TA N I V E T E D AV İ B Ö L Ü M L E R İ
ACİL SERVİS VE AMBULANS HİZMETLERİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Oral İmplantoloji
Ortodonti
Pedadonti
Periodontoloji
Protez
ANESTEZİ, ALGOLOJİ VE AĞRI MERKEZİ
Genel ve Lokal Anestezi
Spinal/Epidural Anestezi
BESLENME VE DİYET
Sağlıklı Beslenme Programı
Hastalıklarda Beslenme Programı
Kişiye Özel Kilo Verme ve Alma Programları
Bölgesel Zayıflama
-Andülasyon
-Lenf Drenaj
-Soğuk Lipoliz
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
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/Erkek Check-up
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK KARDİYOLOJİ
Fetal Ekokardiografi
ÇOCUK NÖROLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Alerji Testleri
Sağlıklı Çocuk Takibi
DERMATOLOJİ
Derma Lazer
Ciltte PRP Tedavisi
Jinekolojik Lazer
Dermatoskopi
ENDOKRİNOLOJİ
ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
Botoks ve Dolgu Uygulamaları
Meme Rekonstrüksiyon-Jinekomasti
Dış Kulak Estetiği
Yüz ve Boyun Germe
Liposuction
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
ESWT
Ağrı Tedavisi Kuru İğne
Klinik Pilates
GASTROENTEROLOJİ
Gastroduedonoskopi
Kolonoskopi
Endoskopik Kanama Müdahaleleri
GENEL CERRAHİ
Endokrin Cerrahi
Gastroenteroloji Cerrahisi
Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi
Meme Cerrahisi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
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
OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ
Cerrahi Yöntemlerle Yapılan Obezite Tedavisi
Medikal Yöntemlerle Yapılan Obezite Tedavisi
ODYOLOJİ VE İŞİTME TARAMA
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Artroplasti-Kalça Cerrahisi
Ayak Cerrahisi
Diz Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Spor Yaralanması
Ağrı Tedavisi-PRP
PERİNATOLOJİ
PSİKİYATRİ
PSİKOLOJİ
Psikoterapi
Kişilik Testleri
RADYOLOJİ
Bilgisayarlı Tomografi
Direkt Röntgen
Kemik Dansitometri
Mamografi
MR (Manyetik Rezonans)
Renkli Doppler Ultrason
Ultrasonografi
Perküten Radyoloji (Biopsi İşlemleri)
SAÇ EKİM KLİNİĞİ
UYKU LABORATUVARI
ÜROLOJİ
Prostat Cerrahisi
Mikrocerrahi
Varikosel Cerrahi
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı
YOĞUN BAKIMLAR
Erişkin Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım

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

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Me r hab a
Sevgili Türkiye Dostları,

Yeni bir sayı ve dopdolu bir içerikle siz değerli Türkiye dostlarımızla bir araya
gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Ekibimiz tarafından sizler için titizlikle hazırlanan sağlık iletişimi yayınımız
Reçete’nin bu sayısı da yine ilgiyle okuyacağınız içeriklerle dolu. Dergimizin bu
sayısının da sizler için sağlık rehberi olmasını ümit ederiz.
Hastanemizde akıllı bina sistemine göre yapılan modern yeni binamız ile
birlikte 15’i Erişkin, 10’u Yenidoğan Yoğun Bakım olmak üzere toplam 125
yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Toplam 4bin metrekare kapalı alanda
ve 10 katlı olarak hizmete giren yeni binamız özellikle yoğun bakım yatak
kapasitesi ile hizmet vermektedir.
Hizmete açılan yeni binada; Kadın Hastaları ve Doğum Polikliniği ve
Doğumhane, Fizik Tedavi Kompleksi, Erişkin ve Yenidoğan Yoğun Bakım
Üniteleri, Görüntüleme Sistemleri (Bilgisayarlı Tomografi, Ultrason ve Röntgen)
ve Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezimiz bulunmaktadır.
Yeni binamızda hizmet vermeye başlayan Estetik Cerrahi Merkezimizde;
Botoks ve dolgu uygulamaları, meme rekonstrüksiyon-jinekomasti (meme
büyütme, küçültme, dikleştirme), dış kulak estetiği, estetik göz kapağı
cerrahisi, kaş kaldırma, yüz ve boyun germe, liposuction gibi tedaviler başarı
ile uygulanmaktadır.
Güçlenen tıbbi ve idari kadromuzla siz değerli misafirlerimize en iyi hizmeti
sunmaya çalışıyoruz. Alanında uzman hekimlerimizle ailemiz büyümeye devam
ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur KÜÇÜK ve
Uzm. Dr. İlkay TOPRAKLI, Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Mustafa KURNAZ
hasta kabulüne başlamıştır.
Hastanemiz topluma sağlık hizmetleri sunarken, sadece tedavi edici hizmetleri
vermekle kalmayıp, topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir.
Çevre ve doğaya duyarlı bir anlayışla hareket eden hastanemiz, gelecek
nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak üzere Çevre Kuruluşları
Derneği (ÇEKUD) ile yürüttüğü ortak bir projeye imza attı.
ÇEKUD ile beraber ortaklaşa yürüttüğümüz bu projemizde hastanemizde
doğan her bebeğe 1 adet fidan bağışlıyoruz. Bağışlanan fidanlar dönemsel
ekim alanlarına dikilmektedir. Dikilen fidanların umutla beraber yeşerip,
bebekler ile beraber büyümesini dileriz.
Sağlık sektörü olarak çok önemli bir iş yapıyoruz. Bu nedenle en büyük
mutluluğumuz, sağlığına kavuşarak hastaneden ayrılan hastalarımız oluyor.
Yüksek standartlardaki sağlık hizmetlerimizi daha fazla insana ulaştırmaya,
hep birlikte değişmeye, gelişmeye ve büyümeye devam edeceğiz.
Bu vesile ile Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz.
Sağlıklı günler dileriz.
F a r u k KOC A
Başhekim
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İçind e k i l e r
06
11
12
14

BİZDEN HABERLER
A R A M I Z A Y E N İ K AT I L A N
DOKTORLAR
T Ü R K İ Y E H A S TA N E S İ ’ N D E
SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ DÖNEM
SAÇ EKİM İŞLEMİ HAKKINDA
MERAK EDİLENLER

GÖZ LAZER CERRAHİSİNDE SON GELİŞME:
SMILE LAZER
DOÇ. DR. HANEFİ ÇAKIR
O P. D R . E R D İ N Ç C E Y L A N

16
18
20

ORTOPEDİ VE T RAVM AT OLOJ İ DE
KÖK HÜCRE T E DAVİ S İ
PROF. DR. ATİL L A PA RM A K S IZO Ğ L U

O RTA K U L A K İ LT İ H A P L A R I N D A
UÇAR FLEBİ TEKNİĞİ
O P. D R . H Ü S E Y İ N C E VAT U Ç A R

32
34
36
38
40

ANESTEZİ (NARKOZ) NEDİR?
U Z M . D R . Y U S U F Z İ YA Y E N E R
İSHALLE BAŞETME YOLLARI
U Z M . D R . F U LYA Ö Z C A N
H İ P E RTA N S İ Y O N
D O Ç . D R . S A B A H AT T İ N G Ü L
D E R M AT O L O J İ K L A Z E R
UZM. DR. METİN OĞUZ
TOKSOPLAZMA NEDİR?
NASIL BULAŞIR?
O P. D R . Ö Z G Ü R Ç E T İ N E R

OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ)
D O Ç . D R . AY L A A K B A L

22

YÜZ BÖLGESİ DOLGU VE
BOTOX UYGULAMALARI

24

MEVSİMSEL ALERJİK RİNİT
(SAMAN NEZLESİ)

26

SÜNNET HAKKINDA MERAK EDİLENLER

28

BOYUN FITIĞI

30

B A Ş D Ö N M E S İ ( V E RT İ G O )
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31

GEBELİKTE BALIK YEMELİ MİYİM?
O P. D R . N E V R A T O PA L İ S M A İ L O Ğ L U

DR. ÖMER ALP

DOÇ. DR. ÖZNUR KÜÇÜK

O P. D R . C E M K A R A

O P. D R . L E V E N T A K D U Y G U

O P. D R . İ L H A N Ö Z B E K

42

44
46

DOĞUM PSİKOLOJİSİ
UZM. PSK. HATİCE ÇİZMECİOĞLU KERETLİ
M İ K R O B İ Y O TA
DYT. ESRA KURT MUTLU

48

MÜZELER

50

GEZİ

IHLAMUR KASIRLARI

GÖBEKLİTEPE

TÜ RK İY E H A S TANESİ

DANIŞMA KURULU
Acil Servis
D r. Me h m et SA R G I N
D r . R a h m e t M U S TA FA
D r . A m a n S U LTA N O V
Ağız ve Diş Sağlığı
D t . H i l a l Yı l d ı z Y Ü K S E L
Dt. Mustafa KURNAZ
Anestezi
Uz m . D r. F i g e n E R G Ü N
Uz m . D r. Leve nt M E R İ Ç
U z m . D r . Yu s u f Z i y a Y E N E R
Beslenme ve Diyet
Dyt. Esra Kurt MUTLU
Dyt. Bahattin ARSLAN
Beyin Cerrahisi
O p . D r . L e v e n t A K D U YG U
Biyokimya
Uz m . D r. E m i n e A K I N

T Ü R K İ Y E H A S TA N E S İ
A D I N A İ M T İ YA Z
SAHİBİ VE BAŞHEKİM
F a r u k KO C A
S O R U M L U YA Z I İ Ş L E R İ M Ü D Ü R Ü
H a ya t i O DA B A Ş I
YAY I N K U R U L U
D r. M e h m e t S A R G I N
Op . Dr. Nev ra TOPALİS MAİLOĞLU
S e m ra K AYA
Halil ÖZTÜRK
EDİTÖR
Beril BAKİ
G R A F İ K TA S A R I M C I
E r g i n YA V A Ş

YÖ N E T İ M Y E R İ
T Ü R K İ Y E H A S TA N E S İ
M E R K E Z M A H . DA R Ü L AC A Z E C A D .
N O : 1 4 / 1 3 4 3 8 1 Ş İ Ş L İ / İ S TA N B U L
TEL: 0212 314 14 14
FA K S : 0 2 1 2 3 1 4 1 4 1 5
w w w. t u r k i ye h a s t a n e s i . c o m

Çocuk Cerrahisi
P r o f . D r . Yu n u s S ÖY L E T
O p . D r. Ce m K A R A
Çocuk Kardiyoloji
D o ç . D r . Yı l m a z M U T L U
Çocuk Nöroloji
D o ç . D r. B a r ı ş E K İ C İ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
D o ç . D r. Ö z n u r K Ü Ç Ü K
U z m . D r . E s r a Ç E T İ N K AYA
Uz m . D r. S a l i m E R D O ĞA N
Uz m . D r. Ş ü k r ü Ç İ D O
Uz m . D r. İ l ka y TO P R A K L I
Dermatoloji
Uz m . D r. Met i n O Ğ U Z
Uz m . D r. Me ht a p K A R A AS L A N
Endokrinoloji
D o ç . D r. Fev z i BA L K A N

Göz Hastalıkları
P r o f . D r . Tu n ç O VA L I
P rof. D r. Me h m et ÇA K I R
D o ç . D r. Ha n e f i ÇA K I R
O p . D r. M . Ka d i r EG E M E N O Ğ LU
O p . D r . Ç o l p a n O VA L I
O p . D r. M . B a h a t t i n K I R
O p . D r. E rd i n ç C E Y L A N
O p . D r. E m re G Ü L E R
İç Hastalıkları
D o ç . D r. S a b a h a t t i n G Ü L
U z m . D r . A h m e t F a r u k YA Ğ C I
Uz m . D r. Me h m et Ne c i p Ç E T İ N E R
U z m . D r . Ya s i n K E S K İ N
Kalp Damar Cerrahisi
D o ç . D r. B i l a l Ka a n İ N A N
O p . D r. Ca fe r A B BAS O Ğ LU
Kardiyoloji
P r o f . D r . R ı f a t E r a l p U L U S OY
Kadın Hastalıkları ve Doğum
P rof. D r. M u s t a fa K Ü Ç Ü K ( Pe r i n a t o l o j i )
O p . D r . Tü l a y KO L D A Ş
O p . D r. Ö zg ü r Ç E T İ N E R
O p . D r. Ayş e Me r ye m U S LU
O p . D r. Fü reya Z i l a l H O CAG İ L
O p . D r. Ayş e S O L A R O Ğ LU
O p . D r . N e v r a T O PA L İ S M A İ L O Ğ L U
O p . D r. Me ht a p K A R A AS L A N
O p . D r. N i h a l ÇA K I R
Klinik Psikoloji
Uzm. Psk. Hatice ÇİZMECİOĞLU
Uzm. Psk. Gülşah DURSUN
Uzm. Psk. Rahşan Ezgi DÖNMEZER
Kulak-Burun-Boğaz
P rof. D r. İ r fa n D E V R A N O Ğ LU
P r o f . D r . İ s m e t E r c a n C A N B AY
O p . D r. A h m et Y I L D I R I M
O p . D r. İ l h a n ÖZ B E K
O p . D r. Ceva t U ÇA R
O p . D r. E m ra h Ç E L İ K
Nöroloji
D o ç . D r. Ad i l e ÖZ K A N

F i z i k Te d a v i v e R e h a b i l i t a s y o n
D o ç . D r. Ay l a A K BA L
U z m . D r . F a t m a İ n c i AY D İ L E K

Obezite ve Metabolik Cerrahi
O p . D r. E ro l V U R A L

Gastroenteroloji
U z m . D r . R e f i k O KÇ U
Uz m . D r. Fu l ya ÖZCA N

O r t o p e d i v e Tr a v m a t o l o j i
P r o f . D r . A t i l l a PA R M A K S I Z O Ğ L U
O p . D r . M e h m e t H E LVA C I
O p . D r . Ta r ı k Ş E N E R

Genel Cerrahi
P r o f . D r . H a s a n TA Ş Ç I
O p . D r. Ca v i t H A M Z AO Ğ LU
O p . D r . E c e KO Ç U M
Göğüs Hastalıkları-Alerji
P r o f . D r . R e c e p AY D İ L E K
Estetik, Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi
D r. Ö m e r A L P
O p . D r . Te k i n G Ü M Ü Ş O Ğ L U

YA P I M

Psikiyatri
Uz m . D r. Zey n e p Ş E N K A L
Radyoloji ve Görüntüleme Ünitesi
Uz m . D r. Ad n a n A L P T E K İ N
Uz m . D r. Fu n d a A K AÇ L I
Uz m . D r. N i l g ü n E R E N
Uz m . D r. Ö m e r Fa r u k E VC İ L
Uz m . D r. Ne ca t i S Ö N M E Z
Üroloji
O p . D r . A h m e t Ta l h a B E Ş I Ş I K
BASKI
İHLAS GAZETECİLİK. A.Ş.
MERKEZ MAH. 29 EKİM CAD.
İ H L AS P L A Z A N O : 1 1 A /4 1
Y E N İ B O S N A , BA H Ç E L İ EV L E R / İ S T.
TEL: 0212 454 30 00

Reçete Dergisi Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin sağlık sektöründeki mesleki süreli yerel yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır.
Dergide yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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Bizden Haberler
Hastanemizde Her Yeni Doğan, Doğa İçin Bir Fidan

Hastanemiz topluma sağlık hizmetleri sunarken, sadece tedavi edici hizmetleri vermekle kalmayıp, topluma karşı sorumluluk bilinci ile
hareket etmektedir.

Asırlık çınarlarıyla birlikte tarihi yapılara sahip olan hastanemiz; geçmişten
kalan değerli bir miras olarak değerlendirilmekte, bütün süreçlerinde insan
sağlığı için çaba harcanırken, bunun ayrılmaz bir parçası olan çevre ve yapısal bütünlüğün korunması için de duyarlı davranmaktadır.
Çevre ve doğaya duyarlı bir anlayışla hareket eden hastanemiz, gelecek
nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak üzere Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) ile yürüttüğü ortak bir projeye imza attı.
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), yaşadığımız doğanın korunması
ve çevreyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. ÇEKUD, bugün 15
bölge, 81 il ve 8 yurtdışı temsilcisi ile binlerce çevre ve doğa dostu gönüllüsüyle birlikte kamu yararı statüsünde
faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur.
ÇEKUD ile beraber ortaklaşa yürüttüğümüz projemizde hastanemizde doğan her bebeğe 1 adet fidan bağışlıyoruz. Bağışlanan fidanlar dönemsel ekim alanlarına dikilmektedir. Dikilen fidanların umutla beraber yeşerip,
bebekler ile beraber büyümesini dileriz.

14 Mart Tıp Bayramı

Sağlık sektöründe 29 yıldır kaliteli hizmet anlayışından
ödün vermeden hizmet veren hastanemiz; kıymetli hekimlerimizin 08 Mart Tıp bayramını hediyelerle kutladı.
Gece - gündüz, 7/24 insan sağlığına hizmet eden tüm
Tıp Çalışanlarına minnettarız.

Dünya Kadınlar Günü’nü
Kutladık

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir
gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal
başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Bizde Türkiye
Hastanesi olarak 08 Mart’ta kıymetli çalışanlarımızın
Dünya Kadınlar Gününü çiçeklerle kutladık.
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Yıldız Teknik Üniversitesi
Hisar Tesisleri’nde

Birim Sorumluları ile
Bir Araya Geldik

Hizmetlerin belirlenen amaçlara uygun olarak
yerine getirilebilmesi için gerek kurum içinde ve
gerekse yönetsel düzeyde etkin bir iletişim sisteminin kurulmasına ihtiyaç vardır. İyi bir iç iletişim
olmadan personel ve birimler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak mümkün değildir. Bizde
hastanemizde kurum içi eğitimlere önem vermekteyiz. İlgili Bölüm Sorumluları ile aylık olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Yönetim Toplantısı’nı Mayıs
ayında Yıldız Hisar Restoranında gerçekleştirdik.

Dünya Ağız Sağlığı Günü’nde

Ağız Bakımının
Önemine Dikkat Çektik

20 Mart Dünya Ağız Sağılığı günü kapsamında hastanemizde gerçekleştirdiğimiz etikliğimizde ağız ve diş sağılığı ile ilgili
bir analiz yaptık. Doğru diş fırçalama teknikleri, doğru bilinen
yanlışlar, ağız bakımı için neler yapılmalı gibi konuların birebir
konuşulduğu ve yoğun ilgili gören etkinliğimize katılan tüm
misafirlerimize teşekkür ederiz.

Ayvansaray Üniversitesi
Kariyer Günleri

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, her yıl düzenlediği kariyer günleri kapsamında mezun durumda olan öğrencilerini sektör profesyonelleri ile bir araya getirmeye devam ediyor. Bizde
hastanemiz uzman kadrosu ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve
İlk-Acil Yardım bölümleri öğrencileri ile bir araya geldik ve deneyimlerimizi paylaştık.

Hemşireler Günü

Hemşirelik mesleği bireyi bilme, yanında olma, onun yaşamını kolaylaştırma gibi birden çok faaliyetleri kapsamaktadır. İyileştirici bakım sürekli iletişime dayanır. Hemşireler
hastasının iyileşme sürecinin en büyük ortaklarındandır.
Hastaların iyileşme yolculuklarında yanında olan hemşireler iyileşme sürecini de hızlandırmaktadır. Sağlımızın
özen ve özveri elçileri değerli hemşirelerimizin 12 Mayıs
Hemşireler Günü’nü kutladık.
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2018 yılı Değerlendirme Toplantısı

Türkiye Hastanesi Büyüyecek

Türkiye Hastanesi olarak, ‘2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nı İhlas Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in katılımıyla gerçekleştirdik.
Toplantıda konuşan Ahmet Mücahid Ören, “Türkiye Hastanesi bizim için çok
kıymetli. Hastanemizi, bulunduğu bölgede ve başka yerlerde büyütecek
önemli planlarımız var” dedi.
Türkiye’nin ilk butik hastanesi olma özelliğini taşıyan
ve 1991 yılından beri hizmet veren Türkiye Hastanesi,
‘2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nı İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in katılımıyla İhlas Holding’de gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye
Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, hastane yöneticileri ve hekimler hazır bulundular. Ayrıca meslekte 25. Yılını dolduran ve Türkiye Hastanesi ailesinden
ayrılan toplamda 20 hekime vermiş oldukları hizmetten
dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.

“Hasta memnuniyetinde en iyisi biziz”

Türkiye Hastanesi’nin kendileri için çok özel yeri olduğunu belirten Ahmet Mücahid Ören, toplantıda yapmış olduğu konuşmasında, “Hastanemiz özel hastaneler arasında da çok özel. 29 yıl önce bu yola çıkarken,
Enver Bey, bir yol tayin etti. Bizler hep ‘Önce faydalı
olalım, sonrasında hak ettiğimizi alırız’ düşüncesiyle
hareket ettik. Bununla birlikte Türkiye Hastanesi kurulduğu günden bugüne ekonomik olarak kendi ayakları
üzerinde durduğu gibi sürekli kendini yenileyebilecek
kabiliyete de sahiptir. Hasta ve hasta yakını memnuniyeti bakımından en iyisi biziz. Enver Bey’in tedavi sürecinde hastanede bizler nasıl rahat ettiysek, her gelen
öyle rahat etsin, aynı hassasiyetle tedavi görsün istedik.
Böyle bir hastane Türkiye’nin hiç bir yerinde yok” dedi.

“Türkiye Hastanesi bizim için çok kıymetli”

Türkiye Hastanesi’nin Enver Bey’in sağlık sorunları yaşadığı dönemdeki hissiyatıyla özdeşleşerek kurulduğunu kaydeden Sayın Ören, hastanenin kuruluş fikrinin
temellerinin atıldığı süreci şu sözlerle aktardı:
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“Enver Bey ile böbrek nakli için yurtdışına gittik. Ağır bir
ameliyattı. Öncesinde doktorla
görüştük. Doktor bize ameliyatın sonuçlarının neler olabileceği konusunda açıkça her
şeyi anlattı. Enver Bey ‘Bir
doktor hastasına böyle her
şeyi bir anda söyler mi?” dedi.
Oradaki anlayış bu. Doktor
hastasını bilgilendirmek zorunda ama bu durum bizim kültürümüze, yapımıza farklı geldi.
O günlerden sonra Enver Bey
‘Bir hastane kuralım. Bizimle
nasıl muhatap olunmasını istiyorsak, bize gelenleri de öyle
karşılayacağız, tedavi edeceğiz
ve uğurlayacağız’ dedi.
O günlerde yaşanan sıkıntı hastanenin kurulmasında alınan kararda çok etkili oldu. O günlerde atılan
tohumlarla bugün bu noktaya gelindi. Türkiye Hastanesi bizim için en kıymetli işlerimizden bir tanesi. Holding çatısı atlında, her fırsatta ‘En iyi yatırım imkanı,
en iyi tıbbi imkânlar ve en iyi doktorla nasıl çalışılır?’
konusu hedeflerimiz arasında hep ilk sıradadır. Ekonomik çalkantıların olduğu dönemde ikinci binamız
tamamlandı ve açıldı. Hastanenin kapasitesi yüzde
40 arttırıldı. Bir kaç planımız daha var. Bu planlar çerçevesinde hastanemiz, hem bulunduğu bölgede hem
de başka yerlerde büyüyecek. Bu konuda kararlıyız.
Aynı titizlik ve kalitede başka yerlerde de hizmet vermek istiyoruz.”

“2018’de butik hastane işletme başarısını
ortaya koyduk”

“Türkiye’deki özel sağlık sektörü dünyadaki yerini almış durumda” diyen Türkiye Hastanesi Genel Müdürü
Hayati Odabaşı, toplantıda 2019 hedeflerini belirlediklerini söyleyerek, geceyle ilgili değerlendirmesini şu
ifadelerle yaptı: “2018 yılı özel sağlık sektörü açısından
biraz zor geçen bir dönem oldu. Hem hastalarımız hem
de özel hastaneler bu konuda sıkıntılar yaşadı. Ancak
çok şükür Türkiye Hastanesi olarak hem çalışan mutluluğunu ve hem de hasta memnuniyetini sağladığımız
için hasta kaybımız olmadı. Bu yönüyle de butik hastane
işletme başarısını doktorlarımızla ortaya koyduk. Bu başarımızı bütün doktorlarımızla birlikte paylaşalım, ‘2019
yılını daha iyi nasıl yapabiliriz, hastalarımızı daha iyi nasıl
memnun edebiliriz?’ konularında istişareler yapalım istedik. 2019 yılındaki hedeflerimizi ortaya koyduk. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı uğurladık. Hastanemizin 29.
Yıllında, meslekte 25.yılını dolduran hekimlere hizmetlerinden dolayı tebrik etmek adına plaketlerini verdik.”
Türkiye Hastanesi’nden emektar hekimlere vefa
plaketi
Toplantının ardından meslekte 25. yılını dolduran emektar hekimler, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı
A. Mücahid Ören’in elinden plaketlerini aldı.
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Bayan Youkhana’ya
Başarılı Operasyon

Irak asıllı ABD vatandaşı olan Marleen Youkhana
isimli hastamız Chicago’ da Uluslararası Havalimanında Güvenlik Şefi olarak görev yapmaktadır.
Misafir olarak ağırladığımız Bayan Youkhana’ya,
Estetik Cerrahi Uzmanımız Dr. Ömer ALP tarafından 8 ayrı operasyon yapılmıştır.
Bayan Youkhana’ya Türkiye Hastanesi’nde,
burun ucu estetiği, karın germe ve liposuction,
bacak germe ve bir takım vücut şekillendirme
operasyonları başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Operasyon süreci ile hızlı iyileşme döneminde
olan hastamız Dr. Ömer Alp ve ekibine teşekkür ederken, hemşire ve yardımcı sağlık personellerinin güler yüzlü, sevecen tavırları ile kendi-

sini evinde gibi hissettiğini söyleyerek bu süreçte kendisine destek
olan tüm hastane personeline teşekkürlerini iletti.
Yakın zaman da kendi yakın çevresine de hastanemizi tanıtacağını söyleyen Bayan Youkhana, bu konuda Türkiye lokasyonun da,
Türkiye Hastanesi’nin herkes için tercih sebebi olacağını da iletti.

Anne Adayları Gebe Okulu’nda
Anne adaylarını bilinçli ve bilgi sahibi olarak doğuma hazırlayan Gebe Okulu etkinliğimiz her
ay Hastanemiz Kafeteryasında ücretsiz olarak
gerçekleştirilmektedir. 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 gücenmesini, korkularını
gidermeyi amaçlar. Etkinliğe alanında uzman;
Klinik Psikoloğumuz, Psikiyatrımız, Çocuk
Doktorumuz, Diyetisyenimiz, Ebe Hemşiremiz ve Yoğun Bakım Hemşiremiz, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız konuşmacı olarak katılmaktadır. Dileyen tüm anne adayları
ücretsiz olan etkinliğe katılabilirler. Detaylı bilgi
için 0212 314 17 85 - 86’yı arayınız.

Kadın Hastalıkları Uzmanlarımız

Toplantıda Bir araya Geldi
Rahim (Endometrium) kanseri endometrium olarak isimlendirilen rahim iç zarının kanseridir. Son güncel bilgi ve teknolojileri
yakından takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü doktorlarımız; Perinatoloji, yüksek riskli gebelikler jinekolojik onkoloji,
kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Mustafa Küçük
Başkanlığı’nda rahim (endometrium) kanseri toplantısına katıldılar.
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Aramıza Yeni Katılan Doktorlar
PROF. DR. İRFAN DEVRANOĞLU
KU L AK, BU RU N BOĞA ZBA Ş BOY U N CERRA HİSİ U ZM ANI

PERİ NATOLOJİ - YÜKSEK Rİ SK Lİ
GEB ELİ KLER - Jİ NEKOLOJİ K ON K OLOJ İ ,
KADI N HASTALI KLAR I VE DOĞ U M U ZMA N I

UZMANLIK ALANLARI
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Jinekolojik Onkoloji
(Kadın Genital Kanser Cerrahisi)
• Perinatoloji - Yüksek Riskli Gebelikler
(Maternal-Fetal Tıp)
• Ürejinekoloji
• Reproduktif Endokrinoloji ve İnfertilite

UZMANLIK ALANLARI
• Kulak Hastalıkları (Otoloji)
• Pediatrik KBB
• Baş - Boyun Tümörleri
• Larengoloji
• Vertigo
• Nörootoloji
• Dış Kulak Yolu Atrezileri

DOÇ. DR. ÖZNUR KÜÇÜK

ÇOCU K S A ĞL IĞI VE HA S TAL IKLAR I
U ZM A NI

UZMANLIK ALANI
• Sağlıklı Çocuk İzlemi
• Sosyal Pediatri
• Alerji ve Astım
• Çocuk Göğüs Hastalıkları

UZM. DR. İLKAY TOPRAKLI
ÇOCUK SAĞLI ĞI VE HASTALI K LA R I
UZ MANI

UZMANLIK ALANLARI
• Sağlıklı Çocuk İzlemi

DR. ÖMER ALP

ES T ET İK, PL A S T İK VE REKONSTRÜKTİ F
CERRA Hİ U ZM ANI

UZMANLIK ALANLARI
• Botoks ve Dolgu Uygulamaları
• Meme RekonstrüksiyonJinekomasti (Meme Büyütme,
Küçültme, Dikleştirme)
• Dış Kulak Estetiği
• Estetik Göz Kapağı Cerrahisi
• Kaş Kaldırma
• Aşırı Terleme Tedavisi
• Cildin Yenilenmesi

PROF. DR. MUSTAFA KÜÇÜK

•
•
•
•
•
•
•
•

Burun Ameliyatları
Yüz Şekillendirme
Dudak Kalınlaştırma
Karın, Kol ve Bacak Germe
Yüz ve Boyun Germe
Kalça Kaldırma
Deriye Yönelik Tedaviler
Liposuction

O P. D R . E M R E G Ü L E R
GÖZ HASTALI KLAR I UZ MANI

UZMANLIK ALANI
• Katarakt Cerrahisi
(Akıllı lens ve Torik Göz içi lensleri)
• Refraktif Cerrahi
(Excimer Lazer, LASIK, I-LASIK, I-Design, PRK)
• Keratokonus
(Cross Linking, Korneal Halka Uygulamaları, FAKIK-IOL),
• Medikal Retina
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Türkiye Hastanesi Uluslararası Hizmetler Departmanı, Türk
misafirperverliğin bir elçisi olarak farklı Ülkelerden gelen hastalarımıza ve
refakatçilerimize hizmet vermekten memnuniyet duymaktadır.

Türkiye Hastanesi’nde

Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Türkiye; son 10 senede sağlık turizminde benzersiz bir
tecrübeye ev sahipliği yaparken şimdi de gelecek 10 senede dünyada söz sahibi kabul edilen lokasyonumuzun
kaderini de etkileyecek bir döneme giriyor. Gelinen noktada okulu olmayan ama çoklu deneyim gerektiren ve
çevre kıtaların sağlık durumunu da etkileyen bir endüstri
oluşturuldu. Rekabetin sadece tıbbi çıktılar üstünden
olmadığı ve her geçen gün artan beklentiyi karşılamak
zorunluluğu; yeni dönemde daha önemsenecek yeni rekabet parametrelerini de görev tanımlarına ekletti.
Hastalar ve refakatçiler kendi ülkelerinde olmayan tedaviler dışında; bazen daha iyi bir tedavi protokolü ya
da hizmet için de yollara düşebiliyor. Fiyat hassas bir
segment olsa da herkes daha önce hiç gidilmemiş bir
ülkede, konuşulamayan bir dilde sağlık hizmeti almanın
zorluğunu ve stresini göğüsleyerek yola çıkıyor.
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Sağlıkta, otelcilik hizmetine bakışımız
turizmdekiyle yarışır nitelikte

Türkiye Hastanesi; Uluslararası Hizmetler Departmanı ile
yıldızlı otellerin hizmetiyle yarışabilecek destek hizmetlerini
yurtdışından gelen her hastaya sunmayı hedefliyor. Başka
ülkeler de bedel ödenen servisler hastanemizde yabancı
hastaya bakış açımızın da etkisiyle hizmetlerimizin vazgeçilmezi oldu. Ama asıl amacı turizm olmayan bu kitleye
sunulan hizmetlerde beklenti oldukça yüksek ve bu hizmet serisi ancak birtakım organizasyonel tecrübe ile aksamadan yönetilebilir. Her süreci bilinçli şekilde takip edecek tecrübeli birilerine ihtiyaç duyuluyor. Sağlık turizminde
uzmanlaşma alanları dışında tecrübe, o ülkeden gelenlerin beklentisini gerçekleştirecek empati ve organizasyon
yeteneği, dil, sektörel jargon ve kurumsal kültür, güleryüz,
zamansız ve mekansız çalışma becerisi ve pozitif enerji
gibi sayısız noktaya hakim olmayı gerektiriyor.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Patient Experience/ Hasta Tecrübesinin
merkezinde yer alan Uluslararası Hasta
Hizmetleri Birimi

Evlerindeki konforu hastanemizde devam ettirebilme
çabamıza paralel gerçekleşen zor tıbbi vakalara rağmen süreç iyileşme ile sınırlı değildir. Refakatçilerin ve
hastaların yaşadığı tedavi dışındaki süreçleri planlamak
ayrı bir uzmanlık ister. İptaller, değişiklikler, beklemeler,
beklentiler, dil, memnuniyet ve iletişim yeteneğinin iyi olması gibi hususlarda uluslararası hasta departmanı çalışanlarına önemli sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluk
ise; çalışanın köprüden öte bir vazifeyi yerine getirmesini
zorunlu kılıyor.

Nitelikli personelimiz kurum
kültürünün global aynası ve
temsilcisi

Sağlık sektöründe alınan hizmetten memnuniyet, anlık
olduğu kadar transparandır
ve en büyük pazarlama
yatırımıdır. Devasa bütçelere mal olan pahalı
tanıtım giderlerinden en
hızlı dönüş alınan ve en
etkin olanı kesinlikle hasta memnuniyetidir. Yeni
hastaların çekilmesi, tıbbi çıktıların iyileştirilmesi,
klinisyen-hasta iletişimi,
bilgilendirme, takip ve diğer her alanda hasta-refakatçi-doktor üçgeni dışındaki
unsurların tek bağlantı noktası
yurtdışı hastaları takip eden birimdir. Refakatçiyi memnun edememenin eksikliği, başarılmış tüm operasyonlara zarar verir. Bu sebeple çok sayıda
parametrede aynı anda mükemmeliyet odaklı yaklaşım kalite standartlarının ötesinde bir kalite indikatörüdür.

Hizmet duplikasyonu kurguda olmalı

Yerli hastaya sunulan her hizmetin başka ülkeden, dilden, kültürden ve dinden hastaya sunulabilmesi için çeviri hizmetleri dışında vizyon ve tecrübe gerektirir. Yurtdışı hastası alabilme kararı; altı doldurulması gereken ve
tek seferlik olmayan operasyonlar dizisi anlamına geliyor.
Bu kurgu kurumun ve her departmanı ilgilendiren koopere edilmiş bir alandır. Bu sebepledir ki Türkiye Hastanesinde Uluslararası Hizmetler Departmanı hastanedeki
tüm birimlerle entegre çalışarak hastaya ve refakatçilere
360 derece hizmet sunmayı mümkün kılar.

Kurum değerlerimizin her dildeki karşılığı olan pazarlama omurgamızın farklı kültürlerdeki karşılığını gördükçe
değerlerimizi önceliklendirme konusuna yatırımı devam
ettirdik.

Sağlık turizminde 2023 hedeflerimiz

Pazarlama yöntemlerimizden biri de kurum geleneğimizdeki misafir odaklı yaklaşımımızdır. Türkiye Hastanesi
olarak sağlık turizmi endüstrisinde 2023 yılında globalde nerede yer alacağımız sorusuna göre uzun vadeli
stratejilerimizi belirledik. Tüm olası senaryolara adapte
ettiğimiz alt yapımız ile ülkeye döviz girdisi yaratan katma değeri yüksek bir endüstri olarak eforumuzu
kurumumuza olduğu kadar ekonomi ve
ülke imajına da katkısı olduğunu bilmek bizi daha da büyümeye sevk
ediyor.

Uluslararası hastaya
sunulan hizmet
kurumun gülen
yüzüdür

Yurtdışı süreçleri takip
eden departmanımızın
başarısı yönetimin vizyonu olmadan eksik
kalacaktır. Dolayısı ile
sağlık turizmine yönelik eksiklikler ile ilgili bir
check-list içindeki maddelerden biri de yönetimlerin katılımıdır denilebilir.
Yurtdışından gelen hastalara yönelik operasyonlarda tek
bir departmanın sahiplendiği her
hizmet, yönetim kademesinden
başlayan birimlerin ortak başarısı veya
başarısızlığıdır. Doğru yöneticilerin doğru atılmış adımlarının arkasını getirecek ekipler;
başarıyı garantileyecek ve daim kılacaktır. Bu sebepledir
ki; Türkiye Hastanesi misafirperverliği ve geleneğini; 35
ülkeyi hedef alan coğrafyadan gelen hastalarına ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyor.
Hasan ARSLANYÜREĞİ
Uluslararası Hizmetler Koordinatörü

Pazarlama yöntemlerimizden biri de kurum
geleneğimizdeki misafir odaklı yaklaşımımız

Hastanemizde sürdürülebilir pazarlama yöntemlerinin
yanına biraz da ülke algısını yerleştirecek bir bakış açısı ile misafirperver kurum kültürümüzü misyonlaştırdık.
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Sağlık

Saç Ekimi İşlemi
Hakkında
Merak Edilenler

Yüzyıllardır erkeklerin korkulu rüyasına haline gelen kellik
problemi medikal yöntemler sayesinde bir sorun olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla modern zamanların en önemli
estetik müdahalelerin başında kuşkusuz saç ektirme
operasyonu geliyor. Dünyada da trend olan alan saç ekimi operasyonu kellik sorununu büyük oranda çözüme
kavuşturmaktadır.
Saç ekimi ve işlem hakkında merak edilenleri ve sıkça
sorulan soruları cevapları ile beraber sizler için derledik.

Sac ekimi nedir?

nun yanı sıra uygulanan anesteziye karşı alerjisi olanlara da
uygulanmaz. En önemlisi de tamamen kellik problemi olan
kişilere saç ekimi operasyonu uygulanmaz.
Saç ekiminde başarıyı etkileyen unsurlar nelerdir?
• Nakil yapılacak alanın büyüklüğü
• Verici bölgedeki saçın sıklığı
• Bu bölgedeki saçın kalınlığı
• Bu bölgenin büyüklüğü
• Kişinin genel olarak sağlığı
• İşlemi yapacak doktorun alanındaki uzmanlığı

Dökülmüş ya da seyrelmiş saçların restore edilmesi
amacıyla yapılan bir medikal estetik uygulamasıdır. Kişinin kendisinden alınan dokunun başka bir noktaya nakil
edilmesi işlemi olan saç ekimi, dünyada ve ülkemizde
yaygın olarak uygulanmaktadır.

Kimler saç ekimi yaptırabilir?

Yaş, hormonlar, ailesel kalıtımına bağlı nedenler gibi
androjenik saç dökülmelerinde sıklıkla tercih edilen bir
operasyondur. Bunun yanı sıra;
• Yanık sebebiyle saçını kaybedenler
• Yüz germe operasyonu geçirenler
• Hastalıklar sebebiyle saçlarını kaybedenler
• Kadın tipi saç dökülmesi yaşayanlar

Kimler saç ekimi yaptıramaz?

Bunu belirlemek için önce kişiye kan testi uygulanır. Kan
testinin sonucuna göre saç ekiminin kişiye uygun olup
olmadığına karar verilir. Bu noktada belirleyici unsur kişinin ciddi bir sağlık sorunu olup olmadığıdır. Eğer kişide
kalp, şeker, karaciğer yetmezliği, tansiyon gibi hastalıklar varsa saç ekimi uygulaması tercih edilmeyebilir. Bu-
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Saç ekiminin mevsimsel kısıtlaması var mı?

Saç ekimine en uygun zaman kişinin kendisinin psikolojik
ve maddi anlamda en uygun olduğu dönemdir. Herhangi
bir mevsimde saç ekimi yapılmasının önemi pek yoktur ama
şunu belirtmek gerekir ki bazı aylarda saç dökülmeleri mevsim geçişlerinde sıklaşıp azalabilir. Kişi kendi saç yapısına
göre bu durumu değerlendirerek ekim işlemine başlayabilir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Saç ekimi öncesi saç analizi ve muayenesi
nasıl yapılır?

Saç ektirmeye kesin olarak karar veren kişiler bir uzmana başvurduğunda, öncelikle farklı testlere tabi tutularak
muayene edilmektedir. Saçların döküldüğü alanlardaki
saç köklerinin yapısı, saçın naklinin yapılacağı ense kökünde yer alan saçların sıklığı ve ne kadar saç nakli yapılacağı analiz edilir. Kişilerin saç yapısı birbirinden farklı olduğundan dolayı saç ekimi yapılmadan önce kişinin saç
rengi, saç telinin kalınlığı ve dökülme oranı değerlendirilir.
Doğru bir planlama ve analiz tekniği ile başarıya ulaşmak
mümkün olmaktadır.

Başarılı bir saç ekimi operasyonu için neler
yapılmalıdır?

Saç ekiminin başarılı olabilmesi için hem uzmanların hem
de hastaların uyması gereken noktalar vardır. Doktor açısından başarı konusunda en önemli nokta saç çizgisinin
doğru tespit edilmesidir. Saç ekimi işleminin en önemli
detayı saç ekimi yapıldıktan sonra kafa da çok doğal naturel bir görünüm elde edilmesidir. İşlemin yapıldığı belli
olan ve doğal olmayan bir görüntü kişi üzerinde negatif
etkiler bırakır. Saçın ekildikten sonra kafa da en doğal
görünmesinin başlıca faktörü saç çizgisinin yüze ve kafaya uygun şekilde oluşturulmasıdır ki bu işlemi yapanlar
açısından en önemli detaydır.

Saç ekimi süreci nasıl işler?

Saç ekimi operasyonu hastane ortamında, alanında uzman hekim ve hemşireler aracılığıyla yapılır ve yaklaşık 4
ila 8 saat arasında sürer. Ancak saç ekimi süreci sadece
işlem sırasını kapsamaz öncesi, sırası ve sonrası vardır.

-Saç ekimi öncesi;

Saç ekimi operasyonunun başarıya ulaşmasında doktorun uzmanlığı kadar kişinin gösterdiği özveri de önemlidir. Bu durum hazırlık aşamasında daha da önem taşır. Örneğin saç ekimi öncesi hastanın doktorundan
habersiz ilaç almaması gerekir. En az 1 gün sigara
kullanmamalıdır. Operasyon günü hafif yemekler
tercih edilmeli, giyilip çıkarılması kolay kıyafetler
giyilmelidir. Operasyon öncesinde kişiye kan testi
uygulanır. Bu şekilde olası riskler önceden tespit
edilir. Test sonuçları uygun olduğu takdirde saç
ekimi için bir engel kalmaz. Sonrasında saç ekiminin planlanmasına geçilir. Planlamanın doğru yapılması için saç ekimi yaptıracak
kişinin saçını kestirmemesi gerekir. Doktor planlama dahilinde
kişinin donör bölgesi, kelleşme seviyesi gibi kriterleri
değerlendirir. Kişinin yüz
hatlarına en uygun alın
çizgisini belirler. Sonrasında ise kişinin saçı
tıraş edilir ve hasta
operasyona alınır.

-Saç ekimi sırasında;

Bir cihaz yardımıyla kanallar açılır. Açılan kanalların derinlikleri greft boyu ile eşit olmalıdır. Eşit olmadığı takdirde
greft cildin üst yüzeyinde kalabilir. Ekilen greftlerin kalınlığı ile kanalların kalınlığı aynı olmalıdır. Aksi durumda
sonuç istenildiği gibi doğal olmaz.

-Saç ekimi sonrasında;

Operasyon sonrasında saç ekiminin gerçekleştiği bölgede kırmızı renkte kabuklanmalar yaşanması doğal
bir reaksiyondur. Gün aşırı baş yıkandığı takdirde bu
sorun giderilebilir. 5 gün içinde kabuk problemi ortadan kalkar. 15 ila 60 gün arasında ekilen saçlar dökülmeye başlar. Yeni saçların çıkması ve kişide gözle görülür değişiklikler olması 3. ay ile başlar. İşlemin tam
olarak sonuç vermesi 6 ila 12. aylar arasında gerçekleşir.

İşlem sonrasında dikkat edilmesi gerekenler
nelerdir?

• Operasyonu takip eden 48 saat boyunca ekim yapılan
bölgeye temas edilmemesine çok özen gösterilmeli,
• Gece uyurken olası sürtünmeleri önlemek için dikkat
edilmeli, küçük ve sert bir yastık kullanılmalı,
• Kıyafetleri giyip çıkarırken saç ekimi yapılan bölgeye
zarar gelmemesi için daha çok geniş yakalı, fermuarlı
giysiler tercih edilmeli,
• İlk 15 gün saça işlem yapmaktan kaçınılmalı,
• İşlem yapılan bölgeye zarar verecek sporlara en az 45
gün sonra başlanmalı,
• Yıkama işleminden sonra saça kesinlikle havlu değdirilmemelidir.

Saç ekimi sonrası iyileşme süreci nasıl olur?

Saç ekim sonrasında yaklaşık iki haftalık bir iyileşme
süreci vardır. Operasyonun;
• Birinci günü ekilen saçların kontrolü ve
pansumanı yapılır.
• Üçüncü günde doktorun tavsiye ettiği
şekilde losyon ve şampuanlar ile
saçlar yıkanır.
• Onuncu gün operasyon
sonrası oluşan kabuklar
ve pullanmalarda
dökülme
gözlenir.
• İkinci
haftada saç
derisi tamamen
iyileşmektedir.
• Üçüncü hafta
içerisinde ekilen saçların
tamamına yakını dökülmektedir.
• Dördüncü ay içerisinde dökülen
saçların yerini yeni saçlar alır ve saçlar
sağlıklı bir şekilde uzamaya başlar.
• Altı ay sonunda ekilen saçlar diğer
saçlardan ayırt edilmemekte ve saçların
doğal kesimi yapılabilmektedir.
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G Ö Z H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

O P. D R . E R D İ N Ç C E Y L A N
G Ö Z H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

Göz Lazer Cerrahisinde Son Gelişme

SMILE Lazer

Göz Lazer cerrahisindeki son gelişmelerden biri de SMILE lazer tekniğidir.
SMILE lazer cerrahisi, patentli bir teknoloji olan VisuMax femtosaniye lazer
kullanılarak gerçekleştirilir ve FDA tarafından onaylıdır.
SMILE lazer tekniği, femtosaniye lazer ile yapılan LASIK
ve FLEX işlemlerinden farklı olarak flep oluşturmadan
miyopi tedavisinde kullanılan yeni bir keratorefraktif cerrahi işlemdir.
Excimer lazer cerrahisindeki ablasyon denilen korneanın traşlanması bölümüne SMILE lazer tekniğinde gerek
kalmamakta ve direkt femtosaniye lazerle oluşturulan
lentikül denen parçacık kornea içinden alınarak tedavi
tamamlanmaktadır.
SMILE lazer tekniğinde kornea yüzeyinde ve dış katlarında kesi olmadığı için kornea yapısı korunmaktadır.
Bu özellik, SMILE lazer tekniğinin oldukça güvenilir ve
emniyetli olmasını sağlamaktadır.
Bıçaksız lazer tedavilerinde bir devrim niteliği taşıyan ve
özellikle yüksek miyoplarda oldukça iyi sonuçlar veren
SMILE lazer tekniğinde, bütün cerrahi basamaklar tek
lazerle ve bıçaksız olarak uygulanmaktadır. Femto LASIK yöntemine göre çok daha küçük kesi ile disk çıkarılması (lentikül) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede
işlem sonrasında hastalarda daha az batma, yanma ve
daha hızlı iyileşme, yüksek refraksiyona sahip hastalarda
daha güvenli tedavi gibi avantajları da bulunmaktadır.
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SMILE Lazer Kimlere Uygulanabilir?
• 18 yaş ve üzeri kişiler,
• Son bir yıl içinde refraksiyonda artış olmayan kişiler,
• Miyopi değerleri -1.00 ila -8.00 dereceler arasında
olan kişiler,
• Astigmatizma değerleri -5.00 derecenin altında olan
kişiler,
• Genel göz ve kornea sağlık durumu uygun olan kişiler
Smile lazer tekniği için uygun adaylar olarak değerlendirilmektedir.
SMILE Lazer Kimlere Uygulanamaz?
• 18 yaş altında olan kişiler,
• Son bir yıl içinde refraksiyonda değişiklik olan kişiler,
• Hipermetropisi olan kişiler (SMILE ile hipermetropi tedavisi çalışmaları devam etmekte),
• Kollajen doku hastalığı olan kişiler.
• Hamilelik veya emzirme döneminde olan kişilerde
Smile lazer tekniği uygulanmamaktadır.
SMILE Lazer Nasıl Uygulanır?
Ameliyat öncesi detaylı bir göz muayenesi ve tetkikleri
sonucu öncelikli olarak kişinin göz yapısının SMILE cerrahisine uygun olup olmadığı değerlendirilir. Kişinin gözlerini oynatmasını engelleyen bir vakum halkası yerleştirilmesi sonrası ortalama 22 saniye süren lazer uygulanır
ve kornea içinde oluşturulan lentikülün 2-4mm olan bir
kesiden dışarı çıkarılması ile birlikte işlem sonlandırılır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

SMILE Lazerin Avantajları Nelerdir?
• Korneal flep oluşturmak için büyük bir kesi oluş-

turulmadığı için flep dokusuna ait komplikasyonlar
beklenmez.
• Kapakçık açılmadığı için, kapakçığın kayma veya yer
değiştirme riski bulunmaz.
• Kornea biyomekaniğinde üstün koruma sağlar.

• Daha az bir kornea kesisi oluşturulduğundan,

kesilen sinir sayısı daha az olur ve his kaybına bağlı
ortaya çıkan göz kuruluğunu minimal seviyelere iner.
• Flep dokusunun kaybının engellenmesiyle daha
yüksek göz derecelerine sahip olan hastalara da
artık SMILE uygulanabilmektedir.

SMILE Lazer Tedavi Yönteminin Aşamaları

Femtosaniye teknolojisi ile gözün ön
tabakası (kornea) içerisinde tek adımda
ince bir lentikül (disk şeklinde doku)
oluşturulur.

Cerrah, oluşturulan lentikülü korneada
açılan 2.0 mm’lik açıklıktan kornea
dışına çıkarır. Herhangi bir flap
(kapakçık) kesmeye gerek yoktur.

Göz içerisinde oluşturulan lentitkülün
çıkarılması sonucu korneanın
şekli değiştirilerek gözdeki kırma
kusuru düzeltilir. Herhangi bir flap
oluşturulmaması sebebi ile kornea
biyomekaniği daha az etkilenir.
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Ortopedi ve Travmatolojide

Kök Hücre Tedavisi
Kök Hücre (SVF: Stromal Vasküler Fraksiyon) Nedir?
Tüm organları ve dokuları oluşturan ana hücreler olup temas ettiği doku hücresine dönüşebilen ve ihtiyaç duyulan
amaca göre kendini şekillendirebilen yapılardır. İnsan vücudunun fiziksel hasarlarını gidermede ve onarımında kullanılan kök hücreler, kas, kemik, kıkırdak ve de yağ gibi insan vücudunun önemli dokularına dönüşerek, iyileştirme
süreci başlatabilen öncül hücrelerdir. Bu öncül hücrenin
fonksiyonel olarak birincil yetkinliği, büyüme sağlayarak
çoğalma eylemi gerçekleştirmek ve hasarlı dokuyu orijinal
haline geri döndürerek iyileştirmektir. Bu kök hücreler her
dokuya farklılaşma özelliklerine sahiptirler. Köken aldığı
bağ doku hücreleri olan kas, yağ, kemik, kıkırdak, tendon, ligament gibi hücrelere farklılaşabilir.

Mezenkimal kök hücre sadece kendi bulunduğu dokudaki hasarı onarmakla kalmaz, başka dokudaki hasar durumunda da diğer dokuya geçer ve onarım sağlar. Bağ
doku kökenli olmaları nedeniyle ilgili doku hücrelerinin gelişimine ve fonksiyonuna katkı sağlarlar. Hasarlı hücre ile
kaynaşma yetenekleri vardır. Bağışıklık sistemini uyarmadıkları için enjekte edildiği dokular tarafından kabul edilirler. Her doku iyileşmesinde olduğu gibi hastanın yaşına
ve harabiyetine bağlı olarak iyileşmenin tamamlanması
3-6 ay arasındadır. PRP gibi yöntemlerde 5-10 adet kök
hücre varken SVF kök hücre tedavisinde 1 milyon - 2.5
milyon adet arası kök hücre vardır.
Kök hücrelerimiz tüm ortopedik tedavilerde ana tedavi ya
da cerrahi tedavilere destek olarak yardımcı tedavi olarak
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
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Kök hücrelerin yeni doku oluşturması işlemi, yeniçağın
başlangıcı olarak kabul görmüştür. Oldukça iyi sonuçlar
veren bu yöntem, zamanla tıbbi araştırma alanında birincil
öneme sahip olmuştur. Vücudun en etkin tedavi ajanları kullanılarak biyolojik bir tedavi reaksiyonu başlatıp şifa
sunmayı hedefler.

Kök Hücre Tedavi Çeşitleri?

-Yağ kaynaklı kök hücre: Vücudumuzun yoğun olarak
yağ barındıran göbek bölgesi kök hücre açısından oldukça zengindir. Yağlarımızdan hazırlanan kök hücrelerimiz
kullanım alanı en geniş olan hücrelerdir. Kök hücrelerin
insanın yağ dokusunda kemik iliğinden 50 kat daha fazla
olduğu bilinmektedir. Kas tedavileri, bağ ve tendon tedavileri, kıkırdak tedavileri, kemik tedavileri gibi ortopedinin
tüm tedavilerinde kullanıma uygundur.
-Kemik iliği kök hücre: Kemik iliği hücrelerimiz vücudumuzdaki büyük kemiklerimizin içinde yoğun olarak bulunur. Kalçamızdaki leğen kemiği ise kemik iliği kaynaklı kök
hücre hazırlamak için en ideal kemiktir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Kemik iliği kaynaklı kök hücrelerimiz ayak ve ayak eklemi,
diz ve tüm diz eklemi, kalça ve kalça eklemlerindeki kemik
ve kıkırdaklı dokuların tedavisi için oldukça uygundur.

cerrahi tedavilere alternatif olamazlar. Bu yüzden hastalar
ağrılarının başladığı erken dönemde gecikmeden hekime
başvurmalıdırlar.

Kök Hücre Tedavisinin Ortopedi Alanında Kullanımı
Diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi, meniskus patolojileri, ağrısı geçmeyen diz operasyonları spor sakatlıkları,
kalçada oluşan avasküler nekroz, donuk omuz, kas ve
tendon rahatsızlıkları, ayak bileği kireçlenmesi gibi alanlarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Kas Yaralanmalarında Kök Hücre Tedavisi
Kas ve tendon yaralanmaları, mevcut bölgeye kök hücre
transferi yaparak başarı ile tedavi edebilmekte ve hastanın
çok kısa bir sürede eski sağlığına kavuşması sağlanmaktadır.

Kalça ve Diz Kireçlenmelerinde Kök Hücre Tedavisi
Diz ve kalça eklemleri vücudun en fazla yük altında kalıp
yıpranan veya günlük kullanımdaki ismi ile kireçlenen eklemleridir. Eklemler, içerisinde bulundurduğu sıvı madde
sayesinde, kıkırdaklara zarar vermeden hareket ederler.
Ancak, bireyin yaşı ilerledikçe, zamanla diz içerisinde
sıvı kaybı gerçekleşmektedir. Kıkırdakların birbiriyle kay-

ganlaştırıcı bir etken olmadan temas etmesi; kıkırdakların
aşınmasına sebep olmaktadır. Genellikle 50 yaş ve üzeri
olan bu hastaların aşınan ve tahrip olan kemik kıkırdakları,
ağrılı bir dönem ile bireyin yaşam konforunu olumsuz yönde etkilemektedir. İlaç tedavileri ve eklem içi enjeksiyonları
ile çoğu zaman geçici çözüm üretilse de bu alanda en
temel çözüm kök hücre tedavisidir. Diz ve kalça eklem kıkırdağında kan damarları ve sinir olmadığı için yıpranan ve
kireçlenen kısmın kendi kendine onarımı imkansızdır. Bu
nedenle kalça ve diz kireçlenmelerindeki kıkırdak hasarlarında önceleri herhangi bir kalıcı tedavi uygulanamıyordu.
Ancak günümüzde, yağ dokusu veya kemik iliğinden elde
edilen kök hücrelerle eklem kireçlenmeleri %100 tedavi
edilebilmektedir. Diz ve kalça eklem kireçlenmelerinde
kök hücre tedavileri eklem ağrılarının başladığı ancak henüz mekanik boyutta bozulmanın oluşmadığı hasta grubunda tamamen iyileşme veya ameliyata giden süreçte
doğal eklem ömrünü uzatmak amacıyla uygulanır ve bu
gibi hastalarda kök hücre tedavileri oldukça etkilidir. Ancak mekanik bozulmanın başladığı, protez gerektirecek
kadar yıpranmış kalça ve dizlerde fayda sağlamaz ve

Kök hücre ile Menisküs Tedavisi
Menisküs yırtıkları ve dejenerasyonlarında grade II ( yırtık
ekleme kadar açılmamıştır. ) seviyesine kadar kök hücre
tedavileri kullanılabilir. Grade III ( yırtık ekleme kadar açılmıştır ) ve üzeri menisküs hasarlarında ise cerrahi tedaviler
uygulanıp ameliyat sonrası kök hücre tedavileri hızlı doku
iyileşmesi için kullanılabilir.

Kök hücre ile Kıkırdak Tedavisi: Diz kireçlenmelerine
olduğu gibi protez yapılacak derecede yıpranmamış bölgesel kıkırdak hasarlarında, kıkırdak incelmelerinde kök
hücre tedavisi ile kıkırdak dokusunda yenilenme ve hasarlı
dokunun onarımı için etkili bir tedavidir.
Kök hücre ile Bağ Tedavisi: Cerrahi tedavi gerektirmeyen Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, iç yan bağ, dış
yan bağ yırtıkları ve dejenerasyonlarında kadar kök hücre
tedavileri kullanılabilir. Cerrahi tedavi gerektiren bağ yaralanmalarında ise cerrahi tedaviler uygulanıp ameliyat sonrası kök hücre tedavileri hızlı doku iyileşmesi için yardımcı
tedavi olarak kullanılabilir.

Kök Hücre Tedavisi Sonrası Süreç?

Tedaviden sonra ilk etkiler yaklaşık 1 ay sonra hastanın hissedebileceği düzeye gelir ilk 2 – 3 aylık süreçte yoğun bir
şekilde etki gösterirken 6. Aya doğru yavaş yavaş görevini
tamamlar. Tedaviden sonra özellikle 21 gün önemlidir. Bu
süreçte mümkün olduğu kadar istirahat edilmeli ve kök
hücre yapılan ekleme yük verilmemelidir. Hastalar kök hücre tedavisinden sonra işlerine ve normal hayata dönebilirler.
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F İ Z İ K T E D A V İ V E R E H A B İ L İ YA S Y O N U Z M A N I

Osteoporoz
(Kemik Erimesi)

Osteoporoz kemik kütlesi ve kalitesinin bozulması sonucu kemik kırılganlığının artışı ile seyreden bir hastalıktır. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülmekle
birlikte bazı hastalıkların seyrinde, yaşlı bireylerde, bazı
ilaçların kullanımına bağlı olarak da ortaya çıkabilir.
Osteoporoz genellikle kırık oluşmadıkça sessiz seyreden bir hastalıktır. Kemik kırılganlığının artışına bağlı omurga, kalça, el bileği kırıkları görülebilir. Omurga
kırıklarına bağlı sırt ağrısı, boy kısalması, omurgada
şekil bozuklukları oluşabilir. Osteoporoz seyrinde görülen kalça kırıkları hem yaşamı tehdit eder
hem de bireyin yaşam kalitesini azaltabilir.
Osteoporozun tespit
edilmesi ve tedavisi
kolay olmakla birlikte
kırık oluştuktan sonra
toplumsal açıdan maliyeti
yüksek, hastanın hayatını
tehdit edebilen ve yaşam kalitesini azaltan bir durum haline
gelebilir.
Osteoporoz oluşumunda genetik faktör ve çevresel
faktörler etkilidir. Genetik faktörler değiştirilemez, ancak bazı çevresel bazı faktörler kontrol altına alınabilir.
Bireylerin çocukluk çağından itibaren düzenli egzersiz
yapmaları, kalsiyumdan zengin beslenmeleri, güneş
enerjisinden faydalanmaları hem kemik kütlesinin oluşumunda hem de korunmasında önemlidir. Aynı zamanda sigara, alkol, kahve tüketiminin azaltılması osteoporoz riskini azaltmada önemlidir.

20

Hastalığın tanısı klinik bulgular, bazı kan-idrar tetkikleri,
kemik yoğunluk ölçümü ile konulur. Osteoporoz riski
taşıyan hastalıklara sahip bireyler, 65 yaş üstü kadınlar, 70 yaş üstü erkekler, ailesinde ve kendisinde kırık
öyküsü olan bireylerin osteoporoz açısından bir hekim
tarafından değerlendirilmesi gerekir. Osteoporoz tedavisinde kalsiyum ve D vitamini ile birlikte kemik yıkımını
azaltan, kemik yapımın arttıran bazı ilaçlar kullanılır. İlaç
tedavisine ek olarak hastaların yaşam tarzının düzenlenmesi, düzenli egzersiz yapılması ve güneş enerjisinden faydalanılması önerilir.
Fiziksel aktivite, kemik kitlesinin yapısal yeterliliğini
devam ettirir ve düzeltir.
Fiziksel aktivite sırasında kemiğe tatbik edilen
mekanik güç kemik
yapımını artırır. Fakat
Osteoporoz tedavisinde
uygulanan herhangi bir
egzersiz kemikler üzerinde
aşırı stres oluşturmamalı ve düşme
riskini arttırmamalıdır.
Osteoporozda tempolu ve hızlı yürüme en yararlı ve en
kolay uygulanan egzersizlerden biridir. Her yerde yapılabilir, özel bir ekipman gerektirmez ve yaralanma riski
azdır. Özellikle omurga ve bacak kemiklerine mekanik
yüklenme sağlar. Yürüme hızı, bireyin rahat yürüme hızının biraz üstünde olmalıdır. Hastaya eşit uzunlukta adım
atması ve eşit şekilde kol salınımı yapması söylenir. Her
gün ya da haftada 3-4 gün en az 15-20 dakika arası
yürüyüş önerilir. Önce 5 dakikalık yürüyüşlerle başlanır
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Tempolu ve hızlı yürüme en yararlı ve en kolay uygulanan
egzersizlerden biri olup aynı zamanda güneş ışığına maruz kalarak
deride D vitamini oluşmasına olanak sağlar.

ve her gün 1 dakika arttırılarak kişinin ideal egzersiz
seviyesine ulaşıncaya kadar süre uzatılır. Açık havada yürüyüş yapmak aynı zamanda güneş ışığına
maruz kalarak deride D vitamini oluşmasına olanak
sağlar.
Şiddetli osteoporozda, uzun süre
hareketsiz kalmış hastalarda yüzme veya su içinde basitçe yürüme egzersize başlamak için
iyi ve emniyetli olabilir. Yüzme
kol ve bacakların yanı sıra sırt
ve karın kaslarını çalıştırır. Stil
önemli değildir ancak hastanın
daha önceden yüzme bilmesi
gerekir. Yeni başlayan biri çok fazla enerji sarf edeceğinden bu aktivite
uygun değildir.
Osteoporozda bisiklet egzersizleri yapılabilir.
Yol bisikleti ya da sabit bisiklet kullanılabilir.
Her durumda bisiklete binerken dik duruşa,
sele yüksekliğine, hız ve direnç parametrelerine dikkat etmek gerekir. Hastaya
nabız sayması ve aşırı yüklenmelerden kendini koruması öğretilmelidir.
İp atlama, koşma ve aerobik
gibi egzersizler nispeten zorlayıcı olduklarından ileri yaştaki
ve yerleşmiş osteoporozu olan
hastalara verilmemelidir. Bahçe
işleri, golf ve bowling gibi dönerek
ve eğilerek yapılan fiziksel aktiviteler

omurgada kırıklara neden olabileceğinden risklidir. Fazla enerji harcamayı gerektiren sert danslar
da zayıf kemiklere zarar verebilir.
Bu egzersizlerin yanında osteoporozda kullanılan özel egzersiz programları da vardır.
Bunlar eklem hareket açıklığını arttırıcı
egzersizler, postür egzersizleri, göğüs kaslarını germe egzersizleri,
denge ve koordinasyon egzersizleri, omurga kaslarını güçlendirici
egzersizler, karın kaslarına yönelik egzersizler, derin solunum ve
gevşeme egzersizleri ve kardiyovasküler fitnes egzersizleri şeklindedir. Egzersizlere 5 dakikalık ısınma ve
germe ile başlanır, 5 dakikalık soğuma
egzersizleri ile bitirilir. Bu egzersizlerin her
gün ya da haftada 3 gün yapılması yeterlidir.
Bazı egzersizler kalp hızını ve kan basıncını
fazla arttırdıklarından kalp hastaları için
risk oluştururlar. Bu nedenlerle egzersizler kişiye özel düzenlenmelidir. İyi
planlanmalı, dinamik ve tekrarlı olmalı ve düzenli uygulanmalıdırlar.
Daha önce egzersiz yapmamış
olanlarda programa hafif egzersizlerle başlanmalı ve yoğunluğu
giderek arttırılmalıdır.
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CERRAHİSİ UZMANI

Yüz Bölgesi Dolgu ve
Botoks Uygulamaları

Dolgu ve botoks yardımı ile daha genç görünüme sahip olmak her zaman mümkün olabilir.
Günümüzde oldukça ilgi çeken ve giderek artan talebiyle de dikkat çeken dolgu ve botoks
uygulamaları hakkında bazı ayrıntıların bilinmesinde yarar vardır.
Dolgu ve Botoks arasındaki farklar nelerdir?

Yüz bölgesi ve dudaklar, yapısal olarak (bölgesel kontur
için kemik ve yumuşak dokunun eksikliği ile seyreden
olgularda) veya zamanla yaşlanma sonucu doku, volüm
kaybı ile beraber bağ dokusunun zayıflaması ile gelişen
sarkmalarda dolgu uygulamaları ile düzelme sağlanabildiği gibi kişinin gereksinimine göre daha dolgun dudak
görünümü veya daha belirgin, gergin, dolgun yüz yapısı
içinde dolgu uygulaması işlemi yapılabilir.
Botoks bir dolgu maddesi değildir. Halk arasında yılan
zehri olarak da bilinen botox clostridium botilinium isimli özel bakteriden elde edilmekte olup botilinium toxin
içermektedir. Amaç kas sinir iletimini bloke etmektir.
Özellikle alın, kaş araları, göz çevresi ve bazı özel yerlerde çok minik dokunuşlarla uygulanabildiği gibi tedavi
amaçlı kullanıldığı durumlarda vardır. Dolgu maddesi ise
insan vücudunda da var olan hyaluronik asit içeren jel
görünümlü büyük oranda su içeren bir ilaçtır.

Zaman zaman ikisinin birlikte kullanabildiği durumlarda
olabilir. Aynı kişiye alın, kaş arası ve göz çevresi kırışıklığını gidermek için botoks yapılırken; dudak inceliğini
gidermek için veya kalınlaştırmak amaçlı dolgu maddesi
uygulanabilir. Veya aynı anda alın ve kaş arası bölgelerde
derinleşmiş hatta çökme şeklinde oluşmuş kırışıklıklarda
dolgu ve botoks birlikte uygulanabilir.
Botoks etkisi yapıldıktan sonra 9 gün içinde maximuma
ulaşırken 3 ay süreyle etki maximum da kalır ve sonra
3 ay içinde de bazen daha uzun etki azalarak kaybolur.
Bu özelliği nedeniyle etkinin maximum da olduğu 3. ve
4. aylar arasında tekrarlanarak uygulanan 3-4 kez sonrasında yapılan botoks daha güçlü ve uzun süreli etki
yaparak bir tür tedavi adresi özelliği ile dikkat çekmiş
olabilir.

Bu durumda yüz alın bölgesi göz çevresi gibi mimiklerden kaynaklanan ince çizgilerin açılması ( bir şekilde ütülenmesi) botoks uygulamaları çok yararlı olabileceği gibi
doğru kaş yapısının oluşmasında da botoks etkili olabilir.

Özellikle şekilsel konturun bozukluğu veya belirginleştirilmeye çalışılmadığı durumlarda; dudakların daha canlı
gergin ve dolgun görünümde olmasını sağlayıcı şekilde
de dolgular uygulanabilir. Uygulanan dolgular bölgesine
göre ayrı özellikler taşıyabildiği gibi kalıcılık süresi de dikkat çekici farklılıklar gösterir.

Dolgular orta yüz bölgesi, nasolabial dediğimiz ağız çevresi yan ve alt bölgeleri, kemiksel (iskelet yapı bozuklukları) yapının zayıf, eksik, bozuk olduğu durumlarda,
yumuşak doku zayıflığı, eksikliği bazen hafif sarkıklığını
gidermek amaçlı kullanılabilir.

Dolgu maddeleri içeriklerine göre volüm, canlılık ve ciltte nemlendirici özellikte olabilirler. Gerek dolgu gerekse
botoks uygulaması yukarıda belirttiğimiz gibi aynı kişiye
aynı anda aynı bölgelerde birlikte kullanılabildiği gibi ayrı
bölgelerde farklı amaçlarla da kullanılabilir.
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Kullanım basit bir şekilde bölgenin temizlenmesi uygun
anestetik kremlerin kullanılarak 15-20 dakika bekleme
süresini izleyerek steril şekilde ve konunun uzmanınca
yapılmalıdır.
Aksi durumlarda gelişen enfeksiyon uygun olmayan
maddelerin yapılması sonrası oluşan komplikasyonlar
üzücü olabilmektedir. Mevsimlere bağlı olmaksızın her

zaman yapılabilmekte olan dolgu ve botoks uygulamaları
ile doğru kişiye doğru yerlere ve doğru malzeme seçimi
ile ehil kişi tarafından yapılacak uygulamaların çok başarılı sonuçları ve kişiye verdiği moral ve güven duygusu
unutulmamaktadır.
Doğru seçimler yapmanız dileğiyle…
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Mevsimsel Alerjik Rinit
(Saman Nezlesi)

Rinit (nezle) çok sık gördüğümüz bir hastalıktır. Burun
fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak kişilerin okul
performansları düşmekte ve sosyal yaşamları da olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca rinit birçok hastalığı
(astım, rinosinüzit ve orta kulak iltihabı) olumsuz yönde
etkileyebilir veya ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Rinit
alerjik ve alerjik olmayan şeklinde sınıflandırılır.
Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntısına yol açan
“Alerjik Nezle (Rinit)” ya da bilinen diğer adıyla “Saman Nezlesi” bahar aylarında sık görülmektedir. Mevsimsel alerjik rinit’te en sık çiçek açmayan ve polenleri
rüzgâr ile saçılan bitkiler etkendir. Duyarlı olunan polenler havada varsa semptomlar görülür, diğer zamanlarda
şikâyetleri yoktur.
Bazı hastaların ise şikâyetleri çok uzun sürelidir. Yıl
boyu alerjik riniti olan hastalar daha çok ev içi alerjenlerine (ev tozu akarları, evcil hayvan alerjenleri, mantar
sporları gibi) duyarlıdır, önlem alınmadığı takdirde yıl
boyu semptomlara neden olurlar.

Alerjik rinit belirti ve bulgular
•
•
•
•
•
•
•

Burunda, damakta, boğazda ve gözlerde kaşıntı
Burun tıkanıklığı
Burun akıntısı
Burunda kaşıntı
Hapşırık
Gözaltlarında morluk
Gözlerde sulanma

Alerjik riniti olan hastalarda sıklıkla konjonktivite bulguları
da görülür. Astım ve alerjik rinit tek hava yolu ve tek hastalık olarak kabul edilmektedir. Alerjik rinitli hastalarda
astım sık görülmektedir. Rinit varlığında astımın kontrolü
zorlaşır. Mutlaka her ikisi birlikte tedavi edilmelidir.
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Alerjik riniti olan hastalar alerjenlerden başka sigara dumanı, keskin kokulara maruz kaldıklarında ya da aşırı
sıcak ve nemli ortamlarda da şikâyetleri olabilir.
Alerjik rinit tanısında hastanın öyküsü çok önemlidir.
Semptomların özellikleri, mevsimsel özellikleri, ortaya
çıkmasına neden olan faktörler ve ailesel öykü tanı ve
tetikleyicilerin belirlenmesi açısından yol göstericidir.
Tetikleyicilerin belirlenmesi amacıyla deri prik testleri
yapılır.
Alerjik rinit tedavisinde tetikleyiciler belirlenmiş ise bunlardan korunmak tedavinin ilk ve en önemli basamağını
oluşturmaktadır. Polenlere karşı gelişiyorsa, tozlaşmanın sıkça görüldüğü aylarda, çocuğu yeşil alanlardan
mümkün olduğunca uzak tutmak gerekebilir ya da
tedavi altında yeşil alanlarda bulunması sağlanmalıdır.
Çevresel korunma yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, ilaç tedavisi etkili bir yöntem olacaktır. Rinit
tedavisinde antihistaminler (ağızdan ve sprey), kortizonlu (kortikosteroid) spreyler ve tuzlu su kullanılır. Burunda tıkanıklık fazla ise ilk başta dekonjestanlar kısa
süreli (dört günden az) kullanılabilir. Alerjik riniti mevsimsel olanlarda bu ilaçlar oldukça etkilidir. Bu hastalarda mevsim öncesi tedavi başlanması ile semptomları
önlenebilir ya da mevsimi daha hafif şikayetler ile geçirmesi sağlanabilir.

İmmünoterapi (Aşı Tedavisi)

alerjik rinit tedavisinde kullanılabilir. İyi seçilmiş hastalarda immünoterapi hem hastalığın tedavisinde hem
de gelişebilecek astım gibi hastalıkların önlenmesinde
etkili olabilir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI

Sünnet Hakkında
Merak Edilenler

Sünnet yaşı kaç olmalıdır?

Ülkemizde yaygın uygulamaya göre sünnet 6-7 yaş çevresinde yapılmaktadır. Bu daha çok ülkemize özgü bir
durumdur. Komşu müslüman ülkelerde çoğu kez sünnet
yaşamın ilk haftaları içinde gerçekleştirilmektedir.
Erkek çocuklarda kastrasyon korkusu, pipinin sünnet sırasında zarar görmesi, kopması korkusu gibi kalıcı etkiler
18-20 ay çevresinde başlayabildiği için, bilimsel olarak
sünnetin yaşamın ilk haftası içinde ya da 2 yaşını geçmeden yapılmasında yarar vardır.

Yenidoğan bebeğe sünnet yapılmalı mı,
Erken yapılmasının yararı veya zararı var mıdır?

Sağlıklı, kilosu normal sınırlar içinde olan bir yenidoğan
bebekte sünnetin çocuk cerrahisi veya çocuk ürolojisi
uzmanı tarafından yapılmasının hiçbir sakıncası bulunmamaktadır.
Zira bu uzmanlar sünnetin hangi koşullarda yapılmaması gerektiğini, hangi anomalilerin sünnet yapmaya engel
teşkil ettiğini iyi bilirler. Bu uzmanlar bebeklerde yapılan
ameliyatları büyütücü merceklerle yapmaya alışık oldukları için girişim sırasında teknik ya da estetik bir hata
olma riski yok gibidir.

Yenidoğan döneminde sünnetin yararları nelerdir?

• Psikolojik olarak hiçbir iz bırakmaması
• Kolay uygulanabilir olması ve çok hızlı (çoğu kez anne
hastaneden çıkmadan yara iyileşebilir) bir yara iyileşmesinin olması
• Pipi cildinin bir kremle uyuşturulması, daha sonra yapılacak az miktardaki yerel injeksiyonla ağrı hissinin tam
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olarak kolaylıkla giderilebilmesi ve uyutmaya gerek olmadan sünnetin gerçekleşebilmesi
• Sünnet sonrası bakımının kolay olması şeklinde özetlenebilir.

Yenidoğan sünnetinin sakıncaları var mıdır?

• Ehil olmayan kişilerce yapılan yenidoğan sünnetlerinde eksik sünnet, fazla deri bırakılması, anomalili pipilere
gereksiz sünnet yapılması gibi sorunlarla karşılaşılabilir.
• Yenidoğan sünnetinin bakımı ile ilgili bazı pratik uygulamaların bilinmemesi ve yapılmaması nedeni ile nadir de
olsa pipi ucunda darlık sorunu ile karşılaşılabilir. Ama bu
sorun bilgili ve deneyimli ellerde tamamen önlenebilir.
• Sağlıklı koşullarda (hastane-ameliyathane ortamında)
yapılmayan yenidoğan sünneti infeksiyona neden olabilir.

Sünnet olurken enfeksiyon kapma riski hangi
durumlarda vardır?

Sünnet sonrasında infeksiyon olması, sağlıksız koşullarda yapılan sünnetler dışında pek sık görülmez. Cerrahi
aletlerin iyi sterilize edilmemesi, aynı aletle çok sayıda
çocuğun sünnet edilmesi, sünnet yapan kişinin asepsi
ve antisepsi bilgisinden yoksun eğitimsiz bir kişi olması
infeksiyon riskini de beraberinde getirir.

Toplu sünnetlerde ne tür riskler vardır?

Toplu sünnet pek çok kurum, kuruluşlarca yaptırılan ve
teşvik edilen bir durumdur. Buna karşın çok sayıda steril
alet bulundurulması, çok sayıda tıbbi personele ihtiyaç
olması ve çok sayıda aleti sterilize edecek düzeneğin el
altında tutulabilmesi gibi koşulların sağlanabilmesi hemen hemen imkansız bir durumdur. Bu nedenle toplu
sünnetlerin hemen tamamında, pek çok çocuğun aynı
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aletle sünnet edilmesi söz konusudur. Bu durum, özellikle hepatit bulaşması açısından ve diğer infeksiyonlar
açısından önemli bir risk sayılmalıdır. Toplu sünnet sırasında kanama, eksik sünnet, hatalı sünnet gibi komplikasyonların oranı da çok artmaktadır. Çoğu kez bir sevap işlemek yerine pek çok çocuğa istemeden de olsa
kötülük edilmektedir.

Yenidoğana yapılan sünnet daha mı kolaydır
ve iyileşme süresi daha mı kısadır?

İki yaşından sonra yapılan sünneti psikolojik etkileri
nedeni ile geç sünnet olarak niteleyebiliriz. Bu etkilerin
minimum olabilmesi icin geç yaştaki sünnetleri çocuğu
önce sakinleştirip sonra hastane koşullarında uyutarak
yapmakta büyük yarar vardır.
Bu tür yapılan sünnetlerden sonra ameliyat sırasında uygulanabilen bazı uyuşturucu ilaçlar nedeni ile çocuğun
sünnet sonrası ağrıyı 5-6 saat kadar hissetmemesi durumu da söz konusudur.
Bu süreden sonra zaten sünnet ağrısı azaldığından çocuk önemli bir ağrı sorunu ile karşı karşıya gelmemektedir. Sünnetin geç yaşlarda yapılması ve çocuğun herşeyi
görerek ve bilerek sünnet olması ileriki yaşlarda cinsel
sorunlara, idrar kaçırmaya, bazı ek psikolojik problemlere yol açabilmektedir.
Bu çoğu kez yaşanan bir problemdir. Toplumumuzda bu
gibi konuların çoğu kez bir tabu olarak algılanması, bu
sorunlara ilişkin gerçek sıklığın belirlenebilmesini engellemektedir.

Sünnetin faydaları nelerdir?

Sünnetin faydaları ve zararları konusunda pek çok şey
söylenmektedir. Sünnetin yapılmasını yararlı gören kişilere göre:
• Sünnet derisi içinde pek çok mikrop barınabilmektetir. Yaşamın ilk yılı içinde çocuklarda idrar yolu infeksiyonu görülmesi sıklığı sünnetsiz çocuklarda sünnetlilere oranla çok daha fazladır.
Bir başka deyimle yaşamın ilk haftalarında yapılacak
sünnet ile idrar yolu infeksiyonu oranı önemli ölçüde
düşmektedir.
• Sünnet derisinin olmaması ilerki yaşlarda görülmesi
olası olan cinsel yolla bulaşan AIDS, frengi ve benzeri
infeksiyonların riskini azaltmaktadır.
• Sünnet olan erkeklerin eşlerinde rahim ağızı kanseri
görülme riski düşmektedir.
• Penis kanseri oranı sünnetli erkeklerde daha düşüktür.
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Boyun Fıtığı
Tüm dünyada iş gücü kaybına neden olan
hastalıklar arasında omurga rahatsızlıkları
3. sıradadır. Boyun fıtığında bu hastalıklar
arasında korkulan bir durumdur.
Boyun Fıtığı Nedir?

Boyunda 7 adet omur cismi bulunur. Yapıları itibariyle
bel omurlarından tek farkları, daha küçük olmalarıdır.
Her omurga arasında yastıkçık dediğimiz kıkırdaklar
mevcuttur. Bu kıkırdak yapının yırtılarak, omurga içinde
seyreden omurilik veya kola dağılan sinirlere baskı yapması sonucu oluşan hastalığa boyun fıtığı denir. Hastada şiddetli bir boyun ağrısıyla birlikte kola yayılan ağrı,
uyuşma mevcuttur. Zamanla yırtılan kıkırdak, sinirlere
baskı yaparsa kolda kuvvetsizlik başlar, eğer omuriliğin
kendisine bası yaparsa tüm vücutta hareket kusurları
ortaya çıkabilir. Hastalığın çok ileri dönemlerinde yatağa
bağımlı hale gelen hastalara rastlanmaktadır.

Boyun Fıtığında Risk Faktörleri

- Boyun omurları arasındaki kıkırdağın dejenerasyon dediğimiz yıpranması, yaşa ve genetik yapıya bağlıdır.
- Ani ve güçlü boyun hareketleri,
- Ağır kaldırmak, ani ters dönüşler,
- Baş öne eğik olarak uzun süreli çalışma, masa başı
işleri,
- Özellikle emniyet kemeri takmadan araba kullananlarda
ani fren yapılması veya trafik kazası,
- Geçirilmiş boyun travması, spor yaralanmaları risk yaratır.

Boyun Fıtığı İle Karışan Hastalıklar

Fibromyositis: Sık tekrarlayan boyun ve bel adalelerinin
spazmıdır. Halk arasında adale romatizması olarak bilinir.
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İmpigman Hastalığı: Omuz ekleminin sertleşmesi ve
kola yayılan çok şiddetli ağrıyla seyreder. Hastalık özellikle geceleri daha şiddetli ağrı yapar.
Sinir Tuzaklanmaları: Omurilikten çıkarak dağılan sinirlerin kolda belli noktalarda sıkışmasıdır. En iyi bilineni
El-Bilek Kanalı Hastalığı (Karpal Tünel Sendromu) olup,
orta yaşı geçmiş özellikle kadınlarda veya bilek kuvveti gerektiren herkeste geceleri kolun tamamına yayılan
ağrı ve uyuşmalardır. Boyun fıtığı ile birlikte olursa çift
tuzaklanma denir ve her ikisinin de aynı anda tedavisi
gerekir.
Tenosinovit: Koldaki adalelerin ve adale kılıfının zorlama veya romatizmal nedenlerle şişmesi sonucu ortaya
çıkar. Bölgesel ağrılarla seyreder.

Boyun Fıtığının Tanısında Kullanılan Yöntemler

Klinik muayene ve Servikal MR mutlaka yapılmalıdır.
EMG sinir tuzaklanmalarını ayırmada gerekirse kullanılır.
Boyun Fıtığının Evrelemesi: Boyun fıtığı tanısı olan
hasta aşağıdaki klinik durumdan herhangi birinde olabilir;
1- Şiddetli boyun ağrısı ve kola vuran ağrı
2- Orta düzeyde sık tekrarlayan ağrılar
3- Ağrıyla birlikte kolda kuvvetsizlik veya uyuşma gibi
sinir hasarı bulguları
4- Ağrıyla birlikte kollar ve ayaklarda kuvvetsizlik ve
uyuşma
5- Kollar ve ayaklarda giderek artan güç kaybı ve uyuşma, ağrı ön planda olmayabilir. (Tekrarlayan boyun fıtığı
ataklarını takiben omurilik kanalında kireçlenmeye bağlı
omurilik hasarı oluşmuştur)

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Boyun fıtığının tedavisi; boyunlukla birlikte ağrı kesici
ilaç kullanımı, hareket kısıtlanması, istirahat, fizik tedavi
ve ameliyata kadar geniş bir yelpazede hastalığın aşamasına göre yapılır.

Boyun Fıtığının Cerrahi Tedavisi, Servikal
Mikrodiskektomi

Cerrahi tedavinin amacı, omurilik ve sinir dokusuna
olan basıyı kaldırmaktır. Böylece hastanın, ağrısının
geçmesi, uyuşma-kuvvetsizlik gibi bulgulardan kurtulması sağlanır. Uygun zamanda ve tecrübeli ellerde
yapılan bu girişimler çok iyi sonuç verir. Bu gün için
en sık kullanılan yöntem servikal mikrodiskektomidir.
Bazı hastalarda, mikrodiskektomiyle beraber, çıkartılan
kıkırdağın yerine sentetik protezlerde uygulanır. Bunlar
hareketli disk protezi veya füzyon denen kaynaşmayı
sağlayan kafes tipi uygulamalardır. Hastalığın evresi,
yaş gibi durumlar göz önüne alınarak tercih yapılır.

Özellikle 45 yaşın altındaki hastalarda ameliyattan seneler sonra ortaya çıkan boyun kireçlenmesi riskine bu
sayede artık rastlanmıyor. Çünkü ameliyatta uygulanan
teknikle, çıkarılan kıkırdak yerine aynı hareket kabiliyetine sahip bir protez koyarak bu riski ortadan kaldırabiliyoruz. Üstelik hasta ameliyat sonrası aynı gün veya
ertesi gün eve gidebiliyor ve boyunluk kullanmasına da
gerek kalmıyor. Ameliyat süresi kesinlikle kısaldı, kan
kaybı sıfıra yakın. Bu teknolojik yaklaşımla gerçekleştirilen boyun fıtığı ameliyatları sanırım hasta memnuniyetinde de artış meydana getirdi ve getirecek.

Doktorunuz Diyor Ki;

Boyun fıtığı tedavisi mümkün bir hastalıktır.
İlaçlarla beraber boyunluk kullanımı son derece
etkilidir. Ameliyat riski ise geç kalınmadan sinir
hasarı oluşmadan uygulanmasıyla azalmıştır.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Öncesi Korkular

Hasta açısından özellikle felç olurum korkusu, daima
rastlanan bir şeydir. Ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, zamanın da yapılan boyun fıtığı ameliyatının
böyle bir riski yoktur ve dünyanın en yüz güldürücü
ameliyatıdır.
Eğer hasta ameliyat öncesinde omurilik ve sinirler etkilenmeden bu ameliyat yapılırsa, başarı çok yüksektir.
Cerrahi olarak esas kaygı ameliyat sonrası birkaç yıl
sonra boyunda omurların birbirine kaynaması ve kireçlenme meydana gelerek hastanın bir takım sorunlar
yaşamasıdır. Bu durum “Servikal disk protezi” veya
kafes sistemi uygulamalarına tüm dünyayla aynı anda
Türkiye hastanesinde de başlanmasıyla artık kayboldu.
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O P. D R . İ L H A N Ö Z B E K
KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI

Baş Dönmesi

Vertigo

Vertigo Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Vertigo (baş dönmesi) kişinin hayat kalitesini bozan bir
şikayettir. Günümüzde artan çalışma temposunda kişileri aktif bir yaşamdan geri bırakmaktadır. Dengemizi
sağlayan sistem iç kulaktaki yarım daire kanalları ile beraber başlar denge siniri ve beyindeki denge merkezi ile
devam eder ve sonlanır.
Kulak; dış, orta ve iç kulak denen üç kısımdan oluşur.
Dengemizi sağlayan sistem iç kulaktaki yarım daire kanalları ve bu kanalların içindeki iç kulak sıvısı, titrek tüyler
ve denge cisimcikleri denen yapılardan oluşur. Başımızın
ve gövdemizin hareketleri ile iç kulaktaki sıvıdan oluşan
hareket, titrek tüyleri hareketlendirir. Denge cisimcikleri bu hareketlerden oluşan mesajı denge sinirine iletir.
Denge siniri ile bu edinilen hareket bilgisi beyindeki ana
kumanda merkezine gider. Merkez, gelen bilgi ve haber
doğrultusunda başımızın ve gövdemizin hareketlerinden
haberdar olur ve dengemizi sağlar, işte bu sistemde oluşan aksamalarda “vertigo” denen baş dönmesi şikayeti
ortaya çıkar.
Vertigo yalnızca KBB branşının değil Nöroloji, Dahiliye,
Psikiyatri bazen Göz Hastalıkları branşının da ilgi alanına
girer. Tansiyon düşüklüğü, kansızlık, stres, görme bozuklukları, damar tıkanıklıklarında da Vertigo sık görülür.
Bu nedenle Vertigosu olan bir hasta sadece KBB yönünden değil diğer sistemler yönünden de değerlendirilmeli,
gerekli muayene ve testler yapılmalıdır.

Vertigo (Baş Dönmesi) Neden Olur?

KBB bölümünün ilgi alanına giren vertigoda, iç kulaktaki
sıvıda hacim değişiklikleri ve kristal adı da verilen denge cisimciklerinin yerlerinden oynaması başlıca iki ana
sebeptir.
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İç kulak çıkışında denge siniri üzerinde oluşan birtakım
patolojiler de iç kulak kaynaklı vertigonun sebebi olabilir.
Vertigo ile gelen hastaya ayrıntılı bir KBB muayenesi yapılmalı işitme testi uygulanmalı ve gereken durumlarda iç
kulak ve beyin MR’ı çekilmelidir.

Vertigo (Baş Dönmesi) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedavide hasta müşahede altına alınıp dengeyi düzeltmeye yarayan ilaçlar serum ile verilmeli istirahat etmesi
tavsiye edilmeli ve kristalleri yuvalarına oturtan baş hareketleri (manevralar) yapılmalıdır.

Manevralarda hasta oturur pozisyonda yatağa alınır ve
başına pozisyon verilerek geriye yatırılıp 20 saniye kadar
tutulur. Aynı işlem baş ters yöne çevrilerek tekrarlanır.
Hasta bu pozisyonlar sonucunda rahatlama imkanına
kavuşabilir. Vertigoyu rahatlatan haplar verilir. Hasta takibe alınır. Gerekirse manevra bir müddet sonra tekrarlanabilir. Hastaya muhakkak ev istirahati ve stresten uzak
bir yaşam tavsiye edilir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

O P. D R . H Ü S E Y İ N C E V AT U Ç A R
KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI

Yaklaşık 100 yıldır uygulanan orta kulak
cerrahisi yöntemlerine ülkemizden de KBB
doktorumuz tarafından önemli bir katkı
sağlanmıştır. 1998 yılında Dr. Cevat Uçar
tarafından geliştirilen Uçar Flebi (composite
multifractured osteoperiosteal flap)
tekniği ülkemizde ve yurtdışında başarıyla
uygulanmaktadır.

Orta Kulak İltihaplarında

Uçar Flebi Tekniği
1998 yılında Dr. Cevat Uçar tarafından geliştirilip başarıyla uygulanan, Avrupa KBB Dergisinde yayınlandığı
2006 yılından itibaren de ülkemiz ve yurtdışındaki kulak
cerrahları tarafından uygulanan Uçar Flebi uluslararası kongrelerde kulak cerrahisi problemlerinde yeni bir
umut olarak gösterilmektedir.
Uçar Flebi nedir? Bu yöntemle hangi hastalar
ameliyat edilmektedir?
Uçar Flebi Kronik Orta Kulak İltihaplarında uygulamaktadır. Uzun süren orta kulak iltihapları yıllar içinde kronikleşerek işitme kaybı ve tekrarlayan kötü kokulu kulak
akıntısı ile devam ederler. Hastalar bazen ani başlayan
baş dönmesi, yüz felci, beyin apsesi veya menenjit gibi
ciddi komplikasyonlarla başvurabilmektedirler. Böyle
ciddi sonuçlara varabilen kronik orta kulak iltihaplarında cerrahi tedavi uygulanır.
Uçar Flebinin Diğer Yöntemlerden farkları nelerdir ?
Kronik Orta Kulak Cerrahisinde ana prensip kulak zarı
ve arkasındaki tüm iltihaplı dokuları ortadan kaldırmaktır.
Bu temizleme sonrasında yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde DKY kavitesi oluşmaktadır. Bu da dikkat çeken hoş
olmayan bir görüntüye neden olmaktadır. Ayrıca klasik
yöntemle ameliyat olan hastalar ömür boyu kulak bakımına ihtiyaç duymakta, hastada banyo ve yüzme esnasında baş dönmesi meydana gelmektedir. Bu hastaların
işitme cihazı kullanımında da güçlükler yaşanmaktadır.
Uçar Flebi ile bu ceviz sığacak kadar büyüklükte olan
kavite doldurulmaktadır. Bu şekilde normale en yakın
dış kulak yolu oluşturarak hastalardaki dikkat çeken,
estetik olmayan büyük dış kulak yolu görüntüsü giderilmekte hem de baş dönmesi, işitme cihazı kullanımındaki güçlükler ve ömür boyu kulak bakımı gibi kavite
problemleri ortadan kaldırılmaktadır.

Ayrıca Uçar Flebi şimdiye kadar uygulanan benzer
yöntemlerden farklı olarak içerdiği yeni kemik oluşturma
(neoosteogenesis) potansiyeli ile normale yakın bir dış
kulak yolu oluşmasını sağlamaktadır. Hem kemik zarı
(periostium) hem de kemik zarı altında bulunan küçük
kemik parçacıkları içeren Uçar Flebi ayrıcalıklı bir özelliğe sahiptir. Ayrıca Uçar Tekniği’nde çok geniş olmayan
yeni bir dış kulak yolu meydana getirildiğinden ameliyat

sonrası iyileşme süresi çok daha kısa olmaktadır.

Uçar Flebine tıp dünyasından gelen tepkiler
Uçar Flebi Yöntemi 2006 yılında Avrupa Kulak Burun
Boğaz Dergisinde (European Archives of Oto-Rhino-Laryngology) yayınlanmıştır. 1860’lardan beri yayınlanan derginin ilk Open Access makalesi olan Uçar
Flebi Yöntemi bu dergi editörlüğü tarafından inovasyon olarak değerlendirilmiştir.
Uçar Flebi Yöntemi yayınlanmasından hemen sonra
yurtdışındaki bazı kulak cerrahisi merkezlerinde uygulanmış, sonuçlarını muhteşem veya eşsiz ifadeleriyle
tarafımıza bildirmişlerdir.
Sonraki yıllarda Avrupa ve Amerikada yayınlanan kulak
cerrahisi kitaplarında ve uluslarası dergilerde yer alan
Uçar Flebi dünya ve Avrupa kongrelerinde sunulmuştur.
Hindistan King George’s Medical Universitesi’nde
üzerinde karşılaştırılmalı tez çalışması yapılan Uçar
Flebi’nin klasik yöntemlere göre avantajları ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçları ‘’kavite problemlerinde
yeni bir umut’’ olarak 2016 ve 2018 Hindistan Kulak
Cerahisi Kongrelerinde sunulmuştur.
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U Z M . D R . Y U S U F Z İ YA Y E N E R

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI

Anestezi (Narkoz) Nedir?
Anestezi ‘an’ ve ‘estezi’ kelimelerinden oluşmuştur. Yunanca bir kelime olup hissizlik, duyusuzluk anlamına
gelmektedir. Modern tıpta anestezi, hastaya cerrahi girişimin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan
duyusuzluk hali olarak tanımlanabilir.
Anesteziyoloji, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere
ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan
girişime tahammülünü ve konforunu sağlamak üzere
geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamayı içeren bilim dalının
adıdır. Ağrı duyusunun kaldırılması hastanın ameliyat olması için şarttır. Anestezinin en önemli özelliği ise geri
dönüşlü olmasıdır.
Anestezi uzmanı, tıp fakültesi eğitimi ardından ,bu dalda dört yıllık uzmanlık eğitimi almış olan, üst düzey tıp
teknolojisini kullanabilen ve bu bilgi ve becerisi ile sizin
ameliyat sürecini güvenle geçirerek sağlığınıza kavuşmanıza olanak sağlayan kişidir.
“Narkoz” ise Alman literatüründe geçen bir tanımdır.
Halk arasında narkoz deyimi ile anestezi kastedilmektedir.
Anestezi yöntemleri;
Genel Anestezi: Eğer hasta anestezi altında tamamen
şuursuz ise buna “Genel Anestezi” denir. Genel anestezi
için pek çok ilaç kullanılır. Bunlar damara verilen ilaçlar
olduğu gibi, oksijen ile birlikte kullanılan solunum yoluyla
verilenler de vardır. Her hastanın özelliğine göre gerekli
ilaçlar seçilir.
Bölgesel Anestezi: Vücudun bir kısmının; (kol, bacak,
göğüs vs.) değişik düzeylerdeki sinir kavşaklarına lokal
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anestezik enjeksiyonu yapılarak uyuşturulmasına “Bölgesel Anestezi” denilir. Bunun da spinal anestezi, epidural anestezi, sinir blokları gibi çeşitleri vardır.
Lokal Anestezi: Küçük cerrahi girişimlerde sadece
girişimin yapıldığı kısım uyuşturulur. Uyuşturma işlemini ameliyatı yapacak olan doktorunuz yapabilir, ancak
yaşamsal fonksiyonlarınızın takibi veya sakinleştirilme
gereksinimi doğduğunda anestezi doktorunuz yine yanınızda olacaktır.
Ameliyata girmeden önce Hastaların en çok endişe ettiği
durumlar ve sorduğu sorular...

1- Anestezi/Narkozdan zarar görür müyüm?

Hemen herkes ameliyat olmaktan çok narkoz almaktan
korkar. Bunun sebebi ise narkoz aldıktan sonra hastanın
bilinç kaybı sebebi ile kendini denetleyememesidir.
Tüm ameliyatların ve vücuda alınan tüm ilaçların hastaya
bir takım zararlar vermesi kaçınılmazdır. Ama yapılacak
olan işlemin hastanın sağlığına vereceği fayda düşünüldüğünde tedavi için uygulanan yöntemlerin verecekleri
zararlar göz ardı edilecek kadar önemsiz seviyelerdedir.
Son yıllarda anestezi alanında yaşanan olumlu gelişmeler
de daha büyük, radikal cerrahi işlemlerin yapılabilmesine
olanak sağlamıştır. Bu nedenle doğru ve uygun şekilde
yapılan anestezi son derece güvenlidir.

2- Narkozdan uyanamama ihtimalim var mı?

Hastalara uygulanan tüm ameliyatların ve anestezi uygulamalarının bazı riskler içerdiği kabul edilir. Bu riskler
yapılan ameliyatın büyüklüğünden, süresinden, hastanın
sağlık durumundan, teknik donanıma kadar birçok fak-

TÜ RK İY E H A S TANESİ

töre bağlı olarak değişir. Ancak günümüzde tam donanımlı bir hastanede, uzman bir ekip tarafından uygulanan
anestezi trafiğe çıkmaktan daha güvenlidir. Öyle ki bundan 30 yıl önce 3000 aneztezi uygulamasından 1 inde
anesteziye bağlı uyanamama yaşanırken, günümüzde
200.000 de 1 seviyelerine düşmüştür.

3- Narkozu fazla vermezler dimi ?

Halk arasında ‘fazla narkoz’ verilmesi diye inanılan tabunun aksine, anestezideki ilaçların çoğu ideal kiloya göre
verilmektedir ve ameliyat devam ettiği sürece idame
edilmektedir. Verilen anesteziden hastanın etkilenmesi
dozundan çok hastanın kendi ek sağlık problemleriyle
ameliyatın büyüklüğü ve süresi ile ilgilidir.
Anestezi kişiye özeldir. Bu yüzden bir hastaya anestezi
verilebilmesi için anestezi hekiminin bu hastayı ameliyat öncesinde mutlaka görüp değerlendirmesi gerekir.
Anestezi uzmanı, hastanın geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar, allerji hikayesi, açlık süresi, reçeteli ya da reçetesiz
hali hazırda kullandığı ilaçlar ve dozlar hakkında da bilgi
sahibi olmalıdır. Hasta bilgilerinin eksiksiz ve doğru aktarılması, anestezi planının da buna göre yapılması hayati
önem taşımaktadır.

4- Anestezi ilaçlarına karşı allerji testi
yaptırmalı mıyım?

Anestezi öncesi, anestezik ilaçlara karşı yapılan alerji
testlerinin bilimsel değeri yoktur. Anestezi doktorunuz
her türlü alerjik reaksiyona müdahale konusunda eğitimli
ve deneyimlidir ve ameliyathane koşulları böyle durumların tedavisi için en uygun ortamdır.

5-Ameliyat esnasında uyanıp acı çeker
miyim yani narkozu az verirler mi ?

Anestezi altında uyanıklık yada farkında olma durumu
yaklaşık 10.000de 1 kişide rastlanan bir durumdur.
Film sektörünün de ilgisini çeken bu konu sonrasında
çekilen ‘anestezi’ filmi bu korkuyu tetiklemiştir. Anestezi altında uyanıklık yaşayan hastalar genellikle filmin
aksine, acı veya ağrı hissetmezler ama o sırada ameliyatta olduğunu bilen hastalar ağrı duyması gerektiğini düşünmesi ile acı hissettiğini varsayarlar. Anestezi farkındalığının olmaması için günümüzde modern
anestezi cihazları ile hastalara uygun dozlarda ilaçların
veriliyor olması ve beyin fonksiyonlarını izleyebilen gelişmiş monitörler ile anestezi derinliğinin kontrol edilebilmesi bu durumu endişe verici olmaktan çıkarmıştır.
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U Z M . D R . F U LYA Ö Z C A N
GASTROENTEROLOJİ UZMANI

İSHAL (Diare) NEDİR?
İSHAL, bağırsak hareketlerinin artması (günde 3
defadan fazla dışkılama), dışkı miktarının fazlalaşması
sonucu günlük dışkı sayısının artması ve dışkı
kıvamının bozularak yumuşak, sulu bir görünüm
alması olarak tanımlanır.

İshalle Baş Etme Yolları
İSHAL NEDEN OLUŞUR?
• Su ve gıdalar yoluyla bulaşan bağırsağın mikrobik hastalıkları (bakteriler, virüsler),
• Süt ve süt ürünleri gibi gıdalara tahammülsüzlük,
• Parazitler,
• Müshil kullanımı,
• İlaca bağlı yan etkiler,
• İnflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn gibi bağırsak yapısını bozan hastalıklar,
• İrritabl bağırsak hastalığı gibi bağırsağın işlevini bozan
rahatsızlıklar,
• Besin zehirlenmesi.

MİKROBİK İSHALLER NASIL BULAŞIR?
İshale neden olan hastalık etkeni ile kirlenmiş (dışkı ile
kirlenme) gıdaların, suların, diğer içeceklerin ve hastalık
etkeni ile temas etmiş kirli ellerin ağıza götürülmesi ile bulaşır.
Ayrıca kişisel hijyen şartlarının kötü olduğu durumlarda
hastalık kişiden kişiye de bulaşabilir. Diğer bir yayılma yolu
ise hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış veya saklanmış
yiyeceklerin tüketilmesidir.
İSHALİN KLİNİK BELİRTİLERİ
• Sıvı dışkılama,
• Acil dışkılama isteği ve
büyük tuvaleti tutamama,
• Fazla dışkılama,
• Susuzluk,

• Ateş yükselmesi,
• Halsizlik,
• Karın bölgesinde
ağrı ve gaz,
• Bulantı ve kusma,

Yaz aylarında ortaya çıkan bakteriyel enfeksiyonlar genellikle; ateş, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle ortaya çıkmaktadır.
İSHAL TEDAVİSİ:
Hafif İshal: Hafif ishaller genelde kusma ve ateşin eşlik
etmediği, vücudun dengesini bozmayan ishallerdir. Bu
tarz ishaller 3 . günden sonra azalarak kendiliğinden iyileşir. Bu dönemde bol sıvı alımı (su, çay, soda, tuzlu ayran,
şekersiz kola vs.) ve az yağlı yemeklerin yenmesi önerilir.
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Orta İshal: Kusmanın, ateşin eşlik edebildiği, vücudu susuz bırakabilen ishallerdir. Halsizlik, iştahsızlık olabilir. Bu
durumlarda hastaların doktora başvurması sıvı tedavi ve
antibiyotik gereksinimi açısından önemlidir.
İleri ve Kronik İshaller: Bulantı, kusma, ateş, aşırı sıvı
kaybının olduğu ishallerde veya 6 haftadan uzun süren ishallerde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu durumdaki
hastalarda sıvı kaybını yerine koymak amaçlı serum tedavileri, antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Kronik ishallerde
ise ileri tetkik ve araştırma yapılmalıdır.
NE ZAMAN HASTANEYE BAŞVURALIM?
• 3 günden uzun sürüp kendiliğinden iyileşmeyen ishaller,
• Aşırı sıvı kaybı halsizlik, baş dönmesi, şeker düşmeleri,
düşmeyen ateş olan ishaller,
• Dışkıda kan ve sümüksü yapıların görüldüğü ishaller,
• 6 haftadan uzun süren ishaller gibi durumlarda mutlaka
hastaneye başvurulmalıdır.
NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Hijyene dikkat!
Tuvalet sonrası ellerin sabunla iyi temizlenmesi, sebzelerin
yenmeden önce iyi yıkanması, evde ishali olan birey varsa
tuvaletin çamaşır suyu ile temizlenmesi önerilir.
Sıcak havalarda süt ürünleri ve süt ürünü içeren gıdalar,
etler, yumurtalı gıdalar daha hızlı enfekte olur. Bu ürünlerin
taze tüketilmesine dikkat edilmelidir.
İSHALLİ HASTAYA NE ZAMAN KOLONOSKOPİ
YAPILMALIDIR?
• İshal ve açıklanamamış demir eksikliğine bağlı kansızlık.
• Dışkıda kan ve mukuslu yapıların görülmesi, yapılan tedaviye yanıt vermemesi.
• Kemoterapi ve ışın tedavisi almış kanser hastalarında
oluşan ishaller.
• 6 haftayı geçen ishaller.
• Çekilen filmler, bilgisayarlı tomografi veya MR gibi tetkiklerde saptanan anormalliklerin ileri incelemesi.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Hipertansiyon
Kısaca tansiyon yüksekliği diye tanımlamak mümkündür.
Tansiyon genellikle üst koldan ölçülen, bu ölçüm için
geliştirilmiş cihazlarla bulunan değeri göstermektedir.
Toplumun yaklaşık % 30 oranında hipertansiyon hastası
olduğu istatistiksel olarak bilinmektedir. Her geçen gün
hipertansiyon ile bağlantılı yeni hastalık durumları tarif
edilebilmekte, bu hastalık ve komplikasyonlarının neden
olduğu çok sayıda uzun süreli bakım hastaları oluşmaktadır.
İnsanlarda damar yatağı içindeki dolaşan kanın, kalp
pompası tarafından pompalandığı ve kapalı bir devre
olan damar sistemi içinde dolaşarak organların ve dokuların her türlü ihtiyacının karşılandığı bilinmektedir. Bu
pompalama esnasındaki kanın damar duvarına yaptığı
basınç ile, damar duvarının buna direnci ile oluşan basınca arteriyel kan basıncı, kısaca tansiyon denmektedir.
Normal şartlar altında efor sarfeden kişilerde, makul seviyelerde efora tansiyon cevabı olarak adlandırılan bir
yükselme beklenmektedir. Ancak sağlıklı bireylerde bu
tansiyon cevabının makul bir istirahat süresi sonrasında normal seviyesine dönmesi gerekmektedir. İşte bu
normale dönme işinin aksaması ve kişilerin istirahat durumunda dahi ölçülen kan basınçlarının 140/90 mmHg
üzerinde seyretmesine hipertansiyon, yani tansiyon yüksekliği denmektedir.
Tansiyon yükseklikleri hafif`, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere sınıflandırılabilir. Yine tek başına herhangi bir
nedene bağlı olmadan olabileceği gibi bazı başka hastalıkların etkisiyle de hipertansiyon gelişebilmektedir.
Bunu nedenle primer hipertansiyon sekonder hipertansiyon olarak ortaya çıkış biçimi yönünden iki ana baş-
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lık altında incelenmektedir. Nedeni bulunamayan yani
primer hipertansiyon bütün tansiyon yüksekliklerinin
ortalama %90 ile 95’ini oluşturur.
Bu hastalarda birçok başka hastalık ve olumsuz şart da
bir arada bulunabilmektedir. Aile hikayesinin bulunması
genellikle ön plandadır. Ortalama 40-45 li yaşlardan itibaren ebeveyninde tansiyon yüksekliği bulunanlarda kilo
fazlalığı, kan yağlarında yükseklikler klinik öncesi şeker
hastalığı gibi bir takım eşlik eden durumlarla bir arada
tansiyon yüksekliği de beklenmelidir. Primer hipertansiyona halk arasında ‘asabi tansiyon’ denmektedir.
Gerçekte kişinin asabiyetiyle bir ilgisi bulunmamaktadır.
Bu vakalar damar iç yapısında başlayan hatta beyindeki
bazı salgıların dahi işe karıştığı cidden karmaşık bir mekanizma ile oluştuğu ve devam ettiği bir gerçektir.
Bu büyük gruptaki hipertansiyon dışında sekonder hipertansiyon grubu vardır ki bunlar genellikle daha genç
bireylerdir. Tansiyon yüksekliğine diğer bir hastalık neden olmaktadır. Neden olan hastalığın tedavisi tamamlandığında tansiyon problemi de ortadan kalkmaktadır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Dolayısıyla dikkatle araştırıldığında teşhis ve tedavisi
nispeten daha kolay olmaktadır.
Yalnızca tansiyon yüksekliğinden başka buna eşlik
eden diğer hastalıklarda önemlidir. Genellikle tansiyon
yüksekliğiyle ilgili pek çok hastada; şeker hastalığı, şişmanlık, horlama, kan yağları yüksekliği, insülin direnci,
gut hastalığına yatkınlık gibi hastalıklarda vardır. Dolayısıyla hekimler tedavi esnasında yalnızca tansiyon tedavisi değil, aynı zamanda eşlik eden risk faktörlerinin de
düzenleme ve tedavi etme amacı gütmektedirler.
Tansiyon yüksekliğinin belli başlı istenmeyen komplikasyonları felç, kalp yetmezliği, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi sıralanabilir. Anlaşılabileceği gibi eşlik eden
hastalıkların tedavisi ve düzenlenmesi de bu yüzden
önem kazanmaktadır.
Tansiyon yüksekliği tanısı konmuş bir hastanın bilmesi
gereken en önemli bilgi, bu hastalık ile uzun bir arkadaşlık dönemi yaşayacağıdır. Yukarıda da değindiğimiz gibi nedeni bilinmeyen tansiyon yükseklikleri
büyük orandadır. Başlanan tıbbi tedavi sonrasında
tansiyonun normal sınırlara dönmüş olması alınmış
olan ilaçlara bağlıdır. Kesilmesi halinde belki eskisinden daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Dolayısıyla hipertansiyon teşhisi konmuş bir hastanın bundan sonraki hayatını düzenli ilaç kullanımı, düzenli egzersiz,
tuz kısıtlaması ve eşlik eden hastalıklarla alakalı uygun
tedavi kombinasyonlarıyla devam ettireceğini bilerek,
bireysel tedavisini düzenlemiş olan hekiminin takibine
uymak kaydıyla problemsiz geçirebileceğini söylemek
mümkündür.
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Dermatolojik Lazer
Lazer tedavileri son 20 yılda oldukça gelişti ve yaygınlaştı. Teknoloji ve tecrübeler hızla ilerlerken dermatolojik ve kozmetik uygulamalarında çeşitliliği arttı. Pek
çok hastamız lazer tiplerini ve markalarını öğrendiği 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 uygulamalarımızı anlatacağım.

ROZA hastalığı:

Akne tedavisi:

Yüz ve gövde-bacaktaki genişlemiş damarlar ve
ince varisler:

Hem aktif akne hem de izlerinin giderilmesinde
lazerler çok etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Aktif
aknelerde yan etkili ilaçları kullanmak istemeyen
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
uygulaması Fraksiyonel ve Soyma Lazerle birleştirildiğinde etkisi artmakta, iyileşme süreci de hızlanmaktadır. Seans sayısı ve işlemin derinliği kişinin
ihtiyacına göre belirlenmektedir.

Leke tedavisi:

Lazerle bile olsa lekelere agresif bir işlem uygulanması lekeleri arttırabilmektedir. Bu sebeple daha soft
ve mümkünse fraksiyonel lazer PRP ile kombine edilerek lekeler giderilebilir. Yine seans şekli ve sayısı
lekenin durumu ve kişinin ten rengine göre ayarlanır.

Lazerle yüz germe:

Lazerin çeşitli modları ve PRP’nin birlikte kullanımı
sarkmış yüz cildinin toparlanıp sıkılaşmasını, parlamasını, gözeneklerin gitmesini ve kırışıkların yok olmasını
sağlar. Kişinin ihtiyacına, cilt tipine ve mevsimine göre
kombine tedavi uygulanır.
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Akne Roza kompleks ve karışık bir durumdur. Genişlemiş
damarlar, genişlemiş gözenekler ve Demodex böceğinin
olup olmaması hastalığın çeşit ve şiddetini belirler. Genişlemiş damarlar Nd Yag lazerle tedavi edilir geniş gözenekler ise gene Fraq 3 dediğimiz tamamen noninvaziv yani
yara bere yapmayan acısız bir uygulama ile 4-5 seansta
kontrol altına alınır. Burunda patlıcan gibi şişme olmuşsa
(Rhinophyma) soyucu lazerle bu durum düzeltilebilir.

Bunların giderilmesi tamamen Nd Yag lazer uygulaması
ile kolay ve etkili bir şekilde birkaç seansta mümkündür.

Çatlak tedavisi:

Çatlaklar cilt altı hasarı olduğundan giderilmesi hep
zor olmuştur. Fraksiyonel lazer ve PRP’nin birlikte
kullanılması çok etkilidir. Bir-İki seansta mükemmel
sonuçlar, ciltte sıkılaşma, çatlaklarda azalma ve
parlaklık oluşmaktadır.

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 temizlenebilir.

Göz kapağındaki Ksantalezma:

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

Siğil tedavisi:

Hem Nd Yag hem de soyucu olan Er:Yag lazerler kullanılmaktadır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

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 kurtulunur.
Kozmetik olarak lazer çeşitleri ile yapılamayan işlem kalmamıştır. Lazerlerin kombine kullanımı ile güzel
sonuçlar elde edilmektedir. Her işlemin etki gücünü ve sınırını bildiğimizden lazerler, Botoks uygulamaları
ve PRP gibi diğer işlemlerle kombine edilerek çok güzel ve kalıcı sonuçlar elde edebiliyoruz. Endolazer
denen deri altı tabakalara uygulanan lazer hem tıbbi hem kozmetik işlemlerin gücünü arttırmıştır. Endo
yani iç uygulama ile cilt altı tabakalara
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 bölgesindeki yağlar, sarkmış
cilt hatta varisler endo-lazer metodu
ile etkili bir şekilde giderilebilir.
Öncelikle kişinin ihtiyacı belirlenmelidir. Ayrıca kozmetik sonuç iyi hesaplanmalı kişinin beklentileri de göz
önünde bulundurulmalıdır. Bizim yaklaşımımız doğal görünümdür. Bir kusuru
tamamen yok etmek doğal olmayan
görünümlere, ifadesizliklere ve tuhaf
aşırılıklara neden olabilir. Bu sebeple elimizdeki tüm imkanları hesaba katıp plan
yapıp hastamızla birlikte karar veririz.
Tedavi kişiye özeldir. Her hasta kendi şartlarında değerlendirilmeli ve uygun tedavi seçilmelidir.
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Toksoplazma Nedir?
Nasıl Bulaşır?
Gebelik, kadınlarda fizyolojik ve psikolojik yönden
önemli değişikliklere neden olan uzun ve meşakkatli
bir süreç. Sorunsuz bir hamilelik dönemi geçirmek ve
bebeklerini kucaklarına sağlıklı bir şekilde almak isteyen anne adaylarının, bu dönemde dış etkenlere karşı
kendilerini her zamankinden daha özenli şekilde korumaları gerekiyor. Pek çok enfeksiyon ve hastalık, gebe
sağlığını açık veya gizli olarak etkiliyor. Birçok yolla bulaşan toksoplazma enfeksiyonu da sinsi tehlikelerden sadece birtanesidir.

Belirtileri nelerdir?

Toksoplazma enfeksiyonu sıklıkla belirti vermeden geçirilen bir enfeksiyondur. Gebelikte geçirilen enfeksiyonun belirti vermeden seyretmesi
enfeksiyonun bebeğe geçme riskini
azaltmaz. Toksoplazma belirti verdiğinde bu sıklıkla lenf bezlerinin
şişmesi, ya da döküntüler şeklindedir. Ağır durumlarda enfeksiyonu
geçiren bireylerde gözün retina tabakasının enfeksiyonu, kalp kasının enfeksiyonu, beyin ve beyni örten zarların
enfeksiyonu gibi organ enfeksiyonlarına ait
belirtiler oluşabilir.

Enfeksiyon bebeğe geçtiğinde ne olur?

Birinci trimesterde anne adayının geçirdiği enfeksiyonun bebeğine geçme olasılığı az, fakat bebekte enfeksiyon oluştuğunda düşük oluşma ya da bebekte ciddi
toksoplazma enfeksiyonu sekelleri görülme riski yüksektir. Gebelik haftası ilerledikçe enfeksiyonun bebeğe
geçme olasılığı giderek artarken bebeğin geçireceği
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enfeksiyonun sekel bırakma riski de azalmaktadır. Bu
kuralın istisnaları da vardır.
Doğmadan önce enfeksiyonu geçiren bebeklerde doğumda sarılık, gelişme geriliği, çok sayıda lenf bezinin
büyümesi, karaciğer ve dalakta büyüme, havale, beyin
dokusunda kalsifikasyon, hidrosefali, göz enfeksiyonu,
mikrosefali, nörolojik gelişim kusurları gibi belirti ve bulgular gözlenebilmektedir.

Günlük yaşamda başka nelere
dikkat edilmeli?

Toksoplazma en çok pişmemiş ya da
iyi pişmemiş etlerden de bulaşabilir. Bu
nedenle et ürünleri çok iyi pişirilmeli,
kalın et parçalarının içi çiğ kalmamalı. Etli çiğ köfte, çiğ salam, pastırma
tüketilmemeli. Elinde açık yarası olan
hamileler çiğ ete temas etmemeli,
eğer dokunması gerekiyorsa mutlaka
eldiven kullanmalılar. Bazı pastörize olmamış süt ürünlerinden de bu enfeksiyon alınabilir o nedenle gebelik sırasında
mutlaka pastörize süt ürünleri kullanılmalı. İyi
yıkanmamış sebzeler, özellikle salata malzemeleri toksoplazma barındırabilir.
Yeşillikler çok iyi yıkanmalı ve sirkeli suda bekletilmeli.
Sinekler paraziti taşıyabildikleri için camlara sineklik takılmalı ve evde açık yemek bırakılmamalı. Bahçe toprağı
ve çiçeklerden de parazit alınabileceği için iş bitince eller
mutlaka sıcak su ve sabun ile yıkanmalı. Oyun parklarında da kum havuzları kediler için uygun bir dışkılama yeri
oluyor. Buralara da dikkat edilmeli.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Basit tedbirlerle önleyebilirsiniz

Anne adaylarının hem kendilerini hem de bebeklerini
alacakları bazı basit tedbirlerle toksoplazma enfeksiyonundan koruyabilir.
Hayvanlar ve özellikle kediler evdeki en güzel dostlarımız. Ancak anne adaylarımızın bu konuda
kendileri ve bebeklerinin sağlığı için daha bilinçli
ve dikkatli olması, bazı tedbirleri alması gerekiyor. Her kedi toksoplazma riski taşımaz. Gebelikte bu dönemde, sokakta gördüğünüz,
tanımadığınız kedilere daha mesafeli davranmalısınız. Kendi kedinizin dışarı çıkmasına
izin vermemelisiniz, hep hazır kuru mamalar
vermeli, asla çiğ et ürünü yedirilmemelisiniz. Mutfak tezgahında ya da yemek masasında dolaşmasına izin verilmemesi
önemlidir.
Kedinin kumu her gün değiştirilmelidir.
Çünkü kedi dışkısındaki ‘ookist’ ilk 24
saat enfeksiyon yapmadığı için kum ne
kadar sık değiştirilirse enfeksiyon kaynağını azaltılması desteklenir. Mümkün ise
kedi kumunu bir başkasının değiştir-

mesini öneririm. Eğer anne adaylarının başka alternatifi
yoksa değiştirme işleminde eldiven giysinler. Kedilerini
sevdikten ya da kumunu değiştirdikten sonra ellerini yıkasınlar ağzına burnuna götürmesinler ve hemen ellerini
sıcak su ve sabunla iyice yıkasınlar. Kedi tüylerindeki risk için de kedinin temizliğine dikkat
edilmeli. Kedilerin aşılarını ihmal etmedikleri
müddetçe endişe etmelerine gerek yoktur.
Enfeksiyonun fark edilmesi zaman alıyor
Ciddi belirtiler ile kendini göstermeyen toksoplazma enfeksiyonunun fark edilmesi zaman alır.
Hastalığın yeni geçirildiğini gösteren kan antikor testleri vardır ancak bu testler bazen hastalık geçtikten uzun yıllar sonra bile pozitif kalarak
hasta ve hekimin yanlış kararlar almasına neden
olabilir.
Hamile bir kadın toksoplazma aldığında mutlaka bebeğe de hastalık bulaşacak diye bir
kural yok. Bebek hastalığı alsa bile özellikle
gebeliğin son 3 ayındaysa büyük ihtimalle
hiçbir sorun olmaz. Bu konuda bir diğer
sorun da hastalığı anne karnında alan
bebekte doğum sonrası çoğu zaman
bulgu olmaz ve hastalığın hasarları yıllar sonra çıkabilir.
Hastalığın alındığı kesin ise özgün ilaçlar kullanılarak bebeğe bulaşması azaltılabilir ancak bu konuda sonuçlar da maalesef çok net değil. Bazen ilaç tedavisine
rağmen bebekte sıkıntı çıkabilir. Bu nedenle,
hastalık hakkında bilinçli olmak, bulaşma yollarına karşı
dikkatli olmak riski azaltmak için en iyi yöntem.
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Gebelikte
Balık Yemeli miyim?

Birçok gebe bu soru üzerine düşünüyor. Hamilelikte balık tüketmeli miyim? Deniz ürünleriyle çok fazla ilgileniyor
olmasanız bile balığın, bebeğinizin beyin ve göz gelişimi
için önemli olan Omega-3 yağ asidi ve özellikle DHA ve
EPA bakımından en büyük kaynak olduğunu duymuşsunuzdur. Omega-3 yağ asidi, katı yağda az oranda bulunurken, proteinde, D vitamininde ve gelişmekte olan
bir bebek ve sağlıklı bir hamilelik için önemli olan diğer
besinlerde fazlaca bulunur.

Diğer yandan, bazı balık türlerinin civa gibi tehlikeli olabilecek atık maddeleri içerdiğini duymuşsunuzdur. Bu
metal yüksek miktarlarda vücuda nüfuz ettiği zaman
bebeğin gelişmekte olan beyin ve sinir sistemine zarar
verir. Neredeyse tüm balıklar ve kabuklu deniz ürünleri
civa içerirler, ama büyük avcı balıklarda bu miktar en fazladır. Bunun nedeni ise avcı balıkların civayı vücutlarına
çeken diğer balıkları yemesidir ve bu avcı balık ne kadar
büyükse, yedikleri balık sayısı da o kadar artar. Daha büyük balıklar küçük olanlara göre daha uzun yaşarlar, bu
yüzden vücutlarına civa almaları için doğal olarak daha
fazla zamanları vardır.
Birçok uzman, gebelerin balık yemesi gerektiği konusunda hemfikirler. Ama ne tür balıkların daha güvenliği
olduğunu anlamak ve daha fazla tüketilmesini sağlamak
kolay olmayabilir.

Hamilelikte fazla miktarda civa içeren balık
türlerinden yersem ne olur?

Balık yediğiniz zaman vücudunuz metil civayı kolayca
bünyesine alır ve siz hamileyken bu plasentaya geçer.
Araştırmalar hamilelik sırasında yoğunluğu fazla olan
metil civaya maruz kalmanın, bebeğin gelişmekte olan
beynini ve sinir sistemini olumsuz yönde etkileyebileceği-
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ni gösteriyor. Bunun sonucunda oluşan rahatsızlıklar hafif geçebilir ama ciddi sonuçlar doğurması da mümkündür. Çevre Koruma Örgütü, dikkat ve hafıza gibi bilişsel
yeteneklerin, dilin, motor becerilerin, görme duyusunun
olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor.
Gebe olan, gebeliği planlayan ya da doğum yapan bayanlar ile onların bebekleri ve çocukları civa maddesine
karşı oldukça savunmasızdırlar. Uzmanlar, tam olarak
ne miktarda civanın zararlı olabileceğini hala tartışıyorlar,
ama çoğu hamile bayanların ve küçük çocukların yüksek
miktarda civa içeren balıkları yemekten kaçınmasının ve
beslenmenizde yer alan diğer balıkların da sınırlandırılmasının daha iyi olacağını düşünüyor.

Gebelikte neden tamamıyla balık yemekten
uzak durmamalıyım?

Balık, özellikle hamilelik esnasında vazgeçilemeyecek
kadar iyi bir besin seçeneğidir ve birçok uzman balık
yemenin bazı riskler taşımasına rağmen yine de faydalı
olduğunu düşünüyor.
Purdue Üniversitesinde toksikoloji profesörü ve balığın
içindeki atık maddeler konusunda uzman olan Charles
Santerre: “Civa metalinden tam olarak kaçınmanız gerekmez ve de bu zaten mümkün değildir. Sağlığa zarar
vermeyecek düşük miktarlar mevcuttur.” diyor. “Eğer bir
bayan civadan uzak durmak için balık yemeyi bırakırsa,
bebeği balığın sağlayacağı sağlıklı besinlerden de yoksun kalır.”
İşe bakın ki balıkta bulunan sağlıklı yağ asidinden en çok
yarar sağlayan da bebeğinizin gelişmekte olan beynidir.
Danimarka’da yapılan uzun dönemli bir araştırmada, hamilelik esnasında fazlaca balık yiyen (haftada ortalama
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400 gr.) annelerin bebeklerin 6. ve 18. Aylardaki motor
becerileri az balık tüketen annelerin bebeklerine göre
daha sağlıklı geliştiği görülmüştür. Neredeyse hiç balık
yemeyen annelerin bebeklerin ise en az gelişimsel değerleri taşıdığı anlaşılmıştır.
Gebelik ile ilgili yapılan bazı araştırmalar ise hamilelik
sırasından balık yemenin, erken doğum ve düşük kilolu
doğumları önlemede yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Civa en çok hangi balıklarda vardır?

2004’te Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) ve Çevre
Koruma Örgütü, balıkta bulunan civa maddesine yönelik
olarak ortak bir danışma grubu kurmuştur. Burada, yüksek miktarlarda civa içeren ve çocuk sahibi olma yaşına
gelmiş bayanların ve küçük çocukların yememesi gereken dört balık türü belirlemiştir: köpekbalığı, kılıçbalığı,
kral uskumru ve tilefish.
Diğer uzmanlar ve destek grupları bu listenin uzatılmasından yana görünüyorlar. Purdue Üniversitesi toksikolojisti Santerre, uzak durmanız gereken balık türleri
arasında taze ya da donmuş tonbalığı, levrek, lüfer, şili
deniz lüferi, golden snapper, atlantik kılıçbalığı, deniz levreği, sarıkuyruk balığı, Crevalle Jack (kral balığı), Meksika
Körfezi’nde bulunan kolyoz ve büyük göllerdeki tatlı su
levreği gibi balıkları da sayıyor.

Gebelikte hangi balıklar güvenle tüketilebilinir?

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu ile Çevre Koruma Örgütü, zararlı olduğu ve hiç yenilmemesi gerektiği belirtilen
köpekbalığı, kılıçbalığı, kral uskumru ve tilefish balıklarının dışında herhangi bir balıktan ya da kabuklu deniz
ürününden haftada iki porsiyon kadar tüketmenin sorun
yaratmayacağını söylüyor. Diğer uzmanlar ise Gıda ve
İlaç Kurumu’nun, bayanların hamile olmadan önce de
vücutlarında civa bulundurabilecekleri gerçeğini hesaba
katmadığına işaret ederek konuya daha dikkatli bir biçimde yaklaşıyor.
Santerre’nin Purdue Üniversitesi’ndeki ekibi, satılmakta
olan balıkların ne derece civa içerdiğini gösteren ve ne
kadar tüketmenin güvenli olacağını gösteren bir çizelge
yayınladı. Çizelgede, en az civa içeren ve sağlıklı yağlar bakımından en zengin olan altı balık çeşidi belirtiliyor:
ringa balığı, uskumru (Atlantic, jack, kefal), gökkuşağı
alabalığı (çiftlikte yetiştirilen), sardalya (doğada ya da
çiftlikte yetişmiş) ve beyaz balık (alabalık).

Omega-3 almak için balıktan farklı olarak
başka hangi besinleri hamilelikte yiyebilirim?

Yumurta, süt, meyve suyu, yoğurt, ekmek, tahıl ve margarin gibi yiyecekler artık omega-3 ile kuvvetlendiriliyor.
Bazıları çok fazla DHA ya da EPA içermiyor, ama bu yağ
asitleri az miktarlarda da olsa bulunuyor. ( Birim hacminde en azından 50 miligram DHA içeren ürünleri alın.)

Gebelikte balık yağı takviyeleri nasıl yapılabilir?

Ton balığı tüketilmesi ile gebelerin bilinmesi
gerekenler nelerdir?

Gıda ve İlaç Kurumu, hamile bayanların haftada 400
gramdan fazla konserve ton balığı tüketmemesini tavsiye ediyor. Çünkü, ton balığı daha çok civa içeren büyük
balıklardan elde ediliyor. Yukarıda sözü geçen referans
kartında, insanların kiloları baz alınarak ne kadar ton balığı yemelerinin güvenli olacağı belirtiliyor.

Eğer hamilelikte balık yemiyorsanız beslenmenizi güçlendirmek için Omega-3 takviyesi almaya yönelebilirsiniz.
Balık yağı için olan katkı maddeleri neredeyse hiç metil
civa içermez ve iki temel yağ asidi olan EPA ve DHA’nın
alınmasını sağlar. Eğer vejetaryenseniz, özel bir mayalama işlemiyle DHA yağ asidi yüklenen ve su yosunlarından elde edilen takviyeleri alabilirsiniz. Tıp Enstitüsü
(besinler için günlük alınması tavsiye edilen miktarları
belirleyen kurum), DHA ve EPA yağ asitlerinin alımı için
bir miktar belirtmemiştir. Bu yüzden doktorunuza hangi
takviye maddelerinin mevcut olduğunu ve sizin için hangisinin uygun olduğunu sorunuz. (Doğum öncesi alınan
vitaminlerin bazıları DHA yağ asidi içerir.)

Buna karşılık olarak bazı destek grupları ise gebe ya
da çocuk sahibi olma yaşına gelmiş bayanların konserve
ton balığından kaçınması tavsiye ediyor: İşte nedeni; Genel olarak ton balığının az civa içerdiği düşünülür, çünkü tuna balığının daha küçük bir çeşidi olan palamuttan
elde edilir. Ama bazen de daha büyük bir balık olan sarıkanatton türünden yapılır, bu yüzden ürünün ne içerdiği
etikette açıkca belirtilmediği sürece ne yediğinizden tam
olarak emin olamayabilirsiniz.
Ton balığı iyi bir Omega-3 kaynağı olmamasına rağmen
besin değeri oldukça yüksektir. Bu yüzden, eğer yediğiniz tek balık türü ton balığıysa, onu ara sıra da olsa
beslenmenize eklemeniz faydalı olabilir.
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UZM. PSK.
H AT İ C E Ç İ Z M E C İ O Ğ L U K E R E T L İ
KLİNİK PSİKOLOG

Doğum Psikolojisi
Doğum; doğal bir olaydır. Dolayısıyla yüzyıllar geçip, insanoğlunun hayat tarzı ve hayata dair genel algısı ise çok
değişse de doğumun fizyolojisi asla değişmez. Özellikle
gelişen teknolojiyle ve detaylanan eğitim sistemleriyle birlikte son yüzyılda doğum ve onun içerdiği pek çok konu
çeşitli uzmanlık alanlarının temel uğraşısı haline geldi. Bu
durum hem anne hem de bebek için pek çok avantajı
sağlamış oldu.

Doğuma psikolojik olarak nasıl hazırlanılır?

Doğum ile birlikte bir bebek dünyaya gelmekte ve onunla
beraber bir ailenin hayatı tamamen yeniden şekillenmektedir. Bu çok önemli ve bir o kadar da zorlayıcı bir süreçtir. Bebeğin kaçıncı çocuk olduğu ya da planlı mı plansız
mı olduğu fark etmeksizin bebek anne rahimine düştüğü
andan itibaren özellikle annenin hayatında yer edinmeye
başlar. Doğuma psikolojik olarak hazırlanmak sadece doğum anına ya da şekline odaklanmanın ötesinde daha derin bir anlamı ifade etmektedir. Çağımızda kadının sadece
annelikle sınırlı olmayan rolü, onu anneliğe hazırlanma ve
doğum sürecinde pek çok sosyal ve psikolojik konuyla
başa çıkma mecburiyetinde bırakmaktadır.
Hangi durumlarda psikolojik destek almak gerekir?
Diğer yandan gebelik ve doğum psikolojisi alanı hayatın
ilk dönemi olan anne karnındaki süreci ve doğum sürecini
önemseyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla insanın ileriki
yıllarında hayatını şekillendiren pek çok unsurun belki de
sıklıkla göz ardı edilen bu dönemde saklandığı düşünülür.
Anne karnındaki dönem, doğum süreci ve ilk yıllar kişinin tüm benliğinin oluşumunun evrelerini saklayan bir nevi
kara kutudur. Çünkü her bebek anne rahmine düştüğü
andan itibaren annesinin hayatının bambaşka bir sürece girdiğinin işaretlerini; ona zihinsel, fiziksel, hormonal,
duygusal, psikolojik bazı mesajlar yollayarak verir. Bu durumda annelikle beraber hayatında meydana gelen ya da
yaklaşan değişiklikler, kadınların sıklıkla doğum ve doğum

44

sonrası gibi konularda profesyonel psikolojik destek görmesini gerektirmektedir.

Doğum psikoloğu hangi konularda destek verir?
Bu döneme dair destek de bu alanda teorik ve pratik
eğitimlerden geçmiş doğum psikologları tarafından verilebilmektedir. Doğum psikoloğu doğum öncesinde yaptığı
psikoterapi seanslarında anne adayının gebelik ve doğum
soyağacını çıkarmasına, geçmiş yaşanmışlıkların doğuma
etkilerinin görülmesi ve gereken çözümlerin bulunması
konusunda yardımcı olur.
Doğum psikoloğu anne adayının doktoruyla ve varsa birer bir destek alınacak doula/ebesiyle iletişim de kurabilir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde doğum sürecinde de
psikoterapi seanslarına devam eder. Bu seanslarla anne
adayının hamilelik süresince ihtiyaç duyduğu psikolojik
destek sağlandığı gibi farkında olunan ya da olunmayan
geçmişten söz konusu doğuma taşınan korku, travma,
endişe gibi tüm olumsuzlukların giderilmesi sağlanır.

Düşük, kayıp, ani bebek ölümü gibi durumlarda
doğum psikoloğu ne gibi desteler vermektedir?
Doğum psikoloğu hamilelik ve/ya doğum esnasında yaşanabilecek düşük, kayıp, ani bebek ölümü gibi durumlarda da aileye destek olur. Bu süreçleri en az hasarla atlatmalarını ve süreçten sağlıklı bir şekilde çıkıp, hayatlarına
devam etmelerine katkı sağlamaya çalışır.

Doğum psikoloğu doğum aracılığıyla anne adayının geçmiş yaşanmışlıklarına, kişisel gelişimi noktasındaki kendi
süreçlerine farkındalıkla bakabilmesine yardımcı olmaya
çalışır. Annenin kazandığı bu sağlıklı psikolojik hal üzerine
de doğacak bebeğiyle sağlıklı bir bağ kurması hedeflenir.
Böylece uzun zamandır çözülmemiş ertelenmiş sorunların
da söz konusu doğum vesilesiyle çözülmesine yardımcı
olur.
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D Y T. E S R A K U R T M U T L U
BESLENME VE DİYET
UZMANI

Mikrobiyota
Son dönemlerde giderek popüler olan hayat arkadaşlarımız, hücre sayısı olarak bizden daha büyük bir nüfusa
sahip olan faydalı bakterilerin karışımına mikrobiyota
diyoruz. Günden güne bilimsel çalışmalar ile mikrobiyotanın insan sağlığı üzerine etkileri gün yüzüne çıkmakta.
Özellikle sindirim sistemi ile beyin arasında kurulan ilişki
ile değerlendirebiliriz.
Vücudumuzda doğumdan hemen birkaç saat içinde
sindirim sistemimize, solunum sistemimize derimize yerleşen bu bakterilerle ilişkimiz genellikle karşılıklı faydalanma şeklinde meydana geliyor.
Önce vücudumuzda bulunan bakterileri biraz tanımak
gerekiyor, vücudumuzda bulunan bakterileri zararlı ve
yararlı olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Faydalı olanlar; bizim faydalı mikrobiyotamızı oluştururken asıl fonksiyonu
zararlı olanların sayısının artmasını engellemek olduğunu
bilmek gerekiyor. Zararlıların ise; sayısal üstünlüğü ele
geçirmeleri çeşitli hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor.
Faydalıların sayısal üstünlüğünü koruması başta sindirim
sistemi sağlığı olmak üzere genel sağlığımızı hatta psikolojimizi bile olumlu şekilde etkiliyor.
Bağışıklık sistemi üzerine etkileri artık tartışılmaz olan
bu bakterileri gündelik beslenmemizde çeşitli şekillerde
vücudumuza alabiliyoruz. Özelikle fermente besin ürünlerinde yüksek miktarda olan bakterilerin temel besinsel
kaynakları, süt, yoğurt, peynir başta olmak üzere çeşitli
turşular iyi kaynakları. Ayrıca milyarlarcasını tek bir tablet
ile de alabiliyoruz. Hatta çeşitli hastalıklarda (uzun süren
ishal) sağlıklı mikrobiyotanın transpantasyonu (nakil) bile
yapılmakta.
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Bu bakterileri vücudumuza almamızda onların
sayısal üstünlüğünü korumamıza tek başına yeterli olmamakta. Bu nedenle
onların besin maddelerini de
vücudumuza almamız gerekiyor,
mikrobiyotanın en temel besinsel ihtiyacı
ise posa (lif) oluşturuyor. Özelikle yeterince
posa tükettiğimiz sürece faydalı bakterilerin
besinsel ihtiyaçlarını da karşılamış oluyoruz. Genel olarak faydalı bakteriler zararlı bakterilerden çok
daha hızlı çoğalıyor, besinsel lif tüketiminin yeterli olması
durumunda faydalı bakteriler daha hızlı çoğaldıkları için
besinsel lifleri hızla tüketip zararlı bakterilere yeterince
besin kalmasının önüne geçiyor.
Bakteriler için besin oluşturan yapılara PRE biyotik diyoruz, bakterilerin kendisine ise PRO biyotik diyoruz, ikisinin bir araya gelip faydalı işler yapmasına da simbiyotik
etki diyoruz. Başta kabızlık, ishal gibi çeşitli hastalıkların
belirtisi veya başlı başına bir sağlık problemi olan kabızlık ishal gibi durumları önlemede, iyileştirmede simbiyotik
etkiden yararlanıyoruz. Kronik problemi olanların ise uzun
süreli besinsel lif tüketimini artırmalarının yanı sıra bakteri
(probiyotik) alımını da dengelemeleri gerekmekte.
Mikrobiyota insanın doğal yaşama adaptasyonu ve daha
güçlü bir bağışıklık için önemli bir konu, özellikle sebze
meyve gibi lif kaynaklarının yanı sıra yoğurt, kefir gibi faydalı bakteri kaynaklarını günlük yeterince tüketmek, bireyin daha sağlıklı olmasına ve daha konforlu bir yaşam
sürmesine katkı sağlıyor.
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Müzeler

İstanbul’da Bir Vaha

Ih la m u r Kasır lar ı
Fotoğraflar: Ergin YAVAŞ
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Beşiktaş, Yıldız ve Nişantaşı yamaçları arasında kalan Ihlamur Vadisi, tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre, 18.
yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar, içinden Fulya deresinin aktığı, ıhlamur ve çınar ağaçlarının gölgelediği,
yeşillikler içinde bir mesire idi.
Sultan III. Ahmed (1703-1730) döneminde Padişah’a ait
bir “Hasbahçe”ye dönüştürüldüğü halde 19. yüzyılın
ikinci yarısına kadar “Hacı Hüseyin Bağları” olarak bilinen
bu alan, Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) ve Sultan III.
Selim (1789-1807) dönemlerinde de ilgi çekmiştir. Sultan
Abdülmecid’in (1839-1861) Osmanlı tahtına geçmesiyle
birlikte, Ihlamur Mesiresi’nin bulunduğu bu alanda Ihlamur
Kasırları’nın yapımına başlanmıştır. Yer yer yüksek çevre
duvarları ve bazı kısımlarda da döküm parmaklıkların
sınırladığı 24.724 m²lik ağaçlıklı bir alan içinde yer alan
iki yapı; yapıldıkları 1849-1855 yıllarından bu yana kimi
zaman “Nüzhetiye” kimi zaman da “Ihlamur Kasırları”
adıyla anılmıştır.
Ana yapı olan Merasim Köşkü; ön cephesinde,
dönemin beğenisini yansıtan Barok çizgiler taşıyan
merdiveni, ilginç ve hareketli kabartmalarıyla çarpıcı bir
mimarlığa sahiptir. Giriş Salonu ile her iki yanında yer alan
birer odadan oluşan kasrın iç süslemelerinde; Osmanlı
sanatında 19. yüzyılda tercih edilen Batılı dekorasyon
anlayışına uygun bir süsleme programı uygulanmıştır.
Avrupa’nın çeşitli üsluplarındaki mobilyalar ve döşeme
öğeleriyle belirli bir bütünlük sağlanmıştır.

Kasırları’nın Merasim Köşkü bir müze-saray olarak
ziyarete açık tutulmakta, Maiyet Köşkü ise kışlık
kafeterya olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Kasrın
bahçesinde; Maiyet Köşkü’nün çevresinde ve iç
kısımda bulunan havuz etrafında yazlık kafeterya
hizmetleri de verilmektedir.

Ziyaret Saatleri ve Ulaşım

İIhlamur Kasrı’na gidebilmek için en yakın IETT durağı
olan Şair Nedim otobüs durağını tercih edebilirsiniz.
Gayrettepe–Eminönü,Fulya Mahallesi-Eminönü,
Dikilitaş-Eminönü, Taksim-Dikilitaş hatları bu
bölgeden geçen başlıca IETT hatlarıdır.

Ziyaret Saatleri:

Pazartesi Hariç
Her Gün: 09:00-17:00

Maiyet Köşkü ise; diğerine oranla daha az süslü
bir yapı olmasının yanı sıra, bir orta sofaya açılan
köşe odalarından oluşan mekân düzenlemesiyle
daha geleneksel bir şema sergiler. Maiyet Köşkü’nün
odalarında duvarlar farklı renklerde ve mermer
görünümü veren şutuk işçiliği ile kaplanmıştır. Ihlamur
Kaynak: istanbul.gov.tr
ibb.istanbul
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Gezi

Tarihin Sıfır Noktası

G ÖB E K L İ TE P E

Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü
yakınlarındadır. Alan 1963 yılında, İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey
araştırması sırasında keşfedilmiş ve “V52 Neolitik Yerleşimi” olarak tanımlanmıştır. Alanın gerçek değeri,
1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmalar sonrasında,
Göbeklitepe’nin 12000 yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır.
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası
kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe, Sayın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
2019 yılını ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesiyle
dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
Harran Ovası’na hakim bu tarih öncesi yerleşimin sınırlı bir bölümü kazılsa da, sıra dışı
bulguları Neolitik Çağ’la ilgili pek çok bilgiyi
altüst etti. Şanlıurfa’nın Örencik Köyü yakınlarındaki Göbeklitepe kazılarını 1995’te arkeolog
Prof. Dr. Klaus Schmidt başlattı ve 2014’deki
ölümüne dek 20 yıl sürdürdü. Göbeklitepe;
avcı-toplayıcı yaşamı, tarım ve hayvancılığa
geçişi, dönemin mimarisi ve sanatın doğuşunu anlamamıza önemli katkılar sağladı. Varlığını M.Ö. 8 bin dolaylarına kadar sürdürdükten
sonra terk edildi. Başka ya da benzer amaç-

50

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Semboller ve Tasvirler

Göbeklitepe’deki pek çok taş buluntu ve dikilitaş
üzerine kabartma ya da kazıma biçiminde yapılmış tasvirlerden söz edilmelidir. Çok sayıda yabani
hayvan, kuş ve böceğe ek olarak insanları yansıtan
betimlemeler, yüksek seviyedeki bir zanaatkarlığın
kanıtlarıdır. Bu tasvirler günümüzden yaklaşık on
iki bin yıl önce, avcı-toplayıcılıktan tarımcı yaşam
biçimine geçilirken yaşamış insanların inançları ve
dünya görüşleriyle ilgili eşsiz bilgiler sağlamıştır.

larla kullanılmadı.

Göbeklitepe’de Yaşam Nasıldı?

Bu topluluklar genel olarak ilk yerleşik köyler olarak tanımlanan yerleşmelerde yaşasalar da yaşamlarını hala
avcı ve toplayıcılıkla sürdürüyorlardı, yabani buğdayları
hasat ediyorlardı ve henüz herhangi bir bitki ya da hayvanı evcilleştirmemişlerdi. Bölgedeki kültüre alınmış ilk
hayvan ve bitki kalıntısı PPNB dönemine (MÖ 7.5006.000), yani yaklaşık olarak Göbekli Tepe’nin terk edildiği tarihlere denk gelmektedir.
Buna dayanarak, Göbekli Tepe’yi yapan insanların, insanlık tarihindeki en önemli dönüşümlerden biri olan
avcı-toplayıcı yaşam biçiminden (modern) tarımcı yaşam biçimine geçişe şahit olduklarını varsayabiliriz.

Hazır Gelmişken

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ni mutlaka ziyaret edin. Zira
Göbeklitepe kazılarından çıkan görkemli sanat eserleri
ve heykelcikler burada sergileniyor. Tapınak yapılarındaki
leopar rölyefi, leylek, tilki, ceylan, akrep, yılan ve kafası
olmayan insan kabartması dönemin inancıyla ilgili önemli
bulgular. Ayrıca Göbeklitepe’nin etkileyici bir replikası da
ayrı bir bölümde ziyaretçilerini bekliyor.

Ziyaret Saatleri ve Ulaşım

Özel araç ve taksiyle ulaşılabildiği gibi Şanlıurfa
kent merkezindeki Abide durağından hareket eden
100 numaralı otobüse binerekte Göbeklitepe’ye
ulaşabilirsiniz.
Yaz Dönemi
01 Nisan - 31 Ekim
Açılış Saati : 08:00
Kapanış Saati: 19:00

Kış Dönemi
31 Ekim - 01 Nisan
Açılış Saati : 08:00
Kapanış Saati: 17:00
Kaynak: muze.gov.tr
sanliurfamuzesi.gov.tr
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Kitap

İdel Vücudun Sırları - Dr.Emine AKIN

Sayfa Sayısı: 260 - Baskı Yılı: 2019
Hiç düşündünüz mü sağlıklı olmak
sizin için ne ifade ediyor?
Belki şimdiye kadar çok önemli
bir sağlık probleminiz olmadı ama
bazen nezle, grip bile olduğunuzda bu döngünün ne kadar yorucu,
zahmetli ve mutsuzluk verici olduğunu hatırlayın.
Acaba sağlığınızı kaybetmeden,
bu acı ve sıkıntıları yaşamadan,
sağlıklı ve üretken, kaliteli ve mutlu
bir yaşam geçirmek mümkün mü?
Evet, elbette mümkün!
Ama bunun için önce kendinize
çok yakından bakıp, ta hücrelerinize kadar inerek vücudunuzun
nasıl çalıştığını öğrenmeniz ve
anlamanız, kısaca kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Bu keşiflerle
edindiğiniz yeni kazanımları hayatınızda uyguladığınızda daha sağlıklı, keyifli ve mutlu bir hayat sizi
bekliyor olacak.

Ruh Hali
Prof.Dr.Kemal Sayar
Bu kitap, ruh sağlığı konusunda
merak edebileceklerinizi derli toplu
ve anlaşılır bir biçimde sizlere ulaştırmak amacıyla hazırlandı. Doç.
Dr. Kemal Sayar, hem mutluluk,
iyimserlik, hayatın anlamı, öfke, kıskançlık, aşk, evlilik, çocuk ebeveyn
ilişkileri gibi konuları; hem de depresyon, panik atak, fobiler, bağımlılık, alzheimer, şizofreni gibi belli başlı
psikiyatrik sorunları ele alan bir kitap
ortaya koydu.
Hayatın dönemeçlerinde hepimiz
tökezleyebiliriz. Kendimize ve aleme
hoşça bakmayı bildiğimiz sürece,
düştüğümüz yerden daha da güçlenerek kalkar ve yolculuğumuza devam ederiz. Ruh Hali, bu yolculukta
sizlere rehberlik edecek bir kılavuz
niteliğinde.
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Hastalıksız bir hayat için size
rehber olacak bu kitapla sağlığınızda ve hayatınızda muhteşem
bir dönüşüm yaşayacaksınız.
Vücudunuzdaki harika işleyişi ve
bunu korumak için neler yapmanız gerektiğini örneklerle ve pratik
bilgilerle öğreneceksiniz. Diyetsiz
nasıl sağlıklı kilo vereceğinizi,
kilonuzu kalıcı şekilde koruma
yöntemlerini, sağlık problemlerinizin temel sebeplerini, sebepleri
ortadan kaldırmak için neler yapacağınızı bütün detaylarıyla bu
kitapta bulacaksınız.
Vücudunuzla ilgili şimdiye kadar
hiç duymadığınız gizli kalmış bilgiler ve en son bilimsel gelişmeleri de öğreneceğiniz bir rehber
kitap ‘’İdeal Vücudun Sırları ‘’
İdeal bir vücuda kavuşmak ve
ömür boyu sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bu kitabı hemen okumalısınız.

Sayfa sayısı: 256 - Baskı Yılı: 2019

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

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

ANLAŞMA DETAY BİLGİLERİ İÇİN
0212 314 14 14
55

