TOTBİD Dergisi

ix

DAVETLİ SAYI EDİTÖRÜNDEN...
Değerli Meslektaşlarım,
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Dergisi’nin bu sayısında “Deprem Yaralanmaları” konusunu
ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştık. TOTBİD Başkanımız Prof. Dr. Cem Nuri Aktekin nezdinde tüm TOTBİD yönetim
kuruluna, dergimiz editörü Prof. Dr. İrfan Esenkaya nezdinde tüm TOTBİD Dergisi yayın kuruluna, bu sayıda emeği geçen
tüm yazarlara ve teknik ekibe teşekkürlerimi sunarım, emeklerinize sağlık.
Deprem, yaşadığımız coğrafyanın gerçeğidir. Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor ve yüzyıllardır sayısız depremle
sarsılmış, birçok defa yıkıma uğramış. Her deprem; bireyler, toplum ve ülkemiz için ciddi bir kayıp demektir. Bir anda
olan bir sarsıntı ile eviniz, yuvanız, işyeriniz yıkılıyor ve en sevdiklerinizi, yakınlarınızı, evlatlarınızı, annenizi ve babanızı
kaybedebiliyorsunuz; sakat kalabiliyorsunuz. Deprem sonrası canınızı kurtarmak zorundasınız ve kurtulabildiyseniz
yakınlarınıza ulaşabilmek, ne durumda olduklarını öğrenebilmek, yaralı olanlara yardımcı olup sakatlıkları en aza
indirmek gibi diğer sorumluluklar yükleniyor. Özellikle bir de doktor olarak sorumluluklarımız eklenince gerçekten ağır
bir yük ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu süreç içinde barınma problemi, su problemi, hijyen kurallarına uyamama ve salgın
hastalık riski gibi sorunlar da eklenince çok yıpratıcı bir dönem başlamış oluyor. İşin sosyal yönü çok ağır, bu duruma
bir de ekonomik boyut eklendiğinde, bireysel ve toplumsal olarak ciddi yaralar alabiliyoruz. Ülke ekonomisi için de çok
ağır bir yük olan deprem sonrasında, enkazın kaldırılması, altyapı sorunları ve yeniden inşa edilmesi gereken yapılar gibi
problemler gündeme geliyor. Bu kadar ağır bir tablo ile karşı karşıyayız, yıllardır bu riskleri biliyoruz ancak depreme ne
kadar hazırlıklıyız? Bireysel ve toplumsal olarak bu soruyu kendimize sormalı, neler yapabileceğimizi düşünmeli ve en kısa
zamanda harekete geçmeliyiz.
Biz “Deprem Yaralanmaları” başlıklı bu sayıda, deprem öncesi yapılması gerekenler ve depreme hazırlık ile başlayıp,
deprem alanında, sahada yapılması gerekenler ve acil servise başvuruda yapılması gerekenler ile devam ettik. Yüksek
enerjili yaralanmalar sonucu olan politravma hastalarına yaklaşım, açık kırıklara yaklaşım, kompartman sendromu,
ezilme (crush) sendromunu hem erişkinlerde hem de çocuk hastalarda ele aldık. Fasiyotomi kime ne zaman yapılmalıdır,
ekstremite kurtarıcı girişimler, hayat kurtarıcı ampütasyonlar konularını da ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdik.
Ampütasyon sonrası günlük hayata dönüş, ortezler, protezler, olayın psikolojik yönü ve en sonunda da hukuki yönü ile
tüm süreci ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye çalıştık.
“Umarım hiçbir zaman depremle karşılaşmayız ve bu bilgilere gereksinim duymayız” diyoruz ancak bazı gerçekleri göz
ardı edemeyiz. Deprem kuşağında yaşıyoruz ve bu duruma hazırlıklı olmak zorundayız. Kendimizi ve çevremizi bireysel
olarak eğitmeli, yapılması ve yapılmaması gerekenleri hafızamıza kazımalıyız. Umarım bu sayıda yazılanlar hepimiz için
faydalı birer bilgi olur ve ihtiyaç duyulduğunda işimize yarar (Gerekmemesi dileğiyle).
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Prof. Dr. Cem Çopuroğlu
Davetli Sayı Editörü

