk derecesi olarak 
bölümümüz ülkedeki saygın yerini korumaktadır. Her gün gelen tüm hastalara bölümümüzde poliklinik hizmeti, 2 ekokardiyografi ile eko 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kendimize ait önce monoplan yakın zamanda ise en gelişmiş model biplan anjiokardiyografi cihazı ile kalp 
kateteri işlemi yapılmaktadır. Girişimsel işlem yapılan hasta grubu; 800 gram prematür bebekten 23 yaşına gelmiş yetişkin hastaya kadar oldukça 
geniş bir aralıktadır. Bölümümüzde yurtdışındaki meslektaşlarımıza yönelik eğitim toplantıları yapılmış olup, Irak, Suriye, Nijerya, Mısır, Suudi 
Arabistan, BAE, Lübnan, Bahreyn’den gelen doktorlara girişimsel kardiyolojiye ait toplantılar düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde de kongre ve 

Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1967 yılında Ankara’da doğdum. Gaziantep Anadolu Lisesi’ndeki 

yedi yıllık eğitim süreci bana hem yeniliklere açık bir dünya görüşü, 
hem de nitelikli bir dost ortamı kazandırdı. Ekip olabilen, olanakları 
zorlayan, deyim yerindeyse ‘Sinekten yağ çıkaran’ neşeli çocuklardık. 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Tıp Fakültesi), 
alanında örnek oluşturmuş saygıdeğer hocalarımızın katkılarıyla otuz 
yıl sonra bile işlevselliğini yitirmemiş bir tıp nosyonu ve hekimlik 
bilinci sağladı. Her birini minnet ve saygıyla anıyorum. Tıbbi Biyokim-
ya alanında uzmanlık eğitimini üniversitemizde aldım. Akademik 
kariyerimi yine GAÜN’de sürdürerek 2009 yılında profesörlük kadro-
suna atandım.

Alanınızda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Tıbbi 
Biyokimya Anabilim Dalı neleri kapsıyor?

Tıbbi Biyokimya uygulama sahası özellikleri açısından Tıp Fakültesi eğitiminin üzerine yeni bilgi ve deneyimler eklemenizi gerektiren bir 
alan. Fizik, kimya, elektronik, otomasyon gibi teknik veya fen bilimleri konularının yanı sıra işletmecilik, liderlik, organizasyon gibi becerile-
rin entegrasyonu başarılı bir klinik laboratuvar yöneticisinin olmazsa olmazlarıdır. Bir üniversite hastanesinin laboratuvarında bunlara 
ilaveten bilgi ve yaklaşımların güncel tutulması, araştırma ve eğitime yer/zaman ayrılması da önemlidir. Hastanenin ve hasta profilinin 
ihtiyaçları test çeşitliliğinin saptanmasında, düzenlenmesinde dikkate alınan temel yönlendirici oluyor. Bu nedenle hastane yönetimi ve 
hastanede hizmet veren tüm birimlerle iletişimin aktif, etkin tutulması gereklidir. 

Meslek yaşamımın tüme yakın kısmı hastanemiz laboratuvarında aktif görevler alarak geçti. Laboratuvar bir ekip çalışması olduğu için 
başarısı da mozaiği oluşturan her parçanın yaptığı işin gerekliliğine dair bilincini gerektirir. Elimden geldiği kadar teknik kadrodaki çalışma 
arkadaşlarımın iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal ve eğitici düzenlemeleri kapsayan bir disiplin anlayışı ile çalıştım. 
Akreditasyon ve sertifikasyon oluşturulması emek, mesai ve kırtasiye gerektiren süreçlerdir. Fonksiyonel bir akreditasyon ise her çalışanın 
bu kaliteye ihtiyacı ve bu kalitenin nasıl sağlanacağını bilmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle insan faktörünü ve aidiyet hissini çok önemsi-
yorum.

Eğitim ve araştırma; işimizin diğer dinamik tarafı. Tıp fakültesi öğrencileri zeki, algı ve sosyal motivasyonları yüksek bireylerdir. Dersleri-
me bu öngörü ile hazırlanırım. Sevdiğim zamanlardır. Araştırmalarımı anabilim alanımın dışında makaleler okurken seçerim. Kendi içimde 
çoklu bir bakış açısı yakalamaya çalışırım. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makalem, kitap bölümü yazarlıklarım ve çevirilerim, ulusal dergi-
lerin yayın kurulunda görevlerim bulunmaktadır. Self-atıf olmayan atıflarım Web of Science veri tabanına göre sayıca binin üzerinde ve 
h-indeksim on ikidir. Son baktığımda öyleydi.

Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya biriminde kaç kişilik bir ekip ile çalışıyorsunuz?
Merkez Laboratuvarı organizasyon anlamında multidisipliner bir işleyişe sahiptir. Ancak işlerin yönetimi konusunda bağımsız bir düzeni-

miz var. Birimler her anlamda birbirini destekleyerek, ortak alanlarında iş birliği ile çalışır. Biyokimya birimimizde 7 öğretim üyesi, 8 tıpta 
uzmanlık öğrencisi ve 69 sağlık teknikeri personelimiz bulunmaktadır. 

Prof. Dr. A. Binnur Özyurt, “Laboratuvar bir ekip çalışması olduğu için başarısı da mozaiği oluşturan
her parçanın yaptığı işin gerekliliğine dair bilincini gerektirir. Elimden geldiği kadar teknik kadrodaki 

çalışma arkadaşlarımın iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal ve eğitici 
düzenlemeleri kapsayan bir disiplin anlayışı ile çalıştım. Akreditasyon ve sertifikasyon oluşturulması 

emek, mesai ve kırtasiye gerektiren süreçlerdir. Fonksiyonel bir akreditasyon ise her çalışanın bu kaliteye 
ihtiyacı ve bu kalitenin nasıl sağlanacağını bilmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle insan 

faktörünü ve aidiyet hissini çok önemsiyorum” dedi. 

Prof. Dr. A. Binnur ÖZYURT
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Bünyenizde yapılan özellikli testler var mı? 
İleri teknikler biriminde elektroforetik ve kromatografik yöntemlerle özellikli testler uyguluyoruz. Metabolizma biriminde 

metabolik hastalıklara yönelik tarama testlerini gerçekleştiriyoruz. Maliyet nedeni veya hasta döngüsünün yeterli olmaması 
nedeniyle ihtiyaç duyulan diğer bazı testleri hizmet alımı yolu ile sağlıyoruz.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde işleyişinizde bir değişiklik söz konusu oldu mu? 
Pandemi sürecinde laboratuvar çalışmalarımıza aksatmadan devam ettik. Bu süreçte ekstra koruyucu önlem almış bulunmakta-

yız. Bu önlemler hem kendi sağlık personelimizi hem de hasta ve hasta yakınlarımızı koruyacak şekilde alınmıştır. Personelimize 
olası bir bulaşmayı önlemek amacıyla ilave koruyucu ekipman (siperlik, gözlük ve tek kullanımlık önlükler) verilmiş olup bunların 
kullanımı zorunlu tutulmuştur. Ayrıca hasta ve hasta yakınlarının bekleme alanlarındaki oturma düzeni uygun mesafe sağlanacak 

şekilde yeniden düzenlenmiş olup havalandırma açısından iyileştirme-
ler sağlanmıştır. Hem personelin hem de hasta ve hasta yakınlarının 
kolay ulaşabileceği dezenfektan üniteleri artırılmıştır. 

Biyokimya alanında geleceği nasıl görüyorsunuz?
Yirminci yüzyıl teknolojik ilerlemelerin çağıydı. Laboratuvarlar ve 

görüntüleme tekniklerinin gelişmesiyle; tıp sanatla bilimin kaynaştığı 
skalanın sanat ucundan bilim ucuna doğru önemli bir geçiş yaşadı. 
Yirmi birinci yüzyılın başlangıcına ise gerçekliğe verilen anlam ve birey-
selliğin damgası vuruldu. Sadece sosyolojik olarak değil felsefe, sanat ve 
bilim de bu etkiden payını aldı. Bu eğilimlerin sonucu olarak teorisi 
geçtiğimiz yıllarda çok tartışılıp şekillenen kanıta dayalı laboratuvarın 
klinik laboratuvarlar sonuçlarına yansıtılması ve klinik hekimleri 
tarafından hasta yararına kullanılması birinci basamakta önemli bir 
aşama olarak kabul edilebilir. Tedavi yaklaşımlarında bireyin sabit 

özellikleri ve durumsal sağlık koşullarına özgüllük çoktandır uygulama alanı bulmakta. Testlerin de bireye özgü nitelikleri saptama-
ya yönelik olanları ve yine bireye özgü değerlendirilmesi, laboratuvar çalışanlarının güvenliği öne çıkacak konular. Teknolojik 
anlamda moleküler bilimlerdeki ilerleme bu anlayışın hem alt yapısını oluşturuyor hem de geleceği yönlendiriyor. Moleküler bilim-
lere dokunan bilim alanlarının füzyonu kaçınılmaz sonuçlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. 

İleriye yönelik beklentileriniz, hedefleriniz nelerdir?
Tıp, tıp eğitimi, özelinde biyokimya camiasının, çok değerli öğrencilerimizin akademik olarak ve hizmet alanında ideal koşullarda 

çalışacağı bir sistemin yerleşmesi, huzur içerisinde, güvende olmaları dileğimdir. Severek, heves duyarak çalıştığım mesleki kariyeri-
min dingin bir aşamasındayım. Beklentim; emaneti liyakat ve etik açıdan emin ellere teslim etmektir. Genç kuşak bana bu güveni 
veriyor. Bin altı yüzlerde yaklaşık 35 yıl olan yaşam beklentisinin uzamasıyla insanoğlu eskiye göre daha fazla değişime tanık oldu. 
Emeklilik sonrası kariyerimin sağlık ve eğitim sektörlerinin dışında olacağını sanıyorum. Bir tarafım her zaman yeni pencereler açan 
ve gençlerin verdiği dinamizm ile kendini yenileme olanağı sunan akademik ortamda son günüme kadar kalmayı istiyor diğer 
tarafım ise; yeni, henüz acemisi olduğum edebi kurmaca dünyasına koşmamı istiyor. Gaziantep’te tıp eğitimi ve sağlık hizmetinde 
öncü, kaliteli bu kurumun bir parçası olmaktan duyduğum onur ise her zaman sürecek. 
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 Biyokimya birimimizde; 7 öğretim üyesi ve 8 
tıpta uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır. Tıpta uzman -
lık öğrencilerimize hem teorik hem pratik eğitimin yanı 

Asistanlarımıza teorik eğitim yanında girişimsel 
işlemlerin, kullanılan cihazların eğitimi de veril-
mektedir. Gün içi minimum 2 kez hasta başı viziti 
yapılmaktadır. Hastaların yoğun bakım ünitesine 
kabulü, yatışı, servise çıkışı ve tedavisi ile ilgili 
kararlar Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Elay tarafından 
verilmektedir. Ünitemizde kovid hastaları tedavi 
edildiği gibi, mevcut tüm alt hastalıkların da teda-
visi yapılmaktadır. Tedaviler güncel kılavuzlar 
takip edilerek yürütülmektedir. Hastaların takibi 
Society of Critical Care Medicine(SCCM), The 
European Society of Intensive Care Medicine 
(ESICM) tarafından yayınlanan cheklistler, proto-
koller ve algoritmalar temel alınarak yürütülmek-
tedir. Ünitemizde her iki hastaya bir hemşire 
bakmaktadır. Hemşirelerimizin büyük bir kısmı 10 
yılın üzerinde deneyimi olan hemşirelerdir. Sabah 
vizitte tespit edilen hastalara ünitemizde çalışan 
fizyoterapist tarafından fizyoterapi uygulanmakta-
dır. İleri hemodinamik izlem gerektiren hastalar 
için için termodilüsyon cihazını kullanmaktayız. 
Ünitemizde 3 adet hemodiyafiltrasyon cihazımız 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YBÜ) 1 doktor öğretim üyesi, 5 iç hastalıkları asistanı, 
2 rotasyoner asistan, 28 staff hemşire, 1 sorumlu hemşire, 15 yardımcı sağlık personeli, 1 tıbbi sekreter ve 

1 fizyoterapist olmak üzere 55 kişilik bir ekip ile hizmet vermekteyiz. 
Yoğun bakım ünitemiz üçüncü basamak olup 16 yataklıdır. Yoğun bakım odalarımız izole odalar 

şeklindedir. İç hastalıkları asistanlarımız üç ay boyunca yoğun bakımda gündüz/gece aktif 
olarak çalışmakta ve 3. aydan sonra da 8 ay boyunca nöbetlerini yoğun bakım ünitesinde tutmaktadırlar. 

mevcuttur. Şoktaki hastalarımıza sürekli diyaliz 
uygulama kararı verdiğimizde, hastamızı bekletme-
den günün her saatinde diyalize alabilmekteyiz. 
Sitokin fırtınası tespit ettiğimiz çoklu organ yetmez-
liği Covid- 19 hastalarımızda, sitokin adsobsiyon 
kolon uygulaması da yapmaktayız. Gerekli olması 
halinde hastanemiz Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı’nın desteği ile Ekstrakorporal membran oksije-
nizasyonu (ECMO) uygulaması yapılmaktadır. 
Ünitemizde herhangi bir yoğun bakım hastası için 
yapılması gereken tüm işlemler yapılabilmektedir. 
Yatak sayımız kısıtlı olduğu için hasta kabulünde 
öncelik kabul sistemini uygulamaktayız. Bu nedenle 
genelde ünitemize durumu oldukça ağır hastalar 
kabul edilmektedir. Bu derece ağır hastaların düze-
lebilme ihtimali bizi motive etmektedir. Bu motivas-
yon nedeni ile ünitemizde mesai kavramı yoktur. 
İşimiz ne zaman biterse o zaman çıkarız. Yoğun 
bakım ekibi geniş bir ailedir. Hepimiz birbirimize her 
konuda destek oluyoruz. Bu nedenle ünitemizde her 
zaman huzur hâkimdir.
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Hastanemizin personeli Ali Kartal’ın bebeği dünyaya gelmiştir.  
KARTAL çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 

beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Mustafa Gültekin’in bebeği dünyaya gelmiştir.  
GÜLTEKİN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 

beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Bekir Bozkurt’un bebeği dünyaya gelmiştir. 
BOZKURT çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 

beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Çetin Karataş’ın bebeği dünyaya gelmiştir.  
KARATAŞ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 

beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Mesude Şahin’in bebeği dünyaya gelmiştir.  
ŞAHİN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 

beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Ayşe Yerli’nin bebeği dünyaya gelmiştir.  
YERLİ çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 

beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Melek Ertürk’ün bebeği dünyaya gelmiştir.  
ERTÜRK çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 

beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Çağlar Şahin’in bebeği dünyaya gelmiştir.  
ŞAHİN çiftini tebrik eder, personelimize ve ailesine bebekleriyle 

beraber sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz. 

Hastanemizin personeli Sakine Karaboyun dünya evine girmiştir.  
Sakine Karaboyun ve eşini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.

Aynı anda koronavirüs ve domuz gribine yakalanan iki çocuk annesi, 
24 haftalık gebe Fatma Yıldız (34) GAÜN Hastanesi’nde gördüğü 
tedaviyle tekrar sağlığına kavuştu. 

Koronavirüs teşhisi sonrası durumu ağırlaşan Fatma Yıldız hastaneye 
kaldırıldıktan sonra bir takım testlere tabi tutuldu. Karaciğer testleri 
bozuk olan, yoğun bakım ünitesine girişte oksijen değerleri çok düşük 
seyreden hasta Fatma Yıldız, 12 gün yaşam destek makinesine bağlı 
olarak uyutuldu. Dirençli yoğun bakım enfeksiyonu da gelişen hasta, bu 
süre zarfında yoğun bakım ekibinin gayretiyle ve başarılı tedavisiyle 
hayata tutundu.  Hasta Fatma Yıldız ve bebeği sağlıklı bir şekilde yoğun 
bakım ünitesinden taburcu edildi. 

Koronavirüsün gebelerdeki seyri ile ilgili açıklamada bulunan GAÜN 
Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi 
Gülseren Elay, “Koronavirüsün gebelerde yüzde elli daha fazla kompli-
kasyona neden olduğu, Oxfort Üniversitesi’nde yürütülen yakın zaman-
daki bir çalışmada gösterilmiştir. Araştırmacılar;  gebede koronavirüs 
tedavisinin satranç oynamaya benzediğini belirtmiştir. Bir sonraki 
hamle düşünülmeden atılırsa hastayı kaybedersiniz denilmiştir. Bizim 
de gözlemlerimiz bu yöndedir. Son zamanlarda koronavirüs hastaların-
da karaciğer fonksiyon bozukluğunu sık görüyoruz. Bu durum karaci-
ğerden atılan ilaçların verilmesini zorlaştırmaktadır” dedi. 

Gülseren Elay sözlerine, “Hastamızı devraldığımızda oksijen değerle-
ri olması gereken değerlerin çok altında olup, annenin beyin fonksiyon-
ları ve bebeğin hayatı risk altındaydı. Bu riskleri en aza indirmek için 
hastamızı çok derin uyuttuk ve koruyucu tedavi yöntemlerini uygula-
dık.  Koronavirüs testi pozitif olan hastamızın kan tahlilinde domuz 
gribini de tespit ettik. Tüm bunların yanında hastamızın karaciğer 
fonksiyonları da virüslere bağlı olarak bozulmuştu. Hastamız toplam 12 
gün yaşam destek makinesinde ve 20 gün de yoğun bakım ünitesinde 
kaldı. Bu süreçte birçok antibiyotiğe dirençli olan yoğun bakım ünitele-
rinde saptanan Acinetobakter enfeksiyonu da hastamızın kanında üredi. 
Elimizde mevcut olan ve bebeğe en az zarar verecek ilaçları özenle 
seçmek zorundaydık. Bir taraftan anneyi diğer taraftan bebeği koruyucu 
tedavileri bir arada yürüttük. Tüm bu uğraşlar sonucu hastamızın 
enfeksiyonu geriledi, yaşam destek makinesinden ayırdık. Hastamızın 
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karaciğer fonksiyonları düzeldi ve bebeğimiz şu an yirmi yedinci 
haftasında. Yapılan testler ile bebeğin de oldukça sağlıklı olduğunu 
tespit ettik. Hastamızı yoğun bakım ünitesinden çıkarmanın, iki 
evladına kavuşturabilmenin sevinci ve gururu içindeyiz” şeklinde 
devam etti.

GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ise, “Gebede 
koronavirüs tedavisinde kullanılan birçok ilaç C kategorisindedir. 
Yani bebeğe zarar verme ihtimali yüksektir. Bu nedenle tedavinin 
gebeler üzerinde daha da özenli uygulanması gerekmektedir. Bulun-
duğumuz bu süreçte gebeler; kurallara daha sıkı uymalılar ve çok 
daha dikkatli olmalılar. Sürecin başından bu yana hiç pes etmeden, 
özveriyle çalışan tüm yoğun bakım ekibimize de verdikleri emekler ve 
hassasiyetleri için teşekkürlerimi iletiyorum. ” dedi. 
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