Sıcak havalarda artış gösteren vaka

Üstelik bir bakıma Türkiye'ye özgü bir olay olarak adlandırılıyor...
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Gaziosmanpaşa Hastanesi El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Ünitesi’nin uzman hekimleri Op. Dr.
Fatih Kabakaş, Op. Dr. Berkan Mersa ve Op. Dr. Bülent Özçelik, yaz aylarında “Cama Yumruk”
atma olaylarının arttığını söyledi.

Yurtdışı kongrelerinde bilgi değişimi sırasında yabancı meslektaşlarına anlattıkları bu tür
vakaların, bu kadar yüksek sayıda olması onları bir hayli şaşırttığını belirten Op. Dr. Fatih
Kabakaş, “istem dışı cam kesikleri vakaları ile onlar da karşılaşıyor ancak cama vurarak
yaralanma olayı bir bakıma Türkiye’ye özgü bir olay olarak adlandırılıyor” dedi.

Cama vurma olaylarının arkasında bulunan ilk nedenin aile içi tartışmalar olduğunu belirten Op.
Dr. Berkan Mersa; “ Evliliklerde yaşanan sıkıntılar temel nedenlerden biri. Aile içi şiddet
uygulamaktan kaçan erkek, yumruğu cama atarak öfkesini ortaya koymaya kalkıyor. Ancak
hemen belirtelim erkekler kadar kadınlarda cama yumruk atarak yaralı olarak hastanemize
geliyor” şeklinde konuştu.

Daha çok ses çıkarması ve tepkinin büyüklüğünün anlaşılması için yapılan bu tür eylemlerin yaz
aylarında artış gösterdiğini belirten Op. Dr. Fatih Kabakaş ise şunları söyledi; “Nem ve
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sıcaklıklar insanları bunaltıyor. Aşırı su kayıpları bununla birleşince cama yumruk atma olayları
tetikleniyor. İşin çarpıcı göstergesi, sosyo- kültürel ve ekonomik olarak iyi durumda olanlarda da
bu tür olayların sıkça görülmesi. Doğal olarak bu kişilere yaptığımız tedavi sonrası psikiyatrik
tedavi de öneriyoruz.”

Gaziosmanpaşa Hastanesi El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Ünitesi’nin uzmanları, önemli bir
noktaya da işaret ederek şunları söylüyor; “Cama yumruk olaylarında sıkıntı yumruk atarken
değil, geri çekerken yaşanıyor. Ayrıca cam kesiklerinin küçük veya büyük görünmesi, hasarın
büyüklüğü ile doğru orantılı değil. Öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için bu yaralanmalara
dikkat etmek ve gerilim anlarında sükûneti muhafaza etmek önemli. Çünkü bu tür olaylarda
maddi ve manevi iş kaybı yaşanıyor. Böyle bir kesik durumunda en az bir ay eli alçıya alıyoruz.
Sinir kesilmesi halinde 6-8 ay eldeki belli bölümler hissedilmiyor.”

Cama yumruk atma yaralanmalarında, ilk müdahale sonrası 3-5 gün içinde El Cerrahisi
açısından müdahale yapılma olanağı olduğunu belirten Op. Dr. Fatih Kabakaş, “bu yaz
hastanemize ayda ortalama 15 cama vurma yaralanması geldi. Kış aylarında olaylar
azalıyor.”dedi.
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