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ÖNSÖZ

Hiperbarik T›bb›n geçmifli yaklafl›k 50 y›l öncesine dayan›r. Ülkemizdeki gelifli-
mi ise 1980'li y›llarda bafllam›fl, 90'l› y›llardan itibaren ivme kazanm›flt›r. Dünyada ve
Türkiye'de bu alandaki geliflmeler son 15 y›lda daha da h›zlanm›flt›r. Bu h›zl› ilerle-
me, hiperbarik t›p ile ilgili olarak temel ve klinik t›p bilimleri alanlar›nda birbiri ar-
d›na yap›lan araflt›rmalar, klinik deneyim ve birikimler ile sa¤lanm›flt›r. 

Hiperbarik T›p, belki de baflka hiçbir branflta olmad›¤› kadar elefltirel bir tav›r ile
yaklafl›lan bir t›p dal›d›r. 2. Dünya Savafl› s›ras›nda intravenöz s›v› tedavisi baz› he-
kimlerce flüphe ile karfl›lan›p rededildi¤i için pek çok yaral› askerin kaybedildi¤i dü-
flünülecek olursa, yeni bir branfla ihtiyat ile bak›lmas›n›, sonuçlar› kimi zaman olum-
suz da olsa, anlayabilmek mümkündür. Bununla birlikte, konu hakk›nda yeterli bil-
giye sahip olunmadan gösterilen ve bazen  afl›r›ya kaçan elefltirel yaklafl›mlar› yan-
l›fl ve haks›z buldu¤umuz da bir gerçektir.

Hiperbarik T›p, tedavi yöntemi olarak hemen herzaman hiperbarik oksijen te-
davisini (HBOT) kullan›r. Bu günkü durumu ile HBOT, baz› hastal›klarda birincil te-
davi; baz›lar›nda ihmal edilmemesi gereken önemde, prognozu belirleyen, morbidi-
te ve mortalite üzerinde belirgin etkileri olan bir yard›mc› tedavi; di¤er baz› hastal›k-
larda ise uygulanmas›nda yarar görülen yard›mc› bir tedavidir. Sualt› Hekimli¤i kap-
sam›ndaki uygulamalar›n d›fl›nda, baz› infeksiyon hastal›klar›, Crush yaralanmas›,
kompartman sendromu, politravmalar, yan›klar, yatrojenik arteriyel gaz embolisi,
karbonmonoksit zehirlenmesi, ani görme kayb›, ani iflitme kayb› gibi acil durumlar,
etyopatogenezleri farkl› çeflitli kronik yaralar Hiperbarik T›bb›n ilgi alan›na giren
hastal›klardan baz›lar›d›r.

Bu kitap, Hiperbarik T›p konusunda ülkemizde duyulan önemli bir eksikli¤e
cevap vermek; konulara kan›ta dayal› t›p ilkesi ile yaklaflan, kapsaml›, pratik bilgiler
içeren, Türkçe yaz›lm›fl bir kaynak kitap oluflturmak amac›yla haz›rland›. ‹çeri¤inin
yaln›zca Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›pç›lar için de¤il, Temel, Dahili ve Cerrahi
T›p Bilimlerinde konuya ilgi duyan her seviyedeki ö¤renci, e¤itmen, araflt›rmac› ve
klinisyen için de yararl› ve uyar›c› olmas›na özen gösterildi: Sualt› ve Hiperbarik T›p
alan›ndaki hekimlere hiperbarik oksijen indikasyonu tafl›yan hastal›klar›n etyopato-
genez, klinik ve HBO d›fl› tedavilerini ana hatlar› ile tan›tmak, HBOT'nin rasyoneli-
ni, HBO uygulamalar›n›, komplikasyonlar ve hasta manejman›n› ö¤retmek amaçlan-
d›. Di¤er branfllardaki hekimlere ise bu hastal›klar›n neden HBO indikasyonu ald›k-
lar›n›n, hastalar› için HBOT'nin ne zaman uygun olaca¤›n›n aç›klanmas› hedeflendi. 

Yukar›da belirtilen amaca hizmet etmek üzere, hiperbarik oksijen tedavisinin fi-
ziksel ve fizyolojik esaslar›, HBOT'nin etki mekanizmalar›, oksijen dozaj›, yara iyi-
leflmesi ve hiperbarik oksijenasyon, infeksiyon ve hiperbarik oksijenasyon gibi te-
mel konulardan sonra HBOT'nin indikasyon ve kontrindikasyonlar›, yan etkileri,



önlem ve öneriler tek tek ele al›nd›. Bu bilgilerin aktar›m› s›ras›nda uluslar aras›
bilim kurulufllar›n›n (European Underwater and Baromedical Society, European
Committee for Hyperbaric Medicine, Undersea and Hyperbaric Medical Society-
The Hyperbaric Oxygen Committee) konsensus kararlar› esas al›nd›. Kiflisel göz-
lem ve kanaatler ile mensubu oldu¤um ‹stanbul T›p Fakültesi'ndeki deneyim ve
bilgi birikiminden de yeri geldikçe yararlan›ld›.

Elinizdeki kitap Hiperbarik T›bb›n günümüzde t›p bilimi içindeki yeri esas
al›narak haz›rlanm›flt›r içerdi¤i güncel bilgilerin, ele al›nan her konu için zengin
ve informatif olmas›na özellikle önem verilmifl, eski ve yeni pek çok çal›flmay›
içeren kaynaklar, birçok flekil, tablo ve resimler ile desteklenmifl olan bu kitab›n,
ilk Türkçe eser olmas› nedeniyle, Hiperbarik T›bb›n dünyada ve Türkiye'deki ta-
rihçesine de ayr› bir bölüm ayr›lm›fl, gelecek kuflaklar›n geçmiflimizi birinci kay-
naktan ö¤renmeleri istenmifltir.

Hiç flüphe yok ki Hiperbarik T›p ve ilgili di¤er alanlardaki bilimsel çal›flma-
lar›n sonucu olarak bilgilerimiz geliflecek ve belki, do¤ru bildiklerimiz zamanla
de¤iflecektir. Bugün için, bu kitab›n önemli bir bofllu¤u dolduraca¤›na inan›yor
ve kaynak kitap olma özelli¤i ile araflt›rmac› ve klinisyenlere yard›mc› olmas›n›
diliyorum. Kitab›n  eksiklik  ve gözden kaçan hatalar›n›n olabilece¤i bilinciyle
dile¤im ve umudum önümüzdeki y›llarda daha iyilerinin yaz›lmas›d›r. Bu vesile
ile, akademik yaflam›m boyunca bana eme¤i geçen hocalar›ma flükranlar›m›
sunuyor, Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p Uzmanl›¤› için verdi¤imiz u¤rafl
s›ras›ndaki olumlu katk› ve destekleri için çal›flma arkadafllar›ma teflekkürlerimi
iletiyorum.

Son olarak, kitab›m›n yaz›lma sürecindeki uzun çal›flma saatlerimde kimi
zaman sessizce, kimi zaman coflku ile bana hep destek olan eflime ve hayat›m›n
sevinci, gurur kayna¤›m çocuklar›ma, verdikleri engin sevgi ve destek için, teflek-
kür ediyorum.
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Hiperbarik t›bb›n bafllang›ç ve geliflimi Sualt› Hekimli¤i’nin tarihi içinde
yer al›r. Sualt› hekimli¤i ise dalg›çl›¤›n geçmifli ile çok yak›ndan iliflkilidir.
M.Ö. 4500 y›l›nda nefes tutularak serbest dal›fllar›n yap›ld›¤›, Asur'lularda dal-
g›çl›¤›n oldu¤u (Resim 1), M.Ö. 400 de gemilerin onar›m› ve bat›klardan mal-
lar›n kurtar›lmas› için Pers kral› Keyhüsrev'in dalg›çlar› kulland›¤›, M.Ö. 320
de Büyük ‹skenderin f›ç›ya benzeyen ve asl›nda ilk dal›fl çan› olarak kabul
edilebilecek bir ayg›t içinde bizzat dald›¤› (Resim 2), Aristo'nun M.Ö. 300 de
dalg›çlarda kulak zar› rüptürünü tarif etti¤i tarihi kay›tlarda mevcuttur (1-6).

Tedavi amac›yla yüksek bas›nc›n kullan›m› 1662 de ‹ngiltere'de, asl›nda
bir din adam› olan Henshaw'›n iç bas›nc› ayarlanabilen bir silindire hasta al-
mas›yla bafllam›flt›r.  Henshaw kendi icad› olan ve “Domicilium” ad›n› verdi-
¤i bu cihazda akut hastal›klarda yüksek, kronik hastal›klarda düflük bas›nç
uygulam›flt›r. Bilimsel gerekçesi ve sonuçlar› hakk›nda elimizde hiçbir veri-
nin bulunmad›¤› bu ilk giriflimin ard›ndan, 19 yy. da Avrupa'da baz› “Pnö-
matik Enstitü”lerin kuruldu¤unu, bu enstitülerdeki bas›nç odalar›nda 2 at-
mosfer veya daha yüksek bas›nçlarda tedavi uygulamalar› yap›ld›¤›n› biliyo-
ruz. Frans›z Junod ve Fabare 1834 de infla ettikleri bas›nç odas›nda  baz› pul-

Yüksek Bas›nçl› Hava Tedavisi

1.1.
Bölüm

Hiperbarik Tedavinin
Tarihçesi
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Asur'lu dalg›ç. 
Asur Kabartmas› (MÖ 900), 
British Museum. Londra (5).

——————————————

Resim 1.
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moner hastal›klar› da tedavi etmifl, 1837 de yine Fransa'da, Lyon'da zaman›n
en büyük bas›nç odas› Pravaz taraf›ndan yap›lm›fl ve bu odada, ne olduklar›
hakk›nda hiçbir bilgi bulunamayan baz› hastal›klar tedavi edilmifltir (7).

Yine 19. yy da, Fontaine adl› bir Frans›z cerrah ise  “hiperbarik cerrahi”
kavram›n› gündeme getiren ilk kifli olmufltur: Fontaine 1879 da infla etti¤i, iç
bas›nc› ayarlanabilen mobil bir ameliyathanede yirminin üzerinde operasyon
gerçeklefltirmifltir. 2 atmosfer bas›nç alt›nda yap›lan bu ameliyatlarda hem
daha derin anestezi sa¤land›¤› hem de hastalar›n anestezi sonras›nda, önce-
ki ameliyatlarda oldu¤u gibi, siyanotik görünmedikleri gözlenmifltir (7).

Amerika k›tas›nda hiperbarik tedavi uygulamalar› 1860 da Ontario, Ka-
nada'da bu k›tadaki ilk bas›nç odas›n›n inflas› ile bafllam›fl, ikinci oda sinir
hastal›klar›n› tedavi etmek için 1861 de New York'ta J. J. Corning taraf›ndan
infla edilerek kullan›lm›flt›r. Bundan yaklafl›k 50 y›l sonra, Kansas Üniversite-
si'nde anestezi profesörü olan O. J. Cunningham hipoksi krizlerinin bas›nç
odalar›nda baflar›l› flekilde tedavi edilebilece¤ini hastalar üzerinde göstermifl-

——————————————

Büyük ‹skender'i 
(M.Ö. 356-323) 

bir tür dal›fl çan› içinde 
dal›fl yaparken gösteren

temsili resim (5)    
——————————————

Resim 2.



tir. Kalp hastal›¤› ve dolafl›m bozuklu¤u olgular›n›n yüksek irtifada kötüleflip
deniz seviyesinde daha iyi olduklar› gözleminden hareket eden Cunning-
ham, infla ettirdi¤i 3 metre çap›nda, 27 metre uzunlu¤undaki  bas›nç odas›n-
da 1918 y›l›ndan bafllayarak birçok hastaya yüksek bas›nç tedavisi uygula-
m›flt›r. Cunningham’›n bir hastas›n›n flükran ifadesi olarak imal edip hediye
etti¤i 19.5 m çap›nda, küre fleklindeki bas›nç odas› ise bu güne kadar infla
edilmifl en büyük odad›r (Resim 3). Cunningham hipertansiyon, anemi, diya-
bet ve kanser gibi rahats›zl›klar› olan baz› hastalardaki “ kültürde üretilme-
yen baz› mikroplar›n” da yüksek bas›nçl› hava tedavisi ile inhibe edildi¤ini
gözlemlemifltir. Bu önemli t›p adam›n›n çal›flmalar› kendisinden istenen bi-
limsel aç›klamalar› sunmamas› nedeniyle 1930 y›l›nda Amerikan T›p Birli¤i
taraf›ndan durdurulmufltur (4).

Bas›nçl› havan›n, di¤er bir deyifl ile rekompresyon tedavisinin Dal›fl T›b-
b›’nda ilk kullan›m› 19.yy da gerçekleflmifltir. Hudson Nehri Tünelinin infla-
at› s›ras›nda mühendis olarak çal›flan ve  iflçilerin % 25 inin ölümle sonuçla-
nan bir rahats›zl›¤a u¤rad›¤›n› gören E.W. Moir, ifl alan›na bir bas›nç odas›
yerlefltirerek hastalanan iflçileri tedavi etmek için kullanm›fl ve rekompres-
yon tedavisi sayesinde ölüm oran›n› % 1.66 ya düflürmeyi baflarm›flt›r (4). Bu
tarihten itibaren hiperbarik tedavi dekompresyon hastal›¤›n›n primer tedavi-
si olarak kabul edilmifltir. ABD Donanmas›n›n 1924 te bafllatt›¤› çal›flmalar,
1945 y›l›nda tedavi tablolar› TT 1-4 ün, daha sonraki y›llarda ise hiperbarik
flartlarda oksijen soluma esas›na dayanan oksijen tedavi tablolar›n gelifltiril-
mesini sa¤lam›flt›r (4).

Tedavi  amac›yla yüksek bas›nc›n kullan›m› 17.yy. da bafllam›fl olmakla
birlikte, hiperbarik oksijen tedavisine giden yola oksijenin Priestley taraf›n-
dan 1774 de keflfi ile girilmifltir. Asl›nda bir din adam› olan Joseph Priestley
klor, amonyum, sülfirik asid gibi daha bir çok maddenin de kaflifidir. Büyük
bir fen bilimci, matematikçi ve kimyac› olan Frans›z Lavoisier ise  1789’da
yay›nlad›¤›, konsantre oksijenin organizma üzerindeki toksik etkilerini bildi-

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Hiperbarik Tedavinin Tarihçesi 11

——————————————

Cunningham'›n 
“Steel Ball Hospital”i (7).
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Resim 3.



ren raporu ile hiperbarik oksijen tedavisine önemli bir katk›da bulunmufltur.
Takiben, 1796 da Beddoes ve Watt taraf›ndan  oksijenin t›pta kullan›m› anla-
t›lm›fl, ancak hiperbarik oksijenden  hiç bahsedilmemifltir. 

Hiperbarik fizyolojinin an›tsal ismi Paul Bert (Resim 4), 1878 de  yazd›¤›
“La Pression Barometrique” adl›  kitab›nda (8) oksijen toksisitesini hiperba-
rik fizyoloji perspektifi ile aç›klayarak bilimsel temellere oturtmufl, yapt›¤› sa-
y›s›z deneyde gözlemledi¤i toksik etkileri nedeniyle, caisson hastal›¤›n›n te-
davisi için hiperbarik de¤il, normobarik oksijen kullan›lmas›n› önermifltir.

Dekompresyon hastal›¤›nda hiperbarik oksijenin ne kadar yararl› olabi-
lece¤i ise ilk kez Almanya'da, Dragärwerk kuruluflunda 1913 y›l›nda imal
edilen bir dal›fl simülatöründe yap›lan deneyler s›ras›nda fark edilmifltir. Bu-
rada, dal›fl hastal›klar›n›n tedavisinde kullan›lmak üzere 2 ATA bas›nçta çal›-
flan ve oksijen soluma düzene¤i de bulunan bir sistem 1917’de dizayn edil-
mifl, ancak üretilmeden tasar› olarak kalm›flt›r (2,7). 

Hiperbarik oksijenin (HBO) t›pta ilk kullan›m›, 1937 de Behnke ve
Shaw'›n dekompresyon hastalar›n› HBO ile tedavi etmeleriyle bafllam›fl, bu-
nu 1938 de Brezilya'da Ozorio de Almeida ile Costa'n›n lepra tedavisi için
HBO kullanmalar›, End ve Long'un 1942 de, ABD de hayvanlarda oluflturu-
lan CO zehirlenmesini HBO ile tedavi etmeleri izlemifltir.

1955 y›l›nda Churchill-Davidson ve arkadafllar› radyoterapi gören kanser
hastalar›nda hiperbarik oksijen kullanm›flt›r. Ayn› y›l Hollanda'da Amsterdam
Üniversitesi’nden Prof. I. Boerema, hayvan deneylerinden al›nan olumlu so-
nuçlar›n rehberli¤inde, aç›k kalp cerrahisindeki sirkulatuar arest s›ras›nda
hasta tolerans›n› artt›rmak için hiperbarik oksijenden yararlanm›fl ve olumlu
sonuçlar›n› 1956 da yay›nlam›flt›r (Resim 5).  Boerema 1960 da domuzlarda
yapt›¤› deneysel çal›flmalarda ise HBO kullanarak kan olmasa da canl›l›¤›n
korunabildi¤ini göstermifltir. Bu çal›flmalar›n sonucunda Amsterdam'da, için-
de tam teflekküllü bir ameliyathane bulunan büyük bir  bas›nç odas› kurul-
mufltur. Yine ayn› üniversiteden W.H. Brummelkamp ise hiperbarik oksije-
nin anaerobik infeksiyonlar› inhibe etti¤ini,  Clostridial myonecrosisteki so-
nuçlar› ve HBO ile tedavi etti¤i gazl› gangren olgular›n› 1961 de yay›nlanm›fl-
t›r (7,9). Bu arada, ‹skoçya'dan G. Smith ve G.R. Sharp bir karbonmonoksit
(CO) zehirlenmesi olgusunu HBO ile tedavi eden ilk hekimler olarak 1960 da
tarihe geçmifller, 2 atmosfer bas›nçta uygulad›klar› bu tedaviyi 1962 de bildir-
mifllerdir (4).

Hiperbarik oksijenin farkl› hastal›klardaki yarar› 1960 dan bafllayarak
peflpefle yay›nlanm›flt›r; anaerobik infeksiyonlar, hemoraji, hipoksi, CO ze-
hirlenmesini ekstremite arterlerinin oklüzyonu, osteomiyelit, inme izlemifltir.
Bu geliflmeler sonucunda, 1960 y›l›ndan itibaren çeflitli üniversite ve t›p mer-
kezlerinde bas›nç odalar› aç›larak hiperbarik oksijen tedavisi uygulamalar›na
bafllan›lm›flt›r.

1960 Sonras›ndaki Geliflmeler

Kardiovasküler cerrahi, gazl› gangren ve CO zehirlenmesinde hiperba-
rik  oksijen tedavisi ile sa¤lanan baflar›lar› izleyen araflt›rmac› ve klinisyenler,
ilki Amsterdam'da Dr. Boerema'n›n (Resim 6) baflkanl›¤›nda olmak üzere
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Paul Bert; 
“Hiperbarik Fizyolojinin 

Babas›”
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1963, 1964 ve 1965 te hiperbarik oksijenasyon konusundaki ilk uluslararas›
toplant›lar› düzenlenmifllerdir. Bu toplant›lar önceleri 4 y›lda bir, 1981 y›l›n-
dan itibaren 3 y›lda bir olmak üzere, International Congress on Hyperbaric
Medicine (ICHM) ad› alt›nda günümüzde de devam etmektedir. 

1966 y›l›nda ABD'de National Academy of Sciences bünyesinde olufltu-
rulan Hiperbarik Oksijenasyon Komitesi bu konuda k›lavuz niteli¤indeki ilk
kitab› yay›nlam›fl, bunu 1967 de  Undersea Medical Society'nin (UMS) kurul-
mas› izlemifltir. ABD donanmas›ndan alt› dalg›ç-denizalt›c› askeri doktor ta-
raf›ndan kurulan UMS önceleri yaln›zca Sualt› Hekimli¤i ile ilgilenirken
1970'lerin ortalar›ndan itibaren hiperbarik t›p klini¤i ve hiperbarik oksijen
tedavisi (HBOT) ile de ilgilenmeye bafllam›flt›r. 

1960’dan sonra birçok kronik hastal›k hiperbarik oksijenasyonun yarar-
l› olaca¤› umuduyla tedaviye al›nm›fl, ancak bilimsel titizli¤e yeterince önem
verilmeyifli ve uygulamalar› standardize edecek t›bbi bir organizasyonun
yoklu¤u 1970'lerde hiperbarik oksijen tedavisinin gerilemesine sebep
olmufltur. 1975 de San Fransisco'da Undersea Medical Society taraf›ndan dü-
zenlenen çal›fltay›n (workshop) ard›ndan 1976 da UMS içinde kurulan Hiper-
barik Oksijenasyon Komitesi hiperbarik oksijen tedavisinin indikasyon ve
uygulamalar›na standardizasyon getirmek üzere çal›flmaya bafllad›. J.C. Davis
ve T.K. Hunt'un editörlü¤ünde 1977 de yay›nlanan Hyperbaric Oxygen The-
rapy adl› kitap ise yüksek bilimsel kalitesi ile yeni bir soluk ve bak›fl aç›s› ge-
tirmifltir (10).

UMS, 1987 tarihinden bu yana çal›flmalar›n› Undersea and Hyperbaric
Medical Society (UHMS) ad› alt›nda sürdürmektedir. UHMS halen Sualt› He-
kimli¤i ve Hiperbarik T›p konusundaki en önemli bilimsel organizasyonlar-
dan biridir. Committee on Hyperbaric Oxygenation ise periyodik olarak  top-
lanarak 1977 de 4 katogoride de¤erlendirilen, daha sonra iki ana grupta top-
lanan indikasyonlar listesini kan›ta dayal› t›p esas›na ve yeni verilere göre
güncellefltirmekte ve yay›nlamaktad›r (11,12). 

Amerika Birleflik Devletlerinde bu geliflmeler yaflan›rken, 1970'li y›llar-
dan itibaren Avrupa'da da benzer örgütlenmeler gerçekleflmifltir; sualt› he-
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kimleri ve hiperbarik oksijen tedavisi ile u¤raflan araflt›rmac› ve klinisyenler
tarf›ndan 1965 de kurulan European Undersea Biomedical Society bilimsel
geliflmelerin  tart›fl›ld›¤› platformlar› oluflturmufl, uluslararas› bilimsel iliflkiler-
de öncülük yapm›fl, k›talararas› bilgi ak›fl›na önemli katk›larda bulunmufltur.
Çok uluslu bu uzmanl›k derne¤inin ad› 1994 y›l›nda European Underwater
and Baromedical Society (EUBS) olarak de¤ifltirilmifltir. Türkiye, 1979 y›l›n-
dan beri  bu bilimsel çal›flmalara kat›lmakta, son y›llarda, yönetim kurulu
üyeli¤i gibi idari görevler de almaktad›r.

Avrupa k›tas›ndaki çok önemli bir di¤er geliflme ise, Avrupal› hiperbarik
t›pç›lar›n hiperbarik oksijen tedavisi indikasyonlar›n›, araflt›rma ve tedavi
protokollerini saptamak, terapötik, teknik, malzeme ve personel ile ilgili
standartlar› oluflturmak, Avrupa Birli¤i sa¤l›k otoriteleri ile uzmanl›k alan›n-
daki resmi iliflkileri yürütmek, Sualt› ve Hiperbarik T›p konusundaki bilimsel
kurulufllar›n koordinasyon ve iflbirli¤ini sa¤lamak üzere European Commit-
tee for Hyperbaric Medicine'i (ECHM) kurmalar›d›r. ECHM, 1990 y›l›ndan be-
ri periyodik olarak, belirlenmifl konularda çal›fltaylar ve Hiperbarik T›p Kon-
sensus Konferanslar› düzenlemektedir (13-15). Ülkelerin uzmanl›k dernekle-
ri ile temsil edildi¤i bu toplant›larda Türkiye'yi Sualt› ve Hiperbarik T›p Der-
ne¤i ad›na bu kitab›n yazar› temsil etmekte, ayr›ca yönetim kurulunda da yer
almaktad›r. ECHM'in Temsilciler Kurulu'ndan baflka Etik, Araflt›rma ve E¤itim
konular›nda üç alt komitesi vard›r .

EUBS e ba¤l› olarak kurulan bir baflka komite de, European Diving
Technical Commitee (EDTC) dir. EDTC'nin çal›flmalar› daha çok dal›fl sistem-
leri ve hiperbarik teknoloji ile ilgilidir. Türkiye bu komitede de yer almak-
tad›r.

Hiperbarik t›p konusunda Avrupa'daki yap›lanma çerçevesinde bir bafl-
ka giriflim Eoropean College of Baromedicine'in (ECBM) kurulufl çal›flmalar›-
d›r. ECHM üyesi ülkelerdeki hiperbarik t›p ile ilgili tüm e¤itim, kurs, diploma
ve sertifikasyonlar› üstlenmesi planlanan bu çok uluslu yap›lanmada, günü-
müz itibar› ile, henüz bir sonuca var›lamam›flt›r.

Hiperbarik oksijen tedavisinin tarihinde Rusya, Japonya ve Çin Asya k›-
tas›ndaki önemli ülkelerdir. Her üç ülkede de geliflmeler 1960 l› y›llarda bafl-
lam›flt›r. Yay›nlar›n büyük ço¤unlu¤u ülkelerin kendi dillerinde oldu¤u için
çal›flmalar› yak›ndan izlemek mümkün olmamakla birlikte  say›lar› 600'ü
aflan hiperbarik tedavi merkezleri ve HBO tedavisi gören toplam hasta say›-
s› bak›m›ndan önde giden ülkelerden biri Rusya'd›r. 1988 y›l›nda kurulmufl
olan Hiperbarik T›p Okulu 2000 civar›nda uzman hekim yetifltirmifltir (16).
HBO tedavisi 10 ana bafll›k alt›nda toplanan 35 i aflk›n hastal›kta kullan›lmak-
tad›r (17).

Japonya ve Çin, gerek HBO uygulama ve yay›nlar›, gerekse uluslararas›
hiperbarik t›p toplant›lar›na bir kaç kez ev sahipli¤i yapmalar› ile dikkati çek-
mektedirler. Japonya'dan bildirilen ilk uygulamalar 1961 de paralitik ileusta
ve 1966 da periferik vasküler hastal›¤a ba¤l› iskemik alt ekstremitelerin teda-
visinde HBO kullan›m›d›r (18). Günümüzde, Japon Hiperbarik t›p Derne-
¤i'nin indikasyon listesine göre 12 si akut, 8 i kronik olmak üzere toplam 20
ana bafll›k alt›nda toplanan çeflitli hastal›klarda HBO tedavisi uygulanmakta-
d›r (19). 
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Çin'deki ilk bas›nç odas› ise 1964 te Fazhou'de kurulmufl ve kardiyak
cerrahiye hizmet etmifltir. Bugün üçte biri çok kiflilik olan 800 ün üzerindeki
bas›nç odas› ile Çin, hiperbarik oksijen tedavisinin en çok kullan›ld›¤› ülke-
ler aras›ndad›r (20,21). HBO ile tedavi edilen hastal›klar›n say›s›; 12 si primer,
53 ü sekonder (yard›mc›), 18 i araflt›r›lmakta olan olmak üzere 80 in üzerin-
dedir (17). 

Sualt› Hekimli¤inin Türkiye'deki geliflimi, ‹stanbul T›p Fakültesi T›bbi
Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dal› ile Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
aras›nda 1976 da ilki, 1979 da ikincisi imzalanan iki protokol ile bafllam›flt›r.
‹ki kurum aras›nda bilimsel ve teknik iflbirli¤ine olanak sa¤layan bu protokol-
lerin her ikisinde de  genç bir asistan ve uzman doktor olarak ad› ve imzas›
bulunan yazar, ‹stanbul T›p Fakültesi'ndeki ilk e¤itsel çal›flmalar› ve uluslara-
ras› bilimsel iliflkileri 1978 y›l›nda bafllatm›fl, ‹ngiltere'de Aberdeen Üniversi-
tesi'nden Sualt› Hekimli¤i konusunda “uzman” ünvan›n› ald›ktan sonra, 1980
ve 1981 y›llar›nda Türkiye'de hiperbarik t›p konulu ilk çal›flmalar ve Sualt›
Hekimli¤i konulu ilk doçentlik  tezi yay›nlanm›flt›r. Bu tarihten önce,
1960’larda, yukar›da ad› geçen Anabilim Dal›'ndan  hekim ve di¤er araflt›rma-
c›lar›n Gölcük Serbest Ç›k›fl Kulesi ile Çubuklu Kurtarma ve Sualt› Komutan-
l›¤›'nda baz› çal›flmalar yapt›klar›  da bilinmektedir (Resim 7) (22-24).

‹stanbul T›p Fakültesindeki bu geliflmelerden önce Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› Çubuklu Kurtarma ve Sualt› Komutanl›¤›'nda denizci askeri hekim-
lere verilen ve amac› dal›fl uygulamalar› ile dal›fla ba¤l› hastal›klar ve tedavi-
leri konusunda hekimleri bilgilendirmek olan, üç ay süreli “Dalg›ç Tabip ‹n-

Türkiye'de Hiperbarik T›bb›n Geliflimi 
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tibak Kursu”, sualt› hekimli¤i ve hiperbarik tedavi (rekompresyon tedavisi)
ile ilgili olarak Ülkemizde yap›lan tek e¤itim idi. 

Anabilim Dal›'nda çal›flma ve araflt›rmalar devam ederken (Resim 8,9),
1981 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› Uzmanl›k Tüzü¤ünde o zamana kadar “Deniz
Tababeti” olarak an›lan uzmanl›k dal›n›n ad›, ‹stanbul T›p Fakültesi temsilci-
leri Prof. Dr. N. Usman Özer ve Doç. Dr. M. Çimflit'in (Resim 10,11) önerile-
ri do¤rultusunda “Deniz ve Sualt› Hekimli¤i” olarak de¤ifltirilmifltir. Bu de¤i-
fliklik, daha sonraki y›llarda sualt› hekimli¤inin bir uzant›s› olarak tüm dün-
yadakine paralel flekilde Ülkemizde de geliflecek olan hiperbarik t›p yolun-
da at›lan önemli bir ad›md›r.
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1983 y›l›nda, ‹stanbul T›p Fakültesinde düzenlenen Sualt› Simpozyumu
bu konudaki ilk ulusal bilim toplant›s›d›r. Bunu 1984 y›l›ndaki Hiperbarik
Oksijenasyon Simpozyumu izlemifltir (25,26). Ayn› y›l ‹stanbul T›p Fakülte-
si'nde Sualt› Hekimli¤i Bilim Dal› kurulmufl, uzmanl›k e¤itimi için ilk asistan
doktorlar al›nm›flt›r (Resim12). Bilim Dal› 1989 da Anabilim Dal›na dönüfltü-
rülmüfl ve ülkenin hiperbarik t›p konusundaki ilk klini¤i ‹stanbul T›p Fakül-
tesinde aç›lm›flt›r.  Böylece daha önceleri yaln›zca sualt› hekimli¤i dal›nda
yap›lan araflt›rma, t›p e¤itimi ve klinik çal›flmalar›n yan›s›ra,  hiperbarik t›p
çal›flmalar›, HBO tedavisi indikasyonu konulan hastalar›n kabulü ve hiperba-
rik oksijen uygulamalar› da bafllam›flt›r. Bu uygulamalar, Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›n›n  Anabilim Dal›'na hibe etti¤i çok kiflilik bir bas›nç odas›, bir
denizalt› kompresörü ve fltandrolar sayesinde yürütülmüfltür. Ayn› tarihlerde
Gülhane Askeri T›p Akademisinde de Deniz ve Sualt› Hekimli¤i Anabilim
Dal› kurulmufltur. 

Kurulufl aflamas›nda ve ilk y›llardaki çal›flmalar›nda TC Deniz Kuvvetle-
ri Komutanl›¤›'n›n yo¤un destek verdi¤i Uzmanl›k Dal›'n›n ad›, 2002 y›l›nda
kabul edilen T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü ile  Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p
olarak de¤ifltirilmifl olup  4 y›ll›k teorik ve uygulamal› e¤itim gerektirmekte-
dir. Branfl›n uzmanl›k derne¤i 1993 y›l›nda kurulmufl olan Sualt› ve Hiperba-
rik T›p Derne¤idir. Kurucu baflkan› Prof. Dr. Maide Çimflit,  günümüzde ise
Prof. Dr. fiamil Aktafl't›r. Dernek, bilimsel çal›flmalara verdi¤i deste¤in yan›s›-
ra üniversite ile kamu ve özel sektörler aras›nda koordinasyon sa¤lamak ba-
k›m›ndan da aktif olarak çal›flmaktad›r.

Günümüzde,  ‹stanbul T›p Fakültesi ve Gülhane Askeri T›p Akademisi
e¤itim hastanelerinde, pek çok hastaya HBOT uygulanmakta ve bu hizmet
TC Sa¤l›k Bakanl›¤› için taraf›m›zdan haz›rlanan, uluslararas› bilim kurulufl-
lar› ile uyumlu indikasyon listelerine ve protokollere göre verilmektedir. ‹s-
tanbul T›p Fakültesi Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p Anabilim Dal›, Sualt›
Hekimli¤i ve HBO Hastalar›na ayr›lm›fl iki ayr› poliklini¤i; HBO hastalar›na
ve a¤›rl›kl› olarak kronik yaral› hastalara hizmet veren 21 yatakl› servisi; hem
dalg›çlar hem de di¤er hastalar için çok ve tek kiflilik bas›nç odalar› bulunan
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Hiperbarik Tedavi Ünitesi ile ideal bir yap›lanmaya sahiptir (Resim 13). Ül-
kenin di¤er baz› üniversite ve devlet hastanelerinde de benzer giriflim ve ge-
liflmeler sürmektedir.

Hiperbarik t›bb›n, HBO tedavisinin geliflimi ve somut yararlar› aç›s›ndan
çok önemli bir geliflme de ‹stanbul T›p Fakültesi'nde Prof. Dr. M. Çimflit ta-
raf›ndan Mart 2005 te kurulan Kronik Yara Konseyi (ITF-KYK) dir. ITF-KYK,
tamamen gönüllülük baz›nda geliflen bir yap› olup, hekimlik prati¤i s›ras›n-
da kronik yaralar ile ilgilenen 7 branfltan; Hiperbarik T›p, Genel ve Vasküler
Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Otropedi, Endokrin Hastal›klar ve
Diyabetoloji, ‹nfeksiyon hastal›klar›, Dermatoloji ö¤retim üyeleri taraf›ndan
oluflturulmufltur. ‹stanbul T›p Fakültesi'nden veya d›flar›dan yönlendirilen,
iyileflme sorunu olan farkl› etiyolojilere ba¤l› kronik yaralara multidisipliner
bir yaklafl›mla tan›, tedavi ve takip olana¤› sa¤layan ITF-KYK, hiperbarik ok-
sijen tedavisinin kamu sa¤l›¤› aç›s›ndan çok kapsaml› bir hizmet vermekte-
dir.

Uluslararas› XX. EUBS Kongresi'ni (27) 1994 y›l›nda  ‹stanbul'da düzen-
leyen ‹stanbul T›p Fakültesi Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p Anabilim Da-
l›, araflt›rmalar›, klinik, e¤itim-ö¤retim ve idari çal›flmalar› ile Undersea and
Hyperbaric Medicine Society (UHMS), International Congress on Hyperbaric
Medicine (ICHM), European Underwater and Baromedical Society (EUBS),
European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM), European Diving
Tecnical Committe (EDTC) ve European College of Baromedicine (ECBM)
gibi  uluslararas› bilim kurulufllar›nda bilimsel ve idari yönlerden aktif flekil-
de yer almaktad›r. EUBS in 2010 y›l›ndaki uluslararas› kongresi de bu  Ana-
bilim Dal› taraf›ndan düzenlenecektir. 
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