Sayın TND Üyeleri,
Bilindiği üzere 30.10.2020 tarihinde, 14.51'de, merkez üssü Seferihisar - Samos açıkları olarak
(37,9 Enlem ve 26,79 Boylam), şiddeti ise değişik kaynaklar tarafından 6.6-7 şiddetinde
bildirilen, 30 sn sürdüğü anlaşılan bir deprem meydana gelmiştir.
Öncelikle, bölgede yaşayan tüm meslektaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi
tekrar iletmek istiyorum.
Covid-19 Pandemisi ile yoğun bir mücadele içinde olduğumuz bu dönemde meydana gelen
ve tüm Ege bölgesini etkileyen deprem sonrasında, bölgeden gelen son haberlere göre,
İzmir'de 20 bina yıkılmış, 949 yaralı ve 69 ölü bildirilmiştir.
Depremin ilk anlarından itibaren Ege Bölgesi Afet Koordinatörü Prof Dr Caner Çavdar (Dokuz
Eylül ÜTF) hocamızın koordinasyonunda, Prof Dr Gülay Aşçı (İzmir, Ege Üniversitesi) Prof Dr
Yavuz Yeniçerioğlu (Aydın, Adana Menderes ÜTF), Prof Dr Belda Dursun(Denizli, Pamukkale
ÜTF), Uzm Dr Mehmet Tanrısev (İzmir) ve Uzm Dr Ender Hür (Manisa) bir yandan görevleri
başında süreci yönetir ve izlerken bir yandan da düzenli bilgi akışı sağlamışlardır.
Depremin ilk saatlerinde Tepecik EAH Diyaliz merkezinde su sisteminde hasar meydana
gelmiş ancak ilk saatlerde hasar giderilerek diyaliz merkezi tekrar işlev görür hale gelmiştir.
Alınan bilgilere göre, 1.11.2020 saat 20:00 itibariyle,
 Ege ÜTF Hastanesinde 4 diyaliz gerektiren, 35 de diyaliz gerektirmeyen ve izlemleri
devam eden,
 Tepecik EAH’nde biri YBÜ’nde diyaliz almakta olup biri serviste diyalizsiz izlemde olan
toplam 2,
 Dokuz Eylül ÜTF Hastanesinde diyalizsiz izlemde olan 2 hasta
 Katip Çelebi Yeşilyurt DH’nde diyalizsiz izlemde,
toplam 41 ezilme sendromlu hasta izlenmektedir.
Yukarıdaki hastalar dışında, İzmir Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bozyaka EAH’nde ezilme
sendromlu hasta bulunmamaktadır.
Depremler sonrasında beklenen Ezilme Sendromu olgularının toplam yaralıların %2-5’i
arasında olduğunu düşünürsek, yukarıda bildirdiğimiz sayılar beklenen sayı ile uyumlu
gözükmektedir.
Yine Ege Bölgesindeki nefrolog iletişim ağından alınan bilgilere göre kronik hastaların diyalize
alınmaları ile ilgili olarak, ilk saatlerden itibaren sorun yaşanmamıştır.
Deprem sırasında yayınlanan görüntülerde, Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerinin, kurtarma
çalışmaları sırasında ilk andan itibaren intravenöz sıvı tedavisine başladıkları dikkatimizi
özellikle çekmiştir.
Tüm yaralılara acil şifalar, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ise Allah’tan rahmet diliyorum.
Halen İzmir’de görev başında olan tüm arkadaşlarımıza ve bu yoğun tempo içinde bizlere de
bilgi aktarmayı ihmal etmeyen Caner Hocamıza tekrar teşekkür ediyor ve kolaylıklar
diliyorum.
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