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
Sağlıklı Beslenme Programı
Hastalıklarda Beslenme Programı
Kişiye Özel Kilo Verme ve Alma Programları
Bölgesel Zayıflama
-Andülasyon
-Lenf Drenaj
-Soğuk Lipoliz
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Beyin Tümörleri, Kafa Tabanı Tümörleri,
Hipofiz Tümörleri, Omurilik ve Omurga Tümörleri
Beyin Damar Hastalıkları
Omurga Hastalıkları
(Boyun ve Bel Fıtığı)
Çocukluk Çağı Beyin, Omurilik ve Sinir Hastalıkları
Ağrı ve Fonksiyonel Hastalıklar
Travmalar
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/Erkek Check-up
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK KARDİYOLOJİ
Fetal Ekokardiografi
ÇOCUK NÖROLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Alerji Testleri
Sağlıklı Çocuk Takibi
DERMATOLOJİ
Derma Lazer
Ciltte PRP Tedavisi
Jinekolojik Lazer
Dermatoskopi
Lazer Epilasyon
ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
ESWT
Ağrı Tedavisi Kuru İğne
Klinik Pilates
GASTROENTEROLOJİ
Gastroduedonoskopi
Kolonoskopi
Endoskopik Kanama Müdahaleleri
GENEL CERRAHİ
Endokrin Cerrahi
Gastroenteroloji Cerrahisi
Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi
Meme Cerrahisi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Alerji - İmmunoterapi
Uyku Apnesi Sendromu
Sigarayı Bırakma
Astım
Koah
Solunum Fonksiyon Testleri
Akciğer Enfeksiyonları - Tüberküloz
İnsterstisyel Akciğer Hastalıkları

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
NÖROLOJİ
EEG
EMG
Migren Botoksu
OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ
Cerrahi Yöntemlerle Yapılan Obezite Tedavisi
Medikal Yöntemlerle Yapılan Obezite Tedavisi
ODYOLOJİ VE İŞİTME TARAMA
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Artroplasti-Kalça Cerrahisi
Ayak Cerrahisi
Diz Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Spor Yaralanması
Ağrı Tedavisi-PRP
PERİNATOLOJİ
PSİKİYATRİ
PSİKOLOJİ
Psikoterapi
Kişilik Testleri
RADYOLOJİ
Bilgisayarlı Tomografi
Direkt Röntgen
Kemik Dansitometri
Mamografi
MR (Manyetik Rezonans)
Renkli Doppler Ultrason
Ultrasonografi
Perküten Radyoloji (Biopsi İşlemleri)
UYKU LABORATUVARI
ÜROLOJİ
YOĞUN BAKIMLAR
Erişkin Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum,
Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi alanlarındaki
Uzman Hekimlerimizle 7/24 Hizmetinizdeyiz

TÜ RK İY E H A S TANESİ

DR . A HME T FAR U K YAĞC I
G e n e l Ya y ı n Y ö n e t m e n i
İç Hastalıkları Uzmanı

Sevgili Dostlar
Tarihi zamanlar yaşadığımız şu günlerde yine yeni bir sayı ile karşınızdayız. Okulların açılması ile beraber ülke
genelinde yaşanan hareketlilik ve beraberinde artan yeni Covid-19 vakaları gündemimizin ana konusu. Hasta
sayılarındaki geometrik artışa, ağır hasta sayısının eşlik etmemesi ise sevindirici.
Bununla beraber Covid-19 ile ilgili bilgilerimiz her geçen gün artıyor. Hastalığın bir bağışıklık sistemi hastalığı
olduğu ve hemen hemen bütün organ sistemlerini tutabildiği gerçeği artık biliniyor. Hastalarımızda yeni tedaviler
ve komplikasyonları önlemek için kullanılan ilaçlar uygulamaya başladık. Öldürücülüğü az da olsa vücutta birçok
organda geçici ya da kalıcı hasara sebep olabilen bu hastalıkla ilgili yazılarımız ön planda olacak.
Hastanemiz tüm branşlarda hizmete devam ederken ayrı bir binanın iki katından oluşan izole Covid servisimiz
hemen hemen tüm yatakları dolu olarak çalışıyor. Hizmetin diğer alanlarda devam edebilmesi için sosyal
mesafeyi korumak adına bahçemizi aktif olarak kullanıyoruz. Yaklaşan kış ayları ile birlikte açık hava özelliğini
kaybettirmemek kaydı ile bahçede bekleme alanlarımız oluşturuluyor.
Artan hizmet isteği ve üst standartta verim için ameliyathanelerimiz yenileniyor. Yeni bina ameliyathaneleri göreve
devam ederken yeni yılla birlikte yenilenen bölümler de hizmete girecek. Aramıza katılan yeni anestezi uzmanı
arkadaşlarımızla hastanemiz yoğun bakım servisi ve ameliyathaneleri en güçlü noktalarımızdan olacak.
Bu sayımızda ikinci bir gündem konusu olarak “Bel Ağrılarını’’ seçtik. Arkadaşlarımız sebep sonuç ilişkileri ve
tedavi imkanları açısından bu konuda detaylı bilgiler verdiler. Her bir makalenin kendi içinde sizi aydınlatacağı ve
doğru yönlendireceği konusunda ise hiç şüphemiz yok.
Bu yazının yazıldığı saatlerde Coronavirüs aşısı ile ilgili haberler de gündemde yer alıyordu. Bu müjde ile birlikte
özellikle hastalanmamaya çalışmanın salgının şiddetine olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
Son üç ayımızda artan hasta sayısı ile birlikte tüm alanlarımızda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle kayıt alanları,
acil servis, çağrı merkezi ve polikliniklerde arkadaşlarımız insanüstü gayret sarf ediyorlar. Hastalarımızla esas
karşılaşma alanlarımız olan buralarda sizi yönlendirenlere onların sizin için orada olduğunu bilerek yaklaşmanızı
saygıyla rica ederiz.
Bu sıkıntılı günleri aşmamızda özellikle yatan hasta tedavilerini üstlenen arkadaşlarımıza da hem hastalarımız hem
hekimlerimiz adına teşekkürü bir borç bilirim...
Kış kapıda olsa da, kışın sonu elbet bahardır ve insanlık bu dönemden çıkardığı derslerle kendisine yeni yollar
mutlaka açacaktır.
Sağlıkla Kalın
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COVID-19 HASTALARININ YOĞUN BAKIM
TEDAVİSİ VE İYİLEŞME SÜRECİ
UZM. DR. LEVENT MERİÇ
K O R O N AV İ R Ü S T E N K O R U N M A K
İÇİN GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
D Y T. B A H AT T İ N A R S L A N

D A H A İ Y İ B İ R YA Ş A M İ Ç İ N
8 SORUDA BEL FITIĞI
P R O F. D R . G Ö K H A N A K D E M İ R

28

30

4

DÜZELMEYEN BEL AĞRILARINDA
YA R D I M C I T E D AV İ Y Ö N T E M L E R İ
O P. D R . L E V E N T A K D U Y G U

34

KRONİK BEL AĞRILARI VE KAS
R O M AT İ Z M A S I ( F İ B R O M İ YA L J İ )
N A S I L AY I RT E D İ L İ R ?
D O Ç . D R . AY L A A K B A L
BEL AĞRISI ZANNEDİLEN AĞRI
KALÇA KİREÇLENMESİ OLABİLİR
O P. D R . B . TA R I K Ş E N E R

36

ÇOCUKLARDA BEL AĞRISINA
D İ K K AT
UZM. DR. ŞÜKRÜ CİDO

38

B E L A Ğ R I S I TA N I S I N D A R A D Y O L O J İ K
YA K L A Ş I M
U Z M . D R . Ö M E R FA R U K E V C İ L

40
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DANIŞMA KURULU

Acil Servis
D r. Me h m et SA R G I N
D r . R a h m e t M U S TA PAY E V
Ağız ve Diş Sağlığı
D t . H i l a l Yı l d ı z Y Ü K S E L
D t . A n ı l TA Ş K I N

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Uz m . D r. Leve nt M E R İ Ç
U z m . D r . Yu s u f Z i y a Y E N E R
U z m . D r . İ m a n a l i D U Y Ş OY E V
Uz m . D r. Fa h r i ye Ç İ Ç E K
Uz m . D r. H ü s ey i n U Z U N AĞAÇ
Beslenme ve Diyet
Dyt. Esra Kurt MUTLU
Dyt. Bahattin ARSLAN
Beyin ve Sinir Cerrahisi
P rof. D r. G ö k h a n A K D E M İ R
O p . D r . L e v e n t A K D U YG U
Biyokimya
Uz m . D r. E m i n e A K I 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
F a r u k KO C A
G E N E L YAY I N YÖ N E T M E N İ
D r. A h m e t F a r u k YAĞ C I
YAY I N K U R U L U
Dr. A h met Far uk YAĞCI
Dr. Nev ra TOPA LİS MAİLOĞLU
EDİTÖR
Beril BAKİ
G R A F İ K TA S A R I M C I
E r g i 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 314 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

Çocuk Cerrahisi
P r o f . D r . Yu n u s S ÖY L E T
O p . D r. Ce m K A R A
Çocuk Kardiyoloji
D o ç . D r . Yı l m a z M U T L U
Çocuk Nöroloji
D o ç . D r . G ü l t e n H A M D İ Y E VA
Çocuk Romatolojisi
D o ç . D r. Ke n a n BA R U T
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
D o ç . D r. Ö z n u r K Ü Ç Ü K
U z m . D r . E s r a Ç E T İ N K AYA
Uz m . D r. S a l i m E R D O ĞA N
Uz m . D r. Ş ü k r ü Ç İ D O
U z m . D r . E ş r e f Z I N L AT T
Dermatoloji
Uz m . D r. Met i n O Ğ U Z
Uz m . D r. Me ht a p K A R A AS L A 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 BA L
U z m . D r . F a t m a İ n c i AY D İ L E K
Gastroenteroloji
P r o f . D r . N i h a t A K B AY I R
U z m . D r . R e f i k O KÇ U
Genel Cerrahi
P r o f . D r . H a s a n TA Ş Ç I
O p . D r. Ca v i t H A M Z AO Ğ LU
O p . D r . E c e KO Ç U M
Göğüs Hastalıkları-Alerji
P r o f . D r . R e c e p AY D İ L E K
Uz m . D r. İ m ra n ÖZ D E M İ R
Estetik, Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi
O p . D r. M u ra t G Ü R E L
O p . D r . Te k i n G Ü M Ü Ş O Ğ L U

YA P I M

Göz Hastalıkları
P rof. D r. Me h m et ÇA K I R
P r o f . D r . Tu n ç O VA L I
D o ç . D r. Ha n e f i ÇA K I R
O p . D r. M . Ka d i r EG E M E N O Ğ LU
O p . D r . Ç o l p a n O VA L I
O p . D r. E rd i n ç C E Y L A N
O p . D r. E m re G Ü L E R
O p . D r. M . B a h a t t i n K I R
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 I
Uz m . D r. Me h m et Ne c i p Ç E T İ N E R
U z m . D r . N u r s a l F İ L O R İ N A L I KO N D U K
U z m . D r . Ya s i n K E S K İ N
Kalp Damar Cerrahisi
D o ç . D r. B i l a l Ka a n İ N A N
O p . D r. Ca fe r A B BAS O Ğ LU
Kardiyoloji
P r o f . D r . R ı f a t E r a l p U L U S OY
Kadın Hastalıkları ve Doğum
O p . D r. Ayş e S O L A R O Ğ LU
O p . D r. Ayş e Me r ye m U S LU
O p . D r. Fü reya Z i l a l H O CAG İ L
O p . D r . M e h m e t AYG Ü N ( P e r i n a t o l o j i )
O p . D r . N e v r a T O PA L İ S M A İ L O Ğ L U
O p . D r. N i h a l ÇA K I R
O p . D r. Ö zg ü r Ç E T İ N E R
O p . D r . Tü l a y KO L D A Ş
Klinik Psikoloji
Uzm. Psk. Hatice ÇİZMECİOĞLU
Uzm. Psk. Gülşah DURSUN
Kulak-Burun-Boğaz
P rof. D r. İ r fa n D E V R A N O Ğ LU
P r o f . D r . İ s m e t E r c a n C A N B AY
O p . D r. A h m et Y I L D I R I M
O p . D r. Ceva t U ÇA R
O p . D r. İ l h a n ÖZ B E K
Nöroloji
D o ç . D r. Ad i l e ÖZ K A N
Obezite ve Metabolik Cerrahi
O p . D r. E ro l V U R A L
O r t o p e d i v e Tr a v m a t o l o j i
P r o f . D r . A t i l l a PA R M A K S I Z O Ğ L U
O p . D r . M e h m e t H E LVA C I
O p . D r . Ta r ı k Ş E N E R
Psikiyatri
Uz m . D r. Zey n e p Ş E N K A L
Radyoloji ve Görüntüleme Ünitesi
Uz m . D r. Ad n a n A L P T E K İ N
Uz m . D r. Fu n d a A K AÇ L I
Uz m . D r. N i l g ü n E R E N
Uz m . D r. Ö m e r Fa r u k E VC İ L
Uz m . D r. Ne ca t i S Ö N M E Z
Üroloji
O p . D r . A h m e t Ta l h a B E Ş I Ş I 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 Hastanesi’nin sağlık sektöründeki mesleki süreli yerel yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır.
Dergide yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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Bizden Haberler

Darülaceze Ekibi

Hastanemizi Ziyaret Etti

Hastanemiz Genel Müdürü Sayın Odabaşı; “1991 yılında tarihi ve doğal özellikleri korunarak modern hastanecilik anlayışına uygun bir şekilde restore edilen hastanemiz ve ekibimiz ile Darülacezenin yanındayız” dedi.

Darülaceze Başkanı Sn. Hamza Cebeci ve değerli Yönetim Kurulu üyelerini hastanemizde ağırladık. Türkiye
Hastanesi Genel Müdürü Sn. Hayati Odabaşı’nın da
eşlik ettiği toplantıda, her iki kurum arasında daha önceden yapılan toplantılar neticesinde sinerji geliştirme
ve sosyal sorumluluk projeleri oluşturma konusunda
gönül birliğine varıldı.

Emzirmenin Önemine
Dikkat Çektik

Anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme
konusunda bilgi verilmesi ve doğru alışkanlıkların
kazandırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında, hastanemizde emzirmenin başarılı ve
yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere
çalışmalarımız devam etmektedir.

Gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve
emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personelimiz ile
annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda
yardımcı oluyoruz.
Anne sütünün her damlası bebeğiniz için değerlidir ve
bebeğiniz ile aranızdaki en güçlü bağ anne sütüdür. İlk
6 ay bebeğinizin ihtiyacı olan tek besin Anne Sütüdür.
Biz de Türkiye Hastanesi olarak “Bebek Dostu Hastane” unvanımız ile annelerin bebeklerini emzirmesini
destekliyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü; bebeklerin ilk 6 ay sadece
anne sütü ile beslenmesini, su dahil herhangi bir ek
gıda verilmemesini, altıncı aydan sonra ise uygun ek
gıdalara başlanarak, emzirmeye 2 yaşına kadar devam
edilmesini önermektedir. Sağlık Bakanlığı onaylı bebek
dostu hastanemizde; uzman ekibimiz, doğum yapan
her anneye emzirme ve anne sütünün önemini anlatmaktadır. Emzirme haftasının anısı olarak da 1-7 Ekim
arası hastanemizde doğum yapan tüm annelerimize
hediyeler verdik.
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El Yıkamanın Önemi
Stand Etkinlikleri

Bulaşıcı virüslerden korunmanın en önemli ve en etkili
yöntemlerinden biri elleri sık sık yıkamak. Tüm dünyanın gündemi bulaşıcı virüsler, özellikle de Covid-19.
Gittikçe yaygınlaşan bu virüse karşı herkesin kişisel
önlemler alması, ellerini en az 20 saniye yıkaması ve
maske kullanması oldukça önemli.
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklama doğrultusunda en etkili koruma yöntemlerinden biri sık sık el
yıkamak. Çünkü virüs genellikle elden geçiyor. Gün
içerisinde kirlenmiş ellerle tokalaşmaktan, kapı kollarına
dokunmaya, asansör tuşuna basmaktan, bankamatik
düğmelerine dokunmaya kadar virüs kapabileceğimiz
birçok farklı alanla temasa geçebiliyoruz. Bu alanların
ellerimiz üstünde bıraktığı bakteri, virüs ve parazitleri
yok etmek adına kısa aralıklarla gün içerisinde birçok
kez el yıkamakta fayda var.
Bizde bu konuya dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak
üzere hastanemizde uzman ekibimiz ile birlikte stant
etkinliği gerçekleştirerek doğru el yıkama tekniklerini
anlattık.

Eğitim Kurumlarının Covid-19 Korunma Yöntemleri
İsimli Seminerde Yer Aldık

Final Altunizade VIP Eğitim Kurumu öğrencilerine hastanemiz uzman ekibi ile birlikte Covid-19’dan korunma
yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bir seminer gerçekleştirdik. Kurum yöneticileri, öğretmenleri,
velileri ve öğrencilerinin katılım gösterdiği seminerde
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, açık
havada gerçekleşen seminerimizde öğretmen ve öğrenciler Covid-19 hakkında merak ettikleri soruları sordular.
Ayrıca el yıkamanın önemi de bu seminerde anlatıldı.
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Röportaj

Ali Arslan ile

Röportaj: Dr. Ahmet Faruk YAĞCI

Aynı Bahçede 20 Yıl
Bu sayıda hastanemizin simgelerinden, herkesle dost,
herkesle arkadaş, herkesin yardımcısı Ali Arslan ile konuştum. İşi dolayısı ile kimsenin
soyadını bilmediği Bahçıvan Ali.
Fenerbahçe tribününden arkadaşımız Ali. Doktor İlhan Özbek
tarafından en fazla kızdırılan Fenerbahçeli unvanını senelerdir
elden bırakmayan Ali.
Ali, seninle samimiyetimiz çok
uzun zamandır var. Beraber
gezdik, maça gittik, tribünde
bağırdık, bahçenin çiçekleri
üzerine konuştuk. Bunca zamanı hayatından şikayet etmeden
geçiren bir insan olarak seni çok
takdir ediyorum. Okuyucularımızla da senin hakkında paylaşmak istediklerim var.
Nerede doğdun ve kaç
yaşındasın? Memleketi ile
övünenlerden misin?
Gümüşhane, Kelkit doğumluyum. Memleketimden
memnunum ama övünmeyi pek sevmem.
Kaç çocuğun var? Neler yapıyorlar?
İki çocuğum var. Kızım ilköğretimi bitirdi. Oğlum lise son
sınıfta okuyor.
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Senin ilkokul öğretmeni ile küsme ve okulu terk
etme hikayen var. Bizimle paylaşır mısın?
Bir öğretmenimiz vardı. Nedense bana
çok kıldı. Bir dinle bak. Tam 40 sene
önceydi devamlı sebepli sebepsiz beni
dövüyordu. Dayak yediğimde okuldan
kaçıyordum. Korkup okula uzun süre gitmedim. Bir gün ailem zorladı yine okula
döndüm. Okuldan kaçmalarımı bahane
ederek hoca köz küreği ile beni dövdü.
Bacaklarımın dizden alt kısımlarına o
kadar çok vurmuş ki tamamen mosmor
olmuşlar. Daha on yaşındayım. Günlerce zor yürüdüm. Amcam öğretmeni
dövmeye kalktı ama etraftakiler mani oldular. Ben de bir daha okula gitmedim.
Kimse de bana okula git demedi. Hayvanların peşinde, tarlada bahçede ne
iş bulursam yaptım. Kimseyi kırmadım
üzmedim, öğretmeni de hiç affetmedim.
İlkokul diplomamı dışarıdan sınavlara girerek aldım.
Çocuklarının kendilerine nasıl bir yol seçmesini
istersin?
Aklı başında düzgün insanlar olmalarını isterim. Kimseye zarar vermeden yaşasınlar. Büyüklerine, küçüklerine
saygılı olsunlar, sevgi duysunlar.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Köy hayatı mı? Bugün şehirde yaşadığın hayat mı
daha cazip?
Köydeki hayatım daha iyiydi.
Kendince bir hayat görüşün olduğunu biliyorum.
Bu bahçede yüzlerce bitki, yanından geçen onca
insan. Tercih edecek olsan insanlar mı bitkiler mi
daha vefalı?
Bitkileri tercih ederim.
Ülkenin olduğundan daha iyi bir yerde olması için
insanımıza tavsiyen var mı?
Birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşanan bir ülkede olmak en güzeli.

Bana verdiğin bir imzalı Rüştü Rençber kaleci forması vardı. Futbol oynarken sen de kaleciydin.
1990’ların sonunda birlikte oynadığımız halı saha
maçlarımız vardı. Sen de epeydir oynamıyorsun
bildiğim kadarıyla. O günler için neler diyeceksin?
O günleri tekrar yaşamak isterdim. Birlikte oynadığımız
halı saha maçlarını, maç sonrası sohbetleri, ertesi günkü
konuşmaları özlüyorum. Ama o günler geri gelmez.

Son olarak bunca sene çalıştığın hastanemiz
için diyeceklerin neler? Başka yerde çalışmak
sana nasıl etki eder? Kısa süreli bir ayrılık
yaşandığında neler hissetmiştin?
Arkadaşlarımı, ortamı, kısacası her şeyi ile hastanedeki
işimi özlemiştim. Gittiğim sitelerdeki işlerim beni mutlu
etmiyordu. Tekrar hastanemize döndüğümde çok sevinmiştim. Allah hepinizden razı olsun. Özellikle de Hayati
Bey, İsmail Bey, Abdullah Bey ve Dr. Tarık Bey hastaneye
geri dönmeme aracı oldukları için dua ediyorum.

Seni önceki yıllarda sigarasız düşünemezdik.
Nasıl oldu da bunca sevdiğin sigaradan ayrıldın?
Bu arada içtiğin zamanlara göre çok daha iyi
olduğunu ben gözlemliyorum. Sen ne dersin?
Elbette ki daha iyiyim. Gücüm kuvvetim yerine geldi.
Rengim düzeldi. Nasıl bıraktığımı da şöyle anlatayım.
İzmir’den bir köylüm gelmişti. Bizim Retina kapısının
önünde ayakta konuşurken elimdeki sigaraya bakarak
‘’Sen hala bu pisliği içiyor musun?’’ dedi. Akşam da
onunla birlikte bizim eve gittik. Sigara içmeye balkona
çıkarken sigara paketini elimden alarak attı. Ses etmedim. Sabaha yeniden paket alırım diye düşündüm. Sabah markete girdim. Baktım baktım, sigara almadan çıktım. Hastaneye geldiğimde canım çekti. Kafeteryada çay
içerken teknik servisten Hüsnü Abiden istedim. Bir nefes
çektim. Başım döndü ve bitirmeden söndürüp attım. O
son sigaramdı. Bir daha da içmedim.
İnsanlara yardımda asla geri durmuyorsun.
Birisinin yardım edilecek bir işi olduğunda
koşuyorsun. Hatta benim kediye hiç yakınmadan
10 gün baktın. Yardım ettiğine ya da omuz
verdiğine pişman olduğun kişiler oluyor mu?
Elimden gelen bir iş olursa herkese yardım ederim. Pişman olmadım. Karşılık beklemem sadece memnun olsunlar yeter. Sizin kediye ihtiyaç olsun yine hiç şikayet
etmeden bakarım.
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COVID-19

Hayatımıza Nasıl
Girdi?
DOÇ. DR. ÖZLEM ALICI

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

Coronavirüsler insan ve hayvanlarda hastalık yapan önemli bir virüs grubudur. 2019 yılının
sonunda Çin’in Wuhan şehrinde insanlarda kümelenmiş zatürre olguları saptandığında, etken
mikroorganizmanın yeni bir Coronavirüs olduğu saptandı. Vakaların sayısı hızla artarak Çin
dışına da çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Şubat 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hastalığın
adını Covid-19 olarak koyarken, sorumlu virüsün adı SARS-CoV-2 olarak tanımlandı.
Covid-19 hastalığını tam olarak anlayabilmek için çalışmalar hala devam etmektedir. Tüm dünyada hastalananların sayısı 30 milyonu geçmiştir ve Antartika hariç
tüm ülkelerde hastalığın görüldüğü bildirilmiştir. Resmi
olarak ülkelerden bildirilen vaka sayılarının sadece klinik bulgularla seyreden ve test ile saptanmış vakalar
olduğu düşünüldüğünde, açıklanan rakamların aslında
gerçek vaka sayılarını göstermediği söylenebilir.
Hastalığın bulaş yolları da şu ana kadar tam
olarak kesinleştirilememiştir. En önemli
bulaş yolu insandan insana bulaştır. Konuşma, öksürme, hapşırma sırasında
ağzımızdan çıkan virüs içeren damlacıkların yakın temaslı olduğumuz kişilere bulaşması en önemli
bulaş yollarının başında gelmektedir. Bu damlacıkların etraftaki
yüzeylere konması ve bu
kirli yüzeylere
temas eden ellerin göz, ağız
ve buruna
değdirilmesi

de bir diğer bulaş yoludur. Son zamanlarda ağızdan
çıkan partiküllerin tahmin edilen mesafelerden daha da
uzağa gidebildiği ve bu yolla da bir bulaşın söz konusu
olduğu dile getirilmektedir. Virüs dışkı, kan, göz sekresyonları ve semende de gösterilmiş ancak insandan
insana bu yolla bir bulaşın olduğu henüz gösterilememiştir. Hamilelik sırasında anneden çocuğa geçip doğumsal bir anomaliye yol açmamaktadır.
Hastalığın ne zaman bulaşmaya başladığı hakkında kesin bir bilgi henüz yoktur. En bulaştırıcı dönem bulguların ortaya çıktığı dönem
ile bu bulgular gözükmeden önceki 3-4
gün olarak kabul edilmektedir. Hastalığın
7-10. gününden sonra bulaşıcılık pek
olası görülmese de hastalığın şiddetine
göre bu süre uzayabilmektedir.
Bazı hastalarda klinik bulgular
düzeldiği halde 10. günden sonra yapılan testlerde virüs saptanabilmektedir. Şu an ki bilgiler
ışığında bu saptananın canlı virüs
olmadığı, dolayısı ile de hastalığın
devam etmediği düşünülmektedir.
Covid-19 hastalığının yayılmasında belki
de en önemli etken klinik olarak hiçbir bulgu
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göstermeyen fakat taşıyıcı olan bireylerin varlığı gibi
durmaktadır. Yapılan çalışmalarla bu klinik tablo net bir
şekilde tanımlanmıştır.
Bulaşma riskini etkileyen çeşitli faktörler mevcuttur. Bunlar şöyle sıralanabilir; temas
şekli ve süresi, koruyucu
önlemlerin alınıp alınmadığı
(maske takma vb) ve bireysel
faktörler (solunum sekresyonundaki virüs miktarı gibi). Yakın temas ve sürenin uzun olması en önemli risk
faktörüdür. Özellikle kapalı mekanlarda bu risk daha da
artmaktadır. Aile içi bulaş bu nedenle oldukça önemlidir.
Hastane ve bakım evlerinde maske, önlük, gözlük kullanılmaması diğer bir önemli risk faktörüdür. Uzun gemi
yolculuğu, yemek hazırlanan işletmeler bulaş riskinin fazla
olduğu yerlerdir. Dış ortamlarda, açık hava faaliyetlerinde
çok yakın temas olmadığı sürece riskin daha az olduğu
kabul edilmektedir. Covid-19 hastalığı olan kişilerle seyahat çok riskli bir maruziyet şeklidir. Hasta kişilerin yürürken yanından geçmek veya tuttukları bir cismi ellemek ile
bulaşın olma ihtimali yüksek değildir. Ancak bildirilen yayınlarda çoğu hastanın belirgin bir temas tanımlayamadığı
da bir gerçektir.
Virüsle kirlenmiş yüzeylerden el teması sonrası kişiye hastalığın bulaşmasının ihtimal dahilinde olduğunu söylemiştik. Ancak bu bulaş yolunun sıklığı ve ne kadar önemli
olduğu henüz bir kesinlik kazanmamıştır. Viral yük fazla
ise yani kirlenen yüzeylerde bulunan virüs sayısı fazla ise
bulaşma potansiyeli yüksek olabilir. Nitekim yapılan çalışmalarda temizlik yapılmadan önce hasta odalarındaki masa, yatak başları, elektrik düğmeleri, kapı
kollarında virüs varlığı gösterilmiştir. Temizlik
sonrası virüsün saptanamadığı ortaya konmuştur. Tabii bunlar sonuçta laboratuvar
çalışmaları olduğu için, virüsün saptanmamasının aslında olmadığını kesin olarak göstermediğinin altını çizmek gerekir.
SARS-CoV-2 virüsünün yüzeylerde ne
kadar süre ile kaldığı kesin olarak henüz
bilinmiyor. Diğer Coronavirüslerde bu süre
6-9 gün arasında değişmektedir. Yapılan
çalışmalarda %62-71’lik alkol içeren dezenfektanlar ile
SARS-CoV-2’nin 1 dakika içinde inaktive edildiği gösterilmiştir.
Simüle edilen güneş ışığında ise
15-20 dakikada etkili olduğu saptanmıştır. Tabii yüzey temizliğinde
ortamın ısısı, nem oranı ve virüs
miktarı önemli olmaktadır.

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun ilk başta bir hayvan kaynağından insanlara bulaştığı kabul edilmekle beraber,
devam eden salgında hayvan temasının önemi ve etkisi
belirsizdir. Hastalık insandan insana bulaşarak yayılmaktadır ve bu yayılmanın devamında hayvan bulaşının
etken olmadığına inanılmaktadır. Yakın temas sonrasında hastalığın insanlardan, köpek ve kedilere bulaştığına
dair nadir yayınlar vardır. Dolayısı ile hasta kişilerin bu
hayvanlarla çok yakın temas içinde olmaması yönünde
uyarılar diğer ülkelerde yapılmaktadır. Domuz ve kümes
hayvanları ise bu enfeksiyona karşı hassas değildir. Evcil hayvanlardan insanlara bulaş şu ana kadar gösterilmemiştir.

Covid-19 geçiren tüm hastaların, bu hastalığa karşı
koruyucu bir bağışıklık gösterip göstermeyeceği kesin
olarak bilinmeyen diğer bir konudur. Virüse karşı oluşan
koruyucu hücrelerin yani antikorların kalıcı bir bağışıklık bırakıp bırakmayacağı veya oluşan bağışıklığın ne kadar süreceğini zaman içinde
belli olacak gibi duruyor ancak hastalıktan
sonraki birkaç ayda yeni bir enfeksiyon
gelişmeyeceği veya bu ihtimalin çok düşük olduğu söylenebilir.
Hastalarda bulguların başlamasından
sonraki 14. günden itibaren ELİSA
testi ile oluşan antikorlar saptanmaya başlıyor. Tabii antikor her hastalığı geçirende oluşmadığı için antikor
cevabının hastalığın şiddeti ile doğru
orantılı olduğu sanılmaktadır. Virüse
karşı diğer bir koruyucu bağışıklık
yanıtı da hücresel bağışıklık
dediğimiz farklı bir koruyucu mekanizmadır.
Aşı çalışmalarının
hedefi bu bağışıklık sistemidir.

Sağlık

İlerleyen günler, aylar içerisinde çok
daha donanımlı olacağımız, daha etkin
tedaviler ve aşılar elde edeceğimiz umudu
içerisindeyiz.

Hastalığı geçirenlerde yeniden enfeksiyon geliştiğine
dair yayınlar çıkmaya başlamıştır. Bu durumun teorik
olarak, enfeksiyon sonrası antikor hiç oluşmamış veya
oluşan bağışıklık yanıtının zaman içinde ortadan kalkması ile mümkün olabileceği düşünülüyordu.
Sonuç olarak hastalığın seyri, tanısı ve tedavisi, vücutta
yaptığı yan etkiler ve bağışıklık sistemimizin bu enfeksiyona vereceği yanıtlar konusunda kesin, net bilgilere
henüz sahip değiliz. Ortaya çıkmasının ardından henüz
1 yıl bile geçmemiş bir enfeksiyon hastalığı için bu anlaşılabilir bir durum olarak kabul edilmektedir. Dünyanın
dört bir yanında bu konularla ilgili süregiden çalışmalar
mevcut. İlerleyen günler, aylar içerisinde çok daha donanımlı olacağımız, daha etkin tedaviler ve aşılar elde
edeceğimiz umudu içerisindeyiz. O zaman gelinceye
kadar ise yapmamız gerekenler aslında gayet açıktır.
En önemlisi de hiç şüphesiz hastalığın hızının kesilmesidir.
Bunun için bilimsel veriler ışığında önerilenler; mesafenin korunması adına çok kalabalık ortamlardan kaçınılması, toplumsal alanlarda sosyal sorumluluk gereği
maskenin tam olarak uygun şekilde takılması, el temiz-
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liğine çok dikkat edilmesi, kişilerin kendilerini her gün
hastalığın bulguları açısından değerlendirmesi ve hasta
olanların izole edilmelerinin sağlanmasıdır. Şu ana kadar temas sonrası hastalığın oluşmasını önleyebilen bir
tedavi veya yol bulunamamıştır, dolayısı ile yukarıdaki
önlemler aslında basit gibi dursa dahi hayat kurtarıcı
olabilir.

Salgınların olmadığı bir dünya ütopik bir istektir, o halde
salgınları zararsız veya en az zararla atlatabileceğimiz
donanıma sahip bir dünyada yaşayabilmemiz dileğiyle…

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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COVID-19

ve Sindirim Sistemine Etkileri
İki nehirin birleştiği kavşak noktasında kurulu Wuhan şehrinde yaşayan 56 yaşındaki Wei Guixian her sabah yaptığı gibi karides pazarına gitmek üzere erkenden kalkmıştı.
Ancak son 2 gündür halsizlik, ateş ve kuru öksürük onu
giderek rahatsız eder olmuştu. Soğuk algınlığı diye düşündüğü şikayetlerinin gerilemesini beklerken 3. Gün bu
yakınmalar daha da kendini hissettirmekteydi, ilk fırsatta hastaneye gitmesi gerektiğini düşündü.
Sepetteki tüm karidesleri sattığında yorgunluk ve öksürük onu iyice yıpratmıştı.
Hastaneye gittiğinde onu muayene eden doktor kısa sürede tüm
dünyayı etkisi altına alacak bir
pandeminin (kıtalar arası salgın)
ilk vakalarıyla karşılaşmış olduğunu elbette bilemeyecekti. Verilen
semptomatik (şikayete yönelik) tedavinin etkisiz olması ve durumunun
daha da kötüleşmesi üzerine bu kez
16 Aralık’ta Wuhan’daki en büyük hastanelerden birine gidip muayeneden geçen
Wei’ye doktoru bunun “amansız” bir hastalık
olduğunu ve aynı pazarda çalışan birçok kişinin de
benzer semptomları gösterdiğini ifade etti.
İlk belirtileri göstermesinin üzerinden 8 gün geçtikten sonra Wei neredeyse bilinçsiz vaziyette kendini hastanede
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buldu ve adı sonradan COVİD-19 adını alacak olan bulaşıcı hastalığın ilk hastalarından biri olarak kayıtlara geçti
(Wall Street Journal).
Covid 19 ve Sindirim Sistemi
Dikkat edileceği gibi COVID-19 belirtileri arasında bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi sindirim sistemi belirtileri yer almaktadır. Bu semptomların varlığı, virüsün sindirim sistemine de yönelim
göstererek hücrelerin içine girdiğini düşündürmektedir. Bu virüsün en sıklıkla yönelim gösterdiği hücreler en sık
belirtilerin görüldüğü solunum sistemi hücreleridir. Virüsler hücre içine
girerek hastalığa neden olurlar ve
bunu hücre duvarında reseptör adı
verilen taşıyıcı proteinlere (özellikle
ACE-2) bağlanarak gerçekleştirirler.
COVİD-19 hastalarında ishal ve diğer
sindirim sistemi yakınmalarının varlığı bu
virüsün sindirim kanalı hücrelerine de ilgisi var mı, buralarda da yerleşip çoğalabiliyor
mu sorularını beraberinde getirmiştir. Nitekim yapılan
elektron mikroskopisi çalışmalarında sindirim sistemini
oluşturan mide, 12 parmak barsağı, ince barsakta, kalın
bağırsakta, yemek borusu hücrelerinde ve safra kanalı hücrelerinde bu virüsün fazla miktarlarda bulunduğu
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gösterilmiştir. Böylece sindirim sisteminin, solunum sistemine alternatif bir enfeksiyon kaynağı olabileceği görüşü önem kazanmaya başlamıştır. COVİD-19 hastalarında
tipik olarak solunumsal sorunlar ve yüksek ateş saptanırken, azımsanmayacak sayıdaki hastada anoreksiya
(iştahsızlık), diyare (ishal), kusma, karın ağrısı, kanama
şeklinde sindirim sistemi yakınmalarının görüldüğü bildirilmiştir. Hastaların bir kısmında hiçbir solunumsal bulgu
olmadan yalnızca sindirim sistemi semptomu görülebilir.
Ciddi olgularda gastrointestinal semptom görülme olasılığı artar. Az sayıda hasta içeren birkaç çalışmada, ateş
ve öksürük olmadan yalnızca ishal ve kusma semptomu
olabileceği bildirilmiştir.
Karaciğer ve COVID-19
İshal, karın ağrısı, anoreksi, bulantı-kusma gibi gastrointestinal semptomların yanı sıra COVİD-19 hastalarında
alanin aminotransferaz (ALT), aspartat amino transferaz
(AST), GGT değerlerinde artış olabileceği, buna hafif
düzeyli bilirubin artışının da eklenebileceği bildirilmiştir.
Karaciğer hasarının daha şiddetli COVİD-19 olgularında
rastlandığı belirtilmiştir. Karaciğer enzim yüksekliği olan
hastaların %14,5’inde ateş varken, normal karaciğer enzimleri olanlarda bu oran %4.3 olarak saptanmıştır. Karaciğer hasarı mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, hepatositlerin (karaciğer hücreleri) doğrudan virüsle
işgale uğraması, bağışıklık sistemi aracılı hasar ya da ilaç
toksisitesinin yol açabileceği düşünülmektedir. Ancak bugüne kadar COVİD-19 ilişkili şiddetli karaciğer yetmezliği
olgusu rapor edilmemiştir.

devam etmesi nedeniyle olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak; tüm dünyayı ekonomik, sosyal, psikolojik
açıdan derinden etkileyen, 44 milyon civarında kişiyi enfekte eden COVİD-19 virüsünün bu denli hızlı ve fazla yayılması konusunda fekal oral bulaşın da etkili olduğu dikkati çekmektedir. Bu hastalarda azımsanmayacak ölçüde
sindirim sistemi belirtileri ve yakınmalarının var olması,
sanitizasyon kurallarının ve el yıkamanın bir kez daha ne
kadar önemli olduğu karşımıza çıkmaktadır.
Fekal oral bulaşın varlığı ve hastaların iyileşme süreçlerinde
de bu riskin devam etmesi konusundaki tartışmalar ortak
tuvalet kullanılmaması gerekliliğini, endoskopi ünitesinde
çalışan ekibin yüksek riskli olduğunu ve gerekli üst düzey
önlemler alınması gerektiğini göstermiştir. Ayrıca hijyen
önlemlerine dikkat edilmeyen, ortak yüzme havuzlarının
kullanımının da yine bulaş açısından risk yaratabileceği
düşünülmektedir. Bu nedenle sosyal mesafe ve maske
kullanımına ek olarak sanitizasyon önlemlerine çok dikkat
edilmesi gerekmektedir. Yoğun aşı çalışmalarıyla ilgili olarak faz 3 çalışmaları ülkemizin de dahil olduğu popülasyon
içinde uygulanmakta olup, 2021’den önce sonuç alınması
şimdilik ön görülmemektedir.

Yukardaki tabloda bu yazının yazıldığı 28 ekim 2020 itibariyle Türkiye ve dünya verilerinin tarihe not düşmesi
adına sunulmaktadır.

Fekal-Oral Bulaş ve COVID-19
Pek çok çalışmada dışkıda ya da anal/rektal (kalın barsağın son bölümü) sürüntülerde: viral RNA (virüse ait
genetik bileşik) varlığı gösterilmiştir. Dışkı PCR testinde,
bu molekül solunumsal örneklerin pozitifleşmesinden 2-5
gün sonra pozitifleşir. %23-%82 hastada solunum örneklerinin (burun, boğaz) negatifleşmesinden sonra da fekal
(dışkı) testlerin pozitifliğinin 1-11 gün daha devam ettiği
gösterilmiştir. Ayrıca kortizon tedavisi alanlarda (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç) dışkıda daha uzun süreli
PCR pozitifliği varlığı gösterilmiştir. Dışkıda uzun süre viral
RNA’nın pozitif bulunmasının, sindirim kanalında virüs barındıran hücrelerin çok sayıda olması, kanala dökülmesi
ve bu dökülmenin klinik semptomlar bittikten sonra da

15

Sağlık

P R O F. D R . İ R F A N D E V R A N O Ğ L U
KULAK BURUN BOĞAZ, BAŞ VE BOYUN
CERRAHİSİ UZMANI

HER ÖKSÜRÜK
Covid Midir?
Bilindiği gibi ilk Covid-19 olgusu Çin’in Wuhan kentinde
canlı hayvan satılan deniz mahsulleri marketinden çıktığı
belirtilmektedir. İlk Covid-19 olgusu bu marketi ziyaret
eden bir kişide saptanmış ve tüm dünyaya yayılmıştır.
Covid-19 yayılımının genellikle insandan insana geçiş
tarzında olduğu bilinmektedir. Enfeksiyon, hastanın
solunum sisteminden hapşırma, öksürme ve konuşma
sırasında yakında bulunan kişilere direkt bulaşmasıyla
oluşmaktadır.
Covid-19’lu olgu ile direkt temas veya Covid-19
virüsü bulaşmış yüzeylere direkt temas edip sonra
ağza, buruna göze değme sonucunda indirekt olarak
bulaşmalar olabilmektedir.
Covid-19 kuluçka süresi 14 gün olarak kabul
edilmektedir. Covid-19 virüsü bulaşan kişide ortalama
4-5. günlerde hastalık kendini göstermektedir. Hastalığın
belirti vermediği dönemde de bulaştırıcılığının yüksek
olduğu bilinmektedir.
Kuru öksürük, ateş, yorgunluk en genel belirtileridir.
Nefes darlığı, boğaz ağrısı, halsizlik, eklem ağrısı, boyun
lenf bezlerinde büyüme ve nadiren burun akıntısı, Kulak
Burun Boğaz hekimlerinin Covid-19’lu hastayı muayene
ederken karşılaşabilecekleri belirtilerdir.
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Bazı olgularda nedensiz
koku almada bozukluk veya
tat almada bozukluklar
görülebilmektedir. Bazen
bu bulgular tek bir
belirti olarak karşımıza
çıkmakta ve Covid19’un gizli taşıyıcıları
olarak hastalığın hızlı
bir şekilde yayılımına
neden olabilmektedirler. Böyle olgulara test
uygulanması önem taşımaktadır.
Kış aylarında karşılaştığımız soğuk algınlığı (Nezle)
değişik virüslerin yaptığı hafif atlatılan bir hastalık olup,
gribal enfeksiyonlar (Paçavra Hastalığı) ise Influenza A
ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur.
Gribal Enfeksiyon (Paçavra Hastalığı) belirtileri:
•
•
•
•
•

Yüksek ateş 38 ve üstü
Yorgunluk ve halsizlik
Baş ağrısı
Kuru öksürük
Burun akıntısı, hapşırma, nefes almada zorlanma

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Soğuk Algınlığı (Nezle) :
• Ateş ve baş ağrısı, öksürük nadirdir
• Genel ağrı ve yorgunluk hafiftir
• Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve hapşırma geneldir
Soğuk algınlığı (Nezle) yavaş gelişen halsizlik, boğaz
ağrısı ve hafif öksürme ile ayakta atlatılır.
Gribal enfeksiyon ise soğuk algınlığının aksine aniden
başlar, üşüme, halsizlik, ateş, burun akıntısı ve tıkanıklığı
ve kuru öksürük şeklinde devam eder.

Nezle; burun akıntısı, hafif ateş ve hafif halsizlikle
seyrederken, grip; yüksek ateş, kuru öksürük eklem ve
kas ağrıları şeklinde seyreder. Bu nedenle grip, paçavra
hastalığı olarak adlandırılır. Alt solunum yollarına inmediği
sürece solunum sıkıntısı pek görülmez.
Covid-19’a neden olan virüs vücuda girdikten sonra
belirtilerin ve hastalığın ortaya çıkması için geçen süre,
kuluçka süresi, 2-14 gün olarak belirlenmiştir.

Nezle için sıvı takviyesi ve dinlenme, grip için ateş
düşürücüler, gargaralar, burun spreyleri ve vitaminler
önerilmektedir. Komplikasyon olmadığı sürece antibiyotik
tavsiye edilmemektedir.

•
•
•
•
•

Ani başlayan yüksek ateş
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Öksürük
Nefes zorluğu

Nezle, Grip ve Covid-19 birbiriyle karıştırılabilen ve
belirtileri birbirine çok benzeyen 3 farklı viral hastalıklardır.

gibi belirtileriniz var ise bir doktora başvurmanız
gerekmekte olduğunu unutmamalısınız.

NEZLE, GRİP VE COVID 19
ARASINDAKİ FARKLAR

Covid-19 enfeksiyonun
başlangıç bulguları aynı
nezle ve gripte olduğu
gibi kuru öksürük,
yüksek ateş, boğaz
ağrısı şeklinde başlar
ve çok kısa sürede
akciğerlere inmesi
sonucu balgam ve
nefes zorluğuna neden
olabilmektedir.
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U Z M . D R . A H M E T F A R U K YA Ğ C I
İ Ç H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

COVID-19 PNÖMONİSİ
Pnömoni (Zatürre) akciğer dokusunun iltihabıdır. Akciğerler kabaca havayı taşıyan borular
sistemi (bronşlar ve bronşçuklar) ve kanın temizlendiği oksijen alışverişi yapılan akciğer dokusundan oluşur. Kimyasal maddeler, radyoaktivite, virüsler, bakteriler, mantarlar zatürre yapabilir. Pnömoniler tek küçük bir alanda sınırlı olabileceği gibi bir akciğerin büyük kısmını ya
da her iki akciğeri de tutabilirler. Bunların her biri ayrı bir başlık altında uzunca incelenebilir.
Coronavirüs ya da teknik adı ile Covid-19 da akciğer dokusunda yaygın zatürre yapabilmektedir. Tomografi görüntülerinde her iki akciğerde ve yanlardan ortaya doğru
gelen zatürre alanları bu hastalığa özel görüntü oluşturmaktadır. Pandemi dönemi boyunca sadece radyoloji uzmanları değil sahada görev yapan hemen her hekim bu
özel görünüme bakarak tanı koyabilmektedir.
Coronavirüs enfeksiyonu belirtileri, kişiden kişiye ve hafiflik ağırlık derecelerine göre değişebilmekle birlikte doktora
ilk müracaat esnasında temel şikayetler, ateş, yaygın kas
ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük şeklindedir. Kişiler başka
bir hastalığa benzemeyen bir halsizlik olduğunu, nefeslerini derin almada zorlandıklarını, sırt ve bel kaslarının
ağrıdığını söylemekte, azımsanmayacak bir kısım hasta
da tat ve koku duyularının kaybolduğunu yahut azaldığını
ifade etmektedirler. Hastalığın seyri klasik enfeksiyon hastalıklarının seyri gibidir. Kuluçka döneminde genelde belirti
olmamakta, belirtilerin doruğa ulaştığı hastalıkla vücudun
mücadele dönemi 1 hafta kadar sürmekte, belirtiler devam eden günlerde azalarak bitmektedir.
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Genç yaşlarda genellikle akciğer tutulumu daha az görülmekle birlikte temel şikayetler ortaktır.
Hastalık özellikle 65 yaş üzerinde ağır seyretmekle birlikte yaygın zatürre ve bağlı ölümcül problemler çocukluk
çağı hariç hemen her yaşta görülebilmektedir. Özellikle
bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıkları olanlar için risk
katlanmaktadır. Hastalık belirtileri önemli seviyede olan ve
özellikle inatçı ateşi olanlarda göğüs tomografisi bu yüzden mutlaka bakılmaktadır.
Covid-19 zatürresi temelde problemsiz iyileşebilen ve süreç sonunda ciddi hasar bırakmadan geçen bir hastalık
olmasına karşı bazı hastalarda vücudun bağışıklık sistemi
ve pıhtılaşma mekanizmaları beklenenden fazla çalışır ve
bu da ölümcül olabilen durumlara sebep olur. Özellikle
damarlarda oluşan pıhtılar ve bağışıklık sistemi tarafından
üretilen sitokin adı verilen maddelerin kanda artışı solunum sistemini tamamen devre dışı bırakabilir ve bu da
yoğun bakımda takip gerektirebilir. Ölümlerin ana sebebi
vücudun verdiği bu aşırı tepki ve akciğerde diğer mikroorganizmaların da ikincil enfeksiyon yapmasıdır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Hastalığın ilk aylarında yapılacaklar konusunda tıp dünyası yeterince kararlı değildi. Ancak yüzbinlerce vakanın
izlenmesi ve tecrübelerin küresel olarak paylaşılması ile
hastalık tedavi prosedürleri çok daha etkili hale geldi.
Akciğer tutulumu olan vakalarda erkenden başlanan Favipravir adlı ilacın etkisi ile artık birçok vaka kolayca normale dönüyor. Yine hastalarda erkenden yoğun bakıma
almanın faydasızlığı, onun yerine basınçlı oksijen veren
cihazlarla takip edilmenin daha etkili olduğu ortaya çıktı.
Sadece yüzüstü yatırılarak takip dahi birçok hastada rahatlamayı sağladı. Özellikle hastane tedavisinde yüksek
doz C vitamini ve ilave antibiyotikler kötüye gidişi engellemede etkili oldular.

Aşı çalışmaları bir yandan tüm hızı ile devam ederken toplum olarak bize düşen, yaygın maske kullanımı ile bulaşmayı minimuma indirmek, sosyal mesafe kuralına uymak,
belirtileri olanların hızla izole olması ve özellikle yaşlı ve
kronik hastalığı olanların sosyal hayattan uzak tutulması.
Özellikle kalabalık iş yerlerinde semptom olanların hızla
ayrılması çok faydalı olmaktadır.

Sitokin fırtınası adı verilen ve bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi ile oluşan ölümcül duruma hem kortizon tedavisi hem
de bağışıklık sisteminin reaksiyonlarını azaltan ilaçlarla
müdahale edilmesi vefat sayılarını ciddi olarak azalttı. Halk
arasında ‘Kan Sulandırıcı’ olarak bilinen ilaçların gerek
enjeksiyon gerekse ağız yolu ile alınması da damarlarda
oluşan pıhtılaşma ve buna bağlı rahatsızlıklara karşı çok
etkili oldu.
Salgının ilk aylarına göre çok daha bilgili ve tecrübeliyiz.
Vakalardaki kötüye gidişi erkenden öngörebiliyor ve tedbirleri ona göre şekillendirebiliyoruz. Yine de unutulmaması gereken, çok bulaşıcı, hastalandırıcılığı yüksek, ölümcül
olabilen bir virüs ile karşı karşıya olduğumuz.

Düğün ve yemek organizasyonları, taziye ve toplu ibadetler de bulaş riskini aşırı arttırma açısından önemlidir. Bunları erteleme ya da minimum katılım ile yapılma tavsiyesi
geçerlidir.
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UZM. DR. LEVENT MERİÇ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI

COVID-19 HASTALARININ
Yoğun Bakım Tedavisi ve
İyileşme Süreci

Koronavirüslerin 1960’ların başlarında ilk kez
insanda görülmüş olmasına karşın 2002’de
şiddetli Akut Solunum Sendromu Hastalığı
(SARS) ortaya çıkına kadar insanlarda ölüme
neden olmamıştı. SARS’ı takiben 2012’de
Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ölümlere
yol açmakla birlikte yayılımı kısıtlı kaldı. SARSCOV-2 virüsünü oluşturduğu Yeni Koronavirüs
Hastalığı (COVID-19) ise küresel pandemiye
neden oldu, tüm dünyada milyonlarca insanı
etkiledi.
09 Kasım 2020 itibariyle tüm dünyada hasta kişi sayısı 50
Milyon olup 1,2 Milyon kişinin de ölümüne neden oldu.
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan eyaletinde başladığı ilan edilen salgın 2020 yılı boyunca hızla Asya, Avrupa, Amerika,
Avustralya, son olarak da Afrika kıtasına yayılarak pandemiye dönüştü. Şu ana kadar en yüksek hasta sayısı ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Birleşik Krallıkta kaydedilmiştir.
Bugüne kadar yapılan araştırmalar hastalığa yol açan virüsün vahşi yaşamdan kaynaklandığını destekler mahiyettedir.
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TÜ RK İY E H A S TANESİ

Hastalık pek çok belirtiye neden olmakla birlikte en sık
saptananlar: Ateş, halsizlik, kuru öksürük, kas ağrısı,
nefes darlığı, iştahsızlık ve balgamdır. Tat ve koku duyularında bozulma giderek artan sıklıkla bildirilmekte olup
bu duyu kayıpları, halsizlik ve kas ağrısı gibi şikayetler,
hastalık geçtikten sonra bile bazı kişilerde uzun süre
devam etmektedir. Boğaz ve baş ağrısı, ishal daha seyrek olarak gözlenen belirtilerdir.

yüksek oranda ve daha ağır hastalanmasına ve daha
yüksek ölüm oranlarına sahip olmalarını açıklamaktadır.

Hastalık genel olarak genç ve sağlıklı nüfusta daha hafif seyretmekle birlikte istisnaları görülmekte ve giderek
genç ve kronik bir hastalığı olmayan kişilerin de hastalığı ağır geçirdiği örnekler artmaktadır. 60 yaş ve üzeri,
kronik hastalığı olan erişkinler (kalp-damar hastalıkları,
hipertansiyon, diyabet, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı,
astım, kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları, kanser
ve bağışıklık sistemini zayıflatan diğer hastalıklar) daha
yüksek riske sahip olup hastalığı daha ağır geçirmektedir ve bu gruplarda ölüm oranları da daha yüksektir.
Ağır hastaların vücutlarında bulunan virüs miktarı, hastalığı hafif seyreden hastalardan 60 kat daha fazla saptandığı için yüksek virüs yükünün ağır hastalık oluşturmada etkili olduğu düşünülmektedir.
Bu kişilerin bulaştırıcılıkları da hastalığı hafif seyreden
hastalara kıyasla daha uzun süre devam etmektedir.
Bu bilgiler el hijyeni, maske ve diğer koruyucu ekipman
kullanmalarına rağmen ağır hastalara hizmet veren tüm
sağlık personelinin (Hekim, hemşire, yardımcı sağlık
personeli gibi) toplumdaki normal kişilere kıyasla daha

Solunum sisteminden sonra en çok etkilenen sistem
kalp ve damarlardır. Kalp kasının direkt hasarı (Myokard
tutulumu, myokardit) dışında küçük damarların hastalıktan etkilendiği, trombüs oluşumu denen küçük pıhtıların bir çok küçük damarda oluştuğu ölen hastaların
otopsilerinde gösterilmiştir. Kronik kalp hastalığı, kalp
yetersizliği olan bir hastanın virüsle enfekte olması hastalığın oluşturacağı hasarı arttıracak ve ölümüne neden
olabilecektir.

Hastalık öncelikli olarak solunum yolunu etkilerken ve
hastaların büyük kısmında zatürreye (Pnömoni) neden
olduğu görülmektedir. Zatürresi saptanmış hastalarda
klinik tablo hiç bulgusu olmayandan ağır solunum yetmezliğine kadar geniş bir yelpazede kendini gösterir.
Enfekte kişilerde genellikle günler içinde yavaş seyirli bir
bozulma olduğu ilk işaretlerin başlamasından oksijen
eksikliği gelişmesi ve yoğun bakıma kabul edilmesine
kadar 7-12 günlük bir süre geçtiği gözlenmektedir. Yo-
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Hiç yakınması olmayan hastalarda
akciğer grafisi ve tomografilerinde akciğerlerde tutulum olduğu sıklıkla görülmektedir. Şiddetli hastalarda ciddi
solunum sıkıntısı, solunum sayısı artışı, kan oksijen düzeyinde düşme ile
tablo ilerleyerek tedavide geç kalınırsa solunum yetmezliği, septik şok ve
çoklu organ yetmezliğine ilerleyebilir,
hastaların uzun süre yoğun bakım
ünitesinde tedavisini gerektirebilir ve
ölümcül olabilir.

ğun bakıma kabul edilen hastalar genellikle daha yaşlı,
hipertansiyon ve diyabet gibi ek hastalığı daha fazla
olan kişilerdir. Solunum yetersizliği hafif olan hastalar
yüksek akımlı oksijen tedavisine (HFNO) iyi yanıt verebilirken (diğer destek tedavilerle birlikte) bazı hastalarda
ani solunum yetersizliği gelişerek oksijen tedavisi yeterli
olmadığı zaman mekanik solunum cihazına bağlanarak
tedavi gerekli olmaktadır. Yoğun bakım hastalarında
mekanik solunum desteği dışında destekleyici ilaç tedavileri, antibiyotikler ve antiviral ilaçlar kullanılmaktadır.
Vücudun virüsü yenmek için bağışıklık sistemi amacı
aşan bir şekilde aşırı yanıt verdiğinde çok fazla miktarda sitokin denilen maddeler salgılanır, bu maddeler
virüsten ziyade vücudun kendi dokularına saldırarak (ki
bu durum sitokin fırtınası olarak adlandırılır) vücuda ağır

Salgının
başlangıcında
COVİD-19’un
sadece solunum
yollarında hastalık
oluşturduğu
düşünülse de
hastalık ile ilgili
bilgimiz arttıkça
tüm vücutta pek
çok organ ve sistem
üzerine etkisi
olduğu görüldü.
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zarar vermeye başlar. Sepsis ve sitokin fırtınası gelişmiş
olan ağır hastalarda bu aşırı bağışıklık yanıtını kontrol
altına almak için kısa süreli kortikosteroid kullanılmasının da yararlı olduğu düşünülmektedir. Hastaların erken
dönemden itibaren gün içinde aralıklı olarak yüz üstü
yatırılmasının ani solunum yetersizliğinden ölüm oranını
azaltabileceği de gösterilmiştir.
Ciddi durumdaki COVID-19 hastalar yaygın damar içi
pıhtılaşması veya uzamış yatak istirahatinden kaynaklanan toplar damarlara pıhtı oluşumuna yatkınlık göstermektedir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü damar
içi pıhtılaşmasını önlemeye yönelik kan sulandırıcı tedavi (Heparin) kullanılmasını önermektedir. Ayrıca sadece yoğun bakım hastaları değil hastaneye yatırılan
tüm COVİD-19 hastalarında bir engel yoksa (aktif kanama eğilimi vb.) koruyucu dozda Heparin tedavisi de
Uluslararası Tromboz ve Hemostaz derneği tarafından
önerilmektedir.
İmmun plazma uygulaması tarihi çok eskilere dayanan
bir tedavisi yöntemi olup hastalığı geçirmiş olan kişilerde oluşan bağışıklığın onlardan alınan kandan elde
edilen plazmayı hasta kişilere vererek hızlı bağışıklık
kazanılması sağlanmaktadır. Başta Çin’de sınırlı sayıda
COVİD-19 hastasına uygulanan bu yöntem giderek bir
çok ülkede seçilmiş hastalarda da tedavi şemalarına
girmektedir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Beslenme

D Y T. B A H AT T İ N A R S L A N
BESLENME VE DİYET UZMANI

Koronavirüsten Korunmak İçin

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Bütün dünyada yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehlikesinin günden güne arttığı ve bu
günlerde, tedavisi ve aşısı bulunmayan bu hastalık için en
önemli kurallar;
1. Hijyen kurallarına uyma (özellikle el hijyeni)
2. Bağışıklık sistemini güçlendirme
3. Yeterli ve dengeli beslenme
4. Kaliteli ve yeterli uyku (günde 7-8 saat arası)
5. Yeterli su tüketimi (günlük 2- 3 lt)
Bağışıklık Sistemi Nedir?
Vücudumuzda bağışıklık sistemi adı verilen savunma mekanizması vardır. Bağışıklık sistemi enfeksiyona yol açabilen virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların zarar verici etkilerine karşı korur.
Bağışıklık sisteminin görevi öncelikle mikroorganizmaların
vücuda girmelerini engellemek ya da geciktirmektir. Bağışıklık sistemi bu görevlerini, yaşam süresi boyunca devam
eder ancak bazı koşullarda bağışıklık sistemi zayıflar.
Hastalıkları önleme konusunda bağışıklık sistemi vücudun
en önemli sistemidir. Zayıf bir bağışıklık sistemi hasta olma
ihtimalini artırır. Zayıf bir bağışıklık sistemi viral enfeksiyon-
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lardan etkilenmeye, kronik enfeksiyonlara, sık sık grip ve
soğuk algınlığı hastalıklarına, yaraların zor iyileşmesine neden olabilir.
Antibiyotiklerin sıklıkla kullanımının bağışıklık sistemimize
zarar verdiği ve özellikle de mikropların direncini artırdığı
için sınırlanması yönünde bilim adamları hem fikirdirler. Bu
yüzden doğal yollarla vücut direnci sağlamak koruyucu bir
beslenmeyle mümkündür.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek doğal çözümler
Turp: Kırmızı turp ve karaturp güçlü bir enfeksiyon engelleyici, öksürük azaltıcı ve balgam sökücüdür.
Geven otu (Astragalus): Güçlü bir antioksidandır. Hücreleri kansere karşı, karaciğeri toksinlere karşı korur.
Ekinezya: Bağışıklık sistemini ve lenf sistemini kuvvetlendirir. Çay olarak gün içerisinde en az 2 kupa içilmelidir.
Yaban mersini (blueberry, cranberry): Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser hücrelerine karşı savaşır.
Soğan: Antibakteriyel (antibiyotik) ve ağrı kesici (analjezik)
özelliği olan etkin guercetin adlı madde bulunmaktadır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Barsak temizleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici doğal antibiyotiktir.
Turunçgiller: C vitamini kaynağıdır, günde en az 2 porsiyon yenmelidir.
Sarımsak: İçeriğindeki sülfür maddesi sayesinde güçlü
bir enfeksiyon engelleyicidir.
Kırmızı biber: İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde gribe
karşı korur.
Balık: Omega 3 tüketimini artırarak grip ve benzeri enfeksiyonları uzakta tutabilirsiniz. Haftada en az 300 gr. balık
tüketilmelidir.
Bal: Doğal olarak antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Gojiberry: Hastalıklarla savaşan antioksidanlar vitamin
ve aminoasitler içerir ayrıca kanser ve tümörlere karşıda
vücudu korur.
Ceviz: Omega 3 ve selenyum oranı yüksekliğiyle güçlü
bir antioksidandır.
Yeşil çay: Bağışıklığı güçlendiren “epigallocatechin gallate” isimli madde içerir.
Zencefil: İçeriğinde doğal olarak bulunan “gingerol”
maddesi, her türlü enfeksiyonu uzakta tutmaya yardımcı
olur.
Probiyotikler: Sindirim ve boşaltım kanalındaki bu bakteriler; enerji, yağ, karbonhidrat metabolizması, bağışıklık
sistemi, beyin fonksiyonları ve davranışlar üzerinde önemli
etkileri olduğundan ikinci beyin olarak bilinmektedir .
Bunlar genellikle bifidobacteria ve lactobasillus gibi laktik
asit oluşturabilen süt ve yoğurt bakterileridir. En önemli
probiyotik besinler; probiyotik yoğurt, sirke, ev usulü şalgam ve turşudur.
Sebzeler: Hastalıklara karşı daha dirençli olmak için ilk
tercihiniz her zaman mevsim sebzeleri olmalı.

vitamini, potasyum ve folik asitten zengin brokoli başta
kalp ve kanser hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın
ilacı niteliğindedir. Çok sayıda antioksidan içeren brokoli,
bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.
Karnabahar: Besin değeri yüksek ve lifli bir sebzedir.
Karnabaharda bulunan gefernato maddesi antioksidan
özelliğine sahiptir. Toksin maddelerin vücuttan atılmasına
yardımcı olur.
Ispanak: Birçok hastalığın ve bağırsaklarımızın şifası olan
ıspanak içerdiği mineraller sayesinde oldukça önemli.
İçeriğinde A, C, D ve K vitaminlerini bulunduran ıspanak
ayrıca demir, iyot, potasyum, sodyum, bakır, çinko, lutein,
kalsiyum, protein ve folik asit açısından da oldukça zengindir. Kavrularak limonlu veya yumurtalı şekilde tüketildiğinde içerisindeki demirde daha aktif şekilde vücut tarafından kullanılabilmektedir.
Pazı: Hem içeriği hem görüntüsü ile ıspanağa benzeyen
bir sebzedir. Çoğu zaman ıspanakla karıştırılan pazı antioksidan içeriklere sahiptir. Betakaroten (A, C, K vitamini)
ve Folik Asit bakımından da zengin olan pazı bağırsak florası içinde vazgeçilmez bir sebzedir.
Brüksel lahanası: Frenk lahanası olarak da bilinir. Kükürtlü sebzeler grubunda olduğu için bağışıklığı güçlendirir ve kanseri engellemede önemli bir yeri vardır.
Beyaz Lahana: İçeriğindeki B,C ve E vitaminleri, demir,
magnezyum, potasyum mineralleriyle bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ayrıca lahana antikansorojendir. Kanser
hücrelerinin oluşumunu da engeller.
Meyveler de yüksek C vitamini içeriği ile günde en az 2
porsiyon tüketmek koşulu ile bağışıklık sistemimizi korumaktadır.
Greyfurt, Kivi, Portakal, Mandalina, Çilek: C Vitamininden zengin bu meyveler, soğuk algınlığı, grip ve diğer
benzer viral enfeksiyonlara karşı savaşmak için mükemmeldir. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi için vücudun ihtiyaç duyduğu diğer besinlere de sahiptir.

Brokoli: Lahanagiller familyasından brokoli birçok faydasıyla kış sebzeleri arasında en önemlilerinden biri. A
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Tarihin Bitmeyen Şikayeti

Pek çok kişinin ortak şikayeti bel ağrısı…
Bel ağrısı şiddetli olduğu ve uzun sürdüğü zaman hem günlük hayatı etkiler hem
de yaşam kalitemizi düşürür, iş verimliliğini azaltır.
Tarihin bitmeyen bu şikayeti bel ağrısı konusu ile ilgili hastanemiz uzman hekim
kadrosu merak ettiğiniz bu konuyu sizlere tüm detayları ile anlattı.
Keyifli okumalar dileriz.
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P R O F. D R . G Ö K H A N A K D E M İ R
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI

DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN
8 Soruda Bel Fıtığı
Bedenimiz omurga sistemi (spine) üzerinde ayakta
durabilir. Boynumuzdan kuyruk sokumuna kadar 33
omurga (vertebra) vardır. Bu omurgalar arasında disk
denilen yumuşak doku vardır. Bu disk, bedenimize
esneklik ve dayanıklılık sağlar.
Tüm omurga sistemi 4 bölüme ayrılır:
• Boyun omurları : Boyundaki ilk 7 omurgadan oluşur.
• Sırt omurları
: Sırttaki 12 omurgadan oluşur.
• Bel omurları
: Belimizdeki 5 omurgadan oluşur.
• Sakrum omurları: Her iki kalça kemiği arasında yer
alan 5 omurgadan oluşur.
1 Bel fıtığı nasıl oluşur?
Bel bölgemizdeki omurların ve arasındaki disklerin
zedelenmesi ile bel fıtığı görülür.
Disk kabarması: Diskin çevresinde kalın liflerden oluşan
bir kapsül ve orta kısmında ise su içeriği yüksek bir
çekirdek bulunur. Yaşla birlikte su içeriğini kaybeden bu
çekirdek yapı esnekliğini ve ağır kaldırmaya dayanıklılığını
kaybeder. Ani hareketlerde, ağır kaldırmada omurgalara
binen yük nedeniyle omurilik ve sinirlere doğru kabarıklık
gösterir ve belde ve bacaklara yansıyan ağrıya neden olur.
Disk fıtıklaşması: Diskin kapsülünün yırtılması ile
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yumuşak çekirdeğin dışarı çıkıp bacağa gelen sinirlere
(köklere) bası yapmasıdır. Bel ve/veya bacakta ağrı,
kas gücünde, his ve reflekslerde kayıp yapmaktadır.
Diskin en çok görüldüğü seviye 4 ile 5 bel omuru (L45) ve 5 ile Sakrum (L5-S1) arasında olan seviyelerdir.
Diskin yapısındaki yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan
değişikliklerin sonucunda disk fıtığı oluşur.
2 Bel Fıtığının riskleri nelerdir?
Yaşlanma ve fiziksel hareketsizlik sonucu tüm omurgayı
destekleyen karın ve bel kasları zayıf düşer. Ters bir
hareket, ağır kaldırma, belin bükülmesi gibi hareketlerde,
zayıf düşmüş kaslar, omurlara yeterince destek
veremediği için bütün yük omurga ve disklerin üzerine
düşer. Bu aşırı yüklenme sonucu fıtıklaşma olur.
3 Bel Fıtığının belirtileri nelerdir?
• Aralıklı ve devamlı olan bel ağrısı. (Öksürmek ve
ıkınmakla ağrı artabilir.)
• Bel kaslarında ağrılı kasılmalar
• Belden başlayıp kalça içinden bacağın arkasında
ayağa kadar uzanan ağrı (Siyatik ağrısı)
• Bacaklarda kas güçsüzlüğü
• Bacak ve ayakta uyuşukluk
• Diz ve ayak bilek reflekslerinde azalma
• İdrar ve bağırsak hareketlerinde değişiklik

TÜ RK İY E H A S TANESİ

4 Bel Fıtığına nasıl tanı koyulur?
• Doktora anlatılan bir hastalık öyküsü, fiziki muayene
gerekir.
• Röntgen: X ışını kullanılarak çekilen filmlerde omurganın
kemik ve eklem yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
• Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Radyasyon
kullanılmadan, mıknatıslama yönetimi ile çekilen filmlerde
kemik, eklem, disk, omurilik ve sinirler hakkında en iyi
bilgi edinilir.
• Tomografi: MR çekilemeyen kişilerde veya kalp pili
olanlarda X ışını ile çekilmiş tomografi yöntemi kullanılır.
• Elektromiyografi (EMG): Kaslarda ve sinirlere verilen
uyarılar ile elektrik akımı ölçülerek hangi sinirin etkilendiği
tespit edilir.

6 Bel Fıtığının en önemli komplikasyonları nelerdir?
Ameliyat olunmadığında, düşük ayak gelişmesi ve idrar
- büyük abdest kaçırılmasıdır. Bu durumlar acil tedavi
gerektirir.
7 Bel Fıtığı nasıl önlenir?
Kontrollü ağırlık kaldırma, düzenli spor, düzgün
postürde yürüme, oturma ve yatmak gerekir.

5 Bel Fıtığı nasıl tedavi edilir?
Öncelikle konservatif tedavi uygulanır, bunlar:
• Yatak istirahati
• Ağrıyı artıran hareketlerden kaçınmayı öğrenmek
• Fizik tedavi: Ultrason (USG), masaj, gevşeme
hareketleri
• Fazla kiloların azaltılması
• Bel ve kalça desteğinin kullanılması
• Ağrı kesici ve kas gevşeticilerin kullanılması
Bütün bu tedavilerden fayda görmeyen hastalara
cerrahi gerekir. Cerrahide sinirleri sıkıştırarak ağrıya
neden olan disk materyali uzaklaştırılır. İyileşme süreci
haftalar alır. Ameliyattan sonra korunmak önemlidir.

8 Bel Fıtığı ile yaşamak nasıldır?
Gerek konservatif tedavi, gerekse cerrahi tedavi olsun
bel fıtığı hastası olduğu akılda tutulmalıdır. Bütün
hareketlerde buna dikkat edilmelidir.
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O P. D R . L E V E N T A K D U Y G U
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI

DÜZELMEYEN BEL AĞRILARINDA
Yardımcı Tedavi Yöntemleri
Bel 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 sürmektedir. 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 gevşeticilerin kullanılması önemli yarar
sağlamaktadır. Uzun vadede 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 yırtıla-
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rak ayağa giden sinirlere baskı yapar. Sonuç şiddetli bel
ağrısını takip eden ayak ağrısıdır. MR tekniğiyle kolayca
tanı konulan bel fıtığı 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 invazyonu sonucu gelişen
ödem ve enflamasyonlarda, nevraljik ağrılarda, spinal kanal daralması, skolyoz, bel kayması olan hastalarda ve bel
fıtığı ameliyatına rağmen 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 gitmesi de
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.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

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.
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.

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

Faset eklemi enjeksiyonunun basit olarak iki
sebebi vardır.

1. Tanı : Ağrının kaynağını bulmak.
2. Tedavi : Tespit edilen bir anormalliği tedavi etmek.
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 gösterebilir, ağrının kaynağının
faset eklemi olduğunu ortaya çıkarabilir. Gece ve hareketsiz kalmakla artması özelliğidir. Faset eklemlerinin
gerçek bel ağrısının sebebi olduğuna karar verilirse faset eklemine uygulanan düşük miktarda lokal anestezik
madde enjeksiyonu ile ağrı azalır veya yok olursa bu durum, ağrının kaynağının faset eklemi olabileceğini gösterir.
Bu uygulama şekli, faset eklemi enjeksiyonunun tanı koydurucu olarak kullanımıdır.
Bir faset ekleminin ağrının kaynağı olduğu tespit edilirse
anestezik ajanların ve steroid ilaçların tedavi edici enjeksiyonları uzunca bir süre ağrı hafiflemesi sağlayabilir.
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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

KRONİK BEL AĞRILARI VE KAS
ROMATİZMASI (FİBROMİYALJİ)
Nasıl Ayırt Edilir?
Halk arasında kas romatizması yada yumuşak doku
romatizması olarak bilinen fibromiyalji sanılanın aksine
psikiyatrik bir bozukluk yada sakat bırakan bir hastalık
değildir. Tedavi hastaların şikayetlerine göre bireyselleştirilmelidir. Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi çok
önemlidir. Kronikleşen bel ağrısı aslında kas romatizması (Fibromiyalji) olabilir. Fibromiyalji hakkında en çok
merak edilenleri sizin için derledim.
Fibromiyalji nedir?
Fibromiyalji temel bulguları yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, halsizlik olan ve yaşam kalitesini bozan kronik bir
durumdur. Halk arasında kas romatizması, yumuşak
doku romatizması olarak da bilinir. Ağrı genellikle boyun ve omuz bölgesinden başlayarak yaygın hale gelir.
Ağrı çeşitli bölgelerde (hassas noktalar) 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 boşaltım sistem ile ilgili sorunlar görülebilir.
Fibromiyalji Neden Olur?
Hastalık genç kadınlarda daha sık görülmekle birlikte
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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.
Fibromiyalji tanısı nasıl konulur ve nasıl tedavi
edilir?
Hastalığın tanısının konulması ve tedavinin düzenlenmesinde uluslararası 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.
Tedavi hastaların şikayetlerine göre bireyselleştirilmelidir. Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi çok önemlidir.
Hastaya sanıldığının aksine hastalığının psikiyatrik bir
bozukluk olmadığı “gerçek” olduğu, ancak sakat bırakıcı bir hastalık olmadığı, uzun süreli bir hastalık olduğu
ve ağrının sürekli olmasına rağmen, vücuda zarar ver-
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mediği anlatılmalıdır. Hastalara ağrılarıyla ve hastalıkla
başa çıkabilme yöntemleri anlatılmalıdır. Fibromiyalji
sendromlu hastaların günlük hayatlarında birtakım değişiklikler yapması gerekmektedir. Stresten arındırılmış,
düzenli bir yaşam, dengeli beslenme ve düzenli uyku
tedavinin en önemli anahtarlarıdır. Vücut dinlenemediği
sürece kişi, günlük yaşamda karşılaştığı en ufak bir olaya bile aşırı tepki verecektir.

ginliklerinin azaltılmasında masaj gevşeme ve basınç
teknikleri olumlu etkiler sağlar.
Hastalara ayrıca kendilerine ve sağlıklarına daha çok
zaman ayırmaları, yoğun çalışma sırasında sık sık ara
vermeleri, günlük işlerinde kendilerini fazla zorlamamaları önerilmelidir.

Hastalığın durumuna göre ilaç tedavisi başlanmalı ve
takiplerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Hastaların
ilaçları hekim tarafından başlanmalı veya kesilmelidir.
İlaç tedavisinde; antidepresanlar, antiepileptik ilaçlar,
kas gevşeticiler, ağrı kesiciler, uyku düzenleyici ilaçlar,
magnezyum tedavileri genellikle uygulanmaktadır. Bölgesel ağrıların kontrolünde kuru iğneleme, mezoterapi,
nöral terapi gibi enjeksiyon yöntemleri kullanılabilir.
Fibromiyalji sadece ilaçlarla tedavi edilen bir hastalık değildir. En önemli tedavilerden birisi aktif olmak
ve düzenli egzersiz yapmaktır. Egzersize yavaş yavaş
başlanmalı ve egzersiz programı bireyselleştirilmelidir. Fibromiyalji sendromlu hastalarda önerilen temel
egzersiz tipi aerobik egzersizlerdir. Öncelikle yürüyüş,
bisiklete binmek veya yüzmek ağrıların azalmasında
fayda sağlayabilir. Daha sonra esneklik egzersizleri ve
düşük ağırlıklarla güçlendirme egzersizlerine geçilir.
Fibromiyaljide kullanılan fizik tedavi uygulamaları sıcak
paketler, derin ısıtıcılar ve ağrı kesici özelliği olan elektrik akımları ile olumlu sonuçlar alınmaktadır. Kas ger-
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Bel Ağrısı Zannedilen Ağrı
KALÇA KİREÇLENMESİ OLABİLİR
Kalça eklemi vücudun en büyük ikinci eklemidir. Uyluklarımızı leğen kemiğine bağlar. Çocuk ve gençken kalça eklemleri çok kullanılır. Yürüme, koşma,
oturma, kalkma gibi günlük hareketlerde futbol,
basketbol gibi sporlarda kalça ekleminden yararlanırız. Zamanla kalça eklemindeki kıkırdak dokular
aşınabilir. Bu aşınma kalça ekleminde ağrılı bir sürtünmeye yol açar. Zamanla bu aşınma artarsa kalça
osteoartriti veya koksartroz denen hastalık oluşur.
Kalça ekleminin aşırı zorlanması ve aşırı yük binmesi
kıkırdak dokuya zarar verir. Labrum denen eklemi saran koruyucu dokunun yırtılması koksartroz gelişimini
artırır. Kalçadaki doğuştan gelen yapısal bozukluklar
eklem yüzeylerinin düzgün olmaması, doğuştan kalça
çıkığı veya kalça yuvasının yetersizliği, geçirilmiş kırık
ve zedelenme gibi durumlar kalça eklem kıkırdağının
bozulmasına yol açar.
Bu aşınmalar oluştukça eklem hareketleri ağrılı hale
gelir. Başlangıçta bu ağrılar uzun yürüyüşler, merdiven
çıkma, eğimli yüzeylerde yürüme ile oluşur. Daha sonra
kalça ağrısı istirahatte iken de başlar. Hasta örneğin
bir süre oturup televizyon seyrettikten sonra ilk kalkışta zorlanır. Bacağını biraz oynattıktan sonra yürüyebilir. Bağdaş kurarak oturma, çorap ve ayakkabı giyme
gibi günlük faaliyetler yapılamaz hale gelir. Bu durumda
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eklem kıkırdakları tamamen tahrip olmuş ve eklemdeki
zarlar ve yumuşak dokularda bozulmuştur.
Kalça eklemindeki bu problemin oluşturduğu ağrı bel
ve diz bölgesine yansıyabilir. Bel ağrılarının muayenesi
esnasında kalça eklemi de muayene edilir ve ağrının
kalça kaynaklı olup olmadığına bakılır.
Kalça Eklemi Kireçlenmesinde Teşhis
Kalçada ağrı şikâyeti ile başvuran hastanın muayenesi
yapıldıktan sonra öncelikle kalçanın röntgen grafisi çekilir.
Bu grafide de kalça ekleminin düzgün top gibi olan şeklinin bozulduğu ve eklem aralığının daraldığı görülür. Bazen
daha ayrıntılı tetkikler olan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi tetkik istenir.
Romatizmal hastalıklar ve enfeksiyon gibi durumlar olup
olmadığını anlamak için kan testleri de gerekebilir.
Kalça Eklemi Kireçlenmesinde Tedavi
Koksartroz’un asıl tedavisi kalça protezi ameliyatıdır. Başlangıç dönemlerinde bu ameliyata karar vermeden başka tedavi yöntemleri kullanılabilir. Kilo vermek ve baston
kullanmak ekleme gelen yükü azaltacağından ağrıyı da
azaltır. Antienflamatuar tipi ağrı kesici ilaçlar da bu ağrıları azaltmada faydalı olur. Ağrılar bu yöntemlerle kontrol
altında tutulamıyor ve günlük aktivitelerin yerine gelmesini
engelliyorsa Total Kalça Protezi ameliyatı gereklidir.
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Total Kalça Protezi Ameliyatı
Kalça eklemini oluşturan uyluk kemiğinin (femur) üst
ucu ile leğen kemiğindeki yuva kısmı çıkarılarak değiştirilmesi esasına dayanır. Ameliyatta, asetebulum denen
leğen kemiğindeki yuvaya bir metal ve onun içine plastik veya seramikten yapılmış bir yuva yerleştirilir. Uyluk
kemiğinin üst ucundaki küresel bölüm çıkarılıp seramik
veya metal bir protez ile değiştirilir. Böylece eklemin
karşılıklı gelip birbirine temas eden yüzeyleri değiştirilir
ve ağrısız hareket oluşturulmuş olur.
Önceki yıllarda bu protezler kemik çimentosu denilen
maddeyle tutturulurdu. Son yıllarda çimentosuz olup
kemiğe kaynayan protezler kullanılmaktadır. Bu protezler daha uzun süre sorun çıkmadan kullanılabilmektedir.
Kalça protezinin başarısı hastanın genel durumu kemik
kalitesi ve eklemin ameliyat öncesi hareket açıklığı ile
bağlantılıdır. Eklem hareketi açıklığı fazla sınırlanmadan
kemiklerdeki şekil bozuklukları fazla ilerlemeden yapılan
ameliyatlarda daha başarılı sonuçlar alınmaktadır.
Total kalça protezlerde ortalama kullanım süresi 15-25
yıl olarak söylenebilir. Uzun süre kullanıma bağlı gevşeme yıpranma gibi sorunlar gelişirse protezin değiştirilmesi gerekir. Bu sebeple protez ameliyatlı hastalar
düzenli olarak röntgen çekilerek kontrol edilir.
Total kalça protezi ameliyatında enfeksiyon ve pıhtı oluşumu en önemli risklerdir. Bu yüzden ameliyat ortamının tam steril olması antibiyotik kullanımı, kan sulandırıcı ilaçların kullanımı gibi tedbirler alınır.
Total kalça protezi hastalarının sonuçlarından oldukça
memnun olduğu ameliyatlardır. Hasta ağrısız ve dengeli
olarak yürür. Günlük aktivitelerini rahat olarak yerine getirir.
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ÇOCUKLARDA

Bel Ağrısına Dikkat!
Sırt ağrıları özellikle küçük çocuklarda tedirgin edici şikayetlerdir. Çoğunlukla temelinde tehlikesiz kas ve iskelet sistemi hastalıkları yer alsa da, daha kötü ihtimallerin ekarte edilmesi gerekir. Küçük çocukların ağrının
yeri ve yapısını net bir şekilde açıklayamamaları, teşhis
konusunda bir takım güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Sırt ağrısı; kas iskelet sistemi, merkezi sinir
sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi ve karın içi
yapılar dahil olmak üzere birçok organ sisteminin potansiyel problemlerini yansıtabilmektedir. Ağrının yerini
tam olarak tarifleyemeyen küçük çocuklarda, belirtiler
dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Örnek olarak
yürümek istememesi, vücut şeklini değiştirirken huzursuzluk göstermesi ve bazı aktivitelere katılmada isteksiz
olmaları, çoğu zaman sırt ağrısını tanımlamada erken
ipuçları vermektedir.
Ağrının başlangıcı, bulunduğu yer, süresi, yayılımı ve
yoğunluğuna ilişkin yapılan rutin sorgulama, teşhisin
konulmasına yardımcı olacaktır. Özellikle beden dili ile
iletişim kuran hastalarda , bakıcıların gözlemleri hastalık
öyküsünü tamamlayıcı niteliktedir.
Özellikle bazı yararlı sorular teşhise yol gösterici olarak
sorulmalıdır.
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1-Hastanın yaşı kaçtır?
Küçük çocuklarda özellikle 5 yaşın altındakilerde sırt
ağrısı, çoğu zaman altta yatan ciddi bir hastalığın göstergesidir. Bunun aksine daha büyük çocuklarda ise,
yetişkinlerde olduğu gibi ciddi olmayan kas iskelet rahatsızlıklarının olma ihtimali daha yüksektir.
2-Ağrılar ne zaman ortaya çıkmaktadır?
Mekanik kasılmalar ve gerilmeler çoğu zaman geceleri
düzelmekte ve birkaç saat içinde ortadan kaybolmaktadır. Ancak spondilolizis yani omurganın mikro kırığı
veya bir omurun diğeri üzerinde öne kayması gibi durumlarda da dinlenmeyle birlikte azalmaktadır. Geceleri
kötüleşen ağrılar daha ziyade tümörlere ya da enfeksiyona bağlı olabilmektedir.
3-Sistemik belirti ve bulgular mevcut mu?
Ateş ve kilo kaybı iltihabi, tümoral, neoplastik veya enfeksiyon gibi nedenleri daha fazla akla getirmektedir.
4-Herhangi bir nörolojik belirti ve bulgu mevcut mu?
Bağırsak veya mesane işlev bozukluğu, kas güçsüzlüğü ve diz reflekslerindeki değişiklikler siringomyeli, yırtılmış disk veya omurilik tümörü gibi problemler açısından
endişe vericidir.
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5-Sırtın hareket kabiliyetinde bir azalma
bulunuyor mu?
Belkemiğinin tutulması küçük çocuklarda sık rastlanan bir bulgu olmayıp enfeksiyona, enflamasyona
veya tümöre işaret edebilmektedir. Ergenlerde ise aşırı
kullanım yaralanmalarından kaynaklanan kas spazmı
hareket esnekliğini sınırlayabilmektedir, ancak bu bulgu da, hızlı bir şekilde iyileşmektedir.
6-Sırtta belirgin bir deformasyon mevcut mu?
Normal omurga eğriliğinin bozukluğu, birincil omurilik
problemleri, doğuştan yada sonradan oluşan ilerleyici skolyoz veya kifoz ve kas anormalliklerine bağlı
olabilir. Hemanjiyom, kuyruk sokumu çukuru veya kıllı
yamalar gibi orta hat cilt lezyonları altta yatan omurilik
problemlerine ait önemli ipuçları verebilmektedir.
Sonuç olarak çocuklarda sırt ağrısı nadir değildir ve
sıklığı yaşla birlikte artar. Bir haftadan uzun süren sırt
ağrısı, özellikle ateş, kilo kaybı gibi sistemik belirtilerle
birlikteyse ciddiye alınmalı. Hikaye ve fiziki muayeneyi
takiben, gerekli görüntüleme çalışmaları ve laboratuvar testleri yapılmalı. Pozitif bulgu yoksa, hasta semptomatik olarak tedavi edilmeli. Problem tedaviye rağmen devam ederse, hasta yeniden değerlendirilmeli
ve gerekirse tanı çalışmaları genişletilerek tekrarlanmalı. Altta yatan bir hastalık tespit edildiğinde, tedavi
hastalığa yönelik olarak düzenlenmeli.
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U Z M . D R . Ö M E R FA R U K E V C İ L
RADYOLOJİ UZMANI

BEL AĞRISI TANISINDA
Radyolojik Yaklaşım
Bel ağrısı, iş gücü ve performans kayıpları, psikolojik stres,
günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirilmesinde zorluk,
ağrı vb. olumsuz faktörler nedeniyle toplumda, önemli bir
sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bel ağrısının nedeni hafif bir gerilmeden enfeksiyöz ve tümoral hastalıklara kadar değiştiği için gerekirse görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri ile ağrı nedeni saptanmaya
çalışılmalıdır. Karar verme sürecinde basit ve kolay ulaşılabilir bir yöntem olan direk filmlerden daha ileri görüntüleme yöntemlerine kadar değişik radyolojik tetkiklerden
yararlanmak gerekebilir.
Bel ağrısı yakınması ile kliniğe başvuran hastaların değerlendirilmesinde, radyolojik yöntemlerden yaygın biçimde
yararlanılmaktadır. Özellikle bel omurga ve bileşenlerinin
incelenmesi, radyolojik görüntüleme yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Bel ağrısı olguların tanısında, doğru
klinik endikasyonların ışığında hemen tüm görüntüleme
yöntemleri kullanılmaktadır. Fakat bu tetkik ve yöntemlerin belli bir sıra çerçevesinde kullanılması çok önemlidir.
Günlük pratikte sıklıkla kullanılan görüntüleme yöntemleri
aşağıda özetlenmiştir.
Direk Grafiler
Radyolojik yaklaşımın ilk basamağını direk grafiler, röntgen oluşturmaktadır. Ön-arka ve yan projeksiyonlardan
oluşan 2 yönlü bel grafi omurganın anatomik ve morfolojik
özelliklerinin değerlendirilmesi açısından değerli bilgileri
verdiği gibi, bel ağrısına neden olabilecek patolojik süreçlerin birçoğunun tanınmasında anahtar rol oynamaktadır.
Bunların altında doğumsal ya da sonradan oluşan bozuk-
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luklar, disk ve omurga problemleri, eklem romatizmaları,
iltihabi hastalıklar ve tümör metastazları yer almaktadır.
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
X ışınları kullanılarak bir kesit görüntüleme yöntemi olan
BT ile bel ağrısı olgularında kemik yapıda erken ve geç
dönem bozulmaların yanı sıra, çökme kırığı başta olmak
üzere travmatik lezyonların tanınması mümkündür. Lomber disk fıtığı kuşkulu olguların görüntülenmesinde daha
yaygın kullanılan MR görüntülemesinin yanı sıra, özellikle
MR tetkiklerin yapılamadığı ya da klostrofobik olgularda
BT’den yararlanılmaktadır.
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Görüntüleme yöntemleri arasında kontrast çözünürlüğü
en üstün teknik BT’den sonra kullanıma giren ve hızla gelişmeye devam eden manyetik rezonans görüntülemedir.
Direk grafi ve BT’de kullanılan iyonlaştırma radyasyonuna
gerek duymadan görüntü elde edilebilmesi, detaylara inilebilmesi önemlidir. Omurilik ve sinir kökleri, beyin omurilik
sıvısı, intravertebral diskler, bağlar, kaslar gibi diğer yöntemlerle hiç görüntülenemeyen ya da detaylı olarak değerlendirilemeyen yumuşak doku bileşenlerini incelemek
mümkündür.
Ultrasonografi (USG)
Ses dalgalarından yararlanılan USG ile kaslar, bağlar ve tendonlar incelenebilmekte ve yırtık, enflamasyon, sıvı birikimi
ortaya konulabilmektedir. Bununla birlikte kemik dokusunun ses dalgalarını güçlü bir şekilde yansıtması ve ses dalgalarına engel olması nedeniyle omurga ve omurilik içeriği
hakkında USG’de detaylı bilgi edinmek mümkün değildir.
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MENOPOZ VE SONRASI DÖNEMDE
Kemik Erimesi ve Bel Ağrıları
Halk arasında kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz; kemik yapısı içinde kalsiyum
azalmasına bağlı olarak kemiğin kırılma olasılığını artıran ve metabolik hastalıklar içinde
toplumda en sık görülen hastalıktır. Otuzlu yaşlarda başlayan kemik kaybı hormonal duruma
bağlı olarak ilerleyen yaşla artar.
Kemik Erimesi (Osteoporoz) Belirtileri Nelerdir?
Kemik erimesi (Osteoporozun) en yaygın belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ve fark edilmeyen kırıklara bağlı olarak ortaya çıkan ağrılardır. Kemik yoğunluğunda azalma ve osteoporotik kırıklar osteoporozun
önemli bulgularıdır. Yaşla ve metabolik olarak kemik
yapımının yıkıma yetişemediği ileri yaşlarda bu küçük
kırıklar daha büyük kırıklara dönüşmektedir. Kemik yoğunluğunun azalması, osteoporoz sebebi olan yaşlanma ve hormonal değişikliklerin yanında fiziksel aktivite
azalmasına bağlıdır. Mekanik veya mekanik olmayan bel
ağrıları da fiziksel aktivitenin azalmasına sebep olur. Fiziksel aktivitenin azalmasıyla bel hareketlerinde kısıtlılık;
ilerleyen günlerde ise kas kaybı ve küçülmeleri gelişebilir.
Kemik yoğunluğu fiziksel aktivite azalmasına bağlı olarak mekanik uyaranların da azalması sonucunda düşme
gösterir. Beldeki mekanik problemin devam etmesi ile
bel ve/veya bacak ağrısı kronikleşebilir. Böylece bir döngü içine girilir. Ağrıyla birlikte saptanan nörolojik bulgular
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da tabloya eklenebilir. Yapılan çalışmalarda toplumun
%60-75’inin hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşayacağını göstermiştir. Ağrı dışında osteoporozda en sık
karşılaşılan önemli iki bulgu boy kısalması ve omurgada
eğrilmedir.
Kimlerde osteoporoz görünür?
• Kadınlarda menopoz döneminde düşük östrojen hormonu, erkeklerde ise antropozal dönemde düşük testosteron hormonu düzeyleri varsa,
• Kadın erken menopoza girdi ise,
• Kadının yumurtalıklar alınmış yada radyoterapi görüşmüşse,
• Kontrol altında olmayan tiroit hastalığı varsa,
• Genetik yatkınlık varsa,
• Hareketsiz yaşam tarzı varlığında,
• Kortizon içeren ilaç kullanıyorsa ya da bazı kanserlerin varlığı da osteporoz riskini arttırır.

osteoporozdur, ancak burada kişisel bir yaklaşım oluşturulmalı ve hormon tedavisine bağlı meme ve rahim
kanseri açısından hasta yakın takip edilmelidir.
Osteoporozdan nasıl korunulur?
Kemikler yaşla mineral içeriğini kaybetmekte ve kırılmaya eğilimli bir hal almaktadır. Fizyolojik hormonal değişimler ve bazı ilaçlar bu eğilimi tetikler. Kaslar kemikleri
destekleyen temel öğelerdir. Düzenli egzersiz yapmak
ve kas kütlesini korumak kırıklara karşı alınacak başlıca önlemdir. Yanı sıra kemik ve kas dokusunu vitamin
D ve kalsiyum ile güçlendirmek gerekir. Günlük yeterli
miktarda gıdalar veya besin takviyeleri ile kalsiyum ve D
vitamini diyete eklenmelidir. Ayrıca osteoporoz engelleyici, kemikte kalsiyum depolanmasını sağlayan ilaçlar
son yıllarda yaygın kullanılmaktadır.

Osteoporoz tanısı nasıl konulur?
Osteoporoz tanısı DEXA denilen, kemik mineral yoğunluğunun radyolojik olarak ölçülmesi ile konulur.
Osteoporoz tedavisi nasıldır?
Osteoporoz şüphesi olan kişilerde tanı konulduktan
sonra ilk yapılması gereken destek tedavisidir.
Menapozal dönem öncesi 5-6 yılda özellikle aile hikayesinde osteoporoz olan kadınlara diyette kalsiyum
desteği ve D vitamini takviyesi verilir.
Düzenli egzersiz önerilir; en basiti tempolu yürüyüşler
ile duruş şeklinin sağlanmasıdır.
Osteoporoz ilerlemiş ise destek korseleri beslenme ve
egzersiz programına eklenir.
Ağrıları azaltmak, sinir basılarını azaltmak için kişiye uygun medikal tedaviler eklenebilir.
Menapozal dönemde hormon tedavisinin temel gereği
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Sinema
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Sinema Kuşağı
Yazı: Dr. Ahmet Faruk YAĞCI

Bu sayının filmleri seyredilmesi kolay
olduğu kadar etkileyici ve düşündürücü
filmler. Gerçek hayatın tam ortasından.
Hırslar, aldatılmışlıklar, şartlanmışlıklar.
Hepsinin ötesinde insanın içinde temiz
kalan bir yerin varlığına olan ümidi asla
kaybetmemek gerektiği.
ABD yapımı olan The Insult (Hakaret)
Lübnan’da geçiyor ve bulunduğumuz
coğrafya ile ilgili çok enteresan ipuçları
içeriyor. Film, ezberlerimizi yeniden

gözden geçirmemiz ve insani olanın birlikte
yaşamaya çalışmak olduğunu anlamamız
gerektiğini kafamıza vuruyor.
Şili yapımı olan No Estoy Loca! (Ben deli
değilim!) ise son derece sıradan bir şehirli
insan hikayesi. İstisnasız her insanın
başına gelebilecek bir aldatılma, ayrılık ve
kötü haber alma hadisesi anlatılmış. Ruh
hallerimiz, nasıl yaklaşmak gerektiği, akıl
hastanesi sahneleri eşliğinde işlenmiş.
Bunaltmadan, sıkmadan ve gülümseterek...
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Yönetmen: Ziad Doueiri
Oyuncular: Adel Karam,
Kamel el Basha,
Camille Salameh
Yapım Yılı: 2017 (ABD)
Süre: 1s 53dk

THE INSULT
(HAKARET)

Lübnanlı bir Hristiyan araba tamircisinin, evlerinin
bulunduğu sokakta tamirat, tadilat yapan ekibin
başındaki Filistinli mühendis ile girdiği tartışma
ile başlayan Film, olayın bir hakaret davasına
dönüşmesi ile devam eder. Karşılıklı iddialar, araya
giren şiddet, coğrafyanın inançlar arası kavgaya
müsait ortamı adeta ince kesitlerle verilir. Tarafların
sonlara doğru davalarından vazgeçmeksizin
birbirlerine yardım etmeleri de insani olan
hareketlere işaret etmiş.
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Politikacıların yangına körükle gitmeleri ve ayrımı
derinleştirmeleri üzerinde düşünülmeye değer.
Filmin finaline doğru tarafları savunan avukatlar
olarak bir baba ve kızın karşı karşıya gelmesi de çok
ilginç olmuş. Bölge ile ilgili ezberlerimizi yeniden
gözden geçirmemize sebep olan 1970’li senelerin
köy katliamlarına da yer verilmiş. Meraklısına
soluksuz seyredilecek bir film.
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Yönetmen: Nicolas Lopez
Oyuncular: Paz Bascunan,
Marcial Tagle, Antonia Zegers.
Yapım Yılı: 2018 (Şili)
Süre: 1s 56dk

NO ESTOY LOCA!
(BEN DELİ DEĞİLİM)

Orta yaşlı bir ofis çalışanı kadının hem hüzünlü hem
de öğretici akıl hastanesi macerası. Birçoğumuzda
olduğu gibi olağan bir hayatı kendince tadını
çıkartmaya çalışarak yaşayan evli ve çocuksuz
kahramanımız, şehirli kadının bütün özelliklerini
taşımaktadır. Samimi kadın arkadaşları, çok çalışan
hafif köşeli bir kocası, iyice bir işi vardır. Kırkına
yaklaştığı sırada çocuk sahibi olamayacağını
öğrenir ve depresyona girip girmemeyi düşünürken
kocasından boşanma isteği gelir. Halen
dayanabilmektedir ancak kocasının yeni eş adayı

ve aktüel kız arkadaşının da en samimi arkadaşı
olduğunu öğrendiğinde teller kopar. Tüm bu olaylar
sonrasında kendini akıl hastanesinde bulur.
Kamera kullanımı çok başarılı olan filmin özellikle
akıl hastanesi sahneleri çekici. Diyaloglar başarılı.
Sahneler ve insan davranışları çok bildik. Hatta
İspanyolca olmasa, bizim buralardan bu tipler
denebilir. Kolay ve neşeyle izlenecek, yine de
derinliği iyi bir film.
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Yükseklikler Ülkesi

Bolivya Gezisinden
Hatırada Kalanlar

Yazı : Dr. Nilgün EREN
Fotoğraflar : Dr. Nevra TOPALİSMAİLOĞLU

Benim için seyahat bir tutkudur. Nereye
gittiğimden çok yolda olmak, yeni yerler
görmek, yeni insanlar tanımak önemlidir.
Böylece aslında dünyada ne kadar küçük
bir yer kapladığımı ve sınırlarımızın dışına taşınca günlük sorunlarımın ne kadar
önemsiz olduğunu idrak etmek daha kolay olmakta.
Yine böyle bir gidişte yolum Peru - Bolivya ikilisine düşmüştü. Peru herkesin az çok bilgi sahibi olduğu bir ülke
olmasına karşın Bolivya gizemini korumakta. Bu nedenle
bu gezimin Bolivya bölümünden küçük bir paylaşım yapmak istedim.
Bolivya Güney Amerika kıtasının ortasında Brezilya, Paraguay, Peru, Şili ve Arjantin ile komşu olan bir ülke. Kıtada
Paraguay ile birlikte denize sınırı olmayan iki ülkeden biri.
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Deniz ile bağlantısı daha önceden varmış ama Şili Pasifik
okyanusu kıyısındaki topraklarını işgal edince bağlantısı
kesilmiş. Medeniyetler yatağı olarak tanımlanan Bolivya
adını ulusal kahramanı Simon Bolivar’dan almış. 1825’de
Bolivya‘ya bağımsızlığını kazandıran Simon Bolivar aslında bir Venezuellalı. Bağımsızlık ilan edilmiş ama siyası çalkantılar durmamış. 180 civarında darbe, 10‘un üzerinde
anayasa değişikliği geçirmiş.
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göre farklı takıyorlar. Evli olanlar düz takarken bekar
olanlar yana yatırıp takıyorlar, sırtlarına genellikle rengarenk şallar alıyorlar. Bu şalları sırtlarında çocuklarını
taşımakta sıklıkla kullanıyorlar. Bu yüzden fotoğraf
meraklıları için güzel bir renk cümbüşü ve harika fotoğraflar çıkıyor ortaya.
Bolivyanın en tanınan şehri La paz’ın kelime anlamı
Barış, İspanyollar tarafından 1548’de kurulmuş. Kent
nüfusunun % 20’si Aymaralar, %15’inin Quechua’lar,
%20’sini diğer Güney Amerika yerlileri, %30’unu yerli
halk ve Avrupalı karışımı Mentizolar, %15’ini ise tamamen beyaz Avrupalılar oluşturuyor.

Salar-Uyuni Tuz Gölü

Bolivya dağlık bir ülke. Bu
nedenle şehirlerin rakımları
genellikle yüksek. Bu nedenle gezginlerde oksijen azlığına
bağlı baş ağrısı, mide bulantısı, en küçük eforda bile nefes
nefese kalma gibi şikayetler
olabilmekte. Bizim grupta da
ben dahil pek çok kişi ile ilk
birkaç gün bu sorunları yaşadık maalesef.

La-paz nüfusu 1 milyon civarında olup trafik önemli
bir sorun. Ulaşımda kullanılan Mi Teleferiko 11 km
uzunluğuyla dünyanın en uzun hava teleferik sistemi.
Biz de bu teleferiği kullandık. Hakikaten La-Paz’ın az
sayıda oldukça zengin ve çoğunlukla fakir mahallelerini tepeden izlenmek oldukça enteresandı. Rehberimizin dediğine göre bu teleferik için küçük bir servet
harcanmış.

La-paz Şehri

Bolivya halkı genel olarak kısa
boylu, göğüs kafesleri gelişmiş ve kilolu yapıda. Özellikle
kadınların giyimleri oldukça
enteresan.İspanyollardan kalan melon şapkalar takıp, siyah
uzun saçlarını iki örgü yapıyorlar, Melon şapkayı statülerine
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La paz’dan sonra ilk
durağımız 10 kilometre
uzaklıktaki Ay Vadisi (Valle
de la luna) oldu. Bolivya’
da gezilebilecek enteresan yerlerden sayılan Ay
Vadisi Bolivya’nın Kapadokya’sı diye tanımlanabilecek güzel manzaraya
sahip kum ve kireç taşı
oluşumları mevcut. 100
kilometrekare olan bir alanı kaplamakta olup arada
kaktüsler de bulunmakta.
Kayaların üzerinde yer yer
deniz canlılarının fosilleri
de bulunmakta olup bölgenin tektonik hareketlerle yükseldiğin göstergesi
sayılmakta.
Ay Vadisi

Bolivya’da görülmesi gereken yerlerden biri de Titicaca
Gölü-Uros adası. Titicaca gölü Venezüella’daki Maracaibo gölünden sonra Güney Amerika’nın en büyük tatlı
su gölü.
8 bin 300 kilometre büyüklüğünde. Deniz seviyesinden
3810 metre yükseklikte. Bu nedenle dünyanın en yüksek gölü. Gölün bir kısmı Peruya ait olup etrafındaki en
büyük kent Peruya ait Puno kenti: 25 nehir tarafından

Titicaca Gölü
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beslenmekte olup içerisinde totora adı verilen bitkilerin
kargılarını çapraz olarak bir araya getirilen sazlıklardan
oluşan pekçok küçük adacık oluşturan ve buralarda basit
kulübelerde yaşayan ada halkına Uroslar deniyor. Efsaneye göre UROS yüzen adacıkların ilk olarak İspanyol istilacı General Pizzaro’nun gazabından korunmak amacıyla
yapılmış. Karaya çıkmaya sonraki yüzyıllarda reddeden
gerçek UROS’luların 1959 yılında tarihden silindikleri belirtiliyor. Aymara ve Keçhua yerlileri burada yaşasa da onlara hala Uros denmeye devam
ediliyor. Bu adalar arasındaki en
büyük ada Tribuna ve burada
yalnızca 10 aile yaşıyabiliyor.
Yaşam alanı olan 25 adada yalnızca 1 ilkokul ve poliklinik bulunmakta. Titicaca gölü 1978
yılından beri Titicaca Ulusal
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Rezerve altında koruma altında, gölde bulunan doğal miraslardan biri 37 bin hektar civarındaki sazlıklar ve 60’ın
üzerinde yerli balık ve kuş türü ve 18 anfibiler (havada karada yaşayan canlı). Burada yürürken sazlıkların üzerinde
gerçek bir ada olmadığından sazlıkların üzerinde yürüdüğünüzde sallanmadan yürümek imkansız. Adeta bir şişme
botta gibi hissediyorsunuz. Burada yerli kadınlar daha da
renkli giyinmişti. Gözlerimizin yaşadığı renk cümbüşünü
unutmak imkansız. Kadınların el emeği ürünleri harika. Biz
de bunlardan hatıra aldık.

Tiwanaku Antik Kenti

Sonraki durağımız Puma-Punku-Tıwanaku Antik Kenti
enteresan bir yerdi. Deniz seviyesinden yaklaşık 4.000
metre yükseklikte bulunan bu tarihi yer Bolivya’da Preİnka kültürüne ait önemli harabelerin bulunduğu küçük bir
şehir. Burada şaşırtıcı kalıntılar mevcut olup 2.000 yılından
beri Uneskonun kültür mirası sayılmakta. Tiwanaku imparatorluğu tarafından 300-1000 yılları arasında yapıldığı
sanılmakta olup Puma Pumku da ilginç olan taşların nasıl işlendiği. Kayalar arasında kağıt konulacak karar dahi
boşluk yok. Kırmızı kum taşı bloklarının yaklaşık 10 km
uzaklıktaki Titicaca gölü yakınlarındaki taş ocaklarından
dik bir eğimle taşınmış olduğu inanışı mevcut. Tiwanaku
kentindeki en şaşırtıcı kalıntılardan biri ekinoksları, mevsimleri, ayın her saatteki durumlarını ve hareketlerini gösteren bir takvim. Buradaki büyük tonlarca ağırlıktaki taş
bloklarında yer yer 2.5 metre uzunluğunda delikler açılmış
kalıntıların çeşitli yerlerinde 1.80 metre uzunluğunda ve
yarım metre su kalıntıları mevcut. Buranın coğrafi koşulları 4 bin metre uzaklıkta olması nedeniyle oksijen oranının
çok azalması insan gücü gerektiren işlerin yapmayı oldukça zorlaştırmakta olduğundan o dönemde bunların hangi
teknikle yapıldığı açıklanamamakta.

Gezimizin en ilginç ve en eğlenceli sol bölümü de Salar
Uyuni Tuz Gölü oldu. Uyuni Tuz Gölü 10.582 kilometre
kare alanında olup dünyanın en büyük Tuz gölü. (Bizim
Tuz Gölümüz 1500m2) 3656 metre yükseklikte. Okyanusun çekilmesi ile oluşmuş. Tuz kalınlığı metrelerce olabilmekte. Bazı yerlerde 1 metre kadar. Burası aynı zamanda
flamingoların üreme yeri. Yansımalar nedeni ile harika gün
doğumu ve batımı manzaraları oluşmakta. Burada pek
çok tuz otelleri mevcut olup biz de bir tanesinde konakladık. Duvarlar, yerler, yattığımız yerler ve bütün objeler
tuzdan oluşmuştu ve çok enteresandı.
Ertesi gün ciplerle gölde tuzların üzerinde rafting yaptık,
bir çadırda yemek yedik. Rehberlerimizin yediklerimizden
arta kalanı dikkatlice toplayıp
en küçük bir atık bile arkada
bırakmamasını ülkem adına
hayıflanarak izledim. Burada Dakar rallisinin bir durağı
mevcut ve tüm ülkelerin bayrakları asılı. Bizde sevgili bayrağımızla fotoğraf çektirmeyi
tabi ki ihmal etmedik. Ayrıca
tuzlar üzerinde rehberlerimiz
bize çeşitli pozlar verdirerek
çeşitli yanıltıcı videolar ve fotoğraflar çektiler (Bir dinozordan kaçarken, kola kutusun-

dan çıkarken gibi). Kısacası Bolivya turumuzun son gününü
çocuklar gibi mutlu geçirdik.
Kısaca Bolivya anılarım bunlar. Bir daha gider miyim? O
kadar uzak ve aktarmalı uçuş bir yana yükseklik nedeni
ile yaşadıklarım bunu sanırım imkansız yapıyor. Gitmek
görmek gerekli mi? Bana göre imkanı olanlar kesinlikte
görmeli. Sevgiyle kalın
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ANLAŞMALI KURUMLAR
BANKALAR VE SANDIKLAR
• Akbank T.A.Ş.
• Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (Sandık)
• Birleşik Fon Bankası
• Denizbank
• Esbank Eskişehir Bankası A.Ş.
• Fortis Bank A.Ş.
• QNB Finansbank
• 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
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.
• İmece Destek Danışmanlık Hiz.
• Inter Partner Assistance-IPA
• Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
• Mapfre Sigorta A.Ş.
• Marm Assistance
• NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
• Neova Sigorta A.Ş.
• Ray Sigorta A.Ş.
• Sencard Sağlık Hizmetleri A.Ş.
(Acıbadem Sigorta ve Aksigorta A.Ş.)
• Sombo Japan Sigorta A.Ş.
• Türk Nippon Sigorta A.Ş.
• Unico Sigorta A.Ş.
• Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
• Zİraat Sigorta A.Ş.
• Zürich Sigorta A.Ş.
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OKULLAR
• Fen Bilimleri Okulu
• Haliç Üniversitesi
• İhlas Kolejleri
• İstanbul Bilgi Üniversitesi
• Şişli Meslek Yüksekokulu
• Tarhan Koleji
• Uğur Okulları
• Yıldız Teknik Üniversitesi
ÖZEL ŞİRKETLER VE KURUMLAR
• Albayraklar A.Ş
• Arcade Hotel
• Artı Yaşam Card
• Aktif Grup Şirketleri
• APRIL Turkey Assistance (CORIS Dan.)
• AGIS Turkey Assistance
• Avrupa Konutları - Kale
• Arkas Holding
• Back-up Card
• Barsan Lojistik
• Büyük Anadolu Sürücü Kursu
• Care&Creste (Çilek Card)
• Everest OSGB
• Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi
• Haber Global TV
• İBİS Hotel
• İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri
• İhlas Holding ve Holding’e Bağlı Tüm 		
Kuruluşlar
• IRCICA (İslam, Tarih ve Kültür Araştırma Mr.)
• İstanbul Hilton Bomonti Otel
• Kahve Dünyası
• Kristal Kola
• LCW Mağazacılık
• Mavi Jeans
• Mercure Bomonti Otel İstanbul
• Mirilayon Otel
• Network Mağazacılık
(SMP Marka Pazarlama)
• PERPA
• Samsung
• Santa Farma İlaç
• Shell Club Smart Card
• Tekin İnşaat
• THY-Türk Hava Yolları
• Tudors Gömlekleri
• UPS Kargo
• Yapıt İnşaat A.Ş.
• Yemeksepeti
RESMİ KURUMLAR
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK)
• Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler 		
Grp. Bşk.
• Borsa İstanbul A.Ş (BIST)
• Darülaceze Başkanlığı
• İstanbul Adliye Sarayı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İstanbul Anadolu Adliyesi
İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
İstanbul Kağıthane Belediye Başkanlığı
İstanbul Şişli Belediyesi
İstanbul Valiliği
İŞKUR Şişli Hizmet Merkezi
İSKİ A.Ş.
Milli Saraylar
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. Yargıtay Başkanlığı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
T.C. Danıştay Başkanlığı
T.C. Şişli Kaymakamlığı
TRT

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü
• İLKSAN Genel Müdürlüğü
• İstanbul Eczacı Odası
• İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ISTESOB)
• İstanbul Kuyumcular Odası - İKO
• İstanbul Bilimum Madeni Eşya Esnaf ve 		
Sanatkarları Odaları Birliği - IMESOB
• İstanbul Mali Müşavirler ve
Muhasebeciler Odası - İSMMMO
• İstanbul Sanayi Odası - İSO
• İstanbul Ticaret Odası - İTO
• İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı
• Kamu-Sen
• T.C. İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı
• Türk Büro-Sen
• KİAŞ (Kuyumcukent İşletme A.Ş.)
• Müstakil İş Adamları Derneği-MÜSİAD
• Ordu Yardımlaşma Kurumu - OYAK
• Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu - 		
RUBAFED
• Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı - 		
TÜRGEV
• Türkiye Gençlik Vakfı - TÜGVA
• Türkiye Engelliler ve Spor Yardım Vakfı - 		
TESYEV
• Yeşilay Vakfı
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