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İçindekiler

Hastanemizin çalışmalarını, yeniliklerini anlatan ‘GAÜN 
Hastanesi Sağlık Bülteni’ yepyeni içerikleriyle yeniden sizlerle.

Hastanemize dair tüm yenilikleri sosyal medya hesaplarımızdan 
da takip edebilirsiniz.

Facebook için : @gaunhastaneleri  
Twitter için  : @GaunHastanesi
Instagram için  : gaunhastane

Keyifli okumalar dileriz…

Türkiye’de ilk kez Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde
uygulanan yöntemle hayata döndü

Gaün Hastanesi Zor Olanı Başardı

Mucize Bebek Belinay GAÜN Hastanesi’nde Hayat Buldu

Pandemide Acildeydik, Gururla
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)  
Hastanesi’nde Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirilen bir işlem başarıyla 
uygulandı.

 GAÜN Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyeleri’nden Doç. Dr. Ertan Vuruşkan’ın önderliğinde Doç. Dr. 
Gökhan Altunbaş ve Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Kaplan ile 
gerçekleştirilen işlemle;  risk faktörleri yüksek olan ve 
operasyona elverişli olmayan 83 yaşındaki Hüseyin Yıldız adlı 
hasta tekrar hayata döndü. 

 GAÜN Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Kaplan yaptığı açıklamada, 
“Kalpte 4 tane kapağımız var. Bunlardan biri de aort 
kapağıdır. Aort kapağı yaşa bağlı deforme olursa kalp kapağını 
değiştirmek durumunda kalıyoruz. Hastalarda ciddi aort 
darlığı söz konusu olunca; yaşam beklentisi ortalama 2-3 yıl 
olmaktadır. Bu noktada girişim elzem olmaktadır. Bu 
durumda ise iki yöntem uygulanıyor. Biri açık yöntem 
dediğimiz kalp damar cerrahlarının göğsü açıp cerrahi 
yapmasıdır. Diğeri ise; cerrahi riskinin yüksek olduğu 
hastalarda kapalı yöntemle uygulanan aort kapağı 
değişimidir. Bu yöntemin adı “ TAVI” dir. Bu yöntem bizim 
merkezimizde de aktif olarak yapılmaktadır. Aort kapağı atar 

Türkiye’de ilk kez
Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan

yöntemle hayata döndü

Türkiye’de ilk olarak, dünyada ise 
ikinci kez uygulanan aort anevrizması 
aracılığıyla kapalı yöntemle kalp 
kapağı implantasyonu ( Transcaval 
TAVI) işlemi Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

damarlar üzerindeki bir kapak olduğu için; kasıktaki atar 
damardan girip aort kapağını değiştirerek bu işlemi 
uyguluyoruz. Ancak hastamızın farklı bir durumu söz 
konusuydu. Hastamızın kasığının üstündeki her iki atar 
damarı da tıkalıydı. Bu durum dolayısıyla; dünyada sadece 
bir iki kez yapılan, Avrupa’da ve ülkemizde ise hiç 
yapılmamış bir yöntemi uyguladık. Transcaval TAVI 
işlemini uyguladık. Alt taraf kasık civarındaki atardamarları 
tıkalı olan hastada; toplardamarlardan girip karın hizasında 
arter ve ven duvarını özel teknikler ile geçerek işleme 
devam ettik. Geçtiğimiz yer karın alt duvarında anevrizma 
denilen zor bir bölgeydi. Toplardamardan atar damara 
geçtikten sonra da aort kapağı TAVI işlemimizi başarıyla 
uyguladık. Kapağı değiştirdikten sonra ise, toplardamardan 
atar damara geçtiğimiz yeri doğumsal kalp hastalıklarında 
kullanılan bir cihazla başarıyla kapattık, kontrol 
görüntülerimizde bir sıkıntı izlemedik” ifadelerine yer 
verdi.

 “Hastamızı tekrar hayata kazandırdık”

 Kaplan sözlerine , “Transcaval TAVI örneği dünyada 
anevrizmayı geçerek yapılan ilk TAVI örneklerindendir. 
Avrupa ve Türkiye’de de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 
Hastamız 83 yaşında daha önce iki kez koroner bypass 
operasyonu geçirmiş, dirençli hipertansiyonu olan ve hafif 
böbrek yetersizliği olan bir hastaydı. Risk faktörleri 
yüksekti ve cerrahi risk faktörleri de yüksek olduğundan 
dolayı kalp damar cerrahisi tarafından opere edilememişti. 
Ancak uyguladığımız bu işlem sonrası hastamızı tekrar 
hayata kazandırdık. Şu an ise durumu gayet iyi. Bir, iki 
güne kadar da taburcu edeceğiz. Bu yöntemi 
uygulamamızda bize destek çıkan ve her türlü imkânı 
sağlayan GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin 
Alaşehirli’ye, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Adnan 
Celkan’a ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Murat Sucu’ya teşekkürlerimizi iletmek isteriz” şeklinde 
devam etti.
  
 “İyi olacağımı düşünmüyordum”

 Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez uygulanan işlemle 
hayata dönen 83 yaşındaki hasta Hüseyin Yıldız ise, “Ben 
daha önce birçok hastaneye başvurdum. Durumumu 
anlattım. Artık hayatıma devam edemiyorum, beni 
iyileştirin dedim. Ama kimse ameliyatı kabul etmedi. 
Yapamayız dediler. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesine başvurdum. Kardiyoloji hocalarıyla tanıştım. 
Bana çok yardımcı oldular. Bu ameliyattan bahsettiler ve 
sonra ameliyat ettiler. İyi olacağımı hiç düşünmüyordum. 
Ama şimdi çok iyiyim. Bu hastanenin doktorları beni hayata 
döndürdü. Allah onlardan razı olsun” dedi. 

Haber/ Fotoğraf: Elif EMİROĞLU
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 GAÜN Hastanesi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde haftalarca 
tedavi gören Belinay bebek, Yenidoğan ekibinin özverisiyle hayata 
tutundu.

 GAÜN Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin Sorumlu 
Hekimi Doç. Dr. Muhittin Çelik Belinay bebekle ilgili, “23 haftalık 560 
gram doğan Belinay bebek doğduğunda kendi soluyamadığı için solunum 
desteğini doğumhanede başladık. Küçük doğacağını bildiğimiz için ön 
hazırlıkların hepsini tamamlamıştık. Doğar doğmaz da akciğerini 
geliştiren bir ilaç verdik. Daha sonrasında yoğun bakıma aldık. Yoğun 
bakımda yaklaşık iki ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. İki aydan 
sonra yavaş yavaş solunum cihazını çıkarıp kendi solunumunu 
desteklemeye başladık. Aileyle de tam koordinasyon şeklinde çalışmamız 
gerekiyordu. Ailenin bizimle iletişimi gayet iyiydi. Anne sütünü 
getiriyorlardı. Bu kadar küçük doğan bebeklerde beslenmeyi anne sütüyle 
yapmak istiyoruz. Bu açıdan aile de üzerine düşen görevi gayet iyi yerine 
getirdi. Bebeğimiz şu an yaklaşık olarak 2500 gram. Kalbinde damar 
açıklığı vardı. Kardiyoloji kliniği ile birlikte ilaç vererek o damar açıklığını 
kapattık. Gözünde ise; erken doğan bebeklerde çok sık görülen görme 
sorunu söz konusuydu. Bu konuyla ilgili de erken dönemde ilaç ve lazer 
tedavisi yapıldı. Şu an ise genel durumu gayet iyi. Göz, nöroloji, kalp ve 
yeni doğan tarafından takip ediliyor. Taburcu etmeden önce beyin 
ultrasonuna da baktık ve herhangi bir kanama olmadığını da gördük. Bu 
kadar küçük bir bebekte bunun olmaması çok önemli. Küçük ve erken 
doğan bir bebeğin aktivitesinin bu kadar canlı ve normale yakın olması 
bizi çok sevindirdi. Bebeğimizi takip etmeye devam edeceğiz” dedi. 

Mucize Bebek Belinay
GAÜN Hastanesi’nde Hayat Buldu
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)  Hastanesi’nde yirmi üç haftalıkken dünyaya gelen, 
yaşama şansı çok düşük olan Belinay bebek 160 günlük yoğun bakım mücadelesinden 
yaşam savaşını kazanarak çıktı.

 Doç. Dr. Muhittin Çelik 
sözlerine, “Bebeğimiz tedavi 
görürken her dakika muhakkak 
başında bir hekim ya da hemşire 
oldu. Bir ekip işi olmadığı takdirde 
bu iş başarılamazdı. Ekip 
ruhumuzla bu işi başardık. Hem 
buradaki çalışma arkadaşlarımla 
hem de göz, kardiyoloji, radyoloji 
gibi birçok klinikle birlikte 
çalışarak bu işi başardık. Bu vesile 
ile diğer kliniklerde çalışan mesai 
arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür 

Haber/ Fotoğraf: Elif EMİROĞLU

etmek istiyorum. Bebeğimizi taburcu etme düzeyine hep birlikte getirdik” 
şeklinde devam etti.
  
 Ahmet- Hülya Çekici çiftinin dördüncü bebeği olan Belinay bebekle 
ilgili baba Ahmet Çekici ise, “Bebeğimiz; beş buçuk aylıkken 560 gram 
olarak dünyaya geldi. Yaşayacağına dair hiç ümidimiz yoktu. Çok şükür şu 
anda sağlığı çok iyi. Allah’tan ümit kesilmezmiş.  160 gün sonra bebeğimiz 
Belinay’ı kucağımıza alacağız. Çok mutluyuz. Tıp Fakültesi Hastanesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne çok teşekkür ederim. Bebeğimiz 
onlarında sayesinde tekrar hayata döndü. Gerçekten mucize bir bebek.  
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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GAÜN HASTANESİ
ZOR OLANI BAŞARDI
COVİD-19 teşhisi konulduktan 
sonra Gaziantep 
Üniversitesi(GAÜN) Hastanesi 
Yoğun Bakım Servisinde tedavi 
altına alınan ve yaşama şansları çok 
düşük olan iki hasta, GAÜN 
Hastanesi Yoğun Bakım ekibinin 
mücadelesiyle tekrar hayata 
tutundu.

 Yaşama şansı çok düşük olmasına rağmen 
GAÜN Hastanesi yoğun bakım ekibinin 
çabasıyla hayata tutunan hastalardan biri olan 
Miyese Kahraman(37) yoğun bakımdan 
servise alkışlarla uğurlandı.
Eşini tekrar hayata kazandırdıkları için GAÜN 
Hastanesi ekibine teşekkürlerini sunan Miyese 
Kahraman’ın eşi Sinan Kahraman; çok mutlu 
olduklarını, hayata eşiyle birlikte kendinin de 
tekrar döndüğünü ifade etti. Sinan Kahraman, 
eşini yoğun bakımda çiçeklerle karşıladı.
 
“Tek isteğimiz çocukların annelerine 
kavuşmasıydı”
 GAÜN Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu 
Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Elay, hasta Miyese 
Kahraman ile ilgili, “Ağır ARDS(Akut 
Solunumsal Distress SENDROMU) tanısı almış 
hastamız; yapay solunum cihazı desteği için 
dış merkezden bize sevk edilmişti.  37 
yaşındaki üç çocuk annesi olan hastamız 
Miyese Kahraman’da;  antibiyotiklere oldukça 
dirençli üç ayrı bakteri; COVİD-19, domuz 
gribi ve domuz gribinden daha ağır seyreden 
H3N2 yapılan kan tetkiklerinde aynı anda 
üredi.  Başvuru anında yaşam şansı yüzde 10 
‘un altındaydı. 26 gün solunum cihazına bağlı 
kaldı. Hastamızı çok yakından takip ettik. 
Hastamız yapay solunum cihazına gerek 
kalmadan sağlığına kavuştu. Hastamızın bu 
uzun sürecinin 14. gününde boğazdan bir 
delik açıldı.  Yoğun çaba sonucu yaşama 
döndürdük. Miyese’yi uyandırdığımızda 
alkışlarla, yollarına güller serperek yoğun 

bakımdan uğurladık. Hastamızın on dört, dokuz ve bir buçuk 
yaşlarında üç çoğunun olması, aileden; çocukların bu 
süreçteki yaşadıkları ile ilgili aldığımız duyumlar, hastalık ile 
mücadelemizde bizi daha çok kamçıladı. Miyese’nin başından 
bir saniye bile ayrılamadık, tek isteğimiz çocukların 
annelerine kavuşmasıydı” dedi.

 Pneumomediastinum; iman tahtasının iç kısmı ile akciğer 
arasında enfeksiyona bağlı hava olmasıdır ve enfeksiyonun 
bu alana sıçraması durumunda hastanın ölüm oranı yüzde 
yüze yakın oluyor” şeklinde konuştu.

Dr. Gülseren Elay, yaşama sansı çok düşük olmasına 
rağmen yoğun bakım ekibinin özverisiyle hayata tutunan 
bir diğer hasta İbrahim Sarı ile ilgili ise, “İbrahim Sarı adlı 
hastamız Gaziantep’in Nizip ilçesinde COVİD-19 hastalığı 
nedeni ile 13 günlük tedavi almış ancak tedaviye yanıt 
alınamayınca, üniversitemize sevk edildi. Hastamızda 
COVİD-19’a bağlı kendiliğinden gelişen dünyada çok az 
vakada rastlanan, pneumomediastinum tespit ettik. 
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“Hastamızın düzelmesini yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçluyuz”
 Hastanın düzelmesini yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçlu olduklarını vurgulayan 
Gülseren Elay sözlerine “ Hastamız 20 gün solunum cihazına bağlı kaldı, bu sürecin 12 gününü 
trakeostomi(boğazdan delik) ile geçirdi. Bu süreçte akciğer zarları arasında da hava oluştuğu için hastaya göğüs 
tüpü yerleştirildi. Hastada çoklu organ yetmezliği gelişti, karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuldu.  Ek olarak 
yoğun bakımlarda ölümcül seyreden acinetobakter enfeksiyonu gelişti. Yakın takip ile hastamızın göğüs tüpünü 
ve trakeostomisini çektik, organ yetmezliklerini ve enfeksiyonunu düzelterek hastamızı servise çıkardık. 
Hastamızın düzelmesini yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçluyuz. Hasta yakınları, solunum 

Haber/ Fotoğraf: Elif EMİROĞLU

cihazına hastanın bağlanmasından 
korkmamalı, erken bağlamak ve yakın 
takip bu hasta da olduğu gibi ağır 
vakalarda bile hayat kurtarıcıdır. Bu zorlu 
hastaları tekrar hayata kazandırmak 
bizim için büyük bir onur ve gurur. Bu 
duygunun tarifi yok. Aynı özveriyle 
çalışmaya devam ederek diğer 
hastalarımızı da yeniden hayata 
döndürmenin çabası içerisindeyiz” 
şeklinde devam etti.

 İbrahim Sarı’nın yakınları ise, 
“Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’ye ve 
ekibine teşekkürlerimizi iletiyoru Ayrıca 
yakın takip ve zamanında yapılan 
müdahaleleri ve özverili çalışması için de 
Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Elay’a, yoğun 
bakım servisi ekibine teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. Bu süreçte duaları ile her 
zaman manevi desteklerini eksik etmeyen 
ve yanımızda olan dostlarımıza, 
sevenlerimize de ayrıca şükranlarımızı 
sunuyoruz” dedi.

“Çözülmesi zor vakalara hizmet vermeye hazırız”
 Tekrar hayata dönen Miyese Kahraman ve İbrahim Sarı ile ilgili 
GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ise,”Bugün 
bir hastamızı daha yoğun bakımdan servise çıkarmanın sevinci 
içindeyiz. Yoğun bakım ekibimiz her hastamızda olduğu gibi bu 
hastalarımızda da büyük bir çaba gösterdi. Şimdi o çabanın 
karşılığını almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Hastalarımızı çocuklarına ve ailelerine kavuşturmak bizim için tarif 
edilemez bir duygu. GAÜN Hastanesi çözülmesi zor vakalara her 
zaman hizmet vermeye hazırdır. Hiç pes etmeden, özveriyle çalışan 
ve bizim bu duyguları yaşamamıza vesile olan başta Prof. Dr. 
Süleyman Ganidağlı ve Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Elay olmak üzere 
tüm yoğun bakım ekibimize verdikleri emekler için teşekkürlerimi 
iletiyorum” ifadelerine yer verdi. 
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GAÜN Hastanesi Tahakkuk Şube 
Müdürü Mustafa Demir emekliliğe 
ayrılmıştır. GAÜN Hastanesi ailesi 
olarak Mustafa Demir’e, bugüne 
kadar yapmış olduğu değerli 
hizmet ve özverili çalışmaları için 
teşekkür eder, bundan sonraki 
yaşamında sağlık ve mutluluklar 
dileriz.

 2020 yılında adeta zamanda asılı kalmış gibi, hayatla ölüm arasında ipte 
cambaz gibi ama bir o kadar da kendinden emin, mücadele ruhuyla 
pandemiyle savaştık.

 Otuz asistanı olan kliniğimiz, otuzu birleşmiş de kocaman bir 
kahraman olmuş gibiydi. Hocalarımızla beraber hasta olduk, hasta 
olanımızı da sarıp sarmalayarak daha güçlü daha gözü kara devam ettik 
yola...

 Covid polikliniğini kurup yönetirken bir yandan da acilde durumu kötü 
olan hastaları resusite ettik. 

 Tüm hastanelerde olduğu gibi, eğer acil yoğunsa herkes yoğun, acil 
sakinse her yer stabildir.  Çünkü acil bir hastanenin en hızlı şekilde kaosa 
sürüklenebilecek yeridir. Herkesin sokağa çıkma yasağında evlerinde 
olduğu, hayatın durduğu süreçte de her zaman acilde ve tetikteydik.

 Bu zorlu süreçte bizimle birlikte hastaların yönetiminde bizler kadar 
çırpınan tüm diğer bölümlerdeki arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

 En kıdemlisinden en yeni başlayan asistanına, sonu kestirilemeyen bu 
yolculukta umudumuzu yitirmeden devam ettik, ediyoruz. Kimi zaman 
saatlerce koruyucu ekipmanlar içinde resusitasyon yaptık, kimi zaman 
birbirimize tanı koyduk, vizitler yaptık daha dün nöbet tuttuğumuz 
arkadaşımızın Covid tedavisini üstlendik, ona moral olduk.

 Tüm dünyanın bu kadar alt üst olduğu, tahmin edilemez ve sonu 
bilinmez, dünya tarihinde 100 yılda bir görülen “Pandemi” de, canla başla 
çalışmaktan gurur duyuyoruz. Tüm bu sıkıntılar geçtiğinde, hayat biraz 
daha stabilleştiğinde, geriye dönüp “PANDEMİDE ACİLDEYDİK, SONUNA 
KADAR ÇABALADIK, ÇOK YORULDUK AMA ASLA PES ETMEDİK” 
diyebilmekten gurur duyacağız.

Saygılarımızla,
Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Hekimleri

PANDEMİDE ACİLDEYDİK, GURURLA


