
Sabah - Türk Şifası

Oyuncak sandığı bomba patlayınca parmaklarını yitiren Libyalı Muammer, Türk doktorlar
tarafından 7 kez ameliyata alındı. Ayak parmağı eline nakledilince yazı bile yazabilecek

  

Libyalı Muammer Makada, henüz 8 yaşında... Ev hanımı annesi, memur babası ve 4 kardeşi ile
birlikte savaşın ortasında büyüdü. Libya Sirte'de, eski Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin
öldürüldüğü kentte yaşıyorlardı. Kaddafi'nin yakalandığı anda evlerinden tüm çatışma seslerini
duymuş minik kafasına kazınan bu sesler onu çok korkutmuş. Evlerinin duvarlarında halen
onlarca kurşun bulun duğunu söylüyor. Savaşta da olsa 17 yaşındaki ablası Fatima ile birlikte
okula gitmeye devam etmişler. Ancak savaşın korkunç yüzü bir gün okul dönüşünde onları da
yakalamış. Evin bahçesinde yerde gördüğü şeyi çocuk aklıyla küçük bir top zannetmiş. Eline
aldığı sırada korkunç bir patlama olmuş iki eli de kanlar içinde kalmış. Önce Trablus'a
götürülmüş, bir hafta tedavi gördükten sonra hayatında ilk kez uçağa binerek Türkiye'ye
gönderilmiş. 

İKİ AYDIR TÜRKİYE'DE 
Küçük Muammer, parçalanmış ellerinin tedavisi için Libya yetkilileri tarafından Medical Park
Gebze Hastanesi El Cerrahisi Bölümü'ne yönlendirilmiş. Yaklaşık iki aydır burada tedavi
görüyor. Doktorları, Muammerin minik ellerini kurtarabilmek için tam 7 kez ameliyat ettiler, 30
saat ameliyat masasında kaldı. Zorlu bir tedavi sürecinin en sıkıntılı dönemini geride bıraktı.
Yakında bombanın paramparça ettiği ellerini eskisi gibi kullanabilecek, arkadaşlarıyla top
oynayabilecek, okuluna gidebilecek. 

DOKU TRANSFERİYLE BOMBA YARALARI SİLİNDİ
Medical Park Gebze Hastanesi El Cerrahisi Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Atakan Aydın ve El
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Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kabakaş, gelişen tedavi süreciyle ilgili şu bilgileri verdiler:
"Muammer'in parçalanan ellerini kurtarabilmek için işaret parmağına tarak kemiğinden kemik
transfer edildi. Doku transferi yapıldı. İleride yeni baş parmağın boyu yeterli olmazsa ayaktan
ele parmak transferi gerçekleştirilecek. Bir elin fonksiyonel olarak çalışması için, baş parmak ve
ona karşı gelen iki parmağın olması gerekiyor. Biz ona başparmak kazandırmaya çalışıyoruz.
Tedavisi yaklaşık 3 ay sonra tamamlanacak. Tedavisi bittiğinde Muammer, eskisi gibi ellerini
kullanabilecek, okuluna gidebilecek, yazı yazabilecek. Parmak eksiklikleri olacak ama fonksiyon
kaybı olmayacak."

  

Haber İçin Tıklayın
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