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Angelina	  Jolie	  Etkisi	  
•  Geçenlerde	  “ISI	  web	  of	  Science”	  da	  tarama	  yapDm.	  
•  Her	  iki	  memesini	  de	  aldırmak	  isteyen	  düşük	  meme	  kanseri	  riskine	  sahip	  

çok	  sayıda	  hasta	  ile	  karşılaşıyoruz.	  
	  
Sanatçının	  yüksek	  risk	  nedeniyle	  bilateral	  mastektomiyi	  seçmiş	  olması	  meme	  
kanserine	  duyarlılığı	  arDrdı.	  
•  Ama	  gereksiz	  bilateral	  	  mastektomi	  oranının	  da	  arLğını	  söyleyenlerde	  hiç	  

az	  değil.	  
•  “Riskli”	  ve	  ilateral	  mastektomi	  gerekebilecek	  grupta	  bilateral	  mastektomi	  

oranı	  	  aynı	  kalırken	  bilateral	  mastektominin	  “nedenini”	  sosyologlar	  
araşDrmaktalar…	  

…	  Angelina	  Jolie’nin	  toplum	  üzerindeki	  etkisi	  sadece	  meme	  kanserine	  
toplumsal	  farkındalık	  ar:şı	  ile	  sınırlı	  değil.	  	  Tahmin	  edebileceği	  gibi	  onun	  
“humaniteryan	  çabası”	  nında	  ayrı	  bir	  etkisi	  var	  …	  	  





•  Benim	  iyi	  taraRm	  !	  
•  Evet	  bu	  bir	  kesi	  izidir.	  
•  Ama	  benim	  için	  bundan	  

fazlasıdır.	  
•  Meme	  kanserine	  

yakalandım	  ve	  bununla	  
mücadele	  eUm.	  Bu	  
nedenle	  onu	  gururla	  
taşıyorum.	  Bu	  nedenle	  
benim	  iyi	  taraRm	  skarlı	  
taraRmdır.	  



•  Sevili	  vücudum.	  
•  Senden	  memnun	  değildim.	  Daha	  

uzun	  bacaklarım,	  daha	  düz	  bir	  
karnım	  ve	  daha	  sıkı	  kollarım	  olsun	  
isterdim.	  	  

•  Fakat	  ikimiz	  de	  bir	  kanser	  
sorunuyla	  karşılaşDk.	  Sağ	  
mememizi	  kaybeUk,	  saçımız	  
döküldü.	  	  

•  Fakat	  üstesinden	  geldik.	  	  
•  Seni	  olduğun	  gibi	  kabul	  edip	  

sevmeyi	  öğrendim.	  	  
•  Mükemmel	  olmayabilir	  ama	  

güzel…	  
•  Sen	  benim	  vücudumsun	  ve	  

seninle	  gururluyum…	  



For	  debate	  
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Hasta	  ile	  birlikte	  karar	  vermek	  lazım,	  ama	  hastanın	  da	  
riskinin	  yüksek	  olması	  lazım	  



Toplumu	  bazen	  korkutuyor	  
olabilirmiyiz?	  



Cevabı	  bilinen	  bir	  şeyi	  sormak	  	  
doğru	  mu?	  





















Perilous	  Equea)ons	  !!!	  












