
JAMA Surgery dergisinde yeni yayınlanan bir araştırmada cerrah 
ve hasta cinsiyetlerinin durumlarının ameliyat sonrası sonuçlara 
etkisi araştırıldı.

Kanada’da gerçekleştirilen araştırmada elektif ve acil cerrahiye 
alınan 1.320.100 hastanın verileri incelendi.

Çalışma dahilinde 2937 cerrahın verileri ele alındı ve çalışmaya 
dahil edilen hastaların yaklaşık %46'sı cerrahlarıyla aynı 
cinsiyettendi. Diğer grupta %93 kadın hasta erkek cerrah tarafından 
ve %7 erkek hasta kadın cerrah tarafından tedavi edilmişti.

Sonuç olarak istatistiksel bazda erkek cerrahlar tarafından tedavi 
edilen kadın hastaların, kadın cerrahlar tarafından tedavi edilenlere 
kıyasla daha olumsuz sonuçlara sahip olma olasılığının daha 
yüksek olduğu gösterildi.

Ancak, kadın cerrahlar tarafından tedavi edilen erkek hastalarda, 
erkek cerrahlarla tedavi edilenlerle karşılaştırıldığında sonuçlarda 
bir fark gözlenmedi.
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https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/article-abstract/2786671
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Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından ‘’Acil Servislerde Ağrı Yönetimi 
Uygulamaları ‘’ çalışması 10 büyük acil servisin verileri incelenerek 
tamamlandı.  Çalışma Turkish Journal of Emergency Medicine 
dergisinde Murat Çetin ve arkadaşları tarafından yayınlandı. 

Tüm dünyada acil sağlık hizmetlerine başvuruların en büyük nedeni 
ağrıdır. Oligoanaljezi 1989 yılında literatüre girmiş ve analjezi 
uygulanmasının unutulması ya da eksik yapılması olarak 
tanımlanmıştır.

Oligoanaljezi kavramı  acil tıp açısından bu çalışmada değerlendirildi. 

Çalışma sonuçlarına göre bölgelere göre acil servise sık başvuran 
ağrı türleri de çeşitlilik gösterdi. Karadeniz bölgesinde ilk sırada bel 
ağrısı, marmara bölgesinde baş ağrısı  yer aldı.

Acil serviste  intramüsküler analjezik  ilaç kullanımının yurtdışına 
kıyasla  daha fazla olduğu tespit edildi. 

Türkiye’de oligoanaljezi problemi olmadığına sadece acil servislerde 
uzun kalış sürelerinin azaltılması gerektiğine araştırmacılar 
tarafından  dikkat çekildi. 
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Yapılan bir araştırmada kadınlardaki doğum ağırlığının, 
çocukluktaki boyun, vücut kitle indeksinin (VKİ) ve gebeliğe kadar 
bu parametrelerdeki değişimin erken doğum riskine etkisi 
incelendi.

13,114 anne adayının takibe alındığı çalışmada;

Doğumdaki ağırlık ve çocukluktaki boyun erken
 doğumla arasındaki ilişkinin ters orantılı,

Çocukluk çağı düşük ve yüksek VKİ’nin riski artırdığı, 

Çocukluk ve erişkinlikte kısa boylu olmanın yüksek 
riskle ilişkili olduğu,

Çocukluktan hamileliğe kadar VKİ’nin normale 
çekilmesinin erken doğum riskini düşürdüğü belirtildi. 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34958356/
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Bu mailde atıf yapılan makaleler Abdi İbrahim’in görüşünü yansıtmamaktadır, yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır.
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Almanya’da doğan ve X ışınlarının tıbbi kullanımının öncülerinden olan isimdir.

X-ışınlarının kullanımıyla ilgili araştırması sırasında radyasyon hasarı yüzüne 
ciddi şekilde zarar verdi ve çok sayıda plastik cerrahi ameliyatı geçirmek zorunda 
kaldı.

1933 yılında dönemin siyasal yapısı nedeniyle görevlerinden alındı ve 1934 
yılında sürgün olarak Türkiye’ye geldi.

İstanbul Üniversitesi'ne radyoloji ve biyofizik Profesörü olarak atandı. 1934'te 
İstanbul Tıp Fakültesi'nde Radyoloji Enstitüsü’nün ve Biyofizik Enstitüsü’nün  
kurulmasında rol oynadı. 

1948 yılında ülkesine dönebildi ancak 1963 yılında radyasyonun 
verdiği hasarlar nedeniyle vefat etti.


