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Batman Bölge Devlet
Hastanesi bir ilki başardı
2014-06-27 - 09:52 
Batman Bölge Devlet Hastanesi Kalp
Damar Cerrahları ilklere imza atmaya
devam ediyorlar.

 Batman Bölge Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahları ilklere imza atmaya devam
ediyorlar. Başarılı ameliyatlarıyla kendilerinden söz ettiren Kalp Damar Cerrahları bu kez
sadece Batman’da değil, Türkiye’de bir ilki başardılar. Karın toplardamarı ve her iki bacak
toplardamarları tıkalı olan bir hastaya son sistem bir ürünle müdahale edilip tıkalı damarları
aspirasyon ( vakum ) yöntemiyle temizlediler. Çok sık rastlanmayan bir hastalık olan DVT
(Derin Ven Trombozu- kanın pıhtılaşması) erken müdahale edilmediği takdirde ölümle
sonuçlanan bir durumdur. Bu ameliyatta Amerika’dan gelen doktorlar ve İzmir’den gelen
Prof. Dr. Erdem Silistreli ve ekibinin teorik bilgilerinden yararlanıldı.

Türkiye’de ilk kez biz başardık

Gerçekleştirilen ameliyata ilişkin Kalp ve Damar Cerrahı Op.Dr.Zafer Erk şöyle konuştu;
“Bir hafta önce 48 yaşındaki A.Atasever her iki bacağında ağrı ve şişlik şikâyetiyle Batman
Bölge Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastada Akut DVT (Derin Ven
Trombozu- Toplardamarlarda kanın pıhtılaşması) olduğu tespit edildi.” DVT’in çok tehlikeli
bir hastalık olduğunu vurgulayan Erk şöyle devam etti, “DVT çok tehlikeli bir hastalıktır.
Yapılan venografi ( toplar damar anjiosu ) ve venöz tomografi sonucunda Hastada her iki
bacak toplardamarının ve kalbe kan taşıyan ana toplardamarın tamamen pıhtı ile tıkanmış
olduğu tespit edildi. Yapılan konsey neticesinde operasyona karar verildi. Yurtdışı ve
yurtiçinden gelen kalp damar cerrahisi profesörlerinin de teorik bilgilerinden istifade edildi. 
Ameliyat sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadan her iki bacakta oluşan kan pıhtılarını
temizledik. Yapılan bu işlem ile hastaya ikinci bir şans verdiğimizi düşünüyoruz. Avrupa’nın
belli başlı birkaç merkezinde yapılmış olan venöz trombektomi ( Toplartamardaki pıhtının
vakum cihazı ile temizlenmesi ) ameliyatını Türkiye de ilk kez Batman Bölge Devlet
Hastanesi’nde gerçekleştirdik. Bu tür hastalarda genelde tek bacakta tıkanıklık oluşmakta,
ilaç tedavisine yanıt alınamazsa embolektomi yapılmaktadır. Nitekim son bir yılda 12
hastamızı farmakomekanik venöz trombektomi yöntemi uygulayarak sağlığına
kavuşturmayı başardık.

Hastanemizde hizmet kalite çıtası yükselmeye devam ediyor

Hastanesi Yöneticisi Uz.Dr.İdris Yıldırım, Kalp Damar Cerrahlarının gerçekleştirmiş olduğu
başarılı ameliyat ile ilgili şunları söyledi; “Bu ameliyatın ülke genelinde bir ilk olması ve bu
ilkin de hastanemiz cerrahları tarafından gerçekleştirilmiş olması gurur verici ve oldukça
sevindirici. Cerrahlarımızı kutluyorum. Hastalarımıza hizmet alanında her türlü fedakârlıkta
bulunacağımızı belirtmek istiyorum. Hastanemiz kalite hizmet çıtasını yükseltmeye devam
ediyor. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için tüm gücümüzle çalışamaya devam edeceğiz.”
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 Bu haber 218 defa okundu.

KÖŞE YAZARLARI
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İnternet dolandırıcılarına dikkat
İnternette kullanıcıların
hesaplarını ele geçirdikten
sonra iletişime geçtikleri
kişilerin bir anlık
dalgınlığından faydalanan
"sosyal medya dolandırı

0 yorum 67 kere okundu

iPhone 6, Samsung, HTC kıyaslaması
Apple, iPhone 6'nın tanıtımını
yaptı. Peki yeni iPhone 6 ve
iPhone 6 Plus'ın diğer akıllı
telefonlardan farkı ne?

0 yorum 162 kere okundu
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Yorum

Meclisten tezkere kararı çıktı!
Tezkere oylamsında evet çıktı.
298 evet oyuna karşın 98
hayır oyu ile Irak ve Suriye
tezkeresi TBMM Genel
Kurulu'nda kabul edildi...

0 yorum 21 kere okundu

PYD liderinden Davutoğlu'na sert cevap!
Türkiye, Kobani'de destek
isteyen PYD ile görüşmek için
şartların geçerli olduğunu
söylerken, Al Jazeera'ye
konuşan PYD lideri Salih
Müslim, politikalarında

değişikliğe gitmeyeceklerini söylerken 'Kantonları
ortadan kaldırmayacağız' diyor.0 yorum 48 kere okundu

Irak-Suriye tezkeresinin içeriği belli oldu!

Yeni Irak ve Suriye
tezkerelerinde ‘ülke
topraklarında yabancı askeri
varlık bulundurulması ve
İncirlik’in operasyonel
kullanılmasına izin’ başlıkları

yok.

0 yorum 38 kere okundu

SGK'dan köklü değişim!

SGK'ın getirdiği yeni
uygulamalarda, etken maddesi
aynı ilaca katkı yok, kronik
hasta da 3 ayda bir reçete
alacak ve gerekirse aile hekimi
hastaya evde reçete yazacak.

0 yorum 42 kere okundu

Halk sınırdan Kobani’ye geçti
IŞİD’in Kobani’de saldırılarını
yoğunlaştırması nedeniyle
birçok kişi dayanışma
amacıyla sınırı geçerek
Kobani’ye geçti.

0 yorum 42 kere okundu

Salih Müslim'den acil çağrı
PYD Eşbaşkanı Salih Müslim,
uluslararası kuruluş ve
kamuoyuna çağrı yaparak,
Kobanê'de DAİŞ eliyle bir
katliamın önüne geçilmesini
istedi.

0 yorum 171 kere okundu

HDP, Metehan Tuna Göre’yi sordu
HDP milletvekili Nursel
Aydoğan, KTÜ öğrencisi
Metehan Tuna Göre’nin
saldırıya uğramasını İçişleri
Bakanı Ala’ya sordu.

0 yorum 96 kere okundu

Eğitim emekçileri bugün grevde
Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen
üyesi eğitim emekçileri bugün
eğitimde yaşanan sorunlara
dikkat çekmek için bir günlük
iş bırakma grevine çıkıyor.

0 yorum 20 kere okundu

160 km lik sınır hattında nöbet
Türkiye’nin sınırdan IŞİD
üyelerini geçirdiği haberleri
üzerine, sınırda nöbet eylemini
genişletme kararı alındı. 160
km boyunca nöbet tutulması
kararı ardından binlerce kişi

sınır hattındaki araziye dağılmaya başladı.
0 yorum 33 kere okundu

BM, 130 bin Rojavalı Türkiye’ye geçti
Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği son dört
gün içinde IŞİD saldırılarından
dolayı 138 bin Rojavalının
Türkiye’ye sığındığını açıkladı.

0 yorum 42 kere okundu

Bakan Elvan'a 10. Yıl Marşı Tepkisi Batman’da silahlar konuştu, 2 ölü, 5 yaralı

Murat BORA

Kürtlerin Homeros’u, Evdalê Zeynikê

Tahir Eren

DTK ve SEÇİMLER

Maruf Taşkıran

Mamosteye Kürdi

Düşünce Kulübü Sinema

Filmlerini seyretmesi sabır gerektiren 15
büyük yönetmen

Eser Günbat

Çözüm Sürecine Destek Oranları
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Lütfi Elvan, öğretmenevinde
düzenlenen toplantıda 10. Yıl
Marşı okuyanların bir
kilometre demiryolu
yapmadığını söylemesi CHP’li
başkanın tepkisini çekti.0 yorum 212 kere okundu

Batman’ın Seyitler
mahallesinde minibüs hattı
yüzünden akraba oldukları
bildirilen aile arasında çıkan
silahlı saldırıda iki genç
yaşamını yitirirken, beş kişi de

yaralandı.
0 yorum 453 kere okundu

IŞİD, Türk rehineleri serbest bıraktı
IŞİD tarafından rehin alınan
Musul Başkonsolosu ile
beraberindeki 48 kişi 101 gün
sonra bu sabah serbest kaldı.

0 yorum 111 kere okundu

Yargıtay'dan Taş Atma Kararı
Diyarbakır’da polise taş atan
yüzü kapalı göstericiye verilen
cezayı Yargıtay bozdu.
AİHM’nin kararlarını emsal
gösteren yüksek mahkeme
göstericinin taş atmasını

“düşünce ve kanaat açıklama yöntemi” olarak kabul
etti... 0 yorum 158 kere okundu

Üniversiteye girişte devrim gibi düzenleme!

Üniversiteye girişte
uygulanacak yeni sistem ile
LYS ve YGS kaldırılarak onun
yerine, öğrencinin lise
sınavlarında aldığı not ve ilgi
alanına göre istediği

üniversiteye başvuracak.

0 yorum 65 kere okundu

Dedenin Fırlattığı Terlik Torununu Öldürdü

İzmir’in Bornova ilçesinde
dedesi tarafından fırlatılan
terliğin isabet ettiği bebek,
kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybet...

0 yorum 89 kere okundu

Açık havada kısıtlama ne zaman
Hastane açılışı ve bakanlığına
ait yatırımları incelemek için
Karabük'e gelen Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu sigara
içilmesinin açık alanlarda
sınırlandırılmasına ilişkin

genelgenin yılbaşından itibaren yürürlüğe
girebileceğini söyledi.0 yorum 32 kere okundu

Hacizler taksit taksit kalkacak
Torba Yasa ile getirilen borç
yapılandırması için ikincil
mevzuatlar hazır. Resmi
Gazete’de yayımlanması
beklenilen mevzuata göre
mükelleflerin banka hesabına

konulan hacizler ise taksitler oranında kalkacak.
1 yorum 50 kere okundu

Kürtçe eğitim veren okul mühürlendi
Kürtçe eğitim vermek üzere
Diyarbakır Bağlar’da açılan
ilkokul, savcılık kararı
doğrultusunda polislerce
mühürlendi.

0 yorum 51 kere okundu

31 ilin valisi değişti
Vali Mutlu merkeze alındı

0 yorum 59 kere okundu

BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR
Bariyerin olmadığı DDY
hemzemin geçinde tren,
transidi biçti…

0 yorum 197 kere okundu

Siirt'te her 50 kişiden biri otomobil sahibi
İl bazında motorlu kara
taşıtının en az bulunduğu il, 7
bin 157 taşıtla Tunceli oldu.

0 yorum 114 kere okundu

Kürtçe okulun yıkılması için askeri operasyon!
Köylülerin kolektif emeğiyle
yapılan ve bu yıl Kürtçe eğitim
verilmeye başlanacak okula
zırhlı araçalar eşliğinde
operasyon...

1 yorum 155 kere okundu

Aydar ve Kartal’a tutuklanmama güvencesi
Sürgündeki Kürt Parlamentosu
Davası’ndan yargılanan ve
Zübeyir Aydar ile Remzi
Kartal’ın da aralarında olduğu
21 kişi için mahkeme, 4 ay
içinde Türkiye’ye dönmeleri

halinde tutuklanmama güvencesi verdi.
0 yorum 117 kere okundu

Mahir’i 30 Kişi Linç Etti, 1 Kişi Tutuklandı
Antalya’nın Kaş ilçesinde
ülkücü bir grubun saldırısı
sonucu Mahir Çetin adlı Kürt
genci beyin kanaması
geçirerek, yaşamını yitirdi.

0 yorum 151 kere okundu

Kuzenleri Tecavüz Etti
Amcası Genç Kızı İnfaz Etti

0 yorum 834 kere okundu

415 Yezidi Daha Siirt'te Yerleştirildi Siirt'te Yezidi Kampı
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Siirt Belediyesi, Irak Şam
İslam Devleti'nin (IŞİD)
saldırılarından kaçan 835
Yezidi'nin ardından 415 kişiyi
daha Siirt’e yerleştirdi.

0 yorum 126 kere okundu

IŞİD'in saldırılarından kaçarak
Siirt'te gelen Yezidiler sağlık
kontrolünden geçiriliyor,
rahatsızlığı tespit edilenler
tedavi altına alınıyor.

0 yorum 86 kere okundu

Siirt'te Bulunan Cesed Murat Macin'e Ait
Botan Çayı ile Dicle Nehri'nin
birleştiği yerde bulunan
cesedin Murat Macin'e ait
olduğu belirlendi.

0 yorum 159 kere okundu

Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
yemin töreninde alkışladığı
için tepki çeken HDP eş genel
başkanı Selahattin Demirtaş,
'Ben Erdoğan'ı değil, onu
seçen iradeyi alkışladım.

Kompleksli biri değilim, bugün olsa yine alkışlarım'
diyor. 0 yorum 64 kere okundu

Piknikçiler Sular Altında Kaldı
Siirt'te Alkumru Barajı'nın
kapaklarının açılması sonucu
bölgede piknik yapan
vatandaşlar sular altında kaldı.

0 yorum 443 kere okundu

Araç Uçuruma Yuvarlandı, 1 Ölü
Siirt’te meydana gelen trafik
kazasında, geri manevra
yapılan bir araç, yaklaşık 80
metrelik uçuruma yuvarlandı.

0 yorum 172 kere okundu

Tillo Seçimleri 26 Ekim'de
Menduhoğlu ile birlikte 8
belediye meclisi üyesinin
görevlerinden istifa etmesiyle
düşen Tillo Belediye seçimleri
26 Ekim'de yenilenecek.

0 yorum 110 kere okundu

Yanlışlıkla çöpe atılan para bulundu
Siirt'te bir kadının boş
zannederek çöpe attığı ilaç
kutusunun içindeki 110 bin lira
ve 3 bin 700 dolar bulundu.

0 yorum 267 kere okundu

Papa, Kürdistan'a gitmeye hazırım
Papa Franciscus, Irak'ta
gerçekleşen IŞİD saldırılarını
kınayan bir açıklama yaptı

0 yorum 86 kere okundu

Atama bekleyen öğretmenler dikkat
Bakan Nabi Avcı 28 Ağustos'u
işaret etti, Formül bulunacak

0 yorum 280 kere okundu

Warjin,Yasak- Varjin,serbest
Hükümeti her fırsatta Kürtçe
isim ve köy adlarının önündeki
engelleri kaldırdığını duyursa
da Warjin bebek 11 aydır
ismindeki "W" harfinden dolayı
kimlik alamıyor. Warjin

bebeğin annesi Sabahat Altun Çelik, başvurdukları
nüfus müdürlüğünün "Warjin, Varji0 yorum 135 kere okundu

Başkan Barzani
Kürdistan teröristlere ve Kürd
halkının düşmanlarına mezar
olmalı. Kendinizi ’Ya Kürdistan
ya ölüm’ şiarıyla mücadeleye
hazırlayın

0 yorum 252 kere okundu

Şengal ve Rojava için ses ver
Kürdistanlı kadınlardan
Türkiyeli kadınlara, Şengal ve
Rojava için ses ver

0 yorum 249 kere okundu

Ehliyet almak artık çok zor
Direksiyon sınavlarına
bakanlık temsilcisinin
katılması ile sürücü
sınavlarında yüzde 95 olan
başarı oranı yüzde 60'lara
geriledi.

0 yorum 382 kere okundu
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