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X. LOJİSTİK 
ÖZET 

Lojistik, tedavilerin sürdürülebilmesi için tıbbi personel ve materyalin uygun bir şekilde yönetilmesidir. 
Felaketler ertesinde yoğun kaos yaşandığı için etkin kurtarma faaliyeti ve tedaviler ancak iyi bir lojistik 
planlama ile gerçekleştirilebilir. Bu bölümde lojistik konular: 1. Kurtarma faaliyetleri, 2. Tıbbi hizmetler ve 
hasta nakli, 3. Felaketlerde yardım ve 4. Diğer konular başlıkları altında incelenecektir.  

Lojistik açıdan en önemli olay kurtarma faaliyetlerinin şekli ve süresidir. Depremlerde enkaz altında canlı 
kalabilme ihtimali binaların özellikleri ile buna bağlı olarak kolonların veya eşyaların oluşturabildiği 
boşluklar (yaşam üçgenleri) ve afetin gerçekleştiği an ile ilgilidir. Depremlerden 24-48 saat geçtikten sonra 
enkaz altından canlı çıkarılanların oranı hızla düştüğü için ilk iki gündeki kurtarma faaliyetleri çok önemlidir. 
Yıkıntılarda canlı insan bulunma ihtimali varsa, kurtarma  çalışmaları el ile veya kazma, kürek, pnömatik 
aletler ve küçük vinçler gibi hafif el aletleri ile yapılmalı; canlı kalmadığı düşünüldüğü zaman ise molozu 
kaldırmak üzere ağır iş makineleri devreye sokulmalıdır. Ancak, bu karar çok kritiktir; çünkü (varsa) enkaz 
altında hala canlı kalmış kimseler bu aşamada ölebilir. O nedenle, büyük depremlerden sonra itinalı 
kurtarma çalışmaları hiç değilse beş gün sürdürülmelidir. Depremler sonrasında en etkin kurtarma, hayatta 
kalmış diğer felaketzedeler tarafından yapılır; bu nedenle felaket beklenen yörelerde sürekli bir şekilde sivil 
savunma ve kurtarma işlemleriyle ilgili eğitim programları yapılmalıdır. 

Büyük felaketlerde hasta sayısı çok fazla, kaynaklar ise kısıtlı olduğu için olabildiğince fazla can 
kurtarmada "triyaj" uygulamaları hayati önem taşır. Triyaj, olguların ağırlıklarına göre evrelendirilmesi 
veya sınıflaması anlamına gelir. Sahadaki triyajda tıbbi hizmet verilmesi şu öncelik sırasına göre planlanır: 1. 
Hayati tehlikesi olanlar, 2. Hayati tehlikesi olmayan acil olgular, 3. Acil olmayan olgular, 4. Kurtulma şansı 
olmayanlar ve 5. Ölü gelmiş olgular. Geçerli prensiplere göre, sahada, en azından %50 yaşama şansı 
olanlara  tıbbi bakım verilir; bir başka deyişle çok ağır ve ümitsiz yaralılar terkedilir 

Depremlerin ardından hastaneler, sağlık personeli ve tıbbi malzeme zarara uğrayabilir; o nedenle, 
hastaların bölgeden nakledilerek başka yerlerde tedavisi gündeme gelir. Öte yandan, felaketten ulaşım da 
etkileneceği için, hastaların naklinde problemler ile karşılaşılır; bu konuda askeri ve sivil güçlerin işbirliği 
pratikte yarar sağlar. 

Felaketlerin hemen ertesinde, hem yurt içinden, hem de yurt dışından insani amaçlı malzeme ve personel 
yardımı başlar. Ancak, bilinçsizce yapıldığı zaman bu yardımlar yarara değil, zarara yol açar. O nedenle, 
rastgele yardım kampanyaları düzenlememeli, gönderilen yardımlar sınıflanmalı, yardımı yapan kuruluş 
sağladığı malzemeyi ihtiyaç duyulan bölgeye kendisi iletmelidir. 

Depremlerde diyaliz malzemesi ve personelinin lojistik planlaması da hayati önem taşır. Altyapının (su, 
elektrik, kanalizasyon vb.) hasara uğraması ve malzemelerin yetersiz kalması yanında, diyaliz personeli ve 
ailelerinin  doğal felaketin kurbanı haline gelmeleri de renal replasman tedavileri için zorluk oluşturur. 
Yeterli diyaliz altyapısı olmayan bölgelerde ve ülkelerde felaketzedelerin hızla gelişmiş bölgelere veya komşu 
ülkelere nakledilmeleri şarttır.   

Diğer lojistik konular arasında depremlerin akut travmatik olgulara ek olarak, nontravmatik olguları da 
artırabileceğini ve önceden kronik hastalığı olanların tedavilerini güçleştireceğini de saymak gerekir. Bunlar 
içinde kronik diyaliz hastaları özel bir önem taşır. Ayrıca, felaketlerde sanitasyon işlemlerine de özen 
göstermelidir; bu işlemler: 1. Cesetlerin ortadan kaldırılması, 2. İçme suyunun dezenfeksiyonu, 3. Böcek ve 
diğer zararlılarla mücadele ve 4. Profilaktik aşılama olarak özetlenebilir. 
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Depremlerin ertesinde felaketzedeleri başlıca 3 ana gruba ayırmak mümkün olur:  

1. Çok ağır yaralanan böylece tıbbi tedaviden yarar beklenmeyen hastalar, 2. Felaketten yara almadan kurtulan 
veya yüzeyel sıyrıklar gibi çok hafif yaraları olan hastalar, 3. Ciddi şekilde yaralanan ve uygun tedavi edilirse 
iyileşme şansı bulunduğu halde, yetersiz tedavi durumunda ölüme aday hastalar. Ezilme sendromlu hastalar bu 
üçüncü gruba girer ve bu hastalarda lojistik planlama çok önem taşır. 

Lojistik kelimesi "personel ve materyalin kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, dağıtılması ve yerinin 
değiştirilmesi" anlamlarına gelir. Günlük, rutin tıbbi uygulamalarda çok dikkate alınmayan lojistik planlama, 
felaketler sırasında tedavilerin en etkin ve yaygın bir şekilde yapılabilmesi, başka bir deyimle olabildiğince fazla 
can kurtarılabilmesi açısından hayati önem taşır; çünkü büyük felaketler ertesinde gelişmiş (ve hatta felaketler 
konusunda çok deneyimli) ülkelerde bile büyük kaos yaşanır. Örneğin, 1995 yılında Japonya’daki Kobe 
Depremi’nden sonra "felaketin hemen ertesinde aşırı koordinasyonsuzluk olduğu; itfaiye, güvenlik, iletişim 
sistemi ve ambulansların birbirinden bağımsız ve habersiz bir şekilde çalıştığı; pek çok acil poliklinik doktorunun 
ölümlerin tanısını koymak ve tescil etmekle boşuna zaman kaybettikleri ve hasta akışının iyi yönlendirilmediği" 
kaydedilmiştir (Baba, 1996; Tanaka, 1999). Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’nde oldukça küçük 
sayılabilecek bir depremin ertesinde "hastanelerin deprem bölgesinde neler olduğu konusunda hiç bilgi 
alamadıklarından şikayetçi olduğu, sahadaki hekimlerin depremzedelerin sevki konusunda yetersiz kaldığı, pek 
çok hastanın kendi başlarına evlerine gittiği" rapor edilmiştir (Haynes, 1992).  

Bekleneceği üzere, Marmara Depremi’nin ertesinde de büyük bir kaos yaşanmış; yörede elektrik ve su gibi alt 
yapı hasara uğramış, itfaiyeler etkin bir şekilde çalışamamış, telefon iletişimi kurulamamış, kara ve demir 
yollarında ortaya çıkan hasar sebebi ile hasta nakli güçlükle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, hem aşırı hasta 
yığılmasından, hem de hastanelerin çoğunda ortaya çıkan fiziksel hasardan dolayı sağlık hizmetleri güçlükle 
yürütülmüştür. 

Bu bölümde, öncelikle, ezilme sendromlu hastalarda çok önem taşıyan, lojistik açıdan kurtarma 
faaliyetlerinden, felaket sahasındaki tıbbi hizmetlerden, hastaların nakli ve tedavisinden ve tıbbi yardımlardan 
bahsedilecektir. Ardından, Türkçe literatürde bu konuda hemen hemen hiç kaynak olmamasından ötürü, ezilme 
sendromlu hastalardaki lojistik planlama ile doğrudan ilgili olmayan diğer bazı konular da "Diğer lojistik konular" 
başlığı altında incelenecektir.  

I. KURTARMA FAALİYETLERİ 

A. ENKAZ ALTINDA GEÇEN SÜRE 
Değişik felaketlerde enkaz altında canlı kalma oranları felaketin şiddeti, bölgedeki nüfus yoğunluğu, binaların 

yapısal özellikleri, yıkılma şekilleri ve buna bağlı olarak kolonların veya eşyaların oluşturabildiği boşluklar 
(yaşam üçgenleri), kurtarma faaliyetlerinin etkinliği ve ülkenin sağlık altyapısı ile yakından ilgili bulunmuştur 
(Noji, 1990; Nadjafi, 1997). Ek olarak, felaketin oluştuğu mevsim, hatta saat, canlı kurtulabilme ve yaralanma 
paternleri üzerine etki eder (Shoaf, 1998). Nitekim, Hindistan’daki Gujarat Depremi’nden sonra ezilme sendromlu 
hasta sayısının pek az olması depremin gündüz saatlerinde ortaya çıkmasıyla ve kafa travmaları sonucunda ani 
ölümlerin çok olmasıyla ilgili olabilir. Bu ülkede, felaket bölgesindeki yapıların çoğunun toprak olması ve moloz 
yığını altında pek çok hastanın boğularak ölmesi de ezilme sendromlu hasta sayısının azlığı üzerine etki etmiş 
olabilir (Dr. Feridun Çelikmen ile kişisel görüşme). Bu konuda dramatik bir diğer örnek de Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 11 Eylül 2001'de gerçekleşen Dünya Ticaret Merkezi saldırısıdır. Bu terörist eylemin ardından ikiz 
kulelerin bir deprem felaketini andırır şekilde çökmesi ile ortaya çıkan ölü sayısı 3000'den fazla olduğu halde, 
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ezilme sendromuna bağlı ABY yalnızca bir olguda saptanmıştır. Söz konusu bulgu olayın çok şiddetli olması ve 
yaralı kurtulanların azlığı ile açıklanmıştır (Goldfarb, 2002) 

Depremlerden sonra en çok dikkat çeken noktalardan biri enkaz altında geçen süre (EAS)’dır. Önceki 
felaketler sırasında yapılan gözlemler yıkıntı altındaki yaşam üçgenlerinde canlı kalabilmiş olanların 
prognozunun, ilk darbeyi aldıktan sonra bir şekilde açık sahada kalanlara göre çok daha kötü olduğunu (De 
Bruycker, 1985; Noji, 1990) ve mortalitenin EAS’ın bir fonksiyonu olduğunu göstermiştir (Noji, 1993). 

Yine, önceki depremlerde, felaketin üzerinden 24-48 saat geçtikten sonra enkaz altından canlı çıkarılan 
felaketzedelerin oranının giderek düştüğü  tespit edilmiştir (Noji, 1990; Schultz, 1996). Nitekim, Filipinler’deki 
Luzon Depremi’nde ikinci günden sonra enkazdan çıkarılan 235 felaketzededen yalnızca 2’si canlı kalabilmiştir 
(Roces, 1992). Güney İtalya Depremi’nden 4 gün sonra ise yıkıntıdan hiç canlı çıkarılamamıştır (De Bruycker, 
1983). Benzer bir saptama serimizdeki hastalar için de geçerlidir; ilk 2 günden sonra enkaz altından çıkarılan 
hastalar tüm serinin ancak %3’ünü oluşturmaktadır (Şekil-II.4), (Sever, 2002). Tüm bu gözlemler ölümlerin 
sayısını azaltabilmek için ilk 2 gün içerisinde kurtarılan hasta sayısının olabildiğince fazla olmasının önemini 
vurgular. 

Marmara Depremi’nde EAS ortalama 11.7±14.3 (0.5-135) saat bulunmuştur. En fazla sayıda hasta (n:240) 5-8 
saat süre ile enkaz altında kalmıştır; 117 hasta 9-12 saat, 74 hasta 1-4 saat, 43 hasta ise 13-16 saat sonrasında 
kurtarılabilmiştir (Tablo-II.4). Enkaz altındaki sürenin bu kadar uzun bulunması felaketin büyüklüğü ve kurtarma 
organizasyonunun yetersizliği ile ilgilidir. 

B. KURTARMA ARAÇLARI 
Kurtarma araçlarının seçimi lojistik yönden hayati önem taşır; enkaz altında canlı insanın bulunduğu 

varsayıldığı zaman kurtarma çalışmaları, kazma kürek, pnömatik aletler ve küçük vinçler gibi hafif el aletleri ile 
yapılmakta, ancak tüm felaketzedelerin öldüğü kanısına varılırsa enkazı bir an önce kaldırabilmek için büyük 
vinçler, buldozerler ve grayderler kullanıma sokulmaktadır. Bu karar çok kritiktir, çünkü ağır iş makineleri ile 
yoğun ve efektif enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, göçük altında hala canlı kalmış kimseler varsa, onların da 
ölmesi ihtimali vardır.  

Güney İtalya Depremi sırasında kurtarma faaliyetlerinin birinci günde %76.5 oranında eller ile 
gerçekleştirildiği, üçüncü günden itibaren giderek artan oranlarda kazma, kürek gibi hafif el aletlerinin ve daha 
sonra da traktörlerin, vinçlerin ve dozerlerin kullanıldığı rapor edilmiş ve kurtarma çalışmalarının eller veya hafif 
el aletleri ile yapılmasının önemine dikkat çekilmiştir (De Bruycker, 1983). Benzer bir bulgu Ermenistan 
Depremi’nde canlı olarak çıkarılmış 200 kişinin retrospektif analizinde dikkat çekmiş ve felaketzedelerin 
%68’inin eller vasıtasıyla, %29’unun ise kazma, kürek gibi basit el aletleri ile kurtarıldığı ortaya çıkmıştır (Noji, 
1993). Özetle, büyük depremlerden sonra itinalı (hazik) kurtarma çalışmaları felaketten sonra hiç değilse beş gün 
sürdürülmeli, ancak daha sonra yıkıntıların temizlenmesi işlemine girişilmelidir (Better,1990). Öte yandan, beş 
günden sonra molozun altında hiç canlının kalmadığını garanti etmek de mümkün değildir; nitekim, Marmara 
Depremi’nde felaketten 135 saat (6 güne yakın bir zaman süresi) geçtikten sonra enkazdan canlı olarak çıkarılmış 
bir hasta vardır. Öte yandan, daha uzun süreler sonrasında da enkaz altından canlı çıkarılanların varlığı 
bilinmektedir; felaketten dokuz (San, 1993), hatta 13 gün (Zhi-Yong, 1987) sonra bile sağ kurtarılan hastalar 
literatürde tarif edilmiştir. O sebeple, diğer (sosyal, medikal, lojistik vb.) faktörler de izin veriyorsa, itinalı 
kurtarma çalışmalarının felaketten sonra hiç değilse 6 gün sürdürülmesi mantıklı görünmektedir (Sever, 2002). 
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C. KURTARICILAR 
Depremler sonrasında en etkin kurtarma, hayatta kalmış diğer felaketzedeler tarafından yapılır (De Bruycker, 

1985; Roces, 1992). Ermenistan Depremi’nden sonra yapılan retrospektif bir analize göre kurtarılanların büyük 
bir çoğunluğu aynı yerde yaşayan ve felaketten yara almadan kurtulan (eğitilmemiş) komşuları tarafından 
enkazdan çıkarılmışlardır. Bu analizde, felaketzedelerin %2.5’u Sovyet uzmanlar tarafından ve ancak %1’den azı 
yabancı uzman ekipler tarafından kurtarılmıştır (Tablo-X.1.A), (Noji, 1993).  

Tablo-X.1. Ermenistan Depremi’nde kurtarıcılar ve  ilk yardım sağlayanlar 

KURTARICI No % İLK YARDIM SAĞLAYANLAR No % 

Halk (Eğitimsiz) 125 55.1 Hekim 76 32.2 
Kendi kendine   21  9.3 Kurtarma ekibi mensubu 28 11.7 
Ordu mensubu   13  5.7 Hemşire 26 10.9 
Özel kurtarma ekipleri (USSR)     6  2.6 Kendi kendine 17   7.1 
Özel kurtarma ekipleri (yabancı)     2   0,9 Aile mensubu   6   2.3 
Bilinmeyen 136 60 İlk yardım yapılmayan 76 32.2 
Toplam 227 100 Bilinmeyen   8   3.3 
   Toplam 237 100 

A B 
 USSR: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
 

Öte yandan, Güney İtalya Depremi sırasında çevrede yaşayan ve felaketten yara almadan kurtulan insanlardan 
ancak %18’inin kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunduğu dikkat çekmiştir; bu ilgisizliğin muhtemel sebebi 
felaket ertesindeki şok ve eğitimsizliktir (De Bruycker, 1985).  

Bu saptamalar ve felaket sonrasındaki ilk 24-48 saat içinde gelen yardımların çok etkisiz olduğu göz önünde 
tutulmalı; toplum, özellikle afetin ilk saat ve günlerinde kendi problemlerini çözmek konusunda eğitilmelidir 
(Waeckerle, 1991). Özetle, depremlerin beklendiği yörelerde sivil savunma ve kurtarma işlemleriyle ilgili eğitim 
programları hayati önem taşır. 

II. TIBBİ HİZMETLER VE HASTA NAKLİ 

A. TIBBİ HİZMET LOJİSTİĞİ 
Depremlerin ardından sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde lojistik açıdan büyük sorunlarla karşılaşılır. Hasta 

sayısı fazla, imkanlar azdır; o nedenle sağlık hizmeti verilecek felaketzedelerin seçilmesi (triyajı) gerekli olur. 
Yapısal olarak hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları da hasara uğradığı için malzeme sıkıntısı da ortaya çıkar. Ek 
olarak, sağlık personeli fizik veya moral olarak felaketten etkilendiği için etkin olamayabilir. Sonuçta hastaların 
bölgeden nakledilerek başka yerlerde tedavi edilmesi gündeme gelir. Aşağıda bu konular irdelenecektir: 

1. FELAKET ALANINDA TRİYAJ 
Olguların ağırlıklarına göre evrelendirilmesi veya sınıflandırılması şeklinde tarif edilen triyaj, afetler ertesinde 

olabildiğince fazla can kurtarabilmek için kritik önem taşır. Büyük depremlerde sahada çok sayıda felaketzede 
geniş bir alana dağılmıştır ve yeterli tıbbi kaynak yoktur. Her bir hastanın ne zaman tıbbi bakım alabileceği 
bilinmediği gibi, tüm felaketzedelere tıbbi yardım sağlamak da mümkün olmaz. Nitekim, Ermenistan Depremi’ni 
inceleyen bir retrospektif analizde, bir hastaneye yatan tüm felaketzedelerin %30’dan fazlasına sahada hiç tıbbi 
girişim yapılmamıştır (Tablo-X.1.B) (Noji, 1993). Bu gerçeklerden yola çıkarak felaket sahasında sağlık hizmeti 
verilecek hastaların seçilmesi, bir başka deyimle triyajı şarttır; ve triyaj, felaket bölgesinde yapılabilecek en 
önemli tıbbi girişimdir (Waeckerle, 1991).  
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Deneyimlere göre, olağan dışı şartlarda, sağlık hizmeti en azından %50 yaşama şansı olanlara verilmelidir; bir 
diğer ifadeyle sahadaki çok ağır yaralılar ölüme terkedilir (Pepe, 1991; Schultz, 1996). Şüphesiz böyle bir 
yaklaşımı tıbbi etik ile kolayca bağdaştırmak mümkün değildir; ancak çok yoğun bir hasta popülasyonuna kısıtlı 
sayıdaki sağlık personeli ile kısa bir zaman içinde yardım etme gereksinimi göz önüne alınırsa, mümkün 
olabilecek en fazla sayıda hastayı kurtarabilmek mantığı bu davranışı haklı çıkarabilir. Öte yandan bu tip kritik 
kararları alamayacak karakterde olan tıbbi personel, özürlerini ilgili makamlara bildirmeli ve felaket sahasında 
görev almamalıdır (Waeckerle, 1991). Daha da iyisi imkan varsa, bu tip kararları ekip halinde almalıdır 
(Redmond, 1991). Benzer bir mantıkla, sahra şartlarında (diğer felaketzedelere etkin yardım yapabilecek imkan ve 
personel yoksa) kardiyopulmoner resüsitasyon hemen hemen hiç yapılmaz, çünkü orada geçirilecek zaman ile 
daha fazla hastayı kurtarabilmek ihtimali vardır (Schultz, 1996). 

Depremden sonra geçen zaman süresi dikkate alınırsa, felaket sahasındaki tedavi girişimlerinin 3 ana bölgede 
yapılması söz konusudur (Schultz, 1996):    

a) Tek başına (solo) tedavi alanları 
Felaketin tam merkezinde bulunan veya felaketten hemen sonra (0-1 saat içinde) hekimlerin ulaşarak tıbbi 

girişim yapacağı bölgelerdir. Bu bölgede (genelde arabaların bagajlarında saklanması gereken) el çantaları içinde 
acil tedavide kullanılabilecek ilaçları bulunduran ve acil tedavi eğitimi almış değişik branşlardan hekimler etkin 
yarar sağlar. Burada hastaların vital bulgularını stabilizasyona yönelik tedaviler (hava yolunun açılması, hastalara 
uygun pozisyon verilmesi, kanamalı olgularda kanamanın durdurulması vb.) yapılır; daha ayrıntılı tedaviler için 
imkan ve zaman yoktur. Felaketin hemen ertesinde hastalara acil yaklaşımda pratik noktalar, klavuzlarda 
(Taviloğlu, 2000) ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. İlk müdaheleden hemen sonra hastaların "felaket ilk yardım 
merkezlerine" götürülmeleri veya gönüllülerin yardımı ile gönderilmeleri şarttır. Bulunan mahaldeki olayın 
boyutu çok büyük ise bu bölgelere acil tıbbi yardım istenir.  

b) Felaket ilk yardım merkezleri  
Felaket beklenen bölgelerde, önceden belirlenen ve yürümekle bile bir saatten daha kısa zaman süresi içinde 

ulaşılabilecek merkezlerdir. Söz konusu merkezlerin hemen yanında helikopterlerin inebileceği alanların 
bulunması önem taşır. Bu merkezlerde ilk planda hasta triyajı yapılır.  

Felaket ilk yardım merkezlerindeki hasta triyajında öncelikle hafif yaralı olan ve yürüyebilen olgular ayrılır. 
Diğer olgular 3 ana grupta sınıflandırılır: 1. Acil yardıma gereksinimi olanlar, 2. Tedavisi geciktirilebilecek 
hastalar, 3. Ölü veya ölmek üzere olan hastalar (Şekil-X.1) (Society of Critical Care Medicine Ethics Committee, 
1994;  Schultz, 1996). Acil yardıma gereksinimi olan hastalara hemen müdahele edilir; tedavisi geciktirilebilecek 
olanlar ayrı bir bölgede gözetim altında tutulur; imkan olduğu anda bu hastalar nakledilir. Ölmek üzere olanlar ise 
bir ayrı bölgede biriktirilir ve ölenler hızla morg alanına gönderilir. Bu aşamada yürüyebilen hafif yaralı hastalar 
gönüllü yardımcı olarak kullanılmalıdır. Hastaların periyodik olarak izlenmesi ve genel durum değişikliğinde 
triyajın tekrar yapılması şarttır; bir başka deyimle triyaj dinamik bir şekilde sürekli olarak yinelenmelidir. 

c) Yaralı toplama noktaları  
Felaketzedelerin alandaki son istasyonu yaralı toplama bölgeleridir. Felaket beklenen bölgelerde bu merkezler 

de önceden belirlenmelidir. Bu amaçla etrafında geniş alanlar bulunan büyük alışveriş merkezleri seçilebilir; bu 
bölgelerde hem açık, hem de kapalı alanların bulunması işlevsellik sağlar. Yaralı toplama bölgeleri birbirinden 
10-15 km mesafede olmalıdır.   
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Yaralı toplama noktaları başlıca 2 amaçla kullanılır: 1. Triyaj ve çok acil hastalar için tedaviler bu bölgelerde 
yapılabilir. 2. Tıbbi malzemeler ve personel burada toplanır; gereğinde çevreye dağıtılır. Sürekli bakım gerektiren 
hastalar stabilize edildikten sonra ya sahra hastanelerine veya bölge dışındaki hastanelere nakledilir. Bu bölgeler 
sürekli bir şekilde tıbbi personel ve malzeme yönünden desteklenmelidir; aksi halde kısa bir süre sonra işe 
yaramaz hale gelir.  

Öte yandan, felaket planlaması yapanlar, yaralı toplama bölgelerine benzer şekilde, ölülerin toplandığı bir alanı 
da önceden belirlemek durumundadır. Bu konuya ileride değinilecektir. 

 
Şekil-X.1. Basit triyaj ve hızla tedavi sistemi (Schultz, 1996) 
 
2. HASTANELER VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARININ DURUMU 

Deprem, diğer tüm binalar gibi, hastaneleri de hasara uğratabilir; böylece bu kurumlar kendilerine en çok 
ihtiyaç duyulduğu bir zamanda devre dışı kalır. Nitekim, Marmara Depremi’nde de bölgedeki hastanelerin 
çoğunda ortaya çıkan önemli fiziksel hasar, sağlık hizmeti verilmesinde  güçlüklere yol açmıştır. Bölgede hızla 
kurulabilecek olan sahra hastaneleri ancak çok acil olgulara geçici bir süre ile hizmet verebilir. Bu kurumların 
ezilme sendromu gibi komplikasyonlara açık hastaları etkin ve sürekli bir şekilde tedavi etmek için örgütlenmeleri 
yaklaşık bir haftalık vakit alır ki, bu zaman süresinde söz konusu hastaların çoğu kaybedilir. Özetle, ezilme 
sendromlu hastaları mümkün olan en kısa süre içinde bölge dışındaki hastanelere nakletmelidir.   

3. HASTANELERE BAŞVURUNUN ZAMANLAMASI VE TIBBi MALZEMELERiN SARFI 

Hastane başvurularında, ilk 30 dakika içinde gelen (ve çoğu kez kendi başlarına gelebilecek kadar hafif yaralı 
olan) hastalara özel olarak dikkat etmek gereklidir. Söz konusu olgular kısa bir zaman süresi içinde hastane 
kapasitesini dolduracağı için sonradan gelen daha ciddi yaralılara yer kalmaz (Waeckerle, 1991). Bu durumu 
olabildiğince önleyebilmek amacı ile, hem felaket sahasından gelen hastaları değişik merkezlere yönlendiren 
koordinatörler, hem de ilk başvuruda hastaları karşılayan sağlık personeli dikkatli olmalı, hastanenin yatak ve 
personel kapasitesini net bir şekilde değerlendirmelidir. Mevcut hastaların tedavisini engelleyecek bir hasta yükü 
ortaya çıkarsa hastalar diğer merkezlere yönlendirilmelidir. 

Depremlerin ertesinde kısa bir zaman süresi içinde çok sayıda hastanın tedaviye gereksinim duyması malzeme 
(özellikle sütürler, atel ve diğer fiksasyon gereçleri, sargı vb.) sıkıntısına yol açar. Hastane, eczane ve ecza 
depolarında bulunan malzemenin de felaket sırasında hasara uğraması malzeme yetersizliğine katkıda bulunur. Bu 
nedenle, en azından etkin yardım gelene kadar eldeki tıbbi malzemenin dikkatli sarfedilmesi önem taşır. Mevcut 
malzemenin tüketiminde en objektif lojistik planlama hastaların başvuru zamanlamasının tahminiyle elde edilir; 
böylece beklenen hasta sayısına göre malzeme tüketilir.  

Marmara Depremi’nde ezilme sendromlu hastaların referans hastanelerine en fazla başvurusu felaketin ikinci 
gününde gerçekleşmiş, ilk 3 gün içinde tüm hastaların %70.1’i, birinci haftanın sonuna kadar ise %93.2’si bu 
hastanelere yatırılmıştır (Şekil-II.4). Bu analizdeki olgular referans hastanelerinde tedavi edilen (bir başka 
deyimle birinci basamak hastanelerde ilk tedavisi yapıldıktan sonra sevkedilen, dolayısı ile de daha geç dönemde 
gelen) hastalardan oluşmaktadır. O hale göre, birinci basamak hastanelerinde pratik olarak tüm başvurular ilk 5 
gün içinde bitecektir. Zaten 6. günden sonra enkaz altından hiç canlı hasta çıkarılmamış olması söz konusu 
varsayımın temel dayanağıdır. Öte yandan, bu bilgi 5. günden sonra tıbbi malzemelerin çok cömert bir şekilde 
sarfedilebileceği şeklinde yorumlanmamalıdır; çünkü felaket ile doğrudan alakalı olmayan pek çok hasta da bu 
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sırada hastanelere başvurabilir (Bar-Dayan, 2000); o nedenle söz konusu hastalar için kullanılacak malzemeyi de 
dikkate almak gerekir. Japonya’da, Kobe Depremi’nden sonraki ilk 15 günlük zaman süresi içinde 95 hastaneye 
olan başvuruların incelendiği bir retrospektif analizde, felaket bölgesindeki ve yakın çevredeki hastanelere 
başvuru oranı bir önceki yıla göre %300 oranında artmıştır (Tanaka, 1999). Adı geçen analizin kapsamına alınan 
6107 hastadan 2718’i depremle ilgili travmalardan dolayı, bundan daha fazla sayıda (3389) hasta ise diğer 
medikal indikasyonlar ile yatırılmıştır. Söz konusu bulgu da depremlerin hemen ertesinde malzeme sarfında 
primer felaket ile ilgili olmayan hastaların ihtiyaçlarının da göz önüne alınmasının önemini vurgular. Sonuç 
olarak, depremler ertesinde lokal tıbbi rezervlerin en azından bir hafta boyunca tamamen tüketilmemesi önerisi 
(Baba, 1996) Marmara Depremi’ndeki gözlemler ile de doğrulanmıştır. 

Hizmetlerin yürütülmesindeki anahtar rolünden dolayı, sağlık personelinin durumu ve istihdamı aşağıda ayrıca 
irdelenecektir. 

4. SAĞLIK PERSONELiNiN DURUMU 

Felaketler sırasında sağlık personelinde de bölgenin diğer sakinlerine benzer şekilde can ve mal kayıpları 
ortaya çıkabileceği için sağlık hizmeti verilmesinde genellikle aksaklıklar yaşanır. Japonya’daki Kobe 
Depremi’nde sağlık personelinin göreve gelme oranlarını inceleyen bir analizde, depremin 1. gününde doktorların 
%58.4’ünün, hemşirelerin %44.2’sinin, diş hekimlerinin %35’inin ve sekreterlerin ise ancak %31’inin hastaneye 
gelerek görev yaptığı bulunmuştur (Ukai, 1997). Ayrıca, hastaneye gelebilmiş olsa bile, diğer bölge sakinleri gibi 
aşırı stres ve üzüntüden dolayı bölgedeki yerli tıbbi personelin çok etkin çalışması da beklenmemelidir 
(Waeckerle, 1991; Uemoto, 1996).  

Marmara Depremi ertesinde bölgedeki hekimlerin bir kısmı "bildiklerinin çoğunu unuttuklarını, kendilerini 
sadece bir sağlık memuru gibi hissettiklerini ve bu nedenle yanlış yapmaktan çok korktuklarını, yalnızca 
kendilerine çok net ve kesin talimatlar verilirse hastaların tedavisini yönlendirebileceklerini, insiyatif 
kullanamayacak durumda olduklarını" ifade etmişlerdir (Kişisel görüşmeler). 

Aynı yönde gözlemler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Loma Prieta Depremi ertesinde de yaşanmıştır. Bu 
felaket sırasında sağlık personelinin büyük stres içinde oldukları, evlerine gitmeyerek hastanede görev yapan 
hekimlerde ailelerini ihmal ettikleri, hastaneye gitmeyerek evinde kalan hekimlerin ise hastalarını ihmal ettikleri 
duygusu ile derin suçluluk hissine  kapıldıkları belirtilmiştir (Haynes, 1992). Bu bilgilerden yola çıkarak, 
bölgedeki hastanelerde çalışan sağlık personeline "stres giderme" toplantılarının yapılması ve psikiyatrik destek 
verilmesi önerilmiştir; anksiyete, depresyon ve korku gibi semptomların azaltılması ile daha verimli çalışma 
sağlanabilir (Salinas, 1998). 

Lojistik açıdan bakıldığında, felaketlerin ertesinde hem bölgedeki hastanelerde, hem de felaketzedeleri tedavi 
eden çevre illerdeki hastanelerde hekimlerin görev dağılımının ve nöbet çizelgelerinin dikkat ve soğukkanlılıkla 
yapılması da büyük önem taşır. Felaketin ertesinde, ilk bir kaç gün içinde tüm hekimlerin sürekli bir şekilde 
çalışması kısa bir süre sonra "tükenmişlik sendromuna" yol açacaktır. En iyisi ilk gün içinde felaketin boyutu 
kabaca saptandıktan sonra sağlık personeli gücünü de (malzeme sarfında söz konusu edildiği gibi) ekonomik bir 
şekilde kullanmaktır. Nöbet çizelgelerinin düzenlenmesinde kıdemli ve deneyimsiz hekimleri belli bir politika 
gözeterek kullanmada yarar vardır. İlk günler içinde hastaları karşılama aşamasında kıdemli hekimlerin, sonraki 
günlerde ise daha az deneyimli hekimlerin ekiplerde ağırlıklı bir şekilde yer alması tıbbi hataları en aza 
indirgeyecektir. 

Aslında, felaket beklenen yörelerde görev yapan sağlık personelinin bir makro planlamasının yapılması ve afet 
durumunda kimlerin alanda, kimlerin hastanelerde görev yapacaklarının belirlenmesi önem taşır. Bir grup 
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hekimin de lojistik, planlama ve koordinasyon konularında kurslar görmesi gerçekçi bir yaklaşımdır (Waeckerle, 
1991).  

B. HASTALARIN NAKLİ 
Afet bölgesindeki sağlık kuruluşları sağlam kalmış olsa bile, hastaların mümkün olan en kısa zamanda tedavi 

edilmek üzere felaket bölgesinden başka şehirlere nakledilmesinin yararlı olacağına yukarıda dikkat çekilmişti. 
Ancak, yaşanan kaosa rağmen nakil edilen hastalar için bazı kurallara özen gösterilmesi gerekir. Öncelikle, 
travma hastaları yalnızca en yakın hastaneye değil, ancak en yakında ve uygun imkanları olan hastanelere ve 
tercihan da bir travma merkezine sevk edilmelidir. Bu olgulara yaklaşımda en önemli nokta hastaya ek bir zarar 
vermemektir. Hastayı gönderen hekim en uygun sağlık kuruluşunun seçiminden, yolda gelişebilecek sorunlar için 
önlem alınmasından ve en uygun nakil şeklinin seçilmesinden sorumludur. Bu  hekim, hastayı kabul edecek sağlık 
kuruluşu ile (mümkünse) haberleşmeli, ve nakli gerçekleştirecek aracın tıbbi imkanları konusunda da bilgi sahibi 
olmalıdır. Hasta, ancak stabilizasyonu sağlandıktan sonra nakledilmelidir. Hasta naklini irdeleyen kaynaklardan 
(Taviloğlu, 1998) bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinmek mümkündür. 

Bu bölümün başında depremlerin ertesinde felaketzedelerin çok ağır yaralılar, hafif yaralılar ve orta derecede 
yaralılar olarak kabaca 3 gruba ayrılabileceğine değinilmişti. İlk gruptaki hastaları nakletme imkanı yoktur, çok 
hafif yaralananları nakletmeye gerek yoktur; o sebeple felaket bölgesi dışına bir an önce gönderilmesi gereken 
hastalar orta derecede yaralı olanlardır ki; ezilme sendromlu hastalar da bu grup içinde yer alır. 

Böyle bir yaklaşımın birkaç nedeni vardır: 

1. Felaket bölgesinde artçı depremler sıktır; ilk şokta ayakta kalmış hastaneler ve diyaliz merkezleri bu şoklar 
sırasında yıkılabilir (Vanholder, 2000), 

2. Yıkılmayan hastanelerin bile tıbbi donanımları (ameliyathaneler; yoğun bakım, diyaliz üniteleri vb.) hasara 
uğramış olabilir, 

3. Bölgedeki hastaneleri, başka bir yere sevkedilemeyecek durumdaki çok ağır hastalar için yedekte tutmak 
gerekir, 

4. Bölgedeki sağlık personelinde veya aile bireylerinde can veya mal kaybı olabilir; bu olmasa bile personel 
moral olarak bitkin durumdadır; etkin sağlık hizmeti veremeyebilir. 

Marmara Depremi ertesinde ezilme sendromlu hastaların tedavisi büyük ölçüde depremden birinci derecede 
etkilenmeyen şehirlerde gerçekleştirilmiştir. Diyaliz tedavisi gören hastaların %48’i (229/477) İstanbul’da, %23’ü 
(110/477) Ankara’da, %17’si (79/447) Bursa’da, %12'si (59/477) ise diğer şehirlerde bulunan referans 
hastanelerinde tedavi edilmiştir (Tablo-I.1). 

Öte yandan, felaket, ulaşımı da önemli ölçüde etkileyerek hasta sevkinde önemli problemlere yol açabilir. 
Nitekim, Marmara Depremi’nde karayolu ve demir yolunda ağır hasar ortaya çıkmış, dolayısı ile ilk günlerdeki 
hasta sevkinde büyük güçlükler ile karşılaşılmıştır. Öte yandan, bölgenin özel coğrafyası sayesinde, hava yolu ve 
deniz ulaşımları yaralıların naklinde önemli kolaylıklar sağlamıştır. Marmara Tıp Fakültesi’nden yapılan bir tek 
merkez analizinde, 33 çocuk hastadan 16’sının helikopterler ve botlar ile hastaneye taşındıkları bildirilmiştir 
(İskit, 2001).  

Genel olarak, felaketzedelerin naklinde askeri ve sivil güçlerin işbirliği yapmasının pratikte çok yarar 
sağlayacağı bilinmektedir (Redmond, 1991). Hastaları naklederken imkan olduğu nisbette karayolu tercih 
edilmelidir; çünkü bu durumda sağlık personelinin acil müdahalede bulunması daha kolaydır (Waeckerle, 1991). 



 
 

86

III. FELAKETLERDE YARDIM 

Felaketlerin hemen ertesinde, insani nedenler ile hem yurt içinden, hem de yurt dışından malzeme ve personel 
yardımı başlar. Bu yardımlaşma hastaların tedavisi açısından çok önem taşır.  

Öte yandan, büyük felaketler tüm yurdu hem ekonomik yönden, hem de moral olarak derinden etkilediği için 
uluslararası yardım kampanyalarına gereğinden daha fazla dikkat çekilir. Ancak, çoğu kez bu yardımlar felaket 
yaralarını sarmada birinci derecede önem taşımaz. On yıllık (1965-1975) zaman dilimini kapsayan bir analize 
göre, felaketlerden doğan zararın ancak 1/42’si uluslararası yardımlar tarafından karşılanabilmiştir (Seaman, 
1990). Ek olarak, bu yardımlar çoğu kez gerektiği zamandan daha geç olarak felaket bölgesine ulaşır (Guha-
Sapir, 1999; Baxter, 2002).  

Büyük ölçüde doğruluk taşıyan bu varsayımlar bir yana, Marmara Depremi ertesinde Türkiye’ye çok fazla 
miktarda yardım gelmiş ve söz konusu yardımlar felaketzedelerin tedavisinde önemli katkılar sağlamıştır 
(Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, 2000). Objektif kaynaklar bu yardımlaşmanın tüm dünyada gerçekleştirilen 
en yoğun kampanyalardan biri olduğu görüşündedir (Ciment, 1999).  

Aşağıda, uluslararası dayanışma kapsamında öncelikle ilaç, kan ve kan ürünleri ile malzeme yardımları, daha 
sonra da personel destekleri irdelenecektir. Ezilme sendromlu hastalar için hayati önem taşıdığından dolayı diyaliz 
malzemesi yardımlarına özellikle dikkat çekilecektir. 

A. TIBBİ MALZEME YARDIMI 
1. İLAÇ YARDIMI 

Felaketlerden sonra yurtdışından gönderilen ilaç yardımı özellikle ilgi çeker. Ancak, her ne kadar, pek çok 
ülkeden "kamyonlar" veya "uçaklar" dolusu yardım geldiği haberleri medyada yer alsa da, (yukarıda anahatlarına 
değinildiği şekilde) bu yardımlar her zaman yararlı olmaz. Söz konusu "işe yaramazlık" durumu bazen yapılan 
yardımların bilinçsiz olmasıyla alakalıdır. Örneğin, Guatamela depremi sonrasında ilk 16 gün içinde değişik 
ülkelerden yüzlerce ton ilaç bağışlanmış, ancak bunların %90’ından fazlası sınıflanmadığı için acil şartlarda 
kullanılamamıştır (Editorial, Lancet, 1976; Seaman, 1990). (Benzer bir durum ile Marmara Depremi’nden hemen 
sonra karşılaştık. Felaket bölgesine yaptığımız rutin ziyaretlerde Adapazarı kentimizdeki futbol stadyumu ve 
tribünlerin binlerce paket koli içinde değişik ilaçlar ve serumlar ile dolu olduğunu gözledik; ancak görüştüğümüz 
yetkililer bunların net bir şekilde sınıflandırılmadan gönderildiğini, o sebeple de aranılan ilacı bulmanın hemen 
hemen imkansız olduğunu ve oluşturulan ekiplerin o karmaşa içinde gelen ilaç ve malzemeyi tasnif etmeye 
çalıştığını ifade ettiler).  

Bazı durumlarda ise yardımlar, bilinçsizlikten de öte, yalnızca bir göz boyama ve propaganda amacına 
yöneliktir; o sebeple işe yarama ihtimali hiç yoktur. Ermenistan Depremi’nden sonra değişik ülkelerden 
gönderilen 2500 ton ilaçtan önemli bir bölümünün son kullanma tarihinin geçtiği, bir kısmının nakil sırasında 
kullanılamaz hale geldiği ve yalnızca %30’unun hemen kullanılabilecek durumda olduğu rapor edilmiştir (Autier, 
1990). Son kullanma tarihi geçmiş veya piyasadan kaldırılmış ilaçların felaket bölgesine gönderilmesi hem 
"yardım eden !" ülkelere dünya politik arenasında kredi sağlar, hem de yok edilmesi güç ve problemli olan bu 
kimyasal maddelerin kolayca sarfedilmesine imkan verir. Öte yandan, bu malzemelerin felaket bölgesinde ortadan 
kaldırılması zaman, insan gücü ve para kaybına yol açar; aynı zamanda sağlık ve çevre için risk oluşturur. Özetle, 
gönderilen yardımlar her zaman işe yaramadığı gibi, bazen kendileri sorunlara yol açabilir (Mahoney, 1987; 
Seaman, 1990; Waeckerle, 1991; de Ville de Goyet, 1993). 

Tüm bu sorunları olabildiğince azaltabilmek için aşağıdaki yaklaşımlar önerilmiştir (Autier, 1990): 
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a) Uluslararası sivil toplum örgütlerinin bilinçsiz ve kontrolsuz bir şekilde başlattığı yardım kampanyaları 
özendirilmemelidir, 

b) Gönderilen yardımlar sınıflanmalı, paketlenmeli, kutuların üzerine uluslararası bir dilde ilaçların kimyasal 
yapısı, jenerik ismi, miktarı ve son kullanma tarihleri yazılmalıdır, 

c) Yardımı yapan kuruluş ihtiyaç duyulan bölgeye (felaket alanına veya çevresine) bu malzemeleri bizzat 
ulaştırmalıdır. (Bu prensibin çok güzel bir örneğini Marmara Depremi ertesinde yapılan nefrolojik yardımlarda 
gözledik. "Renal Felaket Yardım Komitesi" tarafından gönderilen malzemeler, iş birliği yaptıkları "Sınır 
Tanımayan Hekimler Örgütü" görevlileri tarafından lokal kiralanan kamyonlar ile ve direktiflerimiz 
doğrultusunda istenilen hastanelere kadar taşındı). 

d) Acil dönemde kullanılacak ilaç ve malzemeleri içeren paketler basit arabalar ile ve en fazla 1-2 kişi 
tarafından taşınabilecek şekilde küçük ve hafif olmalıdır. 

e) Gönderilen ilaç ve malzemenin olabildiğince sağlıklı bir şekilde dağıtımı için felakete uğrayan ülkede 
öncelikle bir "İlaç Yönetim Merkezi" kurulmalıdır. Bu merkez, gelen ilaçları kaydetmeli ve bu ilaçları kullanma 
ihtimali olan üniteleri söz konusu yardımdan haberdar etmelidir. Bu merkezde görev alacak deneyimli eczacılar 
depolarda ilaçları gruplar halinde ayrı ayrı sınıflamalı, her bir grup ilacın nerede bulunduğunu kaydetmelidir. 
Daha sonra ilaç kolileri lokal dilde etiketlenerek ayrılmalıdır. Depolara ilaçların bulunduğu yeri belirleyen genel 
bir planın asılması ve gelen ilaçların bilgisayara geçilmesi yararlı olacaktır. Bu tip bir organizasyonun 
Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde yapıldığı rapor edilmiştir (Baba, 1996). 

f) Felaket beklenen bölgelerdeki lojistik uzmanları ve eczacılar fazla miktarda ilaç ve yardım malzemesinin 
nasıl yönetileceği konusunda eğitim programları almalıdır.  

2. KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YARDIMI 

Depremler sırasında en hayati yardım malzemelerinden biri kan ve kan ürünleridir. Marmara Depremi 
sırasında yalnızca 639 ezilme sendromlu hastaya toplam 2981 ünite kan, 2837 ünite taze dondurulmuş plazma ve 
2594 ünite human albumin (toplam olarak 8412 ünite kan ve kan ürünü) transfüzyonu yapılmıştır. Bu felaketteki 
tüm yaralı sayısının 43.000’den fazla olduğu göz önüne alınırsa gereksinim duyulacak yardımın boyutları 
anlaşılabilir.  

Kan ürünleri ile ilgili en önemli lojistik sorun bunların saklanması ile ilgilidir. Bu ürünlerin yarı ömürlerinin 
kısa olması ve felaket şartlarında uygun şekilde depolamanın sağlamaması kan ürünlerinin etkin kullanımında 
ciddi problem oluşturur (Whittaker, 1974). O nedenle, kan bağışı çağrıları yaparken zamanlamaya dikkat edilmesi 
ve yardımların belli bir süreye yayılması önem taşır.  

Marmara Depremi ertesinde ülkemize yapılan kan ve kan ürünü yardım miktarını bilmiyoruz. Yalnız, 
depremin ilk haftası içinde, Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden, yurtdışından aynı gün içinde 10,000 ünite 
dolayında kan yardımı geldiğini ve bunların saklanması ile ilgili önemli sorunlar yaşandığı konusunda  bilgiler 
aldık. 

3. DİYALİZ İLE İLGİLİ YARDIMLAR 
Depremlerde ezilme sendromuna bağlı akut böbrek yetersizliği (ABY) en önemli ölüm sebeplerinden biri 

olduğu için diyaliz ile ilgili malzeme ve personelin lojistik planlaması hastaların tedavisinde büyük önem taşır.  

Felaketlerde diyaliz uygulaması: Doğal afetler sonrasında diyaliz uygulamalarında çok sayıda problemle 
karşılaşılır: 
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1. Hastane ve diyaliz imkanları bu kadar çok sayıda hastayı aynı anda tedavi etmek için kafi gelmeyebilir; bu 
sorun yalnız gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde bile ortaya çıkabilir, 

2. Stoklanmış tıbbi malzeme (özellikle diyaliz malzemeleri) kısa zamanda tükenebilir,  

3. Diyaliz tedavisi için gerekli olan temel altyapı (su, elektrik, kanalizasyon vb.) felaket sırasında hasara 
uğrayabilir.  

4. Diyaliz personeli ve aileleri doğal felaketin kurbanı haline gelebilir; böylece diyalizi uygulayacak tıbbi ekip 
yetersiz kalabilir. Özetle, hem diyaliz ünitelerinde, hem de sağlık ekibinde gelişen problemler diyaliz tedavileri 
için engel oluşturur (Naito, 1997). 

Önceden teorik düzeyde varsayılan bu problemlerin pratikte yol açtığı sorunlar Ermenistan Depremi’nde açığa 
çıkmıştır. Kesin olmamasına rağmen, bu felaket sırasında 600’e yakın hastada ezilme sendromuna bağlı ABY 
gelişmiş ve fazla sayıda hasta bu tabloyla kaybedilmiştir (Collins, 1989). Aslında, bu felaket sırasında yalnızca 
ABD’den 36 tondan fazla diyaliz malzemesi; hem ABD, hem de değişik ülkelerden 50’den fazla diyaliz makinesi 
ile çok sayıda gönüllü doktor ve yardımcı sağlık personeli Ermenistan’a gitmiştir (Rosansky, 1989; Collins, 
1989); ancak daha sonra yapılan geriye dönük analizler, tüm iyi niyete rağmen, bu yardımların yararlı olmadığını 
göstermiştir (Eknoyan, 1992). Bölgeye bilinçsiz bir şekilde yapılan malzeme ve personel yardımı mevcut durumu 
daha kaotik bir hale getirmekte; gerekli olan pek çok diğer malzemenin nakline engel oluşturarak bölgede bir 
"ikinci felaket" tablosuna yol açmaktadır (Solez, 1993).  

Bu varsayımlardan yola çıkarak, daha organize ve etkin yardımlar yanında lojistik planlama için "International 
Society of Nephrology" bir "Renal Felaket Yardım Komitesi"  (ISN-RDRTF) kurma kararı almıştır (Solez, 1993). 
Komite Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve uzak doğu/Avustralya kolları olarak örgütlenmiş; örgütün Avrupa 
komitesi Avrupa, orta doğu ve Afrika’daki felaketlerde yardımda bulunmakla görevlendirilmiştir (Solez, 1993; 
Lameire, 1997). Bu örgütlenme ilk ciddi sınavını Marmara Depremi’nde vermiş ve sonuç gerçekten çok başarılı 
olmuştur (Lameire, 1999; Erek, 1999; Sever, 2000). Planlı organizasyon ile fazla miktarda diyaliz malzemesi 
(6000’den fazla diyalizör, 225 çift lümenli kateter, 1040 L diyalizat konsantresi, 125 hemodiyaliz makinesi ve 1 
su sistemi) yanında 10.000 paket kayeksalat bağışı sağlanmış (Erek, 1999), yoğun eforlar sonrasında ezilme 
sendromlu hastalarda dünyada şu ana kadar kaydedilen en düşük mortalite (%15.2) oranına erişilmiştir.  

Kitlesel felaketler sırasında en uygun replasman tedavisinin intermittan hemodiyaliz (İHD) olduğu konusunda 
fikir birliği vardır; nitekim Marmara Depremi sonrasında da hastaların büyük bir çoğunluğu (%94.6) hemodiyaliz 
tedavisi görmüştür. Referans hastanelerinde, bu hastaların tedavisinde toplam 561 hemodiyaliz makinesi; 158 
doktor (nefrolog, iç hastalıkları uzmanı, pratisyen) ile 387 hemodiyaliz hemşiresinin görev aldığını biliyoruz. 
Uygulanan ortalama hemodiyaliz seans sayısının 11.1±8.0, hemodiyaliz desteğinde geçen gün sayısının ise 
13.4±9.0 gün olması hastalardan çoğuna her gün diyaliz yapıldığını göstermektedir. Söz konusu bilgi ve deneyim, 
felaketten sonra istenecek yardım miktarının saptanması konusunda kritik önem taşır. 

Öte yandan, hemodiyaliz yalnızca gelişmiş ülkelerde veya Marmara bölgesi gibi diyaliz olanakları çok 
gelişmiş bölgelerde etkin olarak uygulanabilir. Yeterli diyaliz altyapısı olmayan bölgelerde ve ülkelerde 
felaketzedelerin hızla gelişmiş bölgelere veya komşu ülkelere nakledilmeleri şarttır. 

B. PERSONEL YARDIMI 
Felaketler ertesinde sağlık personeli yardımlarının da kritik önemi vardır. Yukarıda işaret edildiği üzere, 

sağlıkçılar ve/veya aileleri de felaketin kurbanı olabilir; yaralanmalar veya mal kayıpları ortaya çıkabilir. Sonuç 
olarak, bu meslek grubu kendilerine en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda "iş göremez" duruma gelebilir 
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(Frechette, 1989); bu nedenle yurt içinden ve yurt dışından gelen sağlık personeli yardımı felaketzedelerin 
tedavisinde büyük önem taşır. Nitekim, Marmara Depremi ertesinde yurt içinde çok sayıda sağlık merkezi felaket 
bölgesine veya felaketzedeleri yoğun bir şekilde tedavi eden hastanelere, hem kendi insiyatifleri ile, hem de  
yardım çağrılarına uyarak fazla sayıda doktor ve diyaliz hemşiresi göndermiştir. Söz konusu personel de pek çok 
felaketzedeyi  tedavi etmiştir. 

Felaketzedelerin bakımında yurtdışından gelen yardım ekipleri de çok önemli katkılarda bulunur. Bu ekipler 
rutin hizmetleri yerine getirmek yanında, aşırı yorgun, tükenmiş ve psikolojik şok içindeki tıbbi personel için 
moral destek oluşturur; çünkü depremler sırasında tıbbi personelde görülen yoğun stres etkin bir şekilde görev 
yapılmasını engellemektedir (Uemoto, 1996). 

Öte yandan, malzeme yardımına benzer şekilde, personel yardımı da bazen etkisiz olabilir. Acemi gönüllülerin 
çok geç olarak felaket bölgesine gönderilmesi durumunda bu personelin barındırılması veya eğitilmesi bölgenin 
kendi sorunlarına ek olarak yeni sorunlara yol açabilir (Noji, 1991). Prensip olarak, yardım için gönderilen ekipler 
yemek, su, alet, pansuman malzemesi ve ilaçlar gibi donanım yönünden kendine tamamen yetebilmeli ve lokal 
idarelere ek iş yükü getirmemelidir (Redmond, 1991). 

Marmara Depremi ertesinde Türkiye’ye 2000’den fazla kurtarma ekibi elemanı ve sağlık personeli gelmiştir 
(Ciment, 1999). Bu personel yardımı içinde herhalde en bilinçli olanı ISN-RDRTF tarafından organize edilenidir. 
Değişik Avrupa ülkelerinden gelen, 6 nefrolog, 35 diyaliz hemşiresi ve Sınır Tanımayan Hekimler Örgütü'nden 20 
görevli ezilme sendromlu hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin yürütülmesine çok etkin katkılarda bulunmuştur 
(Sever, 2000).  

IV. DİĞER LOJİSTİK KONULAR 
Depremler sadece akut travmatik olaylara sebep olmaz; pnömoni, stres ülseri, akut miyokard infarktüsü gibi 

travma dışı olayları da anlamlı olarak artırır (Baba, 1996; Tanaka, 1999). Ayrıca, felaket ertesi erken dönemde, 
önceden kronik hastalığı olanların tedavileri de daha güç yürütülür.  

Aşağıda önce travma ile doğrudan ilgili olmayan akut hastalıklar, daha sonra da felaketten önce kronik 
hastalığı bulunan kimselerin durumu irdelenecektir. 

A. TRAVMA DIŞI AKUT HASTALIKLAR 
Literatürde, depremlerin ardından travma dışındaki akut hastalıkların sıklığı hakkında yerleşik bilgiler yoktur. 

Yoğun strese bağlı olarak koroner kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin artabileceği konusundaki şüpheler 
Yunanistan'da 1981 yılında yaşanan depremin hemen ardından doğrulanmıştır (Trichopoulos, 1983). Bu 
felaketten sonra yapılan bir retrospektif analizde, bir önceki ve sonraki yılın aynı dönemlerine kıyasla, felaketten 
sonraki ilk günlerde aterosklerotik kalp hastalığına bağlı ölüm oranlarında dikkat çekici artışlar saptanmıştır. Öte 
yandan, kanser veya diğer nedenlere bağlı kronik sorunları olanlarda ölüm riskinde anlamlı bir artış 
bulunamamıştır (Trichopoulos, 1983). Benzer şekilde, Amerika’da Kaliforniya’daki Northridge Depremi 
sonrasında da koroner arter hastalığına bağlı kardiyak ölümlerin arttığı konusunda gözlemler rapor edilmiştir 
(Leor, 1996; Muller, 1996; Kloner, 1997). Bu konudaki en ayrıntılı dökümantasyonlardan biri de Japonya’daki 
Kobe Depremi ertesinde yapılmıştır. Bir analize göre, felaketten sonraki erken dönemde solunum, 
kardiyovasküler, gastrointestinal vb. sistemler ile ilgili hastane başvurularında akut artışlar ortaya çıkmaktadır. 
Örnek olarak, felaketten sonraki ilk hafta içinde akut miyokard infarktüsü riski anlamlı bir şekilde artmış, ancak 
daha sonra normal oranlar geri gelmiştir (Suzuki, 1995). Kobe Depremi ile ilgili bir diğer analizde de, özellikle 
yaşlı hastalarda pnömoni sıklığında önemli artışlar görülmüştür; bu duruma yaşama şartlarında ve hijyenik 
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koşullarda ortaya çıkan bozulmalar yanında, fazla miktarda toz inhale edilmesi de zemin hazırlamaktadır (Tanaka, 
1999).  

Felaketlerden sonra akut ciddi psikiyatrik sorunlara da yoğun şekilde rastlanır; özellikle toplumun hassas 
kesimlerinin (yaşlılar, özürlüler, kadınlar ve çocuklar) bu durumdan daha fazla etkilendiği ve intihar girişimlerine 
sık rastlandığı bildirilmiştir (Baba, 1996). 

Marmara Depremi ertesinde kardiyovasküler veya diğer etyolojili akut hastalıkların sıklığını analiz eden bir 
çalışmaya rastlamadık. Ancak, bekleneceği üzere, felaketten birinci derecede etkilenmeyen yerlerde bile 
psikiyatrik sorunların  (depresyon, anksiyete, fobi vb.) belirgin şekilde arttığına kişisel olarak şahit olduk. 

Hastalık değil, fizyolojik bir durum olmasına rağmen, afetlerde hamilelerin durumunu da bu bahiste kısaca 
incelemek yararlı olacaktır. Depremler sonrasında, erken dönemde hamileliklerin sonucunu inceleyen fazla rapor 
yoktur. Amerika’daki Northridge Depremi ertesinde gebelikler seyrinde stresin etkisini inceleyen bir retrospektif 
analizde, gebelik süresi ilerledikçe strese karşı yanıtın küntleştiği bulunmuştur. Buna sebep olarak gebelik 
sırasında kan düzeyleri artan kortikotropin-salgılatıcı-hormon, adrenokortikotropik hormon, beta endorfin ve 
kortizol gibi hormonların kortikotropik sistemi baskılaması öne sürülmüştür (Glynn, 2001). Benzer şekilde, 
sempato-adreno-medüller aksın aktivitesinin azalması da bu küntleşmede rol alabilir. Bu analizin sonuçlarına 
göre, gebeliğin ilk trimestrinde depremin yaşanması sonucunda gebelik süresi anlamlı olarak kısalmaktadır.  Öte 
yandan, bir diğer analizde, yine aynı felaket sırasında kadın-doğum kliniklerine vaginal kanama ve acil doğumlar 
ile ilgili başvuruların arttığına dikkat çekilmiştir (Salinas, 1998). İsrail'de yapılan ve 5 depremin doğumlar 
üzerindeki etkisini araştıran bir retrospektif analize göre de, depremin ardından ilk 48 saatte doğumların (özellikle 
de prematür doğumların) arttığına dikkat çekilmiştir (Weissman, 1989). Yazarlar, bu artışı yoğun psikolojik stres 
sonucunda uterus kontraksiyonlarının uyarılmasına bağlamışlardır. Ermenistan Depremi ertesinde yardıma giden 
İngiliz ekibi, hamilelikleri 7 ayın üzerinde olan 2 hastanın spontan abortus yaptığını ve her iki çocuğun da 
öldüğünü rapor etmiştir (Richards, 1989).  

Anket formları bu konu ile ilgili soru içermediği için serimizdeki ezilme sendromlu hastaların obstetrik 
problemleri hakkında bilgiye sahip değiliz. Bir gözlemimize göre, Marmara Depremi ertesinde 6 aylık hamile bir 
hasta ABY tablosu ile İstanbul Tıp Fakültesi’ne başvurmuştu. Yoğun bakım ünitesine yatırılan olguda "mort in 
utero" saptanmış, çocuk tahliye edilmiş ve daha sonra anne adayı şifa ile taburcu edilmişti. Özetle, çok kısıtlı olan 
deneyimler depremlerin henüz doğmamış çocuklar için de risk oluşturabileceğini göstermektedir. 

B. KRONİK HASTALARIN DURUMU 
Afetlerde, önceden kronik hastalığı olanların tedavisi daha güç bir hale gelir; bu güçlükte hem felaketin 

yarattığı stres, hem de uygunsuz koşullara bağlı olarak ilaç teminindeki güçlük rol alır (Sareen, 2000). Aşağıda, 
toplumda sık rastlanan ve felaketten ön planda etkilenmesi beklenen kronik hastalıklar kısaca irdelenecektir 

Hipertansiyon: Kobe Depremi sonrasında ayaktan kan basıncı monitorizasyonu ile yapılan kontrollerde, 
önceden hipertansif olan hastaların kan basınçlarının hızla yükseldiği saptanmıştır (Kario, 1995; Saito, 1997). 
(Yazarlar, stresin burada oynadığı rolün önemini vurgulamış; beta-blokerler ile tedavi edilen hastalarda bu kan 
basıncı oynamalarının daha az olduğuna dikkat çekmiş ve antihipertansif olarak bu ajanların felaketler ertesinde 
en yararlı ilaç olacağı kanısına varmışlardır).  Aynı depremde, felaketin evdeki kan basıncı ölçümleri üzerine olan 
etkisinin araştırıldığı bir çalışmada da, felaketin merkez üssü ile evleri arasında 50 km veya daha az mesafe 
bulunan hastalarda kan basıncının bir hafta boyunca daha yüksek seyrettiği saptanmıştır. Merkezden daha uzakta 
yaşayanlarda olumsuz etki azalmaktadır (Minami, 1997). 



 
 

91

 Solunum sistemi hastalıkları içinde astma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, pnömofibroz vb. bulunanların 
oksijen ihtiyacı önemli ölçüde artar. Felaket bölgesindeki hastanelerde yatak imkanları kısıtlı olduğu için, evlere 
gezici oksijen servisi yapılarak bu hastaların tedavi edilebileceği rapor edilmiştir (Baba, 1996).  

Diyabetik hastalarda da felaketler ertesinde kan şekeri kontrolunun strese bağlı olarak bozulabileceği (Lloyd, 
1999), hatta kontrinsüliner sistemin uyarılması sonucunda eğilimli kimselerde yeni diyabet olgularının ortaya 
çıkabileceği (Kaufman, 1995) rapor edilmiştir. Nitekim, Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde diyabetik 
hastalarda glikoregülasyonun bozulduğu bildirilmiştir (Takakura, 1997; Inui, 1998). Bu hastalarda beslenmenin 
düzensiz bir hale gelmesi, cerrahi veya medikal yeni sorunların ortaya çıkması  ve tüm bunlara ek olarak 
eczaneler veya depolardaki insülin rezervlerinin tahrip olması veya bitmesi (Baba, 1996) stresin 
glikoregülasyondaki etkisini daha da belirgin hale getirmektedir. Buradan yıla çıkarak, felaket bölgesindeki 
diyabetiklere kan şekeri kontrolü yapmak ve gereği halinde insülin temin etmek üzere seyyar ekiplerin servis 
vermesi önem taşır.  

Marmara Depremi ertesinde Türkiye Diyabet Vakfı ile Türk Diyabet Cemiyeti bölgeye gezici ekipler 
göndermiş, yaklaşık 500 hastanın kan şekerleri kontrol edilerek tedavileri sağlanmış, indikasyon olan olgular 
İstanbul’a getirilerek hastanelere yatırılmış ve tedavi edilmiştir (Dr. İlhan Satman ile kişisel görüşme). Yine bu 
depremin ertesinde yapılan bir retrospektif analizde, diyabetik hastalarda kan şekeri kontrolunun güçleştiği, 
hastalarda HbA1c ve günlük insülin ihtiyaçlarının arttığı saptanmıştır (Salman, 2001). Aynı çalışmaya göre, 
hastaların depresyon ve anksiyeteleri anlamlı olarak artmış, iyilik halleri ise azalmıştır. Özetle, deprem hastaların 
metabolik kontrolünü ve psişik durumlarını belirgin şekilde olumsuz yönde etkilemiştir.   

Kronik diyaliz hastaları felaketten en fazla etkilenen hasta gruplarından biridir. Hem diyaliz merkezleri ve 
personelinin afetten zarar görmesi, hem de ezilme sendromlu olgulardaki acil diyaliz gereksinimi bu hastaların 
düzenli tedavilerinde aksamalara yol açar. Sonuçta, en başta hipervolemi olmak üzere değişik komplikasyonlar 
çok sık ortaya çıkar (Inui, 1996; Naito, 1996). O nedenle, felaket senaryoları düzenlenirken kronik böbrek 
hastalarına yönelik hazırlıklar büyük önem taşır (Letteri, 1997). Japonya’da, Kobe Depremi ertesinde, 181 kronik 
böbrek hastasından 17’sinin öldüğü, ölüm sebebinin 6 hastada hemodiyaliz tedavisine girememek, 11 hastada ise 
kalp yetersizliği ve pnömoni olduğu rapor edilmiştir (Tanaka, 1999). Bu felaketle ilgili bir diğer analizde ise, 
bölgedeki diyaliz merkezlerinde ciddi hasar ortaya çıktığı ve depremden sonraki 2 aylık bir süre içinde 51 diyaliz 
hastasının depremle alakalı sebeplere bağlı olarak öldüğü bildirilmiştir (Sakai, 1997). Bu raporda 1668 
hemodiyaliz hastasının tedavilerini geçici olarak diğer ünitelerde sürdürdüğü de kaydedilmiş; öte yandan 250 
CAPD hastasında hiç ölüm gözlenmediği vurgulanmıştır (Sakai, 1997). Bu felaket sırasında CAPD hastalarının 
lojistik sorunlarının incelendiği bir başka çalışmada ise, özellikle ilk günlerde solüsyonların dağıtımında (ön 
planda ulaşım problemlerinden kaynaklanan) önemli güçlükler ile karşılaşılmıştır; ancak sonradan bu problemler 
etkin bir şekilde çözülebilmiştir (China, 1997). 

Marmara Tıp Fakültesi’nde yapılan ve Marmara Depremi ertesinde bölgedeki kronik periton diyalizi 
hastalarının durumunu araştıran bir retrospektif analize göre, toplam 42 hastadan 2’si deprem sırasında ölmüştür 
(Özener, 2000). İlk 4 gün içerisinde (ulaşım problemleri yüzünden) solüsyonların temininde güçlük çekilmiş ve 2 
hastada hipervolemi komplikasyonu ortaya çıkmıştır. Hastaların 4’ünde ortaya çıkan peritonit ise kateter 
çekilmesine gerek kalmaksızın başarılı şekilde tedavi edilmiştir. Bu grupta felaket sırasında en önemli problem 
aletli periton diyalizi programındaki 4 hastada ortaya çıkmıştır; makineye bağlı olan hastalar felaket anında 
kaçamamış ve sonradan önemli psikiyatrik problemler yaşamıştır. Öte yandan, ilk şok geçirildikten sonra bu 
hastalar çadırlarında da aynı tip tedaviye devam edebilmiştir. Tüm seri içinde yalnızca bir hasta sürekli olarak 
kronik hemodiyalize geçmiş, kalanların tümü orijinal periton diyalizi tedavilerine geri dönmüştür (Özener, 2000). 
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Biz de, Marmara Depremi ertesinde, bölgedeki kronik hemodiyaliz hastalarının durumunu inceleyen bir 
araştırma yaptık (Sever, 2001). Buna göre, bölgedeki 12 diyaliz merkezinden 5’i ya tamamen yıkılmış veya 
kullanılamayacak derecede ağır hasar görmüştü. Bu merkezlerden 8’ini içeren bir analizde, önceden mevcut olan 
124 hemodiyaliz makinesi sayısının 80’e düştüğünü saptadık; diyaliz merkezlerinde çalışan sağlık personeli 
sayısında da dikkati çekecek azalmalar vardı (Tablo-X.2). 
 Tablo-X.2. Marmara Depremi’nin öncesinde ve sonrasında felaket bölgesindeki diyaliz merkezlerinde çalışan tıbbi 
personel sayıları.  

Personel 
Depremden 

önce 
Depremden 1 ay 

sonra 
Depremden 3  ay 

sonra p= 

HD doktoru 22 17 20 0.09 
HD hemşiresi 57 45 46 0.11 
HD personeli 33 24 28 0.37 
Toplam 112 86 94 0.06 

 HD: hemodiyaliz. 
 

Bu analiz kapsamına alınan merkezlerde, depremden önce haftalık hemodiyaliz seans sayısı 1093 iken, 
depremden bir hafta sonra 520, 1 ay sonra 616 ve 3 ay sonra ise 729 olarak bulundu (p=0.04), (Şekil-X.1.A). 
Haftada 1 kez diyalize alınan hasta oranı depremden önce %2.3 iken, bu değer depremden 1 hafta sonra %7.2’ye 
çıktı  (Şekil-X.1.B). Bu merkezlerde kronik hemodiyaliz tedavisi gören hasta sayısı ise depremden önce 439 
olduğu halde depremden bir hafta sonra 175’e indi. Söz konusu bulgular, bölgedeki diyaliz merkezlerinde ortaya 
çıkan yapısal hasarın kaçınılamaz bir sonucu olarak yorumlandı (Sever, 2001). Öte yandan, afetten 1 ay ve 3 ay 
sonra diyaliz hastalarının sayıları tekrar artış gösterek 239 ve 288’e ulaştı (p=0.04).  

A  B  
  

 Şekil-X.2. Marmara Depremi’nden önce ve 1 hafta, 1 ay ve 3 ay sonra bölgedeki merkezlerde hemodiyalize giren 
hastaların ve hemodiyaliz seanslarının sayıları (A); aynı zaman dilimlerinde haftada 1, 2 ve 3 kez diyalize alınan hasta 
sayıları (B). Haftada 1 kez diyalize giren hasta sayısı depremden sonra görünürde azalmıştır; ancak mutlak diyaliz 
rakamlarındaki azalma göz önüne alındığında, "haftada 1" diyalizlerin oranı yükselmiştir (Sever, 2001). 
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Ayrıntılı dökümü yapılan 356 hastadan (212 erkek, 144 kadın; ortalama yaş: 47.6±15.1) altısı deprem travması 
sonucunda ölmüş; 7’si ağır, 28’i hafif olarak yaralanmıştı. 301 hasta geçici, 31 hasta ise sürekli olarak diyaliz 
merkezlerini değiştirmişlerdi. İlginç bir şekilde, hemodiyaliz sayılarının azalmasına rağmen, hastaların 
interdiyalitik kilosu ve kan basınçlarında anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Söz konusu bulgular hastaların felaket 
şartlarına uyum göstermesi ve diyaliz imkanı bulamayacakları endişesi ile sıvı alımına çok dikkat ettikleri 
varsayımı ile açıklandı (Sever, 2001). Deprem bölgesinde diyalize giren hastaların bu davranışları çok doğru 
olmasına rağmen (bildiğimiz kadarı ile) felaket şartlarında ne şekilde davranacakları hakkında önceden bir eğitim 
almamışlardı. Literatürde çok dikkat çekilen bu konu hakkında (Duarte, 1988) Türk Nefroloji Derneği’nin de 
girişimlerde bulunduğunu ve  afetler sırasında diyaliz hastalarının nasıl hareket etmesi gerektiği hakkında hasta el 
kitapları hazırlattığını biliyoruz.  

 

C. SANİTASYON İŞLEMLERİ 
Sanitasyon, toplum sağlığını korumak için geliştirilen formüller ve bunların uygulanması olarak tarif edilebilir. 

Felaketler ertesinde bölgedeki sanitasyon işlemleri: 1. Cesetlerin ortadan kaldırılması, 2. İçme suyunun 
dezenfeksiyonu, 3. Böcek ve diğer zararlılarla mücadele ve 4. Profilaktik aşılama olarak özetlenebilir (Zhi-Yong, 
1987).  

CESETLERİN ORTADAN KALDIRILMASI 
Genel olarak hayatta kalanların sağlığı için çok zararlı olmamasına rağmen, felaketler ertesinde cesetlerin 

ortada kalması ciddi bir sosyal problemdir.  

Felaket planlaması yapanlar, yaralı toplama bölgelerine benzer şekilde ölülerin toplandığı bir alanı da önceden 
belirlemek durumundadır. Bu bölgeler yaralı toplama bölgelerinin yanında, ancak halkın ve medyanın gözünden 
uzakta bir yerde seçilmelidir (Waeckerle, 1991). (Marmara Depremi ertesinde bu amaçla kapalı spor salonlarının 
kullanıldığını biliyoruz). Ölülerin kimliklerini belirlemede, sonradan incelenmek üzere, yüz fotoğraflarının 
çekilmesi yararlıdır. Ayrıca, bu felaketzedelerin kişisel eşyalarının da olabildiğince güvence altına alınması 
gereklidir. 

Cesetler tifo, kolera, veba gibi hastalıklara hemen hiç sebep olmaz; ancak kuyuların, akarsu kaynaklarının veya 
diğer su sistemlerinin içinde bulunurlarsa gastroenteritlere veya gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Özetle, 
felaketler ertesinde cesetlerin bir şekilde ortadan kaldırılması şarttır. Bu amaçla, ölülerin yakılması pratik bir 
yaklaşım değildir; hem pek çok inanca uygun düşmez, hem moral bozucudur, hem de çok fazla miktarda yakıt 
gerektirir (Noji, 1991). Bu konuda diğer bir yöntem toplu gömülmedir; bu yöntem de moral bozucu olmasına 
rağmen, Marmara Depremi sırasında yoğun olarak kullanılmış ve felakette hayatını kaybedenler (maalesef) ağır iş 
makinelerinin açtığı mezarlara toplu olarak defnedilmiştir. 

KULLANMA SULARININ DEZENFEKSİYONU 

Su ile yayılabilecek salgınları önlemek için pratik bir yöntem suları klorlamaktır. Bu amaçla, önce 1 litre suya 
250 ml çamaşır suyu eklenerek bir "stok solüsyon" oluşturulur. Daha sonra her 1 litre suya, bu solüsyondan 3-5 
damla eklenmesi ile “klorlu” kullanma suları hazırlanır. Su depoları için 1 ton suya 200 ml çamaşır suyu 
eklenmelidir (Klimik Bülteni, 2000). İçme sularının kaynatılması çok basit ve yararlı bir yöntem olmasına rağmen, 
afetler ertesinde bu prensibe çok uyulmadığı dikkat çekmektedir (Steinberg, 1991). İçme suyu olarak kapalı pet 
şişelerdeki suyun kullanılması da salgınları önlemede önem taşır. 
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BÖCEK VE DİĞER ZARARLILARLA MÜCADELE 
Felaket şartlarında altyapının (özellikle su ve kanalizasyon) hasara uğraması, böcek ve diğer zararlıların ortaya 

çıkmasına ve böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açabilir. Bu zararlılar ile kişisel olarak mücadele 
etmek pratik fayda sağlamaz; ancak yerel yönetimlerin muntazam aralıklar ile yapacakları ilaçlamalardan sonuç 
alınabilir. Böcek ve diğer zararlılar ile mücadelede çöplerin mutlaka kapalı poşetlerde saklanması ve muntazam 
olarak toplanması da çok önem taşır. 

PROFİLAKTİK AŞILAMA 
Felaketlerden sonra bakteriyel, viral, fungal ve parazitik infeksiyonların sıklığında artış ortaya çıkabilir. Bu 

artış popülasyonun felaketten önceki immunizasyon durumuna, felaketten sonra geçen zaman süresine, felaketin 
şiddetine ve verdiği hasara göre değişkenlik gösterir (Steinberg, 1991). Öte yandan, rutin aşılama programlarının 
gerekliliği hakkında çelişkili görüşler vardır. Kızamık aşılamasının özellikle gelişmekte olan ülkelerde yararlı 
olabileceği varsayımına rağmen (Steinberg, 1991), genelde yaygın aşı kampanyalarının gereksiz olduğu 
konusunda bir kanı vardır (Noji, 1991). Asrın en büyük felaketi olan Tang-Shan Depremi’nden sonra büyük 
salgınların ortaya çıkmadığı; yalnızca sporadik basilli dizanteri olgularının görüldüğü rapor edilmiştir (Zhi-Yong, 
1987).  

Ülkemiz şartlarında afet sonrasında salgınların önlenebilmesi için örgütlenme şeması bir kılavuzda pratik 
olarak tarif edilmiştir. Bu kılavuza göre de, salgınları önlemek amacı ile bilinçsiz ve rutin bir şekilde bireysel 
aşılamalar yapmamalıdır; ancak özel durumlarda (tifo, kolera, hepatit A, grip vb. salgınları) toplu aşılama 
kampanyaları gerekli olabilir (Klimik Bülteni, 2000). 

D. KAYIT 
Kayıt işlemleri için felaketler çok uygunsuz bir zaman dilimidir; ortaya çıkan kaos ve panik hasta dosyalarının 

düzenlenmesini ve kayıt yapılmasını hemen hemen imkansız kılar. Öte yandan, özellikle müşahede altına alınan 
her hasta için çok basit ve temel bilgileri içeren kayıtların (veya hasta kartlarının) oluşturulmasında sayısız yarar 
vardır. Kayıtlar:  

1. Kaotik şartlar altında, tıbbi takibin bir dereceye kadar düzenli olmasına imkan verir,  
2. Kimlik tespiti ve ileride ortaya çıkacak yasal işlemler için dayanak teşkil eder.  
3. Tüm dünyada halen çok az olan felaket tıbbı dökümantasyonu için veritabanı oluşturabilir. Bu amaçla 

önceden hazırlanan  formların çok komplike olmaması ve yalnızca temel  soruları içermesi yararlıdır.  
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LOJİSTİK DERSLERİ - I 

Diğer felaketlerde olduğu gibi, Marmara Depremi’nin ertesinde de büyük bir kaos yaşanmış, altyapı zarara 
uğramış ve hem aşırı hasta yığılması, hem de hastanelerde ortaya çıkan fiziksel hasar sebebiyle sağlık 
hizmetleri güçlükle yürütülmüştür. Bu problemleri en aza indirgeyebilmek için felaket öncesi dönemde her 
altyapı biriminin afet sırasındaki hizmetlere yönelik senaryo ve planlar üretmesi şarttır. Potansiyel felaket 
bölgesindeki hastanelerin depreme dayanıklı hale getirilmesi hayati önem taşır. 

Marmara Depremi’nde enkaz altında geçirilen süre ortalama 11.7 saattir; hastaların büyük 
çoğunluğu burada 5-8 saat süre ile kalmışlardır. Öte yandan, felaketin üzerinden 5 gün geçtikten sonra 
bile enkaz altından canlı kimselerin çıkartılabilmesi büyük depremlerden sonraki itinalı kurtarma 
çalışmalarının hiç değilse 6 gün sürdürülmesi ve bu süreden önce bölgeye ağır iş makinelerinin 
sokulmaması gereğine işaret eder.  

Marmara Depremi’nde referans hastanelerine en fazla başvuru felaketin ikinci gününde gerçekleşmiş, ilk 3 
gün içinde tüm hastaların %70’i, birinci haftanın sonuna kadar ise %93’ü hastanelere yatırılmıştır. Buna göre; 
birinci basamak hastanelere tüm başvurular pratik olarak ilk 5 içinde bitecektir. Bu bilgiler (akut travmatik 
olaylar için) ilk haftadan sonra hastane sarf malzemelerinin çok fazla tüketilmeyeceğini gösterir. Ayrıca, ilk 
haftadan sonra gelen bilinçli yardım miktarı da artmaktadır; mevcut kaynakların tüketim planlaması bu 
varsayımlara göre yapılmalıdır. 

Marmara Depremi ertesinde Türkiye’ye çok fazla miktarda yardım gelmiştir. Ancak, gelen 
yardımların her zaman çok işe yaramadığı Marmara Depremi ertesinde de doğrulanmıştır. Bilinçsiz bir 
şekilde düzenlenen yardım kampanyaları, fayda sağlamamak bir yana, bölgedeki mevcut problemleri 
artırabilir.  

Depremler sırasında en hayati tedavi ajanlarından biri kan ve kan ürünleridir. Marmara Depremi sırasında 
yalnızca 639 ezilme sendromlu hastaya toplam 8412 ünite kan ve kan ürünü (her bir ürün için hasta başına 
yaklaşık 4-5 ünite) transfüzyonu yapılmıştır; yardım çağrıları yaparken bu rakamlar önem taşır. Öte yandan, 
bu felaketteki tüm yaralı sayısının 43.000’den fazla olduğu göz önüne alınırsa gereksinim duyulan yardımın 
boyutları anlaşılabilir. Söz konusu ürünlerle ilgili en önemli lojistik sorun depolama ve saklama ile ilgilidir. O 
nedenle, kan ve kan ürünü yardım çağrıları yaparken zamanlamaya dikkat edilmesi ve yardımların belli bir 
süreye yayılması önem taşır. 

Ezilme sendromlu hastalarda diyaliz yardımları çok kritiktir. Marmara Depremi ertesinde yurt 
dışından fazla miktarda diyaliz malzemesi ve personel desteği gelmiş ve söz konusu destek bu 
hastaların tedavisine çok önemli katkı sağlamıştır. Diyaliz malzemesi yardımı çağrıları yaparken 
ihtiyaçların tespiti önemlidir. Diyaliz tedavisine gereksinim duyan ve duymayan hastaların tümü göz 
önüne alındığında her bir ezilme sendromlu hasta için ortalama 8 seanslık diyaliz malzemesine 
gereksinim duyulacağı hesaplanarak yardım istenmelidir.  

Felaketler  ertesinde, bölgede bulunan kronik hastaların tedavisi için lojistik planlama yapmak gereklidir. Bu 
konuda çok önemli hasta gruplarından biri kronik diyaliz hastalarıdır. Genelde, depremler ertesinde, diyaliz 
merkezlerinin ve personelinin zarar görmesine bağlı olarak bölgedeki diyaliz imkanları çok azalır. O nedenle 
imkan varsa, bu hastaların felaket bölgesi dışına gönderilmesine gayret etmeli, bu imkan yoksa hastaların 
haftalık diyaliz sayısını azaltmalıdır. Daha az diyalize alınacak hastalara bu politika net olarak açıklanmalı ve 
aldıkları sıvı miktarına çok dikkat etmeleri önerilmelidir. Marmara Depremi’ndeki deneyimler, diyaliz 
hastalarının haftalık seans sayılarının azalmasına çok iyi tolere ettiğini göstermektedir. 
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LOJİSTİK DERSLERİ - II 

Marmara Depremi ertesinde bölgedeki hekimlerin önemli bir bir kısmı panik yaşamış ve "bildiklerinin 
çoğunu unuttuklarını, yanlış yapmaktan çok korktuklarını" ifade etmişlerdir. Bu kargaşayı en aza 
indirgeyebilmek için afetten doğrudan etkilenebilecek hastaları tedavi eden her branşın (genel cerrahi, 
ortopedi ve travmatoloji, nefroloji, yoğun bakım vb.) sorumluları felaket ertesi erken döneme yönelik net, basit 
ve kesin tedavi rehberleri hazırlamalıdır. Türk Nefroloji Derneğinin Marmara Depremi’nin hemen ertesinde 
ezilme sendromunun 1. ve 2. basamak tedavileri hakkında hazırladığı rehberlerin çok yararlı olduğu 
konusunda geri bildirimler alınmıştır. 

Bir "depremler ülkesi" olan ülkemizde sağlık personelinin kullanılması konusunda bir makro 
planlamanın yapılması, her bölge için felaket durumunda kimlerin felaket alanında, kimlerin 
hastanelerde görev yapacağının belirlenmesi önem taşır. Bir grup hekimin ise lojistik, planlama ve 
koordinasyon konularında kurslar görmesi gerçekçi bir yaklaşımdır. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


