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KANSERLE SAVAŞ HAFTASI
1 - 7 Nisan

1-7 Nisan her yıl Ulusal Kanserle Savaş Haftası olarak kabul edilmiştir. Kanserle Savaş Haftası'nın 
amacı kanser ile ilgili bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmaktır. 

Kanser, dünyada ve ülkemizde ölüm sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen 
önemli bir toplum sağlığı problemidir. Malesef bu oran her geçen gün artmakta, 2015 yılında kanserden 
ölümlerin tüm ölümler içerisinde ilk sıraya çıkacağı öngörülmektedir.

Küresel düzeyde her yıl 12 milyondan fazla insanın kanser olduğu günümüzde kanserle mücadele sadece 
ülkelerin değil aynı zamanda bireylerin de sorumluluğudur.

KANSER NEDİR?
Kanser; vücuttaki dokulardan birine ait hücrelerin normal özelliklerinin dışında değişim göstererek 
kontrolsüz çoğalmasıdır. Malign hücreler, hızla üremelerini sağlayan özelliklere sahiptirler ve genetik yapıları 
bozulmuş olduğu için anormal proteinler üretirler, kan ya da lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine 
gidebilirler. Gittikleri yerlerde tümör kolonileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu şekilde vücudun 
diğer bölgelerine yayılmasına metastaz adı verilir.

NASIL OLUŞUR?
Her gün genetik kodu taşıyan DNA'larımızda yaklaşık 10.000 mutasyon meydana gelmektedir , Bu mutasyonlarda, 
normal bağışıklık sistemi vücudu tarayarak ve kanserli hücreleri çoğalamadan yok etmektedir. Bağışıklık sistemini 
kırarak yaşamaya ve üremeye devam eden kanser hücresinin 1 cm büyüklüğe ulaşana kadar yaklaşık 1000 kez 
bölünmesi (1 trilyon hücre) gerekmektedir. Kanser hücreleri diğer dokulara yayılarak oradaki normal hücrelerin 
yaşamını bozup bir çeşit istila yapmak eğilimindedirler.

KORUNMA MÜMKÜN MÜ?
Kanser Savaşında toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak için çalışılırken en çok erken tanının hayat 
kurtarıcı olduğuna dikkat çekilmelidir. Kanserin tedavisinden daha önemli nokta kanserden korunma ve erken 
tanıyı sağlayacak uygulamaların yaygınlaşmasıdır. Erken tanı kanserin tedavisinden çok daha kolay ve ucuzdur. 
Sigara, dengesiz beslenme, obezite ve kontrolsüz olarak güneş ışınlarına maruziyet kansere neden olan faktörlerin 
%90' ını oluşturmaktadır.
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KANSERDE TEDAVİ
Kanserin temel tedavi yöntemleri arasında cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi 
gelmektedir. Radyoterapi cihaz ve tekniklerindeki ilerlemeler sayesinde kanserli dokulara daha yüksek 
dozlar verilirken sağlam doku ve organlar çok daha iyi korunmaktadır. Son yıllarda geliştirilen ve kanserli 
hücrelerin moleküler özellikleri belirlenerek kişiye özel tedavi imkanı sağlayan hedefli tedaviler ve akıllı 
moleküller ise hastalığın doğal seyrini tamamen değiştirmiştir. Güncel tedavilerin her geçen gün artması 
ile kanseri hipertansiyon veya diabet gibi kronik bir hastalık durumuna getirme çabaları sonuç vermeye
 başlamıştır. Ancak tüm bu gelişmelere karşın kanser halen ölümcül bir hastalık olarak ölüm nedenleri 
arasında ilk sıralarda yer almaya devam etmektedir.
Sağlıklı bireylerde düzenli tarama testleri ile kansere yol açabilecek lezyonların erkenden saptanarak 
tedavisi hayat kurtarıcı olacaktır.
Bir hastalıktan korunmak için o hastalığın nedenlerinin bilinmesi önemlidir. Kansere karşı alınacak
 önlemlerde, yapılacak savaşta temel ilke; kanser etkenlerinden kaçınmak ve hastalığın erken tanımıdır.

Sigara başta akciğer olmak üzere, baş- boyun, mesane, rahim ağzı kanseri gibi pek çok kansere 
neden olmaktadır. Bu nedenle sigara içilmemesi, eğer içiliyorsa derhal bırakılması, doğal ve dengeli 
beslenmenin tercih edilmesi, kilo kontrolü, düzenli egzersiz, alkol kullanımının sınırlandırılması, 
güneş ışığından optimal yararlanım ve güvenli seks , kanserden korunmada alınacak temel önlemlerdir. 
Onkojen virüsler olarak bilinen bazı virüsler de kanser gelişimine yol açabilmektedir. Human papilloma 
virüsü olarak bilinen HPV; rahim ağzı, baş-boyun, anal kanserler ve vulva penis kanserlerine yol 
açabilmektedir. Hepatiti B ve C virüsü karaciğer kanseri riskini arttırmaktadır.

Erken tanı amacıyla kadınlarda kendi kendine meme muayenesinin öğretilmesi, meme, rahim ağzı, 
prostat, cilt ve barsak kanserlerine yönelik tarama programlarının yaygınlaşması önemlidir. Yılda bir
 kez yaptırılacak çok basit ve ekonomik tetkikler olan olan mammografi, smear testi ve PSA testi ile 
sırasıyla meme, serviks ve prostat kanserinin erken tanısı ve kesin tedavisi mümkündür. Yine hem 
kadınlarda hem erkeklerde periyodik olarak uygulanacak dışkıda gizli kan testi ve endoskopik incelemeler 
(kolonoskopi) kolon-rektum kanserinin, düzenli dermatolojik muayene ise cilt kanserinin erken tanısına 
olanak sağlamaktadır.

KANSERİN ÖN BELİRTİLERİ

* Vücudun herhangi bir yerinde nedeni 
   bilinmeyen şişkinlikler, sertlikler, 

* İyileşmeyen yaralar, 

* Vücudun çeşitli yerlerindeki benlerde 
   ve siğillerde, renk ve büyüklük değişmeleri, 

* Durdurulamayan kanamalar, 

* Ses kısıklığı, 

* Geçmeyen öksürük, 

* Nedeni anlaşılamayan ateş ye zayıflama, 

* Dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklikler.
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Herkes, her yer mikropların,
virüslerin ve kimyasalların
olmadığı güvenilir gıdaya
ihtiyaç duyar.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan günü 
tüm dünyada "Sağlık Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda 
Dünya Sağlık Örgütü her yıl güncel bir konuyu gündeme taşıyarak çözüm 
yolları ve önerileriyle birlikte tüm dünyada bilgilendirme etkinliklerinin 
yapılmasını teşvik etmektedir.

Bu senenin belirlenen konusu "Güvenilir Gıda" oldu. Dünya Sağlık Örgütü 
 sloganıyla gıda güvenliği ile ilişkili "Çiftlikten tabağa, güvenilir gıda"

zorlukları ve fırsatları vurguladı.

 GIDA KAYNAKLI HASTALIKLAR
Güvenilir olmayan yiyecek ve su tüketimi, çoğunluk çocuklar olmak üzere 
yılda 2.2 milyon insanın ölümüne sebep olmaktadır. Akut ishal gıda kaynaklı 
hastalıklarda en sık görülen belirtidir, ancak diğer ciddi sonuçlarında böbrek 
ve karaciğer yetmezliği, beyin ve sinir bozuklukları, reaktif artrit, kanser ve 
ölüm vardır.

 GIDA HİJYENİ
Gıda hijyeni, üretimden tüketime gıda güvenliğini sağlamak için gerekli 
koşulları ve önlemleri sağlamak için vardır. Gıda, kesim ya da hasat, işleme, 
depolama, dağıtım, nakliye veya hazırlık sırasında herhangi bir noktada 
kontamine olabilir. Gıda hijyen eksikliği gıda kaynaklı hastalıkların oluşumuna 
ve tüketicinin ölümüne neden olabilir.

MİKROBİYOLOJİK RİSKLER 
Mikrobiyolojik gıda kontaminasyonu dünya çapında bir halk sağlığı 
sorunudur. Çoğu ülkelerde; Salmonella gibi patojenlerin ve enterohemorajik 
escherichia coli, cryptosporidium ve trematodların gibi parazitler de dahil 
olmak üzere gıda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların görülme 
sıklığında son birkaç yılda önemli artışlar belgelenmiştir.

KİMYASAL RİSKLER 
Kimyasallar; kasıtlı bir teknolojik amaç için (örneğin gıda katkısı) ya da hava, 
su ve toprak çevre kirliliği ile gıdaya karışabilir. Gıda Kimyasalları dünya çapında 
bir sağlık sorunudur.

ZOONOTİK HASTALIKLAR 
Zoonotik hastalıklar, hayvanlar ve insanlar arasında doğal yolla iletilen bir grup 
bulaşıcı hastalıklardır. Zoonotik hastalıkların bulaşması insan-hayvan teması ile 
ya da hayvansal ürünlerin (örneğin et, süt, yumurta..) tüketilmesi ile olur.

GÜVENİLİR GIDA VE BESLENME 
Gıda Güvenliği ve Beslenme özellikle gıda malzemeleri güvensiz olduğu yerlerde 
birbiriyle bağlantılıdır. Gıdanın kıt olduğu yerlerde hijyen, gıda güvenliği ve 
beslenme genellikle göz ardı edilerek, insanların daha az besleyici besinlere ve 
'güvensiz gıdalar' a yönelmesine sebep olur.
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EXCEL KURSU

Ofis ekibimizin katılmış olduğu
İleri Excel Eğitimi başarıyla tamamlandı.

ISG EĞİTİMİ

Her ay düzenli olarak verilen İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimimizin dördüncüsü tamamlandı.

HİJYEN EĞİTİMİ

Dr. Kadri AKINCI tarafından verilen Hijyen Eğitimi
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Arter Kanül 

Arter Kanül tek kullanımlıktır; arteryal basınç izleme ya da seri arter gazı 
miktarları için kullanılabilir. Kullanım esnasında iğnenin bükülmediğinden 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Anahtar ileri doğru itildiğinde sıvı yolu kapatılır.
Hafif bir karşı kuvvet hissedilir. Anahtar geriye doğru çekildiğinde sıvı yolu açılır. 
Kanül, infüzyon veya aspirasyon amacıyla kullanılmadığı zamanlarda akış kontrol 
aparatı kapatılarak bağlantı göbeğine uygun bir hidrofobik kapak takılmalıdır.

Arter Kanül ürünümüzle ilgili yeni çekmiş olduğumuz videomuza sitemizde

http://www.medbar.com.tr/urunler/1001/infuzyon/1050/arter_kanul.aspx

adresinden ve Youtube Medbar kanalından ulaşabilirsiniz. 
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