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[1] 

Bilindiği üzere bir hastalığı başarıyla tedavi edilebilmek için ilk önce o hastalığı ne 

olduğunun tamamen bilinmesi gerekir. Bu konuda röntgen ışınlarının mühim bir yeri vardır. 

Kurduğum muayenehanemde röntgen muayenesi, röntgen tedavisi ve en yeni sistem 

elektrik cihazıyla elektrik tedavisi, elektrikli banyo tedavileri ve elektrikle masaj yapılmakta 

ve bu olağanüstü vasıtalar sayesinde diğer muâyene yöntemleriyle tanı konulması zor olan 

veyahut mümkün olamayan tıbbın her şubesine ait en önemli hastalıklar kesin tanı ve birçok 

tedaviye cevap vermeyen en ağır hastalıklar da başarıyla tedavi edilir. 

*** 

Röntgen muayenesiyle tanı konulan hastalıklar akciğer hastalıklarından zatü’l-cenb-i 

nethavî (akciğer zarı iltihabı sızıtısı), intifâh-ı rie (amfizem), rie ve cevf-i sadr-ı evrâmî 

(akciğer ve göğüs boşluğu veremi), özellikle memleketimizde birçok zarar sebep olan akciğer 

hastalığının henüz başlangıcında [2] tanı ve akciğerlerde yaptığı zararın derecesi ve yapılan 

tedavînin ne derece de fayda verip vermediği. Dahâme-i kalb (kalp irileşmesi), ümmü’d-dem-i 

ebher (atardamarda anevrizma) gibi önemli kalp ve ebher (atardamar) hastalıkları. Böbrek ve 

mesânedeki taşlar. 

Midenin şekli, konumu, hazmetme görevini gereği gibi yapıp yapamadığı, mide 

genişlemesi, mide kanseri, mide yaraları gibi önemli mide hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı 

olarak mide kapısında darlık olup olmadığı, midede asabî takallusât (sinirlerin kasılması) 

mevcut olup olmadığı. Yine kalın bağırsakların konumu, önemli bir hastalık neticesi darlık 

bulunup bulunmadığı, görevlerini gereğiyle yapıp yapmadığı teşhis edilir. Çok kere 

romatizma, sinir ağrıları zan edilen kemik ve mafsal (eklem) hastalıklarından kemik frengisi, 

kemik veremi, kemik sarkomu, iltihâbât mîh-i azm (büyük iltihaplar), mafsal veremi, mafsal 

romatizması gibi mühim kemik ve mafsal hastalıkları. 

Kırık ve çıkıkların yeri, durumu, tedavi esnasında kırık kemiklerin düzgün olarak 

kaynayıp kaynamadığı, velhasıl bel kemiği hastalıkları, şiddetli ağrılarıyla saralı [3] 

hastaların kafa kemiklerinde bu hastalıkları ortaya çıkaran mühim bir değişim olup olmadığı. 



Bunun gibi vücudun her hangi bir yerinde kalmış kurşun, cam kırıklarıyla, iğnelerin 

yeri ve vücuda ne gibi zarar verdikleri teşhis edilir. 

*** 

Röntgen Işınlarıyla Tedavi Edilen Hastalıklar 

Boyundaki şişlerle boyun lenf bezleri tüberkülozu yaralarının kusursuz tedavisi, el, 

kol, diz, ayak kemik ve mafsal veremi, lupus “karha-i âkile” (gittikçe genişleyen yara) 

egzama, cilt veremi, cilt kanseri ve daha diğer mühim cilt hastalıkları. Saç güvesi, kel, sikozis 

gibi saç hastalıkları. 

Şiddetli nezflere (kanamalara) sebebiyet veren rahim fibromları, lösemi gibi 

hastalıklar. Elem-i asab-ı verekî (kalça kemiği sinirleri ağrısı), siringomiyeli, cedere-i 

parankimâî ve daha diğer bunlara benzer asabî (sinir) hastalıklar tedavi edilir. 

Evrâmın (veremin) tedavisinde röntgen ışınlarını çok önemli hizmeti vardır. Kansız 

ameliyat imkanı ise ameliyatın ardından [4] tedaviyi röntgen ile tamamlamalıdır ki tekrar 

ortaya çıkmasın. 

Kanser ameliyatta tespit edilmiş veya ameliyattan sonra tekrar ortaya çıkmış ise 

derhal röntgen ışınlarıyla tedaviye başlamalıdır. Meme kanserleri, epiteliyoma, sarkomların 

bu tarzda tedavi edilmesi tavsiye olunur. 

*** 

Tıbbî Elektrik Cereyanlarıyla Tedavi Edilen Hastalıklar 

Mafsal (eklem) romatizması ve bel soğukluğundan kaynaklanan mafsal (eklem) 

tutukluğu, terzîz (cildin altındaki dokuların ezilmesi) neticesi ortaya çıkan dumûr-i adalî 

(adalelerinkuruması), tevessu‘-i mide (mide genişlemesi), usret-i hazım (sindirim güçlüğü), 

gebelikteki muanid kay’ât (aşırı kusma), inkibâz-ı muanid (aşırı kabızlık), şişmanlık, idrarını 

tutamamak, zafiyet-i bedeniye (vücutta halsizlik) ve daha diğer bunlara benzer hastalıklar 

çağdaş fennin imkanlarına uygun olarak tedavi edilir.  

[Pul] [El Yazısıyla Yazılan Tarih] 21 Teşrin-i Sâni 1333 [21 Kasım 1917]  


