Hekim hastas›n› ayd›nlat›rken, verdi¤i bilgi kümesinin alg›land›¤›n› ve anlaﬂ›ld›¤›n› varsaymaktad›r. Ancak
bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar bu varsay›m›n her zaman
do¤rulanmad›¤›n›, alg›laman›n ve anlaman›n hem düzey
aç›s›ndan hem de an›msama aç›s›ndan sorgulanmas› gerekti¤ini göstermektedir. Verilen bilgilerin alg›lanma ve
anlaﬂ›lma düzeyleri ile sonradan an›msanma oranlar›,
bilginin içeri¤i ve veriliﬂ biçimiyle yak›ndan iliﬂkilidir.
Burada hekimlerinde kosültasyon-liyezon psikiyatrisi
kapsam›nda e¤itilmesi ve ayd›nlat›lm›ﬂ onam uygulamas›n›n gündeme getirilmesi de gerekmektedir.9
Sonuç olarak, toplant› sonunda hasta sahipleri ve hastalarla yap›lan söyleﬂilerde çok fayda gördüklerini ve
tekrar›n›n ne zaman olaca¤›n›n ›srarla sorulmas›, yerel
bas›n›n konuyu ele almas› ile kontrole gelen hasta say›s›nda büyük art›ﬂ görülmesi ve daha önceleri kronik B
hepatiti tan›s› ile takip edilirken kendiliklerinden takipten ç›km›ﬂ olan hastalar›n yeniden takibe girmek için
baﬂvurmalar› halk›n bilgilendirilmeye ne kadar ihtiyaç
duydu¤unun iﬂaretleri say›lmal›d›r.
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›kl›kla kar›n üst k›sm›nda kronik ya da tekrarlay›c› rahats›zl›k olarak
tan›mlanan dispepside s›k rastlanan etyolojiler aras›nda peptik ülserler ve gastroözofajial reflü yer al›r. Mide ve pankreas kanserleri gibi ciddi nedenler seyrek olmalar›na karﬂ›n, dikkate al›nmal›d›r. Birçok
hastada kesin tan› hiçbir zaman konmayabilir. Dispepsili hastalar›n ilk de¤erlendirmesi ayr›nt›l› öykü ve fizik muayeneyi içerir; ciddi hastal›k varl›¤›n› düﬂündüren konulara özellikle önem verilmesi gereklidir. Melena ve
iﬂtahs›zl›k gibi alarm veren semptomlar› olan hastalara hemen endoskopi
yap›lmas› gereklidir. Alarm veren semptomlar› olmayan genç hastalara
yaklaﬂ›m tart›ﬂ›lmal›d›r. Tedavinin bireysel olarak belirlenmesinin gerekmesine karﬂ›n, maliyet-yarar oran› uygun bir yaklaﬂ›m Helicobacter pylori testi yap›lmas› ve test pozitifse enfeksiyonun tedavi edilmesidir. H.pylori testi negatif sonuç verirse gastrik asit supresan› ya da prokinetik bir
ajanla ampirik tedavi yap›lmas› önerilir. Semptomlar sebat eder ya da ampirik tedaviden 6-8 hafta sonra tekrarlarsa endoskopi yap›lmas› gerekir.

tatinler inmenin engellenmesinde umut veren bir ilaç grubudur.
Koroner arter hastal›¤› olan orta yaﬂl› hastalarda yap›lan randomize çal›ﬂmalarda statinler inme insidans›n› azaltmaktad›r. ‹nmenin azalmas› yaln›zca kolesterol ve düﬂük dansiteli protein azalmas›na
ba¤l› olmay›p, endoteliyal hücreler, makrofajlar, trombositlerve düz
kas hücreleri üzerindeki di¤er mekanizmalar› da içerebilir. Statinler fare inme modelinde serebral infarktüs boyutunu da küçültür, bu da nöroprotektif bir etkileri bulundu¤unu düﬂündürmektedir. ‹nme korunmas›na ait en iyi güncel bulgu pravastatin ve simvastatinle elde edilmiﬂtir.
Pravastatin koroner arter hastalar›nda inme riskini ve ortalama kolesterol düzeylerini azalt›r. Simvastatin koroner arter hastal›¤› olan hiperkolesterolemik hastalarda bileﬂik inme ve geçici iskemik atak riskini düﬂürür. Özellikle yaﬂl›lar olmak üzere inme popülasyonlar›nda ileri statin çal›ﬂmalar› yap›lmas› gereklidir.
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