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KONGREDE BURUK AÇILIŞ

Değerli Meslektaşlarım,

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde 
kongre düzenleme kurulu ve şahsım adına 
sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz mut-
luluğu sizlerle paylaşıyorum.

Kongremiz bu yıl da her yıl olduğu gibi siz-
lerin de katkıları ile başarılı olacağına ina-
nıyorum. 

İç Hastalıkları Kongrelerinin en güzel yönü, 
bizleri bir araya getirmesi ve alanımızla 
ilgili sorunları, önemli konuları tartışma 
olanağı sağlaması ve çözüm yollarını bul-
mamıza yardımcı olmasıdır. Bu kongremiz-
de de ana iç hastalıkları konuları ile ilgili 
yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin ışığında 

problem olan konuların güncel çözüm yolları irdelenecektir. Bilimsel program içerisin-
de 15panel ve 21 konferans, 24 adet seçilmiş sözlü sunumun yer aldığı 6 sözlü bildiri 
oturumu ve 16 adet uydu sempozyum yer almaktadır. Kongremizde sergilenmek üzere 
gönderilen 514 çalışmadan bilimsel kurul tarafından değerlendirilen ve seçilen 416’sı 
poster olarak sunulacaktır.

Bilimsel programda konuşma yapacak olan değerli meslektaşlarımın bilgi ve deneyim-
lerini sizlerle paylaşacakları konuları ne kadar heyecan, dikkat ve özveri ile hazırla-
dıklarını biliyorum ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki sizlerde 
daha önceki kongrelerde olduğu gibi bu kongreden de bilgi ve deneyimlerinizi arttıra-
caksınız. Bilimsel kurulumuz kongre program ve aktivitelerinin belli bir koordinasyon 
içerisinde yapılmasını benimsemiş ve her konuda olduğu gibi bu konuda da kurumsal-
laşmanın önemine inanmıştır. Kongremizin bilimsel programı ve konuşmacıların belir-
lenmesi uluslararası kongrelerdeki güncel konular ve ülke gerekliliklerimiz göz önüne 
alınarak TİHUD yönetim kurulu, 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bilimsel Kurulu 
ve kongre düzenleme kurulu tarafından hazırlanmıştır. Bu konuda büyük bir özveri ile 
bizlere önemli katkılarda bulunan ve bu işin mutfağında bilgi, deneyim ve görüşlerini 
bizlerle paylaşarak bizlere güzel geçeceğinden emin olduğumuz bu programı ortaya çı-
karan değerli öğretim üyelerimize düzenleme kurulu adına yürekten teşekkür ediyorum.

Kongremize destek veren bütün ilaç firmalarına, kongremizin güzel olması için büyük 
gayret sarf eden Serenas Group’a, kısaca 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde emeği 
geçen herkese ve buradaki varlıkları ile kongremizin gerçekleşmesini mümkün kılan 
tüm katılımcılarımıza, hepinize en içten teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Sedat Kiraz
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Değerli meslektaşlarım,

Kongremizin ilk gününde hiperürisemik hastaya yaklaşım 
konusunu tartıştık. Hiperürisemi ve gut erişkin yaş guru-
bunda en sık karşılaştığımız sorunlardan olup hiperürisemi 
prevalansı %5-20, gut prevalansı %2-5 olarak bildirilmiş-
tir. Hiperürisemik bir hastayla karşılaştığımızda ilk yap-
mamız gereken diyabet, hiperlipidemi, metabolik sendrom 
gibi durumların düzeltilmesine yönelik adımlar ve iyi bir 
ilaç kullanımı öyküsü almak olmalıdır.. Diüretikler, düşük 
doz aspirin gibi sık kullanılan çok sayıda ilaç hiperürisemi 
nedenidir. Uzun süren hiperürisemik yıllardan sonra gut 
atağı, ataksız ara dönem ve ilerleyen yıllarda hiperürisemi 
kontrol altına alınmazsa ortaya çıkacak olan kronik tofasöz 
gut, hiperüriseminin evreleridir. Kadınlarda 50, erkeklerde 
30 yaş öncesi görülen hiperürisemi ve gut her zaman enzim 
defektlerini akla getirmelidir. Ürik asite bağlı böbrek taş-
ları ve ürat nefropatisi hiperüriseminin diğer uzun dönem 
sonuçları olarak karşımıza çıkar.  Hiperürisemin hipertan-
siyon ile yakın ilişkisi vardır ve gutlu hastalarda ürik asit 

düzeylerini düşür-
mek olaylarda kar-
diyovasküler azal-
ma sağlamaktdır. 
Hiperürisemi teda-
visinde amaç ürik 
asit düzeyini 5 mg/
dl altına düşür-
mek olmalıdır. Bu 
durumda tofüsler 
çözülebilir. Hipe-
rürisemi tedavi-
sinde klasik olarak 
kullanılan allopu-
rinol dışında son 
yıllarda kullanıma 
giren febuksostat 
özellikle allopüri-
nole dirençli hastlarda önemli bir tedavi seçeneği olarak 
gündeme gelmiştir.

Prof. Dr. İhsan Ertenli
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Genel Sekreter

HİPERÜRİSEMİ

Bu sene 17.’si yapılan Ulusal İç Hastalıkları kongresinin 
açılış töreni gerçekleştirildi. Ulu önder Atatürk, silah arka-
daşları, tüm şehitlerimiz ve ülkemiz tıbbına emeği geçmiş 
tüm bilim insanları adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
okunmasının ardından konuşan Türk İç Hastalıkları Uz-
manlık Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Başkanı Prof. 
Dr. Serhat Ünal, geçen yıllarda olduğu gibi yine yoğun 
katılımla gerçekleştirilen 17. Ulusal İç Hastalıkları Kong-
resi’nin ülkemizdeki en büyük tıp kongresi olduğunu ifa-
de ederek, toplantılara katılımın yüksekliğinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Prof. Dr. Ünal “Her sene heyecanla yapıyoruz kongremizi 
fakat bu sene her gün gelen şehit haberleri ve en son Anka-
ra’daki patlama buruk olmamıza neden oldu. Bu nedenle 
kongredeki sosyal etkinlikleri iptal ettik. Ancak katılımcıla-
rımızı, görüşüp, hasret giderebilmeleri için yarın (16 Ekim)’ 
de Sueno De Luxe Hotel’de havuz başı buluşmasına davet 
ediyorum” dedi. 

Ardından söz alan Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdal Eskioğlu, derneğin faaliyet-
leri hakkında bilgi verdi.  Son olarak kürsüye gelen Kongre 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mert Özbakkaloğlu, 17 yıl önce-
ki ilk kongreden bu yana sürekli artan katılımcı sayısıyla 
ülkemizin en büyük kongresi olduğunu ifade ederek, tüm 
katılımcıların iyi bir kongre geçirmesi dileğinde bulundu. 



Pulmoner tromboembolizm (PTE), 
hemen çoğu bacak derin venlerinde 
meydana gelen trombüslerden kopan 
parçaların pulmoner arter ve/veya dal-
larını tıkaması ile gelişen, asempto-
matik tesadüfen saptanan hastalıktan, 
ani ölümle sonuçlana masif emboliye 
kadar geniş bir klinik tablo aralığında 
karşımıza çıkabilen bir hastalıktır. Ve-
nöz tromboembolismin (VTE) yıllık 
insidansı yaklaşık 1-2/1000’dir. 75 yaş 
üzeri olgularda insidans %1’e kadar 
çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde yılda yaklaşık 300.000 kişinin 

PTE nedeniyle öldüğü, çoğunun otopsiye kadar tanı almadığı gösterilmiştir. Te-
davi edilmemiş olgularda PTE’nin mortalitesi % 25-30 iken, tedavi edilenlerde 
mortalite ~% 5’e düşer.

VTE tanı ve tedavisine yönelik Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ve Avrupa 
Solunum Derneği (ERS) 2014 yılında ortak bir kılavuz yayınlamışlardır. Yine, 
Türk Toraks Derneği “Pulmoner Tromboembolizm Tanı Tedavi Uzlaşı Raporu” 
da 2015 yılında güncellenmiştir. Bu yayınların amacı PTE tanı ve tedavisiyle il-
gilenen hekimlere standart bir yaklaşım sunup, antikoagülan ve/veya trombolitik 
tedavinin zaman geçirilmeden başlanmasıyla mortalitenin önlenmesidir.
Yeni rehberlere göre başlangıç tedavi seçimi hastalığın klinik şiddeti ve erken 
mortalite riski belirlenerek yapılmalıdır. Hastalığın klinik şiddeti basitleştiril-
miş “pulmoner emboli ağırlık indeksi (sPESI)” ne göre yapılmaktadır. Yaşı >80 
olması, kronik kardiyak veya pulmoner hastalık varlığı, aktif kanser varlığı, na-
bız>110/dk, O2 saturasyonu<%90, sistolik kan basıncı>100 mmHg kriterlerinin 
her birinin varlığına 1 puan verilmesi üzerinden yapılan skorlamada; 0 puan 
alan hastanın 30 günlük mortalite riski %1 iken, skorun ≥1 olması riski %10.9’a 
çıkarmaktadır. 

Yeni rehberlere göre sPESI 0 olan hastalar eğer EKO’da sağ ventrikül yüklen-
mesine ait bulguları yoksa ve kardiyak biyobelirteçleri (proBNP ve troponin) 
normalse,  hospitalizasyona gerek olmaksızın evde de antikoagülan tedaviye 
alınabilirler veya erken taburcu edilebilirler. Önceden “non-masif” olarak ta-
nımladığımız bu olgular yeni rehberlerde “düşük riskli” olgular olarak sınıflan-
maktadır.

Başlangıçta şok ve hipotansiyonla başvuran PTE tanılı hastalarda sPESI sko-
rundan bağımsız “erken mortalite riski yüksek” hastalar olarak değerlendirilip 
trombolitik tedavi verilmesi önerilmektedir (Yüksek riskli olgular=masif PTE). 
sPESI değeri I-IV olup olgular ise “orta riskli” (submasif) olarak tanımlanmış-
lardır. Bu grup kendi içinde EKO’da sağ ventrikül yüklenmesine ait bulguların 
varlığı ve kardiak biyobelirteçlerin yüksekliğine göre ikiye ayrılmaktadır. Her 
iki incelemede de pozitif bulgu varsa “orta-yüksek risk”, ikisi de normal veya 
sadece birinde pozitif bulgu varsa “orta-düşük risk” olarak sınıflama yapılmıştır. 
Rehberlerdeki en önemli değişikliklerden biri “orta-yüksek riskli”  hastalarda da 
trombolitik tedavi verilmesinin önerilmesidir.

Rehberlerdeki en önemli ikinci değişiklik ise yeni oral antikoagülanların teda-
vide kullanılmasının önerilmesidir. “Parenteral antikoagülanı takiben varfarin” 
tedavi stratejisine alternatif olarak tedavi başlangıcından itibaren rivaroxaban 
(ilk 3 hafta 2x15 mg’ı takiben tedavi süresince 1x20 mg) veya apiksaban (ilk 
7 gün 2x10 mg’ı takiben tedavi süresince 2x5 mg)  kullanılması rehberlerde 
önerildiği gibi ülkemizde de ruhsatlandırılmıştır. Ya da başlangıçtaki parenteral 
antikoagülasyonu takiben varfarin yerine dabigatran (150 mg 2x1 veya 80 yaş 
üzeri ve verapamil kullananlarda 2x110 mg) da önerilmektedir ve ülkemizde de 
ruhsatlandırılmıştır. Yeni oral antikoagülanların etkinliklerinin ve güvenlikleri-
nin en az parenteral antikoagülanlar ve varfarin kadar iyi olduğu gösterilmiştir. 
En önemli avantajları ise tedavi sırasında INR takibinin gerekmemesidir. 

Prof. Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. 

P U L M O N E R 
TROMBOEMBOLİ 
T E D AV İ S İ N D E 
NELER DEĞİŞTİ?

Toksik nefropati-
ler endojen veya 
ekzojen toksik 
maddelere ma-
ruziyetten sonra 
gelişen akut böb-

rek hasarıdır. Endojen ve ekzojen toksik nefropati ya-
pan ajanların başlıcaları; analjezikler, antibiyotikler 
(aminoglikozid, kolistin, amfoterisin vs.), yasa dışı 
uyuşturucu maddeler (amfetamin türevleri, fenileti-
lamin türevleri, fenilpiperazin türevleri, kannabis ve 
sentetik kannabnoidler (bonzai), bitkisel ürünler, ke-
moteropatikler, radyokontrast maddeler, organik çö-
zücüler, ağır metaller, myoglobulin, methemoglobin 
ve hemoglobin olarak sayılabilir.
Sentetik Kannabinoidlerden olan bonzai kullanımı 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde önemli bir sağlık 
sorunu oluşturmaktadır. Bonzai içeriğindeki sente-
tik kannabinoidin değişkenlik göstermesi nedeniyle, 
hem toksik etkisinin mekanizmasının anlaşılması 
hemde rutin toksikolojik tarama testlerinde saptanıl-
masında zorluklara neden olmaktadır
Bugüne kadar yapılan vaka bildirimlerinde prerenal 
azotemiye bağlı akut böbrek hasarı, akut interstisyel 
nefrit, rabdomyolize bağlı akut böbrek hasarı gözlen-
miştir.
Bitkisel ürünler uzun yıllardır halk arasında yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde ise özellikle 

internetten kontrolsüz bir satış ve tüketimi mevcut-
tur. Bilinçsiz bitkisel ilaç kullanımı Akut interstisyel 
nefrit, ATN, ve kronik böbrek hastalığına neden ola-
bilmektedirler.
Aminoglikozidler ve son yıllarda dirençli gram ne-
gatif enfeksiyonlarının tedavisinde kullanıma tekrar 
giren kolistin oksidatif hasar ve apoptozis aracılığı ile 
akut böbrek hasarı yapmaktadır. Aminoglikozid ve 
kolistine bağlı akut böbrek hasarında kabul görmüş 
tedavi bulunmamakla birlikte, nefropati gelişimini 
önleyici experimental çalışmalar ümit vaat etmekte-
dir.

Uzm. Dr. Gülsüm Özkan
Namık Kemal Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BONZAİ’DEN ANTİBİYOTİĞE 
TOKSİK AKUT BÖBREK HASARI

16. ULUSAL  KONGRE
TELEVİZYONUNUZDA

KONGRE TV YAYINLARI KONGRE MERKEZİNDE YER ALAN EKRANLARDA, 
OTEL ODANIZDA, MOBİL UYGULAMA İLE CEP TELEFONLARINIZDA...
SUENO DELUXE HOTEL :  4. KANAL
CALISTA LUXRY RESORT: 2. KANAL
BELLIS DELUXE HOTEL:  2. KANAL
BELVIL HOTEL:   1. KANAL
SUSESİ HOTEL :   47. KANAL
ELA QUALITY RESORT:  69. KANAL



A-HASTALIĞIN SEYRİ:
1-GENOTİP-FENOTİP İLİŞKİSİ NASILDIR?
Olguların %85’ini oluşturan PKD1 mutasyonu olan hastalarda PKD2 
mutasyonu olanlara göre çok daha fazla böbrek kisti vardır. Daha erken 
yaşta son dönem böbrek yetmezliği ile sonuçlanır  (55 yaşa karşı 75 
yaş). PKD2 mutasyonu taşıyan hastalarda böbrek ve böbrek-dışı tutu-
lum daha hafiftir. PKD1 mutasyonu tipine göre kendi içinde de hastalık 
seyri farklılıklar gösterir.

2-KİST OLUŞUMU VE BÜYÜMESİ NASIL OLUR?
ODPBH’da yıllar içinde böbrek volümündeki artma doğrudan kist vo-
lümündeki artma ile bağlantılıdır. Bu süreç boyunca böbrek işlevleri 
genel olarak korunur; bunu sağlayan kist gelişimi olmayan nefronlar-
daki glomerüler hiperfiltrasyondur. Fakat böbrek volümünün kritik 
değeri aşmasıyla birlikte basınç/filtrasyon dengesi bozulur; böbrek iş-
levleri hızla azalır. Total Böbrek Volümü (TBV) ve Total Kist Volümü 
artış hızı hastadan hastaya ve genetik mutasyon tipine göre değişkenlik 
gösterir

B-TANI
3-ODPBH NASIL TEŞHİS EDİLİR? GENETİK TEST GEREKLİ 
MİDİR?
ODPBH’da başlıca teşhis yöntemi ultrasonografidir. 
Aile öyküsü pozitif olanlarda genetik testten bağımsız olarak: 
15-39 yaş arası…>3 (unilateral veya bilateral) böbrek kistleri
40-59 yaş..>2 (her böbrekte) kistler
>60 yaş..>4 (her böbrekte) kistler
40 yaşın üzerindeki hastalarda her böbrekte ikiden az kist hastalığı dış-
lar.
Aile öyküsü olmayanlarda ve genç hastalarda ODPBH teşhisi komp-
like olabilir.
Genetik test rutin teşhiste uygulanmaz; genetik danışmanlık, ailede 
potansiyel böbrek donörü olasılığı ve çok erken dönemde teşhis konul-
masını isteyenlerde uygulanabilse de oldukça pahalıdır; sosyal açıdan 
dezavantajlara da yol açabilir.

4-KLİNİK UYGULAMADA TBV’NİN ÖNEMİ NEDİR?

5-TOTAL BÖBREK VOLÜMÜ (TBV) HANGİ YÖNTEMLE HE-

SAPLANMALIDIR?
TBV, halen CRISP ve TEMPO gibi büyük klinik çalışmalarda kulla-
nılan bir göstergedir. Klinik rutin pratikte her hastada uygulanması, 
görüntüleme olarak hangi yöntemin kullanılacağı (USG-BT-MR) ve 
hangi formül ile hesaplanacağı ile ilgili henüz bir görüş birliği yoktur.

C-TEDAVİ
6-ODPBH’DA TEDAVİ OLARAK FAZLA SU İÇİLMESİNİN 
KANITLARI NELERDİR?
Hayvan deneylerinde fazla miktarda su verilmesinin plazma AVP dü-
zeyini ve renal cAMP düzeyini baskılayarak kist büyümesini yavaş-
lattığı saptanmıştır. İnsanlarda ise küçük çapta ve gözlemsel çalışma-
lar vardır. Randomize-kontrollü çalışmalar olmamasına rağmen çoğu 

nefrolog hastalarına günde en az 3 litre su içmesini önermektedir. Bazı 
hastalarda ise tedaviye uyum problemi yaşanabilmektedir.

7-TOLVAPTAN’IN ETKİ MEKANİZMASI NEDİR?
Bir vazopressin inhibitörü olan Tolvaptan, kist duvarındaki V2 resep-
törüne (V2R) bağlanarak kist içindeki cAMP düzeyini düşürür; kist 
proliferasyonunu sağlayan sitokinlerin inhibisyonunu sağlar. Sonuç 
olarak serbest su klirensi artar-idrar osmolalitesi düşer; kist büyümesi 
ve dolayısıyla da TBV artışı yavaşlar.

8-ODPBH TEDAVİSİNDE RAS SİSTEMİNİN VE KAN BASIN-
CININ KONTROLÜNÜN ROLÜ NEDİR?
ODPBH’da hipertansiyon sık görülen klinik bir durumdur. HALT-PKD 
A çalışması ODPBH’da hedef kan basıncının belirlenmesi ve hangi an-
tihipertansif ilaç grubunun seçilmesi  konusunda  yapılmış çift-kör pla-
sebo kontrollü bir çalışmadır. 558 hipertansif ODPBH (15-49 yaş arası 
ve GFR>60) çalışmaya alınmıştır. İki kola ayrılmıştır.
1-Kan basıncı kontrolü: 
a-Standart:120/70 ile 130/80 b-Düşük kan basıncı: 95/60 ile 
110/75mmHg
2-RAS blokajı: 

ACE inhibitörü (lisinopril) + plasebo veya ACE inhibitörü + ARB (tel-
misartan) kombine tedavi
Evde kan basıncı takibi/izlem süresi 5yıl olmuştur. Primer sonlanım 
noktası ise total böbrek volümündeki yıllık yüzdesel değişim olmuştur. 
Sonuçlar değerlendirilirken randomizasyon sırasında PKD2 hastaları-
nın düşük kan basıncı grubunda daha fazla rastgeldiği de unutulmama-
lıdır (%19.8’e karşın %13.1)
Bu çalışmada kombine tedavinin yıllık TBV büyüme oranı üzerine et-
kisi olmadığı görülmüştür. Bununla  birlikte düşük kan basıncı grubun-
da yıllık TBV değişimi %5.6 iken standart grupta %6.6’dır. Aradaki 
%1’lik fark istatistiksel anlamlıdır. Ayrıca sol ventrikül kitle indeksin-
de azalma ve albumin kaybında baskılanma da belirgindir. eGFR’de 
azalma oranları bakımından iki grup arasında fark yoktur.

9-ODPBH TEDAVİSİNDE TOLVAPTAN KULLANIMINI DES-
TEKLEYEN  KANITLAR  NELERDİR?
En önemli çalışma TEMPO 3:4 çalışmasıdır. Tolvaptan ve plasebo 
kontrollü bu çalışmada  GFR>60ml/dk ve TBV>750ml olan 1400’ün 
üzerinde erişkin hasta 3 yıl boyunca izlenmiştir.TBV artış hızı plasebo 
grubunda %5.5 – tolvaptan grubunda %2.8; GFR azalma oranı plasebo 

grubunda 3.81 ml/dk ve tolvaptan grubunda  2.6ml/dk bulunmuştur. 
Tolvaptan grubunda  kistlere bağlı ağrı da anlamlı olarak azalmıştır.  
Çalışmadan ayrılma oranları ise tolvaptan grubunda %23-plaseboda 
%13.8’dir.

10-ODPBH TEDAVİSİNDE mTOR İNHİBİTÖRLERİ (2 MG Sİ-
ROLİMUS VE 2.5 MG EVEROLİMUS GİBİ) KULLANIMI İLE 
İLGİLİ GÜNCEL DURUM NEDİR?
Yapılan dört klinik çalışmanın meta-analizine göre: mTOR inhibitörle-
rinin  ODPBH’da kullanımı  yan etki yönünden  güvenilirdir ve TBV 
azaltılmasında etkili olabilir; buna karşın yıllık GFR’deki azalmayı 
yavaşlatmada etkisi yeterli bulunmamıştır. Bu nedenle mTOR inhibis-
yonunun  tedavide kullanılması ile ilgili elde şu an için yeterli kanıt 
yoktur; daha fazla sayıda hasta ile daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Daha yüksek dozlarda ve bununla ilgili yan etkileri de araştırıl-
malıdır.

Prof. Dr. Caner Çavdar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D-Nefroloji 
B.D

SORULARLA OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (ODPBH)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLA-
RAK AŞILARINIZ GÜNCEL Mİ?
Grip sezonunun başladığı bu günler, sağlık çalışanları için yıllık grip 
aşısını olmakla birlikte, kendileri için önerilen diğer aşıların güncel 
olup olmadığını gözden geçirmeye bir fırsat olabilir.
Sağlık çalışanları çalıştıkları ortam sebebiyle aşıyla önlenebilir has-
talıklar açısından risk altındadırlar. Kaçınılmaz olarak bu hastalıkları 
hastalarına, ailelerine ve diğer sağlık çalışanlarına bulaştırabilmekte-
dirler. Sağlık çalışanlarında ortaya çıkan aşı ile önlenebilen infeksiyon-
lar, tıbbi sonuçlarının yanı sıra,  tedavi giderleri, iş gücü kaybı gibi 
doğrudan ve dolaylı maliyetlere de neden olabilirler. Birçok uluslarara-
sı kuruluş sağlık çalışanlarının aşılanması için ayrı kılavuzlar yayınla-
makta, sağlık hizmet kurumları kalite ve hasta güvenliği akreditasyon 
standartları gereği sağlık çalışanlarının aşılanma oranlarını izlemekte 
ve aşılama politikaları geliştirmektedir. Hatta mevsimsel grip aşısı bazı 
ülkelerde 2008 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Ancak tüm 

bunlara karşın sağlık çalışanlarının aşılanma oranları hedeflerin olduk-
ça altında kalmaktadır.
Güncel verilere göre Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık çalışanla-
rının grip aşısı olma oranı %77, hepatit B aşısı oranı % 63, son on yılda 
tetanos aşısı olma oranı % 77 saptanmış olup hedeflenen oranların al-
tındadır. Türk Hekim Kohortu verilerine göre ise hepatit B aşısı olma 
oranı %79,2, influenza aşısı olma oranı %47,2 olarak bildirilmiştir. Ül-
kemizde yapılan kısıtlı bilimsel çalışmalar sağlık çalışanları aşılanma 
oranlarının oldukça düşük olduğunu göstermektedir.
Sağlık çalışanları için evrensel olarak önerilen aşılar mevsimsel grip, 
hepatit B ve tetanos, difteri aşılarıdır. Kızamık, kabakulak, kızamıkçık, 
suçiçeği, boğmaca ve meningokok aşıları ve de ülkelerin risk düzeyle-
rine göre tüberküloz, polio ve hepatit A aşıları da sağlık çalışanları için 
önerilen aşılar listesine eklenebilir.
Sağlık çalışanlarının aşılamasının hedefleri arasında sadece kendilerini 
değil, dolaylı etkileri ile hastaları, ailelerini korumak ve toplumsal bir 
bağışıklık oluşturmak da vardır. Örneğin boğmacada ‘koza stratejisi’ 
olarak adlandırılan yöntemde yeni doğan yoğun bakım personelinin 
aşılanmasıyla, henüz bağışıklığı oluşmamış ve boğmacanın ölümcül 

izleyebileceği yeni doğan be-
bekler korunabilmektedir. 
Etiğin temel ilkelerinden bir 
tanesi de ‘hastaya zarar verme-
mek’ tir. Sağlık çalışanlarının 
aşılanması gerekliliği öncelikle 
bu anlayışla ele alınmalıdır. Rol 
model olarak öncelikle kendile-
ri aşılanmalı; gerektiğinde has-
taları, ailelerini ve kendilerini 
korumak için aşılarını güncel-
lemeleri gerekmektedir.
 
Uzm. Dr. Lale Özışık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi İç Hastalıkları ABD, 
Genel Dahiliye BD



BİR HASTA ÜÇ KARDİYOVASKÜLER 
RİSK MODELİ: SONUÇ FARKLI MI?
Kardiyovasküler hastalıklar tanı ve tedavideki gelişmelere rağ-
men önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. 
Koroner arter hastalığının ilk ortaya çıkışı, ani ölüm ve akut 
koroner sendrom olabilmektedir. Bu nedenle riski öngörmeye 
çalışmak çok önemlidir.
Kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleri değiştirilebilir ve 
değiştirilemez risk faktörleri olarak iki grupta ele alınmaktadır:
1. Değiştirilemez risk faktörleri: yaş, cinsiyet, birinci derece 
akrabalarda kardiyovasküler hastalık öyküsü
2. Değiştirilebilir risk faktörleri: Diyabet, Sigara kullanımı, 

Hipertansiyon,  Dislipidemi,  Sedanter yaşam, Abdominal Obe-
zite, Psikososyal faktörler,  Meyve ve sebze tüketiminin az ol-
ması ile Fiziksel aktivitenin az olmasıdır.

Üçüncü Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirmesi (Natio-
nal Health and Nutrition Examination Survey-III, NHANES 
III) çalışmasına göre koroner kalp hastalığı gelişen hastaların 
%90’dan fazlasında en az bir kardiyovasküler risk faktörü tespit 
edilmektedir.
Risk faktörlerinin bir arada görülmesi ise bireylerin riskini kat-
layarak arttırmaktadır. Risk faktörlerini kullanarak geliştirilen 
modellerle bireylerin gelecekteki kardiyovasküler riski öngörü-
lebilmektedir. Toplam kardiyovasküler riskin hesaplanmasında 
kullanılan risk olasılık modelleri arasında Framingham Koro-
ner Kalp Hastalığı risk modeli, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
Modeli, SCORE, Joint British Societies (JBS)-2, Q-RİSK ve 

ASSIGN gibi modeller 
bulunmaktadır. 
Risk altındaki bireyler 
tanımlanabilirse değişti-
rilebilir risk faktörlerinin 
kontrol altına alınması 
ile kardiyovasküler has-
talıklar önlenebilir veya 
gelişimleri yavaşlatıla-
bilir.

Prof. Dr. Gülay Sain Güven
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı

Dahiliye uzmanı çok 
farklı kliniklerde ve 
semptomlarda hasta gör-
düğünden akut alandan 
kronik alana ve özelleş-
miş alanlara çok farklı 
ve fazla sayıda tedavi 
kararı verme uygula-
ma sorumluluğundadır. 
Günlük bakılan hasta 
sayısının fazla oluşu da 
bu durumu daha da fazla 
arttırmakta ve tedavi ka-
rarını verirken dahliye 

uzmanını doğru endikasyon, doğru ilaç, doğru doz, doğru süre, 
ilaç etkileşimi ve tedavi cevabı gibi farklı konularda sık ve hız-
lı karar vermek durumunda kalmaktadır.

Akut alanda NSAİD’lerden dispepsiye, antibiyotiklerden vi-
taminlere; kronik alanda KOAH’tan osteoporoza, hipertansi-
yondan kronik karaciğer ve diyabete her alanın ilaçlarını ve 
tedavilerini dahiliye uzmanı uygulamaktadır.

Kongre boyunca hastalıklar, tedaviler, tanın yöntemleri farklı 

panellerde konuşulurken, bu sunumda her ilaç grubu için özel-
likle ilaç güvenliği, yan etki ve ilaç seçimi ana konular oldu.  
Bu sunumda akılcı ilaç kullanımı ve reçetede püf noktalar kav-
ramı gerçek hayat senaryosunda olgu sunumları ile birlikte tar-
tışılacaktır.

Doğru reçete ve yanlış reçete; doğru tercih; alternatif tercih ör-
neklerle anlatıldı ve interaktif tartışılması hedeflendi. 

Bir önemli konuda dahiliye uzmanının her ilacı yazabilmesi 
yetkinliğinin yasal olarak SGK tarafından verilmesindeki ek-
siklikler olarak ele alınacaktır. Osteoporozda teriparatidden, 
noropatik ağrıda pregabaline;  atrial fibrilasyonda yeni anti-
koagulanlardan, diyabette DPP4 inhibitörleri ve pioglitazona 
ilaç kullanımında SGK tarafından dahiliye uzmanına yönelik 
çeşitli kısıtlamalar yer almaktadır. Bu durumda sahada çalı-
şan dahiliye uzmanı meslektaşımızın bildiği halde ve medikal 
açıdan sorumlu olduğu halde hastasına tedavi kararı verirken 
akılcı ilaç kullanımını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer 
alabilmektedir. 

İlaç konusunda aşırı kullanım (polifarmasi), yetersiz kullanım 
ve yanlış kullanım kavramları sık görülen 3 farklı uygunsuz 
ilaç kullanımı alanıdır. Bypass hastası statin kullanmıyorsa, 

diyabet veya hipertansiyon hastası kontrolde olmadığı halde 
sadece bir ilaç kullanıyorsa bunlar ve benzeri örnekler yeter-
siz tedavi olarak sunumda tartışılacaktır. Yine endikasyon dışı 
uygunsuz ilaç kullanımı, iki farklı nsaid kullanımı, uygunsuz 
antibiyotik kullanımı, ilaç etkileşimi hataları yanlış kullanım 
örnekleri olarak ve farklı başka örnekler sunumda yer alacak-
tır.  Kronik hastalıklarda masum görünen ilaçların uzun dönem 
güvenlilikleri diyabetten PPI kullanımına örnekleriyle ele alı-
nacaktır. 

İlaç ve tedavi konusu son derece önemli konulardır. Bu alan-
larda farklı kongre ve toplantılarda yer alması gereken direk 
doğru reçete yazmayı ve doğru ilaç seçmeyi belirten eğitimler 
yapılmaya devam etmelidir.  Bu anlamda 25-29 Mayıs 2016’da 
Antalya Belek Susesi Hotel’de İlaç ve Tedavi 2016 Kongre-
si yapılacaktır ve orada 6 farklı salonda sık kullanılan ilaçlar, 
hem akut hem kronik alanlarda uzmanlarıyla pratik noktalarıy-
la tartışılacaktır. Dahiliye uzmanlarının son derece yarar gö-
receğini düşündüğümüz bu kongrede dahiliye uzmanlarımızı 
görmek istiyoruz.

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran 
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Geriatri BD
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