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TESPİT/ÖNERİ
Tüm dünyada ve ülkemizde insan yaşamının uzaması ve yaşlanan nüfusun artmasıyla, kemik
hastalıkları giderek önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Günümüzde 200 milyondan fazla
insanın kemik hastalığı olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de 2010 yılında yapılmış
FRAKTÜRK araştırmasında 50 yaş ve üzerindeki bireylerin %50'sinde osteopeni ve %25'inde
osteoporoz saptanmıştır. Bu oran, 50 yaş üstündeki kadınlarda % 12.9 ve erkeklerde % 7.5 dur.
Kalça kırıklarının 2010 yılında, Türk toplumunda 50-64 yaşlarındaki bireylerde toplam 24.000
/ yıl olduğu ve bunların %73'ünün kadınlarda ve özellikle 75 yaşlarından sonra olduğu
saptanmıştır. Türkiye’de 2010 yılında tahmini nüfus 75.7 milyon iken, 2035 yılında nüfusun
%23 artarak 92.9 milyona, 2050 yılında ise 100 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu
artışın yaşlı nüfusa tahmini yansıması 85 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısının, her iki cinste 9
kattan fazla olacağı, 70 yaş ve üzeri kişilerin oranının %13, 50 yaş ve üzerindekilerin ise %38
artacağı hesaplanmaktadır.
Kemik hastalıklarının risk faktörleri çoğu zaman ailevi ve genetik yatkınlığa bağlıdır. Genetik
olarak ailesinde herhangi bir kemik hastalığı bulunan insanlar, 50 yaşını geçtikleri takdirde
düzenli olarak kontrole gitmeleri gerekmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi gençken ortaya
çıkmayan anormal durumlar, kemik hastalıklarında da yaşlanınca ortaya çıkmaktadırlar.
Bu değerlendirmeler ilimiz için de yapıldığında paralel sonuçlar ortaya çıkmakta ve bölgemizde
bu hastalık ile mücadele edebilecek donanımda hastaneler olmamasından ötürü hastalar
İstanbul , Ankara, Adana gibi şehirlere sevk edilmekte ve iyi bir tanı ve tedavi alamadıkları için
iyileşmeleri güçleşmektedir.
Yukarıda sayılan başlıca sebepler ve daha önceki komite çalışmalarımızda değerlendirilen
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Eski Devlet Hastanesi)’nin kapatılmasının oluşturacağı
olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve hali hazırda kurulu tam teşekküllü cihazlarıyla, Acil Servisi,
Kardiyolojik Yoğun bakımı, bütün servis yatak ve aletleriyle Elazığ Eğitim ve Araştırma
Hastanesi (Eski Devlet Hastanesi)’nin 2.basamak sağlık hizmetleri sunabilecek Elazığ Devlet
Hastanesi olarak veya 200 Yataklı Elazığ Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi olarak yeniden faaliyete sokulması Elazığ halkının ticari, istihdam, sosyal ve sağlık
hizmetleri bakımından karşı karşıya bırakıldığı mağduriyetinin giderilmesi ve ilimizde ve
bölgemizde ihtiyaç olan ve karşılanamayan sağlık hizmet eksikliğini gidermek için bir çözüm
olacak ve Sağlıkta Serbest Bölge ve Sağlık Turizmi alanlarında çalışmalar yapılan ilimizin sadece
bölgemizde değil tüm ülke ve uluslararası alanda Sağlıkta bir cazibe merkezi olması için önemli
bir adım atılmış olacaktır.
Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüz ile kapsamlı bir çalışma başlatılarak teklifimizin
projelendirilmesi ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde
taleplerimizin iletilmesi ve takip edilmesi konusunu arz ederiz.
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