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DÜNYA YILDA B‹RGÜN “SA⁄LIK GÜNÜ”NÜ KUTLUYOR …..
1948 y›l›ndaki 1. Dünya Sa¤l›k Asamblesinde
al›nan bir kararla 1950 y›l›ndan bu yana her y›l
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) nün kurulufl gününe
de denk gelen 7 Nisan günü DÜNYA SA⁄LIK GÜNÜ olarak kutlan›yor.
Bu etkinlik çerçevesinde DSÖ o y›l için dünyada yaflanan ve sa¤l›¤› ilgilendiren önemli bir konu belirler ve bu günden bafllamak üzere ertesi y›l›n 7 Nisan gününe dek bu kapsamda çeflitli etkinlikler düzenler.
Dünyan›n her bölgesinde birbirinden farkl›
pek çok sorun yaflan›yor. Bu sorunlar sosyo-ekonomik koflullar, co¤rafi özellikler, kültürel farkl›l›klar, nüfus ve bireysel özellikler gibi pek çok durumdan etkilenebilir. Dünyada sorunlar›n ülkeler,
bölgeler ve k›talar aras›nda farkl›l›klar göstermesinin yan›s›ra, yaflayan yaklafl›k 7 milyar kifliye ait
görece ortak problemler de yaflan›yor. Bu sorunlarla ilgili olarak haz›rlanan KÜRESEL MÜCADE-

LE PROGRAMLARI son derece önemlidir. Bu
programlar› da kullanarak küresel düzeyde ortak
bir hareket biçimi belirleyebilmek için ortak platformlar gerekir. DSÖ; bu platformlardan biridir.
DSÖ, Her y›l kendi kurulufl gününe denk gelen
günde taraf ülkelerine belirledi¤i tema etraf›nda
çal›flmalar yapmas›n› önerir. Belirlenen tema ise
ço¤unlukla Dünyan›n gündemini belirleyen HALK
SA⁄LI⁄I SORUNLARI aras›ndan seçilir. Bir sa¤l›k
sorununa halk sa¤l›¤› sorunu diyebilmek için o
sorunun EN ÇOK GÖRÜLEN, EN ÇOK SAKAT BIRAKAN, EN ÇOK ÖLDÜREN ve EN ÇOK ‹fiGÜCÜ
KAYBINA NEDEN OLAN sorun olmas› gerekir.
2007 y›l› için belirlenen tema ‘Uluslararas› Güvenlik’ tir.
DSÖ taraf›ndan geçmifl y›llarda DÜNYA SA⁄LIK GÜNÜ temas› olarak seçilmifl baz› konu bafll›klar› afla¤›da s›ralanm›flt›r:

2006 Sa¤l›k ‹çin Birlikte Çal›flal›m
2005 Anne, Bebek ve Çocuk Sa¤l›¤›
2004 Yol Güvenli¤i
2003 Çocuklar ‹çin Güvenli Çevre
2002 Sa¤l›k ‹çin Hareket Edelim
2001 Ruh Sa¤l›¤›
2000 Kan Ba¤›fl› Hayat Kurtar›r
1999 Aktif Yafllanma
1998 Güvenli Annelik
1997 Enfeksiyon Hastal›klar›
1996 Sa¤l›kl› fiehirler
1995 Çocuk Felci Eradikasyonu
(Dünya Üzerinde Yok Edilmesi)
Yararlan›lan Bafll›ca Kaynaklar
1. Previous World Health Days. http://www.who.int/world-healthday/2006/archives/en/. Eriflim tarihi: 8 Mart 2007.
2. World Health Day 2007: International Health Security.
http://www.who.int/world-health-day/2007/en/index.html.
Eriflim tarihi: 8 Mart 2007.

HEK‹MLER ‹Ç‹N ÖZEL B‹R GÜN : 14 Mart
14 Mart günü her y›l TIP BAYRAMI olarak
kutlan›r. 19. yüzy›l›n bafllar›nda 14 Mart 1827
tarihinde hekimbafl› Mustafa Behçet Efendi’nin
de çabalar›yla Sultan II. Mahmut taraf›ndan “T›phane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” ad› verilen
ilk t›p mektebi kurulmufl ve o dönemlerde t›p e¤itimi 4 y›l olarak sürdürülmüfltür.
Son s›n›fta hekim adaylar›n›n hekimlik yapacaklar› yerlerin belirlenebilmesi için bir s›nav yap›l›r ve bu s›navda baflar›l› olan kifliler muavin hekim olarak daha deneyimli bir hekimin yan›nda
bir süre çal›flt›ktan sonra serbest hekim olarak
meslek hayatlar›n› sürdürürlerdi.
T›p bayram›, ilk t›p okulunun kuruluflu olan
14 Mart 1827 tarihi temel al›narak kutlanmaktad›r. Kutlamalar ilk kez 1919 y›l›nda iflgal alt›ndaki ‹stanbul’da yap›lm›fl ve t›p ö¤rencilerinin iflgal
kuvvetlere karfl› vermifl olduklar› bir tepki olarak
kabul edilmifltir. Bu ilk törene Dr. Fevzi Pafla, Dr.
Besim Ömer Pafla, Dr. Akil Muhtar (Özden) gibi
dönemin ünlü hocalar› da kat›lm›flt›r. Kutlamalar
1929 y›l›na kadar 14 Mart günleri yap›lm›fl ancak, 1929-1937 y›llar› aras›nda Y›ld›r›m Beyaz›t
Darüflflifas›’n›n hizmete bafllama tarihi olan 12
May›s gününde yap›lm›flt›r. Bu uygulama 1937 y›l› itibar›yla sonland›r›lm›flt›r. O günden bu yana
da t›p bayram› 14 mart günlerinde kutlanmaktad›r.
14 Mart t›p bayram› bir gelene¤i yans›tmas›n›n yan›nda, hekimlerin bir araya geldikleri, ken-
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di mesleklerini gelifltirmek için birlikte düflünüp
hareket ettikleri bir gün olmas›yla da önemlidir.
Her y›l 14 Mart gününün içinde oldu¤u haftada
hekimlere yönelik mesleki ve sosyal programlar
düzenlenir. Bu günde (ve haftada) say›lar› yaklafl›k 100.000’i bulan hekimler ve onlar›n meslek
örgütleri, meslek alanlar› ile ilgili sorunlar› tart›-

fl›r, çözüm önerileri gelifltirir ve ilgili kurumlara
yönelik ça¤r›lar yaparlar.
Yararlan›lan kaynaklar:
1. Ayd›n E. Dünya ve Türk T›p Tarihi. Günefl Kitabevi, 2006; 193.
2. T›p Bayram›. http://www.memocal.com/bgvh/TipBayrami.asp.
Eriflim tarihi: 8 Mart 2007.
3. T›p Dünyas› Gazetesi. 1 Mart 2007: 2
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G Ü N C E L
Bel A¤r›s›
F Balaque ve ark. Lancet ; 2007 ;
369(march 3) :726-728
Y›lda ortalama her 5 eriflkinden biri bel a¤r›s› çekmektedir. Tedaviye gereksinim duymayan
yani hastal›¤›n sessiz seyretti¤i kiflilerde bile bel
en s›k a¤r›yan ikinci bölgedir. Olgular›n %90’›nda görülen ve 3 aydan daha k›sa bir sürede düzelen akut ataklar genelde iyi huyludur ve özel
bir tedavi gerektirmez. Asl›nda bu hastalar için
en büyük tehlike abart›l› tedavidir. 3 aydan daha
uzun süre devam eden kronik bel a¤r›s› olgular›n sadece %10’unu oluflturmas›na karfl›n endüstrileflmifl ülkelerin en büyük sa¤l›k sorunudur ve
y›lda ortalama 100-200 milyar dolarl›k bir kayba
yol açmaktad›r. Akut bel a¤r›lar›na yaklafl›m son

Bilim - Sa¤l›k.... Bilim - Sa¤l›k... Bilim derece netken, kronik bel a¤r›lar›na yaklafl›m konusunda kafalar kar›fl›kt›r. Akut bel a¤r›s› tedavisinde hastalara verilecek öneriler: ‘aktif kal›nnormal günlük aktivitelerinize devam edin; gerekli ise a¤r› kesici kullan›n (ilk tercih parasetamol, ikinci tercih non-steroid antienflamatuvar
ilaçlar (NSA‹‹); günlük normal aktivitelerinize
dönmeyecek kadar kötü iseniz spinal manüplasyon (elle tedavi) yapt›r›n; ve bu sürede yatak istirahati, bele yönelik egzersizler, epidural steroidler ve traksiyon (bel çekme) iflleminden kesinlikle uzak durun’ fleklinde s›ralan›r. Kronik bel
a¤r›s› bulunanlar da ise yap›lacak ifller: ‘a¤r› için
NSA‹‹ türevleri, zay›f opiyat türevlerinin kullan›lmas›; gözetim alt›nda egzersiz, e¤itsel giriflimler,
davran›fl tedavileri, ve biyofizikososyal rehabilitasyon’ olarak s›ralanabilir. Kronik bel a¤r›lar›nda altta yatan hastal›klar›n farkl› olmas› nedeniyle bu öneriler ancak s›n›rl› bir grup hastada ifle

yaramaktad›r. En önemli ifllem tedavi s›ras›nda
hastan›n istekleri ve tedaviden beklentilerinin
göz önünde bulundurulmas› ve onun ciddiye al›nd›¤›n›n hissettirilmesidir……

Kan Bas›nc› Yüksekli¤i Gözleri de Olumsuz Etkiliyor..
Hipertansiyon (kan bas›nc› yüksekli¤i) gözleri etkiler.
Hipertansif retina(göz dibi) bozulmas›, kan
bas›nc› yüksekli¤ine ba¤l› mikro düzeydeki damarsal de¤ifliklikleri kapsar. Bu durum s›kl›kla
40 yafl üzeri eriflkinlerde görülür ve geleneksel
risk faktörlerinden ba¤›ms›z olarak ani inme,
kalp yetmezli¤i ve kalbe ba¤l› ani ölümler için
öncül bir bulgudur.
Hipertansiyon ayn› zamanda retinada görülen, retinal damarlar›n t›kan›kl›¤› ve iskemik optik sinir harabiyeti gibi di¤er damarsal hastal›k-

lar›n ana risk faktörüdür. Ayr›ca hem fleker hastal›¤›na ba¤l› retina bozulmas›na hem de bu du-

rumun ilerlemesine yol açar. Uygun kan bas›nc›
kontrolünün, flekere ba¤l› görme kayb›n› azaltt›¤› kontrollü klinik çal›flmalarla gösterilmifltir.
Son olarak, tansiyon yüksekli¤inin, glokom(göz içi bas›nç art›fl›) ve yafla ba¤l› maküler
dejenerasyonun oluflmas›nda rolü oldu¤u saptanm›flt›r.
Hipertansiyonun gözdeki etkilerinin saptanmas›, doktorlar›n hipertansiyonlu hastalar› daha
iyi tedavi edebilmelerini ve son organ etkilerini
daha iyi takip edebilmelerini sa¤layacakt›r.
Tien Wong ve ark. The LANCET, 3 fiubat 2007

Meme Kanseri’nde Kemoterapi Gerekli mi?
GENET‹K TEST UYGUN GÖRÜLDÜ!
ABD yönetmeliklerinde, meme kanseri hastalar›nda hedef tedaviye yard›mc› olmak üzere yeni bir tan›sal tetkike uygunluk onay› verildi.
Bir Hollanda firmas› olan Agendia taraf›ndan üretilen ve 70 gen ekspresyonunu kullanan
MammaPrint adl› test erken evreli meme kanseri olan bir kad›nda meme kanserinin tekrar ortaya ç›k›p ç›kamayaca¤›n› saptamaya yard›mc› oluyor.
Amerika’da baz› hastalarda bu testin kullan›m›na Amerikan Yiyecek ve ‹laç ‹daresi (FDA) taraf›ndan onay verildi. Bu uygunluk karar› hem
hastalar hem de FDA için yeni bir geliflme…Çünkü hastal›¤›n seyri konusundaki bofllu¤u doldurmaya yard›mc› olmas› d›fl›nda FDA’in de genetik
tan›sal testlere verdi¤i onaylar aras›nda bir ilk…
Kansere karfl› ilaç tedavisi, her ne kadar baz› meme kanseri hastalar›nda nüks olas›l›¤›n›
azalt›yorsa da, kemoterapi alan hastalar›n yaklafl›k olarak % 70-80’i zaten hiç nüks geliflmeyecek hastalardan olufluyor. Yani, bu gruptaki has-

talar ilaç tedavisi uygulanmadan da normal yaflamlar›na devam edebilirler. Genetik testler, bu
gruptaki hastalar›n önceden saptanmas›na yard›mc› olarak ilaç tedavisinin yaratt›¤› rahats›zl›klar›n yaflanmas›n› engelleyebilir.
Amerika’da halen pazarda olan Oncotype
DX’de meme kanserli hastalarda ilaç tedavisinin
gereklili¤ini saptamak için kullan›l›yor. Ancak bu
test sadece tümörün östrojen hormonuna duyarl› olup olmad›¤›n› ay›rmakta yard›mc›. Kaliforniya Üniversitesi’nden meme kanseri uzman› Patricia Ganz MammaPrint’in hormon duyarl›l›¤› ile ilgisinin olmamas› da di¤er bir avantaj›d›r diyor.
Avrupa’da 2004 y›l›ndan bu yana pazarda
olan testin fiyat› 2500 Euro. Firma bu testin bu
güne kadar 5000 kez tekrarland›¤›n› ifade ediyor.
Bu tip testler tedaviyi hastaya özgü hale getirmekte hekime yard›mc› olsalar da birçok gen
ekspresyonuna dayand›klar› için bunlar›n yorumlanmas› zordur. Baz› hastalar testlerin uygulan-

mas› sonucu düflük risk grubuna dahil edilseler
bile takip eden 10 y›l içinde tekrar kanserle yüz
yüze kalabilirler. Bu da baz› hastalara tersi önerilse bile onlar›n kemoterapi almay› daha güvenli bulmalar›na yol aç›yor.
Test Amerika’da 300 hastada denenmifl ve
6000 hastay› kapsayan kontrollü randomize çal›flma da halen devam etmekte. Dr. Ganz, testin
isabetlilik baflar›s›n›n ve güvenilirli¤inin bu çal›flmadan sonra netleflece¤ini ifade ediyor..
Nature, 7.fiubat.2007 (online bask›)
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K‹M K‹MD‹R?
Prof. Dr. Nusret H. Fiflek
(1914-1990)
Halk sa¤l›¤›n›n ça¤dafl önderi olarak kabul
edilen bilim insan› Prof. Dr. Nusret Fiflek, 1914
y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1938 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi’ni birincilikle bitirerek t›p doktoru oldu. Ayn› Üniversite'de 1941
y›l›nda Bakteriyoloji uzman›, 1946'da da Hayati T›bbi ve G›dai Kimya (Biyokimya) uzman› oldu. 1952 y›l›nda Harvard Üniversitesi'nden T›p
Bilimlerinde Doktora derecesi alarak bu alanda
PhD alan ilk Türk oldu. 1955 y›l›nda Biyokimya Doçenti, 1966 y›l›nda ise Halk Sa¤l›¤› Profesörü oldu. Tetanoz toksoidi konusunda yapt›¤›
özgün çal›flmalar ile uluslararas› baflar› kazand›. Biyokimya dal›nda ise labaratuvarlar kurdu
ve gelifltirdi.
Demografi ve Halk Sa¤l›¤› disiplinlerinin ortak sorun alanlar›n› saptayan Prof. Dr. Nusret
H. Fiflek, do¤umlarla ölümler hakk›nda sa¤l›kl›
veri toplanmas›n›n önemine dikkat çekerek daha 1960'l› y›llarda nüfus ve aile planlamas›
programlar›n›n kad›n sa¤l›¤› ve kad›n haklar›
çerçevesinde ele al›nmas› gerekti¤ini ortaya
koymufltur. Nüfus planlamas›n›n etkin bir biçimde uygulanmas› için toplumun ikna edilmesi
gerekti¤inin bilincinde olan Dr. Fiflek; bunu
gerçeklefltirmek üzere planlamac›lar›n da içinde
oldu¤u bir çal›flma grubu oluflturarak kapsaml›
bir kampanya bafllatm›fl, gazetelere onlarca yaz› yazm›fl ve konuyla ilgili din yetkililerinin deste¤ini alm›flt›r. 1967 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi'nde “Nüfus Etüdleri Enstitüsü”nü kurmufl
ve befl y›l boyunca müdürlü¤ünü yapm›flt›r.
Do¤ru kararlar alabilmek için güvenilir bilgi
toplaman›n gereklili¤ini iyi bilen bir kifli olarak
Prof.Dr.Nusret H.Fiflek, ilk olarak 1963 y›l›nda
yap›lmaya bafllanan ülke çap›ndaki nüfus ve nüfus-sa¤l›k iliflkilerini ortaya koyan araflt›rmalar›n (Türkiye Nüfus Araflt›rmas›) yönlendiricisi ve
uygulay›c›s› olarak konunun öneminin ülkemizde kavranmas›nda en büyük rolü oynayan kiflilerden biridir. Demografi e¤itiminin sa¤l›kl› ve
kaliteli olmas› için yurt d›fl›ndan konusunda uzman olan kiflilerin Enstitü'ye getirilmesi için
gayret göstermifl, ö¤rencilerin pek ço¤una da
yurt d›fl›nda e¤itim yapma olana¤› yaratm›flt›r.
H.Ü.Nüfus Etüdleri Enstitüsü'ndeki “Dokümantasyon Merkezi”nin kurulmas› onun çaba ve
destekleri ile sa¤lanm›fl olup, bu merkez halen
ülkemizde konusunda tek ve en büyük bilgi kayna¤› olma durumunu korumaktad›r.
Prof.Dr.Nusret H.Fiflek herkese nitelikli sa¤l›k hizmeti anlay›fl›n›n yans›mas› olan Sa¤l›k
Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi Hakk›nda Kanun'un mimar› olmufltur. Böylece, ülkenin en
ücra köflelerine kadar sa¤l›k hizmetinin yay›lmas›n› sa¤lam›fl; köylere ebe, ilçelere doktor,
yard›mc› sa¤l›k personeli, gerekli araç ve gereç
ulaflt›r›lm›flt›r. ‹lki 1963'te uygulamaya geçirilen sa¤l›k ocaklar›yla birlikte basamakl›, kat›l›mc› ve nitelikli sa¤l›k hizmetlerini halka yay-
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m›flt›r.
1960 y›l›nda Refik Saydam H›fz›ss›hha Okulu Müdürlü¤ü görevinin yan›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflarl›¤›'n› da yürütmesi istenmifl ve
1965 y›l›na de¤in bu görevi yürütmüfltür. 1963
y›l›nda Hacettepe Üniversitesi'nde kurulmufl
olan Toplum Hekimli¤i Enstitüsü'nün müdürlü¤ünü üstlenerek, 1965 y›l›nda Etimesgut Sa¤l›k
E¤itim ve Araflt›rma Bölgesi'nin, 1975 y›l›nda
ise Çubuk Sa¤l›k E¤itim ve Araflt›rma Bölgesi'nin kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. Onun bafl›nda oldu¤u, 15 y›ll›k dönemde Toplum Hekimli¤i Enstitüsü, uluslararas› bir sayg›nl›k kazanm›fl ve ülkemizin bu alandaki motoru konumuna ulaflm›flt›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) ile birlikte gerçeklefltirilen bir projeyle, Enstitü'nün içinde
“Hacettepe Üniversitesi - Dünya Sa¤l›k Örgütü
Hizmet Araflt›rma ve Araflt›r›c› Yetifltirme Merkezi” oluflturulmufl ancak ne yaz›k ki bu Enstitü 1982 y›l›nda Yüksek Ö¤retim Kurumu'nun
karar›yla kapat›lm›flt›r.
1983 y›l›nda Türk Tabipleri Birli¤i baflkanl›¤› görevini kabul ederek bu meslek örgütünü,
baflkanl›¤›n› yapt›¤› alt› y›l içinde demokrasi
mücadelesi veren seçkin bir toplum örgütü haline getirmifltir. Ayr›ca, Nükleer Tehlikeye Karfl› Bar›fl ve Çevre için Hekimler Derne¤i'nin,
Atatürkçü Düflünce Derne¤i'nin ve ‹nsan Haklar› Derne¤i'nin kurucu üyesi olmufltur.
Refik Saydam Merkez H›fz›ss›hha Enstitüsü
Afl› Kontrol Labaratuvar› flefli¤i, Avrupa Biyolojik Standardizasyon Birli¤i Eksper Komitesi
Üyeli¤i, Dünya Sa¤l›k Örgütü Dan›flmanl›¤› ve
Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Biyokimya Ö¤retim Üyeli¤i, Refik Saydam H›fz›ss›hha Okulu Müdürlü¤ü, Sa¤l›k ve
Sosyal Yard›m Bakanl›¤› Müsteflarl›¤›, Hacette-

pe Üniversitesi Mezuniyet Sonras› E¤itimi Fakültesi Dekanl›¤›, Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etüdleri Enstitüsü Kurucu Müdürlü¤ü, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› Baflkanl›¤›, International Editorial
Advisory Committee of the Population Information Programme of the George Washington University Medical Center Üyeli¤i, Dünya Nüfus
Araflt›rmas›n›n de¤erlendirilmesi, WHO/HRP
Hizmet Araflt›rmalar› Steering Komitesi Üyeli¤i,
Dünya Sa¤l›k Örgütü ‹cra Komitesi Üyeli¤i görevlerinde bulunan Prof.Dr.Nusret H.Fiflek
1983-1990 y›llar› aras›nda Türk Tabipleri Birli¤i Baflkanl›¤› da yapm›flt›r.
Nüfusbilim (demografi) alan›ndaki çal›flmalar› nedeniyle Michigan Üniversitesi 150. y›l
ödülünü, sa¤l›¤›n sosyallefltirilmesi alan›ndaki
çal›flmalar› nedeniyle ise ‹ngiliz Kraliyet Akademisi üyeli¤ini (FRCP) alan Prof.Dr.Nusret H.Fiflek, Cüzzam Savafl ve Araflt›rma Derne¤i fieref
Diplomas›, Hacettepe Üniversitesi Akademik
Hizmet Belgesi, Türk Tabipleri Birli¤i Hizmet ve
Onur Belgesi ve Türkiye Ulusal Verem Savafl
Derne¤i fieref Rozeti sahibidir.
Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi Hakk›ndaki Kanun ile Türk Nüfus Planlamas› Kanunu'nun haz›rlanmas›, sa¤l›k hizmetlerinin daha
sonra Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan da benimsenen ça¤dafl ilkelere göre düzenlenmesindeki önemli hizmetleri, t›p e¤itiminin topluma
dönük e¤itim biçimine dönüfltürülmesindeki
hizmetleri, Mikrobiyoloji, Halk Sa¤l›¤› ve Nüfus
Sorunlar› alanlar›ndaki derin bilgisiyle say›s›z
uzman yetifltirmesi ve çok say›da bilimsel eser
vermesi nedeniyle “Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) 1993 H‹ZMET
ÖDÜLÜ verilmifltir.
Prof.Dr.Nusret H.Fiflek, “American Medical
Association”, “Harvard Chapter of the Society
of Sigma ”, “The New York Academy of Sciences”, “The National Geographic Society”, “The
Incorporated Liverpool School of Tropical Medicine”, “The American Public Health Association”, “The Faculty of Community Medicine of
the Royal College of Physicians”, ‹nsan Haklar›
Derne¤i, Atatürkçü Düflünce Derne¤i, Nükleer
Tehlikeye Karfl› Bar›fl ve Çevre ‹çin Hekimler
Derne¤i (NÜSED) ve Ankara Jinekoloji Cemiyeti üyeli¤i yapm›flt›r.
Türkçe ve yabanc› dilde çok say›da bilimsel
çal›flmas› bulunan Prof.Dr.Nusret H.Fiflek 3 Kas›m 1990'da aram›zdan ayr›lm›flt›r.
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