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Bilindiği üzere diinyada bir nrımaralı öliim nedeni olan kalp damar hastalıkları ve bı.ına bağlı olarak gelişen
kalp krizleri insanların yaşam kalitelerini bozmakta ve ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Bu tür
hastalıkların teşhisi ve tedavisini miimkün kılan koroner anjiyografi laboratuvar donanımının olmadığı
bölgelerde hastaların yaşaın kalitesi düşırıckte ve aynı zaınanda bu durum ölümcül sonuçlara sebebiyet
verebilmektedir. Nitekim, ikisi özel olmak üzere üç adet hastane bulunan ilçemizde de kalp damar
hastalarına hizmet verebilecek ve gerektiğinde müdahale edilmesini sağlayacak bir koroner anjiyografi
ünitesi donanımı bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak hastalarımıza anında, yerinde ve doğru
müdahale yapılamamaktadır. Özellikle kalp krizi şikayetiyle hastaneye giden hastalar en iyi ihtimalle
ilçemize 1,5 saat uzaklıktaki ilimiz Muğla'ya gönderilmektedir. Geçtiğimiz aylarda ilçemizde anjiyo
yapılamadığı için Denizlı'ye sevk edilmiş ve yolda 2 defa daha kalbi durmuş bir gencimizin hastaneye
ulaştırıldığında hayatını kaybettiği öğrenilırıiştir. Btı ve buna benzer sosyal ınedyada da büyük yankı
uyandıran vakalar ilçemizde sürekli yaşanmakta olup, bu talihsiz vakayı başka vatandaşlarımızın da
yaşamaması ve bı.ı vakaların artış göstermemesİ adına Odamız olarak harekete geçmemizin bir zanıriyet
olduğunu düşünmekteyiz.

Hastaların sevk zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir kalp damar cerrahisi ve anjiyo ünitesinin Fethiye
Devlet Hastanesi biinyesinde açılması halinde Fethiye ve çevre ilçelerdeki hastaların yaşam kalitesinin
artırılması ve öliimcül kalp krizleriırin önüne geçilmesi mümkün olabilecektir. Kalp damar cerrahisi ve
anjiyo ünitesinin kurulması ile sadece ilçemiz değil; Seydikemer, Kaş, Kalkan başta olmak üzere civardaki
tiim ilçe ve beldelerdeki hastalartn yaşam kalitesi arttırılıp, hayatlarını kolaylaştırmaları sağlanacak ve
ölüm ile sonııçlanacak olası durumların öniine geçilmiş olacaktır.

Bu nedenle Fethiye Devlet Hastanesi bünyesinde öncelikli olarak kalp damar cenahisi ve anjiyo ünitesi
açılması hususunda gerekli girişimlerin başlatılması ve Fethiye ve çevre ilçeterdeki hastalar için öncelik
arz eden bu birimin kurulması için Bakanlığınızca verilecek gerekli izinve ruhsat hususlarında destek
sağlanması talebimizi bilgileriııize arz ederim.
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