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

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Varis Cerrahisi
Arteryel (Atardamar) Ameliyatları
Diyabetik Ayak Yara Tedavileri
Böbrek Yetmezliği İçin Fistül Açılması
El-Ayak Terlemesi İçin Kapalı Ameliyat
KARDİYOLOJİ
Efor-Treadmill
Holter (24 saat EKG)
EKG
Ekokardiyografi
KLİNİK LABORATUVAR
Allerjenler
Biyokimya
Endokrinoloji
Hematoloji
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
Seroloji
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
Baş Boyun Cerrahisi
Kulak Cerrahisi
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Rinoplasti
Pediatrik KBB
NEFROLOJİ
NÖROLOJİ
EEG
EMG
Migren Botoksu
ODYOLOJİ VE İŞİTME TARAMA
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Artroplasti-Kalça Cerrahisi
Ayak Cerrahisi
Diz Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Spor Yaralanması
Ağrı Tedavisi-PRP
PERİNATOLOJİ
PLASTİK, ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
PSİKİYATRİ
PSİKOLOJİ
Psikoterapi
Kişilik Testleri
RADYOLOJİ
Bilgisayarlı Tomografi
Direkt Röntgen
Kontrastlı Tetkikler
Kemik Dansitometri
Mamografi
MR (Manyetik Rezonans)
Renkli Doppler Ultrason
Ultrasonografi
Perküten Radyoloji (Biopsi İşlemleri)
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
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Sevgili Türkiye Dostları,
Yeni bir sayı ve dopdolu bir içerikle siz değerli Türkiye dostlarımızla bir araya
gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Merakla beklenen ve yapımı tamamlanarak hizmete açılan yeni binamızda
bulunan, modern cihazlarla donatılmış 15’i Erişkin, 10’u Yenidoğan Yoğun
Bakım yatağından oluşan yoğun bakım ünitesi; özellikli ameliyatların
yapılmasına imkan sağlayacak. Aynı zamanda yeni binamızda Kadın Doğum
Polikliniği, Fizik Tedavi Ünitemiz ve Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Merkezimiz siz değerli hastalarımızın hizmetine sunulmuştur.
Yeni binamızda yenilenerek hizmete giren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Ünitemizde kullanılmaya başlayan laser teknolojileri bütün vücut ağırlığına kısa
sürede etkili çözümler sunmayı hedefliyor. Şok Dalga Terapisi (ESWT) ve Hill
Therapy gibi tedaviler de yine bu ünitemizde uygulanmaktadır.
Ayrıca yeni binamızda siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye başlayan
Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif 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.
Kurulduğumuz günden bu güne kadar çağdaş, kurumsal bir iş anlayışını
benimseyerek, güncel bilgilerle donatılmış uzman, nitelikli tıbbi ve idari
kadrolarımızla, hasta haklarına saygılı ve geleneksel değerlere bağlı kalmış,
kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmayı misyonumuz olarak benimsedik.
Güçlenen tıbbi ve idari kadromuzla siz değerli misafirlerimize en iyi hizmeti
sunmaya çalışıyoruz. Alanında uzman hekimlerimizle ailemiz büyümeye
devam ediyor. Perinatoloji-Yüksek Riskli Gebelikler-Jinekolojik Onkoloji,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜK, Kulak Burun
Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. İrfan DEVRANOĞLU, Plastik
ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ömer ALP, Göz Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr. Emre GÜLER, Çocuk ve Ergen Psikoloğu Rahşan Ezgi DÖNMEZER,
Diş Hekimi Dt. Caner GÜZELGÜN hasta kabulüne başlamıştır.
Bununla beraber Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Psikiyatrisi,
Endokrinoloji gibi yan dal özellikli branşlarda da siz değerli misafirlerimize
hizmet vermeye devam ediyoruz.
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.
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.
Bu vesile ile bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı ve 12 Mayıs
Hemşireler Günü’nü tebrik ederiz.
Sağlıklı günler dileriz.
F a r u k KOC A
Başhekim
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DANIŞMA KURULU
Acil
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
D t . Ca n e r G Ü Z E LG Ü N
Anestezi
U z m . D r . Ş a b a n B AY YO Z G AT
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
D y t . Ayş e n u r C U M U R C U
Beyin Cerrahisi
O p . D r . L e v e n t A K D U YG U

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

Biyokimya
Uz m . D r. E m i n e A K I N
Cildiye
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
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
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
Çocuk Psikiyatri
Uz m . D r. Ö ze n A L E M DA R

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
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 i 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

Endokrinoloji
D o ç . D r. Fev z i BA L K A 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

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

Plastik, Estetik 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

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

Psikiyatri
Uz m . D r. Zey n e p Ş E N K A L

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

YA P I M

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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“Farkında Ol, Erteleme”

İski Farkındalık Semineri

Ülkemizde her 8 kadından birini tehdit eden meme kanserinin
görülme sıklığı giderek daha da artmaktadır. Özellikle genç
kadınları tehdit ettiği görülen meme kanserinde en büyük savunma erken teşhis için kontroller yaptırmak ve bilinçli olmak.
Kontrollerin aksatılmaması, kendi kendine meme muayenesinin rutin olarak yapılması ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile
meme kanseri erken teşhis edilebiliyor. Türkiye Hastanesi
olarak bu konuya dikkat çekmek üzere İSKİ çalışanlarına özel
bir farkındalık semineri düzenledik. Etkinlikte Genel Cerrahi
Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Op. Dr. Ayşe Solaroğlu, Klinik Psikolog Hatice Çizmecioğlu ve Diyetisyen Esra Kurt Mutlu Meme Kanseri ile
ilgili merak edilenleri anlattı. İski çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikteki katılımcılar alanında uzman hekimlerimize
birebir soru sorma imkanı da elde ettiler.

Türkiye’de

Her Beş Kişiden Biri Diyabet

“14 Kasım Dünya Diyabet Günü” kapsamında diyabete farkındalık oluşturmak adına hastanemiz tarafından “Diyabet Semineri”
düzenlendi. Doktorlarımızdan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet
Faruk Yağcı, Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Çolpan
Ovalı, Diş Hekimi Hilal Yıldız Yüksel ve Hemşire Neşe Demirezer diyabetle ilgili önemli noktalara değindi. Seminer öncesi İhlas
Haber Ajansı’na konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları
Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, diyabetin evrelerine değinerek,
özellikte Tip 2 diyabetine karşı önemli tedbirler alınması gerektiğini
söyledi. Obezitenin yaygınlaşmasıyla birlikte diyabetin hastalıklar
arasında ilk sıraya yerleştiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Ahmet Faruk Yağcı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamla
birlikte Türkiye’de yüzde 20’ye yakın diyabet hastası olduğunu

Miniklere

El Yıkama Eğitimi

El yıkama alışkanlığı mikroplardan korunmanın en
etkili yöntemlerinden biridir. Bizler de el yıkamanın
önemini anlatabilmek için ziyaret ettiğimiz Çekmeköy
Nişantepe Anaokulu öğrencilerine ‘Ellerimizi nasıl
yıkamalıyız?’ konulu eğitim gerçekleştirdik. Etkinliğin
sonunda öğrencilerimize günün hatırası olarak hediyeler verdik.
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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 ebeveynlerin yapması gerekenleri içerir.
Doğum öncesinde ve doğumda anne adaylarının
kendine daha da güvenmesini, korkularını gidermeyi amaçlar. Etkinliğe alanında uzman; Klinik
Psikoloğumuz, Psikiyatrımız, Çocuk Doktorumuz,
Diyetisyenimiz, Ebe Hemşiremiz, Bebek 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.

Osmanoğlu Ailesi Ziyareti

II.Abdülhamit Han’ın torunları Harun Osmanoğlu ve oğlu Sayın Orhan
Osmanoğlu hastanemizi ziyaret etti. 124 yıl önce büyük dedeleri
tarafından yaptırılan hastanemizde kendilerini ağırlamaktan dolayı
büyük bir mutluluk ve onur duyduk.

Muhtarlar

Daveti

Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun
belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi
amacıyla 19 Ekim “Muhtarlar Günü” olarak belirlenmiştir. Bizde Türkiye Hastanesi olarak, Muhtarlar
Gününde Şişli İlçesi Muhtarları ile bir araya gelerek,
Şişli İlçemizin sağlık ihtiyaçları, sosyal sorumluluk
projeleri gibi konular üzerine bir toplantı düzenledik.
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Darülaceze’ye

Gönülleri Isıtan Ziyaret

1895 yılında II. Abdülhamit Han tarafından Okmeydanı’nda 27 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve tam 125
yıldır hizmet veren şefkat yuvası Darülaceze’nin yüzünü Türkiye Hastanesi güldürdü. Bir kazak, bir atkı bile kalplerin
ısınmasına yetiyor. ‘Merhametin canlı örneği Darülaceze’ sakinleri her biri el emeği, göz nuru örülen örgüler ile ısınacak.
Havaların soğumasıyla birlikte hastanemiz çalışanları harekete geçti.
Her biri kendi el emeği, göz nuru
olan hırka, atkı ve kazakları Darülaceze sakinleri için ördüler. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin
makamında ağırlanan ekibimiz ziyaret sonrasında ördükleri kazakları
teker teker sakinlere kendi elleri ile
verip sohbet ettiler.

ze’ye elinden geldiği kadar herkesin
yardım etmesi gerektiğine de vurgu
yapan Öztürk, “Biz İhlas Holding
bünyesinde olan Türkiye Hastanesi
olarak büyüklerimize hizmette her
zaman onların yanındayız. Böyle
bir farkındalık fikri ile burada olduğumuz için arkadaşlarım ile bir kez
daha gurur duyuyor ve onlara çok
teşekkür ediyorum” dedi.

“Saygı ve hürmet kurum
kültürümüzün içerisinde yer
alıyor”
Ekip arkadaşlarının farkındalık çalışması sonucu ziyarette bulunduklarını ileten Hastanemiz Hasta
Hizmetleri Müdürü Halil Öztürk,
“Büyüklerimize saygı ve hürmet
kurum kültürümüzün içerisinde yer
alıyor. Onları hissetmek için buradayız. Arkadaşlarımız çok güzel bir
çalışma yaptı ve bu çalışmaya katkıda bulunmak isteyen hastalarımız
ve hasta yakınlarımız da örgüleri
ile büyüklerimize hediye yapmak
istediler. Anadolu’nun her köşesinde ve yurtdışından büyüklerimiz
için, bu havalarda üşümesinler diye
atkı, bere, dizlik, kazak aklınıza ne
geliyorsa el emekleri ile yaptılar.
Bugünde o hediyeleri vermek için
buradayız. Ellerini öpeceğiz, hâl
hatır soracağız ve onların sevgisiniz kazanacağız” dedi. Darülace-

“Büyüklerimize hediyelerini verip
sohbet edeceğiz”
Hastanemiz Kurumsal Pazarlama
Müdürü Beril Baki, “II.Abdülhamid
Han’ın yaptırdığı modern bir hayır kurumu olan Darülaceze Başkanlığı’nda
olmak bizi hem çok duygulandırdı
hem de çok mutlu etti. Yapılan restorasyon çalışmalarının güzel bir şekilde
ilerlediğini öğrendik. Farklı faaliyetler
ve projeler olduğunu gördük” dedi.
Türkiye Hastanesi çalışanlarına teşekkürlerini sunan Baki, “Çalışanlarımız
farkındalık göstermek istedi. ‘Kış ayları geldi, bu havalarda büyüklerimiz
üşümesin diye onlara kendi el emeğimiz göz nurumuz ile örgü örmek ve
Darülaceze’de ki büyüklerimize hediye etmek istiyoruz’ dedi. O noktadan
hareket ile bizde buraya geldik büyüklerimize bu hediyeleri verip sohbet
edeceğiz. Bu denli kıymetli bir anıya
sahip olacağımız için de çok mutluyum” diyerek cümlelerini sonlandırdı.
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Emzirmenin Önemine 		
			Dikkat Çektik

Anne sütü ile beslenme her bebeğin en doğal hakkıdır. Anne
ile bebek arasında gebelikte başlayan duygusal ve biyolojik
birliktelik emzirme süreci ile daha farklı bir boyut kazanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü; bebeklerin ilk 6 ay sadece anne
sütü ile beslenmesini, su dahil herhangi bir ek gıda verilmemesini, altıncı aydan sonra ise uygun ek gıdalara başlanarak, emzirmeye 2 yaşına kadar devam edilmesini önermektedir. Sağlık Bakanlığı onaylı “Bebek Dostu Hastanemizde”
uzman ekibimiz, doğum yapan her anneye emzirme ve
anne sütünün önemini anlatmaktadır. Emzirme haftasının
anısı olarak da 1-7 Ekim arası hastanemizde doğum yapan
tüm annelerimize emzirme yastığı hediye ettik.

Ayvansaray Üniversitesi Öğrencileri ile

Deneyimlerimizi Paylaştık

Ayvansaray Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
bölümleri öğrencileri 24-25 Aralık tarihlerinde
hastanemizi ziyaret etti. Hastanemiz Direktörü
Sayın Hayati Odabaşı’nın sağlık kurumları işletmeciliği üzerine deneyimlerini paylaştığı sunumun ardından ziyaret ilgili bölümlerin gezilmesi
ile sona erdi.

Ağız ve Diş Sağlığı

Farkındalık Etkinliği

Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar. Bu nedenle ağız ve
diş sağlığını bozan faktörler vücut sağlığını da etkilemektedir. Toplumumuzu ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek için ise eğitim
şarttır. Eğitime özellikle küçük yaşlarda başlanmalı, ağız ve diş bakımını alışkanlık haline getirmelidir. Bizlerde, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
kapsamında Hastanemiz çalışanlarına sağlıklı ağız ve dişler için bir
farkındalık eğitimi düzenledik. Eğitimimize katılan tüm çalışanlarımıza
teşekkür ederiz.

Nilhan Sultan Köşkü’nde

Birim Sorumluları İle 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
Ocak ayında Nilhan Sultan Köşkü’nde gerçekleştirdik. Ayrıca ‘Büyüklerimiz için Sevgi Örüyoruz’ etkinliğini başlatarak
Darülacezedeki büyüklerimize el emeği göz nuru atkı, hırka
ve kazakların hediye edilmesine vesile olan personellerimize
de plaketlerini takdim ettik.
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Bizden Haberler

Aramıza Yeni Katılan Doktorlar
PROF. DR. İRFAN DEVRANOĞLU
KU L A K, BU RU N BOĞA ZBAŞ BOY U N CERRA HİSİ U ZM ANI

DR. ÖMER ALP

PL A S T İK EST ET İK VE REKONS T RÜKTİ F
CERRAHİ U ZM ANI

•
•
•
•
•
•
•
•

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

DT. CANER GÜZELGÜN
A ĞIZ VE D İŞ SA ĞL IĞI U ZM A NI

UZMANLIK ALANLARI
• Diş Çekimi
• Kanal Tedavisi
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PER İ NATOLOJİ - YÜKSEK Rİ SKLİ
GEBELİ KLER - Jİ NEKOLOJİ K ONK OLOJ İ ,
KADI N HASTALI KLARI VE DOĞU 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

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

O P. D R . E M R E G Ü L E R
GÖZ HASTALI KLARI 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

UZM. PSK RAHŞAN DÖNMEZER
KLİ Nİ K PSİ KOLOG

UZMANLIK ALANI
• Ruhsal ve Davranışsal Bozuklukların Psikodinamiği
• Kişilik Bozuklukları
• Duygudurum Bozuklukları
• Dissosiyatif Bozukluklar
• Kişilik Testleri ve Projektif Testler
• Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Testler
• Medikal Psikoloji (Sağlık Psikolojisi)

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Sağlık

Gırtlak (Larenks) Kanseri
P R O F. D R . İ R F A N D E V R A N O Ğ L U
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANI

Gırtlak (Larenks) embriyolojik gelişim, fonksiyon ve lenfovasküler yapısı dikkate alınarak üç bölgeye ayrılır.
1. Supraglottik bölge (Ses tellerinin üstünde kalan bölge)
2. Glottik bölge (Ses tellerinin bulunduğu bölge)
3. Subglottik bölge (Ses tellerinin altında kalan bölge)
Gırtlak bölgesindeki cerrahi müdahalelerde tek ses telinin, gırtlağın sınırlı bir kısmının, gırtlağın tamamına yakın kısmının veya gırtlağın tamamının alındığı ameliyatlar
yapılmaktadır.
Gırtlak kanserleri tüm vücut kanserlerinin % 2-5’ini
oluşturmaktadır. Larenks kanseri en sık 50-70 yaşlar
arasında görülmekte olup erkeklerde 5 kat daha fazladır. Son yıllarda sigara içen kadınların sayısının artmasıyla aradaki fark azalmıştır.
Gırtlak kanseri, gırtlakta başlayan ve ses tellerini etkileyen bir kanser türüdür. Tüm baş boyun kanserlerinin
%25 ini oluşturur.

Gırtlak kanseri nedenleri:
• Yaş
• Sigara ve her türlü tütün
kullanımı
• Aşırı alkol tüketimi
• Sağlıksız beslenme
• Asbest, kömür-odun tozu,
boya buharları gibi zararlı
maddelere maruz kalma
• Cinsel yolla bulaşan insan
papilloma virüsü (HPV)
• Reflü
• Genetik faktörler
• Radyasyon
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Gırtlak kanseri belirtileri:

• Ses kısıklığı
• Yutma problemi
• Boğaz ağrısı
• Öksürük ve kan gelmesi
• Kulak ağrısı (özellikle tek taraflı ise)
• Nefes almada güçlük
• Boyunda şişlik bu belirtilerin biri veya bir kaçı birarada bulunabilir.

Gırtlak kanserinin yayılımı ve bulguları

Gırtlak kanseri belirtileri yerleştikleri bölgeye göre değişiklik gösterirler. Ses teli üzerine yerleşmiş (Glottik bölge) kanserlerde ilk belirti ses kısıklığı, seste değişiklik
olarak görülür.
Ses tellerinin üst bölümüne (Supraglottik bölge) yerleşmiş kanserlerde kulak ağrısı,gıcık hissi ön plandadır. Bu
bölge kanserlerinde belirtiler yavaş geliştiğinden tanı
konulması gecikebilir.
Ses tellerinin alt bölümüne (Subglottik bölge) yerleşmiş
kanserlerde genellikle boyuna, akciğere, kemikler yayılım görülebilir.
Supraglottik kanserler; epiglotun serbest kenarından
ses tellerinin üstüne kadar olan alana lokalize kanserlerdir. Supraglottik bölgenin lenfatikten zengin olması
nedeniyle lenfatik yaylımları kolay olan tümörlerdir.
Glottik kanserler; genellikle ses tellerini ve ön komisürü tutarlar. Lenfatiklerin yok denecek kadar az olması,
tiroid kıkırdağın iyi bir bariyer oluşturması, yayılımın yavaş olmasını sağlayan en önemli faktörlerdir.
Subglottik kanserler; ses tellerinin serbest kenarının
2-4mm ve vokal çıkıntıların ucundan 5-7mm kadar
aşağısından başlayarak krikoid kıkırdak alt kenarına
uzanırlar.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Gırtlak kanserlerinden glottik kanserler %60, supraglottik kanserler %38-40 ve subglottik kanserler %1-2
oranında görülmektedir.

renjektomi adı verilir. Hastanın konuşması bozulmamış
olur. Ameliyattan sonra bir müddet yutma zorluğu olur,
zamanla hasta yutmayı tam olarak başarır.

Gırtlak kanserlerinin yaklaşık %98’i yassı epitel hücreli
kanserdir.

Kanser ses tellerinin birini tarafını tutmuş ve yalnız ses
telinin alınmasıyla tedavi edilemeyecek durumda ise
gırtlağın o bölümü çıkarılır. Bu ameliyata Vertikal (Dikey
Kısmi) hemi larenjektomi adı verilir. İyileştikten sonra
yutma normale döner, konuşmada anlaşılır seviyededir.

Hastalığın Tanısı:

Hastanın hikayesi, direkt fizik muayenesi, endoskopik
muayenesi, boyunun muayenesi ve radyolojik incelemesi (BT ve MR) gereklidir.
2-3 hafta süren ses kısıklığından sonra mutlaka bir
KBB uzmanına görünülmelidir. KBB uzmanı tam bir
baş boyun muayenesinin ardından gırtlağın endoskopik muayenesi yapılmalıdır. Tanının kesinleştirilmesi için
gırtlak bölgesindeki dokudan parça alınması gerekir.
Biyopsi genellikle uyutularak alınır. Patoloji sonucuna
göre tedavi planlanmalıdır.

Total Larenjektomi gırtlağın tamamının alınmasıdır. Kanser
tüm gırtlağı sarmış ise gırtlağın tamamı çıkarılır ve hastanın nefes alabilmesi için nefes borusu boyuna ağızlandırılır.

Gırtlak kanserinin tedavisi:

Gırtlağa yerleşmiş kanserlerinin yerleşim bölgesi ve yayılımına göre radyoterapi tedaviside uygulanabilir.
Gırtlakta kanserin bulunduğu bölgeye göre cerrahi
planlama farklıdır. Erken dönemde ses ve yutkunma
fonksiyonlarının korunduğu kısmi (parsiyel larenjektomi)
cerrahiler yapılırken, geç dönemde gırtlağın hepsinin
alındığı (total larenjektomi) cerrahi yapılmaktadır.

Kordektomi: Kanserin yerleşmiş olduğu ses telinin
çıkarılmasıdır. Hastanın sesinde bir miktar boğukluk olmasına karşın konuşması tam anlaşılır durumdadır.

Parsiyel larenjektomi: Gırtlağın kanser tarafından
tutulan yarımının alınmasıdır.

Kanser ses tellerinin üstünde kalan bölümede (supraglottik) yerleşmiş ise ses tellerinin üstünde kalan bölüm
çıkarılır. Bu ameliyata supraglottik (yatay kısmi) hemi la-

Hasta ömür boyu buradan nefes almak zorundadır.
Kanserin bulunduğu bölgeden başka bir bölgeye geçmesine metastaz denir.
Ses tellerinin üst bölümüne (supraglottik) yerleşmiş kanserlerde boyuna yayılım sıktır. Bu durumda boyundaki
lenf bezlerinin çıkarılması gerekir. Bu ameliyata boyun
diseksiyonu adı verilir.Ses telleri ne yerleşik kanserlerde
boyuna yayılım nadirdir.
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Gebelikte Anomali Taraması
P R O F. D R . M U S TA F A K Ü Ç Ü K

P E R İ N AT O L O J İ - Y Ü K S E K R İ S K L İ G E B E L İ K L E R J İ N E K O L O J İ K O N K O L O J i - K A D I N H A S TA L I K L A R I V E
DOĞUM UZMANI

Bazen mid trimester gebelik veya 20 haftalık tarama olarak adlandırılan bu detaylı ultrason taraması, genellikle
18-21 hafta arasında gerçekleştirilir. Bazen, 21 haftadan
daha uzun bir sürede de uygulanabilir. Tarama, bebekteki büyük fiziki anormallikleri kontrol eder ancak her sorunu tespit edemez.

Çoğu durumda, tarama bebeğin normal şekilde geliştiğini gösterecektir ancak bazen perinatoloji uzmanı bir
sorun bulabilir veya şüphelenebilir. Bazı sorunlar diğerlerinden daha net görünebilir. Örneğin, bazı bebeklerin
spinal kordu etkileyen açık spina bifida adlı bir sorunu
daha belirgin olarak ortaya konabilir. Spina bifida genellikle bir tarama sonucunda açıkça görünebilir ve bu
problemi olan 10 bebekten 9’unda tespit edilebilir.

Bebeğin yalnızca yan görünümünü veren iki boyutlu (2B)
ve siyah beyaz görüntü üreten bir tarama yapılmaktadır. Taramada 3D veya renkli görüntüler kullanılmaz. Bu
tarama tıbbi bir muayenedir ve herkese önerilir. Bunun
yapılabilmesi için gebenin izin vermesi istenir. Gebenin
neyin yapılacağını anladığına emin olması ve herhangi bir
soru sormaktan çekinmemesi gerekir.

Kalp kusurları gibi bazı diğer sorunların görülmesi daha
zordur. Tarama kalp kusurlu bebeklerin yaklaşık yarısını
bulabilir. Yarık dudak gibi taramada görülebilen bazı sorunlar bebeğin doğduktan sonra tedaviye veya ek ameliyata ihtiyaç duyabileceği anlamına gelecektir.

Anomali taraması nedir?

Gebelikte anomali taramasında, bebeğin bazı fiziki anormallikleri aranır. Taramada yalnızca bazı sorunlar aranır.
Yanlış olabilecek her şey bulunamaz.

Az sayıda vakada bazı çok ciddi problemler bulunur. Örneğin bebeğin beyni, böbrekleri, iç organları veya kemikleri düzgün gelişmemiş olabilir. Hiçbir tedavinin mümkün
olmadığı bazı çok ciddi, nadir vakalarda bebek doğduktan sonra ölür veya gebelik sırasında ölür.

Taramada ne tür sorunlar aranıyor?

Ultrason taramasında ne olur?

Anomali taraması için ne yapılır?

Tarama, bebeğin kemiklerinin, kalbinin, beyin, omurilik,
yüz, böbrekler ve karnın detaylarına dikkat çeker. Özellikle bazıları çok nadir olan şu durumlar da değerlendirilir:
• Anensefali
• Açık spina bifida
• Yarık damak
• Diafragma fıtığı
• Gastroşiziş, Eksomfalos, Ağır kalp normallikleri
• İki taraflı böbrek yokluğu
• Ağır iskelet bozuklukları, Edwards Sendromu veya
T18, Patau sendromu veya T13
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Çoğu tarama özel olarak eğitim almış uzman tarafından
gerçekleştirilir. Tarama, loş aydınlatılmış bir odada yapılır
böylece bebeğin iyi görüntüleri elde edilebilir. Karın cildi-
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ne sürülen jel prob gebe cildi arasında iyi temas olmasını
sağlar. Bebeğin siyah beyaz görüntüsü ultrason ekranında görünür. Taramayı yaptırmak zarar vermez ancak
ultrasondan bebeğin en iyi görüntülerini almak için hafif
baskı uygulamak gerekebilir. Bu rahatsız edici olabilir.
Ultrasonu yapan uzman ekranı bebeğe iyi bir görüntü
sağlayan bir pozisyonda tutması gerekir. Ekran doğrudan doğruya veya açılı olabilir. Bazen taramayı yapan
uzmanın bebeği kontrol etmeye odaklandığı sürede sessiz olması gerekir. Çekim tamamladıktan sonra resimler
hakkında gebeye detaylı bilgi verilebilir.

tırıp yaptırmamaya karar vermek gebe kadının tercihine
bırakılır.

Gebelikteki bu ayrıntılı tarama, genellikle yaklaşık 30
dakika alır. Bazen, bebek farklı bir konumda yattığında,
eğer çok fazla hareket ediyorsa veya ortalama ağırlığın
üzerindeyse, iyi bir resim elde etmek zordur. Bu, endişelenilmesi gereken bir şey olduğu anlamına gelmez.

Tarama olası bir sorunu gösteriyorsa ne
olacak?

Gebenin eşi veya çocuğu muayenede hazır
bulunabilir mi?

Hamileliğin ortasında tarama yapılırken bazen bebekte
sorunlar bulunabilir. Böyle bir durumda gebenin eşinin,
tarama randevusuna gelmesi uygun olabilir. Çoğu hastane sakıncaları olabileceğinden çocukların taramalara
katılmasına izin vermez. Randevu alırken bu durumun
hastaneden sorulması gerekir.

Tarama gebeye veya bebeğine zarar verebilir mi?

Bebeğe veya gebeye ultrasonografi çekmenin bilinen
bir riski yoktur, ancak taramanın gerekip gerekmediğinin dikkatlice düşünülmesi önemlidir. Ayrıntılı tarama,
gebenin bazı önemli kararlar vermek zorunda olduğu
anlamına gelen bilgi sağlayabilir. Örneğin, düşük yapma riski taşıyan başka testler önerilebilir ve testleri yap-

Gebe bu anomali taramasını yaptırmak
zorunda mı?

Bu taramayı yaptırmak mecburiyeti yoktur. Bunu yaptırıp
yaptırmamak gebenin seçimidir. Bazı insanlar bebeklerinin sorunlarının olup olmadığını, bazıları da bulamadıklarını bulmak istemektedirler. Tarama yaptırmama seçildiğinde de gebenin doğum öncesi bakımı normal şekilde
devam edecektir.

Çoğu tarama, bebeğin normal geliştiğini ve hiçbir problem bulunmadığını göstermektedir.
Herhangi bir sorun bulunursa veya şüpheleniyorsa, perinatoloji veya kadın doğum uzmanı başka bir uzmanın gebeye bakmasını ve ikinci bir görüş bildirmesini isteyebilir.
Taramalar tüm sorunları bulamaz. Yapılan taramalarla
saptanamayan sağlık sorunu le bir bebeğin doğması ihtimali her zaman vardır.

Başka testlere ihtiyaç var mı?

Tarama bir sorun olabileceğini gösteriyorsa, bazılarını
öğrenmek için başka bir test önerilebilir. Başka testler
önerilirse, testler hakkında daha fazla bilgi verilecektir,
böylece onları yaptırmak isteyip istemeyeceği hususunda kararı gebe vermek durumundadır. Bu durumu gebeliği takip eden kadın doğum uzmanı ile gebenin ayrıntılı
bir şekilde konuşması gerekmektedir.
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Plastik Cerrahi

Estetik Hakkında Merak Edilenler

DR. ÖMER ALP

PLASTİK ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHi UZMANI

Son dönemlerde Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahiye talepler fazlasıyla artmış durumda
peki, Rekonstrüktif (Onarım Amaçlı) Ameliyatlar
nelerdir? Neden yapılırlar?
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye talep artmıştır demek pek doğru olmaz. Bu konunun uzmanlarının estetik
amaçlı uygulamalarında talep artması yaşanıyor demek
daha doğru olacaktır. Plastik sözcüğü içinde estetik barındırmakla beraber bugün çoğumuz Estetik Plastik Cerrahi şeklinde kullanıyoruz.
Rekonstrüksiyon (yeniden onarım) amaçlı operasyonlar
nelerdir dediğimiz zaman, tepeden tırnağa dış görünümde bozukluk yaratmış, yumuşak doku, kemik ve organların düzeltilmesi amaçlı operasyonlar akla gelmektedir.
Doğuştan var olan anormallikler, kas-iskelet sistemi
bozuklukları, kemik yapı bozuklukları gibi doğuştan var
olan anormalliklerin düzeltilmesi amacıyla yapılan operasyonlar olabildiği gibi ( dudak, damak yarıkları, el ve
ayaklardaki parmak fazlalığı “Polidaktili” veya parmakların yapışıklığı “Sindaktili” gibi) sonradan oluşan kemik ve
yumuşak dokuyu içeren defektler, anomaliler ve anormallikleri kapsar. ( Trafik kazaları, yanıklar gibi) Sonradan oluşan deri kanserleri, yumuşak doku tümörleri de
rekonstrüksiyon gerektirebilir.
Doğuştan var olan anomalilerin nedenleri arasında çok
şey sayılabilir; akraba evlilikleri, genetik bozukluklar,
hamilelik döneminde ilaç kullanımı, yanlış beslenme,
düzenli doktor kontrolüne uymama gibi. Bu nedenlerle doğuştan anomaliler oluşabilir. Sonradan oluşan rekonstrüksiyon gerektiren her türlü kazalar (trafik kazaları,
yanık vs.) azaldıkça gereksinim azalabilir. Ailevi kanser
riski taşıyan cilt tipleri ve bu kişilerde oluşan cilt kanseri
de rekonstrüksiyon gerektirebilir.
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Estetik dediğimiz şey, doğala yakın olmak mı
yoksa doğaldan uzaklaşarak bu tür operasyonlar
geçirdiğimizi belli etmek mi? Makbul olanı nedir?
İnsanoğlu var olduğunda beri estetik anlayışı vardır ve
gelişerek, gelişimini sürdürerek günümüze gelmiştir.
Kuşkusuz daha da gelişecektir. Kişi kendisine baktığında daha iyi hissettireceği bir görüntüye kavuşmak için
bir organında değişiklik isteyebilir. Bunun yanı sıra bedenini takılarla, giyisilerle süsleyebilir. Bu estetik anlayış
kişiye göre değişebilir. Bir kadın veya erkek saçlarının
bakımını yaptırırken tercihlerini, zamanlamalarını farklı
olarak kullanabilirler. Estetik yaklaşım kişiye göre değişebilir. Yüz ve vücut estetiği yapılırken cerrahi veya
cerrahi olmayan uygulamalar sırasında doğru yaklaşım
doğala zarar vermeden yapılmalıdır. Peyzaj mimarisinde bitkinin zarar görmeden canlılığını arttırarak göze
hoş gelecek şekilde şekillendirilmesi gibi düşünülebilir.
Örneğin burun estetiğinde tek başına burnun güzel
olması yeterli değildir. Burnun yüzde bütünüyle bakıldığında yüze yakışması önemlidir. Göğüs estetiği yapıyorsanız, göğüs şeklinize ve göğüs çatı genişliğinize,
boy ve ağırlığınıza bakılarak uygun büyüklük ve şekil
sağlandığında daha doğru estetik sonuç alınır. Yüzde cerrahi olmayan uygulamalarda doğru yere, doğru
miktarda dolgu maddesinin yapılması çok iyi sonuçlar
verebileceği gibi aksi durumlarda söz konusu olabilir.
Yüzde alın ve göz çevresi bölgelerinde botox uygularken doğru yere doğru miktarda botox yapılması çok
önemlidir. Doğru ve güzel kaş yapısı bu yolla sağlanabileceği gibi aksi durumda olabilir. Kısaca her cerrahi
veya cerrahi olmayan uygulama doğru yapıldığında güzel ve mutluluk verici estetik sonuçlar verebileceği gibi
tersi durumlarda olabilir. Bütün bu işlemlerde estetik

TÜ RK İY E H A S TANESİ

arayışı kişinin içinden kendi hissettikleri ve istemi ile
gerçekleşmelidir. Baskı veya başkalarının istemesi,
yönlendirmesi ile zorlayıcı şekilde olmamalıdır.
Günümüzde en çok tercih edilen estetik
operasyonlar nelerdir? Peki, bu tip
uygulamaların rağbet görme nedeni nedir?
Günümüzde estetik girişimleri kadın ve erkek cins
gruplarında farklı yaşlarda değişmektedir. Erkeklerin
gençlik dönemlerinden başlayarak dökülen saçları
nedeniyle yeni saç istemesi (saç ekimi) çok sık görülmektedir. Kadınlarda 18-35 yaş aralığında sıklıkla
burun estetiği ve meme estetiği (büyütme, dikleştirme, küçültme) ön plandadır. Yine bu yaşlarda vücut şekillendirme (Lipoliz-Liposuction) sıklıkla yapılan işlemlerdir. 35 yaş sonrası vücut şekillendirme
işlemleri artabilir. Örneğin; doğum sonrası karında
sarkmalar nedeniyle karın germe işlemleri yapılabilir.
Sonrasında yüz yaşlanması, elde ve yüzde oluşan

yaşlanma lekeleri ve çizgileri nedeniyle cerrahi ve cerrahi olmayan işlemler yapılabilir. Bazen yüz canlandırma ve ışıltılı genç dinamik cilt yapısı sağlamak için uygun serum, canlandırıcı ürünler kullanmak gerekebilir.
Bazen de göz kapağı estetiği, boyun ve yüz germe
estetiği bu yaşlarda daha sık görülen işlemler olarak
karşımıza çıkabilir.
Hastalar Plastik Cerrahi konusunda hem
doktor seçiminde hem de operasyonlar
konusunda nelere dikkat etmeliler? Doğru
bir doktor ile çalıştıklarından nasıl emin
olabilirler?
Yüz ve vücudunda estetik amaçlı uygulamalar için
hekim başvurusunda bulunmadan önce hekim o konunun uzmanı mı değil mi, yeterli deneyimi var mı yok
mu, sizinle iyi iletişim kurabiliyor mu diye bakılmalı.
Sizi doğru bilgilendirebiliyor mu, iyi referanslara sahip
mi diye araştırarak değerlendirmek yerinde olacaktır.
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Eklem ve Kas Ağrılarına

Kuru İğne Tedavisi
D O Ç . D R . AY L A A K B A L

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

Kuru İğne Tedavisi nedir?

Kas ağrılarının tedavisinde kullanılan, yan etkisi olmayan, tedavi edici ve zararsız bir metottur. Ameliyatsız
ve ilaçsız bir ağrı tedavisi yöntemidir. Kuru iğnelemede tetik veya düğüm noktaları üzerine yapılan uygulama çok yaygındır. Bu noktalara batırılan iğne ile
ağrılı noktaların çözülmesi ve kasın normal gerginliğine
dönmesi sağlanır. Aynı zamanda kas kısalmasına ve
beslenmesinin bozulmasına bağlı ortaya çıkan tendinitlerde, kısalmış kas sendromlarında, fibromiyalji gibi
hastalıklarda da bu yöntem kullanılır.

Nasıl uygulanır?

Tedavide kasılmış ve kısalmış kasa bir iğne batırılarak
bu spazm çözülmeye çalışılır. Bir kasta çoğu zaman
çok sayıda ağrılı kasılmış ve kısalmış kas demetleri olduğundan çoğu kez, çok sayıda iğneleme yapmak gerekebilir. Tekrarlayan veya kronikleşmiş ağrıda spazmla
birlikte fibroz doku gelişimi de varsa iğne sayısının ve
iğneleme sıklığının arttırılması gerekir.
Tedavide steril tek kullanımlık ambalajında saklanan
çelik akupunktur iğneleri kullanılır. Bu iğneler ile hedeflenen kas üzerinde parmak ucuyla bastırarak tespit
edilen ağrılı düğüm noktaları işaretlenir. Kuru iğne ile
tahmini 1- 3 cm kas içine girilir. İğne normal bir kasa
girdiğinde hafif bir dirençle karşılaşır, spazm olan bir
kasın içine girerse biraz daha fazla dirençle karşılaşır
ve spazm tarafından tutulur. Fibrotik bir dokunun içine
girerse daha da artmış bir dirençle karşılaşır. İğne tetik noktaya yaklaştığında o bölgede küçük bir kasılma
(twitch) meydana gelir, arkasından da kas gevşer. Hatta hasta girilen kasın duyusal innervasyon bölgesine
göre farklı bir alanda ağrı (yansıyan ağrı) hissedebilir.
Tetik noktaya ulaşıldığında iğneye hafif bir kaç vuruş
yapılarak o bölge uyarılır. Bu işlemden sonra iğne çıkarılır. Çözülmeyen spazmlar iğneyi tutar. Bu şekilde
tutulan iğneyi bir süre daha kasın içinde bırakmak genellikle kasın gevşeyerek iğneyi bırakmasını sağlar.
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Tedavi süreci ne kadardır?

Kuru İğne Tedavisinde tedavinin süresi, yani seans sayısı, problemin bulunduğu bölgenin genişliğine, problemin ne kadar eski olduğuna, hastanın yaşına, başka
rahatsızlıkların eşlik edip etmediğine göre değişiklik
gösterir. Bazen tek bir seans yeterlidir. En sık 3-5 seans
olarak planlanır. Nadir durumlarda 8-10 seansı bulabilir.
Tedavi genellikle haftada 1 gün olacak şekilde planlamaktadır. Başarı oranı % 92-95 arasındadır. Hastaya
kuru iğneleme tedavisi ile birlikte mutlaka egzersiz tedavisi de verilmedir. Böylece hem daha etkili hem de
uzun süreli bir tedavi elde edilmiş olur. Cevapsız veya
dirençli durumlarda, genellikle altta yatan başka bir patoloji söz konusudur. Böyle hallerde altta yatan problem de tespit edilip tedavi edilmelidir.

Kuru iğne tedavisi kimlere uygulanabilir?

Genellikle 12-15 yaşından itibaren, tedaviye ihtiyacı
olan herkese uygulanabilir. Hastada bulunan diğer pek
çok hastalık, bu tedavi için bir engel teşkil etmez. İlaç
kullanılmasının istenmediği durumlarda güvenle uygulanabilir. Emziren bayanlara yapılabilir.

Etkili Olduğu Ağrılı Rahatsızlıklar

• Miyofasiyal ağrı sendromu
• Boyun ağrısı
• Sırt ağrısı
• Bel ağrısı
• Fibromiyalji
• Duruş bozukluğuna bağlı ağrılar
• Kas spazmları
• Donuk omuz (omuzun hareket kısıtlılığı) ve diğer omuz
ağrıları
• Tenisçi dirseği ve golfçü dirseği
• Baş ağrıları
• Tendinit (el, dirsek, omuz, topuk, kasık)
• Diz ağrısı
• Kalça ağrıları (Adduktor spazm, kapsülit)

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Kuru İğne Tedavisinin Yan Etkisi Var Mıdır?

Tedavide kullanılan iğneler herhangi bir ilaç içermediğinden, bu ismi alır. Bu nedenle alerjik
durumlar, ilaç etkileşimleri ve ilaç kaynaklı yan etki görülmez. Gebelik, iğne yapıllacak bölgede
enfeksiyon, kanama diatezi oluşturan hastalıklarda yapılmamalıdır.

Kas Durumu

Etkili Olduğu Ağrılı Rahatsızlıklar

• Miyofasiyal ağrı sendromu
• Boyun ağrısı
• Sırt ağrısı
• Bel ağrısı
• Fibromiyalji
• Duruş bozukluğuna bağlı ağrılar
• Kas spazmları
• Donuk omuz (omuzun hareket kısıtlılığı) ve diğer 		
omuz ağrıları
• Tenisçi dirseği ve golfçü dirseği
• Baş ağrıları
• Tendinit (el, dirsek, omuz, topuk, kasık)
• Diz ağrısı
• Kalça ağrıları (Adduktor spazm, kapsülit)
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Migren Botoksu
DOÇ. DR. ADİLE ÖZKAN
NÖROLOJİ UZMANI

Migren nedir?

Migren toplumda en sık rastlanan baş ağrısı nedenlerindendir. Beyaz ırktaki prevalansı erkeklerde %4-8,
kadınlarda %13-18’dir. Migren gelişiminde hem genetik faktörler hem de çevresel faktörler sorumludur. Migren; hastanın günlük yaşamını etkileyebilen ve iş gücü
kaybına yol açan bir baş ağrısı tipidir. Migren ağrısı
genellikle yarım baş ağrısı şeklindedir ve ağrıya çoğu
zaman bulantı, kusma ve ışığa hassasiyet gibi durumlar
eşlik eder.

Migren kaç evreden oluşur?

Migrenin genellikle prodrom, aura, baş ağrısı ve iyileşme olmak üzere 4 evreden oluşur. Prodrom evresinde
hastalarda baş ağrısından önceki saatler veya günler
içinde duygu durumlarında veya davranışlarında ani ortaya çıkan ve psikolojik, nörolojik veya otonomik özellikler görülür. Migren ataklarını auralı ve aurasız olarak
başlıca ikiye ayırmak mümkündür. Auralı migren hastaları ise baş ağrısı atakları başlamadan önce 5 dakika ile
60 dakika arasında değişen “aura” atakları yaşayabilir.
Atak öncesinde parlak ışık çakmaları veya görme alanında bozukluklar, uyuşma, karıncalanma ve konuşmada bozukluk sık görülen aura belirtileridir. Aurasız migren atakları bu belirtiler olmaksızın baş ağrısı ve ağrıya
eşlik eden bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyetinin
görülebildiği ataklardan oluşur.

Migreni tetikleyen faktörler nelerdir?

Migreni tetikleyen başlıca faktörler; stres, uyku düzeninde değişiklikler, açlık, sigara, ağır ve keskin kokular, çikolata, alkollü içecekler, hava değişimi ve adet
dönemindeki hormonal değişiklikler olarak bildirilmiştir. Tetikleyici faktörlerin tanınması ve bu nedenlerden
kaçınma atağın şiddetini veya sıklığını belirgin oranda
azaltabilir.

Kronik migren tanısı nasıl konulur?

Kronik migren tanısı hastanın 3 ay süresince ayda 15
günden fazla baş ağrısının olması ve ayın en az 8 gü-
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nünde ağrının migren tanı kriterlerini karşılaması ve
migren için spesifik olan tedavilere yanıt vermemesi ile
konulur. Kronik migrenin toplumda %1-3 sıklığında ve
tüm migrenlilerin %10’dan fazlasında görüldüğü tahmin edilmektedir. Kronik migrenli hastalarda sık baş
ağrısına bağlı olarak ciddi iş gücü kaybı , aşırı analjezik
ilaç kullanımı ve yaşam kalitesinde belirgin bozulmalar
tabloya eşlik etmektedir.

Kronik migrende tedavi yaklaşımları nelerdir?

Kronik Migrende üç çeşit tedavi yaklaşımı mevcuttur;
davranışsal tedaviler, farmakolojik tedaviler, girişimsel
işlemler. Davranışlar tedaviler, uyku ve yaşamsal aktivitelerin düzenlenmesi, ağrı tetikleyicilerinden kaçınma
gibi önlemler alınması şeklindedir. Farmakolojik tedaviler, hastanın komorbid hastalıklarına, ağrı sıklığına, aşırı
ilaç kullanım öyküsü olup olmadığına göre uygulanacak
profilaktif ilaç tedavisinin düzenlenmesidir.
Hastaların birçoğu medikal tedaviler, yaşam şekli değişikliği ve davranışçıl tedavi yöntemlerinden yarar görmekte iken, bu tedavilerden fayda görmeyen
hastalarda son yıllarda girişimsel yöntemler ön plana
çıkmaktadır. Bu yöntemler arasında Botulinum toksini
(BoNT) tedavisi ve periferik sinir blokaj uygulamaları yer
almaktadır.

Migren Botulinum Toksin Enjeksiyonu nasıl
uygulanır?

Son yıllarda tüm ilaç tedavilerine ek olarak, kronik migren tedavisinde Botulinum toksini BoNT) tedavisi uygulanmaya başlanmıştır. Botulinum toksini uygulamasının
etkinliği birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Tedaviye dirençli kronik migrenli hastalarda oldukça yüz
güldürücü sonuçları mevcuttur. Botulinum toksinitedavisinde; hastada alın, şakak ve ense bölgelerini içeren
kas gruplarına 7 ayrı bölgede toplam 31 noktaya kas
içine toksin enjeksiyonu yapılır. Bu tedavi 3-4 ayda bir;
3-5 kür arası değişen yoğunlukta uygulanır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Botox Uygulama Noktaları

Hastada alın, şakak ve ense bölgelerini içeren belirlenmiş 31 noktaya kas
içine enjeksiyon olarak uygulanmaktadır. Tedavi kişiye özel planlanmakta
ve 12 hafta ara ile en az 2 tedavi dönemi bulunmaktadır.
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Katarakt

O P. D R . E M R E G Ü L E R
G Ö Z H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

Katarakt nedir?
Gözümüzün içerisinde bulunan saydam lensimizin
bulanıklaşmasıdır. Gözbebeği içerisinde bulunan
saydam lens göze gelen ışınların sarı noktaya
odaklanmasını sağlamaktadır. Lensin saydamlığını
kaybetmesi durumunda ışınlar sarı noktaya ulaşamaz
ve görme kaybı gelişir. Bu görme kaybı kişinin günlük
aktivitelerini kısıtladığında ise cerrahi müdahale ile tedavi
edilmesi gerekir.
Katarakt neden oluşur?
Katarakt sıklıkla ileri yaşla ortaya çıkan bir hastalıktır.
Ancak her yaş grubunda çeşitli sebeplere bağlı olarak
gelişebilmektedir. Katarakt oluşumunda risk faktörleri;
1. Şeker hastalığı
2. İlaç kullanımı, özellikle kortizonlu ilaçlar
3. Göz travmaları
4. Ultraviyole ışınları (Güneş ışınları) ve X ışınlarına
(Radyoterapi gibi) uzun süreli maruz kalma
5. Sigara kullanımı

Normal Göz
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Katarakt hangi şikâyetlere yol açar?
Katarakt gelişimi kataraktın tipine bağlı olarak yıllar
içerisinde veya 6 ay gibi kısa bir zaman dilimine
olabilmektedir. Katarakt genellikle iki gözde gelişmektedir
ve yoğunlukları farklı olabilmektedir.
1. Bulanık görme, özellikle uzak mesafe görmede
2. Parlak ışık ve güneşli havalarda gözlerde kamaşma
3. Araba sürüşünde özellikle gece ortaya çıkan zorlanma
4. Renklerde özellikle mavi renkte, matlaşma
Ameliyat ne zaman yapılmalıdır?
Hafif kataraktlarda olanlarda tedavi gereksizdir. Ancak
kişinin günlük aktivitelerini bozan görme azalması
varsa (araba kullanmak, kitap okumak gibi) ameliyat
planlamalıdır. Katarakt cerrahisi nadir durumlar dışında
acil değildir. Çok ilerlemiş katarakt hastalarında ameliyat
sırasında daha sık sorunlar çıkabilmektedir. Bu yüzden
kataraktın aşırı olgunlaşmasını beklemek doğru değildir.

Kataraktlı Göz

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Katarakt tedavisi
Katarakt tedavisinde tek seçenek cerrahidir.
İlaç ile tedavi edilebilen bir hastalık değildir!
Katarakt ameliyatı zor mudur?
Hasta konforu açısından bakıldığında ilerlemiş cerrahi
teknikler sayesinde zor değildir. Ancak her ameliyatta
olduğu gibi enfeksiyon başta olmak üzere çeşitli
sorunlar çıkabilmektedir, bu gibi durumlarda cerrahi
süresinin uzaması veya ek cerrahilerin uygulanması
gerekebilmektedir.
Ameliyat süreci nasıldır?
Katarakt cerrahisinde amaç göz içindeki bulanıklaşmış
merceğin saydam bir mercek ile değiştirilmesidir. Ameliyat
hasta sırtüstü yatar pozisyonda tepesindeki ışığa
bakarken mikroskop yardımıyla gerçekleştirilmektedir.
Özel durumlar dışında hasta uyanıkken yapılmaktadır.
Tüm dünyada en sık kullanılan yöntem FAKO’dur.
Gözün ön tarafına yakın yaklaşık 3 mm bir kesi yapılarak
ultrason dalgaları ile katarakt temizlenir. Daha sonra lens
zarları içine göz içi lens takılabilir.

Ameliyatta yerleştirilen göz içi merceklerin özellikleri
Kullanılan mercekler “tek odaklı” ve “çok odaklı (akıllı
lens)” olabilir. Tek odaklı lensler takıldıktan sonra yakını
net görebilmek için gözlük kullanmak gerekmektedir.
Son yıllarda kullanımı artan akıllı lenslerde ise uzak ve
yakını gözlüksüz görmek mümkün olabilmektedir. Bu tür
mercekler hasta ile hekiminin ortaklaşa karar verecekleri
durumlarda kullanılır.

Katarakt ameliyatında riskler nedir?
Bu risklerin en başında enfeksiyon ve ameliyat sırasında
göz içi kanama gelmektedir. Ayrıca kataraktın göz
arkasına düşmesi, göz içine yerleştirilen merceğin
kayması gibi sorunlar gelişebilir. Bu yüzden katarakt
cerrahisinin konusunda tecrübeli göz hekimleri tarafından
ve oluşabilecek sorunların düzeltilebileceği merkezlerde
uygulanması gerekmektedir.
Katarakt tekrarlar mı?
Katarakt tekrarlamaz ancak zamanla göz içerisine
yerleştirilen merceğin arkasındaki zarda bulanıklık
gelişebilir. Halk arasında “ikinci katarakt” veya “merceğin
kirlenmesi” olarak bilinen bu durum ameliyatsız kısa süreli
bir lazer işlemi ile kolayca ortadan kaldırılabilmektedir.
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Çocuklarda
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
UZM. DR. ŞÜKRÜ ÇİDO

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

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedir ve çocuklarda hangi sıklıkta olur?

Ü

st solunum yolu enfeksiyonu soğuk algınlığı olarak
da bilinir. Hem dünyada hem de ülkemizde doktor ziyaretlerine neden olan en sık hastalıklardan biridir.
Burun ve boğazda iltihaba yol açan 200 ‘den fazla virüs
etken olabilir. Düşünülenin aksine nadiren bakteriler ile
ilgilidir. Çocukların bir çoğu yılda 5-8 kez geçirirler.
Yuvaya giden çocuklarda bu sayı daha da artabilir. 6
yaşından büyük çocuklarda sıklığı giderek azalır.
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Üst solunum yolu enfeksiyonları hangi
mevsimlerde daha sık olur? Neden?

Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle sonbahar
ve kış mevsimlerinde ortaya çıkar. Düşünülenin aksine
havanın soğuması ve çocuğun üşümesi ile ilgisi yoktur.

Çocukların okula gitmesi virüsler ile
karşılaşmayı arttırır mı?

İnsanlar hava soğuk olduğu için iç ortamlarda birbirlerine yakın temasta bulunurlar. Düşük nem, burun
mukozasını kurutur, bu durumda kişi soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı daha hassaslaşır.

Üst solunum yolu enfeksiyonları belirtileri
nelerdir?

Çocuk virüsü aldıktan 1-3 gün sonra üst solunum yolu
enfeksiyonları belirtileri başlar ve genellikle 1 hafta sürer. Bu süre çocuktan çocuğa değişkenlik gösterebilir
ve 1-2 haftaya kadar sürebilir. Bebeklerde, huzursuzluk, hafif ateş, burun tıkanıklığı, uyku sorunları, bazen
kusma, ishal olabilir. Daha büyük çocuklarda burun
akıntısı, burun tıkanıklığı, boğazda kaşıntı, boğaz ağrısı, halsizlik, hapşırık, geniz akıntısının yol açtığı hafif
öksürük vardır.

Üst solunum yolu enfeksiyonları nasıl bulaşır?

Üst solunum yolu enfeksiyonları olan bir kişi hapşırık ya da öksürük ile hastalığa yol açan virüsü yayar.
Virüs havadan damlacık yolu ile bir kişiden diğerine
yayılabileceği gibi direkt temas yolu ile yada oyuncak
gibi ortak kullanılan objeler ile bulaşabilir.

Gripten farkı nedir?

• Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ateş yoktur ya
da hafiftir, gripte yüksek ateş vardır.
• Üst solunum yolu enfeksiyonlarında baş ağrısı bazen
vardır, gripte ise hemen her zaman vardır.
• Üst solunum yolu enfeksiyonlarında hapşırık sıklıkla
vardır, gripte ise daha az sıklıkla rastlanır.
• Üst solunum yolu enfeksiyonlarında hafif öksürük,
gripte ise daha şiddetli öksürük vardır.
• Üst solunum yolu enfeksiyonlarında hafif halsizlik
vardır, çocukların enerji düzeyi çok etkilenmemiştir.
• Gripte ise halsizlik daha belirgindir ve haftalar sürebilir.
• Üst solunum yolu enfeksiyonlarında boğaz ağrısı
genellikle vardır, gripte boğaz ağrısı daha nadiren
rastlanır.

• Çocukların sıvı alımının arttırılması gereklidir.
• Sigarayla temas önemlidir. Sigarayla temas eden
çocuklar hem daha sık hastalanıyorlar hem de belirtileri daha ağır ve daha uzun süreli oluyor.
• Serum fizyolojik ile burnun temizlenmesi önemlidir.
• Hafif ateş, huzursuzluk var ise belki ateş güşürücü
verilebilir. Olabildiğince ateş 38’leri geçmedikçe ilaç
vermemeye çalışmak gerekir.
• Burun akıntısı ve tıkanıklığını azaltmaya yönelik tedavilerin etkinliği çok sınırlıdır sadece hekime danışılarak verilmelidir.
• Aspirin kesinlikle kullanılmaz.
• Antibiyotikler ancak mecburiyet durumunda kullanılabilir. Antibiyotikler bakterileri öldürür ama üst
solunum yolu enfeksiyonlarına çoğunlukla yol açan
virüsleri öldürmez. Viral enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanılması bakterilerde direnç gelişimine
yol açar, gerçekten bu ilaçlara ihtiyacımız olduğunda
işe yaramazlar. Antibiyotik sadece doktor önerisi ile
kullanılmalıdır.

Çocuklarımızı üst solunum yolu
enfeksiyonlarından koruyabilir miyiz?

Hasta kişilerden uzak durulmalıdır. Sık el yıkama çok
önemlidir, çocuklara bu alışkanlığın öğretilmesi gerekir.Özellikle birçok çocuğun bir arada bulunduğu
ortamlarda oyun alanlarının ve oyuncakların uygun
şekilde temizlenmesi de çok önemlidir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde
hangi ilaçlar kullanılır?

• Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi yoktur. Kullanılan bazı tedaviler belirtileri azaltabilir; fakat
çocukların daha kısa sürede iyileşmesini sağlamaz.
Tedavide asıl önemli olan destekleyici tedavidir.
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Omuz Ağrısı

O P. D R . B İ R O L TA R I K Ş E N E R
O R T O P E D İ V E T R A V M AT O L O J İ U Z M A N I

Omuz eklemi; kol kemiği, köprücük kemiği ve kürek kemiğinin eklemleşmesi ile oluşan vücudumuzun büyük
eklemlerinden biridir. Omuz eklemi yayvan yapısı sebebi ile çok geniş bir hareket açıklığına sahiptir. Omuz hareketi ve eklemin emniyeti; kaslar, tendonlar ve destek
sağlayan diğer yumuşak dokularla sağlanır. Omuz bölgesi hastalıkları ağrı, hareket kısıtlılığı bazen de şişlik ile
belirti verirler. Bu hastalıkların tedavisinde son yıllarda
artroskopik ameliyatlar ile önemli gelişmeler olmuştur.

Sıkışma (İmpingiment) Sendromu

Omuz ağrısının en sık görülen sebebi sıkışma (impingement) sendromudur. Kolu kaldırıp döndüren kasların
(rotator cuff) omuz kavşağındaki dar bölgeden geçtiği
yerde sıkışması sonucu oluşur. Yaygın, geceleri artan,
hareketle çoğalan omuz ağrıları mevcuttur. Zamanla
hareket kısıtlılığı gelişir. Özellikle kolu yukarı doğru ve
arkaya doğru hareket ettirmek gittikçe zorlaşır. Zamanla gece ağrıları olur.
Kol üzerine düşme, kola asılıp kalma, ağır bir cisim fırlatma gibi olaylar esnasında omuz bölgesindeki kaslar
zedelenebilir, hatta yırtılabilir. Bazen de yıllar içinde tekrarlayan hareketlerle tendonlarda oluşan yıpranmalar
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sıkışma sendromunu başlatabilir. Şeker hastalığı gibi
bazı hastalıklar arttırarak sıkışma sendromunun oluşmasını kolaylaştırırlar.
Sıkışma sendromu tanısında öncelikle hastanın muayenesi yapılır. Hasta kolunu boyun hizasından yukarı kaldırıp özellikle arkaya döndürdüğünde şiddetli ağrı duyar.
Röntgen filmleri ile omuzdaki tünelin darlığı değerlendirilir. Asıl önemli tetkik ise MR değerlendirmesidir. MR ile sıkışmanın derecesi ve sebebi hakkında bilgi sahibi olunur.
Tedavide esas omuz kaslarındaki ödemi giderip ağrıyı
geçirmek ve tam bir hareket açıklığı sağlamaktır. Omuz
eklemi içine yapılan kortikosteroid enjeksiyonları birçok
vakada ödemi gidermede yardımcı olmaktadır. Hastanın kendi kanından elde edilen PRP enjeksiyonları
sıklıkla faydalı olmaktadır. Omuz bölgesine soğuk uygulama tercih edilir. Antienflamatuar ilaçlar da yardımcı
olarak kullanılır. Tedavide fizik tedavi uygulamaları da
denenebilir. Bu tedavilere cevap alınamazsa veya ileri
hareket kısıtlılığı ile başvuran gecikmiş hastalarda cerrahi tedaviye geçilir.

Artroskopik Akromioplasti

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

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Rotator Cuff (Omuzu Döndüren
Kılıf) Yırtığı

Omuzu yukarı doğru kaldıran ve oynatan kasların yırtılması durumudur.
Tam yırtıkta hasta kolunu yukarıda
tutamayabilir. Omuz hareketleri ağrılı ve kısıtlıdır. Hastanın muayenesi
sonrasında MR tetkiki istenir. Çoğu
hastada yırtığın ameliyatla onarılması gerekir. Omuz artroskopisi ile
kapalı olarak bu yırtıkları onarmak
mümkündür. Özel dikiş materyalleri ile yırtık bölgeler dikilerek tamir
yapılır. Ameliyat sonrası kontrollü
hareketlerle rehabilitasyon süreci uygulanır.

Omuz Çıkığı

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

D T. H İ L A L Y I L D I Z Y Ü K S E L
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UZMANI

Dişlerimiz sindirimde, konuşmada ve estetik görünümümüzde vazgeçemeyeceğimiz bir role sahptir. Fakat
çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerimizin boşlukları hem
konuşmamızı hem çiğnemeye bağlı eklemlerimizi ve
sindirimimizi, hem ağız içi dişlerimizin düzenini hem de
estetiğimizi olumsuz yönde etkiler. Bu boşlukların yeniden yapay bir dişle kapatılması içim günümüzde en ideal
yöntem implant tedavisidir.
Dental implant işlemi çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin yerine biyouyumlu titanyum elementinden ve onun
alışımlarından yapılan yapay diş köklerinin çene kemiğine yerleştirilmesi işlemidir.
Genel ağız durmu iyi olan ve 18 yaşını doldurmuş olan
her bireye implant yapılabilir. Burada önemli olan hastaların kemik gelişiminin tamamlanmış olması ve implant
cerrahisi açısından ciddi bir sağlık problemi olmaması
gerekir.

İmplant nasıl yapılır?

Enfeksiyon riskine karşı önlem alınmış şartlar altında,
çene kemiğine önce boşluk açılması sonra bu boşluğa
implant yerleştirilmesi şeklindedir. Kesinlikle acısız ve ağrısız bir işlemdir. Ağız içerisinden uygulanacak olan bir
lokal anestezi ile yapılabir. Yine de işlemden çok korkan
hastalarda genel anestezi ile implant yapılabilir.

İmplantın bekleme süresi var mıdır?

İmplant yerleştirildikten sonra kemikle kaynaşması için
ortalama 2-3 ay gibi bir süre vardır. Tabii ki dişin veya
mevcut boşluğun durumuna göre aynı seans beklemeden yapılması ya da 4-5 aya uzaması da mümkündür.

Diş çekimi yapılacaksa ne kadar beklemek
gerekir?

Çekilecek olan dişin kökünde enfeksiyon yoksa ve kemik uygunsa implant aynı seans yerleştirilebilir ya da
bazı durumlarda dişi çekip iyileşmesini bekleyebiliyoruz.
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Peki beklerken dişsiz mi kalınıyor?

Eskiden implantların yapım süreleri de daha uzun ve hastalar dişsiz, estetik olarak kötü bir şekilde beklerlerdi. Fakat artık hem implantların bekleme süresi kısaldı hem de
aynı gün içinde geçici dişler yapılarak, bekleme süresini
hastanın sosyal yaşantısını etkilemeden geçirebiliyoruz.

Alternatif tedaviler var mıdır?

Diş kayıplarında implant tedavisi, doğal dişe en yakın
fonksiyon, estetik ve fonasyon sonuçlarını verir. Fakat
bazı sağlık problemleri ya da maddi sebeplerle implant
yapılamadığında, yerine yandaki dişler kesilerek köprü
tedavisi ya da hareketli protezler yapılabilmektedir. Fakat
tabii ki uygun tedavi implanttır.

İmplant kimlere yapılır?

Çene kemiğine yerleştirildiği için, kemik gelişimi tamamlanmış yani ortalama 18 yaşını doldurmuş, genel sağlık
durumu iyi olan her bireye implant yapılabilir. İmplant yaptırmadan önce hekimle genel sağlık durumunun, kullanılan ilaçların ve geçirilmiş ameliyatların paylaşılması gerekir.
Burada özellikle dental implant uygulamasını etkileyecek
ilaç gruplarına dikkat edilmelidir; kan sulandırıcılar (plavix
gibi), kanın pıhtılaşmasını bozan ilaçlar (warfarin, coumadin, hepanin ve aspirin gibi), kemik metabolizması ilaçları (biofosfanatlar, zometa, fosamax, aledronax sodyum)
gibi. Bunların mutlaka implant cerrahisi uygulayacak hekim tarafından incelenmesi gerekir.

İmplant ağrılı mıdır?

İmplant tedavisinde belki de hastaların en çok sorduğu
soru budur. Fakat sanılanın aksine implant kesinlikle ağrısız bir tedavidir.

İmplant uygulaması sonrasında nelere dikkat
edilmeli?

kimin önerdiği beslenme şekli ve ağız hijyenine mutlaka
uyulmalıdır.

Operasyon ne kadar sürmektedir?

İşlem sırasında uygulanacak cerrahi teknik ve ek cerrahi işlemlere göre süre çok değişmektedir. Her durumun
ideal olduğu tek bir implant yerleştirilmesi 15-20 dk sürebilmektedir. Operasyon süresi ilave cerrahi işlemler gereken (kemik grefti, sinüs tabanı yükseltilmesi gibi) veya
çok sayıda implantın yerleştirileceği operayonlarda ise
1-2 saate kadar çıkabilmektedir.

İmplantın markası ne olmalı?

İmplantlar marka ve türüne göre çok fazla değişkenlik gösterebilir. Ayrıca yapılacak olan üst yapıyı da göz
önünde bulundurmak gerekir. Bu yüzden implantların
markasının türüne ve hangi tipin kullanılacağına implantı
uygulayacak hekim karar verir.

İmplantları nerede yaptırmalıyız?

İmplant markalarının karmaşıklığı ve güncelliği konularına hastaların hakim olması çok zordur. Bu yüzen güvenilir bir kuruluşta implant yaptırmak önemlidir. Yıllar sonra
implantınızla ilgili bir problem yaşadığınızda ulaşılabilecek bir diş merkezi olması gerekir.
Ayrıca implantı yapan hekimin de konuya hakim ve tecrübeli olması gerekir. Kesinlikle kayıtları düzenli tutulan,
kurumsal bir merkezde yaptırmakta fayda vardır.

Randevu ve Bilgi İçin

0212 314 11 51

İmplant tedavisini gerçekleştiren hekimin verdiği reçeteye mutlaka düzenli devam edilmelidir. Aynı zamanda he-
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Hipospadias
O P. D R . C E M K A R A

ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI

Hipospadias nedir ?

Erkek çocuklarda cinsel organlarının ucunda olması gereken dış idrar deliğinin, uç kısım yerine alt taraflarında biryere açılması şeklindeki anormalliğin adı tıp dilinde “Hipospadias“tır. Böyle çocuklar adeta yarım sünnet olmuş gibi doğarlar, dikkatle bakıldığında idrarlarını bacaklarına doğru ve pipilerinin altından
yaptıkları farkedilir. En uçta deliğe benzer bir görünüm olsa bile burası kördür ve idrar buradan gelmez.
Oldukça sık rastlanan bir doğumsal anormalliktir ve Hipospadyaslı babaların çocuklarında görülme riski
fazladır. Böyle çocuklarda bazen ilk dikkati çeken şey alta, torbalara doğru pipinin eğri olması olabilir. Bu
eğrilik özellikle çocuğun pipisinin sertleştiği zamanlarda belirginleşir.
Peygamber sünnetli ya da yarım sünnetli çocuklar
Hipospadiaslı çocuklar için halk arasında bu deyimler
kullanılır. Böyle çocuklarda sünnet derisi çoğunlukla
sadece pipinin sırt tarafında ve adeta bir horoz ibiği gibi
oluşmuştur. Pipinin alt yüzünde sünnet derisi olmaz.
Alt yüzde olan ise, normalde en uçta olması gereken
dış idrar deliğidir. Bazen bu delik olması gerekenden
çok daha dar olur. O zaman bu çocuklar hem makara
ipliği gibi ince işerler, hem de çişlerinin bitmesi uzun zaman alır. Hipospadiaslı büyük çocuklarda canlarını çok
sıkan bir durum da çişlerini aşağı ve ayaklarına doğru
yapmalarıdır.

Nasıl farkedilir ?

Dikkatli anne ve babalar veya götürülen çocuk hekimi
sünnet derisinin yarım oluşundan şüphelenirler. Bazen
de idrarın uçtan fışkırmadığı farkedilir. Bu delik çoğu
zaman pipinin alt yüzünde ve uca yakın olsa da bazı
hastalarda pipinin de gerisinde, torbaların arasında
veya makatın önünde bile olabilir. Hatalı delik pipinin
baş kısmına ne kadar uzaksa anormallik de o kadar
ağır demektir.
Bazı anne ve babalar ise en önce eğriliği farkederler.
Anormalliğin en ağır olduğu hastalarda cinsel organların görünümü dişi cinsiyete benzeyecek kadar farklı
olabilir. Hatta bazı hastaların ilk bakışta kız oldukları
zannedilebilir.
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Çocuk sahibi olabilirler mi ?

Yanlış tedaviler uygulanmazsa rahatlıkla olabilirler. Özellikle eğriliğin tam düzeltilmesi hem çocuk sahibi olma
yönünden hem de cinsel münasebette sorun olmaması
yönünden çok önemlidir. Zamanımızda modern cerrahi
prensipler kullanılarak, uygun yöntemler de seçilerek bu
hastalar tam şifaya kavuşturulabilmektedir. Zamanından
geç tedaviye başlanan ve ehil eller müdahele etmediği
için defalarca ameliyat edilmesine rağmen bir türlü tam
düzelmeyen çocuklarda bütün hayatlarını etkileyen fiziksel sorunların yanı sıra ciddi ruhi sorunlar da ortaya çıkabilmektedir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

İdeal tedavi yaşı nedir ?

İdeal ameliyat yaşı 6 aylık ile 1,5 yaş arasıdır. Bu yaştaki
çocuklarda hem ameliyatın kendisi, hem ameliyat sonrası
bakım büyüklere oranla çok daha kolaydır. Özellikle 6. ayını
doldurmuş ve henüz emeklemeye ya da yürümeye başlamamış çocuklarda aileler açısından bakım kolaylığı çok
belirgindir. Ayrıca bu yaşlarda ameliyat edilerek şifaya kavuşmuş olan hastalar ileride başlarından böyle bir olay geçtiğini de hatırlamazlar. Bu da önemli bir avantajdır. Bu yaşları
kaçırmış olan çocuklarda ise daha fazla bekletmeden bir an
önce ameliyat yapılmalıdır. Üst yaş sınırı yoktur.

Hipospadias ameliyatının
hedefleri

• Eğriliği tamamen düzeltilmiş,

özellikle sertleşme olduğunda düz
bir penis,
• Pipinin tam ucundan karşıya
doğru fışkırtarak işeyebilme,
• Ağır anormallik olanlarda pipinin
torbaya gömülü görünümünü
ortadan kaldırma,
• Dış görünüm olarak sünnetli bir
çocuk görünümünü elde etme,
• Böyle bir anormalliğin olduğunun
farkına varmadan küçük yaşta
tedavi.

Asla sünnet yapılmamalı !

Bu çocukların ameliyatlarında yarım sünnet derisi çok işe
yarar. Öncesinde bu çocuklar asla sünnet ettirilmemelidirler.
Ameliyatın bitiminde zaten sünnet de olmuş olurlar.

Yandaş hastalıklar var mıdır ?

Hipospadiaslı hastaların %9 kadarında inmemiş testis (erkek yumurtası) ve yine aynı oranda kasık fıtığı birlikte olur.
Aynı seansta veya ayrı bir ameliyatta bunların da düzeltilmesi gerekir. Ağır hipospadiaslı hastalarda böbrek ve idrar yollarına ait doğumsal anormalliklere normal çocuklara oranla
daha fazla rastlanır ve bu nedenle ameliyat öncesi ultrason
taraması yapılır. İnmemiş testisle birlikte olan ağır hipospadiaslı hastalarda kromozom analizi ile cinsiyet araştırması
yapılmalıdır.

Ameliyatı çok mu zor ?

Ameliyat, ehil müesseselerde hayati risk taşımasa da son
derece hassas ve ince bir iştir. Büyüteçli gözlüklerle, özel
iplikler kullanılarak bu işte uzmanlaşmış uzmanlarca yapılmalıdır. En önemli ölçü, bu ameliyatı yapacak cerrahın sadece çocukları ameliyat eden ve bu işte deneyimli bir hekim
olmasıdır. Tecrübeli ellerde genellikle tek ameliyatla netice
almak ve düzgün görünümlü penisler elde etmek mümkündür. Ameliyat esnasında, eğrilik varsa düzeltildikten sonra
çoğunlukla sünnet derisi kullanılarak idrar borusu uca kadar
uzatılır. Çocuk böylece sünnet de olmuş olur. Nadir olarak
ikinci ameliyat gerekir. Bu konu ile yoğun olarak uğraşan
merkezlerin genel kanaati, yılda 50 ve üzerinde bir sayıda
hipospadias ameliyatı yapmayanların bu hastalara dokunmaması, hastaların tecrübeli kişi ve merkezlere yollanmasının doğru olacağıdır. Özellikle daha önce başarısız ameliyat-

lar geçirmiş olan çocukların ameliyatları dokular hırpalanmış
olduğu için çok daha zordur. Temel hedef tüm hastalarda
kendi dokularını kullanarak sonuca ulaşmak olduğu için, bu
zorlu grup hastada cinsel bölgeye ait deri kalmadıysa dudak veya yanak mukozası tamirde işe yarar.
Ameliyatın kendisi gibi, ameliyat sonrası bakım da birçok incelikle doludur. Çocuklara uygun modern yöntemlerle ameliyat sonrası da ameliyat kadar rahat ve başarılı geçebilir.

Ameliyat sonrası dönemin özellikleri

1. Hastaların bir bölümü ameliyat günü, bir bölümü de 1-2
gün sonra eve yollanırlar.
2. Operasyon sonrasında pipi çevresinde özel bir pansuman olur. Bu pansumanın amacı kanama ve aşırı şişmenin
önüne geçmek ve dış darbelerden yeni ameliyatlı bölgeyi
korumaktır. Yeni oluşturulan idrar yolunun içine konan ve
pipinin ucundan çıkan bir plastik tüp (sonda) idrar boşaltma
işine yarar. Daha ağır hipospadias ameliyatlarından sonra,
karın alt bölümünden direk idrar torbasına giren ve yine idrar boşaltmaya yarayan ikinci bir tüp de konulabilir. Bunlar yeni oluşturulan idrar kanalının güvenliği için gereklidir
ve ameliyatın ağırlık derecesine göre, operasyondan 5–14
gün sonra çıkarılırlar. Bu süre içinde tüplerin tıkanmaması
önemlidir ve hastanın ağızdan bol sıvı almasına dikkat edilir.
Bezli çocuklarda sonda bakımı da daha kolaydır. Pansumanın üzerine kapatılan beze minik bir delik açılarak sondanın idrar damlayan ucu dışarı alınır ve üzerine ikinci bir bez
daha tatbik edilir. Böylece ıslaklık iç bezin de içinde yer alan
pansumana geçmez ve çift bez, özel pansumanla birlikte
darbelere karşı ameliyat bölgesini daha dayanıklı hale getirir.
3. Ameliyat sonrasında antibiotik, ağrı kesici ve idrar torbasının kramplarını önleyici ilaçlar kullanılır. Aspirin kesinlikle
verilmemelidir. Sonda alındıktan sonra ilaçlarkesilir ve banyoya izin verilir. Bu dönemde ve sonrasında yaklaşık 1 ay
tehlikeli spor ve hareketlerden kaçınılır. Ancak günlük hareketler kısıtlanmaz.
4. Pipideki ince dikişlerin hepsi kendiliğinden eriyen cinstendir ve alınmalarına gerek olmaz. İlk dönemlerde çatallı
işemeler olabilir. Zamanla düzelir. Bazen belli aralıklarla yeni
yapılan deliğin genişletilmesi gerekebilir.
5. Nadiren gerekli olan ikinci ameliyatlar için en az 6 ay sürenin geçmesi gereklidir. Ikinci ameliyat gereksinimi daha çok
dikişlerden idrar sızması veya yeni deliğin daralması nedeniyledir. Bazen estetik kaygılarla da düzeltici ameliyat gerekir.
6. Hipospadias ameliyatlarından sonra bakımı en kolay hasta grubu bezli bebeklerdir. Heniz ayağa kalkmamış, fazla
hareketlenmemiş çocuklar ve aileleri ameliyat sonrasını en
rahat geçirenlerdir.
Hipospadias ameliyatını başarılı bir şekilde geçirmiş
olan çocuklar tamamen normale dönerler. İdrar yapma
ve ilerideki cinsel fonksiyonlar bakımından normal
erkeklerden hiçbir farkları kalmaz.
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Guatr ve Tedavisi

O P. D R . C AV İ T H A M Z A O Ğ L U
GENEL CERRAHİ UZMANI

Guatr nedir? Guatrın çeşitleri nelerdir?
Tiroid boyunda nefes borusunun iki tarafında yer alan
kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir. Tiroid hormonları
salgılayan bu bez vücut metabozlimasını ayarlamaktadır.
Tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Erişkinlerde
tiroidin ağırlığı normalde 15-25 gramdır.
Tiroid bezi büyümesi 2 şekilde değerlendiriliyor;
1.Diffüz hiperplazi; Tiroit bezinin boyunda yaygın
olarak büyümesidir. Bu durumda sadece büyüme vardır
ve tiroidbezi içinde başka oluşum ve patoloji yoktur,
genellikle denizden uzak yerlerde (iyot eksikliğine bağlı)
görülür.
Diffüz guatrlar zaman içinde nodüler guatr haline
dönüşebilirler.
2.Nodüler guatr; Bir veya birden fazla nodül (yumru)
içeren tiroid bezlerine nodüler guatr denir. Tiroid
bezinin içinde mercimek veya nohut büyüklüğünde,
bazen daha da büyük kitleler mevcuttur.

Guatrın sebepleri nelerdir?
Guatr oluşmasının birçok nedeni vardır. Bu nedenlere
göre guatrlar 2 gruba ayrılırlar;
Endemik guatr: Bir yerleşim bölgesinde %10’dan
fazla guatr vakası varsa bu yerleşim bölgesine endemik
guatr bölgesi denir (Alpler ve Karadeniz Bölgesi, Isparta
ve Eğirdir civarı). Sebepleri ise, iyot eksikliği, guatrojen
kimyasal maddeler, bazı ilaçlar ve mikroplardır.
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Sporadik guatr: Bir yerleşim bölgesinde %10’dan
daha düşük guatra rastlanıyorsa bu bölgede oluşan
guatrlara sporadik guatr denir. Sebepleri, büyüme
faktörleri, enzim bozuklukları, tümörler, enfeksiyon, kist
oluşumu, kanama, antitiroit ilaç kullanımıdır.

Guatrlar fonksiyonlarına göre kaça ayrılır ve
belirtileri nelerdir?
Ötiroidi; Tiroid bezinin normal miktarda hormon
salgılaması ötiroididir.
Hipertiroidi; Tiroid bezinin fazla hormon salgılama
durumudur. Sinirlilik, fazla iştaha rağmen kilo kaybı,
aşırı terleme, ellerde titreme, kaslarda güçsüzlük, sık
dışkılama, sık idrar, adet düzensizliği, kısırlık, çarpıntı,
nabzın yükselmesi ve devamlılığı durumunda gözlerin
dışa fırlaması ve göz kapaklarının kapanmaması
belirtilerindendir.
Hipotiroidi; Tiroid bezinin normalden daha az hormon
salgılamasıdır. Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde
ve kalp atımında yavaşlama, uyuklama hali, soğuktan
kaçma, ses kalınlaşması, saç ve kaşların dış kenarında
dökülme, kabızlık ve kadınlarda adetten kesilme gibi
belirtileri vardır.

Genel olarak guatrın belirtileri: Boyun ön bölümünde
şişkinlik fark edilir. Bu şişkinlik yutkunmakla hareket
eder. Büyük guatrlarda baskıya bağlı nefes almakta
zorluk ve ses kısıklığı olabilir. Bazen tiroid dokusu
fazla büyür ve göğüs kafesinin içine girebilir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Sağlıklı Tiroid Bezi

Diffüz (Düz) Guatr

Nodüler Guatr

Guatr teşhisi nasıl konur? Tiroidin kanser
olma riski nedir?
Guatr teşhisi, muayene kan testi (ST3, ST4, TSH
hormonları tetkiki), tiroid ultrasonu, sintigrafi ve iğne
biyopsisi (parça alınması) ile konmaktadır.

Guatr teşhisi, muayene kan testi (ST3, ST4, TSH
hormonları tetkiki), tiroid ultrasonu, sintigrafi ve iğne
biyopsisi (parça alınması) ile konmaktadır.

Özellikle ultrasonografi ve sintigrafi teşhiste çok önemli
rol oynuyor. Bu tetkikler sırasında eğer tiroidde tek
nodül buIunduğu saptanırsa ve bu sintigrafik olarak
soğuk nodül ise kanser olma riski bulunuyor. Ultrason
da nodüllerde düzensiz sınır olması ve kireçlenme
içermesi kanser olma riskini arttırıyor.

Özellikle ultrasonografi ve sintigrafi teşhiste çok önemli
rol oynuyor. Bu tetkikler sırasında eğer tiroidde tek
nodül buIunduğu saptanırsa ve bu sintigrafik olarak
soğuk nodül ise kanser olma riski bulunuyor. Ultrason
da nodüllerde düzensiz sınır olması ve kireçlenme
içermesi kanser olma riskini arttırıyor.

Eldeki veriler, erkeklerde kadınIara göre ve gençlerde
yaşlılara göre tek olan nodüllerin kanser olma riskinin
daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Eldeki veriler, erkeklerde kadınIara göre ve gençlerde
yaşlılara göre tek olan nodüllerin kanser olma riskinin
daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Çocukluk çağında boyunlarında radyoterapi yapılmış
kişilerde tiroid kanseri riskinin çok yüksek olduğu
biliniyor.

Çocukluk çağında boyunlarında radyoterapi yapılmış
kişilerde tiroid kanseri riskinin çok yüksek olduğu
biliniyor.

Guatrın tedavi yöntemleri nedir? Hangi
durumlarda ameliyat gerekir?
Yapılan muayene ve tetkikler sonucu guatrın tedavisi
için nasıl bir yöntem izleneceği belirleniyor. İlaç ve
radyoaktif iyot tedavisinin yanında hekimin uygun
gördüğü durumlarda ameliyat gerekebiliyor.Ameliyat
gerektiren durumlar ise;
* Diffüz hiperplazide (basit guatrda) eğer tiroid bezi çok
büyümüş ve nefes almayı zorlaştırıyorsa veya estetik
olarak hastayı rahatsız ediyorsa ameliyat öneriliyor.
* Nodüler guatrda ise,
– Kanser şüphesi olması,
– Bası belirtileri,
– Hipertiroidi,
– Göğüs kafesinin içine doğru büyüme,
– Kozmetik bir gerekçe (boyunda şekil
bozukluğu) varsa ameliyat edilir.
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Hiperhidrozis

El/Koltukaltı ve Ayak Terlemesi Nedenleri
ve Tedavisi

DOÇ. DR. BİLAL KAAN İNAN
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI

Aşırı terleme (hiperhidrosis) toplumda çok yaygın olarak
görülen temelde herhangi bir organik bozukluk yada
hastalık nedeni ile oluşmaz (enfeksiyon hastalıkları, guatr, anemi, bazı nörolojik hastalıklar, metabolik hastalıklar
(diyabet vs.). Emosyonel durumlar (aşırı heyecanlanma
gibi) ve sıcakta duyarlı olanlarda diğer insanlardan daha
fazla olarak görülen bir terleme halidir. Normalde terleme
vücut ısı dengesini ayarlamak üzere ter bezleri etrafındaki sinir ağlarının da tetiklenmesi ile ter salgısını artırarak
ısıyı düşürme amaçlıdır. Hiperhidrosisde ise bu sinirlerin
en ufak tetiklenme ile aşırı reaksiyon verme halidir.

ti/cilt iletkenliği gibi testler olmakla birlikte bunların hiçbirisi kesin tanı koydurucu testler değildir. Hasta anamnezi
ve görsel olarak artmış terleme tanıda yeterli olmaktadır.
Sadece yukarıda belirtildiği gibi altta yatan organik bir
hastalığı atlamamak amacı ile geniş kapsamlı kan testleri haricinde başkaca bir test yada laboratuvar tetkikine
gerek yoktur.

Sıklıkla el ve koltukaltında görülmekle birlikte ayaklarda
ve gövde de görülebilir. Aşırı terlemesi olan kişilerde bu
durum bir temel sağlık sorunu olmamakla birlikte özellikle sosyal hayatı ileri derecede bozan bir durum olarak
ortaya çıkmaktadır (tokalaşamama, iş ile ilgili evrak, kalem vs. tutamama gibi)
Koltukaltı terleme genellikle ergenlik çağlarında ortaya
çıkmakta el terlemesi daha önceki yaş gruplarında da
başlayabilmektedir.
Hiperhidrosis eğer altında yatan organik bir hastalık yok
ise sosyal problemler dışında genel vücut sağlığını bozacak özel durumlara neden olmaz. Özellikle psikolojik
sıkıntı hariç bir tabloya neden olmamakla birlikte bazen
aşırı terlemenin cilt bariyerini bozması nedeni ile sık yineleyen cilt enfeksiyonlarına neden olabilir.
Hiperhidrosis tanısında temel olan hastanın anamnezi ve
yakınmalarıdır. İyot/nişasta testi/termoregülatuar ısı tes-
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Tedavi yöntemleri nelerdir?
El ve koltukaltı terlemesinde en kalıcı ve etkin tedavi
yöntemi Endoskopik Torakal Sempatektomidir. (ETS,
VATS) Kesip çıkarma, kesme, koterleme, klipsleme yöntemleri de kullanılmaktadır. Yöntemlerin birinin diğerine
göre belirgin bir üstünlüğü olmamakla birlikte klipsleme
geri dönüşümü olabileceği inancıyla oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak yapılan çalışmalarda klipsin sonrasında çıkarılmasının sonuçlarının geri döndürülmesinde sanıldığı kadar da etkili olmadığı ortaya konulmuştur.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

ETS yöntemi nasıl uygulanır?
İşlem olarak orta-ön koltuk altı hattından tek bir delikten
göğüs boşluğu içerisine sokulan özel kamera ve cerrahi
ekipmanlarla iki taraflı yaklaşık 30 dakika süren işlemlerdir. Genellikle günübirlik tedavi şeklinde uygulanmakta
hastanede yatış gerektirmemektedir.
ETS yöntemi özel riskleri ve yan etkileri olan bir cerrahi
prosedür değildir. Akciğer yapışıklığı, akciğer yaralanması, kanama gibi komplikasyonlar oluşmadığı takdirde
göğüs boşluğuna tüp konulmasını gerektirmemektedir.
Ancak bu komplikasyonlar gelişirse tüp konulması ve
birkaç gün hastanede yatışı gerektirebilmektedir.
ETS oldukça etkin ve kalıcı bir tedavi yöntemidir. Kısa
sürede uygulanabilmesi, ciddi bir komplikasyon riskinin
olmaması ve kalıcı olması çok etkin uygulanan bir yöntem olmasını sağlamıştır.
Genellikle ön-orta koltuk altında yapılan tek bir kesi ile
göğüs boşluğuna girilmekte ve terleme bölgesine göre
omurganın iki yanında sempatik zincir olarak adlandırılan
sinir hattı T2-T3-T4 seviyelerinden kesilmektedir.
Bu tedavi koltuk altı ve el terlemesinde uygulanmaktadır.
Gövde terlemesinde ise uygulanmaz. Yüz kızarması ve
aşırı terlemede de uygulanabilmekle birlikte özellikle göz
kapağında düşüklük riski daha fazla olmaktadır.
Ayak terlemesinde karın bölgesinden müdahele edilebilmekte ancak el terlemesi kadar etkin olmamaktadır.
Ancak ilginç bir biçimde yapılan çalışmalar el terlemesi
için yapılan ETS’den sonra hastaların yaklaşık yarısında
%50-60 oranında ayak terlemesinde de azalma olduğu
saptanmıştır.

Bu kadar etkili bir yöntemin hiç mi istenmeyen
yan etkisi yoktur?
Bu yöntemle tedavi edilen hastaların yaklaşık yarısında
en rahatsız edici ve sık görülen yan etki gövdede (sırtta,
göğüste, bazen bacaklarda) ortaya çıkan artmış terlemedir (Kompansatris Hiperhidrosis). Bazı hastalarda
oldukça ileri düzeyde de olabilmektedir ama bu oran
%1’ler seviyesindedir. Hastaların temel sorunu el terlemesi olduğu ve sosyal hayatlarını etkilediği için gövdelerindeki artan terleme sorununu kıyafetleri değiştirerek
giderebilirler. Ayak terlemesi için yapılan ameliyatlardan
sonra erkek hastalarda daha belirgin olmak üzere az da
olsa cinsel fonksiyon bozukluğu oluşabilmektedir.

Hiperhidrosisi olan kişi önlemsel
olarak neler yapmalıdır?

En basit olarak terlemesini artıracak giysilerden (naylon
yada sentetik içeriği fazla olan kıyafetler) kaçınmalı pamuklu giysilere ağırlık vermelidir. Çalışma ve yaşam alanlarının mümkün olduğunca serin ve iyi havalandırılmış
olmasına özen göstermelidir. Emosyonel durumu olanlar stresli ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmaya
çalışmalı ve stresini en aza indirgemelidir.
Bunu haricinde çok etkili olmamakla birlikte:
• Antiperspiranlar (alüminyum kloridli), terleme azaltıcı
deodorantlar kullanılabilinir.
• Nöron bloke ediciler (çok fazla yan etkileri olduğu için
kullanılmazlar).
• Hastalarda emosyonel komponent çok belirgin olduğu
için anti-depresanlar verilebilinir.
• Botoks enjeksiyonları el bileğine uygulanmaktadır. Ancak geçici süreli etkisi olduğu için 6 ayda bir uygulanması gerekmektedir.

Uygun hastalarda ve iyi uygulanan bu kısa ve az komplike cerrahi işlemler el-ayak terlemesinde halen en etkin
ve yüz güldürücü tedavi yöntemidir.
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Sağlık

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

Gebelikte kanamalar

Gebelik döneminde meydana gelen her kanama kötü
bir haberci değildir. Ancak dikkate alınmalı, kesin tanı
konulması için hekim tarafından değerlendirilmelidir. Vajinal muayene ve ultrasonografi ile acil müdahale etmeyi gerektiren durumlardan ayrımı yapılmalıdır. Gebelikte
oluşan kanamalar az miktarda lekelenme tarzında yada
daha fazlası olabilir.

Lekelenme nedir ve neden kaynaklanabilir?

İlk aylarda olan lekelenmeler erken gebelik yerleşme
(implantasyon) kanaması yada düşük (abort) habercisi
olabilir. Yerleşme kanaması genelde bir iki gün sürer, iç
çamaşırı yada tuvalet kağıdına sürtünme şeklinde olan
açık pembe yada koyu kahverengi kanamalardır ve
çoğu zaman hafif kasık ağrısı eşlik eder. Lekelenmenin
artıp adet kanaması şeklinde kırmızı ve damlama tarzında olması, ağrının şiddetlenmesi düşük habercisi olabilir.
Yine benzer kanamalar cinsel ilişki sonrası, vajinal enfeksiyonlarda, idrar yolu enfeksiyonlarında, miyomlara
bağlı olarak, makat yırtıkları ve basur kanamalarında da
görülebilir. Üzüm gebeliği (molar gebelik) ve dış gebelik
(ektopik gebelik) gibi durumlarda başta az olan lekelenme ilerleyen aşamada damla damla çoğalabilir, sadece
dışarı değil rahim içinde kese ile bebeğin eşi (plasenta)
arasında yada karın içi boşluğa olabilir.
Gebeliğin son aylarında olan lekelenmeler bebeğin eşinden yada rahim ağzından kaynaklanabilir. Doğuma yakın lekelenme veya az miktarda kanama olması, halk
arasında nişan kanaması denilen, doğum belirtisi olabilir.
Nişan kanaması tipik olarak sümüksü bir akıntı içinde
lekelenme şeklinde izlenir.
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Aktif kanama nedenleri nelerdir?

Fazla miktarda olan yani adet kanamasını geçen kanamalar, erken dönemde (ilk 3 ayda) düşüğe, mol gebeliğe
ve dış gebeliğe bağlı, ilerleyen haftalarda (20 haftadan
sonra) bebeğin eşinin rahim ağzına yakın olması (plasenta previa) yada rahme yapışmasına (plasenta akreata)
bağlı, bebeğin eşinin rahimden erken ayrılmasına (dekolman plasenta) bağlı görülebilir. Doğum sonrası atoni
kanaması dediğimiz rahmin gevşemesine bağlı oluşan
kanamalarda dakikalar içinde hastayı şoka sokabilecek
kadar kanama oluşabilir. Yine tanınamamış doğum kanalı yırtıkları ciddi miktarda kanama sebebi olabilir. Bu
durumların tanısı deneyimli kadın doğum hekimlerince
kolayca konulur ve hızlıca tedavi edilir.

Peki kanama yaşamamak için önlem alınabilir mi ?
• Elbette acil gelişen bir durum olmasına rağmen gebelik takibi ve değerlendirmesi dikkatle ve belli aralıklarla
yapıldığında pek çok kanama nedeni olabilecek durum
önceden tanınır, önlem alınır ve kanama olmadan müdahale edilebilir.
• İlk muayenede gebelik kesesinin şekli, yeri, sayısı, yapışma yerinin rahim ağzı ve tüplere uzaklığa, rahmin şekline,
yapısına ultrasonografi ile bakılır. Kan uyuşmazlığı var mı
yada kan pıhtılaşma bozukluğu var mı sorgulanır. Önceki
gebelik hikayesi etraflıca alınır. Vajinal muayene yapılır.
Smear ve vajinal kültür alınır.
• İlerleyen haftalarda plasenta yani bebeğin eşinin gelişim yeri şekli dikkatle not edilir. 18-22 hafta arası ayrıntılı
ultrasonda hem rahim, plasenta hem de bebek dikkatle
incelenir.
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• 24 hafta sonrası rahim kalınlığı, rahim ağzı uzunluğu ve plasentanın rahime göre durumu incelenir.
• 32 haftadan sonra tekrar vajinal muayene
ile rahim ağzı vajina incelenir, enfeksiyon varsa
vajinal kültür alınır ve uygun şekilde tedavi edilir.
• Doğum sırası ve sonrasında olabilecek kanamalar daha hızlı gelişir ve daha fazla kan kaybına neden
olur. Bu nedenle doğum salonunda iken bazı önlemler
hekim ve ebelerce alınır, çeşitli ilaçlar her gebeye belli
dozlarda uygulanır, ilk 6 saat daha sık olmak üzere 24
saat kanama açısından lohusa yakın takip edilir.

Ne kadar süre kanama olması normaldir?
Evde ne kadar bekleyebilirim?

Lekelenme tarzı kanamalar birkaç gün uzayabilir. Ancak hangi kanamanın süresinin normal olduğu yada
ne kadar süreceği görecelidir, annenin durumu, gebelik haftası, kanama nedeni gibi faktörlere bağlıdır.
Bireysel olarak gebe değerlendirilmelidir.

Kanama tekrar eder mi?

Gebelik 9 aylık bir maraton her dönemde farklı nedenler kanamaya sebep olabilir. Düzenli hekim takibi
bu açıdan önemlidir. Erken gebelikte görülen düşük
tehdidine bağlı kanamalar, previa durumuna bağlı kanamalar kısa aralıklarda tekrar etme eğiliminde olur.
Kanamaya neden olacak durumun sonraki gebeliklerde
tekrar edip etmeyeceği şayet kalıtsal bir kanama eğilimi
durumu yoksa rastlantısaldır, önceden bilinemez.
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Sağlık

Zatürre (Pnömoni)

Antibiyotiklere Rağmen Toplum Sağlığını Tehdit Eden Hastalık

U Z M . D R . A H M E T F A R U K YA Ğ C I
İ Ç H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

Akciğerin işlev gören dokusunun iltihabına verilen isimdir.
Akciğerler havanın taşındığı “Bronş Sistemi” ve oksijen
değişiminin yapıldığı parankim dokusu olarak kabaca
ikiye ayrılabilir. Kirli kanın temizlenerek oksijenlendiği bu
doku değişik etkenlerle iltihaplandığı zaman “Zatürre”
olarak bilinen durum ortaya çıkmaktadır. Tarih boyunca,
özellikle de antibiyotikler öncesi dönemde bir çok ölüme
sebep olan bir durumdur. Halen de özellikle eşlik eden
bir hastalığı olan kişilerde hayati tehlike oluşturmaktadır.
Akciğer lob da denilen ana bölümlerden oluşur. Klasik
zatürre sağ akciğerde üç adet, sol akciğerde iki adet
olan bu loblardan birinin iltihabı olarak kendini gösterir.
Etkenler genellikle bakteriler, bazen virüsler, nadiren
mantarlar, bazı hallerde de kimyasal maddeler olabilir.
Solunan bazı zehirli maddelerin dokuyu bozması ile de
zatürre oluşabilmektedir.
Dört günü bulan ateş, öksürük, göğüs ağrısı, kas ve
eklemlerde ağrı ile şiddetli halsizlik varsa öncelikle
zatürre düşünülür. Teşhis ederken akciğer grafisi en
iyi yardımcıdır. Kanda eşlik eden bulgular da teşhisin
sağlamlaştırılması için önemlidir. Tanının erken konması
çok önemlidir, zira halen 60 yaş üstü toplum kesiminde
ölüme sebep olan enfeksiyonlar arasında zatürre ilk
sıradadır. Özellikle kalp yetersizliği, diyabet, böbrek
yetersizliği gibi genel durumu bozan hastalıklara sahip
olanlarda zatürreden ölüm çok görülür.
Teknik olarak hemen her bakteri zatürre yapabilir. En
klasik olan Pnömokok denilen bakteriler tarafından
yapılandır. Son zamanlarda yapılan aşılama çalışmaları
ile bu bakteri tarafından yapılan hastalık sayısında ciddi
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azalma olmuştur. Ancak gereksiz antibiyotik kullanımı ile
beraber bakterilerin dirençli hale gelmesi diğer bakteriler
tarafından yapılan zatürre sayısında artma oluşturmuştur.
Son zamanlarda bir başka problem de “Atipik Zatürre”
de denilen klasik belirtileri vermeyen cins hastalıklardır.
Sadece ateş ve halsizlik belirtileri olan ancak bunun üç
günden daha uzun sürdüğü hastalarda kanda iltihap
belirteçlerinde yükselme de varsa mutlaka bir akciğer
grafisi çekilmeli ve bu şekilde tanıya gidilmelidir. Ayrıca
gripal enfeksiyonlar gibi viral hastalıkların açtığı yoldan
bakterilerin girmesi ile de zatürre oluşabilmektedir. Bu da
şikayetlerin gün gittikçe artması ve nefes darlığı, öksürük
ve ateşin tedaviye cevapsız kalması ile anlaşılır.
Uzamış ateş ve kuru öksürük olan her kişide mutlaka
doktor müracaatı yapılması en iyisidir. Elbette ki her
basit üst solunum yolu enfeksiyonunu zatürre olarak ele
almamak gerekir ancak bu konuda aile hekiminizin ya da
dahiliye uzmanının fikrini mutlaka alın.

Zatürre aşısı:

Başarılı uygulamalar ile zatürre sayısının düşmesinde
ciddi faydası olmuştur. Zatürre aşısının özellikle tavsiye
edildiği hasta grupları şunlardır;
1. 65 yaş üzeri kişiler
2. Diabet hastaları
3. Kronik böbrek yetersizliği olanlar
4. Kalp yetersizliği vakaları
5. KOAH hastaları
6. Bakıma-yardıma muhtaç olan her türlü kronik
rahatsızlık hastasına aşı yapılabilinir.
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Sağlık

Okul Korkusu

Ayrılık kaygısı mı?
UZM. PSK. GÜLŞAH DURSUN ÜSTÜN
KLİNİK PSİKOLOG

Çocukların ebeveynleri ya da bağlandıkları diğer
bakım veren kişilerinden ayrıldıkları ya da ayrılma
ihtimali olan durumlarda yaşadıkları yoğun kaygı durumu “ayrılık kaygısı” olarak açıklanabilir. Ayrılık kaygısı, bağlanma ilişkisinin temellerinin atıldığı bebeklik
dönemine ait pek çok yaşantı ile ilişkilendirilmekle
beraber, yetişkinlik sürecinde de etkileri görülebilir.
Çocuklarda özellikle okul çağında sıklıkla okul reddi,
okula gitmek gitmek istememe, ağlama, kabuslar
görme, okula gideceği saatlerde ortaya çıkan fiziksel
yakınmalarla (mide bulantısı, karın ağrısı vb.) kendini
göstermektedir. Kaygı, okul başladığı birinci dönem
olabildiği gibi; özellikle okul öncesi dönemde yarıyıl
tatili sonrasında da gözlenmektedir.
Okula gitmek istemem durumu, çocuğun okulda
yaşamış olduğu bir sorun, zorbalık, depresyon, yakın dönemde travmatik bir yaşantısı olup olmaması
ile ilgili de olabilir. Ancak özellikle okul öncesi eğitim
sürecinin veya ilkokulun ilk günlerinde başlayan ve
ortalama bir aylık oryantasyon süreci tamamlanmış
olmasına karşın devam eden yoğun kaygı, ağlama,
isteksizlik ve uzun süreli ağlamanın olması halinde,
ayrılık kaygısı ihtimali göz ardı edilmemelidir.
Özellikle erken dönemde güvensiz bağlanma ile ilişkilendirilen ayrılık kaygısı, erken dönem anne-bebek
ilişkisinin niteliğinin önemini ortaya çıkarmaktadır.
Bebeğin ilerleyen yaşlarında ve yetişkinliğinde kuracağı ilişkilerde, erken dönemde temelleri atılmış
olan güvensiz bağlanma senaryoları tekrar devreye
girerek uyum sorunlarına ve pek çok alanda ilişkisel
güçlüklere sebep olabilir. Bu durum her çocukta aynı
şekilde sonuçlanmayacağı gibi, olası etkileri de göz
ardı edilmemelidir.
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rumda çocuklar kendi başlarına okulun, okulda
beklenen performansın veya sosyalleşme becerilerinin üstesinden gelemeyeceklerini hissederek
kaygı yaşayabilir. Çocukların gelişimsel düzeylerine göre yapabilecekleri etkinlikler, beceriler
konusunda ebeveynleri tarafından cesaretlendirilmesi ve kendi başlarına denemelerine (yürümek, kaşık-çatalla yemek yemek, ayakkabılarını
giyinmek, çantasını taşımak...vb) izin verilmesi
önemlidir. Özel oyun alanı, özel yatak, çocuk için
özel seyahat çantası ayırmak ve hazırlamasına
yardımcı olmak gibi detaylar çocuklara özel alan
kavramının ve kendi başına olabilme durumunun
gelişimine destek olacağı gibi, okula hazırlık sürecinin de bir basamağını oluşturur.

Güvenli üssünden ilk kez okul vasıtası ile ayrılan ve okul
sürecinden önce kısıtlı sosyalleşme öyküsü olan, ağırlıklı
olarak yetişkinlerle vakit geçiren çocuklarda okula karşı
isteksizliği daha sık gözlemekteyiz. Bebeklik döneminin
ardından, etrafı ile daha ilgili olmaya başlayan çocukların sosyalleşme süreçlerinin desteklenmesi önemlidir.
Okul öncesi eğitim, ilkokul döneminden önce hem okula
hazır bulunuşluk hem de sosyalleşme alanında çocukları destekleyen önemli bir araçtır. Okula başlamadan
önce çocukların ebeveynleri tarafından hazırlanması
ve hazır olduğunda cesaretlendirilmesi okula geçiş sürecini kolaylaştırabilir.
Ayrılık kaygısı durumunda ebeveynlerin
öğretmen, psikolojik
danışmanlık
birimi,
psikologla işbirliği halinde olmaları çocuğun okula uyum sürecinde farklı açılardan
desteklenmesini
ve
anlaşılmasını sağlar.

Bağlanma ilişkisinin yanı sıra, anne-baba arasındaki şiddetli geçimsizlik, ebeveynlerden birinin ya
da çocuğun şiddete maruz kalması gibi durumlar
da çocukların okula uyum sürecini güçleştiren;
çocuğun zihninin evden uzaklaşmasını engelleyen durumlardandır. Öte yandan, ev içi kuralların olmadığı sistemlerde büyüyen çocuklar, okul
sistemi ile karşılaştıklarında zorlanmakta ve okul
reddi yaşayabilmektedirler.
Ayrılık kaygısı bebeklik döneminden yetişkinliğe
uzanan süreçte pek çok parametre ile şekillenmiş
olabilecek bir durumdur. Bu sebeple, gerek bebeklik döneminde, gerek okul öncesi dönemde
kaygı yaşayan çocuğu uzman desteği ile anlamaya çalışarak, beraber bir düşünme alanı oluşturmak ve bu alanda çocuğu desteklemek ruh sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Normal gelişim düzeyinde olmasına karşın,
kendi yaşıtlarının sağlayabildiği
özbakım
becerileri ebeveynleri
tarafından gerçekleştirilen çocuklar zamanla ebeveynleri eşlik etmeden pek çok
işi yapmakta zorlanabilir; okul süreci de
bu alanlardan önemli
bir tanesidir. Bu du-
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Beslenme ve Diyet

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

Obezitenin nedeni insülin direnci olabilir mi?

Hareketsiz bir yaşam ve buna bağlı gelişen kötü
beslenme alışkanlıkları her yaştan bireyleri etkileyen
metabolik problemlerden biri olan obezitenin artmasına
neden olmuştur. Bugün obezitenin altında yatan en
önemli nedenlerden biri insülin direnci olarak kabul
edilmektedir. Aşağıdaki beslenme davranışları varsa;
- Açlığa tahamül edemiyorsanız,
- Beslenmeme çok dikkat ediyorum ama yinede kilo
veremiyorum,
- Sık sık açlık ve tatlı krizi yaşıyorum,
- Hızlı ve çabuk yiyip çiğnemeden yutmak istiyorum,
- Yemeye başlayınca kolay kolay doymuyorum,
- Yemeğin üstüne mutlaka tatlı yemek istiyorum,
- Aç kalınca öfke kontrolümü sağlayamıyorum,
- Yemek sonrası halsizlikle birlikte bir uyku hali
çöküyorsa,
Sizde insülin direnci olabilir.

İnsülin nedir, ne işe yarar?

Pankreastan salgılanan ve kandaki şeker metabolizmasını düzenleyen bir hormondur. İnsülin bu düzenlemeyi
yaparken “insülin reseptörü” adı verilen bir yapıya bağlanır ve aktive olur. Bu sayede kanda fazla olan şekerin
dokulara taşınması ve kullanılması sağlanır.
Şimdi aklınızdan “bende de olabilir mi?” sorusu
geçiyorsa yapacağınız ilk şey sabah aç karnına bir
dahiliye uzmanına başvurup basit birkaç testen geçmek.

Peki sizde İnsülin direnci varsa!

Pankreasınız yeterli insülin üretebildiği halde vücudunuz
etkili olarak kullanamıyor demektir. İnsülin direnci
geliştiğinde, hücrelere glikoz giremez ve kullanılamaz
bu yüzden kanda glikoz seviyesi sürekli yüksek kalarak
metabolik sorunlara yol açar.
Normal şartlarda vücut, şekeri pankreastan salgılanan
1 ünite insülin ile kontrol altına alabiliyorken, insülin
direnci olan kişilerde 2-3 ünite insülin salgılayarak
kontrol altına almaya çalışır.
İnsülin direnci, insülinin vücutta depolanmasına neden
olduğu için tedavi edilmezse, prediabete, kilo alımına,
karaciğer yağlanmasına, kalp ve damar hastalıklarına
neden olur.
İnsülin direnci sorunu olanlar spor yapıp dengeli
beslenseler dahi kilo vermekte zorlanırlar. Çünkü
fazlasıyla salgılanan insülin, alınan gıdaların yağ olarak
depolanmasına neden olur.

İnsülin direncinin nedenleri

• Kötü ve sağlıksız beslenme: Özellikle fabrikasyon
üretim yüksek karbonhidratlı paketli gıdalar ve modifiye
şeker ihtiva eden (glikoz şurubu, fruktoz şurubu, invent
şeker vb.) gıdaların yüksek miktarlarda tüketimini yapan
herkes bu rahatsızlığa yakalanabilir.
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• Aşırı kilo ve obezite: BKI değeri 30 ve üzeri olanlar
ve özellikle bel çevresinde aşırı yağ birikmesi (kadınlarda
80cm, erkeklerde 94cm üzerinde) olan bireylerde
• Fiziksel aktivite yetersizliği: Sedanter yaşamın, insülin direnci ile ilişkili olduğu ve sonuçta tip 2 diyabete yol
açtığını gösteren çalışmalar vardır. Glukozun büyük kısmı,
kas hücreleri tarafından kullanıldığından düzenli spor yapan bireylerin kan glukoz seviyeleri yapmayanlara oranla
daha düşüktür. Kaslar öncelikle kas glikojenini kullanır,
sonra kandan glukozunu alarak depolarını tekrardan doldurur.
• Uyku problemleri: Tedavi edilmeyen uyku bozuklukları, insülin direncine obeziteye ve Tip2 diyabete neden
olabildiğine dair araştırmalar mevcuttur.
• Genetik faktörler: Ailesel hastalıklar, pankreas hastalıkları, hormon dengesizlikleri, yaş ve sigara kullanımıda
insülin direncine neden olabilmektedir.

İnsülin direnci nasıl tedavi edilir?

• Sağlıklı ve yeterli beslenmeyi hayat biçimi haline getirin.
• Az az ama sık sık beslenin.
• Her acıktığınızda abur cubur yerine sağlıklı atıştırmalıklar
tüketin.
• Açlık krizleri gelmeden yemeklerinizi saatli yiyiniz..
• Yatmadan 2-3 saat önce bir şeyler yiyip içmeyi bırakın.
• Basit karbonhidrat grubu besinleri daha az yiyip için.
• Glikoz ve fruktoz surubu içeren gıda ve içecekleri tüketmeyin.
• Tam tahıllı ekmek ve ürünlerini kullanın.
• Kurubakliyatları sofranızdan eksik etmeyin.
• Beyaz ekmek ve pirinçten uzak durun.
• Şeker ve şeker katılmış gıdalardan ve içeceklerden uzak
durmaya çalışın.
Doktorunuzun önerdiği ilaçları ve diyetisyenin sizin için planladığı egzersiz ve beslenme programlarını uygulayıp aynı zamanda yaşam biçiminde kalıcı ve sürdürülebilir değişiklikler
yaparak bu sağlık probleminden kurtulabilirsiniz.
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Müzeler

Gün Yüzüne Çıkan Tarih

Ş e r e f i ye Sar nıcı
Fotoğraflar: Ergin YAVAŞ

Yerebatan Sarnıcı ile
Binbirdirek Sarnıcı’ndan hem
sütun hem de alan olarak
daha küçük olan bu yapı
yaklaşık 1600 yaşındadır
ve bu iki meşhur sarnıçtan
daha da yaşlıdır. Geçmiş
dönemlerde Constantinus
veya Theodosius Sarnıcı
olarakta bilinen bu Sarnıç
19’uncu yüzyıldan bu yana
genellikle Şerefiye Sarnıcı
olarak anılmaktadır.
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Şerefiye Sarnıcı, 600 yıl önce yapıldığı tahmin edilen tarihin en eski sarnıcı. 8 yıl süren restorasyon çalışmalarının
ardından turizmine büyük katkı sunması bekleniyor. Son yılları aralıksız olarak restorasyon ile geçen Şerefiye
Sarnıcı’na ziyaretçi kabul edilemiyordu. Yaklaşık 8 yıl kadar süren bu restorasyon çalışmaları geçtiğimiz günlerde
sona erdi ve Şerefiye Sarnıcı yakın bir tarihte ziyaretçilere tekrar açıldı.
Fatih ilçe sınırlarında yer alan sarnıcın modern girişi
Piyer Loti Caddesi üzerindedir. Sarnıç eskiden Eminönü
Belediyesi olarak kullanılan binanın altında bulunuyor.
2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından,
Şerefiye Sarnıcı’nı da içine alan bir restorasyon çalışmasına
başlanmıştır.
İstanbul ilinde bulunan tarihi sarnıçlardan biri de Şerefiye
Sarnıcı’dır. Bizans İmparatoru 2. Theodosius emriyle,
Bozdoğan Kemerinden su depolayabilme amacı ile
yapımına başlanan Sarnıç, 15 yıllık bir çalışma sonrasında
yani 443 yılında tamamlanabilmiştir.
Yaklaşık olarak 45 metre uzunluğunda 25 metre
genişliğinde alan ebatlarına sahip olan bu Sarnıç, 9 metre
yüksekliğe ulaşan tam 32 tane mermer sütun ile içeriden
desteklenmiştir.

Giriş Ücreti: Şerefiye Sarnıcı’nı ziyaret eden misafirlerin
giriş ücretleri ise yerli ziyaretçiler için 10 TL, yabancı
ziyaretçiler için ise 20 TL olarak belirlenmiştir.

Şerefiye Sarnıcı Nerede, Nasıl Gidilir?
Marmaray ile ulaşım: Tarihi yarımada Eminönü’ne
geldikten sonra yürüyerek buraya gelebilirsiniz.
Tramvaya binmek isterseniz Sultanahmet durağında
inmeniz gerekmekte ve buradan Peykhane Caddesi
istikametinde yaklaşık 5 dakika yürümelisiniz.
Metro ile ulaşım: Metroya bindiğinizde Aksaray
durağında inip Eminönü Tramvay hattına binerek,
Sultanahmet durağına geldikten sonra yaklaşık 5 dakika
yürüyerek sarnıca ulaşabilirsiniz.
Adres: Binbirdirek Mahallesi Piyer Loti Caddesi No:4
Fatih / İstanbul

En göze çarpan özelliği ise tıpkı Yerebatan Sarnıcı gibi bu
sarnıcın da Binbirdirek Sarnıcı’na bağlanıyor olmasıdır.
Yapıyı incelediğinizde ise aklınıza gelen ilk konulardan
biri, İstanbul’da ne denli köklü ve ne kadar büyük bir
medeniyetin yaşam sürdüğü oluyor.

Şerefiye Sarnıcı Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücreti

Ziyaret Saatleri:
Şerefiye Sarnıcı’nı ziyaret etmek isteyenler sabah 09.00
ile akşam 20.00 saatleri arasında herhangi bir zaman
dilimini tercih edebilirler.
Kaynak: www.istanbul.gov.tr
ibb.istanbul
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Gezi

Trakya’nın İncisi

İ Ğ N E ADA

İğneada Kırklareli ilçesinin keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası. İstanbul’a yaklaşık 250 km olan İğneada yolu
dar olsa da, iki yanında uzanan Longoz Ormanı manzarası ile görenlere görsel bir şölen yaşatıyor.
Denizi, gölleri, subasar ormanları, tarihi ve kültürüyle bir cazibe merkezi olan İğneada, coğrafi yalıtılmışlığı
sayesinde bugüne kadar çok fazla bozulmadan korunabilmiş önemli bir doğal alana ev sahipliği yapmaktadır.
3 bin kişilik nüfusuyla ve İstanbul’a olan
yakınlığıyla dikkat çeken İğneada; denizi,
gölleri, ormanları ve kendine has kültürüyle
tatil için bir cazibe merkezidir. 2007 yılında
Milli Park statüsüne dahil edilen ve ıssız patika
yolları, sıcak kahvehaneleri ve salaş balık
restoranlarıyla sizi etkileyen bir yer İğneada.
Yerleşimin adı, burayı Osmanlı topraklarına
katan İne Bey’den gelmektedir. Daha sonra
“İneada” adıyla bilinen yerleşimin ismi zamanla
İğneada olmuştur. Batı Palearktiğin önemli kuş
göç yolları üzerinde de bulunan bölge, gölleri,
sazlık ve sulak alanları ile göçmen kuşlar
için yaşamsal bir konaklama alanıdır. Dar bir
alanda, birbirinden farklı ve yüksek koruma
değerine sahip ekosistemlerin iç içe bulunması,
bölgeyi yalnızca Avrupa ölçeğinde değil dünya
ölçeğinde de önemli hale getirmektedir.
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TÜ RK İY E H A S TANESİ

İğneada Longoz
Ormanları Milli Parkı
Longoz (subasar) tipi ormanlık alanı;
çoğunlukla yağış miktarının yüksek
olduğu ilkbahar-kış mevsiminde tabanı
sularla kaplanan ormanlık alandır.
Türkiye’de subasar özelliğe sahip
alüvyal karakterdeki birkaç ormanlık
alandan biri olan İğneada Longoz
Ormanları, Avrupa’da da nadir bulunan
bir ekosistemdir.
2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı
neticesinde ülkemizin 39. Milli Parkı
olarak tescil edien İğneada, tatlı ve
tuzlu su gölleri, kıyı kumulları, tatlı
ve hafif tuzlu bataklıklar bir arada
bulunmaktadır.

Dupnisa Mağarası

İğneada’ya gelirken yol üzerinde Demirköy’de bulunan Dupnisa Mağarası’nı mutlaka görmelisiniz. Trakya’nın en uzun ikinci mağarası olan
Dupnisa Mağaraları; 2003 yılında turizme açılmıştır. Dupnisa Mağarası,
yeşilin her tonunu görebileceğiniz yoğun bitki örtüsüyle kaplı bir bölgede, ikinci jeolojik zamanda mermerler içerisinde birbirine bağlı iki kat ve
üç mağaradan oluşmuştur. Bu nedenle bilimsel olarak “Mağara Sistemi”
olarak bilinir.
Mağara literatüründe en çok bilinen mağaralardan biri olan Dupnisa
Mağaraları; yaklaşık dört milyon yıldan beri oluşum ve gelişimini sürdüren büyük bir yer altı sistemidir. İçinde sürekli akan bir yer altı nehri ve
bu nehrin oluşturduğu, derinliği yer yer 2 metreyi aşan göller bulunur.
Mağarada, zengin damla taş oluşumları yer alır. Süt beyazdan kırmızı
ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip; dev boyutlara ulaşan
sarkıt, dikit, sütunlar; perde, bayrak damla taşları ve damla taş havuzları ile hayranlık uyandıran bir görünüme sahiptir.

Milli Park sahası iki parçadan oluşmakta,
bu iki parça arasında İğneada belde
merkezi yer almaktadır. Milli Parkın
güney bölümü Saka Gölü, Deniz Gölü,
Hamam Gölü, Pedina Gölü, Mert Gölü
ile bu göllerin etrafındaki sazlık alanlar,
longoz ormanları ve yaprak döken
ormanlar; Milli Parkın kuzey bölümünde
ise, Erikli Gölü ve çevresindeki sazlık
alanlar ile bu bölgeyi çevreleyen longoz
ormanlarından oluşmaktadır.

450 metrelik kısımda yürüyüş iskelesi ve aydınlatma mevcuttur. İçinde
yer altı nehri ve derin göllerin bulunduğu bu bölümler macera ve doğa
sporu tutkunları için güzel fırsatlar sunmaktadır. Dupnisa Mağarası turizme açıldığı Haziran 2003 tarihinden bu yana her yıl on binlerce kişi
tarafından ziyaret edilmektedir.
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Kitap

KAYI-I ERTUĞRUL’UN OCAĞI - Prof.Dr.Ahmet ŞİMŞİRGİL
Televizyon programları ile yediden yetmişe
tarihi sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil; Osmanoğulları’nın serüvenini kitaplarla anlatmaya devam ediyor. Şimşirgil, tamamen ilmî
kaynaklardan beslenerek ve her yaştan tarih
severin kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir
üslupla hazırladığı KAYI serisiyle tarihimizi
önyargısız ve objektif bir şekilde okuyucunun değerlendirmesine sunuyor.
Serinin ilk kitabı KAYI-I:Ertuğrul’un Ocağı’yla yazar, Osmanlı İmparatorluğu’nun
kuruluşunu, bir devlet hâline gelme merhalelerini, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan
Gazi, I.Murad, Yıldırım Bayezid Han ve Çe-

RUH HALİ - Kemal SAYAR

Sayfa Sayısı: 232 - Baskı Yılı: 2016
lebi Mehmed’in saltanat yıllarını dönemin en
önemli kroniklerinden faydalanarak nefis bir
üslupla değerlendiriyor. Ayrıca her padişahın
bilinmeyen yönleri, kılıçtan keskin sözleri, şiirleri, hocaları, dostları/düşmanları ve imar faaliyetleri tek tek anlatılıyor.
Bu kitapta; adaleti, şefkati ve hoşgörüsüyle
kalpleri kazanan; yiğitliği, cesareti ve mertliğiyle dosta güven, düşmana korku salan;
dünya siyasetini yönlendiren; kültür ve medeniyet hamleleri ile göz kamaştıran Osmanlı’nın kuruluş hikâyesini bir tarih ziyafeti tadında okuyacaksınız. (Tanıtım Bülteninden)

Sayfa Sayısı: 256 - Baskı Yılı: 2016
Bu kitap, ruh sağlığı konusunda merak
edebileceklerinizi derli toplu ve anlaşılır bir
biçimde sizlere ulaştırmak amacıyla hazırlandı. Prof. 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.

da güçlenerek kalkar ve yolculuğumuza devam ederiz. Ruh Hali, bu yolculukta sizlere
rehberlik edecek kılavuz niteliğinde. (Tanıtım
Bülteninden)

Hayatın dönemeçlerinde hepimiz tökezleyebiliriz. Kendimize ve aileme hoşça bakmayı
bildiğimiz sürece, düştüğümüz yerden daha

İSTANBUL’UN 100 MÜZESİ - Ahmet APAYDIN / Ömer Faruk SALAR
İstanbul, tarih öncesi devirlerden günümüze
kadar taşımış olduğu kültürel birikim ve sanatsal mirası ile büyük bir açık hava müzesi
özelliği göstermektedir.
Köklü tarihi, kendine has mimarisi, sanat
hayatının canlılığı ile İstanbul, tüm bu özelliklerin kaynak teşkil ettiği müzelere de ev
sahipliği yapmaktadır. İstanbul’un dört bir
yanında karşımıza çıkan müzeler, toplumsal hafızanın nesilden nesile aktarılmasına,
bireylerde kültürel bir farkındalık ve şuurun
oluşmasına katkı sağlayan kurumlardır.
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Sayfa sayısı: 228 - Baskı Yılı: 2017
Bu kitapta İstanbul’da yer alan müzeler, sahip
olduğu koleksiyona göre spor alanından tıp
alanına, edebiyattan mimariye, bilim ve teknolojiye kadar birçok alanda geleneksel ve
modern biçimleriyle yer almaktadır. (Tanıtım
Bülteninden)

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 •
Esbank Eskişehir Bankası A.Ş. •
Fortis Bank A.Ş. •
Takas ve Saklama Bankası A.Ş. •
Şekerbank T.A.Ş. •
Şeker Sigorta A.Ş Yardım Sandığı Vakfı •
T.C. Merkez Bankası •
T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü •
(Devlet Memurları-657)
T. İş Bankası A.Ş. •
T. Vakıflar Bankası T.A.O •
Yapı Kredi Bankası A.Ş. •
T.C. Ziraat Bankası A.Ş Mensupları
Emekli ve Yardım Sandığı •
Türk Telekom Vakfı Yardım Sandığı •
OKULLAR
İhlas Kolejleri •
İstanbul Bilgi Üniversitesi •
Özel Saint Micheal Lisesi •
Doğa Kolejleri •

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
• 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
• UPS Kargo
RESMİ KURUMLAR
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
• Borsa İstanbul A.Ş (BIST)
• İstanbul Adliye Sarayı
• 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 BİLGİLERİNİ
0212 314 14 14’TEN
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
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