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Bu ameliyat Türkiye'de ilk kez Batman'da yapıldı
 Perşembe, 26 Haziran 2014

Batman'da her iki bacağındaki toplardamar tıkanıklığı olan
Abdullah Atasever, ABD ve İzmir'den gelen kalp damar
uzmanları gözetiminde yapılan operasyon ile sağlığına kavuştu.
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Bacaklarındaki şişlik şikayetiyle Batman Bölge Devlet Hastanesine başvuran 48
yaşındaki Atasever'e yapılan tetkiklerde toplardamarlarda kanın pıhtılaşması
rahatsızlığı olduğu tespit edildi.

Müdahale edilmediği taktirde ölümle sonuçlanabilecek olan hastalık nedeniyle
Atasever, Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Zafer Erk ve ekibi tarafından, ABD'den
gelen Dr. Mark J. Tatum, Dr. Christoph Poot ile İzmir'den gelen Prof. Dr. Erdem
Silistreli'nin gözetiminde ameliyat edildi.

Vakum sistemiyle Atasever'in tıkalı olan toplardamarları açıldı. Türkiye'de ilk
defa Batman'da gerçekleştirildiği belirtilen operasyon sonucu Atasever sağlığına
kavuştu.

Atasever'in kalbe kan taşıyan ana toplardamarının tamamen pıhtı ile tıkanmış
olduğunun tespit edildiğini kaydeden Erk, yapılan değerlendirme sonucunda
operasyona karar verildiğini, operasyon için yurt dışı ve yurt içinden gelen kalp
damar cerrahisi profesörlerinin de teorik bilgilerinden istifade edildiğini bildirdi.

Ameliyat sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadan her iki bacakta oluşan kan
pıhtılarının temizlendiğini ifade eden Erk, "Tedavi edilmediği takdirde ölümle
sonuçlanabilecek bir hastalıktı. Türkiye'de ilk defa yapılan bu operasyon
Avrupa'da 3, ABD'de ise bin kişiye uygulanmış. Yapılan bu işlem ile hastaya ikinci
bir şans verdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Hastanede hizmet çıtasını yükselttiklerini belirten Dr. İdris Yıldırım da, "Bu
ameliyatın ülke genelinde bir ilk olması ve bu ilkin de hastanemiz cerrahları
tarafından gerçekleştirilmiş olması gurur verici ve oldukça sevindirici.
Cerrahlarımızı kutluyorum" dedi.

Yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulan Atasever ise sağlığına kavuştuğu
için mutlu olduğunu söyledi, doktorlara teşekkür etti.
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  YORUM EKLE   YORUMLARI OKU YASAL UYARI

 1 

 (1.) ProfDr Nihan Ünaltuna (dr) 27/06/2014 15:09:33

YDS sınavı haberinin altında iftiralarla dolu yorumu onaylıyor ama benimkini
onaylamıyorsunuz. Halbuki benim söylediğim gayet ahlaki ve bilimsel bir yorum.
Hangi ülkeden gelirse gelsin ve isminin... devamı »

 (2.) Bedrettin alyamaç (iç.hast.uzmanı) 27/06/2014 09:37:00

sizleri kutluyorum ancak!bu ameliyat saygı değer hocam rahmet ettiyce yeri
cennet olsun PROF.DR.NİHAT DORKEN hocam tarafından çokça yapıldı! biline!
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»  Murat Uğurlu
 

» Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL
 

1. Neden şu temel gerçek hep gözden kaçıyor,...
2. Kanada Avustralya gibi ülkelerde böyle bir...
3. Kurum hekimlerine ve emekli hekimlere zam benim...
4. Emekli hekim maaşlarını niye...
5. Dünyanın en obez dolaysıyla kronik...
6. Doktor sinirli deseler iyi hakaret etmesinler...
7. Kurum hekimleri ve Emekli hekim maaşlarında söz...
8. Meclisteki torba yasa içine bu kanunu neden...
9. Good Samaritan Law ?Biraz bahsi açarmısınız?
10. Kanayan yer; Emekli hekim maaşları ve Kurum...
11. Çıkış formülünü açıklıyorum !Ütopik (hayal...
12. Yazar arkadaşın yorumuna katılmıyorum.Diğer...
13. Good Samaritan Law.... Konuya çözüm getirir bence.
14. Ah Harvard ah! Sen kendi ülkene yardım et biz...
15. muhtemelen ülker ürünlerinin abd'ye ve...
16. dr.Rıza bey çok güzel özetlemiş. havada, karada...
17. gece nöbetçi müdür var mı, nitekim bir çok...
18. Emekli hekimlere de zam yapsalar ..
19. jenerik ilaç demek bana ben herişi yaparım...
20. FTR Proğramlarının raporunu özel değil devlet...

İLANLAR

01. (Personel Arayanlar) Çalışma arkadaşı hekimler
02. (Diğer) 10 BİN FİXLE PRATISEN HEKİM ARANIYOR
03. (Tıbbi Cihaz) STANBUL'da RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME
MERKEZİ RUHSATI SATILIKTIR
04. (Diğer) İSTANBUL'da RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME
MERKEZİ RUHSATI SATILIKTIR
05. (Tıbbi Cihaz) İZMİR'de SATILIK GÖZ DAL MERKEZİ
RUHSATI (Kelepir)

»Tüm ilanlar
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