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Yaşamı Savunmaktan Başka Çaremiz yok! Bombaların patlamayacağı
bir ülke umudumuzu diri tutuyoruz…
Ölüm saçan bomba bu kez Sultanahmet’te patladı. Yine ölüm, yine yaralılar yine acı ve
keder her yanımızı sardı. Ankara’da düzenlediğimiz Barış mitinginde yanı başımızda
patlayan bombanın benzeri bu kez İstanbul’un göbeğinde patladı. Kimin patlattığını dair
kavram karmaşası yaratmanın, mağdurları, ölenleri suçlamanın, üç maymunu oynamanın
hiçbir işe yaramadığı bu olayda bir kez daha aşığa çıktı. Tıpkı Suruç’ta gençleri parçalayan,
Ankara Garında Barış çağrıcılarını öldüren bombada olduğu gibi IŞİD’in izleri bu bombada
bir kez daha ortaya saçıldı.
Öncelikle ölen dünya vatandaşlarının yakınlarına başsağlığı diliyor, tüm yaralıların acil
şifaya kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bombalamanın duyulduğu ilk andan itibaren
Sağlık yetkililerine ilettiğimiz “her türlü yardıma hazırız” çağrımızı yineliyoruz.
TTB-İstanbul Tabip Odası ve SES yöneticileri olarak bombalamanın yaşandığı
Sultanahmet’te ölenlerin anısına saygımızı göstermek üzere aynı gün Saat 19.00’da kurum
yöneticileri olarak karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulunup, yaralıları ziyaret etmek
üzere Haseki Hastanesi’ne ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz.
Sağlık Örgütleri olarak kaygımız büyüyerek devam ediyor. Bombaların patlamadığı,
kimsenin canlı bombalara maruz kalmadığı bir ülkede yaşama umudumuzu diri tutmaya
devam edeceğiz…

Sultanahmet bombalamasında yaralananlara dair bilgi notu:
Samatya: Toplam 4 yaralı başvurusu olmuş. Biri yüzeyel doku yaralanması ve cilt altı
yabancı cisim tanısıyla yatırılmış. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Genel durumu iyi. Bir kişi
diz yaralanması, diz kırığı tanısıyla yatırılmış. Hayati tehlikesi yok. Diğeri bacakta kırık, baş
ve boyunda yaraları var. Biri de ağır yaralı. İç organ yaralanmaları, karaciğer, mide ve
bağırsak yaralanması nedeniyle ameliyata alınmış, hayati tehlike barındırıyor.
Cerrahpaşa: 3 yaralı. Hafif yaraları var. Genel durumları iyi.
Çapa: 3 yaralı. İki kadın biri erkek. Birinde parçalı bacak kırığı var. Diğerinde karın içi
yaralanma ve bacak kırığı. Üçüncü hafif sıyrıklarla yaralanmış.
Haseki: 2 yaralı var. Beyin cerrahisinde ameliyatta. Durumu ciddi. Yoğun Bakım’da…
Diğeri hafif yaralı..

Bezm-i Alem: 4 yaralı. Ağır yaralı yok..Müşahadeye alınmışlar.
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