Aile Hekiminin Kitapl›€›
Haz›rlayan: Uz. Dr. Haluk Ça€layaner

Dergimizin bu bölümünde ilgimizi çeken yeni ve eski kitaplar› tan›tmay›
amaçl›yoruz. Güncel bilgilere ulaﬂabilmek için yeni kitaplar, h›zla artan yeni bilgileri
nas›l de¤erlendirece¤imize karar verebilmek için eski kitaplar... Dergimizin bütünü gibi
bu bölümle de ilgili dilek ve eleﬂtirilerinizi bekliyoruz.

‹stibdat -Meﬂrutiyet-Cumhuriyet
Devirlerinde 80 Y›ll›k Hat›ralar›m

.

Operatör Dr.Cemil Topuzlu
‹kinci Bask›y› Yay›nlayanlar: Prof.Dr.Hüsrev Hatemi,
Prof.Dr.Aykut Kazanc›gil
1982 ‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Yay›nlar› XXIX + 231 s.

Yurdumuzda modern cerrahinin kuruluﬂunu anlatan bölüm
ise yeni bir dal›n kuruluﬂunda karﬂ›laﬂ›lan güçlükleri, yeniliklerin nas›l zaman içinde ve sanc›l› bir süreç sonunda kabul edildi¤ini göstermesi bak›m›ndan ö¤retici.

.Anne ve Çocuk Sa€l›€›nda Öncelikler

951 y›l›nda ilk bask›s› yap›lan kitap 1982'de say›n Hatemi
ve say›n Kazanc›gil taraf›ndan bir giriﬂ yaz›s›, ekler ve 6
sayfal›k bir endeksle zenginleﬂtirildi. 1995 y›l›nda Arma
Yay›nlar› kitab› üçüncü kere bast›.
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Cemil Paﬂa (1866-1958) bizdeki modern cerrahinin kurucusu, t›p e¤itimine yenilikler getirmiﬂ, T›p Fakültesi Dekanl›¤›,
‹stanbul Belediye Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ büyük bir Türk hekimi.
Yak›n tarihimizle ilgili çok de¤erli bir kaynak oluﬂturan kitaptaki konular birbirinden ilginç:
Geçen yüzy›l›n son çeyre¤inde ‹stanbul halk›n›n ve saray
çevresinin yaﬂant›s›, dönemin t›p e¤itimi ve uygulamas›,
1909'daki ilk T›p Fakültesi Reformu, Cemil Paﬂan›n Haydarpaﬂadaki T›p Fakültesinin Rumeliye nakline karﬂ› mücadelesi,
Paﬂan›n Hürriyet ve ‹tilaf e¤ilimli siyaset hayat›, nihayet baﬂar›l› ve renkli belediye baﬂkanl›¤› dönemleri ve Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu olarak Cemil Paﬂa...
Kitab›n giriﬂ bölümünde Cemil Paﬂan›n imzas›n› att›¤› birçok "ilk"i görüyoruz; ülkemizdeki ilk narkoz sonuçlar›, ilk radyoterapi sonuçlar›, ilk beyin ameliyat›, ilk kalp masaj›, bütün
dünyan›n ilgisini çeken arter yaralanmalar›ndaki Cemil Paﬂa
sütür tekni¤i, ilk Wertheim ameliyat›, ilk piloroplasti, ilk skapülo-torasik ampütasyon, Cemil pensi v.d.
"‹lk ﬁehreminli¤im" (s.86) "‹kinci ﬁehreminli¤im" (s.160)
"Yurdumuzda Modern Cerrahl›k Nas›l Kuruldu" (s.202) bölümleri kitab› aile hekimli¤i aç›s›ndan da ilginç k›l›yor.
‹lk ﬁehreminli¤im bölümü baﬂl› baﬂ›na bir yaz› konusu olacak kadar zengin. Paﬂan›n yiyecek içecek satan dükkanlara
nas›l camekan zorunlulu¤u getirdi¤ini, ekmek hamurunun
ayakla yo¤urulmas›n›, tavuklar›n ve kasapl›k hayvanlar›n dükkanlarda kesilmesini nas›l engelledi¤ini (s.88) v.d... ö¤reniyoruz. Büyük mesleki otoritesine ra¤men Paﬂa bunlar› hekim olarak de¤il, belediye baﬂkan› olarak baﬂarabiliyor. Kiﬂiye yönelik
koruyucu ve tedavi edici hizmetlerle çevreyi sa¤l›¤a elveriﬂli
k›lman›n birbiriyle ilgili fakat farkl› u¤raﬂlar oldu¤u bir kez daha görülüyor.

Düzenleyen: Prof.Dr.Olcay Neyzi
Yazarlar: Doç.Dr.Ayﬂe Bulut, Prof.Dr.Gülbin Gökçay,
Prof.Dr.Olcay Neyzi, Prof.Dr.Nedret Uzel
1994 Nobel T›p Kitabevleri 268 s.

990 y›l› nüfus say›m› sonuçlar›na göre Türkiye nüfusunun
%10.54'ünü 0-4 yaﬂ çocuklar›, %24.42'ini 5-41'ini 5-14
yaﬂ çocuklar›, %20.60'›n› 15-39 yaﬂlar›ndaki kad›nlar
meydana getiriyor. Bir baﬂka deyiﬂle do¤urganl›k ça¤›ndaki
kad›nlar ve çocuklar toplam nüfusun %55.55'ini oluﬂturuyorlar (D‹E ‹statistik Y›ll›¤› 1994).
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Bu da¤›l›m birinci basamak sa¤l›k hizmetlerindeki önceli¤in ana çocuk sa¤l›¤›nda olaca¤›n› aç›kça gösteriyor. Bu
nedenle kütüphanemizin öncelikleri aras›nda da ilk s›ray›
say›n Neyzi ve arkadaﬂlar›n›n kitab› al›yor. Kitab›n "stratejik önemi ele al›n›r al›nmaz anlaﬂ›l›yor; zaten sa¤l›k dergilerinde iki kez tan›t›lm›ﬂ; Hekim Forumu Ekim 1994 "Mutlaka Bilinmesi Gerekenler"; Doç. Dr. Melih Bulut, Sürekli
T›p E¤itimi Dergisi Ocak 1996 "Sizin için Okuduk".
DSÖ ve UNICEF'in geliﬂmekte olan ülkelerde anne ve
çocuk ölümlerini azaltma ve sa¤l›k düzeyini yükseltme hedefleri do¤rultusunda haz›rlanan kitap do¤um öncesi bak›m,
do¤um, s›k do¤umlar›n önlenmesi, yenido¤an›n bak›m›,
büyüme, geliﬂme, beslenme, aﬂ›lar, toplumda çocuklar›n izlenmesi, çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonlar› ve ishalli hastal›klar bölümlerinden oluﬂuyor.
En can al›c› ana çocuk sa¤l›¤› sorunlar›n› ele alan kitap
konular› hastalara/hasta yak›nlar›na anlat›lmas› gerekti¤i
gibi; hekim olmayanlar›n da anlayabilecekleri bir dille anlat›yor.
Kitab›n aile hekimli¤i aç›s›ndan önemi de burada. Özellikle okunmas› gereken "genel bilgiler" bölümünde söylenildi¤i gibi ancak "bir ekip" taraf›ndan gerçekleﬂtirilebilecek olan birinci basamak sa¤l›k hizmetleri "sevk
zincirinin iyi iﬂlemesine ba¤l›d›r", "sa¤l›k e¤itimini" ve
"sa¤l›k dan›ﬂmanl›¤›n›" da kapsamal›d›r. Kitap, etkili birinci basamak sa¤l›k hizmeti için mükemmel bir rehber.
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