TA N I V E T E D AV İ B Ö L Ü M L E R İ
ACİL SERVİS VE AMBULANS HİZMETLERİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Oral İmplantoloji
Ortodonti
Pedadonti
Periodontoloji
Protez
ANESTEZİ, ALGOLOJİ VE AĞRI MERKEZİ
Genel ve Lokal Anestezi
Spinal/Epidural Anestezi
BESLENME VE DİYET
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Bel ve Boyun Fıtığı Mikrocerrahi
Disk Cerrahisi Kranial Cerrahi
CHECK-UP PROGRAMLARI
Ayrıntılı Check-up
Çocuk Sağlığı Check-up
Erkek Sağlığı Check-up
Genel Check-up
Göz Sağlığı Check-up
Kadın Sağlığı Check-up
Kanser Tarama Check-up
VIP Kadın Check-up
VIP Erkek Check-up
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK KARDİYOLOJİ
Fetal Ekokardiografi
ÇOCUK NÖROLOJİ
ÇOCUK PSİKİYATRİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Alerji Testleri
Sağlıklı Çocuk Takibi
DERMATOLOJİ
Derma Lazer
Ciltte PRP Tedavisi
Jinekolojik Lazer
Dermatoskopi
Saç Ekimi
ENDOKRİNOLOJİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
ESWT
Ağrı Tedavisi Kuru İğne
GASTROENTEROLOJİ
Gastroduedonoskopi
Kolonoskopi
Endoskopik Kanama Müdahaleleri
GENEL CERRAHİ
Endokrin Cerrahi
Gastroenteroloji Cerrahisi
Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi
Meme Cerrahisi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Allerji ve Aşı
Solunum Fonksiyon Testleri
GÖZ HASTALIKLARI
Glokom
Katarakt ve Refraktif Cerrahi
Kornea ve Kontakt Lens
Laser Cerrahi
Okulaplastik Cerrahi
Retina ve Diyabet
Şaşılık
İÇ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Gebelik ve Doğum
Jinekolojik Cerrahi/Myom ve Over Kisti
Laparoskopik/Histeroskopik Müdahale
Menopoz Takibi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Varis Cerrahisi
Arteryel (Atardamar) Ameliyatları
Diyabetik Ayak Yara Tedavileri
Böbrek Yetmezliği İçin Fistül Açılması
El-Ayak Terlemesi İçin Kapalı Ameliyat
KARDİYOLOJİ
Efor-Treadmill
Holter (24 saat EKG)
EKG
Ekokardiyografi
KLİNİK LABORATUVAR
Allerjenler
Biyokimya
Endokrinoloji
Hematoloji
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
Seroloji
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
Baş Boyun Cerrahisi
Kulak Cerrahisi
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Rinoplasti
Pediatrik KBB
NEFROLOJİ
NÖROLOJİ
EEG
EMG
Migren Botoksu
NÖRO-PSİKİYATRİ
ODYOLOJİ VE İŞİTME TARAMA
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Artroplasti-Kalça Cerrahisi
Ayak Cerrahisi
Diz Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Spor Yaralanması
Ağrı Tedavisi-PRP
PERİNATOLOJİ
PLASTİK, ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
PSİKİYATRİ
PSİKOLOJİ
Psikoterapi
Kişilik Testleri
RADYOLOJİ
Bilgisayarlı Tomografi
Direkt Röntgen
Kontrastlı Tetkikler
Kemik Dansitometri
Mamografi
MR (Manyetik Rezonans)
Renkli Doppler Ultrason
Ultrasonografi
Perküten Radyoloji(Biopsi İşlemleri)
ROMATOLOJİ
UYKU LABORATUVARI
ÜROLOJİ
Prostat Cerrahisi
Mikrocerrahi
Varikosel Cerrahi
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı
YOĞUN BAKIMLAR
Genel Yoğun Bakım
Neonatal (Yeni Doğan) Yoğun Bakım
Cerrahi Yoğun Bakım
Koroner Yoğun Bakım

Çocuk Sağlığı, Dahiliye, Kadın Doğum, Ortopedi, Genel Cerrahi
alanlarındaki Uzman Hekimlerimizle

7/24 HİZMETİNİZDEYİZ

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Sevgili Türkiye Dostları,
Türkiye Hastanesi olarak 27 yıldır siz değerli dostlarımıza hizmet verebilmenin mutluluğu içerisindeyiz.
Kurulduğumuz günden bu güne kadar çağdaş, kurumsal bir iş anlayışını benimseyerek, güncel bilgilerle
donatılmış uzman, nitelikli tıbbi ve idari kadrolarımızla, hasta haklarına saygılı ve geleneksel değerlere bağlı
kalmış, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmayı misyonumuz olarak benimsedik.
Sağlık kuruluşlarında; sağlık ihtiyaçlarının aynı yerde başlaması ve şifa ile bitmesi en ideal olanıdır. Tüm
çalışmalarımızı bu amaç çerçevesinde geliştiriyoruz. Çok yakında hizmete girecek olan yeni bina projemizde
erişkin ve bebek yoğun bakım üniteleri, kadın doğum polikliniği ve fizik tedavi ünitesi gibi sağlık hizmetlerini
bir arada topladık. Öncelikli amacımız, Hastanemizden hizmet alan tüm hastalarımızın sağlıkta tek ve
güvenilir adresi olabilmektir.
Ekibimiz tarafından sizler için titizlikle hazırlanan sağlık iletişimi yayınımız Reçete’nin bu sayısı da yine
ilgiyle okuyacağınız içeriklerle dolu.
Dergimizin bahar sayısında, havalarında ısınması ve eğitim döneminin de bitmesi ile beraber çocuklarda karne
korkusu ve ebeveynlere tavsiyeler, çocuklarda yaz aylarında oluşan hastalıklar, yaz aylarında beslenme
gibi konular yer almaktadır.
Yine alanında Uzman Doktorlarımız; sinüs ameliyatları ve cerrahi tedavileri, PRP ile ortopedik tedavileri, normal
doğum ve sezaryen doğum arasındaki farkları, idrar kaçırma problemini, tiroid hastalıklarını, Keratokonus ile
ilgili detayları, hipertansiyon ile ilgili merak ettiklerinizi, migren rahatsızlığını ve tedavi yöntemlerini,
kas romatizması gibi zengin içerikle anlatılan sayfaları siz değerli okuyucularımız için hazırladılar.
Sağlık sektörü olarak çok önemli bir iş yapıyoruz. Bu nedenle en büyük mutluluğumuz, sağlığına kavuşarak
hastaneden ayrılan hastalarımız oluyor. Yüksek standartlardaki sağlık hizmetlerimizi daha fazla insana
ulaştırmaya, hep birlikte değişmeye, gelişmeye ve büyümeye devam edeceğiz.
Bu vesile ile hayırlı Ramazanlar diler, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
Sağlıklı günler dileriz…
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DOÇ. DR. HANEFİ ÇAKIR
O P. D R . E R D İ N Ç C E Y L A N

MİGREN
DOÇ. DR. ADİLE ÖZKAN

K A S R O M AT İ Z M A S I ( F İ B R O M İ YA L J İ )
D O Ç . D R . AY L A A K B A L

36

NORMAL DOĞUM
O P. D R . F Ü R E YA Z İ L A L H O C A G İ L

18

38

20

40

22

42

24

44

26

46

28

48
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UZM. DR. ŞÜKRÜ CİDO
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DANIŞMA KURULU
Acil
D r. Me h m et S a rg ı n
D r. Ra h m et M u s t a fa
D r. S ü h a G ö n e n d e n
Anestezi
Uz m . D r. Ş a b a n B a y yozg a t
Uz m . D r. F i g e n E rg ü n
Uz m . D r. Leve nt Me r i ç
U z m . D r . Yu s u f Z i y a Ye n e r
Beslenme ve Diyet
Dyt. Esra Kurt Mutlu
Dyt. Bahattin Arslan
D y t . Ayş e n u r Cu m u rc u
Beyin Cerrahisi
O p . D r. Leve nt A kd u yg u
Biyokimya
Uz m . D r. E m i n e A k ı n

T Ü R K İ Y E H A S TA N E S İ
A D I N A İ M T İ YA Z
SAHİBİ VE BAŞHEKİM
DT. FA R U K KO C A
S O R U M L U YA Z I İ Ş L E R İ M Ü D Ü R Ü
H AYAT İ O DA B A Ş I
YAY I N K U R U L U
DR. MEHMET SARGIN
O P. DR. NEVRA TOPALİS MAİLOĞLU
S E M R A K AYA
HALİL ÖZTÜRK
EDİTÖR
BERİL BAKİ
G R A F İ K TA S A R I M C I
E R G İ N YA V A Ş

YÖ N E T İ M Y E R İ
T Ü R K İ Y E H A S TA N E S İ
M E R K E Z M A H . DA R Ü L AC A Z E C A D .
N O : 1 4 / 1 3 4 3 8 1 Ş İ Ş L İ / İ S TA N B U L
TEL: 0212 214 14 14
FA K S : 0 2 1 2 3 1 4 1 4 1 5
w w w. t u r k i ye h a s t a n e s i . c o m

Cildiye
Uz m . D r. Met i n O ğ u z
O p . D r. Me ht a p Ka ra a s l a n
Çocuk Cerrahisi
O p . D r. Ce m Ka ra
Çocuk Kardiyoloji
D o ç . D r . Yı l m a z Yo z g a t
Çocuk Nöroloji
D o ç . D r. B a r ı ş E k i c i
Çocuk Hastalıkları
Uz m . D r. S a l i m E rd o ğ a n
Uz m . D r. Ş ü k r ü Ç i d o
U z m . D r . M u s t a f a Te n g i r ş e k
U z m . D r . Wa s s i m B e k r a k i
Uz m . D r. E s ra Po l a t o ğ l u
Çocuk Psikiyatri
Uz m . D r. Ö ze n A l e m d a r
Diş Ünitesi
D t . H i l a l Yı l d ı z Yü k s e l
D t . H . İ b ra h i m Le ke s i z
Endokrinoloji
D o ç . D r. Fev z i B a l ka n
F i z i k Te d a v i v e R e h a b i l i t a s y o n
D o ç . D r. Ay l a A k b a l
Gastroenteroloji
Uz m . D r. Re f i k O kç u
Uz m . D r. Fu l ya A r ı
Genel Cerrahi
P r o f . D r . H a s a n Ta ş ç ı
O p . D r. Ca v i t Ha m za o ğ l u
O p . D r. Ece Ko ç u m
Göğüs Hastalıkları-Alerji
P rof. D r. Re ce p Ayd i l e k

YA P I M

Göz Hastalıkları
P r o f . D r . Tu n ç O v a l ı
P rof. D r. Me h m et Ça k ı r
D o ç . D r. Ha n e f i Ça k ı r
O p . D r. M . Ka d i r Eg e m e n o ğ l u
O p . D r. Ço l p a n O va l ı
O p . D r. M . B a h a t t i n K ı r
O p . D r. E rd i n ç Cey l a n
İç Hastalıkları
D o ç . D r. S a b a h a t t i n G ü l
U z m . D r . A h m e t F a r u k Ya ğ c ı
Uz m . D r. Me h m et Ne c i p Çet i n e r
U z m . D r . Ya s i n K e s k i n
Kalp Damar Cerrahisi
D o ç . D r. B i l a l Ka a n İ n a n
Kardiyoloji
P rof. D r. R i fa t E ra l p U l u s oy
Kadın Doğum
P rof. D r. M u s t a fa Kü ç ü k ( Pe r i n a t o l o j i )
O p . D r. N i h a l Ça k ı r
O p . D r . N e v r a To p a l i s m a i l o ğ l u
O p . D r. Me ht a p Ka ra a s l a n
O p . D r. Ö zg ü r Çet i n e r
O p . D r . Tü l a y K o l d a ş
O p . D r. Ayş e Me r ye m Us l u
O p . D r. Fü reya Z i l a l Ho ca g i l
Klinik Psikoloji
Uzm. Psk. Hatice Çizmecioğlu
Uzm. Psk. Gülşah Dursun
U z m . P s k . E l i f N u r Ya z ı c ı
Kulak-Burun-Boğaz
P rof. D r. İs m et E rca n Ca n b a y
O p . D r . A h m e t Yı l d ı r ı m
O p . D r. İ l h a n Ö z b e k
O p . D r. Ceva t Uça r
O p . D r. E m ra h Çe l i k
Nefroloji
D o ç . D r. D e d e Ş i t
Nöroloji
D o ç . D r. Ad i l e Ö z ka n
U z m . D r . Yı l m a z K e n d i r l i
O r t o p e d i v e Tr a v m a t o l o j i
P rof. D r. B ü l e nt A ks oy
O p . D r. Me h m et He l va c ı
O p . D r . Ta r ı k Ş e n e r
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
O p . D r . Te k i n G ü m ü ş o ğ l u
Psikiyatri
Uz m . D r. Zey n e p Ş e n ka l
Radyoloji ve Görüntüleme Ünitesi
Uz m . D r. Ö m e r Fa r u k Evc i l
Uz m . D r. Ne ca t i S ö n m e z
Uz m . D r. N i l g ü n E re n
Uz m . D r. Fu n d a A ka ç l ı
Uz m . D r. Ad n a n A l pt e k i n
Üroloji
O p . D r . A h m e t Ta l h a B e ş ı ş ı k
BASKI
İHLAS GAZETECİLİK. A.Ş.
MERKEZ MAH. 29 EKİM CAD.
İ H L AS P L A Z A N O : 1 1 A /4 1
Y E N İ B O S N A , BA H Ç E L İ EV L E R / İ S T.
TEL: 0212 454 30 00

Reçete Dergisi Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin sağlık sektöründeki mesleki süreli yerel yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır.
Dergide yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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Kansere 360 Derece Bakış Etkinliği

Halkımızda kanser konusunda farkındalık oluşturmak, bilincini artırmak, kanser hakkında sağlık okur-yazarlığını
sağlamak ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla ülkemizde her yıl “01-07 Nisan Ulusal Kanser Haftası”
olarak belirlenmiştir. Halkta ve sağlık personelinde farkındalık oluşturmak üzere, Türkiye Hastanesi olarak
06 Nisan Cuma günü, İski Çağlayan Hizmet
Binasında “Kansere 360° Bakış” farkındalık
etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Türkiye
Hastanesi personeli ve İski Çağlayan Hizmet
Binasında görevli personeller katılmıştır.
Türkiye Hastanesi Kurumsal Facebook
adresinden canlı olarak verilen etkinlikte
Hastanemiz Uzmanlarından, Genel Cerrahi
Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, Beslenme ve
Diyet Uzmanı Esra Kurt Mutlu, Klinik Psikolog
Hatice Çizmecioğlu kanser hakkında merak
edilen sorulara yanıt verdi.
1 saat boyunca Türkiye Hastanesi Facebook
sayfası üzerinden yapılan canlı yayınımızda
50.055 kişiye erişim sağlanmıştır.

Ataşehir Adıgüzel M.Y.O Konferansı

13 Nisan 2018 Cuma günü Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
ev sahipliğinde düzenlenen “Sağlık Yönetimi Kariyer Zirvesi”ne katılan
Hastanemiz Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hayati ODABAŞI öğrenci
lerin sektöre dair merak ettiklerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. İki
oturum olarak gerçekleşen panele ilgili son derece büyüktü. Etkinlik
sonunda Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerine katılım
belgesi verildi.

Ayvansaray Üniversitesi’nde
Öğrencilerle Buluştuk
10 Nisan 2018 tarihinde Ayvansaray Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinliğinde Türkiye
Hastanesi olarak yer aldık. Etkinlikte Hastanemiz Genel
Müdür Yardımcısı Sn. Hayati ODABAŞI Sağlık Kurumları
İşletmeciliği öğrencilerine “Geleceğin Hastane Yöneticileri”
isimli bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Hastanemiz Acil Servis
Sorumlu Hemşiresi Neşe DEMİREZER ve Radyoloji Teknikeri
Funda KILIÇ öğrencilerin sektöre dair sorularına yanıt verdi
ler. Etkinlik sonunda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
V. Rektör Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN, Hastanemiz Genel
Müdür Yardımcısı Sn. Hayati ODABAŞI’na plaket takdim ettiler.
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Kıymetli Çalışanlarımızın Dünya
Kadınlar Gününü Kutladık
Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve
Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası
bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi
ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.
Bizde Türkiye Hastanesi olarak 08 Mart’ta kıymetli
çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Gününü çiçeklerle
kutladık.

Sosyal Medya Eğitimi

İletişim araçlarının en yeni hali, günümüzde etkisini
fazlasıyla hissettiren, sosyal medya ile eş zamanlı bir
iletişim trafiği oluştu. Mobil tabanlı oluşu tüm dünya üzerinde aynı anda milyonlarca insanın iletişim
kurmasını sağlıyor. Hastane çalışanlarımıza sosyal
medya hesaplarını daha etkili kullanabilmeleri için
ajansımız tarafından eğitim verildi. Türkiye Hastanesi
sosyal medya hesapları sizlere daha iyi hizmet verebilmek üzere yenilendi. @turkiyehastanesi Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube ve LinkedIn
hesaplarını takip ederek güncel sağlık bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Adıgüzel M.Y.O Öğrencileri
Hastanemizi Ziyaret Etti

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Tıbbi Dokümantasyon bölümü
öğrencileri hastanemizi ziyarete geldiler. Açılacak
olan yeni binamız başta olmak üzere tüm idari ve tıbbi bölümleri ziyaret eden öğrenciler, etkinlik sonunda bahçemizde Hastanemiz Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hayati ODABAŞI ile sohbet etme imkanı
da buldular. Mezun olup işe girme arzusunda olan
öğrenci misafirlerimiz Hastanemiz ile ilgili izlenimlerini de aktadırlar.

İnsan Kaynakları Ekibimiz
Biruni Üniversitesi’nde

2017-2018 yılında Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Fakültesinden mezun olanlar için düzenlenen ‘3.Biruni Kariyer Günleri’ nedeniyle Hastanemiz İnsan Kaynakları Ekibi
etkinlikteki yerlerini aldılar. Standımıza yoğun ilgi
gösteren öğrenciler ve mezunlar, İnsan Kaynakları
Ekibimiz ile yüz yüze görüşebilme imkanı elde ettiler. Sektöre dair merak edilen sorulara yanıt alan
öğrenciler ve mezunlar iş başvuru formu doldurarak
da Hastanemize ilgi gösterdiler.
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Hastalar ve Çalışanlar Fotoğraflarla Türkiye Hastanesi’ni Anlattı
Hastalar ve çalışanları Türkiye Hastanesi’ni en güzel
fotoğrafla en iyi şekilde anlatmak için yarıştı. Birbirinden renkli fotoğrafların yarıştığı yarışmada kazananlar ödüllerini Türkiye Hastanesi Genel Müdür
Yardımcısı Hayati Odabaşı’nın elinden aldı.
“Hastalarımızın ve Çalışanlarımızın Gözünden Türkiye Hastanesi” isimli yarışmada dereceye giren isimlerin çalışmalarının bulunduğu sergi açıldı. Katılımcılar aralarında drone ile de çekilen fotoğrafların
bulunduğu sergideki birçok eseri dikkatle inceledi.
Ardından hastane personeli ve hastaların çektiği 16 Mayıs tarihleri arasında www.asirlikkampus.com
üzerinden oylanan fotoğraflar arasından dereceye
giren isimler açıklandı. Hastalarının ve çalışanlarının
Türkiye Hastanesi’ni en iyi şekilde anlatmak için
yaptığı yarışmada 2 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Rengarenk çiçekler ile hastaneyi anlatan
fotoğrafıyla hastane çalışanı kategorisinde Yardımcı
Sağlık Personeli Fadime Şeker 1’inciliği elde ederek
büyük ödüle hak kazandı. Hasta Danışmanı Nefise
Yuyucu 2’inci olup, Hasta Danışmanı Soner Taşhan
ise 3’üncülüğü elde etti. Bilgi İşlem Personeli Rıdvan Dündar ise “Jüri Özel Ödülü’ne” hak kazandı.
Fotoğrafların belirlenmesinde 4 bin oy kullanıldı
Yaklaşık 4 bin oyun kullanıldığı yarışmada hastaların
çektiği fotoğrafların yarıştığı kategoride birinciliği
Güney Tepe, ikinciliği Meryem Doğan, üçüncülüğü
ise Necla Özarslan aldı. İlk 3’e giren vatandaşlar
ise VIP Check Up hakkı kazandı. Sergide Osmanlı ve hastane arşivinden çıkartılan hastaneye ait 15
adet fotoğraf ile en çok beğeni alan ve ilk 20’ye
giren fotoğraflarda misafirlerin beğenisine sunuldu.
Hastane içerisindeki kafeterya bölümünde bulunan
sergi 16 Mayıs tarihine kadar misafirlerin ziyaretine
açık olacaktır.
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“Bir daha hastanemizin ne kadar güzel olduğunu
anlamış olduk”
Yarışmaya katılmak için çok sayıda fotoğraf çekildiğini
ve fotoğraflarla hastaneye başka bir gözle bakmaya başladığını dile getirerek herkesi tebrik ettiğini ifade eden Türkiye Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı
Hayati Odabaşı, “Gerçekten bir daha hastanemizin ne
kadar güzel olduğunu anlamış olduk. Rahmetli Enver
Ören Ağabey der ki; hastaneye gelenleri misafir olarak
kabul edin. Bu yarışmada da 4-5 binlere yakın bir oy
kullanımı oldu sosyal medya üzerinden bu bizi gerçekten şaşırttı” ifadelerini kullandı.
“Bir sürü fotoğraf çektim”
İkinciliği beklemediğini anca çok mutlu olduğunu ifade eden Hasta Danışmanı Nefise Yuyucu, “Bir sürü
fotoğraf çektim hastanenin içinden, dışından ön
cepheden, arka cepheden son dakika bu fotoğrafa
karar verdim. Çok hevesliydim. Yarışmaya katılmak,
hastane tanıtımı adına bir şeyler yapmak hoşuma gidiyordu” dedi.
“Birinciliği hiç beklemiyordum”
Hastane çalışanı kategorisinde 1’inci olan Yardımcı
Sağlık Personeli Fadime Şeker, “Bir sürü çektim ama
bunu koymak istedim, birinciliği hiç beklemiyordum
çünkü hastanemizin daha güzel fotoğrafları var, çok
mutluyum” dedi.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Biz Bilinci Eğitimi

23 Ocak-30 Ocak-03 şubat 2018 tarihleri arasında,
özel bir toplantı salonunda hastanemiz personellerine “Biz Bilinci - Psikodrama Yöntemiyle Kurum
İçi Personel Eğitimi” düzenlenmiştir. Eğitimler
Klinik Psikoloğumuz Hatice Çizmecioğlu tarafından
verilmiştir. Eğitimde, Psikodrama tekniği ile; Kurum
içi iletişim, empati, sempati, etkili dinleme, takım
çalışması ve ekip ruhu, ben değil biz olabilmek üzerine konular anlatılmıştır.
Her hafta idari ve tıbbi bölümlerden seçilen 20 arkadaşımız 3 saatlik eğitime katıldılar. Eğitim sonunda katılımcılar katılımcı belgelerini aldılar ve Eğitimcimiz Klinik Psikolog Hatice Çizmecioğlu’na plaket
töreni düzenlendi.

Hemşireler Günü

Hemşirelik mesleği bireyi bilme, yanında olma, onun
yaşamını kolaylaştırma gibi birden çok faaliyetleri
de kapsamaktadır. Hemşireler hastasının iyileşme
sürecinin en büyük ortaklarındandır. Hastaların
bu yolculuklarında yanında olan hemşireler süreci
de hızlandırmaktadır. Sağlık hizmetlerinin isimsiz
kahramanları değerli hemşirelerimizin 12 Mayıs
Hemşireler Günü’nü hediyeler ve çiçeklerle kutladık.

Anne Adayları Gebe Okulu’nda

Anne adaylarını bilinçli ve bilgi sahibi olarak
doğuma hazırlayan Gebe Okulu etkinliğimiz her
ay hastanemiz kafeteryasında ücretsiz olarak
gerçekleştirilmektedir. Etkinliğe alanında uzman;
Klinik Psikoloğumuz, Psikiyatrımız, Çocuk Doktorumuz, Diyetisyenimiz, Ebe Hemşiremiz ve Yoğun
Bakım Hemşiremiz, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanımız konuşmacı olarak katılmaktadır. Dileyen
tüm anne adayları etkinliğe katılabilirler. Detaylı bilgi
için 0212 314 14 14’ü arayınız.

Doktorlarımızın Tıp Bayramını
Kutladık
Sağlık sektöründe 27
yıldır kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden hizmet veren
hastanemiz;
kıymetli
hekimlerimizin 08 Mart
Tıp bayramını hediye ve
çiçeklerle kutladı. Gece
- gündüz, 7/24 insan
sağlığına hizmet eden
tüm Tıp Çalışanlarına
minnettarız.
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Bizden Haberler

Yeni Binamız
Çok Yakında Hizmetinizde
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Şuan faaliyette bulunduğumuz tarihi hastane binamız,
1894 yılında Sultan II.Abdulhamit Han tarafından
yaptırılmıştır. 1991 yılında da bu bina tarihi ve doğal
özellikleri korunarak İhlas Holding tarafından modern
hastane temasına uygun şekilde restore edilerek
Türkiye Hastanesi ismiyle ülkemize kazandırılmıştır.
Hastanemiz 17bin m² açık alan üzerinde tarihle doğanın
bütünleştiği yemyeşil bahçe düzenlenmesi ile adeta
şehrimize nefes aldıran bir konumdadır.Bununla beraber oluşturduğumuz hastane anlayışı ile hastalarımıza
huzur ve güven ortamında hizmetimize devam ediyoruz. Mevcut hastanemizde alanında uzman 68 Hekimimiz, 80 Hemşiremiz ve yaklaşık 433 Personelimiz
ile hizmet veriyoruz. Hastanemizde günlük ortalama
600 muayene, 30 ameliyat yapılıyor. Sağlık sektöründe
27 yıldır var olan hastanemizin marka algısı yüksek ve
marka değeri olan A sınıfı hastane grubunda yer almanın gururunu yaşıyoruz.

Yeni binamızda vereceğimiz hizmetler; Kadın Doğum
Polikliniği, Fizik Tedavi Ünitesi, Radyolojik Görüntüleme
İşlemleri (BT, Ultrason, Röntgen), Doğumhane ve
Ameliyathane, Bebek ve Erişkin Yoğun Bakım, Yataklı
Hasta Servisleri olacaktır.
Ayrıca yeni binamızda yer alan son teknoloji Bilgisayarlı Tomografi cihazımız şuan Türkiye’de iki yerde bulunmaktadır. 32 kesitli çekim yapan BT sistemimizin
en büyük özelliği en üst düzeyde görüntü kalitesinde
minimum dozla çekim yapabilmesidir. BT anjiyografi,
Dental BT gibi özellikli işlemler de yapılabilmektedir.

Yoğun bakım üniteleri bize üst segmentte ve özellikli ameliyatları yapmamıza olanak sağlayacaktır. Yeni
binamızda yatak sayımız ve yoğun bakım imkanlarımızdaki artışla özellikli ameliyatları yapmaya imkan
sağlayacağız.
Çok yakında hizmete girecek olan yeni binamız yeni
branşlar ile 4bin m² alanda hizmet vermeye hazırlanıyor.
Bu binada mevcut kapasiteye ek olarak 53 yataklık bir
artış olacaktır. Öncelikli hedefimiz; yoğun bakım yatak
sayımızı artırmak olacaktır. Bu hedefimiz doğrultusunda 18 yatağımızı, erişkin yoğun bakım ve bebek yoğun
bakım olarak ayıracağız. Bu artış sayesinde insanlara
daha fazla hizmet verebileceğiz. Bazı spesifik ameliyatları hastanemizde rahatlıkla gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca kadın doğum bölümümüz ve fizik tedavi ünitemizi
yeni binaya taşıyacağız. Böylece daha modern imkanlarla her iki bölümü de revize etmiş olacağız.
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Bizden Haberler

Aramıza Yeni Katılan Doktorlar
OP. DR. FÜREYA ZİLAL HOCAGİL

KA D IN HA S TAL IKL ARI VE D OĞU M UZ MANI

UZMANLIK ALANLARI
• Riskli Gebelikler
• Ürojinekoloji
• Jinekolojik Operasyonlar
• İnfertilite
• Laporoskopik Operasyonlar 		
ve Tanısal Laporoskopi
• Histereskopik Operasyonlar
ve Tanısal Histeroskopi
• Cinsel Terapi
• Ağrısız Doğum

O P. D R . E M R A H Ç E L İ K

KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI

UZMANLIK ALANLARI
• Rinoplasti
• Rinoloji
• Yüz Cerrahisi
• Dolgu - Botoks
• Pediatrik KBB

UZM. DR. LEVENT MERİÇ
Y OĞU N BAKIM S ORU M L U SU

UZMANLIK ALANI
• Anesteziyoloji ve Reanimasyon
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OP. DR. AYŞE MERYEM USLU

KADI N HASTALI KLARI VE DOĞU M U ZMA N I

UZMANLIK ALANLARI
• Riskli Gebelikler
• Ürojinekoloji
• Jinekolojik Operasyonlar
• İnfertilite
• Laporoskopik Operasyonlar
ve Tanısal Laporoskopi
• Histereskopik Operasyonlar
ve Tanısal Histeroskopi
• Ağrısız Doğum

UZM. PSK. ELİF NUR YAZICI
ÇOCUK VE ER GEN TERAPİ STİ

UYGULADIĞI TESTLER
• Wechsler Çocuklar için Zeka 		
Ölçeği-IV (WISC-IV)
• Bender Geştalt II Görsel Motor
Algılama Testi
• Denver II Gelişimsel Tarama Testi
• İnsan Çizimi Testi, Aile Çizimi Testi
• Çocuklar için Algı Testi (CAT)
• Tematik Algı Testi (TAT)
• AGTE (Ankara Gelişim Tarama 		
Envanteri)

OP. DR. ERDİNÇ CEYLAN
GÖZ HASTALI KLARI UZ MANI

UZMANLIK ALANLARI
• Katarakt
• Kornea
• Refraktif Cerrahi

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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PRP Tedavisi Nedir?
O P. D R . M E H M E T H E LV A C I

O R T O P E D İ V E T R A V M AT O L O J İ U Z M A N I

PRP (Platelet Rich Plasma), ya da diğer adıyla Trombositten Zengin Plazma, kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve
düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir. Kullanımda
olan onlarca PRP hazırlama kiti yardımıyla, hastadan
10-60ml arasında kan alınır, bu kan tek kullanımlık özel
filtreler ve santrifüj cihazları ile ayrıştırılarak istenmeyen
kısımları uzaklaştırılır. Ayrıştırılan 2-6 ml kısım, trombositten zengin plazmayı içerir ve bir çok kas iskelet
sistemi yaralanmasında uygulama alanı bulmuştur.
Trombositlerin asıl görevi, bir yaralanma ol duğu anda
meydana gelen kanamayı durduran pıhtıyı oluşturmaktır. Bunun yanında dokunun onarımı ve iyileşmesine
katkıda bulunan onlarca büyüme faktörü içerirler. Bu
büyüme faktörleri ortama verildiğinde, vücudun kendi
iyileşme mekanizmalarına destek olarak hasarlı dokulardaki tamire yardımcı olurlar.

Trombosit nedir?

Trombositler
kanımızda
bulunan
esas
olarak
pıhtılaşmadan sorumlu hücrelerdir. Bunun yanında dokunun onarımı ve iyileşmesine katkıda bulunan onlarca
büyüme faktörü içerirler.
Kanda alyuvar-kırmızı küre (KK), akyuvar-beyaz küre (BK)
ve trombositler bulunmaktadır. Normal bir kan örneğinde
% 93 KK, % 6 trombosit ve % 1 BK bulunmaktadır.
PRP tedavisi sırasında amaç hastadan alınan kanın
teknoloji yardımıyla KK’yi % 5’e düşürüp, trombosit
miktarını %94 e çıkarmaktır.
Geçmişte trombositlerin sadece pıhtılaşmada rol
oynadığı düşünülmekteydi. Son yıllarda
yapılan
çalışmalarda trombositlerin pıhtılaşmanın yanı sıra
doku yenilenmesi ve onarımında da büyük bir rol
oynadığı ispatlanmıştır.

PRP vücutta nasıl etki eder?

Trombositlerdeki mevcut aıfa granülleri , pıhtılaşma faktörlerini ve yara iyileşmesi süresince salınan büyüme
faktörlerini içerir. Trombositten zenginleştirilmiş plazma
sıvısı doğal bir ilaç gibi etki gösterir. Yaralanmanın ve
zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak gibi yapıların
hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırırlar. PRP ‘nin özellikle diz kireçlenmelerinde görülen
kıkırdak zedelenmeleri ve aşınmaları üzerine iyileştirici etkisi gösterilmiştir. Bu gibi durumlarda PRP yavaş
ortaya çıkan ama kalıcı tedavi sağlayabilmektedir.

PRP hangi hastalıklarda etkilidir?

PRP genel cerrahi, plastik cerrahi ve ortopedinin
değişik alanlarında uygulanmıştır. Bunlar içinde ortopedik kullanımları birkaç başlık altında özetlenebilir.
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1. Kronik tendinopatiler: Tenisçi dirseğinde PRP

uygulamaları ile %79-93 oranında başarılı sonuçlar
elde edilmiştir. Bu oran kortizon uygulaması ile elde
edilen sonuçlardan biraz daha iyidir, ayrıca kortizon
uygulamasının dezavantajlarından kaçınılmış olur.
Benzer şekilde aşil tendon hastalıklarında, kronik
patellar tendon yaralanmalarında ve plantar fascitis hastalığında PRP uygulamaları ile % 80 civarında başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bu hasta grubunda
istirahat, ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleri ile yeterli
sonuç alınamayan durumlarda PRP tercih edilmelidir.
2. Diz bağ yaralanmaları: Sporcularda sık görülen
iç yan bağ yaralanmaları sonrası PRP enjeksiyonları ile daha hızlı iyileşme ve daha kısa sürede spora
dönüş olduğunu gösteren çalışmalar vardır.
3. Kas yaralanmaları: Yine sporcularda görülen
kas çekmeleri veya kas içi kanamalarda PRP enjeksiyonları ile daha hızlı spora dönüş bildirilmiştir.
4. Osteoartrit (Kireçlenme): Diz eklemindeki osteoartritin erken evrelerinde PRP enjeksiyonları ile 6
ay süreyle hastaların ağrılarında azalma ve fonksiyonlarında düzelme olduğu bildirilmiştir. Ancak PRP tedavisi hastalığın doğal seyrini değiştirmez ve var olan
aşınma ve yıpranmayı geri döndüremez. Karşılaştırmalı çalışmalarda PRP enjeksiyonlarının hyalüronik
asit enjeksiyonlarına göre biraz daha üstün olduğu
gösterilmiştir.
5. Kıkırdak onarımına destek olarak: Genç
hastalardaki kıkırdak yaralanmalarının tedavisi halen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde hasarlı eklem kıkırdağını orijinal mimari
yapısı ve biyolojik özellikleri ile yeniden oluşturmak
mümkün değildir. Bir çok tedavi yöntemi ile oluşturulan tamir dokusunun kalitesini artırmak için PRP
uygulamaları gündeme gelmiştir. Kıkırdak onarımında kullanılan ve matriks adı verilen biyolojik örtüler,
içlerinde hücrelerin gelişmesi ve kıkırdağa dönüşmesi için uygun ortamı sağlayan sentetik ve eriyebilen
yapılardır. Bu matrikslerle beraber PRP veya kemik
iliği konsantresi uygulamaları ile, daha yüksek kalitede bir onarım dokusu elde edilebileceği gösterilmiştir.
Günümüzde PRP’nin en çok üzerinde çalışılan ve en
heyecan verici alanı budur.
6. Cerrahi sırasında yardımcı olarak: Çeşitli
çalışmalarda PRP’nin jöle şeklindeki formu, diz protezi, omuz kas kopmalarının tamiri ve ön çapraz bağ
onarımlarında kullanılmıştır. Ameliyat sonrası kanamayı azaltmasına rağmen, sonuçlar üzerinde olumlu
bir etkisi olduğu gösterilememiştir.

Tedaviden sonra beklenen yararlar nelerdir?

Şikayetlerde önemli azalmalar olmaktadır,buna bağlı
olarak yan etkileri olabilecek uzun süreli ilaç alımı
veya cerrahi operasyonlar gerektirebilecek daha
agresif tedavilerden hastayı korumamızı sağlayabilmektedir.Ayrıca hastanın normal işlevlerine daha
erken kavuşması da sağlanabilecektir.

PRP UYGULAMASININ YAN ETKİLERİ NEDİR?
• Herhangi bir yan etkisi olmayan PRP tedavisinde
herhangi bir ilaç, ürün vb. farmakolojik ilaç verilmeyip,yalnızca kişinin kendi kanı kullanıldığı için herhangi bir alerji, hastalık bulaşma riski, doku uyuşmazlığı
riski de bulunmuyor.
• Şüphesiz her enjeksiyonda görülen morarma,
kanama, kızarıklık, yanma ve az da olsa ağrı veren
sinir hassasiyeti gibi durumlar görülebilir.
• Kişinin kendi kanı yine kendisine verildiğinden, herhangi bir hastalığın bulaşması söz konusu değildir.
Ancak, hijyene çok dikkat edilse bile bazen istenmeyen enfeksiyonlar sözkonusu olabilir.
• Hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan uygulamalarda herhangi bir yan etki,olumsuzluk izlenmez .
• Kullanılan materyale kişinin kendi kanının dışında bir şey eklenmediği için güvenli bir uygulamadır.
Ancak böylesine yüksek güvenlikli bir etki elde edebilmek için UYGUN KİTLER KULLANILMALIDIR.
• Yapılan tedavi sonrası kişi günlük hayatına devam
edebilir.

Tedaviden sonra ne beklenmelidir?

Sıklıkla ilk tedaviden sonra enjeksiyon yapılan bölgede
ağrı oluşmaktadır.Bir kaç gün devam eden bu ağrılar
iyileşme ve doku onarımı geliştikçe azalmaktadır. Bu
ağrılı dönemde günde 4-5 defa belirli aralıklarla 15-20
dakikalık buz uygulaması yapılmalıdır.
Bu tedavi süresince anti-enflamatuar ilaçların alınmaması gerekmektedir.Gerekli durumlarda ağrı giderme ve rahatlamayı sağlamak için paracetamol
gibi ağrı kesiciler alınabilir.
Tedaviden sonra birkaç gün ağır kaldırma ve spor
gibi faaliyetlerden kaçınmak gerekmektedir. Enjeksiyondan sonra durumunuza göre günlük faaliyetlere
ve hafif sporlara yavaş yavaş başlamanız önerilir.
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Keratokonus

DOÇ. DR. HANEFİ ÇAKIR

G Ö Z S A Ğ L I Ğ I V E H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

Keratokonus nedir?

Keratokonus gözün ön kısmındaki kornea tabakasının
incelmesi ve sivrilmesiyle seyreden, düzensiz
astigmatizma ve miyopiye yol açarak görmede
azalmaya neden olan ilerleyici bir göz hastalığıdır.

O P. D R . E R D İ N Ç C E Y L A N

G Ö Z S A Ğ L I Ğ I V E H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

Ayrıca retinis pigmentosa (tavuk karası hastalığı),
Down sendromu, bazı bağ dokusu hastalıkları gibi
genetik geçişli hastalıklarla da birliktelik gösterebilir.
Günümüzde, keratokonusun çok faktörlü bir hastalık
olduğu, genetik yatkınlığı olan kişilerde göz kaşımaya
bağlı travma gibi çevresel etkenlerin devreye girmesiyle
ortaya çıktığı bilinmektedir.

Hastalığın seyri nasıldır?

Keratokonus genellikle ergenlik döneminde veya
yirmili yaşlarda başlar ve kişiden kişiye değişen bir
hızda ilerler. Bu ilerleme 35-40 yaşlar civarında durur
ve hastalık stabil hale gelir. Hastalık her iki gözü
etkilemekle birlikte oldukça asimetriktir ve sıklıkla bir
gözde daha belirgin olarak bozulma gösterir.

Keratokonus tanısı nasıl konulur?

En sık rastlanan belirtileri; kısa sürelerle artan miyopi
ve astigmatizma ve buna bağlı olarak sık sık gözlük
değişmesi, gözlüğe rağmen iyi görememe, gece
görüşünde azalma, ışık hassasiyetinde artıştır.

İlerlemiş keratokonus hastalarını deneyimli bir göz
doktoru standart göz muayenesi ile tanıyabilir. Ancak
şüpheli ve erken olgularda göz muayenesine ek
olarak özel tetkik cihazlarıyla (kornea topografisi ve
kornea kalınlık ölçümü) değerlendirme yapılarak tanı
konulmaktadır. Kornea topografisi, keratokonusun
takibi
ve
uygulanan
tedavilerin
sonucunun
değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır.

Kimlerde görülür ve neden ortaya çıkar?

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Belirtileri nelerdir?

Cinsiyet farkı göstermeksizin hem kadın hem
erkeklerde görülür. Etiyolojide göz kaşımaya bağlı
tekrarlayan travma ve genetik faktörler sorumlu
tutulmuştur. Sıklıkla gözlerde aşırı kaşınmaya yol
açan allerjik göz hastalığı olan kişilerde görülür.
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Keratokonus tedavisinde ilk adım eğer hastalık
ilerleme döneminde ise ilerlemenin durdurulmaya
çalışılmasıdır. Hastalık ilerleme hızı kişiden kişiye
değişkendir ve ilerleme genellikle gençlerde görülür.
İlerleme olup olmadığını anlamak için 4-6 ay ara ile

TÜ RK İY E H A S TANESİ

muayeneler tekrarlanır. İlerleme varsa uygulanan
tedavi kollajen çapraz bağlama (crosslinking)
tedavisidir. İlerlemesi durdurulmuş keratokonus
hastalarının görme keskinliğini artırmak için uygulanan
diğer yöntemler; kontakt lens uygulamaları, kornea
içi halka yerleştirilmesi, göz içi lens uygulanması ve
kornea naklidir.
• Kollajen çapraz bağlama (crosslinking) tedavisi:
Bugün için ilerlemeyi durdurmak için kanıtlanmış
tek yöntem “crosslinking” (CCL) yöntemidir. Ancak
CCL yönteminin emniyetle uygulanabilmesi içinse
teşhiste geç kalınmamış olması, yani korneanın
aşırı incelmemiş olması gereklidir. CCL yönteminde
hastanın gözüne riboflavin damlası damlatıldıktan
sonra göze ultraviole ışığı uygulanır. Bu şekilde
oluşan fotokimyasal reaksiyon ile korneanın sertliğinin
artırılması ve güçlendirilmesi sağlanır.
• Kontakt Lensler: Gözlüklü görmesi tatminkar
düzeyde olmayan keratokonus hastaları keratokonus
için özel imal edilmiş sert kontakt lensler veya hibrid
kontakt lenslerden (yumuşak ve sert birarada) istifade
edebilir. Kontakt lensler korneası çok incelmiş ileri
evre hastalara uygun değildir.

korneanın çok incelmemiş ve çok dikleşmemiş olması
gerekmektedir. Uygun gözlerde korneaya yerleştirilen
halkalar korneada düzleşme yaparak en iyi düzeltilmiş
görme keskinliğinde artış sağlamaktadır.
• Göz içi lensi uygulaması: İlerlemesi durmuş
keratokonus hastaları eğer kontakt lens ve
halka tedavilerinden faydalanamıyorsa miyopi ve
astigmatizmayı gidermeye yönelik diğer bir tedavi
seçeneği göz içi lensi uygulanmasıdır. Bu lensler kişinin
kendi saydam lensi üzerine veya renkli iris tabakası
üzerine yerleştirilmektedir. Bu tür bir uygulamanın
yapılabilmesi için hastanın kornea endotel hücre
sayısının yeterli olması şartı aranmaktadır.
• Kornea nakli: Kornea nakli genellikle ihmal olmuş,
korneası çok incelmiş ileri keratokonus hastalarında
diğer yöntemlerden faydalanılamadığı için son çare
olarak uygulanmaktadır.

• Kornea İçi Halka Yöntemi: Halka yönteminde
polimetilmetakrilat
veya
akrilik
polimerlerinden
yapılmış olan yarım daire şeklinde protezler
korneada femto saniye laserle hazırlanan tüneller
içine yerleştirilir. Halka yönteminin uygulanabilmesi
için keratokonusun ilerlemesinin durmuş olması,

17

Sağlık

Safra Kesesi Taşları

P R O F. D R . H A S A N TA Ş Ç I
GENEL CERRAHİ

S

afra kesesi taşları daha çok kadınlarda görülür.
Ortalama olarak her 8 kadının birinde safra kesesi
taşı tespit edilmiştir. Özellikle 40 yaşın üstündekiler,
çok doğum yapmış ve kilolu olanlarda bu hastalık
görülmektedir. 		
Taşlı safra kesesinin iltihabı sonucu kesenin delinmesi ile
safra ve cerahatin karın boşluğuna dökülmesi ameliyat
edilmediği takdirde ölümle sonuçlanan bir durumdur.
Yine küçük taşların ana safra kanalına kaçmaları ve
bu kanalın kalem ucu kadar olan alt ucunu tıkamaları
sonucu oluşan tıkanma sarılığı veya cerrahi sarılık acil
tedavi edilmediği takdirde çok kısa sürede ölümle
sonuçlanan bir diğer durumdur. Yine Safra kesesindeki
küçük taşların ana safra kanalının alt ucunda pankreas
bezine ait kanalı tıkamaları sonucu oluşan pankreatit
de tedavi edilmediğinde %50 ölümle sonuçlanır.
Bir başka önemli yan etkide safra kesesi kanserleridir.
Bu kanserlerde %95 oranında kesede taş mevcuttur.
Bu da safra kesesi kanserleri ile safra kesesi
taşları arasında çok sıkı bir ilişkinin var olduğunu
göstermektedir.
Eski tıp kitaplarında sessiz safra taşı diye bir terim
kullanılmaktaydı. Artık günümüzde bu inanış kesinlikle
terkedilmiştir. Çünkü zaten taş olan yerde staz dediğimiz
durgunluk vardır ki; bunun sonucu da enfeksiyondur.
Bu hastalarda herhangi bir hastalığa özel olmayan;
karın ağrıları, hazımsızlık, şişkinlik, ekşime, yanma gibi
sindirim sistemine ait yakınmalar olur.
Bazen hastalarda omuz ve sırt ağrıları uzun yıllar
romatizma zannedilerek tedavi edilir. Eskiler buna safra
kesesi romatizması derlerdi. Doğrusu hiç de haksız
değillerdi.
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok sık rastlanan
bir yanılgı safra kesesi hastalarının kalp hastalığı
varmışçasına değerlendirilip tedavi edilmeleridir. Burada
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gerçekten mevcut olan safra kesesi ile kalp koronerleri
arasındaki refleks cevap kese hastalığının kalp hastalığı
bulguları ile ortaya çıkmasına yol açar. Bunlardaki
göğüs ağrıları, sıkıntı, hatta elektrokardiyografideki
bozukluklar enfarktüs zannedilir. Bunlara uzun yıllar kalp
ile ilgili tetkik ve tedaviler uygulanır. Oysa safra kesesi
kalbi denilen bu sıkıntılar safra kesesinin çıkartılması ile
son bulur.
Safra kesesinde taş olan hastalarda tartışmasız
tek bir kural vardır, kesenin çıkartılması. Bizim
burada vurgulamak istediğimiz ameliyat yönteminin
ne olması gerektiğidir. Tüm gelişmiş, modern tıp
uygulayan ülkelerde yöntem bellidir; Laparoskopik
Kolesistektomi. Bu uygulamada hastanın karnına 1
cm.’lik bir delikten sokulan teleskop ile tüm karın içi
organlar televizyon ekranında görüntülenir. Bu görüntü
klasik cerrahindekinden çok daha net ve kapsamlıdır.
Safra kesesi diğer 3 adet 5 mm.’lik deliklerden sokulan
mikrocerrahi aletlerle çıkartılır. Bu yöntemin üstünlüğü
tartışılmazdır. Bu konudaki eğitimli ve tecrübeli
cerrahlar tüm keseleri bu teknik ile çıkartabilirler.
Hastanın karnında yara olmadığı için ameliyattan
1 gün sonra evine gidebilmekte ve normal günlük
aktivitelerini yapabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı
bu tip operasyonlara en az zararla ameliyat yapılması
anlamına gelen “minimal invaziv cerrahi” denilmektedir.
Safra kesesi taşı olan hastaların tedavisinin mutlaka
cerrahi olduğunu özellikle tekrar vurgulamak istiyoruz.
Yukarıda adı geçen teknikle yapılan safra kesesi
ameliyatları için “altın standart” terimi kullanılmaktadır.
Bu safra kesesi taşları için tedavinin ulaşılabilecek son
noktasıdır diyebiliriz.
Size safra kesenizi hemen kontrol ettirmenizi
öneriyoruz. Karın ultrason ile muayenesi en kolay ve en
doğru tanı metodudur. Eğer kesenizde taş varsa lütfen
beklemeyin.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Karneler Geliyor ve
Yaz Tatili Başlıyor
U Z M . P S K . E L İ F N U R YA Z I C I
ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSTİ

K

oca bir yılın sonuna yaklaşırken öğrencileri ve
velileri yıl sonu karnesini alma heyecanı sarmış
durumda. Bir eğitim öğretim yılı aslında uzun süreli bir emeği kapsar ve karne bu emeğin somut bir
göstergesi olmaktadır. Karne çocuğun o yıl içinde
öğrendiği derslerdeki akademik başarısını gösterir. Karnenin amacı çocuğunun zorlandığı derslerin
anlaşılmasıdır. Bu şekilde çocuğu hangi dersler için
desteklemek gerektiği anlaşılacaktır. Karne çocuğun
zekasını değil okula uyumunu ve derslerdeki öğrenme
düzeyini gösterir.
Çocuğunuzun karnesi karşısında göstereceğiniz tepkiler önemlidir. Bu noktada ebeveynlerin duygusal
olarak kontollü olmaları gerekir. Amacımız çocuğun
başarısını arttırmak ise fazla abartılı duygusal tepkiler, öfkelenme, kızıp bağırma, eleştirme, kıyaslama
ve cezalandırmadan hiç biri etkili olmayacaktır.
Karneyle ilgili konuşmadan önce sakin olduğunuzdan
emin olun. Öncelikle çocuğunuzun kendi karnesi
karşında neler hissettiğini veya düşündüğünü anlamaya çalışın. Olumlu hisler mutlu olmak, gurur duymak, başarılı hissetmek, neşeli hissetmek olabilir.
Olumsuz duygular ise tabi ki üzüntü, hayal kırıklığı,
başarısız ve mutsuz hissetmektir. İlaveten bazen
çocuklar haksızlığa uğramış, hakkettiği sonucu
alamamış olduklarını düşünebilir ve bu da öfkeye yol
açabilir.
Bir de nötr durumda olan çocuklar vardır. Umursamaz,
ilgilenmez, mutlu ya da mutsuz değildir, sadece okul
kapandığı için rahatlamıştır. Ebeveynlerin en çok tepki
verdikleri, çocukların umursamaz olan tavırlarıdır. İlgisizlik bir çeşit vazgeçiş gibi algılanabilir ve anne baba

20

buna tahammül edemez. Karne ile onaylanma arzusu arasındaki ilişkiyi bu noktada hatırlamamız gerekli.
Eğer çocuk anne babanın karnesini dolayısıyla kendisini onaylamayacağını, takdir etmeyeceğini düşünürse
baştan itibaren umursamazlık maskesini giyebilir.
Sonuç olarak çocuğunuzu çok iyi dinleyin. Ona anlaşılıdığını hissettirin. Sonrasında da o sizi dinleyecektir.

Kıyaslamadan kaçınmak mümkün

Karnelerdeki notlar aslında tam da anlaşılır ve açık
bir kıyaslama değil midir? Beş puan dört puandan,
dört puan üç puandan yüksektir. Daha yüksek puan
ise daha yüksek bir başarı demektir. Kısaca karne
öğrenme düzeyi bakımından bir sıralamaya işaret
etmektedir. Durum böyleyken ebeveynin bu kıyaslamayı birebir diğer öğrencilerle yapması çocukta yetersizlik, başarısızlık, beceriksizlik ve hatta çaresizlik,
umutsuzluk, üzüntü gibi pek çok olumsuz duyguyu
ortaya çıkaracaktır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Ebevyenin karneyi incelerken ve değerlendirirken kullanabileceği en kolay yöntem notları kendi içinde ve
bir önceki dönemle karşılaştırarak yorumlamak olabilir. “Kızım / oğlum matematikten notun beş iken fen
bilgisinden yıl sonu karnene gelen not dört. İlk dönem
her ikisinin de dört olduğunu görüyorum. Öyleyse
bu dönem matematik notunun yükselmesini neyle
açıklayabiliriz? Sence bu nasıl oldu? Derse katılmak
mı, tekrar yapmak mı, farklı kaynaklardan çalışmak
mı? Hangi yöntem sence işe yaramış olabilir?.....
Peki, fen bilgisi notunun iki dönemde de aynı kaldığını
görüyoruz. Notunun düşmemiş olması çalışma şeklinin değişmemiş olduğunu gösteriyor olabilir. Sence
fen bilgisi için başka neler yapılabilirdi? Bu dönem
öğrendiğiniz konuları ve olduğunuz sınavları hatırlamaya çalış. Sana kolay veya zor gelenler neler olabilir?” Çocuğunuza soru sormaktan çekinmeyin. Birlikte
çözümler arayın, fikirler üretin. Bu iletişim biçimi “Bak
Ayşe hepsini beş getirmiş, bak Ali 3 iken 5’e yükseltmiş” demekten çok daha etkili sonuç verecektir.
Kıyaslamanın dışında çocuğa duygusal yük bindiren
cümleler “Beni çok üzüyorsun. Hasta olucam. Ben
her şeyi senin için yapıyorum” veya çocuğa suçlayıcı
cümleler “Hiç sözümü dinlenmedin, hep şöyle böyle
yaptın.” gibi konuşmalar sorunu çözmenize yardımcı
olmayacaktır. Öğrenme bilişsel olduğu kadar duygusal bir süreçtir. Duygusal olarak denge halinde olmayan çocuk öğrenmeye kapanır. Performans kaygısı
geliştirebilir ve bu durumda da ilerleyemez. Duygusal
baskı çocuğa kısa bir süre için çalışmak zorunda hissettirebilir ancak içsel bir motivasyon sağlanmadıkça
kalıcı bir çözüm sağlamaz. Ona her koşulda değer
verdiğinizi ve desteklediğinizi söylemeniz çok önemlidir.

Peki başka neler yapabilirsiniz?

• Karnede zayıf olan dersler hakkında
öğretmenleri ile görüşebilir ve bu alanda
desteklenmesi için birlikte bir plan hazırlayabilirsiniz.
• Zorlanılan alanla ilgili kurs,
aktivite ve kitap gibi kaynakları araştırabilirsiniz.
• Kendi kendinizi değerlendirmeyi unutmayın. Ana
baba olarak çocuğunuzun
çalışma ortamını düzenlemek,
elverişli koşulları oluşturmak
ve okul ile işbirliği içinde onu
takip ediyor olmanız önemlidir.
• Tüm bu adımlarda zorlandığınız durumlarda bir uzmandan destek almanızı öneririm.

Peki ya karne hediyesi ?

Karne hediyesi ebeveynler tarafından çocuğu çalışmaya motive etmek için sık kullanılan bir yöntemdir.
Ancak bir hediyeye ulaşmak veya bir cezadan kaçınmak için ders çalışan çocuk iç motivasyon geliştiremez. Başta da belirttiğimiz gibi karne aslında emeği
gösterir. Başarıyı değil çabayı ödüllendirmelisiniz.
Hediye alınabilir elbette ancak abartıya kaçmadan ve
başarı eşittir hediye gibi bir tutum sergilemeden. “Bu
yıl okula düzenli devam ettin, öğretmenlerinle ve arkadaşlarınla güzel ilişkiler kurdun, ödevlerini yapmak
ve sorumluluklarını yerine getirmek için zaman ayırdın,
sınavlarına hazırlandın, okulun gezi ve faaliyetlerine
katıldın. Dolu dolu bir eğitim yılını geride bıraktın. Tüm
bunları kutlamak için sana bir hediye vermek istiyoruz.”Unutmayın çocuk için en değerli hediye anne
ve babasıyla birlikte keyifle bolca vakit geçirmektir.

Ve tatil başlıyor...

Yaz tatilinde birinci amaç dinlenmektir. Yine de yaz
tatilini zenginleştirmek ve verimli hale getirmek
elimizde. Bu yazı planlarken çocuğunuz için
aşağıdaki önerilere kulak verebilirsiniz;
• Eğlenerek öğreneceği aktivitelere katılabilir.
Spor ve sanat kurslarını tercih edebilirsiniz.
• Yaşıtları ile zaman geçirebileceği sosyal
ortamlar oluşturabilirsiniz.
• Yaşına uygun ev içi ve ev dışı sorumluluklar verebilirsiniz.
• Tablet / telefonda oyun
oynama ve televizyon
izleme
konusunda
aşırıya
kaçmamaya
dikkat edin. Sınırlı
bir kullanıma olanak
tanıyabilirisniz.
• Kitap okumayı teşvik edebilir, kendi okuma listesini oluşturmasına fırsat tanıyabilirsiniz.
• Doğada vakit geçirmek için
imkan oluşturabilirsiniz.
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Hipertansiyon
D O Ç . D R . S A B A H AT T İ N G Ü L
İ Ç H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

Kısaca tansiyon yüksekliği diye tanımlamak mümkündür.
Tansiyon genellikle üst koldan ölçülen, bu ölçüm için
geliştirilmiş cihazlarla bulunan değeri göstermektedir.
Toplumun yaklaşık % 30 oranında hipertansiyon hastası
olduğu istatistiksel olarak bilinmektedir.Her geçen
gün hipertansiyon ile bağlantılı yeni hastalık durumları
tarif edilebilmekte, bu hastalık ve komplikasyonlarının
neden olduğu çok sayıda uzun süreli bakım hastaları
oluşmaktadır.
İnsanlarda damar yatağı içindeki dolaşan kanın , kalp
pompası tarafından pompalandığı ve kapalı bir devre
olan damar sistemi içinde dolaşarak organların ve
dokuların her türlü ihtiyacının karşılandığı bilinmektedir.
Bu pompalama esnasındaki kanın damar duvarına
yaptığı basınç ile, damar duvarının buna direnci ile
oluşan basınca arteriyel kan basıncı, kısaca tansiyon
denmektedir.
Normal şartlar altında efor sarfeden kişilerde, makul
seviyelerde efora tansiyon cevabı olarak adlandırılan bir
yükselme beklenmektedir.Ancak sağlıklı bireylerde bu
tansiyon cevabının makul bir istirahat süresi sonrasında
normal seviyesine dönmesi gerekmektedir. İşte bu
normale dönme işinin aksaması ve kişilerin istirahat
durumunda dahi ölçülen kan basınçlarının 140/90
mmHg üzerinde seyretmesine hipertansiyon, yani
tansiyon yüksekliği denmektedir.
Tansiyon yükseklikleri hafif`, orta, ağır ve çok
ağır olmak üzere sınıflandırılabilir. Yine tek başına
herhangi bir nedene bağlı olmadan olabileceği gibi
bazı başka hastalıkların etkisiyle de hipertansiyon
gelişebilmektedir. Bunu nedenle primer hipertansiyon
sekonder hipertansiyon olarak ortaya çıkış biçimi
yönünden iki ana başlık altında incelenmektedir. Nedeni
bulunamayan yani primer hipertansiyon bütün tansiyon
yüksekliklerinin ortalama %90 ile 95’ini oluşturur.
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Bu hastalarda birçok başka hastalık ve olumsuz şart da
bir arada bulunabilmektedir. Aile hikayesinin bulunması
genellikle ön plandadır. Ortalama 40-45 li yaşlardan
itibaren ebeveyninde tansiyon yüksekliği bulunanlarda
kilo fazlalığı, kan yağlarında yükseklikler klinik öncesi
şeker hastalığı gibi bir takım eşlik eden durumlarla
bir arada tansiyon yüksekliği de beklenmelidir.
Primer hipertansiyona halk arasında asabi tansiyon
denmektedir. Gerçekte kişinin asabiyetiyle bir ilgisi
bulunmamaktadır. Bu vakalar damar iç yapısında
başlayan hatta beyindeki bazı salgıların dahi işe karıştığı
cidden karmaşık bir mekanizma ile oluştuğu ve devam
ettiği bir gerçektir.
Bu büyük gruptaki hipertansiyon dışında sekonder
hipertansiyon grubu vardır ki bunlar genellikle daha
genç bireylerdir. Tansiyon yüksekliğine diğer bir hastalık
neden olmaktadır. Neden olan hastalığın tedavisi
tamamlandığında tansiyon problemi de ortadan
kalkmaktadır. Dolayısıyla dikkatle araştırıldığında teşhis
ve tedavisi nispeten daha kolay olmaktadır.
Yalnızca tansiyon yüksekliğinden başka buna eşlik
eden diğer hastalıklarda önemlidir. Genellikle tansiyon
yüksekliğiyle ilgili pek çok hastada; şeker hastalığı,
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şişmanlık, horlama, kan yağları yüksekliği, insülin
direnci, gut hastalığına yatkınlık gibi hastalıklarda vardır.
Dolayısıyla hekimler tedavi esnasında yalnızca tansiyon
tedavisi değil, aynı zamanda eşlik eden risk faktörlerinin
de düzenleme ve tedavi etme amacı gütmektedirler.
Tansiyon yüksekliğinin belli başlı istenmeyen
komplikasyonları felç, kalp yetmezliği, kalp krizi,
böbrek yetmezliği gibi sıralanabilir. Anlaşılabileceği gibi
eşlik eden hastalıkların tedavisi ve düzenlenmesi de bu
yüzden önem kazanmaktadır.
Tansiyon yüksekliği tanısı konmuş bir hastanın
bilmesi gereken en önemli bilgi, bu hastalık ile
uzun bir arkadaşlık dönemi yaşayacağıdır. Yukarıda
da değindiğimiz gibi nedeni bilinmeyen tansiyon
yükseklikleri büyük orandadır. Başlanan tıbbi tedavi
sonrasında tansiyonun normal sınırlara dönmüş
olması alınmış olan ilaçlara bağlıdır. Kesilmesi halinde
belki eskisinden daha yüksek seviyelere ulaşacaktır.
Dolayısıyla hipertansiyon teşhisi konmuş bir hastanın
bundan sonraki hayatını düzenli ilaç kullanımı, düzenli
egzersiz, tuz kısıtlaması ve eşlik eden hastalıklarla
alakalı uygun tedavi kombinasyonlarıyla devam
ettireceğini bilerek, bireysel tedavisini düzenlemiş
olan hekiminin takibine uymak kaydıyla problemsiz
geçirebileceğini söylemek mümkündür.
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Sinüzit ve Cerrahi Tedavisi
O P. D R . E M R A H Ç E L İ K
KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI

S

inüzit burun çevresinde bulunan sinüs adını
verdiğimiz boşlukların iltihaplanmasına verilen
isimdir. İltihapın eşlik ettiği sinüzitlere virüsler, bakteriler veya mantarlar neden olabilir. Anca sinüzit
oluşumuna eğilim yaratan hastalıklar ve durumlar da
gözardı edilmemelidir. Örneğin, burun içi kıkırdak-kemik eğriliği (septum deviasyonu), burun eti büyümeleri
(konka hipertrofisi), orta konkanın keseleşmesi (konka
bülloza), anatomik olmayan sinüs delikleri (aksesuar
ostiumlar), alerjik hastalıklar gibi.. bunların yanında
sigara kullanımı, uzun süre burun spreyleri kullanımı,
çeşitlli genetik hastalıklar da sinüzite karşı hassasiyete sebep olabilir.
Sinüziti medikal tedavi planlanırlen mutlaka bu durumları da göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC)

Endoskopik sinüs cerrahisi, 1990’lı yıllardan itibaren
yıllar içerisinde yüksek kalitede görüntü sağlayan endoskopların gelişmesi ile bütün dünyada yaygınlaşmış
olarak uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Çeşitli açılarda olan endoskoplar sayesinde burun dış kısmından
herhangi bir kesi yapılmaksızın burun boşluğunun
içindeki dar ve karanlık bölgelere ulaşabilmekte ve gerekli müdahaleleri yapabilmekteyiz. Genellikle bu endoskop sistemleri hd ekranlarda kayıt edilerek tekrar
izlenebilmekte ve arşivlenebilmektedir.
Kronik sinuzitte uygulanan Endoskopik sinus cerrahisinde asıl amaç mukozaya en az travma yaparak
sinüslerin içine hava girmesini sağlamak, sinüslerin
drenajını kolaylaştıracak kadar giriş kanallarını büyütmek ve bir labirent şeklinde birbirlerine açılan küçük
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sinüslerde odacıklar arasındaki duvarları kaldırarak
havanın kolayca girebileceği ve salgıların boşalabileceği geniş ve tek bir oda yaratmaktır.
Endoskopik sinüs ameliyatı 30 dakika ile 2 saat arasında sürer ve çoğunlukla genel anestezi altında yapılır.
Endoskopik sinüs cerrahisi doktor için zor ve tecrübe
gerektiren hasta içinse gayet konforlu bir ameliyattır.
Hastaların çoğu ameliyat günü evine gidebilir ve 48
saat sonrasında işine başlayabilir. Dışarıdan görünür
bir kesi izi yoktur, yüzde şişme veya morarma olmaz.
Ameliyat sonrasında ağrı ya hiç olmaz, ya da basit ağrı
kesici ilaçlar ile kontrol altına alınabilen hafif dereceli
bir ağrı vardır.

Endoskopik sinüs cerrahisi riskli midir?

Her ameliyatta olduğu gibi, endoskopik sinüs cerrahisinde de bazı riskler vardır. Sinüslerin çevresinde ve
yakın komşuluğunda beyin zarı ve beyin, göz, görme
siniri, gözyaşı kanalı, beyine kan taşıyan ana atardamar gibi çok önemli ve hayati yapılar bulunur. Bu
kritik yapılara yakın yapılan ameliyatlarda da doğal
olarak bu yapıların zarar görebilme riski vardır. Ciddi
sonuçlar doğurabilecek riskleri nedeniyle, endoskopik
sinüs cerrahisi uygulayan hekimlerin özel bir eğitim almaları ve bu ameliyatlar konusunda deneyimli olmaları
çok önemlidir. Uygulanan cerrahi yöntemler sırasında
cerrahların bağlı kaldığı en önemli prensip dokuya
saygı ve hayati öneme sahip yapılara yaklaşıldığında
dikkatli olmak ve tabiki zarar vermemektir.
Oldukça nadir görülmekle birlikte, endoskopik sinüs
cerrahisi uygulanacak hastaların bilmesi gereken riskler ve ameliyat sonrasında görülebilecek sorunlar:

TÜ RK İY E H A S TANESİ

burun kanaması, enfeksiyon, göz çevresinde şişlik
ve morarma, göz içine kanama, çift görme, görme
kaybı, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, beyin zarı hasarı,
beyin-omurilik sııvısı kaçağı, kafa içi kanamadır.
ESC de bazı özel durumlarda ameliyatın zorluk derecesi artmakta ve başarısızlık veya komplikasyon ihtimalini artırmaktadır. Bu özel durumlar;
•
•
•
•
•

Ameliyat sırasında dokularda aşırı kanama olması
İleri derecede iltihap olması
Yaygın polipler
Hipertansiyon
Pıhtılaşma bozuklukları (Kanama diatezleri) / Aspirin
kullanımı
• Cerrahi travma
• Anatominin önceki ameliyat / travma nedeni ile 		
değişmiş olması
• Özellikle damarsal içeriği fazla olan tümörlerin ameli
yatları
• Anatomik değişiklikler (varyasyonlar)
• Arka etmoid, sfenoid, frontal sinüslere yönelik ameliyatlar
olarak sayılabilir

Kronik sinüzit ve nazal polipde uygulanan endoskopik
sinüs cerrahisinden sonra tekrarlayabilir mi?
Evet, bu olasılık her zaman vardır. Sinüzit ameliyatlarında hastalık bulunan organ çıkartılmamakta, normal görevine döndürülmeye çalışılmaktadır. Dış ortama ve mikroplara açık bir ortam olan burun ve sinüsler,
ameliyatlardan sonra tekrar hastalanabilir.
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Çocuklarda Yaz İshalleri
UZM. DR. ŞÜKRÜ CİDO

Ç O C U K S A Ğ L I Ğ I V E H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

az aylarında sıcaklığın artmasıyla birikte, besinlerin saklanma koşullarına bağlı olarak mikropların
ve ürettikleri toksinle rin miktarında artış görülmektedir. Özellikle tatildeyken çocukların havuz ve deniz
suyundan mikroplu su yutma riski artar. Yaz döneminde çocukların beslenme alışkanlıklarında oluşan
değişikliklerle birlikte su tüketiminin artması, mikroplu su içme tehlikesini çoğaltır. Sağlıklı beslenme hijyenine uymayan katı ve sıvı gıdalardan alınan virüs,
bakteri, parazit veya toksinlerin kusma ve ishale yol
açabildiği unutulmamalıdır.

Y

Sıvı kaybı hızlı olduğundan, su kaybı giderilmezse,
özellikle bebekler ve çocuklar için hayati tehlike
oluşabilir. Vücutta ki su kaybı arttıkça, susuzluğa
ek olarak dudak ve ağız kuruluğu, uykuya meyil,
göz yaşında azalma, göz kürelerinde çökme, nabızda hızlanma, el ve ayaklarda soğukluk, derin ve hızlı
solunum, idrar miktarında azalma, dalgınlık, kan
basıncında düşme ve şok görülebilir. Ishale kusma
ve ateş eşlik ediyorsa, dışkıda kan ve mukus varsa,
sıvı kaybını şiddetlendireceğinden mutlaka doktora
başvurulmalıdır.

İshal, dışkı miktarının ve dışkılama sayısının artması,
dışkı kıvamının yumuşaması ile meydana gelen bir
hastalıktır. Ishal sırasında vücudun kaybettiği sıvının
telafisi de çok önemlidir.

Tüm dünyada yaygın olarak görülen enfeksiyon
hastalıklarının başında Akut ishal gelmektedir. Akut
ishal çoğunlukla 0-5 yaş gurubundaki çocuklarda
rastlanan ve en sık ilk 2 yaş içerisinde çocuk ölümlerine sebep olabilen bir hastalıktır. Ishal, özellikle
virüs kaynaklı ise çoğu zaman kendi kendine düzelir.
Bu durumda ateş görülüyorsa, ateş düşürücü ilaçlar
kullanılabildiği gibi, gerektiğinde antibiyotik ve anti-paraziter ilaçlarda alınabilir. Tedavinin temel prensibi sıvı ve mineral kaybının yerine konmasıdır. Bebek
mama ile besleniyorsa mama suyu mutlaka kaynatılmalı biberon ve emzikler sterilize edilmelidir. Yiyecekler buzdolabında saklanmalıdır. Musluk suları ve
kaynağı bilinmeyen sular tüketilmemelidir. Çiğ sebzelerle hazırlanmış salata ve meyvelerin tüketiminde
dikkatli olunmalıdır. Kabuğu soyulabilen gıdalar soyularak, soyulamayanlar ise iyice yıkanarak yenilmelidir.
Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir. Gıdaların uygun koşullarda saklandığından
emin olunmalı, eller sık sık yıkanmalı, bireylerle temastan ve aynı eşyaların kullanımından kaçınılmalıdır.
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Anne sütünün içinde bulunan maddeler
çocuğun çabuk iyileşmesini sağlar.

Anne sütünün içinde bulunan maddeler, anne sütü
ile beslenen çocukları, ishale yol açabilecek enfeksiyonlardan korur ve çocuğun çabuk iyileşmesini
sağlar. Anne sütü almayan bebeklerde, ishale çabuk
yakalanma ve daha fazla ölüm görülmektedir. Anne
sütü ile beslenen bebeklerde ishal durumu oluşursa, anne sütüne mutlaka devam edilmeli ve bebek
daha sık emzirilmelidir. Anne sütü almayan bebekler
de ise normalde aldıkları süt ya da mamalara devam edilmelidir. Kusma ve ishal ile kaybedilen sıvı ve
mineraller, oral replasman sıvıları, bağırsak florasını
düzenleyen probiyotik içeren tozlar kullanılarak giderilebilir. Ishal kesici olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

Özellikle tatil yerlerinde ki açık büfelerde uzun süre
dışarıda bekleyen sütlü, kremalı, mayonezli, etli yiyeceklerden uzak durulması gerekir.
Vücutta ki su kaybı hafif-orta derecede olan çocuklarda belirli oranlarda şeker ve tuz içeren su karışımı
ağızdan verilebilir. Ağır vücut sıvı eksikliğinin ol
duğu vakalarda ya da ağızdan yeterli miktarda sıvı
alınmadığı durumlarda, damardan sıvı ve elektrolit takviyesi tedavisi uygulanmaya başlanmalıdır. Bu
durumda çocuğun tedavisinin hastanede yapılması
gerekmektedir.

Su, ayran, yoğurt, çorba, komposto gibi sıvı tüketimi
arttırılmalıdır. Ishal düzelene kadar yağsız ve posasız
gıdalar alınmalı; bağırsakların daha fazla çalışmasına sebep olan yağ ve lif açısından zengin gıdalardan
uzak durulmalıdır. Salata, kuruyemiş, katkı maddesi
içeren ambalajlı gıdalar, çikolata, asitli içecekler ve
kızartmalar ishal düzelinceye kadar asla tüketilmelidir.
Meyve tüketiminde şeftali, muz, katı yiyeceklerde
yağsız makarna, haşlanmış patates-patates püresi,
pirinç pilavı, haşlanmış yağsız et ve tavuk yenilebilir.
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İdrar Kaçırmada Ameliyatsız
Tedavi: Smooth Laser

O P. D R . M E H TA P K A R A A S L A N
G E N İ TA L D E R M AT O L O J İ U Z M A N I

İ

drar kaçırmak kadınlarda oldukça
yaygın görülen şikayetler arasında
yer almaktadır. Menopoz öncesi
kadınlarda %25 oranında görülürken
menopoz sonrası bu oran % 40-60’lara
çıkmaktadır. Bu durum kadınlarda
sosyal, hijyenik, duygusal, ekonomik
ve cinsel sorunlar yaratmaktadır.
İdrar kaçırmanın pek çok türü ve
sebebi olsa da en sık karşılaşılan iki
sebebi vardır. En sık görüleni Stres
Inkontinans dediğimiz, kadınlarda
gülerken,
öksürürken,
merdiven
çıkarken veya ağır bir yük kaldırdığında
yani karın içi basıncın arttığı durumlarda
ortaya çıkan idrar kaçırmasıdır. Diğeri
Urge (acil) Inkontinans dediğimiz ani idrar
hissinin gelmesi ve tuvalete yetişememeye
bağlı idrar kaçırmasıdır. Bu iki durum ayrı
ayrı olabildiği gibi birlikte de olabilir.
Stres inkontinansı genellikle zorlayıcı normal
doğum, ileri yaş veya sigara içilmesine bağlı
olarak pelvik tabanın hasarlanması ve idrar
torbası destek dokusunun kaybı ile ortaya çıkar.
Ağır tipte stres üriner inkontinansın
tedavisi cerrahidir. Hafif ve orta şiddetli
stres üriner inkontinansın ve mix tipte
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idrar kaçırma tedavisinde Er:Yag Lazer
teknolojisi Inkontinansta, yeni bir alternatif
tedavi olarak yerini almıştır.
Bu teknoloji fototermal etki ile dokuları
uyararak pre-üretral alan ve vajinal duvarda
kalınlığı arttırır. Lazerin oluşturduğu
fototermal etki hem yeni kollajen yapımını
ve
mevcut
kolojenin
yenilenmesini
sağlayarak hem de elastin fibrillerin
kasılmasını sağlayarak hasarlı bölgede
yeniden yapılanma oluşturur. Bunun
sonucunda üretranın alt kısmı ve idrar
torbasına destek veren dokularda ortaya
çıkan sıkılaşma ve kalınlaşma, idrarın daha
iyi kontrolünü ve uzun vadeli idrar tutabilme
yeteneğini arttırır, şikayetler azalır.
Kollojen liflerin hasarlandığı veya üretiminin
azaldığı diğer durumlarda da etkili olan lazer,
doğum sonrası vajinal sıkılaştırma, menopoz
sonrası kuruluk tedavisinde de etkendir.
Dermatoloji kliniğimizde uygulanmakta olan bu
işlem, yaklaşık 20 dakikalık bir sürede tamamlanır.
Anestezi veya hastanede yatışı gerektirmez. 4 hafta
ara ile 2 veya 3 seans önerilir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin
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Tiroid Hastalıkları
DOÇ. DR. FEVZİ BALKAN
ENDOKRİNOLOJİ UZMANI

TİROİD HASTALIKLARINA GENEL YAKLAŞIM
NASIL OLMALI ?

T

iroid bezi, soluk borusunun hemen önünde sağ
ve sol loblar, orta kısım olmak üzere ayrılmış,
15-20 gr ağırlığında hormon üreten bir bezdir. Tiroid
bezi tiroid hormonlarını (T3 ve T4) üretir, depolar ve
salgılar. Bu hormonlar dolaşımda proteinlere bağlı
halde bulunurlar. Vücuttaki tiroid hormon düzeyi
hipofizden salınan Tiroid Stimülan Hormon (TSH)
tarafından kontrol edilir. Tiroid hormonlarının normal
miktarlarda üretimi için yeterli iyot alımı gereklidir.
Günlük önerilen iyot dozu erişkinler için 150 mcg/
gün, gebeler için 200 mcg/gündür. Tiroid hormonu
vücudumuzda, büyüme, gelişme, enerji oluşumu
ve enerji kullanımı, vücut ısısının sağlanması ve devamlılığı, her türlü metabolizmamız için gereklidir.
Vücudumuzdaki tüm hücreler tiroid hormonlarından
etkilenmektedir. İnsanın, anne karnındayken gelişimi,
doğduktan sonra büyümesi ve tüm metabolizma faaliyetleri tiroid hormonları tarafından kontrol edilmektedir. Tiroid hormonlarının vücudumuzda etkilemediği
organ veya hücre yok gibidir. Kalp hızı, kan kolesterol düzeyi, vücut ağırlığı, kasların güçlü olması, adet
düzeni, cilt ve tırnaklar, kemikler, seks organları, beyin ve psikolojik durum tiroid hormonlarından etkilenmektedir.

Tiroid Hastalıklarının Tanı ve Takibinde
Kullanılan Testler nelerdir?

Tiroid muayenesi, tiroid hastalıklarının belirlenmesinde oldukça faydalıdır. Tiroid fonksiyonlarını değerlendirmede TSH tayini en hassas ve uygun maliyetli
yaklaşımdır. Sağlıklı kişilerde serum TSH değerleri
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0.4 ve 2.5 mU/L aralığındadır. TSH bozuk çıktığı
durumlarda serbest hormonlara da bakılmalıdır. Bu
testlerin yanı sıra otoimmün tiroid hastalıklarının
tespiti için anti-tiroid peroksidaz (Anti TPO) ve anti-tiroglobulin (Anti Tg) antikor düzeyleri ve TSHreseptör (TRAb) antikor düzeyi kullanılan diğer
testlerdir. Tiroglobulin ise tiroid kanserli olguların
takibinde kullanılır. Tiroid ultrasonografisi, tiroid bezinin büyüklüğünü ölçmek, nodül / nodüllerin varlığını
göstermek, tiroid parankimi ve nodüllerin yapısal
özelliklerini tanımlamak ve tiroid hastalıklarının takip
ve tedavisi için kullanılmaktadır. Tiroid ince iğne bi
yopsisi tiroid nodüllerinin veya parankimal lezyonların
ayırıcı tanısında kullanılmaktadır. Tiroid sintigrafisi,
tiroid bezinin fonksiyonel görüntülenmesini sağlayan
bir yöntemdir. Tiroid parankimi ve nodüllerinin aktivitesini değerlendirmede kullanılır.

Tiroid hastalığından ne zaman şüphelenmek
gerekir?

Tiroid hastalıklarını düşündüren başılca belirtiler şunlardır;
• Çok halsizim, uykudan yorgun uyanıyorum
• Diyet yaptığım halde kilo veremiyorum
• Tutam tutam saçlarım dökülüyor
• Gözlerim çok sulanıyor, sanki yuvasından çıkacak gibi
• Kalbim yerinde durmuyor, yüreğim çarpıyor
• Vücudum su topladı, ağırlaştım gibi
• Yutkunurken zorluk çekiyorum, sesim kısıldı
• Adetlerim düzensiz
• Ellerim titriyor
• Cildim kabalaştı, kurudu
• Kaslarım ve kemiklerim ağırıyor
• Tuvalete zor çıkıyorum, karnım şiş

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Guatr, tiroid bezinin büyümüş olması demektir.
Dünya çapında en sık nedeni iyot eksikliğidir.
Çoğu asemptomatiktir. Guatr çok büyük olursa
yutma zorluğu ve ses kısıklığı yapabilir. Fizik
muayenede büyümüş tiroid bezi ele gelir. TSH ve
T4 normal sınırlardadır.

TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI
Hipotiroidi (Tiroidin az çalışması):

Tiroid hormonlarının yetersiz salgılanması sonucunda gelişen klinik tabloya hipotiroidi adı verilir. En sık
sebepleri arasında iyot eksikliği, hashimoto hastalığı,
tiroid ameliyatı, ilaçlar, boyun bölgesine radyoterapi uygulanması, radyoaktif iyot(atom) tedavisi, tiroid
bezi gelişiminde veya tiroid hormon sentezinde
doğuşsal bozukluklar nedeniyle gelişebilir. Tiroid
hormonlarda yetersizlik olduğunda çok çeşitli belirti ve bulgular izlenir. Halsizlik, yorgunluk, kilo alma,
unutkanlık, konsantrasyon zorluğu, cilt kuruluğu,
saçlarda dökülme, üşüme, kabızlık, seste kabalaşma, düzensiz ve yoğun adet kanamaları, kısırlık,
kas sertliği, kas ağrıları, karpal tünel sendromu, dep
resyon, bunama görülebilir. Hipotiroidi tedavisinde
L-tiroksin kullanılır. L-Tiroksin oldukça ucuz ve kolaylıkla bulunan bir ilaçtır. Ülkemizde değişik isimler
ile değişik doz seçeneklerinde piyasada bulunmaktadır. Hipotiroidi tanısı almış ve tedavi altındaki bir
hastanın takibi TSH ölçümü ile yapılmalıdır.

Nodüler guatr:

Tiroid nodülleri tiroid bezinde oluşan ve bezin normal
dokusuna benzemeyen, farklı büyüklükte, yuvarlak
veya oval kitlelerdir. Bir tiroid nodülü tespit edildiğinde
nodülün iyi veya kötü olup olmadığı, tiroid hormonlarına etkisi ve bası semptomu yapıp yapmadığı
araştırılmalıdır. Belli büyüklükteki nodüllere uzman
tarafından tiroid ince iğne biyopsisi yapılmalıdır.

Tiroid kanserleri:

Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin organ
kanseridir. Papiller ve folliküler tiroid kanserlerinde
çoğu kez kür sağlanır ve hastalığın erken evresinde
tanınan hastalar için gidişat iyidir. Tiroid kanserlerinin tedavisinde öncelikle ameliyatla tiroid bezleri ve
boyundaki lenf bezeleri çıkarılır. Sonrasında radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi) uygulanır. Hastalar
ömür boyu tiroid hormon ilacı kullanmalıdır.

Hipertiroidi (Tiroidin çok çalışması):

Çeşitli nedenlerle kanda tiroid hormonunun artmasına denilir. Hipertiroidiyi düşündüren belirti ve bulgular
halsizlik, sinirlilik, çarpıntı, kilo kaybı, nefes darlığı,
sıcağa tahammülsüzlük, iştah artışı, adet süresinin
kısalması, terleme, yumuşak dışkılama veya ishal,
göz belirtileri, kas ağrıları, kuvvetsizlik, titreme olarak
sayılabilir. Hipertiroidi tedavisinde antitiroid ilaçlar
(propiltiyourasil, karbimazol ve metimazol), beta
blokör, radyoaktif iyot (atom) tedavisi ve cerrahi
tedavi yer alır.

Ülkemizde de oldukça sık rastlanan tiroid hastalıklarının
uygun tanı ve tedavisi hastalar için çok önemlidir.
Tiroid hastalıkları genelde iyi seyreden ama devamlı
takip gerektiren hastalıklardır.
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Migren
DOÇ. DR. ADİLE ÖZKAN
NÖROLOJİ UZMANI

M

igren toplumda en sik rastlanan baş ağrisi
nedenlerindendir. Beyaz ırktaki görülme sıklığı
erkeklerde %4-8, kadınlarda %13-18’dir. Migren
gelişiminde hem genetik faktörler hem de çevresel faktörler sorumludur . Migren hastanın günlük
yaşamını etkileyebilen ve iş gücü kaybına yol açan bir
baş ağrısı tipidir. Migren baş ağrısı genellikle yarım
baş ağrısı şeklindedir ve ağrıya çoğu zaman bulantı,
kusma ve ışığa hassasiyet gibi durumlar eşlik eder.
Migrenin genellikle prodrom, aura, baş ağrısı ve iyileşme
olmak üzere 4 evreden oluşur. Prodrom evresinde
hastalarda baş ağrısından önceki saatler veya günler içinde duygu durumlarında veya davranışlarında
ani ortaya çıkan ve psikolojik, nörolojik veya otonomik özellikler görülür. Migren ataklarını auralı ve aurasız olarak başlıca ikiye ayırmak mümkündür. Auralı
migren hastaları ise baş ağrısı atakları başlamadan
önce 5 dakika ile 60 dakika arasında değişen “aura”
atakları yaşayabilir. Atak öncesinde parlak ışık çakmaları veya görme alanında bozukluklar, uyuşma,
karıncalanma ve konuşmada bozukluk sık görülen
aura belirtileridir. Aurasız migren atakları bu belirtiler olmaksızın baş ağrısı ve ağrıya eşlik eden bulantı,
kusma, ışık ve ses hassasiyetinin görülebildiği ataklardan oluşur.
Migreni tetkleyen başlıca faktörler; stres , uyku
düzeninde değişiklikler, açlık,sigara, ağır ve keskin
kokular, çikolata, alkollü içeçekler, hava değişimi
ve adet dönemindeki hormonal değişiklikler olarak
bildirilmiştir. Tetikleyici faktörlerin tanınmasi ve bu
nedenlerden kaçınma atağın siddetini veya sıklığını
belirgin oranda azaltabilir. Migren ve baş ağrısı
ataklarını önlemede hastalara klinik olarak doğru
tanı konulduktan sonra ilaç ve ilaç dışı tedavilerle
yardımcı olunabilir.
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İlaç dışı tedaviler; hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi, yaşam şeklinin düzenlenmesi, tetikleyici faktörlerin farkında olma ve kaçınma, kognitif-davranışsal tedavilerden oluşur.
İlaç tedavileri baş ağrısı ataklarının şiddeti ve sıklığına, eşlik eden belirtilerin varlığına göre belirlenir. Tedavi baş ağrısı sıklığına ve hastanın klinik özelliklerine
göre akut atak ve profilaktik (önleyici) tedavi olarak
iki alt gruba ayrılır. Tedavide baş ağrısının önlenmesi ve hastanın günlük yaşam aktivitelerinde kayıp
olmadan yaşamına devam edebilmesi hedeflenir.

Kronik migren tanısı hastanın 3 ay süresince ayda
15 günden fazla başağrısının olması ve ayın en az 8
gününde ağrının migren tanı kriterlerini karşılaması
ve migren için spesifik olan tedavilere yanıt vermesi ile konulur. Son yıllarda tüm ilaç tedavilerine ek
olarak, kronik migren tedavisinde Botulinum toksini
(BoNT) tedavisi uygulanmaya başlanmıştır. Botulinum toksini uygulamasının etkinliği birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Baş, yüz ve boyunda
özel bazı kaslara uygun dozlarda toksin enjeksiyonu
yapılarak uygulanır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Son yıllarda tüm ilaç tedavilerine ek olarak, kronik migren tedavisinde Botulinum
toksini
(BoNT)
tedavisi
uygulanmaya başlanmıştır.

Klinik olarak doğru tanı
konulduktan sonra ilaç
ve ilaç dışı tedavilerle
yardımcı olunabilir.
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Kas Romatizması (Fibromiyalji)

D O Ç . D R . AY L A A K B A L

F İ Z İ K T E D A V İ V E R E H A B İ L İ TA S Y O N U Z M A N I

F

ibromiyalji temel bulguları yaygın vücut ağrısı,
yorgunluk,halsizlik olan yaşam kalitesini bozan
kronik bir durumdur. Halk arasında kas romatizması
olarak da bilinir.
Ağrı genellikle boyun ve omuz bölgesinden başlayarak yaygın hale gelir.Ağrı çeşitli bölgelerde (hassas noktolar) belli bir kuvvetle dokunmakla daha
fazla hissedilebilir. Ağrı kemirme, yanma, ezilme
şeklinde hissedilebilir. Ağrının hissedilme derecesi
kişiden kişiye ve dönemlere göre değişiklik gösterebilir. Hastalarda ağrıya ek olarak yorgunluk, halsizlik,
uyku bozukluğu, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, ellerde-ayaklarda ağrı ve şişlik hissi, sindirim ve
üriner sistem ile ilgili sorunlar görülebilir.
Hastalık genç kadınlarda daha sık görülmekle birlikte herhangi bir yaşta ve erkeklerde de görülebilir.
Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmemektedir.
ancak soğuk hava, fiziksel ve duygusal stresli durumlar, kişilik yapısı şikayetlerin artmasına neden
olabilir. Fibromiyalji kalıcı kas-iskelet sistemi bozukluğuna neden olan bir hastalık değildir. Fakat yaşam
kalitesini ciddi şekilde bozan bir hastalıktır. Hastalık
sistemik hastalıklarla karışabilir veya bu hastalıkların
seyrinde ikincil olarak görülebilir. Bu yüzden hastalıkla ilgili şikayetleri olan bireylerin mutlaka hekime başvurması gerekir. Hastalığın tanısının konulması ve tedavinin düzenlenmesinde uluslar arası kabul görmüş
kriterler mevcuttur. Tanı konulurken hastanın klinik
bulguları, kan tetkikleri ve radyolojik bulguları göz
önünde bulundurulur. Fibromiyaljide kan ve laboratuvar tetkikleri genellikle normaldir. Bu yüzden iyi bir
klinik değerlendirme çok önemlidir.
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Tedavi hastaların şikayetlerine göre bireyselleştirilmelidir.Hastalara ağrılarıyla ve hastalıkla başa çıkabilme yöntemleri anlatılmalıdır. Hastalığın durumuna göre ilaç tedavisi başlanmalı ve takiplerde gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır. Hastaların ilaçları hekim
tarafından başlanmalı ve kesilmelidir. Fibromiyalji sadece ilaçlarla tedavi edilen bir hastalık değildir.
İlaç tedavisinin yanında mutlaka egzersiz tedavisi
başlanmalı, günlük yaşamla ilgili çeşitli önerilerde
bulunulmalıdır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Fizik tedavi yöntemleri, yüzme, açık hava
yürüyüşleri, aerobik sporlar semptomların
kontrol edilmesinde etkilir.
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Normal Doğum

O P. D R . F Ü R E YA Z İ L A L H O C A G İ L
K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D O Ğ U M U Z M A N I

Yeni bir heyecan, belirsizlik, acabalar..
Evet gebesiniz!
Sabah bulantıları, halsizlik, yorgunluk, baş dönmeleri..
Daha mı hassassınız artık?
Daha mı ağlamaklı?
Kalp atışını duydunuz ilk defa, eşi olmayan o ses,
o rahatlama paha biçilmez.
Derken Allah’ım düşük tehlikesi.. Şükür atlattınız.
Kontroller, tarama testleri, ultrasonografi takipleri,
şeker yükleme testinide sorunsuz atlattınız. Sonrasında bebek hazırlıkları..Adı ne olacak?, odası, giysileri..
Oh dediniz hazırlıklar bitti.
Ama oda ne final nasıl olacak? Nasıl doğuracağım?
İşte şimdi belkide uykularınız kaçacak.
Ebeveynleri dokuz aylık yolculuk boyunca endişelendiren konuların başında doğum şeklinin nasıl olacağı gelmektedir. Çiftler doğum şekline, doktorları
ile görüşerek, gebenin ve bebeğin mevcut durumunu göz önüne alarak karar vermelidirler. Doktorun
doğumun nasıl olması gerektiğine dair öneride bulunabilmesi için gebeliğin miada gelmesi gerekir.
Gelişmiş ülkelerde sezaryen oranı yüzde onbeş-yirmibeş civarındayken, malesef ülkemizde sezaryen
oranının yüzde elliyi aştığı görülmektedir. Bu durumdan tıbbı gereklilik yaratan riskli gebeliklerin daha
sık görülmesi, ileri anne yaşı ve yardımcı üreme
teknikleri gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkan ek
hastalıklar, ek kondisyonlar ayrıca tüm bunların
yanında anne adayının korkuları, doğumu ve doğum
sancılarını algılayışı, ailenin diğer bireylerinin beklentileri
gibi sosyokültürel pek çok etkenin rol oynadığı açıktır.
Normal mi, sezaryen mi nasıl doğurmalıyım?
sorusunun yanıtını vermek için belki de her iki yöntemin getirdiklerine bakmak lazım. Ama öncelikle
belirtmek gerekir ki doğum yöntemlerini; fizyolojik
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olarak vajinal doğum ve vaginal doğum mümkün olmadığında gereklilik halinde başvurduğumuz, bir nevi
kurtarma operasyonu olan sezeryan olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.

Normal vaginal yolla doğum temelde
3 aşamadan oluşur;
Birinci aşamada; düzensiz sancılarla başlayan, halk

arasında nişan adı verilen rahim ağzı sıvısının geldiği,
kimi zaman bebeğin su gelişinin izlendiği, zaman
içinde sıklığı şiddeti ve düzeni artan, rahim ağzında
açılmaya neden olan sancıların olduğu ve son olarak
tam açıklık dediğimiz rahim ağrının 10 cm’e ulaştığı ilk
dönemdir. ilk gebeliklerde bu süreç yaklaşık 12 saat
kadar sürerken daha önce doğum yapmış kadınlarda yaklaşık yarı sürede 6 saat kadardır. Açıklık 4 cm
ulaştığında anne adayı uygun ve istekli ise epidural
anestezi bu aşamada uygulanabilir.

İkinci aşama; tam açıklık olduktan sonra bebeğin
doğumu ile sonlanan dönemdir. Anne adayı burada
aktif rol oynar, ıkınarak bebeğinin doğumunu sağlar.
Bu süreç yarım saat ile bir saat arasında sürer. Kimi
zaman doğuma yardımcı olması için bebeğin çıkımını
kolaylaştıran epizyotomi dediğimiz vajinal kesi bu
aşamada açılır ve onarılır.

Üçüncü aşama; bebeği dokuz ay boyunca besle

yen plasenta dediğimiz bebeğin eşinin doğduğu
dönemdir. Takriben 10-30 dk arasında sürer.
Doğum sancıları en çok birinci dönemde hissedilir
ve üçüncü dönem nispeten ağrısız dönemdir. Ek bir
durum olmadıkça bebek doğar doğmaz anne kucağına verilir, ten teması sağlanır, ilk anne kokusunu
hisseder, ilk bakımı anne kucağında yapılır, bir süre
bekleyip kordonu kesilir, anne hemen emzirmeye
başlar. Doğum sonrası anne bir kaç saat içinde nor-
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mal hayatına döner, yemek yer , rahatça gezer ve
kendi işlerini görebilir. Hastanede 24 saat takip edilir, düzenli aralıklarla kanama kontrolü yapılır, bebek
bakımı ve emzirme hakkında eğitilir. Bir nevi 24 saatlik bir acemi ocağı eğitimi verilir. Vaginal doğumda
bebek ile anne arasındaki duygusal bağ daha kısa
sürede kurulmaktadır.

Normal vaginal doğumda da bazı riskli durumlarla karşılaşılabilir. Bu dejavantajları sıralarsak;
Eylem kendi başlayacağı için doğum zamanı belirlenemez, bu ailede stres yaratır, son haftalarda sık
hastane ziyareti gerekebilir,
Bazen doğumun birinci aşaması uzayabilir, duraksayabilir yada ilerlemeyebilir, sezeryan ihtiyacı doğabilir,
Kimi zaman bebek doğum sancılarını tolere edemeyebilir ve strese girer, kakasını yapabilir acil sezeryan
ihtiyacı duyulabilir,
Bebeğin pozisyonu sancı ile değişebilir ve normal
doğum mümkün olmayabilir,
Anne ikinci aşamada yeterli ıkınamayabilir ve bebeği
çıkarmak için vakum, forceps gibi kurtarıcı yöntemler
ve doğum manevraları uygulanmak zorunda kalabiliriz,
Doğum yolu yırtıkları oluşabilir, nadiren bu yırtıklar
önce idrar yolu arkada makatı içine alabilir ve onarımı
tedavi süresi uzayabilir.
Nadiren epizyotomi hattı dikişleri iltahaplanıp açılabilir.
Sezeryan doğum; karın alt duvarında iç çamaşırı
sınırında, tıbbi olarak suprapubik alan dediğimiz yere
paralel yaklaşık 10 cmlik bir kesi yapılarak rahme
ulaşılıp bebeğin doğurtulması ameliyatıdır. Bu ameliyat bölgesel olarak spinal, spinal+epidural anestezi
veya genel anestezi ile yapılır. Ameliyat çoğu zaman
30-45 dk sürer, bebek bölgesel anestezi uygulandıysa anne ile ten teması ve ilk karşılaşma sağlandıktan
sonra diğer aile bireylerine teslim edilir. Ameliyat sonrası anne yaklaşık 1 saat gözlemde tutulur ve sonrasında odasına alınır. Genel anestezi altında yapılan
sezeryanda ten teması ve ilk karşılaşma genelde
anne odasına alındıkdan sonra ancak sağlanır.

Sezeryan ile doğumun avantaj ve dezavantajları
nelerdir?

Annenin normal yaşantısına dönmesi daha geç olur,
yaklaşık 1 haftayı bulabilir.
Doğum sonrası dönem vaginal doğuma göre daha
ağrılıdır,
Cerrahi risklerle ve anesteziye bağlı komplikasyonlarla karşılaşılabilir,
Sezeryan yerinde nadirende olsa
görülebilir.

iltihaplanma

Doğum yöntemi tercihinde kriter var mıdır diyecek
olursak;

Bebeğin doğum kanalındaki pozisyonu, bebeğin
beklenen ağırlığı, bebeğin eşinin yeri ve durumu,
bebeğin rahim içindeki iyilik hali, annenin kemik ve
yumuşak dokularının vaginal doğuma izin verip vermemesi, annenin vaginal doğuma karşı bakış açısı
ve annenin korkuları doğum şeklini belirlemekte esas
alınır. Ayrıca dokuz aylık yolculuğunuzda sizinle beraber olan hekiminiz size yol gösterici olacaktır. Çünkü
her gebelik ve her anne adayı kendine özgüdür. Hepsinin ayrı ve kendilerine has içsel dinamikleri vardır ve
bunlar sürekli bir olgunlaşma halindedir.
Kimi zaman dış etmenler, komşular, arkadaşlar,
önceki doğumdan kalma kötü yada iyi deneyimler,
aile bireyleri ve eşlerin yorumları ve katkılarıyla anne
adayını zenginleştirdikleri gibi kafa karışıklığınada
neden olurlar.
En sağlıklı doğum
şekli kararı tüm bu
değişkenler anne
baba ve hekim üçgeninde her vizitte
konuşularak,
kaygılar karşılıklı
olarak paylaşılarak
karara bağlanır.
Nihai amaç sağlıklı
bir anne ve sağlıklı bir
bebekle sonlanan, kişiye en
uygun yöntem seçimidir.
Son karar anne adayınındır.

Sezeryanın avantajı bebek açısından mevcut riskleri
azaltması ve doktor kontrolünde yapılmasıdır,

Acil durumda sezeryan anne ve bebek hayatını kurtarır,
Sezeryanla doğan bebeklerde bir süre solunum sıkıntısı
görülmesi ve sık nefes alma daha sık karşılaşılır, Anne
bebek ilişkisi vajinal doğuma göre daha geç oluşur,
Anne 48 saat hastanede takip edilir,
Vaginal doğuma göre kan kaybı miktarı daha fazladır,
kimi zaman kan takılması ihtiyacı olabilir.
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Düzelmeyen Bel Ağrılarında
Yardımcı Tedavi Yöntemleri
O P. D R . L E V E N T A K D U Y G U
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI

B

el ağrısı, kalp Hastalıklarından sonra iş gücü
kaybına neden olan ikinci sıklıkta rahatsızlıktır.
Bu nedenle tanıya yönelik tedavi dışında yaşantıyı
daha konforlu hale getirecek yöntemler üzerinde de
çalışmalar mevcuttur.
Günümüzün ciddi tıbbi ve sosyoekonomik sorunlarından biri, bel ağrısı ve ağrıya eşlik eden radiküler
semptomlardır (ayağa yansıyan ağrılar). Erişkin
kişilerin %80-85’inde 50 yaş öncesinde bel ağrısı
şikayeti ile karşılaşılmaktadır. Akut bel ağrılı hastaların %90’ı birkaç hafta içinde tamamen iyileşirken
sadece %10’nun ağrıları 4-6 haftadan uzun sürmek
tedir. Uzun süren ağrılarda bel fıtığı, tümör, faset
eklem ağrısı, kalça eklemi bozuklukları, bel kayması
ve psikolojik bozukluk gibi hastalıklar göz önüne alınmalıdır.
Konservatif tedavinin ilk basamağında ağrınına
azaltılmasına yönelik hareketleri gösterme, istirahat
ve ağır kaldırmanın önlenmesi gibi pasif yöntemler
yer almaktadır. İlaç tedavisinde ise ağrı kesici ve
ödem giderici ilaçlarla beraber çeşitli kas gevşetici
lerin kullanılması önemli yarar sağlamaktadır. Uzun
vade de kilo vermesi önerilir. Bir grup hastada da
ise olay uzar, tanı ne olursa olsun ne ameliyat ne ilaç
kullanılması yeterli olmaz. Bu durumlardan ilki bel
fıtığıdır.

Bel Fıtığı ve Transforaminal Enjeksiyon

Pratikte en sık rastladığımız bel ağrısı nedeni bel
fıtığıdır. İki omurga arasındaki kıkırdak omurilik
kanalına doğru yırtılarak ayağa giden sinirlere baskı
yapar. Sonuç şiddetli bel ağrısını takip eden ayak
ağrısıdır. MR tekniğiyle kolayca tanı konulan bel fıtığı
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vakalarında aslında tam olarak tedavi edici bir ilaç
mevcut değildir. Kortizon diye bilinen steroid ilaçlar
faydalı olabilir fakat mevcut yırtılan kıkırdakta damarlanma olmadığı için, steroidler bu kıkırdaklara iğne
veya hap yoluyla tam olarak iletilemez. Kıkırdağın
%30 oranında yana doğru yırtılması söz konusudur.
İşte bu hastalarda transforaminal steroid enjeksiyonu
oldukça iyi sonuçlar verir. Çünkü steroidler bu yöntemle direkt olarak hasta olan yere verilir ve etki eder.
Medikal tedaviye rağmen yanıt alınamayan hastalarda tercih edilen yöntemler arasında transforaminal
epidural steroid enjeksiyonu bu nedenle önemli bir
seçenektir. Ayrıca Herpes Zoster gibi enfeksiyöz sinir
kökü hastalıklarında, kanserli hastalarda tümör invaz
yonu sonucu gelişen ödem ve enflamasyonlarda,
nevraljik ağrılarda, spinal kanal daralması, skolyoz,
bel kayması olan hastalarda ve bel fıtığı ameliyatına ragmen ağrısı geçmeyenlerde de iyi bir yöntem
olarak uygulanmaktadır.
Uygulamanın ameliyathane şartlarında özel bir röntgen ve masa eşliğinde 3-5 dk gibi kısa sürede lokal
anesteziyle yapılması ve hastanın 1 saat sonra evine
gitmeside önemli bir avantajdır. Kortizon kelimesi
hastaları korkutsa da nadir durumlar dışında, çok
düşük miktarlarda kullanıldığı için hiç bir sakıncası
yoktur. Evde 1 gün istirahati takiben normal yaşantı
önerilir.

Faset Eklem Sendromu ve Faset Eklem Enjeksionu

Faset eklemleri, bir omurla komşu diğer bir omurun,
üst ve alt eklemsel çıkıntıları arasında yaptığı gerçek
bir eklemdir ve omurganın arka kısmında yer alır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Faset eklemleri sağlamlık sağlar, omurgaya eğilme
ve bükülme yeteneği kazandırır. Eklem, kıkırdak ince
bir yüzey tabaka içerir, kapsülle çevrilidir ve içi sinoviyal sıvıyla (kıkırdağı besleyen ve omurga hareket ettiğinde iki kemik yüzeyi arasındaki sürtünmeyi
önleyen sıvı) doludur.

lanan düşük miktarda lokal anestezik madde enjeksiyonu ile ağrı azalır veya yok olursa bu durum,
ağrının kaynağının faset eklemi olabileceğini gösterir.

Faset eklemi enjeksiyonunun basit olarak iki
sebebi vardır.

Bir faset ekleminin ağrının kaynağı olduğu tespit
edilirse anestezik ajanların ve steroid ilaçların tedavi
edici enjeksiyonları uzunca bir sure ağrı hafiflemesi
sağlayabilir.

Faset ekleminde bir problem (inflamasyon, irritasyon,
şişlik veya artrit gibi), bel ağrılarına neden olabilir. Bel
fıtığını taklit eden ayağa vuran ağrılarda oluşabilir.
İleri yaşlardaki bel ağrılarının yüksek oranda sebebi faset eklemdeki bozukluklardır. Tanı koydurucu testler faset eklemindeki anormalliği gösterebi
lir, ağrının kaynağının faset eklemi olduğunu ortaya çıkarabilir. Gece ve hareketsiz kalmakla artması
özelliğidir. Faset eklemlerinin gerçek bel ağrısının
sebebi olduğuna karar verilirse faset eklemine uygu-

Her iki işlemde özel bir röntgen cihazıyla ameliyathane de 5 dk gibi kısa bir sürede yapılır ve hasta
eve gönderilir.

1. Tanı : Ağrının kaynağını bulmak.
2. Tedavi: Tespit edilen bir anormalliği tedavi etmek.

Bu uygulama şekli, faset eklemi enjeksiyonunun tanı
koydurucu olarak kullanımıdır.

• Uzayan bel ağrılarında transforaminal enjeksiyon
ve faset eklem blokajı alternatif yöntemlerdir.
• Ödem giderici ilaçlarla desteklenirlerse sonuçlar
daha iyi olur.
• Altın öneri hastanın aynı zamanda kilo vermesi ve
karın kaslarını kuvvetlendirici spora başlamasıdır.
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Beslenme ve Diyet

Yaz Sıcaklarında
Doğru Beslenme
D Y T. AY Ş E N U R C U M U R C U
BESLENME VE DİYET UZMANI

S

ıcak havalarda vücudun en önemli ihtiyacı sudur.
Hava sıcaklıkları ve nemin artmasıyla birlikte yalnızca terleme artışıyla değil, solunum, idrar ve dışkı
ile de önemli ölçüde sıvı kaybı olur. Oluşan elektrolit
kaybı ile halsizlik, yorgunluk, dolaşım bozukluğu, tansiyon dengesizliği yaşanabilir.

Sıvı alımı nasıl olmalı?

Susama hissi vücudun dehidrate olduğuna dair geç
bir yanıttır. Gün içinde düzenli aralıklarla, yavaş hızlarla su içilmelidir. Sıvı ihtiyacı yaşa, cinsiyete ve kişinin
özel durumuna göre (gebelik, aktivite durumu vb.)
değişiklik gösterebilir. Genel olarak kadınların 10 bardak erkeklerin 12 - 14 bardak su içmeleri gerekmektedir. Pek çok yöntem olmakla birlikte sıvı ihtiyacınız
olup olmadığını pratik olarak idrar rengine bakarak
anlayabilirsiniz. Koyu renkli olması susuz kaldığınızın
göstergesidir.

Peki hangi içecekler?
Enerji Veren Yeşil Su
•
•
•
•
•

2-3 kabuklu salatalık
1 tutam maydanoz
1 tutam taze nane - fesleğen
Limon suyu
Buz küpleri

Tüm malzemeyi blendırdan geçirin.
Gün içinde enerjinizi arttırmak ve mineral
dengesizliği yaşamamak için 1-2 bardak
zindelik veren yeşil su içebilirsiniz.

Sıvı ihtiyacını gideren en önemli besin sudur. Su limon,
meyve dilimleri, taze nane yaprakları veya kabuk tarçın ile
zenginleştirilebilir. Soğuk ayran – cacık elektrolit dengesini
sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca maden suyu, ev yapımı
soğuk çay, şekersiz komposto ve hoşaf tüketilebilir. Şurup
ve krema gibi katkılar olmadan, su veya süt ile hazırlanan
soğuk kahveler miktarına dikkat ederek tüketilebilir.
Alternatif bir diğer sağlıklı seçenek hindistan cevizi
suyudur. Doğal izotonik bir içecektir yani insan kanında
bulunan elektrolitleri aynı seviyede içerir ve 1 bardak taze
sıkılmış meyve suyundan daha az enerjiye sahiptir. İyi bir
potasyum, magnezyum , kalsiyum ve klor kaynağıdır.
İçerisinde yüksek miktarda şeker barındıran gazlı içecek,
kola, kutu soğuk kahve, meyveli soda, kutu soğuk çay
ve meyve suyu tüketmemelidir. Bu tür içecekler yüksek
oranda asitli bileşen, koruyucu renklendirici gibi sağlığa
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zararlı ögeler içermekteidir. Özellikle gelişme çağındaki çocuk ile ergenlerin bu içeceklerden uzak durması
obeziteden korunmaları anlamında önemlidir. Limonata
yaz döneminde özellikle dikkat edilmesi gereken içeceklerdendir. Genç, yetişkin her yaş grubu şeker içeriği
nedeniyle kontrollü tüketmelidir.
Alkol ve kafein idrarla atılan su miktarını arttırır. Ayrıca alkol kan basıncını düşürüp sıcak havalarda kalbin
yükünü artırabilir. Kefir de kımız ve bira gibi alkol ihtiva
eden besin grubuna girer, özellikle çocuklar ve gebeler
başta olmak üzere tüm yaş gruplarınca tüketilmemelidir.

Meyve Miktarına Dikkat!

Yaz meyveleri çeşitlilik ve besin içeriği açısından çok
çeşitlidir ancak tüketim miktarına dikkat etmelidir. 1 dilim
karpuz, 2 kayısı, 1 incir, 1 orta boy şeftali, 15 kiraz-üzüm
1 porsiyon meyve olarak düşünülmeli kişinin ihtiyacına
göre günlük 2 – 5 porsiyonu geçmemelidir. Meyveyi gün
içinde tüketmeye özen göstermeli akşam yemeği sonrasında ise miktarına mutlaka dikkat edilmelidir.

Yazın Tehlikeli 3’lüsü:
KIZARTMA – DONDURMA – LİMONATA

Yaz mevsiminde sebze çeşitliliği açısından da oldukça
zengindir. Sağlıklı pişirildiği müddetçe günlük beslenme
düzeninde mutlaka sebze yemekleri bulunmalıdır. Yaz
aylarında sıklıkla tercih edilen kızartılmış sebzeli yemekler yerine fırında üzeri bir miktar yağlanarak hazırlanan
yalancı kızartmalar tercih edilebilir. Zeytinyağlı tencere
yemekleri, buharda – suda az pişmiş sebze garnitürleri, közlenmiş sebzeli yoğurtlu salatalar, çiğ
semizotu, domates ve yeşilliklerle yapılan salatalar
tercih edilmelidir.

Kendi Dondurmanızı Hazırlayın

Sıcakların başlamasıyla birlikte çocuklar başta olmak
üzere her yaş grubu yoğun olarak paketli dondurma,
meyveli buz, porsiyon külahlı dondurma gibi yüksek
şeker içeriğine sahip besinler tüketmeye başlamaktadır. Pek çok paket dondurmanın bir adedindeki
şeker miktarı günlük güvenli alım düzeyinin üzerindedir ve bu ürünler obezitenin artmasına katkıda bulunur.
Sıcak günlerde ihtiyaç duyulan serinleme ihtiyacı ev
yapımı sağlıklı dondurmalarla giderilebilir.
Dondurulmuş meyve ile yapılan katkısız olan bu dondurmaları günlük
meyve porsiyonundan düşecek
şekilde tüketebilirsiniz.

Günlük Kaç Gram Şeker?

Kutu içecekler, limonata, meyveli soda,
kremalı şuruplu kahveler, meyve suları yüksek oranda şeker içerir. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) ortalama bir insan için günlük 25 gr
eklenti şeker tüketimini geçmemesini önermektedir. Besin etiketi okuma alışkanlığı geliştirerek
yiyecek ve içeceklerin tüketilen adedinin şeker içeriği
kontrol edilmelidir.

Yaz Mevsimine Uygun Genel Beslenme Önerileri

• Sindirimi yormayan, kızartılmamış, hafif yiyecekler
tercih edin.
• Sıcak havalarda özellikle yaşlılar, gebeler, çocuklar
sıvı alımına çok dikkat etmelidir.
• Öğün atlamayın, aksi durumda akşam yemeği ve
sonrasında besin alımı artışı gerçekleşir ve gün içinde
tatlı krizi oluşabilir.
• Sıcak günlerde yumurtalı kahvaltılar yerine dondurulmuş meyveli (şeftali,çilek) yoğurtlu, sütlü - yulaflı
karışımlar ile taze meyve - peynir - kuruyemişli kahvaltılar yapabilirsiniz.
• İkindi vaktinde badem, fındık, yoğurt, süt yeya taze
meyve ile ara öğün yapın.
• Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durun. Özellikle
kremalı, mayonezli besinler hızlıca bozulup bakteri
üretirler. Sıcak altında beklemiş pet şişe su içmeyin.
• Geç saatlerde yemek yemeyin.Yaz aylarında güneşin
ileri saatte batmasıyla yemek saatlerinde değişim olabiliyor. Yatmadan iki saat önce beslenme sonlandırılmalıdır.
• Akşam yemeğinde soğuk tahıllı çorbalar, peynirli
meyveli salatalar, zeytinyağlı sebze ile yoğurt tercih
edebilirsiniz
• Kurubaklagil tüketimine özen gösterin. Soğuk çorbalar ile veya haşlanmış olarak salatalarınıza ekleyerek
tüketebilirsiniz.
• Farklı renklerde meyve ve sebze tüketin.
Bağışıklığınızı arttırın.
• Hergün yeterli biyoyararlılığı yüksek protein tüketin
(balık, az yağlı et, tavuk,hindi, yumurta)
• Su tüketimine dikkat edin, idrar rengi kontrolü yapın.

Ev Yapımı Şekersiz Dondurma
•
•
•
•
•
•

2-3 adet dilimlenip dondurulmuş muz
Dondurulmuş meyve (Şeftali, çilek, kavun vb.)
1-2 kaşık kakao
Bal (isteğe göre)
Toz Sahlep
Süt

Meyveleri bir gece önceden dondurun.
Tüm malzemeyi blenderdan geçirin. Dondurma
kabına aldıktan sonra 2 saat daha buzlukta bekletin.
Ardından porsiyonlayın.
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Gezi

G ö l y a zı
Bursa’nın İncisi

Fotoğraflar: Ergin Yavaş

Turistik Bilgiler

Gölyazı Bursa il merkezinin batısında, Nilüfer İlçesi’ne bağlı
bir belde. Bursa-İzmir Karayolu üzerinde, Uluabat Gölü
kıyısında küçük bir balıkçı köyü. Manzarası ve çevre yapısı
ile Türkiye’de böyle bir yer mi varmış? dedirten cinsten
biryer.
Yerleşimin tarihi, Roma dönemine kadar gider. Roma
döneminden kalanları, evlerin temel taşlarında görmek
mümkündür. Tarihi ve coğrafi orijinal özellikler taşır.
Apollon Krallığı’nın merkezi olarak bilinir.
Gölyazı Köyü’nün en dikkat çekici noktası Uluabat
Gölü’nde karaya bağlayan bir yolun bulunması ve bu
yolla bağlanan yarımada üzerinde bulunmasıdır. Tarihte
bu durum korunma amacıyla Bizans döneminde yerleşim yeri olarak şekillenmesine neden olmuştur. Köyün
eski adı Apollonia‘dır. Apollonia bulunduğu yerlerin en
eski geçmişe sahip bir yerleşim yeri olmasına rağmen
maalesef günümüzde eski dönem kalıntılarının çoğu ortadan kalkmıştır.
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Sokakları Keşfedin

Gölyazı, eski bir Rum köyü, ancak mübadele ile birlikte buraya Türkler yerleşmiş. Gölyazı sokakları arasında gezerken güzel evler olduğu kadar yıkık ve çok
bakımsız evler de var. Vaktiniz varsa adanın etrafını
yürüyerek turlamanız 20-30 dakikanızı alacaktır, sokaklarda dolaşırken bolca göl manzarası ve leylek yuvaları
yürüyüşünüze keyif katacaktır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Gölyazı’da Sandal Keyfi

Gölyazı’ya gelir gelmez, rengarenk ve yöre halkı tarafından süslenmiş kayıklar dikkatinizi çekecek.
Uluabat Gölü’nde 11 ada varmış. Bunlardan yakın olan birkaçına balıkçıların tekneleri ile gidebiliyorsunuz. Tur yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Öncelikle sandal ile Kız Adasına doğru ilerliyorsunuz Kız
Adasında yaşam yok. Adanın çevresinden sandal ile geçerken Apollon Tapınağı olarak işaretlenmiş
bölge görünüyor. Kız adasının çevresinde oldukça fazla nilüfer var buraya geliş amacımız günün belli
saatlerinde açan eşsiz nilüferleri görebilmek.. Mayıs’tan Kasım’a nilüferler sabah 9 gibi çiçekleri açıp,
15 gibi kapıyorlar. Kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
Göl turunun ardından, Gölyazı içinde
mutlaka gezin. Zeytin ve zeytin ürünleri, köy ekmeği alabilirsiniz.Ayrıca taze
sıkılmış meyve suyu da içebilirsiniz.
Özellikle nar suyunu kokteylinize mutlaka ilave ettirin.

Ne Yenir?

Gölyazı bir balıkçı kasabası. Bu yüzden balıkların tadına bakabilirsiniz. Ancak ben göl balığı yemem diyorsanız hem Ağlayan Çınar’ın yanında hem de Halilbey
Adası’nda
bulunan dizi
dizi sıralanmış
köy sakinlerinin
gözleme, pişi
yaptığı yerleri
deneyebilirsiniz.
Eğer adaya
sabah gelirseniz
adadaki kahvaltı
mekanlarında
yerel ürünlerle
hazırlanmış
muhteşem
organik kahvaltının tadını
çıkarın.

Ağlayan Çınar

Bugün Gölyazı Köyü’nün meydanında bulunan ve uluslararası
anıt-ağaç işareti taşıyan çınar bölgenin halkı tarafından taştan
bir ayak yapılarak desteklenmiş ve dalın içine bir boru aracılığı
ile su veriliyor. 2018 yılı itibariyle tam tamına 745 yaşında!
Ağlayan Çınar’a ismini Mehmet Okatan vermiş, ağacın altında da kendisinin şu dizeleri bir tabelada iliştirilmiş: “Tarihin
verdiği yorgunlukla yan yatmış ulu bir çınar.. Lakin, yaşamaktan umudunu kesmemiş, uzanmış öylesine bağrı yanık,
yaprakları hüzün, içi kan ağlarcasına, savaşlara, acılara,
kara sevdalara tercüman olurcasına ardında sevgi bahçesi,
açamayan gonca bir gül, önünde, oluk oluk gözyaşlarının
eseri koca bir göl.”
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Müzeler

Ay a so f ya
Zamanın Tanığı

Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya; mimarisi,
ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.

Tarihçe

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da
yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç
kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia
(Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlanmıştır. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu boyunca
hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi görmüştür.
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed’in (1451-1481)
1453’te İstanbul’u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir.
Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi
şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile
birlikte cami olarak varlığını sürdürmüştür. Yapıldığı
tarihten itibaren çeşitli depremlerden zarar gören
yapıya, hem Doğu Roma, hem de Osmanlı Döneminde destek amacıyla payandalar yapılmıştır. Mimar
Sinan tarafından yapılan minareler ise aynı zamanda
yapıda destekleyici payanda işlevi görmektedir.
Ayasofya’nın kuzeyine, Fatih Sultan Mehmed
Dönemi’nde bir medrese yaptırılmış, her dönemde
bakım ve onarım çalışmalarından geçmiş, en kapsamlı tamir çalışması Sultan Abdülmecid Dönemi’nde
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(1839-1861) Fossati tarafından yapılmıştır. Sultan
Abdülaziz Döneminde Ayasofya çevresinin yeniden
düzenlenme çalışmaları sırasında medrese 18691870 yılları arasında yıktırılmış ve1873- 1874 yılları arasında ise yeniden yaptırılmıştır. 1936 yılında yıkılmış olan Medresenin kalıntıları 1982 yılında
yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır.
Osmanlı Dönemi’nde, 16. ve 17. yüzyıllarda, Ayasofya’nın içine mihraplar, minber, müezzin mahfilleri,
vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiştir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Ana mekâna girişin sağ ve sol köşelerinde bulunan Helenistik
Döneme (MÖ. 4.-3. yy) ait iki mermer küp ise, Bergama’dan getirilerek, Sultan III. Murad tarafından Ayasofya’ya hediye edilmiştir.

Fetih ve Sonrası

Ayasofya’da,
Sultan
Abdülmecid Dönemi’nde 1847-1849 yılları
arasında, İsviçreli Fossati Kardeşlere
kapsamlı bir onarım yaptırılmıştır. Bu
onarım çalışmaları sırasında, daha
önce mihrabın kuzeyindeki niş içinde
bulunan Hünkâr Mahfili kaldırılmış,
yerine mihrabın solunda, sütunlar üzerinde yükselen, etrafı ahşap
yaldızlı korkuluklarla çevrili Hünkâr
Mahfili yapılmıştır. Aynı dönemde Hattat Kadıasker Mustafa İzzet Efendi
tarafından yazılan 7.5 m. çapındaki
8 adet hat levhası ana mekânın duvarlarına yerleştirilmiştir

Hünkar Mahfili

Hünkâr Mahfili, padişahların Cuma
ve Bayram namazlarını, ayrıca Kandil
gecelerinde yatsı namazlarını bulundukları şehrin Selâtin Camilerinde kılmaları nedeniyle, Osmanlı
mimarisinde “Hünkâr Mahfili” ya
da “Mahfil-i Hümayun” olarak adlandırılan, Padişahların ibadeti için
oluşturulmuş, özel mekânlardır.

Ayırt Edici Özellikleri

15 yüzyıl boyunca ayakta duran bu yapı sanat tarihi
ve mimarlık dünyasının baş yapıtları arasında yer alır
ve büyük kubbesiyle Bizans mimarisinin bir simgesi
olmuştur.
• Yapıldığı dönemden itibaren yaklaşık bin yıl boyunca
(1520’de İspanya’daki Sevilla Katedrali’nin inşaatı
tamamlanana dek) dünyanın en büyük ibadet yeri
unvanına sahip olmuştur. Günümüzde yüz ölçümü
bakımından dördüncü sırada gelmektedir.
• Dünya’nın en hızlı (5 yılda) inşa edilmiş ibadet yeridir
• Dünya’nın en uzun süreyle (15 yüzyıl) ibadet yeri
olmuş yapılarından biridir.
• Kubbesi “eski katedral” kubbeleri arasında çapı
bakımından dördüncü büyük kubbe sayılmaktadır.

Eşsiz Mozaikler

Ayasofya’nın mermer kaplı duvarları dışındaki tüm yüzeyler birbirinden güzel mozaiklerle süslenmiştir.
Mozaiklerin yapımında altın, gümüş,
cam, pişmiş toprak ve renkli taşlardan
oluşan malzemeler kullanılmıştır. Yapıdaki bitkisel ve geometrik mozaikler
6. yüzyıla, tasvirli mozaikler ise Tasvir
Kırıcılık Dönemi’ne tarihlenir.

Kaynak: ayasofyamuzesi.gov.tr
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Gebe Okulu

Anne Adayları Gebe Okulunda

Ayşe
ARSLANYILMAZ
EBE

Uzm. Dr.
Esra POLATOĞLU
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI

Dyt. Esra
KURT MUTLU

BESLENME VE DİYET
UZMANI

Uzm. Psk.
Zeynep ŞENKAL
PSİKİYATRİ UZMANI

Uzm. Psk.
Hatice ÇİZMECİOĞLU
KLİNİK PSİKOLOG

Hatice
SUER UÇAR
HEMŞİRE

Sevgili anne ve baba adayları;
Gebelik okulu gebelik boyunca bebeğin daha sağlıklı ve huzurlu bir yuvada olması için sizin yapmanız
gerekenleri içerir. Doğum öncesinde ve doğumda anne adaylarının kendine daha da güvenmesini,
korkularını gidermeyi amaçlar.
Doğum ile ilgili travmaların, kötü senaryoların ve
deneyimlerin anne adayındaki imajını öğrenip, doğru olanı aktarmayı hedefler. Unutmayın her anne
adayının doğum öyküsü ayrıdır ve bunu siz dilediğiniz
gibi deneyimleyeceksiniz…
Doğum ortamının en huzurlu nasıl olacağından gebe
okulunda bahsedilir. Doğum fizyolojik bir eylemdir ve
bu eylemin en ideal hangi koşullarda olması gerektiği
gebe okulunda anlatılır. Bu süreç katılan anne adaylarımız için en önemli süreçlerin başında gelmektedir.
Mümkün olduğunca az uyaranın olduğu ideal doğum
ortamı sizin aracılığınız ile sağlanacaktır.
Gebelik süresince egzersiz yapmak doğuma bir maratona hazırlanır gibi hazırlanmaya benzetilebilir. Egzersiz ile;
•
•
•
•
•

Gebelikte sırt ve bel ağrıları azalır,
Fazla kilo alımı engellenir,
Doğum sonrası daha çabuk kilo vermeyi sağlar,
Doğumda esneklik kazandırır,
Doğumunuza aktif olarak katılmanızı sağlar.

Okulumuzun hedefi; doğumda aktif olarak katılım
sağlayabilmektir. Bunun için gebenin korkularından
arınmış olması öncelikli şartımızdır. Doğum korkusu
tüm diğer organlarımız gibi uyum içinde çalışan rahim kaslarının çalışmasını negatif yönde etkiler. Normal çalışma fizyolojisini baskılar bu nedenle ilerlemeyen
doğum eylemleri ve sezaryen yönelimleri ortaya çıkar.
Rahim kaslarını korkulardan arındırıp, doğru nefes
egzersizlerini öğrenerek bu süreci kendi istediğiniz
gibi şekillendirmek mümkün olacaktır. Doğru nefes
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egzersizi sayesinde doğum sırasında beden rahat,
bebek rahat ve zihin arındırılmış olacaktır.
Eğitim almış bir gebe ile çevreden duydukları ve
okudukları ile doğuma giren gebenin arasında hem
çektiği ağrı hem de normal doğuma uyumu açısından
çok büyük farklar var. Gebe okulumuzda, doğum
öncesini kadına anlattığımızda normal doğum
oranlarının artmasını hedefliyoruz. Burada verilen
eğitimde doğum süreci ile birlikte, doğumun rahat
geçmesi için hamilelik süresince yapılabilecek fizik
egzersiz, nefes terapisi gibi eğitimler veriyoruz. Eğitimini tamamlayan kadınlar kolay bir normal doğum
süreci yaşıyorlar.
Dinlediğiniz, deneyimlediğiniz tüm doğum hikayelerinden arınıp, kendi doğum hikayesine aktif olarak katılmak isteyen tüm gebelerimizi bu keyifli yolculuğunda
gebe okulumuzda görmekten mutluluk duyarız. Su
gibi akan rahat bir doğum dileği ile…
Ayşe ARSLANYILMAZ-EBE

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Türkiye Hastanesi Gebe Okuluna katılan anne adayları,
eğitimin ardından sertifikalarını aldılar.
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Kitap

E-BEVEYN OLMAK - Salih UYAN
Savaş
ortamında
askeri
amaçlar için geliştirilen internet teknolojileri, belki de
doğası gereği evlerde hep bir
savaş yaşatıyor anne babalara… İnternetin loş ortamında kol gezen tehlikeler birçok
ebeveyni tedirgin ederken,
teknolojiye bağımlı çocukları
sanal dünyadan koparmak
tam bir imtihana dönüşüyor.
Çocukların ruh dünyası bitkisel hayata geçiş yapmadan
önce teknolojik aletlerin fişlerini arada bir de olsa çekmek gerekiyor. Ancak bu konu gündelik meselelerimiz
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arasında geçiştirilmeyecek kadar önemli. Çünkü bitkisel
hayata girdikten sonra çekilen fişler başlangıç değil, son
oluyor.
Bu savaşı sonlandırmak ve hem sizin, hem de çocuklarınızın sağlıklı bir hayat sürebilmesi için atılması gereken adımlar aslında çok zor değil. Çünkü siz zaten çocuklarınızı nasıl koruyacağınızı biliyorsunuz.
Yapmanız gereken tek şey, yıllardır normal hayatta
yürüttüğünüz ebeveynlik görevinizi, dijital ortama transfer etmek.
Şimdi paniklemeyi bırakın… Derin bir nefes alın ve
çocuğunuzun sanal kimliğiyle tanışmak için hazır olduğunuzu söyleyin kendinize.

CAN VEREN PERVANELER - Hayati İNANÇ
Divan Edebiyatı, geçmiş
kültürümüzün eşsiz ve engin
hazinelerinden biridir.
Divan edebiyatını anlarsak
kültürümüzü, neler kaybettiğimizi ve neleri kazanabileceğimizi çok daha iyi anlarız. İşte bu eser bu konuda
tam bir rehber.
“Can
Veren
Pervaneler”
unutulmaya
yüz
tutmuş
muhteşem mirasımız Divan
Edebiyatını küllerinden yeniden doğurmaya namzet ve
okuyan herkese can verecek bir eser…Bir sebeple o ka-
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dar iltifat ettiği şair Bâkîye öfkelenen Kanuni merhum,
şiir kudretini konuşturarak onu memleketine sürgün
yönünde ferman ısdâr eder:
Tabii biri şairlerin sultanı biri de Osmanlı Sultanı fakat
ikisi de gönüllerin sultanı olunca ortaya aşağıdaki şaheserler çıkmış: “Baki bed / Azm-i bülend / Bursaya
red / Nefy-i ebed”
(Bâkî kötü adam; yüksek kararım odur ki -memleketi
olan- Bursa’ya gönderilsin, bir daha da gözüm görmesin.)
Bu müstesna edebiyat için yine kendi kaleminden netice-i kelâm: “Geçmiş zaman olur ki hayâli cihân değer.”

KAYI -1 ERTUĞRUL’UN OCAĞI - Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRLİGİL
“Ey bağlarımın tatlı meyvesi olan Oğul!, Saltanatına
mağrur olma. Unutma ki
dünya Hazreti Süleyman’a
kalmamıştır. Unutma ki
dünya saltanatı geçicidir. Lakin büyük bir fırsattır.
Allah yolunda hizmet ve
Peygamberimiz Aleyhisselam’ın şefaatine mazhariyet
için bu fırsatı iyi değerlendir!
Dünyaya ahiret ölçüsüyle
bakarsan; ebedi saadeti
feda etmeye değmediğini göreceksin.” Orhan Gazi
Televizyon programları ile yediden yetmişe tarihi sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil; Osmanoğulları’nın serüvenini kitaplarla anlatmaya devam ediyor.
Şimşirgil, tamamen ilmî kaynaklardan beslenerek ve
her yaştan tarih severin kolaylıkla okuyup anlayabi-
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leceği bir üslupla hazırladığı KAYI serisiyle tarihimizi
önyargısız ve objektif bir şekilde okuyucunun değerlendirmesine sunuyor.
Serinin ilk kitabı KAYI I: Ertuğrul’un Ocağı’yla yazar,
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu, bir devlet
hâline gelme merhalelerini, Ertuğrul Gazi, Osman
Gazi, Orhan Gazi, I. Murad, Yıldırım Bayezid Han
ve Çelebi Mehmed’in saltanat yıllarını dönemin en
önemli kroniklerinden faydalanarak nefis bir üslupla
değerlendiriyor. Ayrıca her padişahın bilinmeyen yönleri, kılıçtan keskin sözleri, şiirleri, hocaları, dostları/
düşmanları ve imar faaliyetleri tek tek anlatılıyor.
Bu kitapta; adaleti, şefkati ve hoşgörüsüyle kalpleri
kazanan; yiğitliği, cesareti ve mertliğiyle dosta güven,
düşmana korku salan; dünya siyasetini yönlendiren;
kültür ve medeniyet hamleleri ile göz kamaştıran Osmanlı’nın kuruluş hikâyesini bir tarih ziyafeti tadında
okuyacaksınız.

Bulmaca
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ANLAŞMALI KURUMLAR LİSTESİ
ÖZEL SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİ
Allianz Sigorta A.Ş. •
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi •
Ankara Sigorta Anonim Türk Sigorta Şirketi •
AXA Sigorta A.Ş. •
AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. •
CompuGroup Medikal (CGM) A.Ş. •
Demir Hayat Sigorta A.Ş. •
Dubai Group Sigorta A.Ş. •
Doğa Sigorta A.Ş. •
Ergo Sigorta A.Ş. •
Ethica Sigorta A.Ş. •
Eureko Sigorta A.Ş. •
Europ Assistance Türkiye •
Eurocross Assistance •
Fiba Emeklilik A.Ş. •
Generali Sigorta A.Ş. •
Groupama A.Ş. •
Gulf Sigorta A.Ş. •
Güneş Sigorta A.Ş. •
Halk Sigorta A.Ş. •
Inter Partner Assistance-IPA •
Mapfre Sigorta A.Ş. •
Marm Assistance •
Ray Sigorta A.Ş. •
Sencard Sağlık Hizmetleri A.Ş. •
(Acıbadem Sigorta ve Aksigorta A.Ş.)
Sombo Japan Sigorta A.Ş. •
Unico Sigorta A.Ş. •
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. •
Zİraat Sigorta A.Ş. •
Zürich Sigorta A.Ş. •
BANKALAR VE SANDIKLAR
Akbank T.A.Ş. •
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti .(Sandık) •
Birleşik Fon Bankası •
Fortis Bank A.Ş. •
Esbank Eskişehir Bankası A.Ş. •
Takas ve Saklama Bankası A.Ş. •
Şekerbank T.A.Ş. •
Şeker Sigorta A.Ş Yardım Sandığı Vakfı •
T.C. Merkez Bankası •
T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü •
(Devlet Memurları-657)
T. İş Bankası A.Ş. •
T. Vakıflar Bankası T.A.O •
Yapı Kredi Bankası A.Ş. •
T.C. Ziraat Bankası A.Ş Mensupları
Emekli ve Yardım Sandığı •
Türk Telekom Vakfı Yardım Sandığı •
OKULLAR
İhlas Kolejleri •
İstanbul Bilgi Üniversitesi •
Özel Saint Micheal Lisesi •
Doğa Kolejleri •

ANLAŞMA DETAY BİLGİLERİNİ
0212 314 14 14’TEN
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

ÖZEL ŞİRKETLER VE KURUMLAR
• Albayraklar A.Ş
• Artı Yaşam Card
• Aktif Grup Şirketleri
• APRIL Turkey Assistance (CORIS Dan.)
• AGIS Turkey Assistance
• Back-up Card
• Büyük Anadolu Sürücü Kursu
• Care&Creste (Çilek Card)
• Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi
• İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri
• İhlas Holding ve Holding’e Bağlı Tüm Kuruluşlar
• İSPARK
• İGDAŞ A.Ş.
• IRCICA (İslam, Tarih ve Kültür Araştırma Mr)
• İSFALT A.Ş.
• İSKİ A.Ş.
• İSTAÇ A.Ş.
• İstanbul Ulaşım A.Ş.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İştirakler Md.
• Mavi Jeans
• PERPA
• Santa Farma İlaç
• Shell Club Smart Card
• Şişli Kart
• Şişli Belediyesi
• TRT World
• THY-Türk Hava Yolları
• UPS Kargo
RESMİ KURUMLAR
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
• Borsa İstanbul A.Ş (BIST)
• İstanbul Adliye Sarayı
• PTT Genel Müdürlüğü Sağlık Yardım Sandığı
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
• TBMM Çalışan Memurları ve Hak Sahipleri
• TBMM Milletvekilleri ve Hak Sahipleri
• T.C Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa
Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlar
• T.C Sosyal Güvenlik Kurumu
• T.C. Sayıştay Başkanlığı
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü
• İstanbul Sanayi Odası-İSO
• İstanbul Ticaret Odası-İTO
• İstanbul Kuyumcular Odası-İKO
• İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı
• İstanbul Mali Müşavirler ve
Muhasebeciler Odası - İSMMMO
• Müstakil İş Adamları Derneği-MÜSİAD
• Ordu Yardımlaşma Kurumu - OYAK
• Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı - TÜRGEV
• Türkiye Gençlik Vakfı - TÜGVA
• Türkiye Engelliler ve Spor Yardım Vakfı - TESYEV
• Kamu Sendikaları - Türk Büro-Sen
• Yeşilay Vakfı

