


TA N I  V E  T E DAV İ  B Ö L Ü M L E R İ
ACİL SERVİS VE AMBULANS HİZMETLERİ 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Oral İmplantoloji

Ortodonti
Pedadonti

Periodontoloji
Protez

ANESTEZİ, ALGOLOJİ VE AĞRI MERKEZİ
Genel ve Lokal Anestezi

Spinal/Epidural Anestezi
BESLENME VE DİYET 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Bel ve Boyun Fıtığı Mikrocerrahi

Disk Cerrahisi Kranial Cerrahi
CHECK-UP PROGRAMLARI

Ayrıntılı Check-up
Çocuk Sağlığı Check-up 
Erkek Sağlığı Check-up 

Genel Check-up
Göz Sağlığı Check-up 

Kadın Sağlığı Check-up 
Kanser Tarama Check-up 

VIP Kadın Check-up
VIP Erkek Check-up
ÇOCUK CERRAHİSİ 

ÇOCUK KARDİYOLOJİ
Fetal Ekokardiografi
ÇOCUK NÖROLOJİ
ÇOCUK PSİKİYATRİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Alerji Testleri

Sağlıklı Çocuk Takibi
DERMATOLOJİ

Derma Lazer 
Ciltte PRP Tedavisi

Jinekolojik Lazer 
Dermatoskopi

Saç Ekimi
ENDOKRİNOLOJİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
ESWT

Ağrı Tedavisi Kuru İğne
GASTROENTEROLOJİ

Gastroduedonoskopi
Kolonoskopi

Endoskopik Kanama Müdahaleleri
GENEL CERRAHİ
Endokrin Cerrahi

Gastroenteroloji Cerrahisi
Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi 

Meme Cerrahisi
GÖĞÜS HASTALIKLARI

Allerji ve Aşı
Solunum Fonksiyon Testleri

GÖZ HASTALIKLARI
Glokom

Katarakt ve Refraktif Cerrahi 
Kornea ve Kontakt Lens 

Laser Cerrahi
Okulaplastik Cerrahi

Retina ve Diyabet
Şaşılık

İÇ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Gebelik ve Doğum
Jinekolojik Cerrahi/Myom ve Over Kisti 
Laparoskopik/Histeroskopik Müdahale 

Menopoz Takibi

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

Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde Türkiye Hastanesi olarak sağlıkta 26 yılı geride bırakmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu güne kadar çağdaş, kurumsal bir iş anlayışını benimseyerek, güncel 

bilgilerle donatılmış uzman, nitelikli tıbbi ve idari kadrolarımızla, hasta haklarına saygılı ve geleneksel değerlere 
bağlı kalmış, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmayı misyonumuz olarak benimsedik. Ekibimiz tarafından 
sizler için hazırlanan sağlık iletişimi yayınımız Reçete’nin bu sayısı da yine ilgiyle okuyacağınız içeriklerle dolu. 

2017 Yeniliklerin Yılı Oldu
Hastanemiz, insan ve topluma karşı sorumluluğunu kaliteli hizmet anlayışı ile birleştirerek, geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de “Sağlıkta Güven ve Huzurun İlk Adresi Olmak” vizyonu ile yoluna emin adımlarla devam 

etmektedir. 

Geçtiğimiz yıl yeniliklerle dolu bir yıl oldu. Güçlenen Tıbbi ve İdari Kadrolarımız ile siz değerli misafirlerimize 
en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Alanında uzman hekimlerimizle ailemiz büyümeye devam ediyor. 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr.Bülent AKSOY, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ayla 
AKBAL, Nöroloji Uzmanı Doç.Dr.Adile ÖZKAN, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Esra POLATOĞLU, 

Gastroenteroloji Uzmanı Dr.Fulya ARI, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahattin KIR, İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Yasin 
KESKİN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.Meryem USLU ve Dr.Zilal HOCAGİL, Kulak Burun ve Boğaz 

Uzmanı Dr.Emrah ÇELİK, Psikiyatri Uzmanı Dr.Zeynep ŞENKAL, Klinik Psikolog Hatice ÇİZMECİOĞLU, 
Diyetisyen Esra KURT MUTLU, Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr.Ömer Faruk EVCİL hasta kabulüne başlamıştır. 
Bununla beraber Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Endokrinoloji ve Romatoloji gibi yan dal olan özellikli 

branşlarda da siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.  

Dijital dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hastanemiz ve Doktorlarımız hakkında daha 
fazla bilgi edinebileceğiniz, randevu alıp, laboratuvar sonuçlarınızı görüntüleyebileceğiniz web sitemiz 

www.turkiyehastanesi.com sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi. 

Çocuk Polikliniğimiz ve Çocuk Parkımız miniklerimizin hastane korkusunu yenmesi, hastalıklarını az da olsa 
unutmalarını sağlamak için yenilendi. Bu sayede, geleceğimiz ve umudumuz olan miniklerimizin yüzlerinin 

güldüğünü görmek bizleri de mutlu etmektedir.

Yeni Binamız Çok Yakında Hizmetinizde!
Yeni proje ve atılımlarla hastanemizi geliştirerek, siz değerli misafirlerimize en iyi sağlık hizmetini sunmayı 
hedefliyoruz. Yeni binamız ile birlikte tam teşekküllü bir sağlık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Bu noktadan 

hareketle Erişkin ve Bebek Yoğun Bakım Üniteleri, Medikal Estetik gibi sağlık hizmetlerini yeni binamızda 
bir araya topladık. 

Sağlıkta 27.Yılı yaşamanın heyecanı ile birlikte Yeni Binamızın Açılış Törenini siz değerli dostlarımızla 
yapmaktan memnuniyet duyacağız. 

Yine dopdolu bir içerikle karşınızda olmaktan dolayı çok sevinçliyiz. Merakla beklenen Reçete’nin bu sayısının 
da sizler için sağlık rehberi olmasını ümit ederiz.

Sağlıklı günler dileriz…

FA R U K  K O C A
B A Ş H E K İ M
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06
BİZDEN HABERLER

12
BURUN ESTETİĞİ (RİNOPLASTİ)
OP.DR. EMRAH ÇELİK

14
KIKIRDAK YARALANMALARI
PROF. DR. BÜLENT AKSOY

16
VARİS NEDİR
DOÇ. DR. BİLAL KAAN İNAN

18
MİGREN
DOÇ. DR. ADİLE ÖZKAN

20
FİBROMİYALJİ-KAS ROMATİZMASI
DOÇ. DR. AYLA AKBAL

22
ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM 
YOLLARI ENFEKSİYONLARI
UZM. DR. ESRA POLATOĞLU

26
GRİP
UZM. DR. YASİN KESKİN

28
GÖZ TANSİYONU (GLOKOM)
OP. DR. M. BAHATTİN KIR

30
KIŞ AYLARINDA BESLENME
DYT. ESRA KURT MUTLU

32
ÇİFT VE AİLE TERAPİLERİ
UZM. DR. ZEYNEP ŞENKAL

34
MENOPOZ NEDİR?
OP. DR. NEVRA TOPALİSMAİLOĞLU

36
AĞRISIZ DOĞUM
OP. DR. A.MERYEM USLU

38
DUYGUSAL AÇLIK MI,  FİZİKSEL AÇLIK MI?
UZM. PSK. HATİCE ÇİZMECİOĞLU

40
LUPUS HASTALIĞI
UZM. DR. ALPEREN MENGİ

42
OMUZ HASTALIKLARI
OP. DR. BİROL TARIK ŞENER

44
MEME KANSERİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
OP. DR. ECE KOÇUM

46
DÜZELMEYEN BEL AĞRILARINDA
YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
OP. DR. LEVENT AKDUYGU

48
OTİZM
PSK. GÜLŞAH DURSUN

50
DERMATOLOJİK LAZER
UZM. DR. METİN OĞUZ

52
TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
MÜZE

54
KARTEPE
GEZİ

56
KİTAP

57
BULMACA

İÇ İNDEKİLER
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TÜRKİYE HASTANESİ
ADINA İMTİYAZ 
SAHİBİ  VE BAŞHEKİM 
DT.  FARUK KOCA

SORUMLU YAZI  İŞLERİ  MÜDÜRÜ
HAYATİ  ODABAŞI

YAYIN KURULU
DR.  MEHMET SARGIN
OP. DR. NEVRA TOPALİSMAİLOĞLU 
SEMRA KAYA
HALİL ÖZTÜRK
ELİF Y İĞİT

E D İ T Ö R
B E R İ L  B A K İ

G R A F İ K  TA S A R I M C I
E R G İ N  YAVA Ş

YÖNETİM YERİ
TÜRKİYE HASTANESİ
MERKEZ MAH.  DARÜLACAZE CAD. 
NO:  14/1  34381  Ş İŞL İ  /  İSTANBUL
TEL:  0212 214 14  14 
FAKS:  0212 314 14  15 
www.turk iyehastanes i .com

A c i l
D r.  Me h m et  S a rg ı n
D r.  Ra h m et  M u s t a fa

A n e s t e z i
Uz m .  D r.  Ş a b a n  B a y yozg a t
Uz m .  D r.  F i g e n  E rg ü n
Uz m .  D r.  Leve nt  Me r i ç

B e s l e n m e  ve  D i y e t
D y t .  E s ra  Ku r t  M u t l u 
D y t .  B a h a t t i n  A r s l a n
D y t .  Ayş e n u r  Cu m u rc u

B e y i n  C e r r a h i s i
O p .  D r.  Leve nt  A kd u yg u

B i y o k i my a
Uz m .  D r.  Ö z ka n  Ö z b a ş

C i l d i y e
Uz m .  D r.  Met i n  O ğ u z
O p .  D r.  Me ht a p  Ka ra a s l a n

Ç o c u k  C e r r a h i s i
O p .  D r.  Ce m  Ka ra

Ç o c u k  Ka r d i y o l o j i
D o ç .  D r.  Yı l m a z  Yozg a t

Ç o c u k  N ö r o l o j i
D o ç .  D r.  B a r ı ş  E k i c i

Ç o c u k  H a s t a l ı k l a r ı
Uz m .  D r.  S a l i m  E rd o ğ a n
Uz m .  D r.  Ş ü k r ü  Ç i d o
Uz m .  D r.  M u s t a fa  Te n g i r ş e k
Uz m .  D r.  Wa s s i m  B e k ra k i
Uz m .  D r.  E s ra  Po l a t o ğ l u

Ç o c u k  P s i k i y a t r i
Uz m .  D r.  Ö ze n  A l e m d a r

D i ş  Ü n i t e s i
D t .  H i l a l  Yı l d ı z  Yü ks e l
D t .  H .  İ b ra h i m  Le ke s i z

F i z i k  Te d a v i  ve  Re h a b i l i t a s y o n
D o ç .  D r.  Ay l a  A k b a l
Uz m .  D r.  Me h m et  S a ka

G a s t r o e n t e r o l o j i
Uz m .  D r.  Re f i k  O kç u
Uz m .  D r.  Fu l ya  A r ı

G e n e l  C e r r a h i
P rof .  D r.  Ha s a n  Ta ş ç ı
O p .  D r.  Ca v i t  Ha m za o ğ l u
O p .  D r.  Ece  Ko ç u m

G ö ğ ü s  H a s t a l ı k l a r ı - A l e r j i
P rof .  D r.  Re ce p  Ayd i l e k

G ö z  H a s t a l ı k l a r ı
P rof .  D r.  Tu n ç  O va l ı
P rof .  D r.  Me h m et  Ça k ı r
D o ç .  D r.  Ha n e f i  Ça k ı r
O p .  D r.  M .  Ka d i r  Eg e m e n o ğ l u
O p .  D r.  Ço l p a n  O va l ı
O p .  D r.  M .  B a h a t t i n  K ı r

İ ç  H a s t a l ı k l a r ı
D o ç .  D r.  S a b a h a t t i n  G ü l
Uz m .  D r.  A h m et  Fa r u k  Ya ğ c ı
Uz m .  D r.  Ca n a n  Çe l e b i
Uz m .  D r.  Me h m et  Ne c i p  Çet i n e r
Uz m .  D r.  Ya s i n  Ke s k i n

Ka l p  D a m a r C e r r a h i s i
D o ç .  D r.  B i l a l  Ka a n  İ n a n

Ka r d i y o l o j i
P rof .  D r.  R i fa t  E ra l p  U l u s oy

Ka d ı n  D o ğ u m
P rof .  D r.  M u s t a fa  Kü ç ü k  ( Pe r i n a t o l o j i )
O p .  D r.  N i h a l  Ça k ı r
O p .  D r.  Nev ra  To p a l i s m a i l o ğ l u
O p .  D r.  F i g e n  E ze n  İ ş l e r
O p .  D r.  Ö zg e  Ço ş k u n
O p .  D r.  Me ht a p  Ka ra a s l a n
O p .  D r.  Ö zg ü r  Çet i n e r
O p .  D r.  Tü l a y Ko l d a ş
O p .  D r.  Ayş e  Me r ye m  Us l u
O p .  D r.  Fü reya  Z i l a l  Ho ca g i l

K l i n i k  P s i ko l o j i
Uz m .  P s k .  Ha t i ce  Ç i z m e c i o ğ l u
Uz m .  P s k .  G ü l ş a h  D u r s u n

Ku l a k- B u r u n - B o ğ a z
P rof .  D r.  İ s m et  E rca n  Ca n b a y
O p .  D r.  A h m et  Yı l d ı r ı m
O p .  D r.  İ l h a n  Ö z b e k
O p .  D r.  Ceva t  Uça r
O p .  D r.  E m ra h  Çe l i k

N e f r o l o j i
D o ç .  D r.  D e d e  Ş i t

N ö r o l o j i
D o ç .  D r.  Ad i l e  Ö z ka n 
Uz m .  D r.  Yı l m a z  Ke n d i r l i

N ö r o - P s i k i y a t r i
Uz m .  D r.  A k ı n  G ü rd i l

O r t o p e d i  ve  Tr a v m a t o l o j i
P rof .  D r.  B ü l e nt  A ks oy
O p .  D r.  Me h m et  He l va c ı
O p .  D r.  Ta r ı k  Ş e n e r

P l a s t i k  ve  Re ko n s t r ü k t i f  C e r r a h i
O p .  D r.  Te k i n  G ü m ü ş o ğ l u

P s i k i y a t r i
Uz m .  D r.  Zey n e p  Ş e n ka l
Uz m .  D r.  B a h a r Cö m e r t

Ra d y o l o j i  ve  G ö r ü n t ü l e m e  Ü n i t e s i
Uz m .  D r.  Ö m e r Fa r u k  Evc i l
Uz m .  D r.  Ne ca t i  S ö n m e z
Uz m .  D r.  N i l g ü n  E re n
Uz m .  D r.  Fu n d a  A ka ç l ı
Uz m .  D r.  Ad n a n  A l pt e k i n

Ü r o l o j i
O p .  D r.  A h m et  Ta l h a  B e ş ı ş ı k

D A N I Ş M A  K U R U L U

YA P I M

Reçete Dergisi Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin sağlık sektöründeki mesleki süreli yerel yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır.

Dergide yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

B A S K I 
İ H L A S  G A Z E T E C İ L İ K .  A . Ş .
M E R K E Z  M A H .  2 9  E K İ M  C A D .
İ H L A S  P L A Z A N O :  1 1  A /4 1
Y E N İ B O S N A ,  B A H Ç E L İ E V L E R  /  İ S T .
T E L :  0 2 1 2  4 5 4  3 0  0 0
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’’Erken doğanlar yenidoğan hekiminin ellerindeyse 
kazanır’’ sloganı ile birlikte Prematüreye farkındalık 
oluşturmak amaçlı düzenlenen organizasyonda 2014 
yılı ve sonrasında Hastanemizde dünyaya gelen  be-
bekler ve aileler bir araya geldi. Kahvaltı ile başlayan 
etkinlik animatörler ile birlikte çocuklara eğitici oyun-
lar kapsamında devam etti.

Prematüre ile bilgilendirmelerde bulunan Tür-
kiye Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Wassim Bekraki ailelere önemli 
tavsiyelerde bulundu.
Dr. Wassim Bekraki yapmış olduğu konuşma-
da, “Prematüre bebekler; 38.hafta ve sonrasında 
dünyaya gelmesi beklenen bebeklerin aksine, anne 
karnındaki gelişim sürecini bebeğe veya anneye bağlı 
nedenlerle tamamlayamayan bebeklerin 36 hafta ve 
öncesinde dünyaya gelmesidir.Hatta bebeklerin ba-
zıları o kadar erken dünyaya geliyor ki daha kilo bile 
değil 1000 gr altında olabiliyorlar. Bu nedenle uzun 
soluklu ve zor bir süreçten geçiyorlar. Kimilerinin 
akciğerleri yeterince gelişmemiş survantası eksik   
oluyor, kimileri kalp sorunları, kimileri enfeksiyonla ve 

beyin kanamalarıyla ciddi hayati sorunlarla savaşmak 
zorunda kalıyorlar. Vücutları o kadar zayıf ki en ufak 
bir problem bile onlar için büyük bir sorun olabiliyor. 
Daha hayatın ilk dakikalarında solunum cihazlarına 
bağlanan, damar yolu açılan ve antibiyotik tedavi-
si alan bebeklerdir onlar. İşte prematüre doğum bu 
yüzden aileler için zor günlerin başlangıcı demektir’ 
dedi.

B i z d e n  H a b e r l e r

Prematüre Çocukların Yüzü Güldü
Dünya Prematüre Günü kapsamında erken doğumla dünyaya gelen çocuklar 
için Türkiye Hastanesi farkındalık amaçlı etkinlik düzenledi.

Çocuklar gün boyunca süren etkinlikler 
kapsamında keyifli dakikalar geçirdiler.
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“Prematüre bebekler artık geçmişe oranla 
daha fazla hayata tutunuyorlar”
Dr.Bekraki aynı zamanda, “Günümüzün gelişmiş 
ileri teknolojileri ve tıbbi olanakları ile hüzün-
lü sonuçlar artık yerini mutlu sonlara bırakmış ve 
hayata tutunan bebeklerimiz olmaya başlamıştır. 
Süreç zor olsa da her gün olumlu tepkilerin artması 
ve bebeklerin hayata tutunması bu zor olan süreci 
umut dolu günlere bırakmaktadır. Aileler yenidoğan 
yoğun bakım ekibi ile güçlü bir bağ kurarak bu zor 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimizi 
genişlettik ve sadece çocuklarımıza özel bir kat haline getirdik. 

günleri birlikte atlatmaktadırlar” diye sözlerine ekledi.

Dr. Bekraki, “Onlar hem ailelerin hem de sağlık    
ekibinin birer melekleridir. Bizlerin hedefi onları 
sağlıklı bir birey olmalarını sağlamak olsa da onlar 
gerçek anlamda  sevgiyle büyüyorlar. Aylar ve yıllar 
sonra onları sağlıklı bir şekilde görmek bizim için 
tarif edilemeyen bir mutluluktur. Bu vesile ile bütün 
prematüre bebeklerin sağlıklı ve mutlu bir hayat 
sürmelerini dileriz” diyerek sözlerini tamamladı.

Çocuk Polikliniğimiz Yenilendi!

Çocuk polikliniğimiz içerisinde yaptığımız bu çalış-
mayla hem çocuk hastalarımızın hastanede daha 
keyifli vakit geçirmesini hem de doktor ve has-
tane korkusunun yaşanmasının önüne geçilmesini 
hedeflemekteyiz.

Yenilenen Polikliniğimizde çocuk misafirlerimiz çizgi 
film kahramanlarına bakarak hoşça vakit geçirirken, 
ailelerimiz de yapılan bu hizmetten son derece mem-
nun kaldılar. Poliklinikte günlük ortalama 250 civarın-
da çocuk hastaya hizmet veriyoruz. Miniklerimiz için 
yenilenen polikliniğimizde yetişkin ve çocuklarımıza 
sağlık hizmetini daha keyifli ve modern bir biçimde 
sunmayı hedefledik.
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B i z d e n  H a b e r l e r

Doğum ile ilgili travmaların, kötü senaryoların ve 
deneyimlerin anne adayındaki imajını öğrenip, doğ-
ru olanı aktarmayı hedefler. Unutmayın her anne 
adayının doğum öyküsü ayrıdır ve bunu siz dilediğiniz 
gibi deneyimleyeceksiniz…

Doğum ortamının en huzurlu nasıl olacağından gebe 
okulunda bahsedilir. Doğum fizyolojik bir eylemdir ve 
bu eylemin en ideal hangi koşullarda olması gerektiği 
gebe okulunda anlatılır. Bu süreç katılan anne  aday-
larımız için en önemli süreçlerin başında gelmektedir. 
Mümkün olduğunca az uyaranın olduğu ideal doğum 
ortamı sizin aracılığınız ile sağlanacaktır.

Gebelik süresince egzersiz yapmak doğuma bir mara-
tona hazırlanır gibi hazırlanmaya benzetilebilir. Egzer-
siz ile;

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

Okulumuzun hedefi; doğumda aktif olarak katılım 
sağlayabilmektir. Bunun için gebenin korkularından 
arınmış olması öncelikli şartımızdır. Doğum korkusu 
tüm diğer organlarımız gibi uyum içinde çalışan ra-
him kaslarının çalışmasını negatif yönde etkiler. Nor-
mal çalışma fizyolojisini baskılar bu nedenle ilerlemeyen 
doğum eylemleri ve sezaryen yönelimleri ortaya çıkar. 
Rahim kaslarını korkulardan arındırıp, doğru nefes 
egzersizlerini öğrenerek bu süreci kendi istediğiniz 
gibi şekillendirmek mümkün olacaktır. Doğru nefes 

egzersizi sayesinde doğum sırasında beden rahat, 
bebek rahat ve zihin arındırılmış olacaktır. 

Eğitim almış bir gebe ile çevreden duydukları ve 
okudukları ile doğuma giren gebenin arasında hem 
çektiği ağrı hem de normal doğuma uyumu açısından 
çok büyük farklar var. Gebe okulumuzda, doğum 
öncesini kadına anlattığımızda normal doğum 
oranlarının artmasını hedefliyoruz. Burada verilen 
eğitimde doğum süreci ile birlikte, doğumun rahat 
geçmesi için hamilelik süresince yapılabilecek fizik 
egzersiz, nefes terapisi gibi eğitimler veriyoruz. Eğiti-
mini  tamamlayan kadınlar kolay bir normal doğum 
süreci yaşıyorlar.

Dinlediğiniz, deneyimlediğiniz tüm doğum hikayelerin-
den arınıp, kendi doğum hikayesine aktif olarak katıl-
mak isteyen tüm gebelerimizi bu keyifli yolculuğunda 
gebe okulumuzda görmekten mutluluk duyarız. Su 
gibi akan rahat bir doğum dileği ile… 

Anne Adayları Gebe Okulunda

Sevgili anne ve baba adayları;
Gebelik okulu gebelik boyunca bebeğin daha sağlıklı ve huzurlu bir yuvada olması için sizin yapmanız       
gerekenleri içerir. Doğum öncesinde ve doğumda anne adaylarının kendine daha da güvenmesini, korku-
larını gidermeyi amaçlar. 

AY Ş E  A R S L A N Y I L M A Z
E B E
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Türkiye Hastanesi Gebe Okuluna katılan anne adayları, 
eğitimin ardından sertifikalarını aldılar.
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Kamu, özel sektör ve üniversitelerin sağlık 
profesyonellerini bir araya getiren OHSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat, Başkan 
Yardımcısı Ahmet Şah Kolan ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri hastanemizde akşam yemeğinde bir araya 
geldiler.

Görüşmede  başta  Sağlık Uygulama Tebliği olmak 
üzere, Özel Hastaneler Yönetmeliği, kadro sorunları, 
yoğun bakım hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, 
denetimler, cezalar v.b konularda sektörümüzün 
sorunları ve talepleri masaya yatırıldı.

16 Aralık 2017 tarihinde  III.Sağlık Yönetimi Sektör 
Buluşmaları “Hastane Yöneticileri Günü”, Bakırköy 
Belediyesinin ev sahipliğinde Leyla Gencer Opera 
ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Sağlık Yönetimi 
Öğrencileri ve Mezunları Derneği tarafından 
düzenlenen etkinlikte sağlık sektörünün önde 
gelen isimleri ve öğrencilerle-mezunlar bir araya 
geldi. Sağlık Sektörü temsilcilerini ve mezunları - 
öğrencilerini buluşturan etkinlikte, Hastanemiz Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın Hayati ODABAŞI, “Geleceğin 
Hastane Yöneticileri” adlı bir sunum gerçekleştirdi. 

III.Sağlık Yönetimi 
Sektör Buluşmaları 
“Hastane Yöneticileri Günü”

OHSAD Yönetim Kurulu Hastanemizi Ziyaret Etti

B i z d e n  H a b e r l e r

Sağlık Hizmetlerinde 
Belediyelerin Yeri ve 
Önemi
09 Aralık Cumartesi günü, Eyüpsultan Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen “Sağlık Hizmetlerinde 
Belediyelerin Yerinin ve Öneminin“ konuşulduğu 
panele; İstanbul AK Parti Milletvekili Hasan Turan 
ve Metin Külünk, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Ahmet Baha Öğütken, Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın, Türkiye Hastanesi Genel Müdür 
Yardımcısı Hayati Odabaşı ve Sağlık Yönetimi Bölümü 
öğrencileri katıldılar. 

Katılımcılar tarafından büyük ilgi görev panelde 
sağlık hizmetlerinin geleceği ve belediyelerin önemi 
konuşuldu. Hastanemiz Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Hayati Odabaşı “Sağlık Sektörünün Geleceği” 
isimli bir sunum gerçekleştirdi. Yaklaşık 450 kişinin 
katılımının olduğu Panelin sonunda tüm katılımcılara 
sertifika takdim edildi. 
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I. Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresi 14-15 Aralık 
2017 tarihleri arasında Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 
Cevizlibağ Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl 
birincisi gerçekleşen kongreye sağlık yönetimindeki 
akademisyenler, özel-kamu sağlık sektörü yönetici 
ve çalışanları, lisans ve yüksek lisans öğrencileri 
katıldı. Türkiye Hastanesi olarak sponsor olduğumuz 
Kongredeki standımız yoğun ilgi gördü. Hastanemiz 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hayati ODABAŞI, 
“Sağlık Yönetiminde Yeni Yaklaşım: Butik Hastanecilik” 
üzerine bir konuşma yaptı. 

I. Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresi 

Bebeğinize 3 Boyutlu Teknoloji ile Dokunun
Türkiye Hastanesi’nde Anne Adayları 3 Boyutlu Teknoloji ile Bebeklerini 
Doğmadan Hissedebilecekler

Hastanemizin inovasyon alanındaki yeniliklerine bir 
yenisi daha eklendi. Yazılımı Türkiye Hastanesi’nde 
Biyomedikal Uzmanı Halil İbrahim Karatürk tarafın-
dan  geliştirilen 3 boyutlu yazıcı sayesinde, aileler 
anne karnındaki bebeğin birebir modellemesini 
doğumdan önce görebilecekler.

İşlemin gerçekleşebilmesi için anne adaylarının 
gebeliğinin 20-30 hafta arasında olması gerekmek-
tedir. Bu işlemin anneye ve bebeğe  hiçbir zararı 
olmadığı gibi hem anne adayını mutlu ediyor hem 
de bebeklerinin gelişimini ellerine aldıkları ma-
ketler sayesinde gözlemleyebiliyorlar, ayrıca ömür 
boyu saklıyabilecekleri bir hatıra olarak evlerinin bir 
köşesine koyabiliyorlar.

Anne adaylarımızın bu işlemi yaptırabilmeleri için 
renkli ultrason çektirmeleri yeterli olacaktır. Maket 
basım işlemi geçekleşme süresi 1-2 gündür ve işlem 
bittikten sonra hastanemiz bilgilendirme yapmaktadır.
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S a ğ l ı k

O P.  D R .  E M R A H  Ç E L İ K
K U L A K  B U R U N  B O Ğ A Z  U Z M A N I

urun estetiği ameliyatları sadece güzel bir burun 
için yapılmıyor. Güzel bir görünüm sağlayan bu 

ameliyatlar aynı zamanda nefes alıp verme ile ilgili 
sorunların çözümünde de önemli rol oynuyor. Bu-
rundaki işlev ve şekil bozuklukları, kişinin sağlığını ve 
psikolojisini etkilediği için yaşam kalitesini düşürüyor. 
Sağlığı yerine getirebilmek için tabi ki nefes alabilen, 
fonksiyonlarını yerine getirebilen, psikolojik olumsuz 
etkiyi oluşmasını engellemek içinde estetik açıdan 
uygun ve bariz şekilde belli olmayan bir burun olması 
kaçınılmaz oluyor.

Burun estetiğim başarılı bir ameliyat oldu mu? 
Bu sorunun cevabı öncelikle mutlu olduğunuz bir 
görünümüne sahip olduğunuzu düşünmektir. Başarılı 
bir burun yüzüne uyumlu ve ameliyat olduğu belli 
olmayan, doğal görünümde olan ve fonksiyonlarını 
tamamen yapabilen bir burundur. Başarı için kesin-
likle tek başına buruna odaklanılmamalı bütün yüze 
bakılarak karar verilmelidir.

Burun ameliyatı kaç yaşından sonra yapılabilir?
Rinoplasti için önemli bir konudur. Fiziksel, sosyal ve 
emosyonel gelişimin tamamlanmasını beklemek ge-
reklidir. Kızlarda 16–17 yaşlarda, erkeklerde 17–18 
yaşlarından önce yapılması istisnai durumlar dışında 
uygun değildir.

Kapalı mı? Açık mı? 
Rinoplasti ameliyatı bir kısmı burun deliklerinin içine 
yapılan kesilerle yapılır. Buna “kapalı rinoplasti” 
tekniği denir. Daha karmaşık vakaların onarımında 
görüş ve hareket genişliği sağlamak amacı ile burun 
deliklerini birbirinden ayıran ve kolumella adı verilen 

bölge derisine  kesi ile uygulanan tekniğe  “açık rino-
plasti” tekniği adı verilir. Bu kesi izi 6 ay sonra tama-
men görünmez hale gelmektedir. Hangi tekniğin kul-
lanılacağı hekim ve siz arasında istişare edilerek karara 
bağlanabilir. Her iki tekniğinde kendine özel üstünlükleri 
vardır. 

Burun ameliyatı kimler yapabilir?
Bu sorunun doğru cevabı, burun ameliyatını burun 
konusunda kendini geliştirmiş, tecrübeli bir hekimin 
yapmasıdır. Hangi hekim yaparsa yapsın hem este-
tik hem fonksiyonel olarak bütünüyle iyileşme ve dü-
zeltme yapmalıdır. 

Rinoplasti başarısı için ek uygulama gerekli mi? 
Burunu tek başına değerlendirmek kesinlikle yanlıştır. 
Burunun bulunduğu yüz yapılarını burun ile birlikte 
değerlendirerek ideal yüze ulaşmak hem hastayı hem 
de hekimi daha mutlu etmektedir. Bundan dolayı 
rinoplasti görüşmesi sırasında hastanın ihtiyaç duy-
abileceği çene estetiği (mentoplasti), dudak kalın-
laştırma veya yanaklarda yapılacak dolgu işlemler 
gibi ek operasyonlar konusunda bilgilendirme yapıl-
ması ve bunların resimler üzerinde burunla birlikte 
düzeltilerek gösterilmesi uygundur.

Yani kısacası; burnumuz yüzümüzün merkezinde ve 
dikkat çeken bir organ. Bir organ olduğu ve bu ka-
dar görünen bir bölgede bulunduğu içinde biz kulak 
burun boğaz doktorlarının sizleri mutlu etmek için es-
tetik açıdan hem kendi içinde hem yüzün diğer böl-
gelerinde  orantılı ve uyum içinde, fonksiyonel açıdan 
ise koku, filtreleme, nemlendirme ve nefes alma özel-
liklerinde başarıya varmak zorundayız. 

Burun Estetiği  (Rinoplasti)

B
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S a ğ l ı k

P R O F.  D R .  B Ü L E N T  A K S O Y
O R T O P E D İ  V E  T R AV M AT O L O J İ  U Z M A N I

Kıkırdak Yaralanmaları

K ıkırdak yaralanmalarının tedavisi ortopedi ve 
travmatoloji konusunda üzerinde en fazla çalış-

ma yapılan ancak yine de kesin bir çözüm buluna-
mayan konulardan biridir. İyi kalitede metodolojik 
çalışmaların gerçekleştirilmesi sürecinde karşılaşılan 
sorunların başında, çok uzun takip süresi gerekliliği, 
gelmektedir. Erken dönemde birçok yöntem iyi sonuç 
vermekle beraber zaman içerisinde bu iyileşme de-
vam etmemektedir. Kıkırdak yaralanmalarında ağrının 
nedeni subkondral kemikte sonlanan serbest sinir 
uçlarıdır. Herhangi bir tedavi yöntemi ile bu bölgede 
kaplama sağlandığında ağrıda rahatlama olmaktadır. 
Oluşan dokunun histolojik kalitesi bu dokunun zama-
na karşı dayanıklılığını belirtmektedir.

Endikasyonlar
Kıkırdak yaralanmalarının birçoğu zamanla dejenera-
tif eklem hastalığına ilerlemektedir. Ergen dönemde 
kıkırdak yaralanması olup tedavi görmeyen hasta-
lar takip edildiğinde 10 yıldan az sürede radyolojik 
olarak osteoartrit bulgularının geliştiği görülebilir.

Tedavi Yöntemleri
Günümüzde sıklıkla uygulanan tedavi yöntemlerinin 
başında “kemik iliği uyarı yöntemleri” gelmektedir. 
Bu tedaviler sonucunda en iyi ihtimalle fibröz kıkırdak 
oluşmaktadır. Osteokondral greftler ile yapılan teda-
vilerde ise “hazır oluşmuş artiküler hiyalin kıkırdak” 
transfer edil- mektedir. 

Daha ileri yöntemlere daha büyük defektlerin teda-
visi için gereksinim duyulmuştur. Hücre temelli bu 
yöntemlerin başında otolog kondrosit implantasyonu 
gelmektedir. Bu yöntemle hiyalin benzeri kıkırdak elde 
edilebilmektedir. Oluşan dokunun kalitesini artırmak 
ve iyileşmeyi hızlandırmak için otolog kondrosit am-
plantasyonu matriks rehberli olarak da gerçekleşe-
bilmektedir. 

Son yıllarda kök hücreler kullanılarak iyileşme sağla-
maya yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Kök hücrele- 
rin dağılımını ve farklılaşmalarını sağlamak için ise sente-

tik ya da organik birçok doku iskeleti (çatı, 
matriks ya da skafold da denilmektedir) 

geliştirilmekte ve denenmektedir.

İyileşmenin Değerlendirilmesi
Kıkırdak iyileşmesinin değerlendirilmesinde 

radyolojik görüntüleme yöntemleri, klinik skorlar, 
artroskopik inceleme gibi dolaylı ve biyomekanik, 
histolojik ve biyokimyasal yöntemler gibi doğrudan 
yöntemler kullanılmaktadır. 
 
1.Radyolojik görüntüleme yöntemleri, tamir do-
kusunun durumunu ve kompozisyonunu değerlen-
direrek biyomekanik, histolojik ve biyokimyasal yapısı 
hakkında fikir verir. İnvazif olmamaları en büyük avan-
tajlarıdır. Her ne kadar MR görüntüleri son yıllarda 
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gelişen sekanslar sayesinde kıkırdağın durumunu 
başarı ile yansıtsa da kıkırdak yaralanmalarında altın 
standart hala artroskopik prob ile muayenedir. 

2.Klinik skorlar, hastaların ameliyat sonrası 
semptom ve işlevsel durumlarının objektif olarak 
değerlendirilmelerine ve karşılaştırılmalarına ola-
nak sağlar. Tamir dokusunun yapısı ya da zama-
na karşı dayanıklılığı konusunda bilgi vermez. Ar-
troskopik inceleme sırasındaki değerlendirmelerin 
karşılaştırılabilir olması amacıyla skorlama sistemleri 
geliştirilmiştir.

Skorlamanın ameliyat öncesinde bir defa ve ameli-
yat sonrasında yılda bir defa yapılarak kaydedilmesi 
önerilmektedir.

İyileşen kıkırdağın yüklenmelere dayanıklı olması birin-
cil amaçlardandır. Bunu ölçmenin en doğru yolu ise 
indentasyon testidir. Ancak indentasyon testi için 
kıkırdak laboratuvar ortamına taşınmalıdır ki bu klinik 
uygulamada mümkün değildir. Artroskopi sırasında 
bunu gerçekleştirebilecek cihazlar tasarlanmıştır. Ru-
tin hasta takibinden çok, araştırma amaçlı kullanıma 
uygundur.
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S a ğ l ı k

D O Ç .  D R .  B İ L A L  K A A N  İ N A N
K A L P  V E  D A M A R  C E R R A H İ S İ  U Z M A N I

Varis Nedir?

Varis Tedavi Yöntemleri
• Risk faktörlerinin azaltılması
• Medikal tedavi
• Varis çorabı
• Skleroterapi
• Köpük Skleroterapi
• Mini Flebektomi
• Stripping
• Lazer Ablazyon / Radyofrekans Ablazyon

Risk faktörlerinin azaltılması: Hastaya kilo ver-
mesi, sigarayı bırakması, düzenli yürüyüş yapması 
önerilir.

Sıcak, sauna, kaplıca ve güneşlenmek şikayetlerini 
arttırır. Sıcak havalarda ayağa buz kompresler uygu-
lamak, bacağı ayak parmak ucundan başlayarak yu-
karı doğru soğuk suyla yıkanmalıdır.

Yorucu bir günden sonra 15 dakika süre ile bacaklar 
kalbin 30 derece yukarısında olacak şekilde bacak-
ların elevasyonu şikayetleri azaltır.

Medikal tedavi: Variste medikal tedavide akılda tu-
tulması gereken kullanılan ilaçların hastalığı ilerleme-
sini durdurmaya ve semptomları iyileştirmeye yönelik 
olduğudur. Medikal tedavi görsel olarak şikayetleri 
azaltmaz. Varisin medikal tedavisinde çoğunluğu bit-
kisel kaynaklı olan tabletlerin yanısıra, at kestanesi 
ekstresinden yapılmış kremler de kullanılmaktadır.

Varis çorabı: Varis çorabı kasların toplardamar 
üzerindeki pompa etkisini arttırarak ayakta kan göl-
lenmesini engeller. Buna bağlı olarak şikayetler azalır 
ve hastalığın ilerlemesi durdurulur.

Varis nedir?
Kirli kanı kalbe taşıyan venöz damarlarda yerçekimi 
etkisine karşı kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar-
daki geriye kaçak venöz basıncı arttırır. Artmış venöz 
basınç varis oluşumuna sebep olan temel faktördür.

Risk faktörleri nelerdir?
• Yaş
• Ailede varis bulunması
• Bayan
• Kilo
• Gebelik
• Meslek (Öğretmen, hemşire, hostes)
• Sigara
• Sıcak, sauna, kaplıca
• Doğum kontrol hapları
• Karın içi tümörler
• Acı ve baharatlı yiyecekler
• Asitli içecekler
• Kabızlık
• Geçirilmiş derin ven tromboz

Varisin evreleri nelerdir?
Varisin ayakta örümcek ağı gibi küçük telenjiek-
tazik venlerden ayakta ülserli yaralara kadar 6 evresi 
mevcuttur.

Variste Şikayetler nelerdir?
• Ağrı

• Yanma
• Şişlik hissi

• Uyuşma ve karıncalanma
• Huzursuz bacak hissi

• Kramp
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Skleroterapi: Cilt düzeyindeki küçük damar 
genişlemeleri ve varisler skleroterapi ya da köpük sk-
leroterapi ile tedavi edilir. Skleroterapide damar içine 
sklerozan ilaç verilerek endotel hasarı oluşturulur. 
Buna bağlı olarak damar için pıhtı oluşur ve bu pıhtı 
zamanla fibröz bantlara dönüşür

Mini Flebektomi: Skleroterapiye uygun olmayan 
büyüklükteki varis pakeleri lokal anesteziyi takiben 
küçüm kesilerle çıkartılabilir.. 

Stripping: Yüzeyel venöz yetmezliğin klasik cerrahi 
tedavisinde yetmezlikli damar (safen ven) içinden bir tel 
gönderilerek çıkartılabilir.

Lazer Ablazyon / Radyofrekans Ablazyon: 
Yüzeysel venöz yetmezlik hastalıklı damarın içinden 
gönderilen katater vasıtası ile lazer ya da radyofrekans 
uygulaması ile de tedavi edilebilir. Bu yöntemlerde 
verilen enerji ile damar oblitere edilir. İşlem sonrası 
hastanın postoperatif konforu daha iyidir ve hastane 
kalış süresi daha azdır.  

Genellikle, vücudun en fazla basınç altında kalan 
bölgesi olan bacakların alt kısımlarında görülen     
varis, yalnızca estetik açıdan değil, sağlık açısından 
da önlem almayı gerektirir.
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igren toplumda en sik rastlanan baş ağrisi 
nedenlerindendir. Beyaz ırktaki görülme sıklığı 

erkeklerde %4-8, kadınlarda %13-18’dir. Migren 
gelişiminde hem genetik faktörler hem de çevre-
sel faktörler sorumludur . Migren hastanın günlük 
yaşamını etkileyebilen ve iş gücü kaybına yol açan bir 
baş ağrısı tipidir. Migren baş ağrısı genellikle yarım 
baş ağrısı şeklindedir ve ağrıya  çoğu zaman bulantı, 
kusma ve ışığa hassasiyet gibi durumlar eşlik eder.

Migrenin genellikle prodrom, aura, baş ağrısı ve iyileşme 
olamak üzere 4 evreden oluşur. Prodrom evresinde 
hastalarda  baş ağrısından önceki saatler veya gün-
ler içinde duygu durumlarında veya davranışlarında 
ani ortaya çıkan ve psikolojik, nörolojik veya otono-
mik özellikler görülür. Migren ataklarını auralı ve au-
rasız olarak başlıca ikiye ayırmak mümkündür. Auralı 
migren hastaları ise baş ağrısı atakları başlamadan 
önce 5 dakika ile 60 dakika arasında değişen “aura” 
atakları yaşayabilir. Atak öncesinde parlak ışık çak-
maları veya görme alanında bozukluklar, uyuşma, 
karıncalanma ve konuşmada bozukluk sık görülen 
aura belirtileridir. Aurasız migren atakları bu belirtil-
er olmaksızın baş ağrısı ve ağrıya eşlik eden bulantı, 
kusma, ışık ve ses hassasiyetinin görülebildiği atak-
lardan oluşur.

Migreni tetkleyen başlıca faktörler; stres , uyku 
düzeninde değişiklikler, açlık,sigara, ağır ve keskin 
kokular, çikolata, alkollü içeçekler, hava değişimi 
ve adet dönemindeki hormonal değişiklikler olarak 
bildirilmiştir. Tetikleyici faktörlerin tanınmasi ve bu 
nedenlerden kaçınma atağın siddetini veya sıklığını 
belirgin oranda azaltabilir. Migren ve baş ağrısı 
ataklarını önlemede hastalara klinik olarak doğru 
tanı konulduktan sonra ilaç ve ilaç dışı tedavilerle  
yardımcı olunabilir.

İlaç dışı tedaviler; hastanın hastalık hakkında bil-
gilendirilmesi, yaşam şeklinin düzenlenmesi, tetik-
leyici faktörlerin farkında olma ve kaçınma, kogni-
tif-davranışsal tedavilerden oluşur.

İlaç tedavileri baş ağrısı ataklarının şiddeti ve sıklığı-
na, eşlik eden belirtilerin varlığına göre belirlenir. Te-
davi baş ağrısı sıklığına ve hastanın klinik özelliklerine 
göre akut atak ve profilaktik (önleyici) tedavi olarak 
iki alt gruba ayrılır.  Tedavide  baş ağrısının önlen-
mesi ve hastanın günlük yaşam aktivitelerinde kayıp 
olmadan yaşamına devam edebilmesi hedeflenir.

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

S a ğ l ı k

M

D O Ç .  D R .  A D İ L E  Ö Z K A N
N Ö R O L O J İ  U Z M A N I

Migren
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Son yıllarda tüm ilaç teda-
vilerine ek olarak, kronik mi-
gren tedavisinde Botulinum 
toksini  (BoNT)  tedavisi 
uygulanmaya başlanmıştır.

Klinik olarak doğ-
ru tanı konulduktan 
sonra ilaç ve ilaç dışı 
tedavilerle  yardımcı 
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ibromiyalji temel bulguları yaygın vücut ağrısı, 
yorgunluk,halsizlik olan yaşam kalitesini bozan 

kronik bir durumdur. Halk arasında kas romatizması 
olarak da bilinir.

Ağrı genellikle boyun ve omuz bölgesinden başla-
yarak yaygın hale gelir.Ağrı çeşitli bölgelerde (has-
sas noktolar) belli bir kuvvetle dokunmakla daha 
fazla hissedilebilir. Ağrı kemirme, yanma, ezilme 
şeklinde hissedilebilir. Ağrının hissedilme derecesi 
kişiden kişiye ve dönemlere göre değişiklik göstere-
bilir. Hastalarda ağrıya ek olarak yorgunluk, halsizlik, 
uyku bozukluğu, baş ağrısı, konsantrasyon bozuk-
luğu, ellerde-ayaklarda ağrı ve şişlik hissi, sindirim ve 
üriner sistem ile ilgili sorunlar görülebilir.

Hastalık genç kadınlarda daha sık görülmekle bir-
likte herhangi bir yaşta ve erkeklerde de görülebilir.
Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmemektedir.
ancak soğuk hava, fiziksel ve duygusal stresli du-
rumlar, kişilik yapısı şikayetlerin artmasına neden 
olabilir. Fibromiyalji kalıcı kas-iskelet sistemi bozuk-
luğuna 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 hastalık-
la ilgili şikayetleri olan bireylerin mutlaka hekime baş-
vurması gerekir. Hastalığın tanısının konulması ve te-
davinin düzenlenmesinde uluslar arası kabul görmüş 
kriterler mevcuttur. Tanı konulurken hastanın klinik 
bulguları, kan tetkikleri ve radyolojik bulguları göz 
önünde bulundurulur. Fibromiyaljide kan ve laboratu-
var tetkikleri genellikle normaldir. Bu yüzden iyi bir 
klinik değerlendirme çok önemlidir.

Tedavi hastaların şikayetlerine göre bireyselleşti- 
rilmelidir.Hastalara ağrılarıyla ve hastalıkla başa çı- 
kabilme yöntemleri anlatılmalıdır. Hastalığın durumu-
na göre ilaç tedavisi başlanmalı ve takiplerde gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Hastaların ilaçları hekim 
tarafından başlanmalı ve kesilmelidir. Fibromiyal-
ji sadece ilaçlarla tedavi edilen bir hastalık değildir. 
İlaç tedavisinin yanında mutlaka egzersiz tedavisi 
başlanmalı, günlük yaşamla ilgili çeşitli önerilerde   
bulunulmalıdır.

S a ğ l ı k

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

Fibromiyalji-Kas Romatizması

F
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Fizik tedavi yöntemleri, yüzme, açık 
hava yürüyüşleri, aerobik sporlar semp-
tomların kontrol edilmesinde etkilir.
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U Z M .  D R .  E S R A  P O L AT O Ğ L U
Ç O C U K  S A Ğ L I Ğ I  V E  H A S TA L I K L A R I  U Z M A N I

st solunum yolu enfeksiyonları çocukluk çağın-
da en sık görülen enfeksiyonlardır. Hem dünya-

da hem ülkemizde en sık doktor ziyaretlerine neden 
olan hastalık grubudur. En sık, virüsler üst solunum 
yolu enfeksiyonlarına (ÜSYE) neden olur. Çocuk-
ların bir çoğu yılda 5-8 kez ÜSYE geçirirken, kreşe 
giden çocuklarda bu sayı artabilir.  6 yaşından büyük 
çocuklarda ÜSYE sıklığı azalır ve adölesan yaş gru-
bunda (ergenlik dönemi) yılda 2-4 kez ÜSYE görülür.

Üst solunum yolu enfeksiyonları; nazofarenjit (soğuk 
algınlığı), tonsillofarenjit, otit, sinüzit ve krup alt 
başlıkları altında incelenebilir.

S a ğ l ı k

Çocuklarda Üst Solunum
Yolları Enfeksiyonları

Ü Nazofarenjit
Soğuk algınlığı olarak bilinir. Boğaz ağrısı, ateş, 
hapşırık, burun akıntısı ve baş ağrısı ile karakterizedir. 
Hastalığa neden olan en sık etkenler virüslerdir. 
Sıklıkla sonbahar ve kış aylarında gözükür. Tedavi 
destek tedavidir. Serum fizyolojik ile burnun yıkan-
ması ve burun içinde biriken sekresyonların temizlen-
mesi  yeterlidir. Soğuk algınlığı sonrası çocuklarda 
kulak enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları  ve zatürre 
gibi alt solunum yolu enfeksiyonları gelişebilir. 

Tonsillofarenjit
Bademciklerin ve farenksin (yutak) enfeksiyonudur. 
Üç yaş altındaki çocuklarda en sık virüsler etkendir. 
Hastalarda bir kaç gün devam eden hafif ateş, bu-
run akıntısı ve göz yaşarması görülür. Daha büyük 
çocuklarda en sık neden streptokok grubu bakteri- 
lerdir. Özellikle kış ve bahar aylarında okul çağında-
ki çocuklarda  görülür. Ani başlayan boğaz ağrısı, 
bademciklerde beyaz iltihap, boyunda ağrılı lenf be-
zeleri ve ateşle karakterizedir. Öncelikle hastalığın vi-
ral mi bakteriyel mi olduğu ayırımı doktor tarafından 
yapılmalıdır. Böylece gereksiz antibiyotik kullanımı ve 
hastalığa bağlı oluşabilecek komplikasyonlar engelle-

necek ve bulaşıcılık önlenecektir. 

Altın standart dediğimiz en iyi tanı yöntemi boğaz 
kültürüdür. Boğaz kültürü geç sonuçlanacak ise 
hızlı antijen tarama testi de yapılabilir. 

Tedavi; viral etken düşünülüyorsa destek tedavidir. 
Bakteriyel enfeksiyonlarda ilk seçenek penisilin gru-

bu antibiotiklerdir. Tedavi süresi 10 gündür.
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Otit
Dış kulak yolunu ve kulak zarının enfeksiyonudur. 
Çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlardandır. 
Bir yaşına kadar olan çocukların %60’ı en az 1 kez, 
%20 si en az 3 kez otit atağı geçirirler. Sıklıkla 6-13 
ay arası bebeklerde gözükür. Otit ataklarının %50 
si geçirilmiş veya halen devam etmekte olan viral 
üst solunum yolu enfeksiyonu ile birliktedir. Etken 
sıklıkla bakterilerdir. Klinik bulgular çocuğun yaşına 
göre değişir. Küçük çocuklarda huzursuzluk, ateş 
ve iştahsızlık gibi bulgular gözükürken daha büyük 
çocuklarda kulak ağrısı ön plandadır. Viral üst solu-
num yolu enfeksiyonu geçiren bir çocukta ateşin uzun 
sürmesi veya düşen ateşin tekrar yükselmesi duru-
munda otit gelişmiş olabileceği düşünülmelidir.

Otit tanısı otoskopik muayene (dış kulak yolu ve kulak 
zarının direkt bakı ile değerlendirilmesi) ile konulur. 
Tedavide kulak ağrısını azaltmak ve ateşi düşürmek 
amacıyla ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler kullanılır. 
Otit tanısı alan her hastaya antibiyotik tedavisi ge-
reklidir.

Sinüzit
Sinüsler kafa kemikleri içinde yerleşen ve ağızları bu-
run boşluğuna açılan havalı boşluklardır. Sinüzit ise 
bir veya daha fazla sayıda sinüsün  enfeksiyonudur. 
Sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında 
gözükür. Tanı hastanın kliniği ve muayene bulguları 
ile konur. Sinüs grafisine gerek yoktur. Virüslerin 

etken olduğu düşünülen sinüzitler kendiliğinden iy-
ileşirken, bakteriyel sinüzitlerde antibiyotik tedavisine 
ihtiyaç vardır. Tedavi süresi ortalama 10-14 gündür. 
Hastanın semptomlarına göre tedavi 7 gün daha 
uzatılabilir. Burnun serum fizyolojikler ile yıkanması 
önerilir.

Krup
Çocukluk çağında yaygın olarak görülen krup hastalığı 
nefes almada zorluk, ses kısıklığı ve havlar tarzda 
öksürük ile kendini gösterir. Virüslerin neden olduğu 
bir hastalık grubudur. Tanısı öykü ve fizik muayene ile 
konur. Tedavide destek tedavi önemlidir. Hasta sakin 
ve güvenli bir ortama alınır. Gerekirse oksijen desteği 
sağlanır. Antibiyotik gereksizdir. Steroidler oluşan 
ödemi azaltmak amacıyla kullanılır. 

Üst solunum yolu enfeksiyonları sonbahar ve kış 
aylarında sık olarak görülür. Sanıldığı gibi soğuk hava 
ve çocuğun üşümesi ile hastalık arasında bir ilişki 
yoktur. Hava soğuk olduğu için iç ortamlarda insan-
ların birbiriyle yakın temas etmesi hastalık riskini art-
tırır. Çocukların okula gitmesi virüsler ile karşılaşmayı 
arttırır. 

Üst solunum yolu enfeksiyonları olan bir kişi hapşırık 
ve öksürük ile virüsü ortama yayar. Virüs havadan 
damlacık yolu ile bir kişiden diğerine yayılabileceği 
gibi direkt temas yolu ile ya da oyuncak gibi ortak 
kullanılan objeler ile bulaşır.

Sıvı alımının arttırılması, dinlenme, 
düzenli uyku ve beslenme önemlidir.
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S a ğ l ı k

Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında be-
lirtilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır;

• Çocukların sigara dumanına maruziyeti önlen-
melidir; zira sigaraya maruz kalan çocuklar hem 
daha sık hastalanır, hem de hastalığın süresi ve şid-
deti artar.
• Burnun serum fizyolojikler ile temizlenmesi çok
 önemlidir
• Sıvı alımının arttırılması, dinlenme, düzenli uyku ve 
beslenme önerilir.
• ÜSYE sırasında aspirin kesinlikle kullanılmaz.
• Viral enfeksiyonlar sırasında gerek-
siz yere antibiyotik kullanmak 
hastalığı iyileştirmeyeceği gibi, 
bu antibiyotiklere karşı 
vücutta direnç oluşması-
na yol açar. Gerçekten 
ihtiyacımız olduğun-
da bu ilaçların işe 
y a r a m a m a s ı n a 
sebep olur.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için 
dikkat edilmesi gereken durumlar şöyle özetlenebilir;

• ÜSYE salgını olan dönemlerde iyi havalanmayan 
kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durulmalıdır.
• Çocukların hasta kişilerle temasından kaçınılmalı, 
mümkünse aynı ortamda bulunulmamalıdır. Erişkin-
lerin hele de hasta kişilerin çocukları öpmesine izin 
verilmemelidir. Çocukların ellerinden öpmek te aynı 
şekilde bulaşıcılığı da neden olmaktadır.
• Çocuklara sık el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

El yıkamakla sırf üst solunum yolu enfeksiyonların-
dan değil birçok bulaşıcı hastalıktan da 

korunma sağlanacaktır.
• Bir çok çocuğun bir arada bu-

lunduğu yuva ve okul gibi or-
tamlardaki oyun alanlarının 

ve oyuncakların uygun 
şekilde temizlenmesi 

önemlidir.
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U Z M . D R . YA S İ N  K E S K İ N
İ Ç  H A S TA L I K L A R I  U Z M A N I

Grip

S a ğ l ı k

Grip nedir?
Influenza adı verilen virüs tarafından oluşturulan; 
mevsimsel seyreden ve solunum yollarını tutan 
(burun, boğaz, akciğer vb.) Bir enfeksiyon hastalığıdır. 
Özellikle sonbahar ve kış aylarında yaklaşık ortalama 
5-8 hafta süren hızlı yayılım gösteren yoğun salgınlar 
yapmaktadır. Kuzey yarım kürede etkili olduğu 
dönem kasım-nisan ayları arasıdır ve her yıl yaklaşık 
100 milyon kişi enfekte olur.

Nasıl bulaşır?
Kişiden kişiye bulaşma; hapşırma, öksürük, havada 
asılı parçacıklar ile olmaktadır. Aynı zamanda 
virüs yumuşak yüzeylerde ortalama 6-12 saat 
sert yüzeylerde ise 24-48 saat canlı kalabilmekte 
ve bulaştırıcılık devam etmektedir. Bu eşyalar ile 
temasta bulaşta etkendir. 

Klinik nasıl olur?
Grip salgınının olduğu dönemde aniden yükselen 
ateş, üşüme-titreme, baş ağrısı, yaygın kas ağrısı, 
boğaz ağrısı, öksürük ve nazal semptomları olan 
kişide influenzadan şüphelenilmelidir. Kabaca grip 
için; “Hastayı yatağa yapıştırır” diyebiliriz. Genel 
soğuk algınlığı olarak bilinen nezle ile grip halk 
arasında çok karıştırılmakta ve birçok nezle olan kişi 
grip oldum demektedir; aslında birbirinden farklı ayırt 
edilmesi gereken hastalıklardır. 

Nelere yol açabilir (komplikasyonları nelerdir)?
İnfluenza virüsünün solunum yolu epiteline hasar 
vermesi; ikincil olarak bakteriyel enfeksiyonların 
ortaya çıkmasına neden olur (zatürre, orta kulak 
iltihabı gibi).yine solunum yolunda aşırı duyarlılık 
oluşturarak astım ve bronşit gibi hastalıkların 
şiddetlenmesine neden olur. Hastalığa bağlı ateş ve 
genel durumdaki bozulma nedeni ile aşırı sıvı kaybı, 

kalp hızında artış, kanda pıhtılaşma faktörlerinin 
artması, metabolik bozukluklar  gibi sonuçlar 
nedeni ile böbrek yetersizliği, kardiyak  olaylarda 
artış şeker hastalığının kötüleşmesi gibi sonuçlar 
görülebilmektedir ve tabii ki tüm bunlara bağlı olarak 
en çok korkulan sonuç hastaneye yatış ve ölüme yol 
açabilmesidir.

Teşhis-tanı nasıl konulur?
Tanıda birçok yöntem kullanılabilmekte (gerçek 
zamanlı  pcr, hızlı antijen testleri, serolojik testler, 
ımmunofloresans, viral kültür gibi) ancak asıl önemli 
olan salgının görüldüğü dönem ve bölgede hastalığın 
klinik tanısı ile öncelikli olarak grip düşünülen vakaları 
ayırmak ve bunların içinden de yüksek riskli olanlara 
ayrı önem vermektir. Sonra bölgeye, hastaneye 
ve ülkenin durumuna göre tanı test seçimleri 
değişebilmekte bunların duyarlılık ve özgüllükleri 
farklılık gösterebilmektedir.

Kimler risk altında?
Salgın döneminde kabaca hastalık herkese 
bulaşabilmekte ancak özellikle yüksek riskli hasta 
grupları vardır. Bunlar;
• Çocuklar; özellikle 5 yaş altındakiler
• 65 yaş üstü erişkinler
• Gebeler 
• Kronik solunum yolu hastalığı olanlar (astım,bronşit 
gibi)
• Kronik böbrek yetersizliği olan diyalize giren 
hastalar
• Kronik karaciğer yetersizliği olanlar
• Kronik kalp hastalığı olanlar (kalp yetmezliği, 
kardiyomiyopati gibi)
• Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar (hiv/aids, 
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kemoterapi alanlar, steroid tedavisi alanlar, ağızdan 
bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar; 
organ nakli olmuş kişiler ve hematolojik-romatolojik 
hastalıkları nedeni ile bu tür ilaçları kullananlar)
• Kronik nörolojik hastalıklar (serebral palsi, 
muskulodistrofiler, inme geçirmiş hastalar gibi)
• Morbid obezler
• Orak hücreli anemi ve talasemi major gibi 
hematolojik hastalıklar
• Kronik aspirin kullanımına bağlı reye sendromu 
denilen hastalık riski taşıyan çocuklar

Tedavide ne önerilir?
İstirahat bol sıvı ve meyve tüketilmesi, ağrı ve 
ateş için ateş düşürücü ilaçlar ve diğer bulgular 
için semptomatik tedaviler verilebilir. (Aspirin 
önerilmemektedir!) 
Tedavide antiviral ilaç olarak; oseltamivir 75 mg 
2x1 (erişkin hastada) ya da inhale kuru toz zanamivir 
10 mg 2x1 (erişkin hastada) onay almış ajanlardır. 
Yine bu iki ilaç kemoproflakside de kullanılmaktadır; 
oseltamivir 75 mg günde bir defa, zanamivir ise 5 
mg’lık ilaçtan 2 inhalasyon birden yani günde 10 mg 
10 günlük kemoproflaksi önerilmektedir.

             US National Institue of Allergy and Infectious Diseases,
    Bethesda, Maryland; April 2001
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S a ğ l ı k

O P.  D R .  M . B A H AT T İ N  K I R
G Ö Z  S A Ğ L I Ğ I  V E  H A S TA L I K L A R I  U Z M A N I

Göz Tansiyonu (Glokom)

alk arasında karasu hastalığı diye de bilinen 
tıbbi ismiyle glokom dediğimiz göz tansiyonu 

yüksekliği ve buna bağlı göz bulgularıyla seyren 
hastalık dünyada körlüğün en önemli nedenlerinden 
biridir.

Göz tansiyonu sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkan ve 
sinsi biçimde ileryen   körlük durumuna gidebilen 
bir hastalıktır.Tanısı sadece göz tansiyonunu sayısal 
değerler ile ölçen makinelerle koyulmaz. Hekim 
tarafından yapılan ayrıntılı göz muayenesi ile özellikle 
optik sinirde incelme veya zayıflamanın  muayene 
esasında farkedilmesi tanı için anlamlıdır. 
Sonrasında pakimetre, OCT,görme 
alanı gibi üst tetkikler yapılarak tanı 
kesinleştirilir.

Normal değerleri 10-21 arası kabul 
edilirken  üst sınır kişinin göz 
yapısına göre değişebilir. Yani bir 
hasta için göz tansiyonu değeri 24 
olduğu halde hastalık oluşturmazken 
başka bir hasta için tansiyon değeri 16 
olması hastalık oluşturabilir.

Bulguları nelerdir?
Genellikle asemptomatiktir yani bulgu vermez. 
Sıklıkla karşılaştığımız 20-30 gibi tansiyon 
değerlerinde hastalar herhangi bir şikayetle doktora 
başvurmazlar. Göz içi basıncı 30 un altında seyreden 
göz tansiyonu hastaları başlangıçta  herhangi bir 
şikayeti olmadığı halde son dönemde görmem 
sanki günden güne azalıyor şeklinde  gelebiliyorlar. 
Bu dönemde  mevcut görmeyi muhafaza edecek 
tedaviler dışında kaybolan görmeyi geri getirmek 
malesef  mümkün değildir. Göz tansiyonu 30 ve üzeri 
olursa göz ağrısı gibi şikayetlerle bulgu verebilirler 

fakat bu değerleri çok daha nadir görüyoruz ve 
şikayet üzerine hastalar başvurduğu için kolay teşhiş 
edilebiliyor.

Bebek veya Çocuklarda  göz tansiyonu olur mu?
10000 dogumda bir 1 gibi çok nadir sıklılkta 
doğum sonrası göz tansiyonu görebiliyoruz. Fakat 
bu hastalık konjenital glokom diye adlandırdığımız 
farklı bir hastalıktır. Beraberinde gözde büyüme ve 
göz yaşarması ile seyreden bir sendromdur. Yine  
çok nadir bir durum olan 10yaş civarında juvenil 

glokom diye adlandırdığımız bir sendromda da 
göz tansiyonu yüksekliği görebiliyoruz. 

Fakat bu iki sendrom çok nadir olup farklı 
bulgularla hekim karşısına geldikleri için 

bu hasta gruplarında göz tansiyonu 
ölçmekten çok genel muayene ile 
değerlendirmek tanı koydurmak için 
daha anlamlıdır. 

Kimler risk altındadır?
Glokom sinsi bir hastalık olduğu için bu 

hastalığın tanısında rutin göz taramaları 
çok önemlidir. Risk altındaki gruplar;

 • 40 yaş üstü hastalar,
• Ailesinde glokom öyküsü olanlar,

• Göz travması veya göz ameliyatı geçirenler,
• Yüksek miyop veya hipermetrop olan hastalar,
• Migreni olan hastalar,
• Sigara kullananlar,
• Şeker ve hipertansiyon hastalığı gibi kronik hastalığı 
olanlar,
• Uzun dönem steroid grubu ilaç kullanan hastalar
• Bazı göz tansiyonunu yükseltebilen ilaç kullanan 
hasta grupları( bazı prostat ilaçları gibi).

H
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Bu grup hastalara ayrıntılı göz muayenesi yapılarak 
göz tansiyonu ekarte edilmelidir. 40yaşından sonra 
göz tansiyonu için yılda bir muayene öneriyoruz. 
Diğer risk altındaki gruplar için muayene sıklıklığı 
hastanın durumuna göre hekim tavsiyesi üzerine 
değişebilir.

Nasıl önlem alabilirim?
Göz hekimi muayenesi ile tarama yapılarak önlem 
alınabilir.Bunun dışındaki beslenmeye dikkat etmekle 
(az tuzlu yemek, havuç yemek gibi ) hastalık için 
önlem alamazsınız.

Halk arasında bilinen bazı şeylerin anlamsız olduğunu 
söyleyebiliriz. Mesela tuzlu yemek fazla su içmek 
hızlı kilo alıp vermek gibi etkenler göz tansiyonu ile 
doğrudan bağlantılı değildir.

Arteryel tansiyon atışı ile göz tansiyonunuz yükselmez.

Göz tansiyonu 1 günde körlük durumuna getirmez.

Göz tansiyonunun makinede sayısal değerinin 
yüksek çıkması her zaman hastalık var demek 
değildir. Belki korneanız kalındır ve makineler 
olduğundan yüksek  ölçmüştür.Altın standart 
hekimin muayenesidir.

Bebek ve çocuklarda göz tansiyonu 
oldukça nadir bir durumdur tanısı 
erişkin hastaların aksine makinelerden 
bağımsız şekilde göz hekiminin muayene 
bulgularıyla koyulur.

Sonuç olarak göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır 
ve tanı için göz tarama muayenesi çok önemlidir. 
Özelllikle 40 yaşından sonra yılda bir 1 göz 
muayenesi öneriyoruz. 40 yaşında önce risk taşıyan 
hasta grupları da ayrıca ileri tetkik edilmesi hastalığı 
atlamamak adına önemlidir.
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B e s l e n m e  v e  D i y e t

KIŞ 
AYLARINDA 

BESLENME

D Y T.  E S R A  K U R T  M U T L U
B E S L E N M E  V E  D İ Y E T  U Z M A N I

Balık!!
Her yaş grubunun haftada en az iki kez tüket-
mesi gereken balık sağlığımız için oldukça büyük 
öneme sahiptir. İçerdiği EPA ve DHA yağ asitleri; 
bizi kalp damar hastalıkları, bağışıklığımızı 
güçlendirme ve kanserden koruma konusunda 
yardımcı olan yararlı yağ asitleridir.Yine güneşin 
etkisini kaybetmesiyle ihtiyacımız olan  D vita-
minin eksikliğinin giderilmesinde bize yardımcı 
olacak kaliteli bir D vitamini kaynağıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için A ve 
C vitamini!!
Soğumaya başlayan havalar ile birlikte 
bağışıklık sistemimiz de oldukça zayıflamak-
tadır. Bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi 
için vücudumuzun A ve C vitaminine ihtiyacı 
vardır.  

Bağışıklığımızın güçlenmesi de soğuk algın-
lığı, ateşli hastalıklar ve zehirlenmelerde vücut 
direncini arttırmakta ve yorgunluk, kolayca 
kanayan diş etleri ve tırnaklarda yaralanmalar, 
eklemlerde ağrı, yeterli miktarda A ve C vitamini 
tüketenlerde daha az rastlanmaktadır.
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K ış mevsiminin gelmesiyle soğumaya başlayan 
havalar beraberinde, dirençsiz bağışıklık sistemi 

ve bozulan beslenme düzenini de beraberinde ge-
tirmektedir.

Mevsim değişikliklerine çok çabuk adapte olamayan 
vücudumuzu bu dönemlerde beslemeyi ihmal et-
meyerek, hastalık ve halsizliklerden korunabilmesini 
sağlamamız gerekir.

Kış mevsiminin gelmesiyle vücudumuzda 
nelerin eksikliği meydana gelir?

Güneş ışınlarının hissedilmesinin azaldığı bu mev-
simlerde, D vitaminin de en büyük kaynağı olan 
güneşten yararlanmamız oldukça azalmaktadır. D 
vitamini vücudumuz için oldukça değerli ve aynı za-
manda kilo verme sürecinde de eksikliğinde sorun 
yaratan, vücudumuzu inatçı kılan bir etkendir.
 
Uzun Kış Geceleri İçin Ara Öğünler
Kış mevsiminin gelmesiyle uzayan geceler ve içimizi 
ısıtan ara öğünler sağlığımız için oldukça faydalıdır. 
Burda dikkat etmemiz gereken en önemli nokta be-
sinlerimiz de  porsiyon  kontolü yapabilmektir.

Akşam yemeğinden sonra tabiki sevdiklerimizle 
birlikte kestane, C vitamini kaynağı olan portakal, 
mandalina, greyfurt hatta doğru miktarda yediğimiz 
yağsız patlamış mısır tercih edebilir.

Sağlıklı beslenmede esas olan şey doğru saatte ve 
doğtu miktarda bunu ayarlamaktır.
 
Son  Ara Öğünümüzün Saati Kaç Olmalıdır?
Geceleri yatmadan maksimum 2 saat önce ayar-
layacak şekilde son ara öğünümüzü yapıp günlük 
beslenmemizi sonlandırmamız gerekmektedir.

Bu mevsimde sık sık tercih ettiğimiz kestaneyi 3-4 
tane orta boy, yağsız olarak patlattığımız mısırı 
1 küçük kase, C vitamininden zengin olan ve 
bağışıklığımız için de  oldukça faydalı olan turuçgiller 
başta olmak üzere bütün tercih ettiğimiz meyveleri 
1 avuç miktarında tercih edebiliriz. Belirttiğimiz bu 
miktarlar besinlerin bir porsiyonluk karşılığıdır.

Egzersiz!!
Kış aylarında düzenli egzersiz yapanlar ile yap-
mayanlar karşılaştırıldığından düzenli egzersiz yap-
anların çok daha az enfeksiyon hastalıklarına yaka-
landıkları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Egzersiz için 
baharı veya yazı beklemeye gerek yoktur. Özellikle 
yaşamın tüm dönemlerinde yaşa ve fiziksel imkanlara 
uygun egzersizleri az da olsa sürekli ve düzenli yap-
mak daha kaliteli bir yaşamı daha zarif bir bedende 
yaşamaya en büyük katkıyı sağlayacaktır. Spor yap-
mak DNA hastarını önleyerek sadece enfeksiyon 

hastalıkları değil kanserlerden, diyabet kronik kalp 
hastalıkları gibi metabolik hastalıklara kadar bir çok 
hastalıktan korunmada çok etkili olduğu kesin bilinen 
bir gerçektir.

Sofralarımızda içimizi ısıtacak kış çorbalarının 
tam zamanı!!
Soğuyan havalarda besleyici değeri yüksek olan aynı 
zamanda içimizi de ısıtacak, uzayan kış gecelerinin 
inadına mide hacmimizi de doldurarak az kalori al-
mamızı sağlayarak yüzümüzü de güldürecek sıcacık 
çorbalarımızın soframızda bulunma zamanı gelmiş 
demektir.

Çok fazla yağ kullanmadan, kremasız olarak tercih 
ettiğiniz çorbalar ana öğünlerinizin başlangıcı olarak 
güzel bir besin kaynağı olacaktır.

Vee Su!!
Havaların soğumasıyla genel olarak su içmeyi unutuğu-
muzu fark etmiş olmalıyız. Halbuki oksijenden son-
ra vücudumuz için en gerekli madde sudur. Genel 
olarak su içmek yerine soğuyan havalarda çay, kahve 
tüketimimizin arttığını ve bunların su yerine geçtiği-
ni düşünüyorsak maalesef yanılıyoruz. Kışın sıklıkla 
tüketmiş olduğumuz bu içeceklerin hiçbiri ‘yaşam ik-
sirimiz’ olan su yerine geçmemektedir.
  
Eğer vücudumuzun bütüm işlevlerini yerine getirme-
sini istiyorsak her gün mutlaka kg başına 30ml suyu-
muzu içmeyi unutmayalım.
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erek bireysel terapi olsun, gerekse çift-aile 
terapisi olsun ikisinin de amacı temelde insan 

davranışlarını anlamlandırmak, en önemlisi ruhsal 
acıyı azaltmaktır. Küreselleşme ve iletişim kaynak-
larının da etkisiyle günümüzde insanlar beklentile-
rinin ve ruhsal ihtiyaçlarının giderek daha çok farkı-
na varıyorlar. Belki de artık sadece “idare etmek” 
istemiyorlar. Böylece geçmişe oranla, ön yargıların 
da azalmasıyla ruh sağlığı çalışanlarını giderek daha 
fazla ziyaret ediyorlar ve yardım arayışına giriyorlar. 

Aile içi veya çiftler arasında yaşanan sorunlarda, 
kriz noktalarında görüyoruz ki aslında “görünen 
sorunun” altında yatan etmenler evrensel. Yani is-
ter geleneksel ister modern aile olsun, zengin ya 
da fakir olsun, eğitimli ya da eğitimsiz olsun, ka-
labalık ya da çekirdek aile olsun; kriz döneminde 
aileyi zorlayan, dengeleri bozan içerik farklı olsa da 
çözümsüzlük ya da kriz noktasına ortak nedenlerle 
geliniyor. Problemli ailelerin neredeyse tamamında 
sorunun iletişim biçimlerinde, bireylerin kendilerini 
değerli hissetme noktasında, aile kurallarında ya 
da ailenin dış dünya ile olan bağlantı kurma biçi-
minde olduğunu görüyoruz. Biraz açacak olursak, 
bireyler birbirleriyle örtük, imalı, dürüst olmayan 
şekillerde iletişim kuruyorlar. Örneğin, “Bugün biraz 
yorgun hissediyorum, çöpü sen çıkarabilir misin?” 
demek yerine kişi gününün ne kadar zor geçtiğini 
anlatıyor, günün tüm olaylarını arka arkaya sıralıyor 
ve eşinin çöpü çıkarmayı kendisinin “akıl etmesi-
ni” bekliyor, anlamayınca da kendisine “değer ver-
mediğini” düşünerek doğal olarak biriken öfkesini 
başka şekillerde başka zamanlarda gösterebiliyor. 
Bu günlük basit örnekte örtük iletişimi ve değersiz 
hissetme problemlerini izleyebiliyoruz.

Problemli ailelerde gördüğümüz diğer bir sorunun 
ise katı, esneyemeyen, belki de nesillerden nesil-
lere taşınmış olan aile kuralları olduğunu görüyoruz. 
Tabii ki ailelerin bir takım kuralları olacaktır, ama 
bu kurallar durumlara ve içinde bulunulan koşul-
lara göre ne kadar esneyebiliyor? Yine basit bir 
örnekler verecek olursak “çöpü erkekler çıkarır”, 
“yemeği kadınlar yapar”, “arabayı erkekler kullanır”, 
“çocuklar asla anne babalarına itiraz edemez”, 
“anneler asla yorulmaz” gibi. Yine tekrarlamalıyım 
ki bu kuralların varlığı değil, ihtiyaç durumlarında 
esneyememeleridir problem teşkil eden. 

Her aile sorunlu dönemlerden geçebilir, problem-
lerle karşılaşabilir. Sağlıklı aileleri işlevsel olmayan 
ailelerden ayıran özelliklerin yukarıda belirtmiş  
olduğum faktörlerden kaynaklandığını görürüz. Bu 
ailelerin ortak noktaları bireylerin kendilerini değerli 
hissetmeleri, iletişimin açık ve dürüst oluşu, kural-
ları zaman zaman esnetebilmeleri ve dış dünya ile 
bağlarının açık ve güvenli kurulmasından kaynak-
lanır.

Çift-aile terapisinde terapistlerin görevi suçluyu 
bulmak ya da eşleri boyun eğdikleri ortak noktada 
buluşmaya zorlamak, aile kurallarını değiştirmek ya 
da onların bize getirdikleri meselelerle ilgili karar-
lar almak değil; sorunun aslında nerede olduğunu 
görmelerine yardım etmektir. Birbirlerini ve kendil-
erini tanımalarına engel olan durumları açığa ka-
vuşturmak, iletişimi dürüst ve açık bir zemine taşı-
mak terapi hedeflerindendir. Bir tür keşif sürecidir 
aslında. 

U Z M .  D R .  Z E Y N E P  Ş E N K A L
P S İ K İ YAT R İ S T

Çift ve Aile Terapileri

G
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Kişiler duygularını, ihtiyaçlarını, algılarını, beklen-
tilerini, özlemlerini, aynı zamanda da birbirlerine 
yardımcı olacak henüz belki farkında olmadıkları 
kaynaklarını ve ilişkilerinin zenginliklerini keşfeder-
ler. Terapiste düşen ise bu yolda onlara eşlik eder-
ek yardımcı olmaktır.
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enopoz, kelime anlamı olarak aylık adet kana-
malarının doğal yolla bitmesi demektir. Bu süre 

içinde yumurtalıklar, iki kadınlık hormonu olan östro-
jen ve progesteron salınmasını yavaşlatır ve bir süre 
sonra da üretimini durdurur. Menopoz; bu iki kadınlık 
hormonunun eksikliği ve yokluğu ile başlayan fiziksel 
ve ruhsal değişikliklerin olduğu süreçtir. 

Menopoz bir hastalık değildir. Menopoz dönemi 
her kadın için güzel ve dolu dolu geçen bir yaşam 
dilimi olabilir. 

Türkiye Hastanesi Menopoz Kliniği bu dönemi 
sıkıntısız geçirmenizde her zaman yanınızda olacaktır.

MENOPOZ’A GİRME YAŞI NEDİR?
Östrojen düşüklüğünün en erken göstergeleri düzen-
siz ve miktarı değişken adet kanamalarıdır. Menopoz 
yaşı ortalama 45-55 yaşlarıdır. Bununla beraber 30’lu 
yaşların ortalarında “erken”, 60’lı yaşlara doğru “geç” 
olarak da görülebilir. 

MENOPOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?
• Adet kanamalarının kesilmesi
• Sıcak basmaları, yüzde kızarma, gece terlemeleri
• Çarpıntı, huzursuzluk, sıkıntı
• Uykusuzluk
• Sinirlilik, depresyon, unutkanlık
• Ağlama nöbetleri
• Zihinsel fonksiyonların yavaşlaması, konsantrasyon 
güçlüğü
• Cilt kuruluğu, saç kırılma ve dökülmesi

M

O P.  D R .  N E V R A  T O PA L İ S M A İ L O Ğ L U
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I
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Menopoz Nedir?

• Kilo almaya yatkınlık
• Vajinal kuruluk
• Eklem ağrıları
• Osteoporoz

MENOPOZ ŞİKAYETLERİ
Sıcak basmaları, terleme nöbetleri; Genellikle 
boyundan başlayan ve yüze yayılan sıcaklık hissine 
çarpıntı ve terleme eşlik eder. 

Psikolojik rahatsızlıklar, uyku problemleri ve 
depresyon; Sinirlilik, yorgunluk, depresyon, aşırı 
hassasiyet, kendini hasta hissetme, uykusuzluk gibi 
şikayetler bu dönemde sıklıkla görülürler. Bu yakın-
malar östrojen eksikliğine bağlıdır. Menopoza giren 
kadınlarla fiziksel ve ruhsal belirtiler %75’e varan 
oranlarda görülür. Bunu tetikleyen östrojen azlığına 
bağlı sebeplerdir. Bu dönemde gözlenen en sık psi-
kolojik problemler ise depresyon, irritabilite, duygu 
oynamaları ve kaygı şikayetleridir.

MENOPOZA BAĞLI DEPRESYONUN 
BELİRTİLERİ NELERDİR?
• Yaygın ve sürekli ruhsal çöküntü
• Libido- cinsel istek kaybı
• Yaygın ilgi kaybı
• Ölüm düşünceleri, panik atak benzeri şikayetler.
• Yetersizlik suçluluk düşünceleri
• Dikkat ve zihinsel işlevlerde yavaşlama
• Kilo, iştah ve uyku bozuklukları
• Enerji yoksunluğu, devamlı yorgunluk hissi
• Karar verme güçlüğü
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MENOPOZ SÜRECİ DETAYLI CHECK-UP 
PROGRAMI

Doktor Muayeneleri
- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Muayenesi   
(Transvaginal USG, Smear alınması) 
- İç Hastalıkları Muayenesi   
- Beslenme ve Diyet Muayenesi
- Psikiyatrik Muayene

Radyoloji – Görüntüleme Tetkikleri
- Akciğer Grafisi     
- Kemik Dansitometri (DEXA)   
- Bilateral Mamografi    
- Bilateral Meme USG
- Bütün Batın USG

Tıbbi Patoloji 
- Smear Değerlendirmesi     
   
EKG (Elektrokardiyogram)

LABORATUVAR TETKİKLERİ 

- Biyokimya Testleri
* AKŞ * HbA1c * Total Kolesterol * HDL Kolesterol 
* LDL Kolesterol * Trigliserit * Sedimantasyon 

- Hemogram (Kan Sayımı)
* Lökosit * Eritrosit * Hemoglobin * Trombosit 
* Hematokrit * Diğer Kan Değerleri

- Karaciğer Fonksiyon Testleri
* AST * ALT * GGT * Total Bilirubin *ALP

- Kan Proteinleri
* Total Protein * Albumin 

- Böbrek Fonksiyon Testleri 
* Üre * Kreatinin * Tam İdrar Tahlili

- Vitaminler
* Vitamin D3 * Vitamin B12 * Folik Asit

- Romatizmal Testler
* CRP * RF (Romatoid faktör)

- Hepatit Tarama Testleri
* HbsAg * Anti Hbs * Anti HCV

- Enfeksiyon Tarama 
*Anti HIV

- Hormonal – Serolojik Testler
* FT3 * FT4 * TSH * İnsülin

- Tümör Markerleri
* CA 19-9 * CA 125 * CA 15 – 3 * CA 72.4

- Kan Elektrolitleri
* Sodyum * Potasyum * Kalsiyum * Fosfor * Klor
* Magnezyum 

- Diğer Kan Testleri
* Ürik Asit * LDH * Ferritin * Demir

- Gaita Tahlilleri 
* Gaitada Gizli Kan

Menopozda idrar yolu değişiklikleri; Vajen ve 
idrar deliği (üretra) destek dokuları zayıflar, mesane 
fonksiyonları bozularak idrar kaçırma varsa artabilir 
veya ortaya çıkabilir.

Kalp ve tansiyon şikayetleri; Menopoz önce-
si dönemde östrojen kadınları kalp hastalıkların-
dan korur. Kadınlarda menopoz döneminden 
sonra iskemik kalp hastalıkları görülmeye başlar. 
Menopoz sürecine giren kadınların kardiyolojik 
kontrolden geçmeleri yerinde olur.

Osteoporoz (kemik erimesi); Kemik doku-
su sürekli değişen bir dokudur ve kan ile sürek-
li kalsiyum alışverişi içindedir. Menopoz sonrası 
yapımın çok azalması ile denge yıkım lehine bozu-
lur. Menopoz sonrası dönemde östrojen eksikliğine 
bağlı olarak kemiklerden kalsiyum kaybı artar. Ke-
mik erimesi menopozun ilk iki (2) yılında hızlı ilerle-
diği için doktora müracaatta geç kalmamalıdır.

Menopozda baş ağrısı, sırt ve kas ağrıları;
Östrojen azalmasına bağlı olarak kaslarda biriken 
laktik asid kolay yıkılamaz. Bel ve kasık ağrıları bu 
dönemde gittikçe artar.

Menopoz ve Menopoz öncesi döneminde besle-
nirken dikkat edilmesi gereken hususlar; 
Menopoz dönemine giren kadınlarda östrojenin 
kolestrol üzerindeki dengeleyici etkisi ortadan 
kalktığı için kilo alma eğilimi olur ve kilo vermeleri 
güçleşir. Vücutta oluşan hormonal değişiklikler 
nedeniyle enerji harcamasında azalma oluşur. Bun-
ların sonucunda şişmanlık gelişir.

Menopoz sonrası östrojen düzeyindeki azalma 
besin alımı, fiziksel aktivite seviyesi ve yağ doku 
dağılımını etkileyebilmektedir. Sonuç olarak kadın-
ların dış görünüşü değişir, daha şişman olur-
lar ve kalçalarda yağ birikimi hızlı bir şekilde ar-
tar. Menopozdaki kadınlar kilo kontrolü ve fizik 
görünüşlerini korumaları için düzenli beslenmeye 
ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu nedenle bu dönemde kadınların diyetlerine dik-
kat etmeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve bir di-
yetisyen kontrolünde olmaları çok önemlidir.
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oğum yapmak, bir canlı dünyaya getirmek sa-
dece biz bayanlara özel, olağanüstü güzel 

bir duygu. Ama doğum periyodu biraz zor, biraz 
zahmetli bazen de oldukça ağrılı bir süreç. Hatta 
pek çok kadına göre hayatları boyunca yaşadıkları 
en şiddetli ağrı, doğum ağrısı. Bu ağrıyı çekmemek 
için pek çok anne adayı sezaryen olmayı istemekte. 
Fakat sezaryen, hem anne hem de bebek için mec-
bur kalınmadıkça tercih edilmemesi gereken büyük 
bir ameliyat. Günümüzde doğum sancısı çekmeden 
normal doğum yapmak mümkün.

Ağrısız normal doğum için en çok tercih edilen, en 
etkili ve en güvenli yöntem epidural analjezi. Epi-
dural anestezi bir bölgesel analjezi yöntemi. Bölge-
sel analjezi kişiyi uyutmadan, şuuru açık iken sa-
dece ağrının oluştuğu veya iletildiği bölgenin geçici 
olarak uyuşturulması, o bölgedeki ağrı veya hissin bir 
süreliğine yok edilmesidir. Bu işlem son derece kolay 
ve hızlıdır.

Uygulamadan sonra anne adayı ağrıyı, acıyı hisset-
mez ama baskıyı, dokunmayı hisseder hatta kalkıp 
yürüyebilir. Normal doğum için gerekli olan doğum 
sancısı yani kasılmalar vardır fakat ağrı olmadığı için 
anneyi rahatsız etmez.

Epidural anestezi ne zaman uygulanır?
Rahim kasılmaları düzenli hale gelip doğum ağrıları 
oturunca yani aktif doğum sancıları başlayınca (ra-
him ağzı %60-70 incelip açıklığı 4 cm’e ulaşınca 
yani sancılar anneyi ciddi olarak rahatsız etmeye 
başlayınca) yapılır. Daha önce uygulanması kasılma-
ları etkileyerek doğumu geciktirir. Geç kalındığında 
ise hem anne gereksiz ağrı çeker hem de ağrılar 
daha sık geleceğinden anne adayı işlem süresince 
hareketsiz kalmakta zorlanır ve epidural analjezinin 
uygulanması güçleşir.

S a ğ l ı k

O P.  D R .  A . M E RY E M  U S L U
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I

Ağrısız Doğum

Nasıl uygulanır?
Annenin bel bölgesi antiseptik (mikrop öldürücü) sıvı 
ile temizlenir. Cilt ve cilt altı uyuşturulur. Epidural sa-
haya çok ince bir kateter yerleştirilir ve ilaç verilir. 
İlk yapılan ilacın etkisi geçince bu kateter sayesinde 
ilave ilaç yapılabilir. Bu kateter doğumdan sonra an-
nenin ağrısı kalmayınca çekilir. Epidural anestezinin 
etkisi ilaç yapıldıktan sonra 5-6 dk içinde başlar. 
Önce bacaklarda ısınma arkasından hafif bir hissizlik 
olur. Daha sonra doğum sancıları karında kasılma, 
basınç, kasıklarda baskı şeklinde algılanır.  Anneyi 
rahatsız eden sancı, ağrı yok olur fakat hareket 
kabiliyeti yok olmaz. Hemen işlem sonrasında kalkıp 
yürüyebilir.

Epidural analjezinin avantajları nelerdir?
• Annenin doğum sırasında acı ve ağrı çekmesini, anne 
ve bebeğe zarar vermeden önler.

• Uygun doz ve uygun zamanda yapıldığında doğumu 
hızlandırır.

• Psikolojik rahatlama ve kas spazmının azaltılması 
nedeniyle normal doğum şansını arttırır.

• Anne doğar doğmaz bebeğini görür, koklar, öper ve 
besler; bu anne-bebek arasında sağlam bağ oluşmasını 
sağlar ve çocuğun kişilik gelişimi açısından çok önemlidir.

• Doğum kesisi (epizyotomi) açılan durumlarda tamir 
esnasında ağrıyı gidermek açısından da oldukça etkilidir.

• Herhangi bir sebeple sezaryen gerekirse epidural 
analjezi sayesinde anne ve bebeğin genel anestezi al-
ması önlenmiş olur.

• Bölgesel analjezi genel anestezinin aksine bağırsak 
hareketlerini durdurmaz, gaz, gaita çıkışı kolay ve çabuk 
olur.

D
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Epidural doğum ile ilgili olası  riskler  nelerdir?
1. Epidural anestezinin yan etki ve riskleri tecrübe-
li bir  anestezi uzmanı tarafından yapıldığında son 
derece azdır. 
2. En sık yan etki tansiyon düşüklüğüdür. Bunu ön-
lemek için işlem öncesi sıvı takviyesi yapılır ve işlem 
sırasında da tansiyon sürekli olarak izlenir.
3. Aşırı kilo almış anne adayları ve bel bölgesinde 
sorun olan hastalarda uygulaması zor olabilir.
4. Başarısız işlemlerin sonunda doğum ağrıları 
hissedilebilir.
5. Epidural iğnenin spinal aralığa girmesi ve ilacın 
oraya verilmesi sonucu seviye yükselebilir, etki 
geçinceye kadar yakın takip gereklidir. 
6. Doğum sonrası kısa süreli baş ağrısı sorunları 
oluşabilir. Bu durum işlem yapılırken hasta hareket 
ettiğinde daha sık görülür. Bol sıvı ve kafeinli gıdalar 
tüketilerek sırt üstü yatak istirahati ile  en fazla 7-10 
gün içinde geçer. 
7. Doğumun ilerleyen evrelerinde uzama yaşanabilir.
8. İdrar yapmakta zorluk çekilebilir.
9. İğnenin yapıldığı yerde çok nadirde olsa enfeksi-
yon riski gelişebilir.
10.Bazı anne adaylarında hafif alerjik reaksiyon ola-
bilmektedir.

Epidural anestezi ilaçlarının bebeğe herhangi bir 
zararı dokunmamaktadır. Ancak, uygun dozda ver-
ilmesi önemlidir. Halk arasında konuşulan sakat kal-
ma gibi durumlar kesinlikle söz konusu değildir. Bu 
yöntem sayesinde hem sezaryen, hem de vajinal 
doğumları ağrısız ve konforlu bir şekilde geçirebilir-
siniz.

Ağrısız doğum kimlere uygulanmaz?
Epidural analjezi aşırı düşük tansiyonu olanlara, anes-
tezi ilaçlarına alerjisi olan, iğne yapılacak bölgede 
enfeksiyon bulunan, kafa için basıncı yüksek olan, 
bel bölgesinde yanık ve benzeri sorunları olan ve 
pıhtılaşma bozukluğu olan veya bazı kan sulandırıcı 
ilaçları kullanan anne adaylarına uygulanmamalıdır.

Bu konuda daha fazla bilgi edilmek ve bu yöntem-
le doğum yapanların hikayelerini okumak için Anes-
tezi Uzmanı Dr.Nezih Berksoy’un “Ağrısız Doğum 
Mutluluğu“ kitabını tavsiye ederim. 

Herhangi bir sebeple sezaryen gerekirse epidural analjezi 
sayesinde anne ve bebeğin genel anestezi alması önlenmiş olur.
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U Z M .  P S K .  H AT İ C E  Ç İ Z M E C İ O Ğ L U
K L İ N İ K  P S İ K O L O G

Duygusal Açlık mı,
Fiziksel Açlık mı?

-Dünyaları yiyorum doymuyorum
-Su içsem yarıyor 
-Her şeyi bırakabilirim ama tatlıyı asla!
-Gece atıştırmadan uykuya dalamam ki…
-Bu pazartesi de olmadı
-Aslında hiçbir şey yemiyorum ama bu kilolar nereden 
geliyor?

u ifadeler size çok tanıdık geliyor olabilir. Bun-
ları çoğu bizzat söylediğimiz ya da çevremizden 

çok sık duyduğumuz sözlerdir. Pek çok kişi yemeğe 
dair isteğinin kendi dışında bir şeye dönüştüğünü ve 
kontrol edemediğini hissedebiliyor. Tam bu noktada 
kişilerin fiziksel açlıklarıyla duygusal açlıkları arasın-
daki farkı ayırt etmeleri çok büyük bir önem arz edi-
yor. Fiziksel açlık kişinin hayatta kalmasını sağlayan 
temel enerjiyi alması için bedenin kişiye yolladığı 
fizyolojik tepkilerdir. Kişinin, cinsiyet, yaş ve yaşam 
koşulları göz önüne alınarak alması gereken asgari 
düzeyde kaloridir.  Kişinin diyetisyen eşliğinde ihti-
yacı olan kaloriyi ve beslenme tarzını öğrenmesi ve 
buna uyarak diyetini yapması büyük bir fayda sağla 
yacaktır. Diğer yandan pek çok kişiyi en fazla zor-
layan fiziksel açlıklarının giderdiğini hissetmemektir. 
Bunun en büyük sebebi de duygusal açlık dediğimiz 
psikolojik kökenli açlık duygusunun fiziksel açlığın 
önüne geçmesidir. Kişi bazı duygusal ihtiyaçlarını en 
hızlı ve kolay ama geçici olarak yemeyle kapatma-
ya çalıştığı için yemek, fiziksel bir ihtiyacın çok daha 
ötesine geçmektedir. 

Duygusal açlığın nedenlerine baktığımızda çok 
değişken olduğunu görüyoruz. Fakat en sık karşılaşılan 
nedenlerin ortak noktası; söz konusu olayın ya da 
sürecin kişinin duygu dünyasındaki yoğun olum-
suz etkisinin olmasıdır. Bazı erken çocukluk dönem 

yaşantılarının, yemeye ve bedene dair yerleşmiş aile-
sel tutumların, ani travmatik olayların, yıpratıcı ve ruh-
sal olarak karşılıklı birbirini beslemeyen kadın erkek 
ilişkilerinin duygusal açlığın ortaya çıkmasına neden 
olduğunu söyleyebiliriz. Kişinin aşırı yemesinin altında 
duygusal ihtiyaç giderim isteği yattığı dikkate alınma-
lıdır. Kişilerin insani ilişkilerle almak istediğini alamayın-
ca ya da geçmiş acılarının kendisinde uyandırdığı 
duyguları yemeyle onarmaya çalıştığı düşünülmelidir. 
Yani kilo aslında bir sorun değil duygusal bir sorunun 
dışa vurumu olarak değerlendirilmelidir. Esas sorun da 
kişiden kişiye göre değişkenlik arz edeceği için kişinin 
gireceği psikoterapi sürecinde esas köken net olarak 
ortaya çıkacaktır.

Duygusal açlıkta yeme davranışını arttıran en önemli 
güdü en hızlı ve kolay yoldan kendini mutluluk his-
setmektir. Yenilen yemekte beynin limbik sistemin-
den salgılanan dopamin denilen ödül- hazdan da 
sorumlu nörotransmitterin etkisi büyüktür. Kişilerin 
daha stresli anlarında mutlu hissetmelerini sağlaması 
için yeme sarılmalarının altında dopamin salgısını art-
tırma ve haz alma motivasyonu yatmaktadır. Yenilen 
yemeğin türleri çeşitlense de daha hızlı dopaimin sal-
gılanmasını sağladığı için fast food, tatlı ve yumuşak 
karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerin daha fazla tüketil-
diği görülmektedir.

Çünkü yemek ve haz ilişkisi bağımlılıkla aynı mekaniz-
maya sahiptir. Burada kişi bir maddeye değil ama 
yemeye ve onun arkasından gelen haz duygusuna 
bağımlı hale gelmektedir. Fakat bu yeme alışkanlığı 
kalıcı bir çözüm üretmediği için aynı bağımlılıklardaki 
gibi arkasından kişi her seferinde pişman olsa da bu 
haz duygusunun esiri olabilmektedir.

B
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Kişilerin duygu taraflarının 
ağırlığını gösterdiği gece va-
kitlerinde ve yalnızken daha çok yedikleri 
bilinmektedir. Zira kişi yalnızken daha fazla iç 
dünyasındaki derin duyguların su üstüne çıktığını 
ya da çıkabileceğini fark eder . Yine gece vakitleri 
de kişilerin mantık taraflarından daha çok duygu 
dünyalarının aktif olduğu zamanlardır. Kişiler 
bunu bilinçli olarak yapmazlar ama bilinç altı kendini 
korumaya programlı olduğu için kişinin kendisini sar-
sacak düşünce ve duyguların dünyasına girmesine 
engel olmak için yemeyi ve onunla gelen haz duy-
gusuna sarılmaya çalışır.

Fakat yemekle  birlikte alınan anlık alınan hazzın peşin-
den gelen pişmanlık duygusu ve kilolar kişiyi daha 

derin psikolojik sıkıntılara sürükleye-
bilmekte ve özgüven algısı bu du-

rumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. 
Böylece kilo başta bir duygusal bir ihtiyacı 

kapatmak için kişinin hayatına girse de sonra 
daha büyük bir soruna dönüşebilmektedir.  Kişi 
duygusal açlığına neden olan psikolojik sebepleri 
çözmeyip, geçici rahatlama vermesi için yemeye 

daha fazla sarılmakta ve bunun sonucunda kilolar da 
arttıkça kişinin sorunları daha da büyümektedir. Bu 
nedenle kişinin günlük olarak alması gereken kalo-
riyi düzenleyen diyeti diyetisyen tarafından düzenle-
nirken, psikoterapi sürecinde de yemenin psikolojik 
kökenlerinin keşfedilip, bunlara dair çözümler bulun-
ması yapılan diyetlerin daha başarılı ve kalıcı olmasını 
sağlayacaktır. 
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u sayımızda sistemik Lupus Eritematozus(SLE) 
hastalığından bahsedeceğiz 

SLE ne demektir? Nasıl bir hastalıktır? 
Latincede “Lupus”, “kurt” demektir. Hastanın 
yüzündeki deri bulgularının görüntüsünden dolayı 
bu isim verilmiştir. Hastalığın nedeni bugün için tam 
olarak bilinmemektedir. Bağışıklık sistemindeki (vü-
cut savunma sistemi) bir bozukluktan dolayı hastalık 
ortaya çıkmaktadır. Bu bozukluğun nedenleri arasın-
da genetik ve çevresel etkenler vardır. Yani genetik 
olarak yatkınlığı olan kişilerde çevresel bir faktörün 
(güneş ışığı, virüsler, kimyasallar, gıdalar, ilaçlar v.b.) 
etkisiyle ortaya çıkan bağışıklık sisteminin normal 
çalışmamasından kaynaklanan bir hastalıktır. 

SLE vücutta hangi bölgeleri etkiler? 
Hemen hemen tüm vücut sistemleri etkilenebilir. 
Bunlar arasında deri, böbrek, eklemler, akciğer, kalp, 
karaciğer, sinir sitemi gibi bir çok doku ve organ 
vardır. 

SLE sık görülen bir hastalık mıdır? 
Çok sık görülen bir hastalık değildir. Yapılan araştır-
malarda 100.000 kişide 40 hasta gibi bir görülme 
sıklığı vardır. 

SLE hangi yaşlarda ortaya çıkar? Hangi cinsi-
yeti daha çok etkiler? 
SLE daha çok 15-45 yaşlarında ortaya çıkar. Daha 
erken ve daha geç yaşlarda da nadiren görülebilir. 
Hastalık kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla 
görülmektedir. En çok doğurganlık çağındaki kadın-
ları etkiler. 

SLE’nin belirtileri nelerdir? 
Hastalığın başlangıcında ve aktif olduğu dönem-
lerde halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, iştahsızlık, kilo 
kaybı gibi belirli bir hastalığa özgü olmayan ve bir 
çok sistemik hastalığın seyri sırasında görülebilen 
belirtiler olabilir. Aşağıda bahsedilen SLE’ye ait bul-
gular hastalığın başlangıcında veya sonradan da or-
taya çıkabilir. Bu bulgular; Eklemlerde iltihaplanma, 
Eklemlerde ağrı ve/veya şişlik şeklinde ortaya çıkar. 
Hastaların önemli bir kısmında başlangıç bulgusudur. 
El eklemleri sık etkilenir. Çoğunlukla kalıcı bir hasar 
bırakmaz. 

Deri ve mukoza belirtileri: 
SLE hastalarının %50-60’ında güneşe karşı hassasi-
yet vardır. Burun kökünü de tutan ve yanaklara doğ-
ru yayılan kelebek şeklindeki kızarıklık SLE’nin tipik 
deri bulgularındandır. Deri belirtileri sadece yüzde ol-
maz, vücudun diğer yerlerinde de görülebilir. Bazıları 
iyileştiği zaman iz bırakarak iyileşir. Ayrıca SLE’nin 
seyri sırasında gelişen damar iltihaplanmaları sonu-
cunda deri döküntüleri, yaralar gelişebilir. Hastalığın 
aktif dönemlerinde saç dökülmesi olabilir. Ağız içinde, 
özellikle sert (üst) damakta yaralar gelişebilir. Bazen 
parmak uçlarında soğuk ve stresle artabilen beyazla-
ma-morarma görülebilir (Raynaud fenomeni). 

B
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Lupus Hastalığı
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Böbrek tutulumu: 
Hastaların yaklaşık yarısında böbrekler etkilenebilir. 
Bazen bu nedenle gelişen aşırı protein kaybına bağlı 
olarak bacaklarda belirgin olmak üzere ödem gelişe-
bilir. Erken dönemde tanınması ve tedavi edilmesi 
önemlidir. Aksi takdirde böbrek yetmezliğine kadar 
ilerleyebilir ve bu hastalarda diyaliz ihtiyacı ortaya 
çıkabilir. 

Akciğer ve kalp tutulumu: 
Kalp ve akciğeri çevreleyen zarda iltihaplanma 
oluşabilir. Nefes almakla, öksürmekle artan yan ağrısı 
şeklinde belirti verebilir. Kalbin tüm katmanlarında il-
tihaplanmalar oluşabilir. Kalp kapakları etkilenebilir. 

Sinir sistemi tutulumu: 
SLE’de hem merkezi, hem de per-
iferik sinir sistemi etkilenebilir. 
Merkezi sinir sisteminin et-
kilenmesi başağrısı, nöbetler 
halinde kasılmalar, bazende 
psikoz şeklinde karşımıza 
çıkabilir. Uzun süreli kul-
lanılan kortizon da psikoza 
neden olabilir. Bazen be-
yin damarlarında kanama-
lar, pıhtıya bağlı tıkanmalar, 
buna bağlı vücudun bir yanın-
da güçsüzlük ortaya çıkabilir. 
Periferik sinir sistemi etkilenmesi 
ise ayakta, elde uyuşma, düşüklük 
şeklinde olabilir. 

Damar bulguları: 
Hastaların yaklaşık %10’unda damarda pıhtılaşma-
ya bağlı tıkanıklıklar gelişir. Bunun dışında vaskülit 
(damar duvarında iltihaplanma) olarak adlandırılan 
bir durum aktif seyreden SLE’ye eşlik edebilir, bir çok 
organ bu nedenle etkilenebilir. Vaskülit nedeniyle 
etkilenen organların fonksiyonları bozulabilir. Bazı 
hastalarda boyun, koltuk altı ve kasıktaki lenf bezlerinde 
büyüme olabilir. 

Kemik iliği: 
SLE bazen kemik iliğini etkileyerek bazı kan 
hücrelerinde azalmaya yol açabilir. Ayrıca bazı kan 
hücrelerinde yıkıma yol açabilir. 

SLE’nin tedavisi var mıdır? 
Evet. Ancak kısa sürede hastalığı tamamen yok ede-
cek bir tedavisi yoktur. Bugün için hastalık tedavi ile 
kontrol altına alınabilmektedir. 

SLE her hastada aynı şekilde mi seyreder? 
Hayır. SLE’nin şiddeti, tutulan organların durumu 
her hastada farklıdır. Örneğin bazı hastalarda sa-

dece deri tutulumu ön plandadır, bazı hastalarda da 
böbrek, merkezi sinir sistemi tutulumu gibi ağır bir 
tablo ortaya çıkabilir. 

Hastalığın tanısı nasıl konulmaktadır? 
SLE tanısı mutlaka bu hastalık konusunda tecrübe-
li bir doktor tarafından konulmalıdır. Tanı; Hastalığın 
belirtileri ve kan tetkiklerinden elde edilen bazı bul-
guların analizi ve sentezi ile konur. Tanı koymadaki 
temel noktalar; hastalığın belirtileri (eklem bulgu-
ları, deri-mukoza bulguları, güneşe karşı hassasi-
yet, merkezi sinir sistemi etkilenmesine ait bulgular, 
kalp-akciğer zarında iltihaplanma), kan tetkikindeki 
bulgular (bazı kan hücrelerinin sayısının azalması, 
yıkımının artması), idrar bulguları (idrarda protein 

atılması, bazı kan hücrelerinin idrarda görülme-
si), Kanda bazı antikorların (ANA, anti-dsD-

NA, kardiyolipin antikorları) varlığıdır. 

Hastalık nasıl tedavi edilmelidir? 
SLE tedavisi mutlaka hastalık ve 
tedavisi hakkında uzman bir hekim 
tarafından yapılmalıdır. SLE’nin te-
davisi planlanırken hastalığın şid-
deti, etkilediği organlar, hastalığa 
eşlik eden başka bulgular göz 

önüne alınır. Her hastanın tedavisi 
kendisine özgüdür. Zaman içerisinde 

hastalığın seyrine göre değişkenlik 
gösterir. Örneğin eklem ve deri tutulumu 

ön planda olan bir SLE hastasının tedavi-
si, böbrek ya da merkezi sinir sistemi tutulumu 

olan başka bir hastadan farklıdır. 

Hastalığın seyri nasıldır? 
SLE yatışma ve alevlenme dönemleriyle seyreder. 
Bugün için hastalık kontrol altında tutulabilmekte-
dir. Hayati organ tutulumu olan hastalar için teda-
vide oldukça etkili ilaçlar vardır. SLE’nin seyrindeki 
en önemli belirleyici faktörlerden biri hastanın doktor 
takibine ve tedavisine olan uyumudur. Düzenli takibi 
yapılamayan, tedavisine uymayan hastalarda isten-
meyen sonuçlar görülebilmektedir. 

SLE hastaları gebe kalabilir mi? 
Takibini yapan ilgili uzman doktorun kontrolünde ve 
izni ile gebe kalabilirler. Hastalığın aktivitesi ve kul-
landığı ilaçlar değerlendirilerek doktoru tarafından 
önerilen uygun bir zamanda gebelik planlanmalıdır. 
Kullanılan ilaçların çoğunun gebelik için sakıncalı ola-
bileceği, plansız gebeliğin anne hayatını riske atabi-
leceği düşünülerek SLE için uygun olabilecek doğum 
kontrolü uygulanmalıdır. 

Herkese daha sağlıklı ve mutlu günler dilerim. 
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muz eklemi, kol kemiği, köprücük kemiği 
ve kürek kemiğinin eklemleşmesi ile oluşan 

vücudumuzun, büyük eklemlerinden biridir. Omuz 
eklemi yayvan yapısı sebebi ile çok geniş bir hareket 
açıklığına sahiptir. Omuz hareketi ve eklemin emni-
yeti; kaslar, tendonlar ve destek sağlayan diğer yu-
muşak dokularla sağlanır. Omuz bölgesi hastalıkları 
ağrı, hareket kısıtlılığı bazen de şişlik ile belirti verirler. 
Bu hastalıkların tedavisinde son yıllarda artroskopik 
ameliyatlar ile önemli gelişmeler olmuştur. 

Sıkışma (Impingiment) Sendromu 
Omuz ağrısının en sık görülen sebebi sıkışma (im-
pingement) sendromudur. Kolu kaldırıp döndüren 
kasların (rotator cuff) omuz kavşağındaki dar 
bölgeden geçtiği yerde sıkışması sonucu oluşur. Yay-
gın, geceleri artan, hareketle çoğalan omuz ağrıları 
mevcuttur. Zamanla hareket kısıtlılığı gelişir. Özellikle 
kolu yukarı doğru ve arkaya doğru harekete ettirmek 
gittikçe zorlaşır. Zamanla gece ağrıları olur. 

Kol üzerine düşme, kola asılıp kalma; ağır bir cisim 
fırlatma gibi olaylar esnasında omuz bölgesindeki 
kaslar zedelenebilir, hatta yırtılabilir. Bazen de yıllar 
içinde tekrarlayan hareketlerle tendonlarda oluşan 
yıpranmalar sıkışma sendromunu başlatabilir. Şeker 
hastalığı gibi bazı hastalıklar arttırarak sıkışma sen-
dromunun oluşmasını kolaylaştırırlar.

Sıkışma (Impingiment)  Sendromu Tanısı ve 
Tedavisi
Öncelikle hastanın muayenesi yapılır. Hasta kolunu 
boyun hizasından yukarı kaldırıp özellikle arkaya 
döndürdüğünde şiddetli ağrı duyar. Röntgen filmleri 
ile omuzdaki tünelin darlığı değerlendirilir. Asıl önemli 
tetkik ise MR değerlendirmesidir. MR ile sıkışmanın 
derecesi ve sebebi hakkında bilgi sahibi olunur.

Tedavide esas omuz kaslarındaki ödemi giderip 
ağrıyı geçirmek ve tam bir hareket açıklığı sağlamak-
tır. Omuz eklemi içine yapılan kortikosteroid enjek-
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başlatabilir
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siyonları birçok vakada ödemi gidermede yardımcı 
olmaktadır. Hastanın kendi kanından elde edilen 
PRP enjeksiyonları sıklıkla faydalı olmaktadır. Omuz 
bölgesine soğuk uygulama tercih edilir. Antienfla-
matuar ilaçlar da yardımcı olarak kullanılır. Tedavide 
fizik tedavi uygulamaları da denenebilir. Bu tedavilere 
cevap alınamazsa veya ileri hareket kısıtlılığı ile baş-
vuran gecikmiş hastalarda cerrahi tedaviye geçilir.

Omuzu Döndüren Kılıf (Rotator Cuff) Yırtığı 
Omuzu yukarı doğru kaldıran ve oynatan kasların 
yırtılması durumudur. Tam yırtıkta hasta kolunu yu-
karıda tutamayabilir. Omuz hareketleri ağrılı ve 
kısıtlıdır. Hastanın muayenesi sonrasında MRI tet-
kiki istenir. Çoğu hastada yırtığın ameliyatla onarıl-
ması gerekir. Omuz artroskopisi ile kapalı olarak bu 
yırtıkları onarmak mümkündür. Özel dikiş materyalleri 
ile yırtık bölgeler dikilerek tamir yapılır. Ameliyat son-
rası kontrollü hareketlerle rehabilitasyon süreci uygu-
lanır. 

Omuz Çıkığı
Omuz eklemi çıkıkları kontrolsüz düşmeler neticesinde, 
özellikle genç erkeklerde sık görülen çıkıklardır. 
Hastanın omuzunda çok şiddetli ağrı ve apolet 
görüntüsü olur. Omuz çıkığı acilen yerine konmalıdır. 
Bu işlem için bazen genel anestezi gerekebilir. Omuz 
çıkılarının yaklaşık yarısı kronikleşir. Basit bir hareke-
tle omuz tekrar çıkar. Habitüel omuz çıkığı denilen 
bu durumun tedavisinde ameliyat şarttır. Artroskopik 
yöntemle omuzda yırtılmış olan dokular kapalı olarak 
dikilir ve omuzun tekrar çıkması engellenir.

Artroskopik Akromioplasti Tedavisi
Sıkışma sendromu tedavisinde son yıllarda popüler 
olmuş oldukça başarılı tedavi yöntemdir. Hastaya 
anestezi uygulandıktan sonra omuzda yarım santi-
metrelik iki delik açılır. Bu deliklerde artroskopla girilip 
omuz incelenir. Omuzda probleme sebep olan yu-
muşak dokular ve eklemi sıkıştıran akromion denilen 
kemik çıkıntı özel aletlerle temizlenir. Esas olan omuz 
tünelini genişletmektir. Ameliyat sonrasında iyileşme 
çok çabuktur. Açık yöntemle aynı işlemi yaparken 
kesilmek durumunda olan kaslar kesilmediği için 
fonksiyon kısıtlılığı kalmaz. Sıkışma sendromunda 
artroskopik tedavinin sonuçları yüz güldürücüdür.

Artroskop

   Omuz Eklemi

  Shaver

Omuz eklemi çıkıkları kontrolsüz 
düşmeler neticesinde, özellikle 
genç erkeklerde sık görülen 
çıkıklardır.
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Ancak çapının büyümesiyle bu risk %1-2 artmak-
tadır. Bu nedenle 2 cm üzerinde çıkarılması tavsiye 
edilmektedir.

Meme Kanserinde Riski Arttıran Faktörler 
Nelerdir?
Kadın olmak meme kanseri için en önemli risk faktörü 
olmakla birlikte erkeklerde de nadiren görülebilmek-
tedir.Menopoz sonrası dönemde ve 55 yaş üzerinde 

risk artmaktadır. Erken yaşta adet görmek ve geç 
menopoza girmek, hiç doğum yapmamış ve em-
zirmemiş olmak,ilk gebeliğin 30 yaşından son-
ra olması, obezite ve aşırı alkol tüketimi, ailede 
meme kanseri öyküsü olması riski arttıran fak-

törlerdir.

Meme Kanserinde Erken Tanı
20 yaşından itibaren her kadın adet dönemi biti-
mindeki 4-5 gün içerisinde kendi kendine mauyene 
yapmalıdır.Düzenli meme muayenesi yapanlar kendi 
meme dokularını tanır ve ortaya çıkan değişiklikleri 
daha kolay farkederler.

Ailesinde meme kanseri hikayesi olanlarda 30 yaşın-
dan itibaren, aile hikayesi olmayanlarda ise 40 yaşın-
dan sonra yıllık meme kontrolü önerilmektedir. 40 
yaşına kadar muayene ve ultrasonografi ile, 40 yaş 
üzerinde mamografi ve ultrasonografi ile takip yapıl-
maktadır.

Mamografi Çekilmesi Kanser Riskini Arttırıyor Mu?
Günümüzde kullanılan dijital mamografilerde radyasyon 
oranı 10 kat azalmıştır. Düzenli yıllık mamografi çek-
tiren hastalarda yapılan çalışmalarda alınan radyasyon 
oranının tehlikeli olmadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca 

adınlarda en  sık görülen kanser tipi meme 
kanseridir. Yaşamı boyunca her 8 kadından 1’i 

meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanseri 
görülme sıklığı günümüzde artmakla birlikte, erken 
tanı ve gelişen tedavi yöntemleriyle hayatta kalım 
oranı da artmıştır.

Meme Kanseri Nedir?
Memenin süt bezleri ve kanallarındaki hücreler-
in kontrol dışı çoğalmasıyla ortaya çıkar. Erken 
dönemde memede sınırlı iken, ileri dönemle-
rde koltuk altı lenf bezleri, kemik, karaciğer ve 
beyin gibi uzak organlara yayılım gösterebilir.

Memede Ele Gelen Her Kitle Veya Ağrı 
Kanser Belirtisi Midir?
Meme kanserinde ele gelen kitle en sık görülen 
şikayet olmakla birlikte, oluşan kitlelerin %90 
kadarı iyi huylu meme kistleri ve kitleleridir. Ağrı 
ise sık görülen bir şikayet olmakla birlikte genel-
likle fibrokistik meme yapısı ve iyi huylu meme 
kistlerinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle regl 
dönemi öncesinde ağrı şikayeti sık görülür.

Fibrokist ve Fibroadenomlar Kansere 
Dönüşebilir Mi?
Fibrokistler günümüzde bir hastalıktan çok memenin 
yapısal bir değişimi olarak kabul edilmektedir. Hor-
monal değişiklikler, stres, kafein, fazla tuzlu ve yağlı 
beslenme fibrokistik değişimleri arttırabilir ve ağrı 
şikayetine yol açar.

Özellikle genç bayanlarda görülen fibroadenomlar 
ise memenin iyi huylu kitlelerindendir. Kanserleşme 
riski normal meme dokusu ile hemen hemen aynıdır. 
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yıllık takip yapılan hastalarda erken tanı oranı yüksektir. 
Böylece tedavi başarısı da artmıştır.

Kalıtsal Meme Kanseri Kimlerde Araştırılmalıdır?
Meme kanserinin ancak %10’u kalıtsaldır. Bu neden-
le genetik araştırma risk faktörleri yüksek olan birey-
lere önerilmektedir. Birinci derece yakınlardan (anne, 
kız kardeş, teyze) ikisinde meme kanseri var ve 50 
yaş altında tanı konulmuş ise, birinci ve ikinci derece 
yakınlardan (hala, teyze, büyükanne) 3 tanesinde 
meme kanseri varsa, ailede meme ve yumurtalık 
kanseri varsa, ailede erkek bireyde meme kanseri 
varsa genetik inceleme önerilir.

Hangi Durumlarda Meme Kanserinden Şüph-
elenmek Gerekir?
Muayenede memede ele gelen kitle, meme cildinde 
ve ucunda daha önceden olmayan içe çekilme, meme 
cildinde kalınlaşma (portakal kabuğu görünümü), 
meme ucundan kanlı akıntı gelmesi gibi durumlarda 
şüphe edilir.En kısa sürede hekime başvurulmalıdır.

Meme Kanseri Tanısı Nasıl Konulur ?
Memede kitle saptanan veya mamografi ve ultra-
sonografide kanser şüphesi taşıyan lezyondan bi-
opsi alınarak tanı kesinleştirilir. Biopsi öncesi meme 
MR incelemesi faydalıdır. Meme kanseri tanısı alan 
hastalarda ameliyat öncesi tüm vücut taraması ile 
metastaz araştırılmalıdır.

Meme Kanserinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Erken evre meme kanserinde güncel asıl tedavi cer-
rahidir. Sonrasında hastalığın nüksünü önlemek için 
tümörün tipine ve risk faktörlerine göre ek kemoter-
api, radyoterapi ve hormonoterapi uygulanabilir. 
Metastaz yapmış kanserlerde cerrahi tedavi yapıl-
maz.

Meme Kanserinde Memenin Tamamı Alınır Mı?
Günümüzde uygun kriterlere sahip hastalarda 
meme koruyucu cerrahi tercih edilmektedir. Meme 
koruyucu cerrahide memenin kanserli kısmı alınır. 
Koltuk altı lenf bezi örneklemesi mutlaka yapıl-
malıdır. Meme koruyucu ameliyat için tümörün tek 
odakta olması gerekmektedir.Birden fazla odak var-
sa memenin tamamının alınması gerekebilir. Koltuk 
altı lenf bezlerine yayılmış olması memenin tama-
mının alınmasını gerektirmez. Ancak kalan meme 
dokusuna radyoterapi uygulanması gerekmektedir. 
Memenin tamamının alındığı durumlarda ise uygun 
hastalarda aynı seansta ya da tedavinin tamamlan-
masından sonra meme konstrüksüyonu uygulan-
maktadır.

Kısaca kadınlarda sık görülen meme kanseri erken 
tanı ve gelişen tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilir bir 
hastalık haline dönüşmektedir. Erken tanı için düzenli 
hekim kontrolü görüntüleme yöntemleri önemlidir.

Kadınlarda sık görülen meme kanseri erken 
tanı ve gelişen tedavi yöntemleriyle tedavi 
edilebilir bir hastalık haline dönüşmektedir.
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el ağrısı, kalp Hastalıklarından sonra iş gücü 
kaybına neden olan ikinci sıklıkta rahatsızlıktır. 

Bu nedenle tanıya yönelik tedavi dışında yaşantıyı 
daha konforlu hale getirecek yöntemler üzerinde de 
çalışmalar mevcuttur.

Günümüzün ciddi tıbbi ve sosyoekonomik sorun-
larından 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 hasta-
ların %90’ı birkaç hafta içinde tamamen iyileşirken 
sadece %10’nun ağrıları 4-6 haftadan uzun sürmek 
tedir. Uzun süren ağrılarda bel fıtığı, tümör, faset 
eklem ağrısı, kalça eklemi bozuklukları, bel kayması 
ve psikolojik bozukluk gibi hastalıklar göz önüne alın-
malıdır.

Konservatif tedavinin ilk basamağında ağrınına 
azaltılmasına yönelik hareketleri gösterme, istirahat 
ve ağır kaldırmanın önlenmesi gibi pasif yöntemler 
yer almaktadır. İlaç tedavisinde ise ağrı kesici ve 
ödem giderici ilaçlarla beraber çeşitli kas gevşetici 
lerin kullanılması önemli yarar sağlamaktadır. Uzun 
vade de kilo vermesi önerilir. Bir grup hastada da 
ise olay uzar, tanı ne olursa olsun ne ameliyat ne ilaç 
kullanılması yeterli olmaz. Bu durumlardan ilki bel 
fıtığıdır.

Bel Fıtığı ve Transforaminal Enjeksiyon
Pratikte en sık rastladığımız bel ağrısı nedeni bel 
fıtığıdır. İki omurga arasındaki kıkırdak omurilik 
kanalına doğru yırtılarak ayağa giden sinirlere baskı 
yapar. Sonuç şiddetli bel ağrısını takip eden ayak 
ağrısıdır. MR tekniğiyle kolayca tanı konulan bel fıtığı 

vakalarında aslında tam olarak tedavi edici bir ilaç 
mevcut değildir. Kortizon diye bilinen steroid ilaçlar 
faydalı olabilir fakat mevcut yırtılan kıkırdakta damar-
lanma 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 yön-
temle direkt olarak hasta olan yere verilir ve etki eder.

Medikal tedaviye rağmen yanıt alınamayan hastalar-
da tercih edilen yöntemler arasında transforaminal 
epidural steroid enjeksiyonu bu nedenle önemli bir 
seçenektir. Ayrıca Herpes Zoster gibi enfeksiyöz sinir 
kökü hastalıklarında, kanserli hastalarda tümör invaz 
yonu sonucu gelişen ödem ve enflamasyonlarda, 
nevraljik ağrılarda, spinal kanal daralması, skolyoz, 
bel kayması olan hastalarda ve bel fıtığı ameliyatı-
na ragmen ağrısı geçmeyenlerde de iyi bir yöntem 
olarak uygulanmaktadır. 

Uygulamanın ameliyathane şartlarında özel bir rönt-
gen ve masa eşliğinde 3-5 dk gibi kısa sürede lokal 
anesteziyle yapılması ve hastanın 1 saat sonra evine 
gitmeside önemli bir avantajdır. Kortizon kelimesi 
hastaları korkutsa da nadir durumlar dışında, çok 
düşük miktarlarda kullanıldığı için hiç bir sakıncası 
yoktur. Evde 1 gün istirahati takiben normal yaşantı 
önerilir.

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

O P.  D R .  L E V E N T  A K D U Y G U
B E Y İ N  V E  S İ N İ R  C E R R A H İ S İ  U Z M A N I

Düzelmeyen Bel Ağrılarında
Yardımcı Tedavi Yöntemleri

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

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 sebe-
bi faset eklemdeki bozukluklardır. Tanı koyduru-
cu testler faset eklemindeki anormalliği gösterebi 
l ir, ağrının kaynağının faset eklemi olduğunu orta-
ya çıkarabilir. Gece ve hareketsiz kalmakla artması 
özelliğidir. Faset eklemlerinin gerçek bel ağrısının 
sebebi olduğuna karar verilirse faset eklemine uygu-

lanan düşük miktarda lokal anestezik madde en-
jeksiyonu 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 sure ağrı hafiflemesi 
sağlayabilir.

Her iki işlemde özel bir röntgen cihazıyla ameli-
yathane 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.
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tizm kavramını ilk olarak psikiyatrist Eugen  Bleuler 
kullanmıştır ve bu kavramı, kendilerini sosyal 

yaşamdan aşırı çeken hastaları için tanımlamıştır. 
Leo Kanner (1943) ise otizmi tanımlarken 3 önemli 
özellikten bahsetmiştir.

1.Otistik yalnızlık: Çocuğun dışarıdan gelen 
herhangi birşeyi önemsememesi, dışarda bırakması, 
aldırmamasıdır. Nesnelerle ilişki kurar, onlarla 
ilgilenir, saatlerce onlarla oynayabilir ama insanlarla 
ilişkileri tamamen farklıdır. Bütün davranışlara yoğun 
bir yalnızlık hakimdir.
2. Aynılık isteği: Çocuğun sesleri, hareketleri ve 
bütün performansları monoton bir şekilde hep 
tekrarlarla doludur, spontan aktivitelerde belirgin bir 
sınırlılık ve davranışlarında  aynı eylemlerin tekrarı 
üzerine ısrar vardır. 
3. Önemli dil problemleri: Geç kalan dil gelişimi, 
ekolali (anlamsız sözlerin üstüste tekrarlanması), 
zamirleri tersine çevirme ve aşırı gerçekçilik.
İşlevselliklerinde bozulma olmasına rağmen bazı 
özel yetenekleri korunabilir yada artabilir. Bunlar 
arasında; çocukların konuşmalarındaki şaşırtıcı 
detaylar, yıllar öncesindeki olayları kusursuz 
hatırlama, karmaşık örüntüleri ve sonuçları tam 
hatırlama görülebilir. 

Otistik bozukluklar, yaygın gelişimsel bozukluk 
içinde yer alır. Gelişimin çeşitli alanlarında yaygın 
ve şiddetli bozulmalarla seyreder. Sosyal etkileşim, 
iletişim ve stereotipik davranışların varlığı bunların 
içindedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALANLAR

1. Sosyal Etkileşimde Bozukluk
Otizmli çocuklar aşırı sosyal izolasyon gösterirler ve 
insanlarla ilişki kurmada yetersizdirler. Örneğin yüz 
yüzeyken kişiye bakmaz, kucağa alınmaya alışkın 
değildir ve seslenildiğinde bakmaz.

2. İletişimdeki Bozulma
İletişimdeki bozukluklar genel olarak otizmde görülür 
ve sıklıkla şiddetlidir. Bu, mutizmden (konuşmama), 
iletişimsizliğe kadar değişen şekillerde görülebilir. 
Kullandığı dilin özelliklerinde ekolali bulunur yani 
anlamlarını anlamaya çaba göstermeden diğerlerinin 
konuştukları cümleleri, sözcükleri tekrarlayabilir. 
Durumla ilişkisiz cümleleri yada sözcükleri söyleyebilir.

Otizmli çocukların dili sıklıkla kelimesi kelimesini 
açıklayan ve bilgiçlik taslayan bir şekildedir. Doğal 
olmayan, daha resmi bir dil kullanabilir. Aslına uygun, 
gerçek bir tarzda dili anlama eğilimleri vardır ve bazen 
bu gerçeklik korku verici olabilmektedir. Mesela bir 
hemşire “elini bana ver.” dediğinde otizmli çocuk 
hemşirenin onun elini tamamen vücudundan ayırıp 
ona vermesini istiyor gibi düşünüp korkabilir.

Otizmli çocuklar, 1. ve 3. bireyin doğru kullanımını 
anlamada zorluk yaşarlar. Zarfları tersine çevirebilirler, 
ben yerine seni kullanırlar yada isimlerle kendilerini 
gösterirler: “Yemek istiyorum” demek yerine “Ali 
yemek istiyor” gibi.

Otistik dilin genel olarak görülen diğer bir özelliği de 
vurgunun eksik olmasıdır, yani günlük dilde kullanılması 
beklenen melodi ve tonlamanın değişmesidir. Duygu 
ve anlam belirtmede tonda bir artma yada azalma 

S a ğ l ı k
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olmaksızın monoton konuşabilirler. Diğerlerinin dil 
ölçüsünü anlamada da eksiklerdir. Mizah, alay ve 
iğnelemeyi söylendikleri gibi algılarlar yani gerçek 
olarak algılarlar (temizlemediği halde iğneleyici olarak 
“burayı temizlediğin için teşekkürler” dendiğinde 
gerçek algılarlar).Çocukların iletişiminde diğer bir 
model de oyundur. Oyunlarında sembolik ve sosyal 
işlevlerde eksiklik olur.

3. Kıstılı ve Stereotipik İlgiler, Davranışlar
Otistik spektrumdaki çocuklar davranışlarının veya 
çevrenin, mekanın aynı kalması yönünde ısrarcı 
olabilirler. Çocukların aktiviteleri basittir. Yerde 
oturma, uzun zaman aralıklarıyla ileri-geri sallanma, 
ayakkabı bağını döndürmek yada koridorda aşağı-
yukarı koşmak gibi. Bazen aktiviteler karışık ritüellere 
benzer. Örneğin oyuncak bir kamyonu alan 5 yaşındaki 
bir çocuk, onu ters çevirip mırıldayan sesler çıkararak 
tekerleklerini döndürebilir. Aynılık ihtiyacı, çok sayıda 
yollarla ifade edilebilir. Örneğin aynı yemekler, aynı 
tabak, aynı araçlar, aynı tarzda kıyafetler seçilir yada 
mobilyalar özel bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır. 
Ufak tarzlarda çevreyi değiştirme girişimleri, çocukta 
panik ve öfkeye neden olabilir.

4. Bağlantılı Özellikler
Otizmli çocukların duyusal uyarılmaya olağandışı 
yollarla tepki verdikleri görülebilir.  Uyaranlara 
karşı aşırı duyarlı olabilirler. Örneğin dokunmaya 
ve derilerindeki kumaşları hissetmeyi dayanılmaz 
bulabilirler yada eziyet verici telefon sesi gibi seslere 
fazlaca tepki gösterebilirler. Bu durumun aksine, 
kendine zarar verme davranışları (kafasını çarpma, 
vurma, tokat atma, çizme yada kendilerini ısırma) 
görülebilir. Telefon sesine korku ve öfkeyle çığlık 
atan aynı çocuk, yangın alarmı sesine tamamen 
tepkisiz olabilir.

Otizmli çocuklarda kortikal bağlamda daha az 
uyarılma ortaya çıkar. Kortikal uyarılmayı arttıran 
tuhaf davranışlarla ilgilenirler. Bükülen objelere dik dik 
bakmak, parıldayan ışığı kapatıp açmak, gözlerinin 
köşesinde parmaklarını şıklatmak yada kompülsif bir 
şekilde mastürbasyon yapmak gibi.

Otizmli çocukların bilgin olduğu düşünülse göze 
çarpan başarıları göstermede bilinenden daha kısıtlı 
yetenekleri olabilir: telefon defterini ezberlemek, 
karışık denklemleri hesaplamak, melodileri taklit 
etmek, haftanın herhangi bir gününü bilmek, yabancı 
diller öğrenmek gibi. Bu parçalı yetenekler bu 
çocukların sadece %10’unda görülür.

Önemli Bilgiler
Bakım veren kişilere sıcak, sevecen bağlarda 
sorunlar, otizmin temel özelliğidir. Kanner (1943)’ın 
otizmin orijinal tarifinde merkez evreyi “bağlanma” 
olarak tanımlamıştır.

Özellikle 3 yaş öncesi dönemde anne-bebek 
bağlanma ilişkisi duygusal gelişim açısından 
oldukça önemlidir. Bu dönemde bebeğin 
annenin yüzüne bakmadığı, adı seslenildiğinde 
kayıtsız kaldığı, dil gelişimde gecikmeler olduğu 
görülüyorsa, yukarıda belirtilen diğer davranışlar 
olmadan da profesyonel destek almak oldukça 
önemlidir. Psikolojik desteğin ilk basamağı 
gelişimsel değerlendirmedir ve desteklenecek 
alanları belirlemek açısından oldukça önem taşır. 

Otizm tanısı almış çocukların aileleri; psikolog, 
psikiyatrist, çocuk doktoru, nörolog, öğretmen ve 
özel eğitim uzmanları işbirliği içinde çalışmalıdırlar. 
Çocukların özellikle iletişim becerileri, duyusal ve 

duygusal gelişim alanında destek alması 
oldukça önemlidir. 
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U Z M .  D R .  M E T İ N  O Ğ U Z
D E R M AT O L O J İ  U Z M A N I

Dermatolojik Lazer

azer tedavileri son 20 yıldır oldukça gelişti ve 
yaygınlaştı. Teknoloji ve tecrübeler hızla iler-

lerken dermatolojik ve kozmetik uygulamalarında 
çeşitliliği arttı. Pek çok hastamız lazer tiplerini ve 
markalarını öğrendi işlemleri sorarken marka ve lazer 
tipi sorar hale geldi. Lazer kullanımı bilgi, beceri ve 
tecrübe gerektirmektedir. Sadece hekimlerce ve o 
hekimin kendi dalında uygulanmalıdır. Bizim dalımız 
olan Dermatoloji ve Kozmetik konusunda lazer uygu-
lamalarımızı anlatacağım.

Akne tedavisi: 
Hem aktif akne hem de izlerinin  giderilmesinde 
lazerler çok etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ak-
tif aknelerde yan etkili ilaçları kullanmak isteme 
yen hastalarımızda Nd YAG lazerle akne lezyonları 
küçültülüp gözenekler giderilebilmektedir. Kalıcı 
izlerde Er Yag lazerle fraksiyonel yada soyma şeklinde 
uygulama yaparak çukurlar ve izler giderilmektedir.  
PRP uygulamasını da Fraksiyonel ve soyma lazerle 
birleştirip etkiyi arttırmakta, iyileşmeyi de hızlandır-
maktayız. Seans sayısı ve işlemin derinliği kişinin 
ihtiyacına göre belirlenmektedir.

Leke tedavisi: 
Lazerle bile olsa lekelere agresif bir işlem uygulan-
ması lekeleri arttırabilmektedir. Bu sebeple daha 
soft ve mümkünde fraksiyonel lazer PRP ile kom-
bine edilerek lekeler giderilebilir. Yine seans şekli 
ve sayısı lekenin durumu ve kişinin ten rengine göre 
ayarlanır.

ROZA hastalığı: 
Akne Roza komplek ve karışık bir durumdur. 
Genişlemiş damarlar, genişlemiş gözenekler ve De-
modex böceğinin olup olmaması hastalığın çeşit 

ve şiddetini belirler. Genişlemiş damarlar Nd Yag la-
zerle tedavi edilir geniş gözenekler ise gene Fraq 3 
dediğimiz tamamen noninvaziv yani yara bere yap-
mayan acısız bir uygulama ile 4-5 seansta kontrol 
altına alınır. Burunda patlıcan gibi şişme olmuşsa 
(Rhinophyma) soyucu lazerle bu durum düzeltilebilir.

Yüz ve gövde- bacaktaki genişlemiş damarlar ve 
ince varisler:
Bunların giderilmesi tamamen Nd Yag lazer uygu-
laması ile kolay ve etkili bir şekilde birkaç seansta 
mümkündür.

Çatlak tedavisi:
Çatlaklar cilt altı hasarı olduğundan giderilme-
si hep zor olmuştur. Fraksiyonel lazerler etkili olsa 
da birkaç seans uygulama yapmak gerekmektedir. 
Endo lazer metodu ile (cilt altına kanülle lazer uygu-
laması ) daha hızlı, çoğu zaman bir kerede mükem-
mel sonuç alınabilir.

Yüzeyel ben ve deri kabartılarının giderilmesi: 
Yüzde küçük ve yüzeyel benler her zaman sorun 
olmuştur. Cerrahi uygulama kalıcı izlere neden olur. 
Yüzeyel ve dikkatli soyma işlemi ile aynı anda çok 
sayıda küçük ve yüzeyel ben et benleri izsiz temiz- 
lenebilir.

Göz kapağındaki Ksantalezma: 
Göz kapağındaki ksantalezma ve küçük kabartı ve 
fibromlarda lazerle iz kalmadan temizlenebilir.

Siğil tedavisi: 
Hem Nd Yag hem de soyucu olan Er Yag lazerler 
siğillerin tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmak-
tadır. En etkili ve hızlı sonucu vermektedir.

L
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Koltuk altı terlemesi: 
Endolazer- lazer lipoliz metodu ile koltuk altındaki ter 
bezleri tahrip edilip terleme kalıcı olarak azaltılabilir. 
Lokal anestezi ile 30-50 dakikalık bir işlem ve kısa 
iyileşme süreci sonunda rahatsız edici terden kur-
tulunur.

Kozmetik olarak lazer çeşitleri ile yapılamayan işlem 
kalmamıştır. Lazerlerin kombine kullanımı ile güzel 
sonuçlar elde edilmektedir. Her işlemin etki gücünü 
ve sınırını bildiğimizden lazerler, Botox uygulama-
ları ve PRP gibi diğer işlemlerle kombine edilerek 
çok güzel ve kalıcı sonuçlar elde edebiliyoruz. EN-
DOLAZER denen deri altı tabakalara lazer uygu-
laması hem tıbbi hem kozmetik işlemlerin gücünü 
arttırmıştır. Endo yani iç uygulama cilt altı tabaka-
ları ince kanül veya direkt lazer fiberinin sokulması 
ile cilt altı dokuların etkilenmesi ve tedavi imkanını 
sunar. Endolazer tecrübe bilgi ve dikkat ister ama 
sonuçları kesin ve etkilidir. Hedef alınan cilt altı 
bölgesi yağlar,  sarkmış cilt hatta varisler endo-lazer 
metodu ile etkili bir şekilde giderilebilir.

Öncelikle kişinin ihtiyacı belirlenmelidir. Ayrıca 
kozmetik sonuç iyi hesaplanmalı kişinin beklen-
tileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bizim yak-
laşımımız doğal görünümdür. Bir kusuru tamamen 
yok etmek doğal olmayan görünümlere ifadesiz-
liklere ve tuhaf aşırılıklara neden olabilir. Bu sebep-
le elimizdeki tüm imkanları hesaba katıp plan yapıp 
hastamızla birlikte karar veririz.

Tedavi kişiye özeldir her hasta kendi şartların-
da değerlendirilip tedavi şeçilmelidir. Bunun için 
önceden muayane ile en uygun tedavi metodu 
seçilmelidir
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M ü z e l e r

Türk ve İs lam Eser le r i  Müzes i
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türk-İslam eserlerini topluca kapsayan ilk müzedir. 1914’te Süley-

maniye Medresesi’nin imaretler bölümünde kurulan müze, 1983’te İbrahim Paşa Sarayı’na taşındı.
 Sultanahmet Meydanı’nın batısında yer alan ve sultan sarayları dışında günümüze ulaşabilen tek 

özel saray olan bina XVI. yüzyıla tarihleniyor.

Mimar Sinan’ın en önemli yapılarından biri olan Sü-
leymaniye Camii Külliyesi içinde yer alan İmaret bi-
nasında 1914 tarihinde ziyarete açılmış ve “Evkâf-ı 
İslâmiye” (İslâm Vakıfları Müzesi) adını almıştır. 
Müzenin kurulmasına neden olan en büyük etken, 
Vakıf binaları olan cami, mescit, tekke, zaviye ve tür-
belerden eserlerin çalınmış olmasıdır. Bu sebepten 
dolayı, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa imzası ile güm-
rüklere yazılar yazılmış ve çalınan eşyaların Avrupa 
Müzelerine kaçırılması konusunda dikkatli olunması 
istenmiştir.

Türk ve İslâm Eserleri 
Müzesi koleksiyonları, 
büyük bir çeşitlilik göster-
mektedir. İslâm sanatının 
en erken döneminden 20. 
yüzyıla uzanan bir çizgide, 
içinde Emevi, Abbasi, 
Kuzey Afrika (Magrip), 
Endülüs, Fatımî, Selçuk-
lu, Eyyubî, îlhanlı, Mem-
lûk, Timurlu, Safavî 
devletleriyle çeşitli Kaf-
kas ülkeleri, beylikler 
ve Osmanlı Dönemi 
eserlerini inanılmaz bir 
zenginlikte barındıran 
bu koleksiyon, ayrı-

ca bu eserlerin çoğunun geldikleri yerin bilinmesini 
sağlayan vakıf kayıtları nedeniyle de büyük bir belge 
değeri taşımaktadır.

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan birçok 
bölüm, kendi başına bir müze oluşturacak zen 
ginliktedir. Bunlar halı, el yazmaları, ahşap, taş, 
cam-maden-seramik ve etnografya bölümleridir. 
Müzenin “El Yazmaları” bölümü, hemen hiçbir kolek-
siyonda benzerine rastlanmayacak niteliktedir. Erken 
İslâm Dönemi’nden 20. yüzyıla kadar uzanan geniş bir 
zaman dilimi ve İslâm ülkelerinin geniş coğrafyasın-

daki ülkeleri kapsayan koleksiyon, Os-
manlı sultanlarının kendi 
adlarına yaptırdıkları vakıf 
binalarındaki kütüpha 
neler için dönemlerinin en 
usta sanatçı ve hattat-
larına yazdırdıkları veya 
onlara hediye edilmiş 
eserlerle ayrı bir boyut 
kazanmaktadır. Ayrıca 
ferman, berat, vakfiye 
gibi benzersiz belge-
ler de içeren koleksi-
yon, 18.298’i bulan 
eser sayısı ile bilim 
dünyasınca tanınmak-
tadır. 
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Kaynak: www.tiem.gov.tr

Zengin Halı Koleksiyonu
Müzenin halı koleksiyonu, 1700’ü bulan sayısıy-
la dünyadaki en önemli koleksiyon olup müzenin 
uzun yıllar yabancı yayınlarda bir “Halı Müzesi” 
olarak tanımlanmasına neden olacak zenginlik ve 
çeşitlilik göstermektedir. Selçuklu Dönemi’nin 
ünlü örneklerinin yanı sıra, bütün Osmanlı halı 
grupları bu koleksiyonda olanca çeşitliliği ile 
temsil edilmekte; 15. yüzyıla ait seccade 
ve hayvan figürlü halılar, 15-17. yüzyıllar 
arasında Anadolu’da üretilen ve batıda 
Holbein ve Loto olarak anılan halılar 
ile zengin halı geleneğine sahip İran 
ve Kafkasya’nın çeşitli bölgelerine ait 
dev boyutlu örnekler de önemli bir kısım 
oluşturmaktadır.

Müze koleksiyonunda yer alan maden-
cam-keramik eserler, özellikle Orta Çağ 
maden sanatı açısından önem taşımaktadır. Bu eser-
ler sayesinde, 12-13. yüzyıldan Osmanlı Dönemi son-
larına kadar bilim, teknoloji, araç, gereç ve günlük kul-

lanımdaki eşyaların kademeli olarak nasıl değiştiğini 
görmek mümkündür.

Selçuklu’dan Günümüze Ahşap 
ve Çini Sanatı

Bugün çoğu artık ayakta olmayan Selçuklu ve Os-
manlı yapılarından gelen çini ve alçı kabartma 

eserler ile Abbasî Dönemi’nin ünlü başkenti 
Samarra’daki saraylardan kurtarılabilen du-
var resimleri ve Rakka’dan gelen keramikler 
müzenin diğer bir zenginliğini oluşturmak-
tadır. Selçuklu ve Beylikler Dönemi’ne ait 
pek çok kapı ve pencere kanadı, sanduka ve 
rahle, günümüze pek az örneği ulaşabilmiş 
bu sanat döneminin seçkin mirasını teşkil 
etmektedir. Ayrıca, Osmanlı Dönemi’nin 
sedef, fildişi, bağa işlemeli ahşap eserleri, 
kakma sanatının eşsiz örnekleri, Kur’an 

cüzü muhafazaları, rahleler, çekmeceler bu zengin 
koleksiyonun ilgi çekici parçalarıdır.

Müzenin bir bölümü de Türk günlük 
yaşamının yansıtıldığı etnografya kolek-
siyonuna ayrılmış durumda. Zengin bir 
işleme koleksiyonu, sosyal hayatın önem-
li kurumları olan “Hamam”, “Kahve”, 
“Karagöz” gibi konulara ait kapsamlı 
koleksiyonlar saha araştırması ile toplan-
mıştır. Türk halk hayatını yansıtan çeşitli 
eşya ile “İstanbul Kadın Giyimi” koleksi-
yonları, ilgi çeken önemli bir bölümdür. 
Müzenin Etnografya teşhir salonu ye-
nileme çalışmaları nedeni an itibariyle zi-
yarete kapalıdır. Söz konusu bölümünün 
2018 yılı ikinci yarısında ziyarete açılması 
planlanmıştır.

Adres
Binbirdirek Mh. Atmeydanı Sk. 
No:12,
34122  Sultanahmet / İSTANBUL
Telefon
+90 (212) 518 18 05 / 06 
Açık Olduğu Günler / Saatler:
Pazartesi - Pazar
09:00 - 17:00

İbrahim Paşa Sarayı’nın avlusundaki çınar 
ağacıyla birlikte tasvir edildiği bir minyatür

1700’e yaklaşan halı ve kilim koleksiyonu ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi,
sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli müzelerinden birisi olmuştur.



54

G e z i

Kar tepe

Samanlı Dağı’nın Zirvesi: Kartepe
Zirvesi deniz seviyesinden 1608 metre yükseklikte 
olan bölge meteorolojik verilere göre, kış aylarında 
kuzeybatı yönünden esen ve Karadeniz’i aşarak böl-
geye yoğun yağış getiren karayel rüzgârı etkisinde. 
Bu rüzgârların taşıdığı bulutlar Marmara bölgesinde 
ilk olarak karşılaştığı Samanlı Dağı’nın en yüksek te-
pesine, Kartepe’ye yoğun kar yağışı bırakmaktadır. 
Özelikle de İstanbul’da kar hasreti çekenlerin ilk 
durağı olması burayı Uludağ’dan sonra bölgenin en 
önemli kış turizmi merkezi konumuna getirmiştir.

Kayak ve kar keyfi için ideal noktalardan biri:

Tarihçe
Kocaeli’ne bağlı Kartepe; Uzunçiftlik, Uzuntarla, 
Eşme, Acısu, Maşukiye, Büyükderbent, Arslanbey, 
Sarımeşe ve Suadiye beldelerinin birleşmesiyle ilçe 
statüsü kazanmıştır. Merkez belediye Köseköy’ün 
kuruluşu 17.yüzyılın başlarına uzanmaktadır. Ancak 
zaman zaman yapılan kazı çalışmalarında ortaya 
çıkan Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser 
ve mezarlara bakıldığında Köseköy’ün kuruluşunun 
1600’lü yıllardan çok daha önceki tarihlere dayandığı 
hatta Bitinya Krallığı ile başladığı düşünülmektedir. 

Kış Turizmi açısından yoğun ilgi gören Kartepe, Marmara Bölgesi’nin üçüncü en yüksek noktasıdır. Kestane, 
çam, fındık, meşe gibi ağaçların karışımından oluşan oldukça sık ve gür ormanlarla kaplıdır. Kış aylarında 

Samanlı Dağı’nın en yüksek tepesi olan Kartepe’de tüm kış sporlarını yapabilir, bahar aylarında ise 
yemyeşil ağaçlar arasında kuş sesleri ile birlikte yürüyüşe çıkabilirsiniz. 

Fotoğraflar: Ergin Yavaş
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Kolay ve Zor Pistler Bir Arada
Yaklaşık 1250 metrede kurulu Kartepe Kayak Merkezi 
42 kilometrelik pist alanı ile Türkiye’nin sayılı kayak 
merkezlerinden biri haline getirmiştir. Merkezde;14 
adet doğal pist, 3 adet telesiyej ve 2 adet T Bar (te-
leski) bulunmaktadır. Kayağa yeni başlayanları ko-
lay pistler beklerken; usta kayakçılar, dik tepelerde 
yüksek dozda adrenalin salgılayabilirler. Özel ‘baby 
lift’ alanı da çocuklara ve çocuk kalmak isteyenlere 
ayrılmış durumdadır. Kaymak istemeyenler için ise 
zirvede yer alan kafeteryaya çıkıp kendilerini man-
zaraya bırakmaları tüm yorgunluklarına değecektir. 

Nerede Yemek Yenir?
Eğer zamanınız varsa Kartepe’nin 
yanı başındaki Maşukiye’de bol 
oksijenli ormanlık alanlarında 
doğa yürüyüşleri yapabilir, her 
keseye uygun restoranların bu-
lunduğu Alabalık Vadisi’nde ala-
balığın en lezzetlisini yiyebilirsiniz. 
Ama kar varsa sucuk-ekmek ve 
sıcak içecekler en iyi seçim ola-
caktır. Yol boyunca dizilen orman 
evlerinde bu keyfi yaşayabilir-
siniz. Sobanın üzerinde kızartılan 
ekmekler ve sucuk keyfinizi ikiye 
katlayacaktır. 

İstanbul’a Çok Yakın
İstanbul’da yaşayanlar bilirler; şe-
hirde bir noktadan bir noktaya git-
mekten daha kolaydır Kartepe’ye 
gitmek. Bu yüzden, kış aylarında 
binlerce kişi Kartepe’nin yolunu 
tutar. İstanbul’a 115 kilometre 
uzaklıkta olan Kartepe günübirlik 
tatillerin en önemli adreslerinden 
birisidir. İstanbul’un Anadolu Ya-
kası’nda oturanlar için 1 saatlik 
yolculuktan sonra zirveye var-
manız mümkündür. Bunun için 
tek yapmanız gereken TEM’den 
gelirken Kartepe tabelalarını takip 
etmek olacaktır. Yollar sürekli 
açık tutuluyor ve tuzlanıyor. Yine 
de risk almak istemiyorsanız 
otoyoldan ayrıldıktan sonra ser-
vislerle zirveye çıkabilirsiniz. 
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K i t a p

İnsanların çevreleriyle kur-
muş oldukları iletişimi ve 
sahip oldukları iletişim 
becerileri üzerine hazırla-
nan kitapta ilginç tespitler 
ve merak edilen sorulara 
uzmanların verdiği cevap-
lar bulunuyor. Kitaptan;

-Uzaya çıkan insanlarla ve 
dünyanın dört bir tarafıy-
la iletişim sağlayabilecek 
sistemleri kurmuş bu-

lunuyoruz. Ama maalesef; günlük hayatımızda anne 
kızıyla, baba oğluyla, komşu komşuyla, yöneticiler 
çalışanlarıyla, öğretmenler öğrencileriyle, eşler bir-
birleriyle iletişim kurmakta zorluk çekiyor.

“Bilgi çağını bilgelik 
çağına dönüştürürken 
yol göstericimiz Mevlana 
olacaktır. Çünkü o ruhsal 
yapımızdaki şifrelere 
dokunuyor, bizde var 
olan duyarlılığı harekete 
geçiriyor.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

aynı umutsuzluklar, sanki insanı birbirinin kopyası 
hayatlar yaşamaya zorlar. Sınavlar geçilemediğinde 
yaşamda yol almak da imkânsızlaşır. Gerçekte ise 
bu sınavları kendisine neden sipariş ettiğinin farkı-
na varanlar, tekrar çemberinden çıkışı görebilir ve 
yaşamda ilerleyebilirler. 

Dört Sınav; günümüzde her insanın başında olan ve 
en çok zorlandığımız ilişkiler, para, sağlık, teslimi-
yet sınavlarını ve bu sınavlardan nasıl geçileceği-
ni ayrıntıları ile açıklıyor, sizi kendiniz hakkında 
düşünmeye zorluyor. Artık bir şeylerin değişmesi 
gerektiğine inanıyorsanız ve yaşamın size sunmaya 
istekli olduğu zenginliği kucaklamaya hazırsanız bu 
kitap sizi değişime zorlayacak. Okurken kendinize 
şaşıracak, sınavları yanlış anlamanın hayatı zor-
laştırmaktan başka bir işe yaramadığını görecek-
siniz. Tereddütsüz tekrar tekrar okumak ve başka-
larına okutmak isteyeceksiniz. Fakat bu bir kitap 
değil, âdeta ruhunuza fırlatılmış bir işaret fişeği.

21. yüzyıl ile benliğimizin 
yükseleceği ve çok faz-
la sınavın yaşanacağı bir 
döneme girdik. Hırs ve 
dünyevi isteklerimizin son 
10 yılda çok arttığı bu 
dönemde, içinizde bir şey-
lerin yanlış gittiğini hissedi-
yorsanız ve aynı döngüler 
içinde kapalı kaldığınızı 
görüyorsanız artık uyanış 
zamanınız gelmiş demektir. 

Yaşam sınavları, her insanın öğrenmek zorun-
da olduğu dersleri içerir ve bu dersler geçile-
mediğinde “kader” zannettiğimiz kısır döngülere 
insanı hapseder. Kısır döngüler, aynı hayatı değişik 
şekilleriyle tekrar yaşamak gibidir. İnsanlar, me-
kânlar ve konular değişir ama yaşanan içerik aynı 
kalır. Aynı acılar, aynı hissediş, aynı zorluklar ve 

-Elini yumruk olarak sıkan kimselerle tokalaşılamaz. 
İletişim; sıkılan bu yumrukları açma becerisidir. Aç-
makla kalmayıp onunla el sıkışabilmek, dostukların 
başlangıcı da olabilir. Unutmamak gerekir ki böyle 
durumlarda ya bir düşman kazanırız ya da kalıcı 
bir dost...

-Çevresiyle etkin ve sağlıklı iletişim kurup bu beceri-
yi gösterebilenler; hayatlarında daha başarılı olmak-
ta, hem insanları sevmekte hem de herkes tarafın-
dan sevilmektedirler.

Böyle kişiler,kendilerine ve çevrelerine bir kalite kat-
maktadırlar. Zira hayattaki başarımız, çevremizle 
kurduğumuz iletişimdeki başarıyla doğru orantılıdır.

İLETİŞİM DÜNYAMIZ - Hayati Odabaşı

4 SINAV İLE TEKRAR ÇEMBERİNDEN ÇIKIŞ - Serdar Çakır

Sayfa Sayısı: 256 - Baskı Yılı: 2012

Sayfa Sayısı : 256 - Baskı yılı : 2016

Sayfa Sayısı : 105 - Baskı yılı : 2016

İnsanlık Mevlana’yı yeniden keşfediyor. Çünkü onun 
öğretisi yaşadığı zamana hapsedilemeyecek kadar 
evrensel. Çünkü hepimizin ondan öğreneceği çok 
şey var. Prof. Dr. Nevzat Tarhan buradan bakarak, 
Mesnevi’nin çağları aşan bilgeliğinin ruha nasıl şifa 
olabileceğini anlatıyor. 

Tarhan, Mesnevi Terapi’de Mevlana’yı günlük hayat-
ta bize yol gösterecek bir rehber olarak tanımamız 
gerektiğini anlatıyor. İçimizdeki hakikati görmemizi, 
farkındalığımızı artırmamızı sağlayacak önerilerle, 
Mesnevi’yi modern psikoloji tarafından da kabul 
gören bir anlayışla kalbe ve ruha şifa veren bir eser 
olarak okutuyor. 

MESNEVİ TERAPİ - Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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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 • 
Generali Sigorta A.Ş. •

Groupama A.Ş. •
Gulf Sigorta A.Ş. •

Güneş Sigorta A.Ş. •
Halk Sigorta A.Ş. •

Inter Partner Assistance-IPA •
Mapfre Sigorta A.Ş. •

Ray Sigorta A.Ş. •
Sencard Sağlık Hizmetleri A.Ş. •

(Acıbadem Sigorta ve Aksigorta A.Ş.)
Sombo Japan Sigorta A.Ş. •

Unico Sigorta A.Ş. •
Zİraat Sigorta A.Ş. •
Zürich Sigorta A.Ş. •

ÖZEL ŞİRKETLER VE KURUMLAR
• Albayraklar A.Ş
• Artı Yaşam Card
• Aktif Grup Şirketleri
• APRIL Turkey Assistance (CORIS Dan.)
• AGIS Turkey Assistance
• Barsan Global Loj. A.Ş.
• Back-up Card
• Büyük Anadolu Sürücü Kursu
• Care&Creste (Çilek Card)
• Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi
• İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri
• İSPARK
• IBM
• İGDAŞ A.Ş.
• IRCICA (İslam, Tarih ve Kültür Araştırma Mr) 
• İSFALT A.Ş.
• İSKİ A.Ş.
• İSKİ Hukuk Müşavirliği
• İSTAÇ A.Ş.
• İstanbul Ulaşım A.Ş.
• Mavi Jeans
• PERPA
• Santa Farma İlaç
• Shell Club Smart Card
• Şişli Kart
• TRT World
• THY-Türk Hava Yolları
• UPS Kargo

RESMİ KURUMLAR
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
• Borsa İstanbul A.Ş (BIST)
• İstanbul Adliye Sarayı
• PTT Genel Müdürlüğü Sağlık Yardım Sandığı
• Şişli Belediyesi
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
• TBMM Çalışan Memurları ve Hak Sahipleri
• TBMM Milletvekilleri ve Hak Sahipleri
• T.C Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
• T.C Sosyal Güvenlik Kurumu 

 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü
• Beşiktaş Spor Kulübü
• Darüşşafaka Cemiyeti
• İstanbul Sanayi Odası-İSO
• İstanbul Ticaret Odası-İTO
• İstanbul Kuyumcular Odası-İKO
• İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı
• İstanbul Mali Müşavirler ve
 Muhasebeciler Odası - İSMMMO
• Müstakil İş Adamları Derneği-MÜSİAD
• Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı - TÜRGEV
• Türkiye Engelliler ve Spor Yardım Vakfı - TESYEV
• Türk Büro-Sen
• Yeşilay Vakfı

BANKALAR VE SANDIKLAR
Akbank T.A.Ş. •

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti .(Sandık) •
Fortis Bank A.Ş. •

Esbank Eskişehir Bankası A.Ş. •
Takas ve Saklama Bankası A.Ş. •

Şekerbank T.A.Ş. •
Şeker Sigorta A.Ş Yardım Sandığı Vakfı •

T.C. Merkez Bankası •
T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü •

(Devlet Memurları-657) 
T. İş Bankası A.Ş. •

T. Vakıflar Bankası T.A.O •
Yapı Kredi Bankası A.Ş. •

T.C. Ziraat Bankası A.Ş Mensupları
Emekli ve Yardım Sandığı •

Türk Telekom Vakfı Yardım Sandığı •

ANLAŞMALI KURUMLAR LİSTESİ

ANLAŞMA DETAY BİLGİLERİNİ
0212 314 14 14’DEN
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

OKULLAR
  İstanbul Bilgi Üniversitesi •

Özel Saint Micheal Lisesi •
Doğa Kolejleri •




