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Does envenomation by marine creatures a�ect human health?
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Konu:�Türkiye’de zehirli deniz canlılarının insan sağlığı üzerindeki etkileri incelenecektir. Zehirli deniz canlıları hakkında kısa 
bir giriş, türleri, insan vücudu ile ilgili temel fizyolojik kavramlar tanımlanacaktır. Bireysel etkileşimle ortaya çıkan sağlığı 
tehdit eden unsurlar, davranışlarımızın etkisi  incelenecektir. Korunmak için etkin yöntemler ve acil müdahale  yöntemleri 
tartışılacaktır.

Kısa�Özgeçmiş: Dr. Öğrt. Üyesi Selin Gamze SÜMEN Sualtı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Uzmanıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesinde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.  2017 yılından beri deniz canlılarının 
insan sağlığına olan etkileri üzerinde çalışmaktadır. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Derneğinde yönetim kurulundaki 
görevi ile alanında araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde sürdürülen Hiperbarik 
Oksijen Tedavisi Merkezleri ile ilgili projelerde bilimsel danışmanlık yapmaktadır. Sualtı Arkeolojisi ile ilgili kazılarda, dalış 
sağlığına yönelik tıbbi destek süreçlerinde araştırmacı olarak yer almaktadır.   TÜDAV yönetim kurulundaki görevleriyle 
yayakarsa.org ile ilgili çalışmaları desteklemektedir. Uzmanlık alanında 3 yüksek lisans öğrencisinin danışmanlığını yapmıştır. 

Brief�CV:�She is an Assistant Professor at the department of Underwater and Hyperbaric Medicine. She runs the facility as 
the Head of the Department at Hamidiye International Faculty of Medicine, University of Health Sciences. Since 2017, her 
research focuses on marine envenomation and human health. She continues to work as a researcher in her field with her 
duty in the board of directors of the Association of Underwater Medicine and Hyperbaric Medicine. She has been working 
as a scientific consultant in the projects related to Hyperbaric Oxygen Therapy Centers carried out by the Ministry of Health 
in Turkey. She is involved as a researcher in Underwater Archaeological excavations and participates in medical supervising 
process for diving related health problems. She supports the work related to yayakarsa.org with her other duties in the 
board of directors of TÜDAV. He has supervised 3 MD residents’ thesis in her field of expertise.
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