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

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Varis Cerrahisi
Arteryel (Atardamar) Ameliyatları
Diyabetik Ayak Yara Tedavileri
Böbrek Yetmezliği İçin Fistül Açılması
El-Ayak Terlemesi İçin Kapalı Ameliyat
KARDİYOLOJİ
Efor-Treadmill
Holter (24 saat EKG)
EKG
Ekokardiyografi
KLİNİK LABORATUVAR
Allerjenler
Biyokimya
Endokrinoloji
Hematoloji
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
Seroloji
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
Baş Boyun Cerrahisi
Kulak Cerrahisi
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Rinoplasti
Pediatrik KBB
NEFROLOJİ
NÖROLOJİ
EEG
EMG
Migren Botoksu
NÖRO-PSİKİYATRİ
ODYOLOJİ VE İŞİTME TARAMA
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Artroplasti-Kalça Cerrahisi
Ayak Cerrahisi
Diz Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi
Spor Yaralanması
Ağrı Tedavisi-PRP
PERİNATOLOJİ
PLASTİK, ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
PSİKİYATRİ
PSİKOLOJİ
Psikoterapi
Kişilik Testleri
RADYOLOJİ
Bilgisayarlı Tomografi
Direkt Röntgen
Kontrastlı Tetkikler
Kemik Dansitometri
Mamografi
MR (Manyetik Rezonans)
Renkli Doppler Ultrason
Ultrasonografi
Perküten Radyoloji (Biopsi İşlemleri)
ROMATOLOJİ
UYKU LABORATUVARI
ÜROLOJİ
Prostat Cerrahisi
Mikrocerrahi
Varikosel Cerrahi
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı
YOĞUN BAKIMLAR
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 ve Fizik Tedavi Ünitelerimiz de 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 Terapy gibi tedaviler de yine bu ünitemizde uygulanmaktadır.
Gastroentroloji polikliniğimizde hizmet verdiğimiz Endoskopi-Kolonoskopi
Ünitemiz, hastalarımıza daha kaliteli ve konforlu hizmet vermek üzere yeni
yerinde hizmet vermektedir.
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 İdari kadromuzla siz değerli misafirlerimize en iyi
hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Alanında uzman hekimlerimizle ailemiz
büyümeye devam ediyor. Yıl başından bu yana aramıza katılan Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr.Atilla PARMAKSIZOĞLU, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Ayşe Meryem USLU, Op.Dr.Füreya
Zilal HOCAGİL ve Op.Dr.Ayşe SOLAROĞLU, Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Op.Dr.Emrah ÇELİK, Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Erdinç CEYLAN,
Biyokimya Uzmanı Dr.Emine AKIN, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dr.Levent MERİÇ ve Dr.Yusuf Ziya YENER hasta kabulüne başlamıştır.
Bununla beraber Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk
Psikiyatrisi, Endokrinoloji, Romatoloji gibi yan dal özellikli branşlarda da
siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.
Ekibimiz tarafından sizler için titizlikle hazırlanan sağlık iletişimi yayınımız
Reçete’nin bu sayısı da yine ilgiyle okuyacağınız içeriklerle dolu.
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.
Sağlıklı günler dileriz…

Faruk KOCA
Başhekim
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YÜKSEK K OLE S T E ROL
PROF. DR. RIFAT E RA L P U L U S O Y

MEME KANSERİ
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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
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
Biyokimya
Uz m . D r. E m i n e A K I N

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

YÖ N E T İ M Y E R İ
T Ü R K İ Y E H A S TA N E S İ
M E R K E Z M A H . DA R Ü L AC A Z E C A D .
N O : 1 4 / 1 3 4 3 8 1 Ş İ Ş L İ / İ S TA N B U L
TEL: 0212 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

Cildiye
Uz m . D r. Met i n O Ğ U Z
O p . D r. Me ht a p K A R A AS L A N
Çocuk Cerrahisi
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

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
İç Hastalıkları
D o ç . D r. S a b a h a t t i n G Ü L
U z m . D r . A h m e t F a r u k YA Ğ C I
Uz m . D r. Me h m et Ne c i p Ç E T İ N E R
U z m . D r . Ya s i n K E S K İ N
Kalp Damar Cerrahisi
D o ç . D r. B i l a l Ka a n İ N A N
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 . 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
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

Çocuk Nöroloji
D o ç . D r. B a r ı ş E K İ C İ

Klinik Psikoloji
Uzm. Psk. Hatice ÇİZMECİOĞLU
Uzm. Psk. Gülşah DURSUN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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. M u s t a fa T E N G İ R Ş E K
U z m . D r . Wa s s i m B E K R A K İ
U z m . D r . E s r a P O L AT O Ğ L U

Kulak-Burun-Boğaz
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

Çocuk Psikiyatri
Uz m . D r. Ö ze n A L E M DA R

Nöroloji
D o ç . D r. Ad i l e ÖZ K A N
U z m . D r . Yı l m a z K E N D İ R L İ

Diş Ünitesi
D t . H i l a l Yı l d ı z Y Ü K S E L
Dt. H. İbrahim LEKESİZ
Endokrinoloji
D o ç . D r. Fev z i BA L K A N
F i z i k Te d a v i v e R e h a b i l i t a s y o n
D o ç . D r. Ay l a A K BA L
Gastroenteroloji
U z m . D r . R e f i k O KÇ U
Uz m . D r. Fu l ya A R I
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

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
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
O p . D r . Te k i n G Ü M Ü Ş O Ğ L U
Psikiyatri
Uz m . D r. Zey n e p Ş E N K A L
Radyoloji ve Görüntüleme Ünitesi
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
Uz m . D r. N i l g ü n E R E N
Uz m . D r. Fu n d a A K AÇ L I
Uz m . D r. Ad n a n A L P T E K İ N
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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Geriatri Günleri Kapsamında Unutkanlık Semineri Düzenledik

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporuna göre her 3 saniyede 1 kişiye demans tanısı konuluyor ve tüm demansların
yarısından fazlasını Alzheimer hastalığı oluşturuyor. Alzheimer, yaşlanan dünyanın en önemli sağlık problemlerinden biri.
Alzheimer’a dikkat çekmek amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak değerlendiriliyor. Bizde Türkiye Hastanesi
olarak bu konuya dikkat çekmek istedik.
‘21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ kapsamında
farkındalık
oluşturmak
adına
‘Geriatri
Günleri Unutkanlık Semineri’ gerçekleştirdik.
Seminerimizde Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Adile
Özkan, Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kurt
Mutlu ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Şenkal,
önemli bilgi paylaşımlarında bulundular. Uzman
doktorlarımızın sunumları ile başlayan seminer,
hasta ve hasta yakınlarının sorularıyla devam etti.
Etkinlik sonunda katılımcılar Uzmanlarımızın
elinden Katılım Belgelerini de aldılar.

Yenilenen Yüzü ile Fizik Tedavi Ünitesi

Ek binamızda yenilenerek hizmete giren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
ünitemizde kullanılmaya başlayan laser teknolojileri ile bütün vücut
ağrılarına kısa sürede etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yüksek
Yoğunluklu Lazer (Hill Terapi) ve Şok Dalga Terapisi (ESWT) Fizik Tedavi
Ünitemizde kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Omuz
ağrıları, boyun problemleri, dirsek tendinitleri, bel ağrıları, fıtık, diz
ağrıları, romatizma gibi ağrıların tedavisinde kullanılan Yüksek Yoğunluklu Lazer (Hill Terapi), 6-8 seansta şifa sağlıyor. Şok Dalga Terapisi
(ESWT) ise topuk dikeni, tenisçi dirseği, kas spazmları gibi yumuşak
doku ağrılarında 3-5 seans rahatlama sağlıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğimizde; Doç.Dr.Ayla Akbal, Uzm.Fzt. Burhan Polat,
Fzt.Kübra Kavacık siz değerli misafirlerimize hizmet vermektedir.

Anne Adayları Gebe Okulu’nda

Anne adaylarını bilinçli ve bilgi sahibi olarak doğuma
hazırlayan Gebe Okulu etkinliğimiz her ay Hastanemiz
Kafeteryasında ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.
Etkinliğe alanında uzman; Klinik Psikoloğumuz, Psikiyatrımız, Çocuk Doktorumuz, Diyetisyenimiz, Ebe
Hemşiremiz ve Yoğun Bakım Hemşiremiz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız konuşmacı olarak katılmaktadır. Dileyen tüm anne adayları etkinliğe katılabilirler. Detaylı bilgi için 0212 314 14 14’ü arayınız.
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Türkiye Hastanesi “Bebek Dostu Hastane” Olarak Anne Sütü
Uygulamalarını Destekliyor
Anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme
konusunda bilgi verilmesi ve doğru alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları
kapsamında, hastanemizde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere
çalışmalarımız devam etmektedir.
Gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve
emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen
sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan,
güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personelimiz ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı
oluyoruz.
Anne sütünün her damlası bebeğiniz için değerlidir ve
bebeğiniz ile aranızdaki en güçlü bağ anne sütüdür. İlk
6 ay bebeğinizin ihtiyacı olan tek besin Anne Sütüdür.
Biz de Türkiye Hastanesi olarak “Bebek Dostu Hastane” ünvanımız ile annelerin bebeklerini emzirmesini
destekliyoruz.

Odyometri Kabinimiz Yenilendi
Odyometri, işitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi sağlayan işitme testine verilen isimdir. Hastanemizde Odyometri alanında 3 çeşit
test yapılmaktadır.
• Odyometre
• Timponometri
• Bera (Yenidoğan Bebeklerde)

Gastroenteroloji Polikliniğimiz
Yenilendi

Gastroentereoloji Polikliniğimiz hastalarımıza daha iyi
ve daha kaliteli hizmet vermek üzere yenilendi.
Gastroenteroloji Polikliniğimizde; tahlil ve tetkikler sonrası hastalıkların tanısı konulup tedavisi planlanabildiği
gibi ileri tetkikler dediğimiz girişimsel işlemler de yapılmaktadır.
Girişimsel işlemler, sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz
için yenilenen Müşahede Odalarımızda gerçekleştirilmektedir. Endoskopi, Gastroskopi (Üst Gastrointestinal
Sistem Endoskopisi), Kolonoskopi, Sol Kolonoskopi
ve Rektoskopi gibi girişimsel işlemler Gastroenteroloji
Uzmanı Doktorlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.
Uzm.Dr. Fulya ARI, Uzm. Dr. Refik OKÇU Gastroenteroloji Polikliniğinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Odyometri bölümüzde amacımız, işitme kaybı ve
denge bozukluğu hastalarının tanısı konulması, işitme
düzeylerinin belirlenmesi ve kaliteli bir işitme sağlanabilmesi için hastalara işitme ve denge testlerinin
uygulanmasıdır. Ayrıca KBB Uzmanı Doktorlarımız
tarafından hastalara reçete ile verilen işitme cihazlarının kullanılması konusunda hastalarımıza yardımcı
olmaktayız. Bu bölümümüzde hafta içi 08.00-17.00
ve hafta sonu 08.00-15.00 saatleri arasında yenilenen
kabinimizle hizmet vermeye devam etmekteyiz.
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Ek Binamız
Hizmetinizdedir
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TÜ RK İY E H A S TANESİ
27 yıl önce İstanbul Çağlayan’da “Evim Gibi Hastane” sloganı
ile hizmete başlayan hastanemiz, yeni bina ile birlikte 15’i
erişkin, 10’u yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplamda
125 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Toplam 4bin m² alanda ve
10 katlı olarak hizmete giren yeni binamızda özellikle yoğun
bakım yatak kapasitesi ile İstanbul’daki yoğun bakım yatağı
probleminin çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Hastanemiz 17bin m² açık alan üzerinde, tarihle doğanın
bütünleştiği, yemyeşil bahçe düzenlenmesi ile adeta şehrimize
nefes aldıran bir konumdadır. Bununla beraber oluşturduğumuz
hastane anlayışı ile hastalarımıza huzur ve güven ortamında
hizmetimize devam ediyoruz.
Hastanemiz bahçesinde hizmete açılan yeni binamızda; Kadın
Hastalıkları ve Doğum Ünitesi, Görüntüleme Sistemleri
(Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrason), Fizik Tedavi Ünitesi,
Erişkin ve Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri ve yataklı
hasta servisleri mevcuttur. Modern cihazlarla donatılmış
15’i erişkin, 10’u yenidoğan yoğun bakım yatağından oluşan
yoğun bakım ünitesi; özellikli ameliyatların yapılmasına da
imkan sağlayacaktır.

Modern Yoğun Bakım

Türkiye Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitemizde,
geniş ve tecrübeli kadrosu, 15 yatak kapasitesi ve
Türkiye’de az sayıda bulunan ve son derece modern,
gelişmiş cihazlarımız ile hizmet veriyoruz. Bu cihazlardan
bir tanesi de hayati öneme sahip olan Hemodiyafilitrasyon
cihazıdır. Yoğun bakım hastalarının yüzde 25’inde akut
böbrek yetmezliği gelişmektedir. Bu cihaz sayesinde
akut böbrek yetmezliği gelişen hastalara yoğun bakımda
hizmet verebilmek çok önemlidir.

Ayrıca yeni binamızda yer alan son teknoloji Bilgisayarlı
Tomografi cihazımız şuan Türkiye’de iki yerde bulunmaktadır.
32 kesitli çekim yapan BT sistemimizin en büyük özelliği
en üst düzeyde görüntü kalitesinde minimum dozla çekim
yapabilmesidir. Aynı zamanda BT anjiyografi, Dental BT gibi
özellikli işlemler de yapılabilmektedir.

Yenilenen Fizik Tedavi Ünitesi

Yeni binamızda yenilenerek hizmete giren Fizik Tedavi
Ünitemizde kullanılmaya başlayan lazer teknolojileri
ile bütün vücut ağrılarına kısa sürede etkili çözümler
sunmayı hedefliyoruz. Hill Terapy ve Şok Dalga Terapisi
(ESWT) bunlardan ikisi olarak uygulanmaktadır. Hill
Terapy olarak adlandırılan Yüksek Yoğunluklu Lazer,
diğer lazer cihazlardan farklı olarak 6-8 cm derinliğe
inerek ilk seanstan itibaren etkisini gösteriyor.
Güçlü ses dalgalarının özel elektrotlarla vücudun istenilen
bir bölgesine odaklanmasına dayanan Şok Dalga Terapisi
(ESWT), topuk dikeni, tenisçi dirseği, kas spazmları gibi
yumuşak doku ağrılarında rahatlama sağlıyor.
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Bizden Haberler

Aramıza Yeni Katılan Doktorlar
PROF. DR. ATİLLA PARMAKSIZOĞLU
OR T OPED İ VE T RAVM AT OL OJİ U ZMANI

UZMANLIK ALANLARI
• Kalça Cerrahisi
• Diz Cerrahisi
• Spor Cerrahisi
• Omuz Protezi
• Deformite (Halluks Valgus, Kalça ve Diz Bölgesi Deformiteleri)
• Çocuk Ortopedi
• Pediatrik Ortopedi
• Tümör Cerrahisi Rezeksiyon Protezi
• Travma ( Aşil Yırtıkları, Ekstremite Kırıkları,
Asetabulum-Pelvis Kırıkları)

OP. DR. ERDİNÇ CEYLAN
GÖZ HAS TAL IKL ARI U ZM A NI

UZMANLIK ALANLARI
• Katarakt
• Kornea
• Refraktif Cerrahi

UZM. DR. LEVENT MERİÇ
A NES T EZİY OL OJİ VE REA NİM AS YON
U ZM ANI

UZMANLIK ALANI
• Anesteziyoloji ve Reanimasyon
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OP. DR. AYŞE SOLAROĞLU

K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D O Ğ U M
UZMANI

UZMANLIK ALANLARI
• Obstetri ve Doğum
• Benign Jinekolojik Cerrahi
• Ürojinekoloji
• İnfertilite
• Laparoskopik Cerrahi
• Vajinusmus Terapisi
• Riskli Gebelik Takibi

• Epidural Doğum
• SSVD
• Kolposkopi
• İdrar Kaçırma Tedavisi
• Genital Estetik
Operasyonlar

UZM. DR. EMİNE AKIN
Bİ YOKİ MYA UZ MANI

UZMANLIK ALANLARI
• Laboratuvar testlerinin analizi ve
yorumlanması
• Hastalık riskleri ve kan testleri ilişkisi
• Kişiye özel sağlık risk analizi
• Bireysel sağlık yönetiminde kan
testleri

UZM. DR. YUSUF ZİYA YENER
ANESTEZ İ YOLOJİ VE R EANİ MA S YON
UZ MANI

UZMANLIK ALANI
• Anesteziyoloji ve Reanimasyon

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Sağlık

Kalça Kireçlenmelerinde
Total Kalça Protezi
P R O F. D R . AT İ L L A S A N C A R PA R M A K S I Z O Ğ L U
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

Kalça kireçlenmesi ekleminin yıpranmasıdır. Total Kalça
Protezi ise yıpranan eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesi ameliyatıdır. Vücudumuzdaki tüm eklemler kıkırdak yüzeyle kaplıdır. Yük binen eklemler ( kalça, diz ve
ayak bileği ve omurga ) başta olmak üzere eklemlerin
yıpranması veya kireçlenmesi, hastanın yaşına, kilosuna,
yaptığı işe, kullandığı ilaçlara ve romatizmal hastalıklar
gibi bazı diğer hastalıklara bağlı olarak meydana gelir.
Bazen de sebebi bilinmez.

dardını değiştirerek yıpranmayı azaltabilir ve o ölçüde de
şikayetleri az olur. Bunlara rağmen şikayetler geçmez
veya azalmazsa ağrı kesiciler ilave edilir. Yıpranma veya
kireçlenme çok ilerlemiş ise ağrı kesiciler bile etki etmez
olur. İşte bu aşamada cerrahi tedaviler gündeme gelir.
Kalça kireçlenmesi veya yıpranması için günümüzde en
iyi cerrahi seçenek gelişen teknoloji ve protez modelleri
sayesinde Total Kalça Protezi ilk seçenek olmalıdır.

En önemli şikayet ağrıdır. Ağrı özellikle kasıkta olur ve uyluğun iç yüzünden dize kadar yayılabilir. Ağrı, başlangıçta
uzun yol yürüyüşlerinde olurken ve istirahatle geçerken,
yıpranma arttıkça daha kısa mesafe yürüyüşlerinde ağrı
olmaya başlar ve istirahatle geçer. Yıpranma ilerledikçe
ağrı istirahatte bile geçmez ve sonunda ağrı kesici ilaçlar
bile etki etmez. Hastanın yaşam konforu bozulur, günlük işlerini bile yapamaz hale gelebilirler. Özellikle gece
ağrısı başladığı zaman artık kıkırdakların eklemin belli bir
alanında veya tümünde tamamen yıprandığını ve eklem
yüzündeki kemiklerin artık birbirine değdiğini gösterir ki
bu durum son aşamadır. Ağrı dışında eklemde sertlik,
tutukluk, hareketlerde kısıtlılık, şekil bozukluğu ve kısalık
görülebilir.

Hazırlık kan tahlilleri ve anestezi başta olmak üzere ilgili branş hekimlerinin muayeneleri ile başlar. Total Kalça
Protezi uygulanacak olan hasta grubumuz genellikle
60-65 yaş üstü olduğu için şeker, hipertansiyon gibi ek
hastalıkları olabilir ve bu durumun değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca protez yapılacak olan her hastaya Diş ve
KBB muayenesi rutin olarak yaptırılmalıdır. İdrar şikayeti
varsa mutlaka üroloji ve kadın doğum uzmanı görmelidir.
Hastanın vücudunda enfeksiyon kaynağı tespit edilirse
mutlaka tedavi edildikten sonra protez ameliyatı yapılmalıdır.

Tanı ve Tedaviye Başlangıç Süreci

Ameliyat Öncesi Hazırlık

Hareketli bir eklem her zaman daha fonksiyoneldir. Kalça
protezleri gereklilik halinde çocukluk çağı hariç hemen her
yaşta yapmak mümkündür.

Tanı çoğu zaman hastanın muayenesinde konur. Kalça
hareketleri kısıtlı ve ağrılıdır. İlk önce yapılacak tetkik,
kalçanın basit düz grafilerinin (röntgen) çekilmesi olmalıdır. Hastaların büyük çoğunluğuna basit röntgenle
teşhis konulur. Başka hastalıklardan şüphelenilecek bulgu varsa röntgenden sonra Magnetik Rezonans veya
Bilgisayarlı Tomografi çekilebilir.

Altmış beş yaş altı hastalara genellikle seramik /seramik
yüzeyli protezler kullanılmaktadır. Altmış beş yaş üstü
hastalara ise sertleştirilmiş polietilen (plastik) / seramik
veya plastik/metal yüzey kullanılmaktadır. Ancak yıpranma miktarı ( dayanma süresi) seramik/ seramik yüzeyle
aşağı yukarı aynı olan seramik/ plastik yüzey her yaşta
kullanılabilinir.

Tedavini başında hastalığın ilk belirtilerinin görüldüğü
dönemde kilo vererek, uzun süre ayakta durmayarak,
uzun yollar yürümeyerek, ağır yük taşıyıcı işler yapmayarak ağrı kontrol altına alınabilir. Yani hasta yaşam stan-

Total kalça protezi nasıl yapılır ?
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Total Kalça Protez ameliyatlarında herhangi bir tıbbi engel
yok ise genelde tercih edilen anestezi şekli epidural veya
spinal anestezi önerilmektedir. Ancak bazı hastalar psi-

TÜ RK İY E H A S TANESİ

bel ağrısı ameliyattan sonra olabilir. Bu ağrı geçicidir.
Total Kalça Protez ameliyatlarından sonra önemsenecek
düzeyde görülebilecek komplikasyonlar enfeksiyon,
protez çıkığı ve tromboembolidir.

kolojik nedenlerden dolayı veya özel istekleri doğrultusunda bu tür anestezi şekillerini istememektedirler. O zaman
narkoz denilen genel anestezi ile ameliyat yapılmaktadır.
Kalça protezlerinden sonra rehabilitasyona pek ihtiyaç
duyulmaz. Ameliyat öncesi hastaya tarif edilen basit kas
güçlendirme egzersizlerinin ameliyat sonrası yapması
istenir. Uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuluyorsa
hastanın şikayetiyle ilgili başka nedenler aranmalıdır. Total Kalça Protezi olan hastaların ameliyat akşamı veya
ertesi günü ameliyatlı bacağı üzerine basarak yürümelerinde hiçbir sakınca yoktur. Hastalar ortalama 3 günde
taburcu olurlar.
Protez uygulamasındaki amaçlarımızın başında ameliyat
öncesi düşen yaşam konforunu ameliyat sonrası artırmaktır. Total Kalça Protezi ameliyatı olmuş ve ameliyat sonrası
iyileşme sürecini tamamlamış (3 aydan sonra) kişiler ağır
işçilik dışında her türlü işleri rahatlıkla yapabilirler.

Ameliyat Riskleri ve Komplikasyonlar

Teknik detaylara uyularak ve hastanın kendi kalçasının
biomekaniğine uygun olarak yapılmış iyi bir protez 1520 yıldan daha fazla dayanır. Total Kalça Protez ameliyatlarında protez parçalarının açılarını ve yüksekliğini
hastanın orijinal açılarında ve yüksekliğinde yapmak ne
kadar önemli ise protez parçalarını yerinde tutan yumuşak dokunun dengelenmesi de o kadar önemlidir.
Protez parçaları uygun açılarda yerleştirilemez ve de yumuşak doku dengelemesi iyi yapılamaz ise o protezin
dayanma süresi uzun olmayacağı gibi komplikasyon
görülme ihtimali de artacaktır. Total Kalça Protezleri
aslında “tek seferlik” ameliyatlardır ve en yüksek başarı
ilk yapılan ameliyatla alınır. Aksi halde her yapılan ameliyatta başarı şansı azalacaktır.
Ameliyat öncesi ağrının kaynağı iyi tespit edilmelidir.
Şayet ağrı kalçadan kaynaklanıyorsa ameliyat sonrası
kalça kaynaklı ağrı tamamen geçer. Kalça kaynaklı ağrı
geçmemiş ise ağrının nedeni bulununcaya kadar enfeksiyon olarak kabul edilmelidir. Ameliyat öncesi olmayan

Erken dönemde enfeksiyon belirtisi olarak yarada
kızarıklık akıntı olabilir. Ancak ameliyattan sonra geçmeyen bir ağrı varsa aksi ispat edilinceye kadar ağrının
nedeni enfeksiyon olarak kabul edilmeli ve ona göre
davranılmalıdır. Ameliyattan sonra 3-4 hafta içinde enfeksiyon tanısı konulabilirse erken müdahale ile protezler
çıkartılmadan enfeksiyonu tedavi etmek mümkündür.
Ancak 3-4 haftadan sonra enfeksiyon tanısı konulursa
protezleri çıkartmadan enfeksiyonu tedavi etmek mümkün olmayacaktır. Tanı, kan tahlilleri ve ileri radyolojik incelemeler ile konur. Enfeksiyondan korunmak
için ameliyat öncesi incelemelerde hastada enfeksiyon
kaynağı varsa tespit edilmeli ve öncelikli olarak enfeksiyon tedavi edildikten sonra protez ameliyatı yapılmalıdır.
Enfeksiyondan korunmanın en önemli aşaması antibi
yotiktir. Ameliyattan 1 saat önce başlanacak ve toplam
bir gün olacak şekilde koruyucu antibiyotik uygulanmalıdır. Bir günden fazla yapılacak antibiyotik gereksiz ve
faydasızdır. Tam tersine zararlı bile olabilir. Ayrıca ameliyathane güncel kriterlere uygun olacak şekilde temiz olmalıdır. Bu gibi önlemlere rağmen enfeksiyon görülme
ihtimali sıfır olmamaktadır.

Total Kalça Protezi Çıkığı

Total Kalça Protezi çıkığı önemli problemlerden biridir ve
değişik faktörlere bağlıdır. Kadın cinsiyet, 80 yaş üzeri,
geçirilmiş cerrahi, kırık sonrası kireçlenme, kalça çıkığı,
kas hastalıkları, çocuk felci, Parkinson, epilepsi, demans, alkolizm ve psikoz risk grubu hastalardır. Kalça
protezlerinden sonra çıkığın görülmemesi için protez
parçaları hastanın kendi kalçasının anatomisine ve
açılarına uygun olarak yerleştirilmeli ve yumuşak doku
dengesi iyi kurulmalıdır. Tekrar protez çıkığı olmaması
için çıkığa yol açan sebep veya sebepler tespit edilmeli
ve ona göre tedavi yapılmalıdır. Sebep, protez açıları ise
bu açılar doğru olarak yeniden oluşturulmalıdır. Sebep
yumuşak doku dengesizliği ise yumuşak doku dengesi yeniden kurulmalıdır. Sebep, daha önceki yapılan
mükerrer ameliyatlara ve enfeksiyona bağlı olarak kalça
protezini yerinde tutan önemli kasların harabiyeti ise aynı
model protez kullanmakta ısrar edilmemeli farklı protez
modelleri kullanılarak tekrar çıkık önlenebilir.

Tromboemboli nedir? Görülmemesi için ne gibi
önlemler alınır?

Tromboemboli kan pıhtısının, vücudun herhangi bir organına giderek orada birikmesi ve o organa ait bulguların
çıkmasıdır. Küçük pıhtılar sorun yaratmamakla birlikte
büyük miktardaki pıhtılar ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Hastayı erken hareketlendirip yürütür iseniz, kan sulandırıcı ilaçlar kullanırsanız, mekanik koruyucu tedbirler
(çorap, egzersiz vb.) alırsanız tromboemboli ihtimali çok
azalacaktır.

13

Sağlık

Yüksek Kolesterol
P R O F. D R . R I F AT E R A L P U L U S O Y
KARDİYOLOJİ UZMANI

Göğüs Ağrısı Yüksek Kolesterol Belirtisi Olabilir!

Bilimsel çalışmalar LDL kolesterol adı verilen kötü
kolesterol yüksekliğinin kalp ve damar hastalıklarının
gelişme riskini yükselttiğini gösteriyor. Sağlıklı bir
insanda LDL kolesterolün 115 mg/dl den, kalp hastalığı
olan kişilerde ise 100 mg/dl’den daha aşağıda olması
gerekiyor. Kolesterol, normal şartlarda kişiyi rahatsız
edecek belirti vermeyen ancak tuttuğu organda hasar
yapmaya başladığında genellikle ağrı ile kendini gösteren
bir hastalık. Kanda dolaşan yüksek kötü kolesterol
yavaş yavaş damarların iç yüzeyine yapışarak kalp krizi
ve felç gibi sonuçlara yol açmaktadır. Yüksek kolesterol
genellikle belirti vermez. O yüzden kimse kolesterolüm
yüksek diye doktora gitmez. Kan testi ile belirlendiği
takdirde tedavi edilir. Ancak yüksek oranda kanda
bulunmaya başladığı zaman; cilt ve göz belirtileri, daha
sonra da hangi organı tutuyorsa o organın damarsal
işleyişi ile ilgili bozukluklara bağlı belirtiler oluşturur.
Mesela göz kapağının üstünde ya da çevresinde
yağ birikmesi, aşırı yorgunluk hissi, baldırlarda
açıklanamayan ağrı, göğüs ağrı, baş ağrısı
yüksek kolesterol belirtileri arasındadır.

Olmazsa Olmaz

Her ne kadar yüksek kolesterolü
düşürmeye çalışsak da, kolesterol
vücudun olmazsa olmazlarındandır.
Kolesterol bütün vücut
sistemlerinin doğru çalışmasını
sağlayan bir yağ asididir.
Esas olarak hücre zarında
bulunur. Bu sebeple
vücudun yapıtaşı olan
hücrenin, yaşaması
için en önemli yapı
olan hücre zarı
bütünlüğünün
korunmasına
imkân sağlar.
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Bunlar cilt, solunum sistemi, dolaşım sistemi, beyin
ve diğer organlardır. Bu sistemlerin sağlıklı çalışması
için vücudun kolesterole ihtiyacı vardır. Ancak kanda
kötü kolesterol miktarı yükseldiğinde, bu kolesterol
damarların iç yüzeyinde plak adı verilen maddeye
dönüşür ve damarları tıkar. Bunun sonucunda da damar
sertliği, kalp krizi, felç gibi durumlar ortaya çıkar.

Yağın Çoğunu Vücut Yapıyor

Kolesterolün yüzde 75’lik kısmını vücut kendisi yapar,
yüzde 25’i ise dışarıdan özellikle havyansal yiyeceklerle
alınır. Diyetle alınan kolesterolün kaynağı, peynir,
yumurta sarısı, kırmızı et, balık ve beyaz et gibi temel
gıdalardır. Bitkilerde kolesterol üretimi ve metabolizması
olmadığından bitkisel gıdalar kolesterol içermez. Bu
kolesterol yüksekliğinin önüne geçmek için sebze ve
meyve ağırlıklı beslenme tercih edilmelidir.

Engellemek Mümkün

Kolesterolün hipertansiyon, diyabet ve diğer
metabolik
hastalıklarla
birlikte
bulunması
durumunda
kardiyovasküler
hastalık
riski
katlanarak yükselmektedir. Avrupa Kardiyoloji
Derneği’nin verdiği bilgilere göre, 170 bin kişi
üzerinde yapılmış geniş bir çalışmaya göre LDL
molekülündeki her 38 mg/dl azalma sonucu yeni
gelişecek kardiyovasküler ölüm ve ölümcül
olmayan kalp krizlerinde yüzde 20-25
azalma olduğu saptanmıştır. Buna
göre kişinin kardiyovasküler hastalık
gelişim riski ve LDL kan oranı
ne kadar yüksekse bunlarda
mutlaka
kardiyovasküler
hastalık gelişim riski o
kadar yükselmektedir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Zayıf Kişilerde de Kolesterol Yüksek Olabilir
1 Kolesterol yüksekliği sadece şişman kişilerde
mi olur?

Hayır. Kolesterolün metabolizmanın vücut ağırlığı ile
bir ilgisi yoktur. Kolesterolün yüzde 75’i karaciğer
fonksiyonu ile ilgili olduğundan ağırlığın kandaki
kolesterol seviyesi üzerine bir ilgisi yoktur. Zayıf kişilerde
de yüksek kolesterol hastalığı görülebilir.

2 Kolesterol yüksekliğinin sebebi nedir?

Bazı kişilerde kolesterol genetiktir. Aile geçmişinde bu
hastalığın görülmesi, yüksek yağ içeren beslenme,
aşırı kilo, aralarında diyabetin de bulunduğu çeşitli
hastalıklar ve bazı ilaçlar kolesterolü yükseltir. Sigaranın
da kolesterol yüksekliğine etkisi vardır. Sigara içildiği
ilk andan itibaren tansiyonu yükseltip dolaşımdaki kan
akışkanlığını azaltır. Aynı zamanda damar içi hücre
fonksiyonunu bozarak kolesterolün dokulara geri
taşınmasını kısmen engellemesi sonucu kan yağlarının
artışına sebep olur.

3 Kolesterolü
gerekir?

düşürmek

için

ne

yapmak

Beslenmeyle ancak kolesterol düzeyinin yüzde 25 ‘ine
etki edebiliriz. Haftada en az 3 gün yarım saat yürümek,
mevcut ağırlığımız eğer fazla ise ilk etapta en az yüzde
10’ unu vermek, kan şekeri ile tansiyon değerlerini
normale çekmek.
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Meme Kanseri

UZM. DR. NİLGÜN EREN
RADYOLOJİ UZMANI

MEME KANSERİNDE TANI YÖNTEMLERİ

1. Fizik muayene
2. Serolojik testler
3. Görüntüleme
4. Biyopsi - patolojik inceleme
5. Moleküler yöntemler, meme kanserinde radyolojik
tanı yöntemleri

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME
YÖNTEMLERİ

Kullanım sırasına göre:
• Mamografi (konvansiyonel, dijital, tomosentez)
• Ultrasonografi (gri skala, renkli doppler, elastografi)
• Magnetik rezonans görüntüleme
• Girişimsel radyoloji - görüntüleme yöntemleri
rehberliğinde biyopsi veya tel ile lezyon işaretleme
işlemleri

Mamografi

Mamografi, meme kanserini erken yakalamak için bilinen
en etkili görüntüleme yöntemidir. Meme kanserinin
erken tanınması, mortaliteyi yaklaşık % 30-50 arasında
azaltmaktadır. Mamografi çekimi için ön hazırlığa
gerek yoktur. Âdet bitimini takip eden hafta, meme
hassasiyetinin en az olduğu zamandır. Bu nedenle bu
aralıkta çekilmesi, ağrı daha az olacağı için önerilebilir.
Görüntüyü etkileyebileceğinden koltuk altına losyon,
deodorant gibi şeylerin sürülmemesi tavsiye edilir.
Silikon implantı, mamografiye mani değildir. Çekimi
yapan teknisyene implant olduğu belirtilmelidir. Doz ve
pozisyondaki ayarlamalar, implanta göre değiştirilebilir.
Silikon implantı olan hastalarda mamografiye,
ultrasonografi eşlik etmelidir. Mamografi, tarama ve
tanısal amaçlı kullanılabilir.

Meme kanseri tarama rehberi

Ulusal Meme Derneğinin 2010 yılında yayınladığı
konsensüs raporuna ve Türk Radyoloji Derneği Tarama
Rehberi’ne göre ülkemizde, 40-70 yaş arasının yılda bir
kez mamografi çektirmesi tarama yöntemi olarak kabul
görmüştür. 70 yaş üstünde ise hastanın mamografi
çektirmesine mani bir hastalığı yok ise yılda bir veya iki
yılda bir mamografi tetkiki yaptırması önerilir.

Mamografi niçin 40 yaş?

• Meme kanseri riski yaşla birlikte artmaktadır.
• Meme kanserinin radyolojik olarak saptanabilirliği
ile klinik olarak belirgin hâle gelmesi için geçen süre
sojourn zaman olarak bilinir.
• Erken yaşlarda görülen meme kanserinde sojurn
zamanı kısa olduğundan büyüme hızı daha fazladır.
Meme kanseri görülme ihtimali mevcuttur.
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Taramada bazı özel durumlarda gerekirse ultrasonografi
ve manyetik rezidans da eklenebilmektedir.
Mamografi çekimleri rutin olarak her iki meme için
craniocaudal (CC) ve mediolateraloblik (MLO) olmak
üzere iki pozisyonda yapılır. Gerekirse ek pozisyonlar
alınabilir.

Teknik Doz

• Mamografide 4 film için uygulanan ortalama doz
3-4 mSv’dir.
• Doğadan 1 yılda alınan radyasyon dozuna eşittir.

Meme ultrasonografisi hangi durumlarda yapılır?

• Meme dokusu yoğun kişilerde
• Genç bir hastada, meme dokusunda palpasyonla
bir sertlik hissedilmesi durumunda
• Mamografide şüpheli görünen kitlelerin iç yapısını ve
kontur özelliklerini daha net görmek amacıyla

Meme Ultrasonografisi

• Tarama duyarlılığı düşüktür. %35-40
• Tanısal duyarlılık ise yüksektir. %92
Meme ultrasonografisi için kullanılan cihazlar yüksek
rezolusyonlu olmalıdır.

Renkli Doppler Ultrasonografi

özelliklerine ilave olarak meme parankimi ve bu
zemindeki kitle lezyonlarının perfüzyon karakteristiklerini
fonksiyonları olarak göstermektedir.
Meme MR çekimi ideal dönem âdetin 5-12. günleri
arasındadır. Âdet dönemi yapılan çekimlerde meme
parankimi yoğun kontrast tutarak zemindeki olası kitle
lezyonları gizlemektedir. Oral kontraseptif veya hormon
replasman tedavisi kullanan olgularda meme MR çekimi
ilaçların kesilmesini takiben 2-3 ay sonra yapılması
uygundur. Meme MR kontrast madde enjeksiyonu
öncesi veya sonrası yapılır. American Kanser Enstitüsü
BRCA genleri açısından pozitif olan ya da 1. derece
akrabasında BRCA geni taşıyan kişilerde yıllık MR
yapılmasını önermektedir.

MRG Endikasyonları

• Yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı
• Meme Ca tanısı almış kişilerde yayılımın
değerlendirilmesi amacıyla
• Operasyon ve radyoterapi sonrası skar ile nüks
ayırımı için
• İmplant meme değerlendirmesi
• Yoğun meme dokusu nedeniyle tanıda güçlük varsa
• Kemoterapiye yanıt değerlendirmek amacıyla
• Primeri bilinmeyen aksiller metastazların
değerlendirilmesinde

Memede saptanan kitlelerin vasküler özelliklerini
gösterir. Vasküler yapıdan zengin olan kitleler malignite
yönünden şüphelidir.

Magnetik Resonans Görüntüleme (MRG)
Meme kanserini göstermede
• Duyarlılık %85-100
• Özgüllük %30-95

Meme MR, mamografi ve ultrasonografiden farklı olarak
meme lezyonlarının şekil, kontur, boyut gibi morfolojik
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MEME KANSERİNDE GİRİŞİMSEL
RADYOLOJİNİN YERİ NEDİR?

Meme biyopsileri, görüntüleme yöntemlerinde saptanan
şüpheli bölgelere yapılır. Bu şüpheli bölgelerin sıklıkla
elle muayenede karşılığı mevcut değildir. Radyolojik
yöntemlerin (ultrasonografi, mamografi veya manyetik
rezonans) rehberliğinde şüpheli bölgeden ıska
geçmeden hastaya en az zarar verilecek şekilde yeterli
miktarda doku veya hücre radyolog tarafından patolojik
inceleme için çeşitli iğnelerle alınır. Histopatolojik durum
gerektiren tanıda radyoloğun görevi hasta için en az
zararı, patolog için en fazla bilgi veren biyopsi yolunu
seçip uygulamaktır.

almak amacıyla yapılır. Alınan örnek, patolog tarafından
incelenir, yeterli hücre varsa işlem sonlandırılır. İşlem
yaklaşık 10-30 dakika sürer. İşlem sonrasında biyopsi
yapılan lokalizasyona bası yapılır, dikiş gerektirmez.

Tru-cut (kalın iğne biyopsisi)

Örnek doku almak amacı ile yapılır. Kullanılan iğneler
daha kalın olduğu için işlem yapılacak bölgeye küçük
bir kesi uygulanır, dikiş gerektirmez. İşlemden sonra
yara izi kalmaz. İşlem sonrasında günlük aktivitelere
dönülebilir, kanama riski % 1’den azdır. Enfeksiyon riski
% 0- 1’den daha azdır.

Vakum biyopsi

Hem hasta hem hekim için biyopsisinde ultrasonografi,
hem hasta hem hekim için en konforlu bir yöntem
olması, radyasyon içermemesi, işlemin ekranda sürekli
takip edilebilmesi nedeni ile tercih edilmektedir.

Vakum
biyopsiler
genellikle
ultrasonografide
görülmeyen tanı için daha fazla dokunun istendiği
mikrokalsifikasyonların
varlığında
sterotaksik
momografi sistemleri rehberliği ile veya sadece MR’da
görülen lezyonlar için MR rehberliğinde kullanılmaktadır.
Malzeme fiyatı diğer sistemlere göre daha yüksektir.

Biyopsi günü meme bölgesine deodorant, losyon
veya parfüm uygulanmamalıdır. Anestetik maddelere
karşı alerji varsa doktora söylenmelidir. Kan sulandırıcı
kullanılıyorsa bunun 3 gün önceden bırakılması istenir.

Tel ile işaretleme yöntemi ile lezyon işaretlenerek
eksizyonu sterotaksi iki ayrı planda çekilen grafide
bilgisayar yardımı ile lezyonun üçüncü boyutta
lokalizasyonunu yapan bir sistemdir.

İşlemden önce biyopsi yapılacak bölge temizlenir ve
sterilize edilir. Biyopsi yapılacak bölgeye lokal anestezi
uygulanır. Biyopsi iğnesi, biyopsi yapılacak alana doğru
ilerletilir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi az miktar hücre

Sterotaksi rehberliğinde sonografide gözükmeyen,
sadece mamografide gözüken lezyonların veya
çok küçük lezyonların lokalize edilerek biyopsisi ve
işaretlenmesi mümkün olmaktadır.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi
Tru-cut biyopsi
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Miyom Hastalığı ve Tedavisi

O P. D R . AY Ş E S O L A R O Ğ L U

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

M

esleğe yeni başladığım yıllardı Anadolu’da…
Hastayı çağırdık içeri, yaklaşık 50 yaşlarında bir
teyze girdi içeri;
-Teyze geçmiş olsun buyurun şikayetiniz neydi
diye sordum.
-Doktor kızım bende dert varmış dedi.
-Dert mi dedim? Teyzem sıkma canını derdi
		
olmayan mı var? O dert hepimizde var.
-Yok benim ki öyle değil kadınlığımda dert varmış.
Ameliyat dediler, eş dostta seni tavsiye etti. Bir
de sen bak diye geldim doktor kızım..
-İşte o an anladım ki dert=miyom.
-Allah tedavisi olmayan dert vermesin hanım
		
teyzem hallederiz geç bakalım neymiş derdin..
Sonra yıllar içinde defalarca duydum bu cümleyi
“dert varmış rahmimde.”

Peki nedir bu kadınların derdi olan miyom?

Tanımına bakacak olursak;
Leiomyom, miyom veya halk arasındaki adı ile ur, rahmin
kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu yani kanser
olmayan bir oluşum olup kadın üreme organlarında en
sık görülen tümoral patolojidir.
Öyle ki tüm kadınların yaklaşık %25-30 unda görülür.
Yani bu demek oluyor ki 4 kadından birinde küçük veya
büyük miyoma rastlanması mümkündür.
Rahim kas dokusundan kaynaklanan bu iyi huylu urlar
yerleşim yerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bazıları kas
içinde sınırlı kalırken bazıları rahmin iç tabakasına doğru
büyüyebilir ki bunların bazıları rahim iç tabakasından
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rahim ağzını da geçerek vajinaya doğarak vajinal
muayenede spekulum muayenesi ile doktor tarafından
görülebilir. Bazı miyomlar ise yine rahim kasından
kaynaklanıp karın içine doğru büyüme gösterir ve çevre
organlara baskı yapabilir.

Peki neden oluşuyor bu iyi huylu urlar peki?

Bazı hormonlar daha çokta halk arasında kadınlık
hormonu diye bilinen östrojen ve yine gebelik hormonu
diye bilinen progesteron ve hücre düzeyindeki bazı
büyüme faktörlerinin miyom oluşumunu tetiklediği
düşünülmektedir. İşte tam da bu sebeple miyomlar
kadınlık hormonunun yüksek olduğu üreme çağında
ortaya çıkmaya başlamakta, adet görülmeyen dönemde
nadiren görülmekte, hormonların pik yaptığı gebelik
döneminde büyüme göstermekte ve menopozda
hormonların vücutta azalması ile birlikte küçülmektedirler.
Bu iyi huylu kitlelerle ilgili merak edilen başka bir konu da
AİLESEL YATKINLIK oluyor. Kalıtım muhtemel görülüyor.
Birinci derece akrabasında yani anne abla kardeşte
olması miyom oluşma riskini iki kat artırıyor.
Yine yüksek doz östrojen tedavisi, polikistik over
sendromu, erken adet görme, doğum yapmamış olma,
obezite miyom oluşum ve büyümesini tetikleyebilir.
İlaç kullanımı deyince tabi akla gelen ilk soru doğum
kontrol haplarının bu iyi huylu ura neden olup olmayacağı
oluyor.
-Cevap hayır. Yeni kuşak düşük doz doğum kontrol
hapları miyomların oluşumuna veya büyümesine neden
olmazlar.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Ne gibi belirtileri vardır, hangi durumlarda
doktora başvurmak gerekir?

Maalesef ki miyomların çoğu belirti vermemektedirler ve
muayene esnasında tespit edilebilmekteler. Bu sebeple
düzenli jinekolojik muayeneyi ihmal etmemek gerekiyor.
Bazı hastalarda ise kanama düzensizliği ki en çok görülen
belirti budur, uzun süren kanamalar, ara kanamalar veya
ilişki sonrası kanamalar şeklinde belirti verebilir.
Bazen geçmeyen karın ve kasık ağrıları veya ani
karın ağrısı veya adet dönemi ağrıları, bası
hissi, komşu organlara komşuluk ve yine
baskı sonucu sık idrara çıkma, idrar
tutamama, kabızlık gibi şikayetlere yol
açabilirken bazen de hastalar çocuk
sahibi olamama veya tekrar eden
gebelik kayıpları ile geldiklerinde
saptanabilir.
Belirtilerin görülme oranı miyom
büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
Bazen o kadar büyür ki hasta özellikle
de zayıf bir hasta ise kendi miyomunu
karnından hissedebilir veya dışarıdan
başkaları tarafından bile fark edilebilir.

Başka bir merak edilen konu ise kansere
dönüşür mü veya kanser midir?

Hayır. Bu başta da söylediğimiz gibi bir kanser değildir
iyi huylu bir urdur. Sadece sarkamatöz dejenerasyon
diye adlandırdığımız kötü huylu bir tipi vardır ki bunun
miyomlu hastalarda görülme olasılığı 1000’de 1’den
daha azdır.

Leiomyosarkom diye adlandırılan bu ur daha çok dev
miyom dediğimiz büyük miyomlarda veya hızlı büyüyen
miyomlarda veya menopoz sonrası küçülmeyen hatta
büyüyen miyomlarda daha sık görülür
İşte bu sebeple miyomların büyüklüklerine göre 6 ay ile
bir yıl arasında kontrollerle değerlendirilmesi gerekir. Ve
gebelik haricinde hızlı büyüyen miyomlara (gebelikte hızlı
büyüyebileceklerini söylemiştik) müdahale edilmesi gerekir.

Teşhiste neler yapılıyor peki?

Şikayet ile gittiğinizde veya rutin jinekolojik
muayene esnasında doktorunuz yapacağı
muayene ile tespit edebilir. Yine biz
jinekologların eli ayağı olan karından veya
vajinal yolla yapılacak ultrasonografi ile
saptanabilir.

Nadiren yerleşim yerini veya komşu
organlarla ilişkisini görmek için
bilgisayarlı tomografi veya MRI
gerekebilir.
Yine rahim içine özel bir solüsyon
verilerekten ultrason eşliğinde yapılan
SİS (Salin İnfüzyon Sonografi) miyomun
rahim iç duvarı ile ilişkisini göstermekte
kullanılabilir. Yine histeroskopi yani rahim içine
kamera ile girilerek bakılması veya laparoskopi yani
göbek altından küçük bir kesi ile karın içine girilerekten
bakılması tanı için kullanılan diğer yöntemlerdir ama
günümüz ultrasonografi cihazlarının rezolüsyonunun
yüksek olması nedeni ile çoğu miyom diğer teşhis
yöntemlerine gereksinim duyulmadan kolaylıkla tespit
edilebilmektedir.
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Tedavi olarak ne yapılmakta? İlaçla tedavisi
var mıdır?

Belirtilere yol açmayan, hızlı büyüme göstermeyen,
küçük miyomlar ve hasta eğer menopoza yakınsa
menopoz döneminde küçüleceği öngörülerek sadece
takip edilebilir. 6 ay ile 1 yıllık rutin kontroller yeterli
olacaktır.
Belirti veren veya hızlı büyüyen veya hamileliğe engel olan
veya tekrarlayan gebelik kaybına neden olan miyomların
tedavisi gerekir.
Evet tedavi denince ilk akla gelen ilaçla tedavisi var mı
sorusu oluyor. Kullanılan ilaçlar var. GnRH analogları ilaç
tedavisi olarak kullanılsa da maalesef ki ilaçlar geçici
bir küçülme göstermekte ama ilaç bırakıldıktan bir süre
sonra miyom tekrar büyümeye devam etmektedir.

İlaçlar bir nevi yalancı menopoz durumu oluşturarak
etki göstermektedir. Menopoza yakın ameliyat olması
riskli olan ve şikayeti olan hastalarda seçenek olarak
düşünülebilir. Yanlış anlaşılma olmasın tedavi etmez,
sadece tedaviye yardımcı olabilir.
Başka bir medikal tedavi ise MİRENA dediğimiz düşük
doz progesteron salgılayan özel hormonlu spiral yani
rahim içi araçlardır. Yine bu yöntemde aşırı kanaması
olan ve rahim büyüklüğü 3 aydan küçük olan hastalara
önerilir.
Mirena’nın uygulama öncesinde rahim içinden biyopsi
alınmasında fayda vardır. Rahim içi uygulanan bu sistem
5 yıl kalabilir. Hastalara bu sistemin amenore yani adet
görememeye sebep olabileceği muhakkak hatırlatılmalıdır.
Bu sistemin bazı yayınlarda miyomu küçülttüğü söylense
de istatiksel olarak anlamlı değildir. 5 yıl süre ile kalabilir.
Yine düşük doz doğum kontrol hapları miyomun yaptığı
kanamaları ve ağrıları azaltma amacı ile kullanılabilinir.
Ama bu ilaç tedavilerinin hiçbiri başta da söylediğim gibi
tedavi edici değil, şikayeti azaltıcı tedavilerdir.
Asıl tedavi CERRAHİ dir ama gerekli hastaya cerrahi. Hiç
şikayeti olmayan, hızlı büyüme göstermeyen, sarkom
şüphesi olmayan veya küçük miyomu olan hastaları
ameliyat etmiyoruz. Her hasta kendine özeldir, her tedavi
de kendine özel.
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Cerrahi Tedavi Seçeneklerine Bakacak Olursak;

Cerrahi tedavi de kullanılan birkaç yöntem var.
Doktorunuz durumunuza göre bunları size önerebilir.
Nedir bu yöntemler kısaca bakacak olursak;
• HİSTEREKTOMİ, yani rahmin alınması işlemi
doğurganlığını tamamlamış, çocuk istemi olmayan
menopoza yaklaşmış ve belirti veren kadınlarda bir
seçenektir. Laparoskopik, robotik ki bunlara kapalı
yöntem denilmekte veya açık operasyon veya
laparotomi dediğimiz karından bir kesi ile veya
vajinal yolla yapılabilir. Yumurtalıklarım da alınır mı
diye soranlar oluyor. Ona cerrahi esnasında karar
verilmektedir Ama yaşınız ileri ise doktorunuz size
bunu önerebilir. Yanlış değildir.
• Diğer bir tedavi yöntemi ise MYOMEKTOMİ
dediğimiz sadece kitlenin çıkarılması işlemidir.
Bu yöntem ise doğurganlık isteği olan veya
doğurganlık isteği olmasa bile bazı korkular veya
çeşitli sebeplerle rahimlerini aldırmak istemeyen
kadınlarda yapılan bir cerrahi prosedürdür. Yine
açık kapalı veya robotik cerrahi ile yapılabilir.
Myomektomi
ameliyat planlanan hastalarda
ameliyat esnasında oluşabilecek aşırı bir kanama
durumunda rahmin alınabileceği ve bazen
ameliyat sonrasında birkaç yıl içinde myomların
tekrarlayabileceği hastaya muhakkak anlatılmalıdır.
• Rahim iç duvarında olanlar biz bunlara submuköz
miyom diyoruz vajinal yoldan bir kamera sistemi
ile girilerek yapılan HİSTEROSKOPİ yöntemi ile
alınabilir.
• Cerrahiye alternatif diğer bir yöntem ise uterin
arter embolizasyonu dediğimiz kasık damarından
kataterle girilip rahim ana damarlarına tıkaç bir
madde konularaktan miyomun beslenmesini
bozarak miyomu küçültmeye yönelik bir tedavidir.
Bu yöntem girişimsel radyoloji bölümünce
doğurganlık
beklentisi
olmayan
hastalara
yapılmaktadır.
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Gebelikteki miyomlarda
yaklaşım nasıl oluyor peki buna
değinebilir miyiz?
Gebelikte
miyomların
hızlı
büyüdüğünü belirtmiştik. Bu da
düşük, erken doğum, basıya
bağlı bebeğin fiziksel gelişiminin
kısıtlanmasına,
plasentanın
yanlış yere yerleşmesine veya
plasentada
erken
ayrılma
dediğimiz aşırı kanamalı anne
ve bebek hayatını tehdit eden
bir duruma yol açabilir. Miyomu
olan gebeler RİSKLİ GEBELİK
sınıfında yer alırlar ve yakın takip
edilmelidirler.
Bu hastalar şartlar uygunsa
normal
doğum
yapabilirler.
Hatta rahmin kendini toplaması
açısından normal doğum daha
çok tercih edilebilir. Olası bir
sezaryen durumunda miyomun
sezaryen esnasında duruma göre
alınmasına karar verilir.
Ama uterin atoni dediğimiz kanama
durumu riskinin artabileceği açısından
hasta bilgilendirilmelidir. Miyomlar doğum
sonrasında yaklaşık 3 ay en geç 6 ay sonra
eski büyüklüğüne geri döner veya biraz
daha küçülebilir, ama kaybolduğu yönündeki
söylenceler
şehir
efsanesinden
öteye
gitmemektedir.

Başka merak edilen bir konuda doktor
ameliyata karar verdi ama öncesinde
rahim içinden parça almak istiyor. Bu
şart mı peki?

Doktorun bunu size önermesinin nedeni eş
zamanlı rahim duvarında eşlik eden başka bir
hastalık varsa bunun teşhisi ve ayırıcı tanısı içindir.
Sizin faydanıza olan birşeydir. Çünkü mesela
rahim içinde kanama veya ağrıya neden olan bir
enfeksiyon, iyi veya kötü huylu veya rahim kanseri
öncüsü bir lezyon varsa uygulanacak tedaviler
farklı olacaktır. Bu sebeple önerilmektedir.
Evet sevgi̇li̇ okuyucu, Myomun mu var derdi̇n
var ama çok şükür tanısı var tedavi̇si̇ var.
Herkese sağlıklı günler...
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Alzheimer

Nedir?

DOÇ. DR. ADİLE ÖZKAN
NÖROLOJİ UZMANI

D

emans ileri yaşla birlikte ortaya çıkan hafıza
güçlüğü ve zihinsel işlevlerin birden fazla bilişsel
alanda bozulmasını içeren bir grup semptomlardan
oluşur. Demans yaşlanmanın doğal bir bulgusu
değildir, bir hastalık sürecinin sonucu olarak ortaya
çıkar. Yerleşmiş, edinilmiş olan fonksiyonların sonradan
yitirilmesi demektir. Bu fonksiyonlar arasında dil, dikkat,
problem çözme, mekansal beceri, yargı, planlama veya
organizasyon sayılabilir.
Demansın birçok olası nedeni vardır. Tedavi edilebilir
nedenler arasında bazı tiroid hormon bozuklukları veya
vitamin eksiklikleri gibi problemler bulunmaktadır. Bu
temel sorunlar tespit ve tedavi edilir, hastanın bulguları
tersine döner ve kişi normal hayatına dönebilir. Ancak,
beynin dejeneratif hastalıkları olarak tanımlanan
hastalıkları sonucu gelişen demansın birçok nedeni geri
dönüşümlü değildir.
Alzheimer hastalığı bu grup içinde demansa en sık
neden olan hastalıktır. Alzheimer da hastanın en çok
ve ilk olarak yakın hafızası etkilenir. Zaman içinde
bu unutkanlığa yön bulamama, giyinememe, idrar
tutamama, muhakeme yapamama ve çeşitli davranış
bozuklukları eklenir. Alzheimer hastalığı 3 evreden
oluşmaktadır. Bunlar, erken evre, orta evre ve geç
evredir. Erken evrede genellikle unutkanlık, hafıza
problemleri, dil problemleri yaşanırken; orta evrede
daha çok davranışsal problemler ortaya çıkar, inatçı
ve asabi davranışlarda bulunabilir, idrar ve dışkı
kontrolünde problemler yaşayabilir. Hastalığın ileri
evresinde ise; hasta yaşantısını tek başına sürdüremez
hale gelir ve yardımsız ihtiyaçlarını karşılayamaz. Hasta
birinci derece yakınları bile tanıyamaz hale gelebilir,
konuşma ve anlama yetisinde ciddi kayıplar gözlenir.

24

Kendi kendini besleyemez hale gelir. Bu evrenin son
dönemlerine doğru hasta, yatağa bağımlı hale gelir ve
bağışıklık sistemindeki zayıflama sonucu enfeksiyonlara
karşı yatkınlık gelişir.
Hastalıktan korunma için hastalığa yol açan risk
faktörlerini bilmek önemlidir. Bu hastalık için en önemli
risk faktörü ileri yaştır. Alzheimer hastalığının görülme
sıklığı yaş ile artmaktadır 65 yaş üstü 100 kişiden
8’inde Alzheimer hastalığı görülmektedir. İleri yaş
dışında değiştirilemeyen diğer risk faktörleri ırk, cinsiyet
ve genetik nedenlerdir. Alzheimer Hastalığından
korunmada değiştirilebilir risk faktörlerini kontrol altına
almak önemlidir. Akdeniz diyetiyle beslenmek; bol
sebze, meyve, bakliyat (fasulye, mercimek, nohut vb.),
tam tahıllar, balık ve zeytinyağı tüketmek, süt ürünleri
ve eti daha az kullanmak beslenme konusunda dikkat
edebileceğimiz hususlardır.
Düzenli yapılan egzersizlerin zihin fonksiyonlarını
korumada çok etkili olduğu bilimsel çalışmalarla
kanıtlanmıştır. Ayrıca zihinsel aktiviteler; kitap okumak,
bulmaca çözmek gibi demans hastalığının fonksiyonel
yakınmalarının ortaya çıkmasını etkileyebilir. Zihinsel
faaliyetleri mümkün olduğunca zengin tutmak gerekir,
örneğin yeni bir dil öğrenmek, şiir ezberlemek, problem
çözmek gibi aktiviteler çok faydalı olacaktır.
Alzheimer hastalığının tedavisinde hali hazırda
hastalığın ilerlemesini kısmen yavaşlatan ve hastalığın
semptomlarını düzeltmeye yardımcı olan ilaçlar
kullanılmaktadır. Hastalığı önleyici ya da durdurucu
tedaviler geliştirmek adına bilimsel çalışmalar (aşı
tedavileri) devam etmesine rağmen henüz etkinliği
kanıtlanmış bir tedavi söz konusu değildir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Erişkin Yoğun Bakım

UZM. DR. LEVENT MERİÇ

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SORUMLUSU

Y

oğun Bakım Üniteleri gerek sağlık çalışanları,
gerekse de toplumda az bilinmektedir ve bu üniteler
hastanelerin en merak edilen herkesin kendi yada
yakınlarının tecrübeleri ile tanımladığı özel alanlardır.
Amerika Birleşik Devletlerinde bundan dolayı Mayıs ayı
Yoğun Bakım farkındalık ayı olarak ilan edilmiştir. Bu
bağlamda Yoğun bakım ne demektir diye sorarsak;
Yoğun bakım bir hastanın bir veya birden fazla organının
fonksiyonlarının geçici olarak bozulması ve/veya
yetersizliği nedeni ile vücut fonksiyonlarının aksaması
sonrasında uygulanan tanı ve tedavi süreci ve bu
süreçteki tüm faaliyetlerin genel tanımı oluyor.
Hasta Yoğun bakımda organ yada organlarının
fonksiyonlarının yetersizliğine yol açan neden ortadan
kalkana kadar kalmakta bazen ise bir ömür boyu destek
ünitesine ihtiyaç duyabilmektedir. Son durumda hasta
yoğun bakım ünitelerinde yada ev tipi yaşam destek
ünitelerinin yardımı ile evde bakım ve tedavisine devam
edilerek hayatını sürdürme durumunda kalmaktadır.
Bu sebeple yoğun bakım üniteleri hastane içinde
konuşlandırılmış özel donanımlı kendine özgü işleyiş
ve kuralları olan ünitelerdir. Bu üniteler modern tıbbın
sağladığı her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanan,
yoğun bakıma yönelik bilgi ve becerileri olan hekim
ve hemşirelerin multidisipliner anlayışla ekip ruhu ile
çalıştıkları bölümlerdir.
Burada bir parantez açarak; Türkiye Hastanesi ek
binasında açılan ve hasta alımına başlanan Erişkin
Yoğun Bakı ünitesi de bu bağlamda son derece gelişmiş
tıbbı alet ve edavat ile donatılmış olarak her türlü
vakaya müdahale edebilecek kapasitede 15 yatağı ile
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hizmete sokulmuştur. Yoğun bakım ünitemizde ECMO,
Hemodiafiltrasyon vb. sofistike tıbbi cihazlarla hastaların
yaşama tutunmalarına destek olunmaktadır.
Kısaca yapılan yoğun bakım tarifi ve işlevinden
bahsettikten sonra hangi tür hastaların yoğun bakım
desteğine ihtiyaç duyduğunu sıralamak gerekirse:
1 CPR sonrası ileri yaşam desteği gereken,
2 Ani Hipotansiyon ve Hipoksi gelişen,
3 Beyin kanaması geçiren,
4 Hemipleji ve Hemiparezi geçiren,
5 Solunum yetmezliği içine giren,
6 Enfarktüs ve Kalp yetmezliği gelişen,
7 Ciddi enfeksiyonu olan,
8 Vital fonksiyonları bozan yada bozması beklenen
zehirlenmeler,
9 Kafa, göğüs, batın gibi bölgelere olan travmayla karşılan,
10 Myastenia Gravis, Guillian Barre gibi sinir sistemi
hastalıkları,
11 Multi organ yetmezliğine giren hastalar (Örn: Böbrek
yetmezliği ile karşılaşan ve diyaliz ihtiyacı olan) hastalar Yoğun
bakıma alınma kriterleri taşıyan hastalar olarak tanımlanır.
Son olarak Yoğun bakım süreci statik değil dinamik bir
süreçtir. Hastaya ait bulguların yakın monitörizasyonu
yanı sıra bilimsel gelişmelerin ve teknolojinin yakından
takibi gerekir. Ayrıca yoğun bakım enfeksiyon riskine
açık olduğundan enfeksiyon prevelans ve sürveyans
çalışmaları özenle takip edilmeli kalite kontrol ve skorlama
sistemleri uygulanmalıdır.
Kısaca Yoğun bakımlar bilimin, teknolojinin ve tüm sağlık
çalışanlarına ait özverinin uyum içerisinde sergilendiği bir
ünitedir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Yenidoğan Yoğun Bakım

U Z M . D R . E S R A P O L AT O Ğ L U

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

E

rken doğum, çoğul gebelik, annenin diyabetli olması, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer
organ hasarları gibi yüksek risk faktörlerini taşıyan
bebekler, hayata sağlıklı bir başlangıç yapmak için
yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gelişmiş düzeyde bakıma alınmaktadır.
Henüz dünyaya gelmek için hazır değilken, anne
karnındaki hayatını erken sonlandırıp yoğun bakıma
alınan, anne- baba şefkatinden ve bakımından bir
süreliğine mahrum kalan bebeklerin ileriki yaşamında ailesiyle güvenli ve sağlıklı bir bağ kurmasının
sağlanması gerekmektedir. Bu dönemde sadece bebek değil, aile de onunla birlikte aynı süreci, en az
onun kadar yoğun yaşamaktadır. Aileler, yenidoğan
yoğun bakım sürecinde öncelikle bebeklerini kaybetme korkusu, hasta bebeği kabullenme zorluğu,
bebeklerinin yaşaması ve bakımı için tanımadıkları
kişilere güvenme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu nedenle yoğun bakım ihtiyacı olan
bebeklere gerekli tüm desteğin sağlandığı bu ünitelerin tedavi başarısında bebek, aile ve doktor ilişkisinin sağlıklı kurulması büyük önem taşımaktadır.
Aileler, bu dönemde diğer çocukların bakımı, erken
lohusalık problemleri, kendini yetersiz hissetme, aile
içi destek sorunları gibi birçok farklı problemle mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Aileler, doktor
ve hemşireler gerekli tüm bakımları yapsa da bebeği
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annelerinin 3’te birinde akut stres bozukluğu görülmektedir. Hem hastasına hem de tedavi edilmesi gereken
hastalığa odaklanmış olan yoğun bakım ekibinin tüm
iş yüküne karşın ailelerin gereksinimlerini bilmesi ve
bunları karşılamak için yardımcı olması çok önemlidir.
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Bu süreçte aile;
• Doğru bilgilendirilmeli,
• Bebeğin bakımı ve tedavi kararlarına dahil edilmeli,
• Bebeğe yakın olma, ona dokunma ihtiyacı karşılanmalı,
• Bebeğin bulunduğu ortamı izleme, denetleme ve
bebeği koruma isteği göz önünde bulundurulmalı,
• Çocuğuyla ilişkisini sürdürmek isteyen annenin
sütünü vermesi sağlanmalıdır.

Hastanemizde “Anne ve yenidoğana kaliteli yaşam
şansı sunulması’’ görüşü esas alınmıştır. “Bebek dostu hastane” ilkeleri dâhilinde temel yenidoğan sağlık
hizmeti; uygun koşullarda doğum, hipotermiden koruma, erken ve sık anne sütü ile besleme ve emzirme
danışmanlığı verme, göbek ve göz bakımı, K vitamini
1 mg. i.m uygulanması, tarama testlerinin yapılması
gibi kaliteli hizmet standardizasyonu sağlanmıştır.

Kanguru Bakımı Nedir?

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebekler, akranlarının aksine anne kokusunu doyasıya
içlerine çekememektedirler. Ancak bu bebeklerin
gelecekte ruh sağlığının olumsuz etkilenmemesi için
“kanguru bakımı” adı verilen yöntem çok önemlidir.
Kanguru bakımı, anne ile erken doğmuş prematüre
bebek arasındaki tenden tene kurulan bir çeşit
iletişimdir. Bebek sadece üzerinde bir çocuk bezi ile
dikey pozisyonda annenin çıplak göğsüne yerleştirilir. Bebeğin başı yana doğru döndürülerek annenin
göğsüne dikey pozisyonda yerleştirilir böylece bebek
kulağıyla annesinin kalbinin sesini duyabilir. Bebek,
bu fiziksel dokunmadan uyaranlar alır ve bebekle
anne arasındaki bağların artması sağlanır. Bu uygulama özellikle minik bebeklerin kalp atımlarının ve solunumlarının daha düzenli olmasını sağlar. Kuvözden
daha çabuk çıkmasına, hastanede kalış süresinin
kısalmasına, apnelerin azalmasına ve sindirim problemlerinin daha çabuk iyileşmesine katkı sağlar. Bu
bakımın annenin sütünün gelmesi, mental motor ve
organ gelişiminin hızlanması gibi birçok katkısı vardır.
Ayrıca anneyi bebeğin bakımına dahil etmek, onun
çocuğuna bakabildiğini hissedip, kendisini yeterli
görmesine de yardımcı olmaktadır.
Türkiye Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Bebeğinin bir an önce sağlığına kavuşup, taburcu
olacağı anı bekleyen anneler, günler boyu yoğun
bakım ünitesinin kapısında alacağı güzel bir haber
için beklemektedir. Bu noktada aileye gerçek bilgilerin iletilmesi ve bebeğin durumuyla ilgili hiçbir şeyin saklanmaması gerekmektedir. Sürecin sağlıklı bir
şekilde ilerlemesi için ailelerin de sabırlı ve anlayışlı
olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra aile günün
belirli saatlerinde rahatça bebeğini görebilmeli, ihtiyaçlarını giderebilmelidir. Onun şefkatli bir ortamda
7/ 24 gözlem altında olduğunu bilmelidir.
Türkiye Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli
desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve
eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır.

Türkiye hastanesi Yenidoğan Servisi Hizmetleri

• Her doğumda çocuk sağlığı doktoru ile uygun neonatal resüsitasyon
• Bebekte hipoterminin önlenmesi
• Bebek dostu hastane ilkeleri kapsamında; anne
sütünün önemi ve bebeğin en kısa sürede anne sütü
almaya başlaması
• Anne eğitimi, emzirme desteği ve emzirme eğitimi
• Taburculuk eğitimi; banyo, göbek bakımı, sık
karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme
• Tarama Testleri (TANDEM MS)
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, 24’üncü gebelik haftasından itibaren erken doğan bebekler,
düşük doğum ağırlıklı bebekler, çoğul gebelik, şeker
hastalığı olan annelerin bebeği, iri bebek, anne
karnında mekonyum yutmuş bebekler ve solunum
sıkıntısı olan tüm bebeklere gelişmiş düzeyde bakım
sağlamaktadır.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde; solunum
desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol
ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan
ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks
tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), hasta
başı EKO (Kalp ultrasonu), hasta başı USG (beyin ve
diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason),
retinopati muayenesi (erken doğan bebeklerin göz
muayeneleri) de yapılmaktadır. Ünite; Çocuk Cerrahisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisinden 24 saat
destek almaktadır.
Yenidoğan yoğun bakım ekibi olarak tüm anne ve
babaların sağlıkla bebeklerini kucaklarına almaları temenni ediyoruz.
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Perianal Bölge Hastalıkları
O P. D R . E C E K O Ç U M
GENEL CERRAHİ UZMANI

Anal Bölgenin İyi Huylu Hastalıklarında Tanı ve
Tedavi
Kalın bağırsağın son kısmı ile makat bölgesini ilgilendiren hastalıklardır. Bu bölge, hastalarımız açısından
muayenesi zor bir bölge olduğundan genellikle tanı ve
tedavisinde gecikmeler yaşanmaktadır. Bu bölgenin
hastalıkları genellikle birbirine çok benzer şikayetlere yol
açar ve özellikle kanser vakalarının tanısında gecikmeye
neden olur.

Genel olarak bu bölge hastalıklarında şikayetler; makatta ağrı, dışkılama sonrasında veya esnasında kanama,
kaşıntı ve akıntı şeklinde ortaya çıkar. Doğru tanı konulabilmesi için muayene ve gerekirse rektosigmoidoskopi, kolonoskopi, anal manometri, defekografi, pelvis MRI
incelemesi gibi ek tetkikler gerekebilir.

riora bası yapması ve artan progesteron hormonunun
damar düz kaslarını gevşetici etkisiyle çok sık görülür.
Hemoroidler, iç ve dış hemoroidler olmak üzere iki çeşittir. Dış hemoroidler genellikle pıhtılaşma olmadığı sürece
bulgu vermez. Genellikle hijyen açısından sıkıntılıdır.
İç hemoroidler ise 4 derecedir. 1. Derece olanlarda
hemoroid memeleri dışarı sarkmamıştır. Ancak anoskop
ile saptanır. Dışkılama esnasında hafif kanamaya neden
olurlar. 2. Derece olanlarda memeler dışkılama esnasında hafifçe dışarı çıkarlar, sonra kendiliğinden içeri çekilirler. 3. Derecede ise memeler kolayca her dışkılamada dışarı çıkarlar. Pıhtı oluşma ihtimali fazladır. Ağrı ve
kanama mevcuttur. Bunlar dışkılama sonrası elle itilerek
içeri gönderilebilirler. 4. Derece olanlar ise sürekli makat
dışında kalan memelerdir.

Makat bölgesi hastalıklarından en sık görülenler
hemoroid (basur), anal fissür (makatta yırtık), anal apse
ve fistüllerdir.

Hemoroidal hastalığın belirtileri nelerdir?

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid bu bölgenin en sık rastlanan hastalıklarındandır. Hemoroid,
makat bölgesindeki toplardamarların genişlemesiyle ortaya çıkan bir tür varistir. Bunların genişleyip sarkması
sonucu basur memeleri dediğimiz şişlikler ortaya çıkar.
Dışkılama esnasında taze kırmızı renkli kanama görülebilir. Bazen bu memeler içerisinde ani pıhtı gelişir, şişlik
ve şiddetli ağrı ortaya çıkabilir. Kaşıntı, yanma ve ıslaklık
hissi daha az görülen belirtilerdir.
Neredeyse tüm anal bölge hastalıklarında birinci sebep
kabızlıktır. Sık tekrarlayan ishaller, uzun süre ıkınarak
dışkılama, gün boyu oturmak veya ayakta kalmak,
hamilelik (kadınlarda en sık sebep), kronik öksürük gibi
karın içi basıncını arttıran sebepler hemoroid oluşmasına neden olur. Özellikle gebelik döneminde kabızlığın
daha sık görülmesi, karın içi basıncının yüksek olması,
büyüyen rahimin ana toplardamar olan vena cava infe-
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Hemoroidal hastalığın tedavisi nasıldır?

1 ve 2. Derece hemoroidler genellikle barsak alışkanlıklarının düzeltilmesi, sebze ve meyveden zengin bol lifli
diyet, spor, günlük ortalama 2-2.5 litre su tüketimi, çay
ve kahvenin azaltılması gibi önlemlerle tedavi edilebilir.
Bu bölgeye uygulanan lokal tedaviler, dolaşım düzenleyici ilaçlar, sıcak suya oturma banyoları faydalıdır. Ancak
hastalar genellikle bu aşamada hekime başvurmaya ve
muayene olmaya çekinirler. Bu, hastalığın tedavisinin
zorlaşmasına ve uzamasına neden olur.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

3 ve 4. Derece hemoroidlerde tedavi genellikle girişim
gerektirir. Seçilecek olan yöntem hastaya göre farklılık
gösterir. Bazı kimyasal maddelerin enjeksiyonu ile meme
lerin söndürülmesi (skleroterapi), lastik bant ile bağlama yöntemi, infrared koagulasyon, lazer uygulamaları
gibi yöntemler kullanılabilir. Daha ileri durumlarda klasik
hemoroid ameliyatları veya sarkmış hemoroidal dokunun
yukarı sabitlenmesi işlemi olan longo yöntemi uygulanır.
Hastaya hangi tedavinin uygulanacağına hekim tarafından hastayla konuşularak karar verilmelidir. Ameliyat
gereken durumlarda iyileşme süresi 2-4 hafta kadardır.

Anal Fistül nedenleri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Makat bölgesinin yine çok sık görülen ve genellikle
hemoroid ile karışan bir hastalığı da makat bölgesinde
oluşan yırtıklardır. Anal fissür denilen bu hastalık genellikle zor ve sert dışkılama sonrası veya bazen şiddetli
ishallerden sonra o bölgede oluşan çatlaklardır. En rahatsız edici şikayet dışkılama sonrası şiddetli ağrıdır.
Kanama da sık görülür. Ağrı yaşamı etkileyecek kadar çoktur. Çatlak oluştuktan sonra rahat dışkılama sonrasında da ağrı devam edebilir. Ağrı, makat
bölgesinde dışkılamayı kontrol eden iç sfinkterin aşırı
kasılmasına bağlıdır. Hastalar ağrıdan dolayı dışkılamaktan kaçınırlar. Bunun sonucunda kabızlık şiddetlenir. Bu daha sert ve zor dışkılamaya neden olur.

tur. Asıl şikayet çamaşırı kirleten iltihaplı akıntıdır. Bu
hastanın günlük yaşamını olumsuz etkiler. Ara ara bu
kanallar tıkanarak tekrarlayan apseler ortaya çıkabilir.

Anal apsede tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Anal apse ve fistüllerde de tanı muayene ile konulur.
Şüpheli durumlarda rektal ultrasonografi ve MR ile tanı
konulur. Anal fistülün tek tedavisi cerrahidir. Yapılacak
olan ameliyat fistülün uzunluğuna ve makat bölgesinin
gaz ve dışkı kontrolünü sağlayan kasları ile ilişkisine göre
farklılık gösterir. Tedavi bu konuda deneyimli bir cerrah
tarafından yapılmalıdır.
Sonuç olarak makat bölgesi hastalıklarında tanı ve tedavinin başarısı hastanın hekime şikayetleri başladığında başvurması ile sağlanabilir. Bu bölgenin hastalıkları
birbirine çok benzer şikayetler ile ortaya çıkar. Muayene
ayırıcı tanıya gidilmesinde ilk şarttır. Muayene sonucuna
göre rektosigmoidoskopi, kolonoskopi, rektal ultrason
ve MR gibi ek incelemelerle tanı konur. Özellikle bu bölgenin kanserlerinden ayırıcı tanı yapılması çok önemlidir.
Tedavinin gecikmesini önler.
Bu bölgenin iyi huylu hastalıklarının tedavisinde ise ilk
sırayı düzenli beslenme, kabızlığın ortadan kaldırılması
almaktadır.

Anal Fistül tedavisi nasıl olur ?

İlk aşamada yapılacak olan dışkılama probleminin
çözülmesidir. Kabızlığın veya ishalin düzeltilmesi gerekir.
Sıcak suya oturma banyosu önerilir. O bölgeye uygulanan lokal tedavilerle akut dönemde tedavi sağlanabilir.
Ancak tedaviye yanıt vermeyen, sık tekrarlayan fissürlerde ameliyat gerekir.
Uygulanan ameliyat kasılan ve ağrıya neden olan iç
kasların kesilmesidir. Uygun şartlarda % 98 oranında
başarı sağlanır. Uygun vakalarda botoks uygulaması da
bir tedavi seçeneğidir.

Anal Apse belirtileri nelerdir?

Anal bölgede sık rastlanan bir durumda anal apse ve
fistüllerdir.
Anal apseler, makat bölgesinde bulunan ve dışkı geçişini kolaylaştırmak için salgı üreten bezlerin kanallarının
tıkanması sonucu ortaya çıkan iltihabi bir durumdur.
Makat bölgesinde şişlik, zonklayıcı tarzda olan şiddetli
ağrı ve ateş ile bulgu verir. Anal apselerde tedavi cerrahidir. Sadece antibiyotik ile tedavi olumsuz sonuçlanır.
Apseler genel anestezi altında boşaltılır. Ameliyat sonrası
ağrı ve ateş hızla düzelir. Antibiyotikler apse boşaltıldıktan sonra yararlıdır. Ancak bu apseler ileride anal fistüllerin oluşması ile sonuçlanacağından takip edilmelidir.

Anal Apse neden oluşur?

Anal fistüller ise çoğunlukla bir apse sonrası ortaya çıkar.
Bazen hastalar apse evresinde olayı fark edemez ve
fistül gelişiminden sonra başvururlar. Makatın içerisinden dışarı uzanan bir veya birden fazla yol oluşmuş-

Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs Kisti)

Bu bölgede sık görülen problemlerden biride kıl dönmesidir. (Pilonidal Sinüs Kisti) Vücudun birçok yerinde
görülebilmesine rağmen en sık kuyruk sokumu kemiği
üzerinde ortaya çıkar. Buradaki cilt altı dokuda bulunan
içi kıl ve deri eklentileri içeren kistin enfekte olmasıyla
şikayetler ortaya çıkar. Kuyruk sokumunda ağrı, şişlik,
kızarıklık, akıntı ve koku şikayeti olabilir. Apse gelişebilir. Tanı muayene ile konulur. Pilonidal kistin tek tedavisi ameliyattır. Farklı ameliyat yöntemleri vardır ve
hastanın durumuna göre karar verilir. Küçük ve sınırlı
kistlerde eksizyon ve sonrasında primer tamir yapılabilir. Bu yöntemde kist çıkarılır ve dokular karşılıklı dikilir. Daha büyük kistler için flap ile tamir yöntemi daha
uygundur. Kist baklava dilimi şeklinde genişçe çıkarılır.
Kalçadan sağlam bir doku getirilerek kapatılır. Başka
bir yöntemde kistin çıkarılarak bu bölgenin pansumana bırakılmasıdır. Bu yöntem ile iyileşme süresi 1-2 ay
arasında değiştiğinden fazla tercih edilmemektedir.
Genellikle Flap Yöntemi daha çok tercih edilmektedir.
Pilonidal sinüs tekrarlayabilen bir hastalıktır.
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Girişimsel Radyoloji
U Z M . D R . Ö M E R FA R U K E V C İ L
RADYOLOJİ UZMANI

G

irişimsel radyoloji tıbbın hızlı ilerleyen yeni bir dalı
olup, radyolojinin tedavi edici bölümüdür.

Girişimsel
radyolojideki
işlemler,
görüntüleme
kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az invaziv
yöntemler kullanılarak, tedaviye yönlendirir. Genellikle
bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Çünkü
geniş kesiler yoktur, daha az ağrı, risk
ve daha kısa iyileşme zamanı ile
işlemler tamamlanır.
Girişimsel
radyologlar
önceden elde edilmiş
görüntüler
üzerinden
gerçekleştireceği işlemi
planlar. Daha sonra
kataterleri (birkaç mm
kalınlığındaki plastik
tüpler) damarlardan
ya da perkütan (ciltten
girilerek), görüntüleme
kılavuzluğunda
(dijital substraksiyon
anjiyografisi, floroskopi,
ultrason,
bilgisayarlı
tomografi)
gönderirler.
Bu işlemler lokal veya
gereğinde genel anestezi
altında gerçekleştirilir.
Girişimsel radyolojik işlemler vasküler
(damarla ilgili) ve nonvasküler (damar dışı
organlarla ilgili) olarak iki büyük gruba ayrılır.
Vasküler girişimler de, nörovasküler (beyin damarları
ile ilgili) periferik vasküler girişimler (beyin dışında kalan
organların damarları ile ilgili) olarak ikiye ayrılır.
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Vasküler (damarla ilgili) girişimsel radyolojik işlemler;
a- Tıkalı damarların açılması işlemi. (Balon anjioplasti,
stentleme, pıhtı eritme çıkarma)
b- Hastalıklı damarın kapatılması. (Embolizasyon)
c- Diyaliz ve kanser hastalarında kemoterapi portu ve
hemodiyaliz katateri takılması.
d- Varis ve derin venöz tromboz hastaların
girişimsel radyoloji ile tedavi edilmesi.
Girişimsel radyoloji işlemlerin ikinci
ana grubu nonvasküler (Damar
dışı organlar ile ilgili) işlemlerdir.
Tanı amaçlı yapılan nonvasküler radyolojik işlemler
görüntüleme
eşliğinde
gerçekleştirilen
biyopsi
uygulamalarıdır.
Biopsiler
troid, prostat, karaciğer,
pankreas, akciğer, böbrek
gibi
organlardan
veya
bunların dışındaki tümöral
oluşumlardan ultrason ve
tomografi gibi görüntüleme
yöntemleri yardımı ile parça
alınma
işlemidir.
Parçalar
uygun bir iğnenin istenen
dokuya yerleştirilmesi ile alınır.
Biyopsi alınması bir çok hastalıkta
kesin tanıya ulaşabilmesi amacıyla
gerçekleştirilen ve bu nedenle de tedavi
yönlendirmede büyük öneme haiz işlemlerdir.
Tedavi edici nonvasküler (damar dışı organlarla ilgili)
girişimsel radyolojik uygulamalar anatomik bölgelere
ve hastalıklara göre çok çeşitli olup apse, kist tedavileri
gibi sıvı drenajlarını böbrek veya safra kanallarına yönelik
katater girişimlerini, radyofrekans ve mikrodalga,
ablasyon gibi tümör yakalama işlemlerini içermektedir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Gastroenterolojide
Girişimsel İşlemler
U Z M . D R . F U LYA A R I

GASTROENTEROLOJİ UZMANI

Hastalıkların tanısı ve uygun tedavinin
yapılabilmesi için hastaya bir takım tahlil
ve tetkikler yapılmaktadır. Yapılan bu
tahlil ve tetkikler sonrası hastalıkların
tanısı konulup tedavisi planlanabildiği
gibi bazen ileri tetkikler gerekebilir. Bu
amaçla yapılan işlemlerin hepsi girişimsel
işlemlerdir.

G

astroenterolojide girişimsel işlemlerin arasında
endoskopik işlemler tanı koyma ve hastalığa göre
tedavi bakımından altın standarttır.

Endoskopi

Endoskopi; yemek borusu, mide onikiparmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsağın rahatsızlıklarında nedenin ortaya çıkarılması amacıyla yapılan oldukça etkin
ve güvenilir bir yöntemdir. Endoskopi teşhis amacıyla
kullanıldığı gibi; bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılabilmektedir. (Örneğin mide kanamalarında durdurma tedavisi)
Genel olarak hastalara endoskopik işlemlerin gerekliliği konusunda bilgi verilip işlem öncesi hazırlık, işlem
sırasındaki yapılanlar ve işlem sonrası takip hakkında
ayrıntılı bilgi verilmemektedir.
Hastanın, fiziksel olarak operasyona hazırlanması preoperatif hazırlığın en kapsamlı bölümüdür. Hastanın
fiziki yapısı, biyokimyasal değerleri, anatomik fonksiyonları, korkuları, endişeleri ve anksiyetesi farklı seviyelerde oluşup kendisine, çevresine ve onunla ilgilenen
sağlık personeline yansıyabilir. Bu durum endoskopik
müdahale sırasında ve sonrası ağrı ve çeşitli komplikasyonlar olarak da kendini gösterebilir.
Hastanın, endoskopik girişim öncesi bilgilendirilmesi
ve psikolojik olarak hazırlanması, önemlidir. Bu yazıdaki amacımız hastanemizde endoskopik işlemlerin nasıl
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yapıldığı, hastanın nasıl hazırlandığı, işlem esnasında
yapılanları anlatmak ve sonraki takip süreci hakkında
bilgi vermektir.
Hastanemizde poliklinik muayenesi sırasında, hasta gastrointestinal sistem hastalığı açısından değerlendirildiği gibi endoskopik işlem kararı alınan hastalar
anestezi açısından da değerlendirilir. Yapılacak işlem
konusunda bilgilendirilir. Şimdi en sık yapılan endoskopi işlemleri sırasıyla ele alacağız.

Gastroskopi (Üst Gastrointestinal Sistem
Endoskopisi)

Gastroskopi ucunda özel bir ışık kaynağı ve kamera
bulunan, 8-12 mm çapındaki bükülebilen tüp şeklindeki bir alet ile ağızdan sindirim sistemine girilerek onikiparmak bağırsağına kadar inceleme işlemidir.

Endoskopi şu durumlarda yapılır:
• Yutma güçlüğü
• Katı ve sıvıları yutmada güçlük
• Ağrılı yutma
• Gıda maddelerinin yutulmasında takılma hissi
• Tıbbi tedavi ile geçmeyen ekşime ve yanmalar
• Karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı
• Tedaviye dirençli kansızlık
• Nedeni bilinmeyen ani ve hızlı kilo kayıpları
• Kahve telvesi şeklinde veya kırmızı kan kusma
• Dışkının katran renginde olması
• Ağıza acı su gelmesi
• Nedeni bilinmeyen kusma
• Daha önce tanı konmuş bir sindirim sistemi
vhastalığının kontrollerine gereksinim
• Bağırsak tembellikleri, kabızlık ya da uzun süredir düz
elmeyen ishaller
• Çekilmiş olan mide ve bağırsak filmlerinde anormal
bulgular varsa Gastroskopi yapılabilmesi için 6-8 saat
açlık genellikle yeterlidir. Öncesinde herhangi bir diyet
gerekli değildir. Mide boşalma problemi olan hastalarda
bu süre uzatılabilir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Hastanın kullandığı ilaçlar varsa işlem öncesi kesilmesi
gereken ilaçlar doktor tarafından belirlenir. İşlem lokal
anestezi ve sedasyon gerektirebildiğinden uygun koşullar sağlanan tam donanımlı endoskopi odalarında yapılır.
Randevu günü hasta endoskopi ünitesine alınarak
anestezi ekibi tarafından değerlendirilir. Bilgileri alınır.
Bilgilendirilmiş endoskopi onam formu okutularak
imzalatılır. Preoperatif hazırlığın yasal boyutu ve bilgilendirilmiş onam alınması insan hakları açısından
hastaların güvencesidir.
Bu hazırlıkların ardından damar yolu açılır, ağıza lokal
anestezik madde sıkılır ve hasta sedasyon denilen anestezi eşliğinde işleme alınır. Gastroskopi işlemi normalde
uzun bir işlem değildir. Ancak kanama durdurma işlemi,
polip çıkarma işlemi gibi tedavi amaçlı işlemlerde süre
uzayabilir.
Endoskopi sonrası hastanın yaşam bulguları (solunum,
nabız, tansiyon ve oksijen satürasyonu) sık aralıklarla
takip edilir.
Girişim sonrası hasta endoskopi odasında uyandırılarak
dinlenmek üzere odasına alınır.
Ağız uyuşukluğu geçince oral gıda alımına izin verilir.
Anestezi sonrası dikkat gerektiren işlerden kaçınılması,
araba kullanılmaması, alkol almaması konusunda uyarılır.

Kolonoskopi, Sol Kolonoskopi, Rektoskopi

Kalın bağırsağın tamamının veya bir kısmının
görüntülenmesi için kullanılan yöntemlerdir. Ucu aydınlatıcı bir aletle kalın bağırsağın içine girerek kolonun iç
yüzünün durumunu, tümör ya da bağırsaklarda herhangi anormal bir durumun teşhisinde kullanılır.
Kolonoskopi işlemi makattan girilerek yapılır. Bağırsağın yaklaşık 70-120 cm lik mesafesi gözlenir.

Rektoskopi: Işıklı bir cihaz yardımı ile kalın bağırsağın

yaklaşık 30-40 cm.lik son kısmının (rektum, sigmoid
kolon) gözle incelenmesini sağlayan girişimdir.

Endoskopik Cihazlar

En çok merak edilen konu cihazların temizliğidir. Endoskopik cihazlar hastada kullanıldıktan sonra, önce
manuel olarak (elle) temizlenir. Bu cihaz ardından içinde
dezenfektanların olduğu bulaşık makinesine benzer
yıkama cihazlarına konarak belirli sürelerde dezanfekte
edilir.
Endoskopi işlemi bir ekip işidir. İşlemi yapacak doktor,
anestezi uzmanı veya teknisyeni endoskopi hemşiresi
ve yardımcı sağlık personelleri bu ekibin üyeleridir.

Kolonoskopi aşağıdaki durumlarda yapılır:
• Dışkısında kan tespit edilen hastalara,
• Hemoroid şüphesi olanlara,
• Açıklanamayan ishal ve kabızlık problemi olanlara,
• Açıklanamayan karın ağrısı, gaz ve şişkinlik problemi
olanlara,
• Açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlığı olanlara,
• Kolonda polip saptanan hastalara,
• Kolon kanseri operasyonu geçirmiş hastaların kontrolünde,
• 40 yaşın üzerinde dışkılama değişikliği olan kişilere,
• Ailesinde kolon kanseri olan kişilerde inceleme
amaçlı yapılır. Kolonoskopi sayesinde bağırsak divertikülü, iltihabi bağırsak hastalığı, bağırsak kanseri vb.
hastalıkların tanısı konulup, parça alınarak patolojik tetkikle ayırımı gerçekleştirilebilir.
• Kolonoskopiden 1 gün önce hasta sulu diyete alınır.
Bu diyette hastanın aç kalmasını önleyecek besinler ve
sıvı desteği bulunur
• İşlemden 1 gece önce kalınbağırsağın temizlenmesi
ve hastanın ishal olması için ilaçlar içirilir.
• İşlem günü aç gelinir. Gastroskopi işleminde anlatılan
ön hazırlıklar burada da yapılır.
• Kullanılan ve kesilecek ilaçlar yine doktor tarafından
belirlenir
• İşlem sabahı hasta endoskopi ünitesine alınır. Anestezi ekibi tarafından değerlendirildikten sonra kolonoskopik işlem için özel hazırlatılmış pantolonlar ve
önlükler giydirilerek işlem odasına alınır.
• Kolonoskopi bitiminde hastanın tıbbi durumu kontrol
edilerek uyandırılır ve dinlenme odasına alınır.
• Anestezi etkisi geçince hastanın gıda alması sağlanır.
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Tiroid Bezi Hastalıkları
UZM. DR. NECİP ÇETİNER
İ Ç H A S TA L I K L A R I U Z M A N I

T

iroid bezi; boynumuzun ortasında, adem elması
denilen sert çıkıntının altında yerleşmiş, kelebek
şeklinde hormon üreten bir dokudur. Sağ lob, sol lob ve
ortada bu iki kısmı birleştiren isthmus denilen bölümler
den oluşur. Ağırlığı 10-20 gr civarındadır.
Tiroid bezi T3 (Triiodotironin) ve T4 (Troksin) denilen
hormanlar üretir. Bu hormonlar bütün vücut metobolik
aktivitesinin düzgün bir şekilde devamı için çok önemlidir. Bebeklerin beyin ve bedensel gelişimleri, erişkinlerin bütün vücut fonksiyonlarının sağlıklı devamı için
zorunludur. Tiroid bezinde bu hormonların üretilmesi, depolanması ve buradan bütün vücut dolaşımına
salgılanması çok hassas bir sistemle dengede tutulmaktadır. Bu hormonların üretmesini ve salgılanmasını
düzenleyen TSH (Troid uyarıcı hormon) ise beynin alt
bölgesinde yer alan hipofiz bezinden salgılanır.

Hipotiroidizim

Tiroid hormon üretimi yetersiz olduğunda hipotiroidizm
(Tiroid tembelliği) gelişir. Bütün vücut fonksiyonlarında
yavaşlama olur. Buna cevap olarak TSH (Tiroid uyarıcı
hormon) artarak tiroid bezini çalışması için uyarır.
TİROİD TEMBELLİĞİNDE BELİRTİLER

• Yorgunluk, halsizlik
• Soğuğa tahammülsüzlük
• Eforla çabuk yorulma, nefes darlığı
• Kilo alma
• Bilinç fonksiyonlarında bozukluk; konuşmada,
hareketlerde yavaşlama
• Kabızlık
• Kuru cilt
• Ses kısıklığı
• Ödem
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Hipotiroidizmde Tedavi

Eksiklik nedeni ve seviyesi belirlenerek, hastanın diğer
hastalıkları ve içinde bulunduğu diğer özellikleri göz
önünde bulundurarak günlük tiroid hormonu takviyesi
yapılır. Bu tedavi altta yatan duruma göre ömür boyu devam edebilir. Aralıklı ölçümler yapılarak ilaç dozu ayarlanır.

Hipertiroidizim

Tiroid hormonu üretimi normalden fazla olduğunda
(Hipertirodizm zehirlemesi) gelişir. Bütün vücut fonksiyonlarında hızlanma olur. Hipofiz bezi TSH seviyesini
düşürerek tiroid hormon üretimi ve salgılanması azaltılmaya çalışılır.

Hipertiroidizmde Tedavi

Tiroid hormon üretimini ve depolanmış olan hormonların kana salınmasını, aktifleşmesini engelleyen ilaçlar
başlanır. Hastanın takibine göre doz ayarı yapılır. Yan
etki yönünden takip uygulanır. Bazen bu tedavi ömür
boyu devam eder. Hastanın durumu düzeldikten sonra,
altta yatan hastalığa bağlı olarak gerekirse cerrahi veya
radyonüklit ablasyon tedavisi uygulanabilir veya sadece
ilaç tedavisi ile devam edelir.

• İşitmede azalma
• Kas, eklem ağrıları, uyuşukluk
• Depresyon
• Düzensiz adet kanamaları, adet kanamalarında artma
• Hipertansiyon, kalp hızında yavaşlama
• Anemi (Kansızlık), Kolesterol yüksekliği
Zeka ve bedensel gelişme geriliği (bebeklikte
başlayanlarda) şeklinde sayılabilir. Ancak burada
belirtilenler haricinde daha bir çok belirti ve bulgularla
karşımıza çıkabilir.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Hipertiroidizmde Belirtiler

• Çarpıntı
• Kilo kaybı
• Sinirlilik
• Sıcağa tahammülsüzlük
• Terleme
• Titreme
• Bağırsak hareketlerinde artış
• Nefes darlığı
• Adet düzeninde bozulma, azalma
• Saçlarda incelme, tırnaklarda kırılma, ciltte renk
değişikliği
• Kemik yoğunluğunda azalma
• Sık idrara çıkma, gece idrara çıkma
• Burada sayılanlar haricinde de birçok belirti görülebilir
• Hastalığın bulunduğu evreye göre belirtilerden
sadece bir tanesi olabileceği gibi, bir çok belirti bir
arada bulunabilir.

Guatr, Tiroid Nodülleri, Tiroid Kanserleri

Tiroid bezinde anatomik bozulmalarla kendisini gösteren
bu grup hastalıklarda tiroid bezinin hormon üretimi
normal olabileceği gibi fazla ya da tembellik şeklinde
kendini gösterebilir. Hormon düzeyi bozuklukları
olduğunda daha önce bahsettiğimiz şekilde tedavi
başlanır. Takiplerde tedavinin devamlılığına karar verilir.
Tiroid bezinde büyümeler gözle görülebilecek kadar
belirgin olabileceği gibi elle muayene veya sadece
ultrasonografi ile anlaşabilecek boyutta olabilir. Bu
büyümeler hızlı veya yavaş gelişebileceği gibi ağrılı ya
da ağrısız olabilir.
Tiroid bezinde guatr (Büyüme) tek başına olduğunda, nodül veya kanser riski gibi bir durum ve hormon
bozukluğu olmadığında takip uygulanır. Eğer büyüme
çevre dokulara baskı yapacak boyutta olursa nefes
almada güçlük ya da başka yakınmalar oluşturuyorsa
tedavi düşünülebilir.
Tiroid bezinde nodüller gözüktüğünde, nodüllerin
özelliğine göre ek tetkikler yapılabilir. Tiroid sintigrafisi
ve tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi istenilebilir. Tiroid
biyopsisi genellikle 1-1,5 cm çapından büyük olan
nodüller için istenir. Ancak nodül 1 cm’den küçük olsa
bile ultrasonda tespit edilen bazı özelliklere bakılarak
biyopsi istenebilir. Ailesinde bazı özel tiroid kanser cinsleri tespit edilmiş olanlarda küçük boyutlu nodüllerde
bile biyopsi istenebilir. Tiroid nodül tespit edilmeden
etraftaki lenf bezlerinde anormal büyümeler olduğundan biyopsi istenebilir. Bazen de 2 cm çapından büyük
olduğu halde ultrasondaki özelliklerine bakılarak biyopsisiz takip uygulanabilir. Yani biyopsi kararını doktorunuz sizin özel durumlarınıza ve ultrasondaki özelliklere göre verecektir.

Tiroid biyopsisi genellikle uygulaması kolay ve başarılı
şekilde olmaktadır. Lokal anestezi uygulayarak veya
uygulanmadan yapılabilir. Elle hissedilen nodüllerde ultrasonografi olmadan da yapılabilir. Ancak elle
hissedilmesi güç olan, ulaşılması daha zor olan bölgelerde yerleşik olanlarda ultrason eşliğinde yapılır. Bazen
ulaşması kolay olan büyük nodüllerde nodülün birden
fazla yerinden örnek alabilmek amacıyla da ultrason
eşliğinde yapılır. Neticelerde kanser veya kanser şüpheli sonuç gelirse cerrahi uygulanır. Temiz gelmesi durumunda hasta takibe alınır.
Tiroid kanserleri köken aldıkları hücre cinsine göre
sınıflandırılır. Tedavi şekli ve tedaviye cevapta kanser
cinsi önemlidir. Zamanında yapılan cerrahi ile sonuçlar
genellikle çok başarılıdır. Bazen onkoloji ve nükleer tıp
bölümü ile koordineli çalışılarak ek tedavi yöntemleri
uygulanabilir. Tedavi sonrası belirli aralıklarla kontrol
uygulanır. Ameliyatla tiroid dokusu alındığından ömür
boyu hormon desteği uygulanır.

Tiroiditit

Tiroid bezi iltihaplanmasıdır. Tiroiditler genel olarak
iki başlık altında gruplandırılır.
1. Hassasiyet ve ağrının eşlik ettiği tiroiditler:
• Subakut tiroidit
• Enfeksiyoz tiroidit
• Radyasyonun tetiklediği tiroidit
• Dokunma ve travmanın tetiklediği tiroidit

2. “Hassasiyet ve ağrının olmadığı tiroiditler:

• Ağrısız (Sessiz) tirodit (Doğum sonrası veya bazı
ilaçlara bağlı)
• Kronik lenfositik tiroidit
• Amiodoron (Kap ritim ilacı) ile ilgili tiroidit
• Fibroz tiroidit
Tirioditlerde tedavi, altında yatan duruma ve hastanın
takibine göre düzenlenir. Hastalığın seyri, hastalığın
bulunduğu gruba ve hastaya göre değişiklik gösterir.
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Sağlık

Çift ve Aile Terapileri

UZM. DR. ZEYNEP ŞENKAL
P S İ K İ YAT R İ S T

G

erek bireysel terapi olsun, gerekse çift-aile
terapisi olsun ikisinin de amacı temelde insan
davranışlarını anlamlandırmak, en önemlisi ruhsal acıyı
azaltmaktır. Küreselleşme ve iletişim kaynaklarının da
etkisiyle günümüzde insanlar beklentilerinin ve ruhsal
ihtiyaçlarının giderek daha çok farkına varıyorlar. Belki
de artık sadece “idare etmek” istemiyorlar. Böylece
geçmişe oranla, ön yargıların da azalmasıyla ruh sağlığı
çalışanlarını giderek daha fazla ziyaret ediyorlar ve
yardım arayışına giriyorlar.
Aile içi veya çiftler arasında yaşanan sorunlarda, kriz
noktalarında görüyoruz ki aslında “görünen sorunun”
altında yatan etmenler evrensel. Yani ister geleneksel
ister modern aile olsun, zengin ya da fakir olsun,
eğitimli ya da eğitimsiz olsun, kalabalık ya da çekirdek
aile olsun; kriz döneminde aileyi zorlayan, dengeleri
bozan içerik farklı olsa da çözümsüzlük ya da kriz
noktasına ortak nedenlerle geliniyor. Problemli ailelerin
neredeyse tamamında sorunun iletişim biçimlerinde,
bireylerin kendilerini değerli hissetme noktasında, aile
kurallarında ya da ailenin dış dünya ile olan bağlantı
kurma biçiminde olduğunu görüyoruz. Biraz açacak
olursak, bireyler birbirleriyle örtük, imalı, dürüst
olmayan şekillerde iletişim kuruyorlar. Örneğin, “Bugün
biraz yorgun hissediyorum, çöpü sen çıkarabilir misin?”
demek yerine kişi gününün ne kadar zor geçtiğini
anlatıyor, günün tüm olaylarını arka arkaya sıralıyor
ve eşinin çöpü çıkarmayı kendisinin “akıl etmesini”
bekliyor, anlamayınca da kendisine “değer vermediğini”
düşünerek doğal olarak biriken öfkesini başka
şekillerde başka zamanlarda gösterebiliyor. Bu günlük
basit örnekte örtük iletişimi ve değersiz hissetme
problemlerini izleyebiliyoruz.
Problemli ailelerde gördüğümüz diğer bir sorunun
ise katı, esneyemeyen, belki de nesillerden nesillere

38

taşınmış olan aile kuralları olduğunu görüyoruz. Tabii
ki ailelerin bir takım kuralları olacaktır, ama bu kurallar
durumlara ve içinde bulunulan koşullara göre ne
kadar esneyebiliyor? Yine basit bir örnekler verecek
olursak “çöpü erkekler çıkarır”, “yemeği kadınlar
yapar”, “arabayı erkekler kullanır”, “çocuklar asla anne
babalarına itiraz edemez”, “anneler asla yorulmaz” gibi.
Yine tekrarlamalıyım ki bu kuralların varlığı değil, ihtiyaç
durumlarında esneyememeleridir problem teşkil eden.
Her aile sorunlu dönemlerden geçebilir, problemlerle
karşılaşabilir. Sağlıklı aileleri işlevsel olmayan ailelerden
ayıran özelliklerin yukarıda belirtmiş
olduğum
faktörlerden kaynaklandığını görürüz. Bu ailelerin ortak
noktaları bireylerin kendilerini değerli hissetmeleri,
iletişimin açık ve dürüst oluşu, kuralları zaman zaman
esnetebilmeleri ve dış dünya ile bağlarının açık ve
güvenli kurulmasından kaynaklanır.
Çift-aile terapisinde terapistlerin görevi suçluyu bulmak
ya da eşleri boyun eğdikleri ortak noktada buluşmaya
zorlamak, aile kurallarını değiştirmek ya da onların
bize getirdikleri meselelerle ilgili kararlar almak değil;
sorunun aslında nerede olduğunu görmelerine yardım
etmektir. Birbirlerini ve kendilerini tanımalarına engel
olan durumları açığa kavuşturmak, iletişimi dürüst ve
açık bir zemine taşımak terapi hedeflerindendir. Bir tür
keşif sürecidir aslında.
Kişiler duygularını, ihtiyaçlarını, algılarını, beklentilerini,
özlemlerini, aynı zamanda da birbirlerine yardımcı
olacak henüz belki farkında olmadıkları kaynaklarını ve
ilişkilerinin zenginliklerini keşfederler. Terapiste düşen
ise bu yolda onlara eşlik ederek yardımcı olmaktır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ
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Beslenme ve Diyet

Kış Aylarında Beslenme
D Y T. E S R A K U R T M U T L U
BESLENME VE DİYET UZMANI

K

ış mevsiminin gelmesiyle soğumaya başlayan
havalar beraberinde, dirençsiz bağışıklık sistemi
ve bozulan beslenme düzenini de beraberinde
getirmektedir.
Mevsim değişikliklerine çok çabuk adapte olamayan
vücudumuzu bu dönemlerde beslemeyi ihmal
etmeyerek, hastalık ve halsizliklerden koruyabiliriz.
Yaz yaklaştıkça formuna dikkat edenlerin sayısı artarken,
kışın kilo alma eğilimi daha fazladır. Havanın daha
erken kararması, güneşin yerini yağmur-karın alması ve
soğukların gitgide artıp, işlerin yoğunlaşması dolayısıyla
gelişen halsizlik, isteksizlik, mutsuzluk sonucu aşırı
yeme atakları bu aylarda daha fazla gelişebilir. Kilo
almamak için az ve sık yiyerek açlığınızı kontrol altında
tutabilirsiniz. Bunun için yanınıza taşıması kolay pratik
ara öğünler alın. Lif içeren seçimler, daha uzun süre tok
kalmanızı sağlar. Sıcak bitki çaylarına tarçın ve karanfil
atmak da iştahınızı kontrol etmeye yardımcı olabilir.
Soğuk günlerde canınızın çikolatalı bir tatlı istemesi
şaşırtıcı değil çünkü daha fazla ısınmak için daha fazla
enerji ihtiyacımız var gibi gelir. Beyin bir şeyler yiyince
vücut ısısının yükseleceğini bilir ve yemek yemeniz
için sinyaller gönderir. Sinyaller almaya başladığınızda
telefonun başına geçip pizza siparişi vermek yerine
düşük kalorili, besleyici değeri ve lif oranı yüksek
yiyecekler atıştırmayı deneyin. Mesela sıcak bir çorba,
tarçınlı süt veya ballı bitki çayı gibi.

Kış mevsiminin gelmesiyle vücudumuzda
nelerin eksikliği meydana gelir?

Güneş ışınlarının azaldığı bu mevsimlerde, D vitaminin
de en büyük kaynağı olan güneşten yararlanmamız
oldukça azalmaktadır. D vitamini vücudumuz için
oldukça değerli ve aynı zamanda kilo verme sürecinde
de eksikliğinde sorun yaratan, vücudumuzu inatçı kılan
bir etkendir.
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BALIK !!
Her yaş grubunun haftada en az iki kez tüketmesi gereken balık sağlığımız için oldukça büyük öneme sahiptir. İçerdiği EPA ve DHA yağ asitleri; bizi kalp damar
hastalıkları, bağışıklığımızı güçlendirme ve kanserden
koruma konusunda yardımcı olan yararlı yağ asitleridir.
Yine güneşin etkisini kaybetmesiyle ihtiyacımız olan D
vitaminin eksikliğinin giderilmesinde bize yardımcı olacak kaliteli bir D vitamini kaynağıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için A ve C
vitamini!!

Soğumaya başlayan havalar ile birlikte bağışıklık
sistemimiz de oldukça zayıflamaktadır. Bağışıklık
sisteminin güçlü kalabilmesi için vücudumuzun A ve C
vitaminine ihtiyacı vardır.
Bağışıklığımızın güçlenmesi de soğuk algınlığı, ateşli
hastalıklar ve zehirlenmelerde vücut direncini arttırmakta
ve yorgunluk, kolayca kanayan diş etleri ve tırnaklarda
yaralanmalar, eklemlerde ağrı, yeterli miktarda A ve C
vitamini tüketenlerde daha az rastlanmaktadır.
Kış döneminde soğuk algınlığı ve gripten korunmak
için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız. Bu açıdan,
meyve-sebze tüketiminin artırılması önemli. Elma,
armut, nar, portakal, kivi, mandalina ve greyfurta
mutlaka yer ayırın. Yulaf betaglukanı da bağışıklık
sistemini güçlendirmede oldukça etkili. Anti-oksidan
kapasitesi oldukça zengin olan nar, önemli miktarda
potasyum, lif, A ve C vitamini, niasin içerir. Zengin vitamin
ve mineral içeriğiyle kış mevsiminin vazgeçilmezleri
arasından yer alır. Ayrıca nar, bağışıklık
sistemini de güçlendirdiği için gribe karşı
koruyucu olarak tüketilir. İçeriğindeki besin
öğeleriyle kolesterolü düşürür, kalp sağlığına
ve kansere yakalanma riskini kansere karşı
koruyucu etki gösterir. Narın aynı zamanda
kan yapıcı, idrar söktürücü, enerji verici ve
tansiyon düşürücü etkisi de var.

Sofralarımızda içimizi ısıtacak kış
çorbalarının tam zamanı!!

Soğuyan havalarda besleyici değeri yüksek olan
aynı zamanda içimizi de ısıtacak, uzayan kış
gecelerinin inadına mide hacmimizi de doldurarak
az kalori almamızı sağlayarak yüzümüzü de
güldürecek sıcacık çorbalarımızın soframızda
bulunma zamanı gelmiş demektir.
Çok fazla yağ kullanmadan, kremasız olarak tercih
ettiğiniz çorbalar ana öğünlerinizin başlangıcı olarak
güzel bir besin kaynağı olacaktır.

Uzun Kış Geceleri İçin Ara Öğünler

Kış mevsiminin gelmesiyle uzayan geceler ve içimizi
ısıtan ara öğünler sağlığımız için oldukça faydalıdır. Burda
dikkat etmemiz gereken en önemli nokta besinlerimiz
de miktar yani porsiyon kontolü yapabilmektir.
Akşam yemeğinden sonra tabiki sevdiklerimizle birlikte
kestane, C vitamini kaynağı olan portakal, mandalina,
greyfurt hatta doğru miktarda yediğimiz yağsız patlamış
mısır tercih edebilir.
Sağlıklı beslenmede esas olan şey doğru saatte ve
doğru miktarda bunu ayarlamaktır.
Bu mevsimde sık sık tercih ettiğimiz kestaneyi 3-4 tane
orta boy, yağsız olarak patlattığımız mısırı 1 küçük
kase, C vitamininden zengin olan ve bağışıklığımız için
de oldukça faydalı olan turuçgiller başta olmak üzere
bütün tercih ettiğimiz meyveleri 1 avuç miktarında
tercih edebiliriz. Belirttiğimiz bu miktarlar besinlerin
bir porsiyonluk karşılığıdır.

Her mevsim su

Havaların soğumasıyla genel olarak su
içmeyi unutuğumuzu fark etmiş olmalıyız.
Halbuki oksijenden sonra vücudumuz
için en gerekli madde sudur. Genel olarak
su içmek yerine soğuyan havalarda çay,
kahve tüketimimizin arttığını ve bunların
su yerine geçtiğini düşünüyorsak maalesef
yanılıyoruz. Kışın sıklıkla tüketmiş olduğumuz
bu içeceklerin hiçbiri ‘yaşam iksirimiz’ olan su
yerine geçmemektedir.
Eğer vücudumuzun bütün işlevlerini yerine
getirmesini istiyorsak her gün mutlaka kg başına
30ml suyumuzu içmeyi unutmayalım.

Her mevsim yürüyüş

Bol bol hareket edin. Sakin ve yavaş olun, acele etmeyin
yürümeyi keyifli bir eğlence haline getirin. Her gün eğer
mümkünse 10dakika bile olsa açık havada yürüyün.
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Gezi

Ko s Ad a sı
Bisiklet ile

Yazı: Uzm. Dr. Ahmet Faruk Yağcı

Kos Adası (İstanköy), Bodrum Yarımadası‘nın karşısında, Anadolu’dan 8 mil uzakta yer alan bir Yunan adası.
Yunanistan’ın 12 Adalar Vilayeti’ne bağlı, Ege Denizi’ndeki Karya Sahili’ne yakın bir konuma sahip. Meropis ve
Nymphsea olarak da bilinen Kos Adası, Rodos, Samos, Midilli ve Sakız Adası ile birlikte kapıda vize uygulamasının
geçerli olduğu 5 Ege adasından biri.
Onbeş seneden beri iki teker üzerinde çok çeşitli yerlerde
turlar yaptık. Bu turlara başladığımızda dört kişiydik;
şimdilerde grubumuz yirmi kişilik büyücek bir bisiklet grubu.
Başlangıç zamanlarında kısa ve yakın, genellikle de günübirlik
tur yaparken daha sonraki yıllarda uzun ve dört güne kadar
uzayan turlar yaptık. Katılan sayısı en az iki en fazla da yedi
kişi oldu. Hakan Ünsal, Şükrü Çido ve Ahmet Faruk Yağcı’dan
oluşan üç kişilik çekirdek ekip genellikle her turda bulundu.

İlk yurtdışı turumuz olan Sakız (Chios) adası turumuz, zorluğu
ve o derece keyifli olması ile unutulmazdı. Son turumuz olan
İpsala-Dedeağaç parkuru ise oburca yediklerimiz ile tarihteki
yerini aldı. 2011 senesinde yaptığımız Gökçeada Turundan
kalan yediğimiz tanesi bir buçuk kilo gelen domatesler
ve serbestçe gezen keçilerin sütünden yapılmış kerpiç
sertliğindeki yoğurtlardı. Kimi turda susuzluktan çatlarken
yol kıyısındaki bir köylüden alıp yediğimiz karpuz, kimisinde
de bir teyzenin el ederek yedirdiği incirler hafızamızda yerini
aldı. Bir araya geliğimizde İznik turunda yediğimiz incirler
dendiğinde hepimizin yüzüne bir tebessüm yayılıyor.

Yolculuk Başlıyor

2016 senesinin 24 Ekim günü sabah 08.00 de bodrum
limanında gümrük kapısında elde pasaportlar ile sıraya
girdik. Altı kişiydik. İkimizde bisiklet vardı, diğer dört kişi de
adadan bisiklet kiralayacaktı. 09.00 da kalkan katamaran
10.00 da Kos (İstanköy) adasına vardı. Yolun akılda
kalanı denizin yarım metre kadar üzerinde uçan balıklardı.
Teknemizi adeta takip ettiler. Gümrükten çıktıktan sonra
Kos merkezde bisiklet ve motor kiralayan Taki ve yardımcısı
İnci’yi bulduk. Yarım saat içinde dört bisikleti hazır ettiler. Her
birine 30 saatine 20 euro verecek şekilde bisikletleri aldık.
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Ada kuzeydoğu-güneybatı yönünde ince
uzun bir kara parçası. Ana yol boyunca
güneybatı yönüne doğru pedala
bastığımızda saat 11.30 du. Kahvaltımızı
güzel yapmıştık ve önümüzde bolca
yokuşlu 46 km yol vardı. Yolun nihayeti
Kefalos kasabasıydı. Vaktimiz boldu.
12. km de Tigaki Plajına vardık ve
ilerleyen sonbahara rağmen sıcaklığı
harika olan bir denizde iki saat vakit
geçirdik. Kurumayı takiben yeniden
yola düştük. Denizde harcanan enerji,
yoldaki yokuşlar bacaklarımızı otuzuncu
km den itibaren perişan etti. Adada
yetişen karpuzlardan ve üzümlerden
yiyerek, arkadaşımız Cüneyt Erdoğan’ın
çantasındaki çikolataları yağmalayarak
gün inerken Kefalos’a ulaştık.
Sürpriz: Tek iyice lokanta var ve tüm oteller kapalı. Kasabada
görünmez varlıklar top oynuyor. Burada bisikletçilerin nasıl
sempatik göründükleri hadisesi devreye girdi. Tek lokantanın
sahibi altmış yaşlarındaki Dimitri (Bunlardan Yunan ellerinde
onbinlerce var. Aziz Dimitri’ye ithafen verilmiş isimler.
‘’İslamiyet öncesi dönemden olduğu için Aziz Dimitri bizce
de makbuldür’’ dediğimizde hoşlarına gidiyor. Doğumu MS
270) bizi güzel pişirilmiş Çipura balığı ile iyice doyurdu. Sarı
Yunan Ekmeği dehşet lezzetli bir gıda bu arada. Ardından
Marko adlı bir genç ve başka bir Dimitri bize otel buldular.
Hava kararmış, ıssız yolda ışıklandırma olmadığından
6 km uzaktaki otele lokantacı Dimitri bizi kamyonetinin
arkasına atarak götürdü. İngilizcesi aksanlı ama çok anlaşılır
olduğundan güzel sohbetledik. Yemek ücreti dışında da
kesinlikle para istemedi.

Deniz, kum ve yemek!

Hayatımızın en derin uykularından birini çektikten sonra
sabah otelde güzel bir kahvaltı ettik. Kefalos sahilini uzaktan
seyrederek dönüş yoluna başladık. Rüzgarın da yardımı ile
öğle vakitlerinde fazla da yorulmadan birinci gün denize
girdiğimiz Tigaki plajını bulduk. Yeniden deniz ve eğlence.
Acıktık. Kos merkeze geldiğimizde saat 14.00 olmuştu.
Teknenin kalkmasına 3 saat vardı ve acilen yemeliydik.
Bisikletleri verirken Taki ve İnci’den en güzel lokantanın
adresini aldık. Limana inen sokaklardan birindeki Mama’s
Cooking Restoran’ı bulduk.

İlyas uzun saçlı, yapılı ve kolları dövmeli, elli yaşlarında
bir delikanlı. My name is İlya you can call me Ilyas (Adım
Ilya, siz İlyas diyebilirsiniz) diye kendini tanıttı. Aramızdaki
konuşma şu şekilde geçti;
Ben: We are so hungry (Çok açız)
Ilya: You are in the right place(Doğru yerdesiniz)
Ben: We don’t drink alcohol and we don’t eat pork (Alkol
içmiyoruz ve domuz yemiyoruz)
Ilya: It is Ok. I am gonna make you full (Anlaşıldı, sizi tam
doyuracağım)
Servis başladı. İlk getirdiği kızartma ve ortaya gelen değişik
mezeler bir anda yok oldu. Ekmek sepeti adeta yağmalandı.
O, gülerek dolmakis, greek salad, saganaki ve musakkas
taşımaya ve o anda kızarttıkları tekir balığını getirmeye,
içecek taşımaya devam etti. Yarım saatin sonunda Şükrü
hariç herkes doymuştu. Zaten Şükrü’yü doyurmaya
çalışmaktan da çoktan vazgeçmiştik.

Limana geçtik. Parkı gezdik. Kapalı olan camiye dışarıdan
baktık ve teknemizin saatine kadar ikişer Frappe içtik. Bacaklarımız kendine geldi. Sohbetler derinleşti. Hafifçe üşü
meye başlayıp sırt çantalarımızdan montları çıkardık. Tekneye binmek üzere gümrüğe yürürken hepimiz hafif hüzünlüydük. İki sene sonra geriye baktığımda yüzüme özleme
gülümsemesi yayılıyor.
Uzm. Dr. Ahmet Faruk Yağcı’ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Müzeler

De n i z M üz esi
Türkiye’de kurulan ilk askeri müze

İstanbul Deniz Müzesi, Türkiye’nin denizcilik alanında en büyük müzesidir, içerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından
dünyanın sayılı müzelerinden biridir. Koleksiyonunda yaklaşık 20.000 adet eser bulunmaktadır. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı’na bağlı olan İstanbul Deniz Müzesi Türkiye’de kurulan ilk askeri müzedir.

Tarihçe

Deniz Müzesi, 1897 yılında, II. Abdülhamit’in izni, Bahriye
Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın emirleri doğrultusunda “Müze ve Kütüphane İdaresi” adıyla Tersane-i
Amire’de küçük bir binada kurulmuştur.
II. Dünya Savaşı ‘nın başlamasıyla, eserler korunma
amacıyla Anadolu’ya nakledilmiştir. Savaş sonunda
1946 yılında müzenin tekrar İstanbul’a taşınmasına
karar verilmiş ve müze o günün koşullarında en uygun
yer olan Dolmabahçe Camii Külliyesi’ne taşınmış, yeni
müze müdürü Haluk Şehsuvaroğlu idaresinde iki yıllık bir
çalışmadan sonra 27 Eylül 1948 yılında ziyarete açılmıştır.
1961 yılında müze Beşiktaş İskele Meydanı’nda Türk
Amirali Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın anıtı
ve türbesi yanında, bugünkü bulunduğu yere taşınmıştır..
Müze Ana Teşhir Binası’nın hemen yanında yer alan XX.
Yüzyıl başlarında inşa edilen ve önceleri uçak hangarı,
tekne onarım atölyesi ve garaj olarak kullanılan bir depo
müzeye tahsis edilmiştir. Bina çeşitli ilavelerle 1971 yılında
“Tarihi Kayıklar Galerisi” adı altında müze koleksiyonunda
yer alan kadırga ve saltanat kayıklarının muhafaza edilerek sergilendiği galeri olarak kullanılmaya başlanmıştır.
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Tarihi Kayıklar Galerisi’nin müze olarak inşa edilmemiş
olmasından ve yeterli büyüklükte olmamasından kaynaklanan sıkıntılar giderilemediğinden 2005 yılında bir mimari
proje yarışması açılmıştır. 2008 yılında yeni müze binası
ihalesi sonuçlanmış ve çağdaş müzecilik anlayışına uygun
olarak Ana Teşhir Binası, Tarihi Kayıklar Galerisi, Kültür
Sitesi ve Açık Sergi Alanları’ndan oluşan müze inşaatına
başlanmıştır. İlk olarak tarihi kayıkların inşaat sürecinde
korunabilmesi için geçici bir depo inşa edilmiş ve 2009
yılında kayıklar bu depoya taşınmıştır. 2013 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanmış ve Tarihi Kayıklar Galerisi
04 Ekim 2013 tarihinde ziyarete açılmıştır.

TÜ RK İY E H A S TANESİ

Müzede Neler Var?

Türkiye’nin hem en büyük, hem de
ilk deniz müzesi olma ünvanına sahip
müzede 20 binden fazla eser bulunmakta. 4 ana galeri, çocuk odaları,
sinevizyon odası, çok amaçlı salon, 2
fuaye ve 2 farklı sanat galerisinin olduğu müzede Dünya’nın en eski
kadırgalarından saltanat kayıklarına
kadar oldukça ilgi çekici parçalar var.

Müze, kralların ve padişahların kullandığı “Saltanat Kayıkları”ndan
14’üne ev sahipliği yapmaktadır.
Müzede sergi alanlarının dışında ayrıca Deniz İhtisas
Kütüphanesi faaliyet gösteriyor. Kütüphanede atlas,
el yazması, harita gibi değerli kaynakların yer aldığı
koleksiyonlar bulunuyor.

Bunların yanında, değişik dönemlere ait bahriyeli kıyafetleri, sancaklar,
tablolar, seyir aletleri, silahlar, gemi
baş figürleri olmak üzere denizcilikle
ilgili çok sayıda nesne sergi odalarında
incelenmek için ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul Deniz Müzesi’ne Nasıl
Gidilir?

Deniz Müzesi Beşiktaş sahilde Başbakanlık Ofisi ile yan
yanadır.
Anadolu yakasından gelecek olanlar, Kadıköy ve Üsküdar’dan deniz yolu ile Beşiktaş’a kadar gelip 100 metrelik bir yürüyüşle müzeye ulaşabilir.
Metrobüsle gelecek olanlar da Zincirlikuyu Durağı’nda
inip, Beşiktaş’a inen otobüsleri ya da minibüsleri kullanarak Beşiktaş’a birkaç dakika içerisinde inebilirler.
Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı ile de Kabataş’a kadar
gelip, yaklaşık 1,5-2 kilometrelik mesafeyi yürüyüp de
müzeye ulaşılabilir. Ya da buradan da Beşiktaş’a giden
herhangi bir otobüse binilebilir.

Tarihi Kadırga

Müzenin önemli parçalarından biri de; Tarihi
Kadırga. Çektiri (kürekli ve yelkenli) sınıfından
bir kilita olan Tarihi Kadırga, günümüze dek
saklanmış ve yaşayan tipte olan dünyanın en
eski teknesi olma özelliği taşıyor.

Boğaziçi ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden
şahsi aracı ile gelecek olanlar da Beşiktaş çıkışlarından
çıkıp, Beşiktaş Sahil’e kadar indiklerinden müzeye kadar
gelmiş olacaklardır.
Ziyaret günleri Pazartesi hariç:
Hafta içi
09:00 - 17:00
Hafta sonu 10:00 - 18:00
Saatleri arasındadır.

Kaynak: denizmuzesi.dzkk.tsk.tr
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Gebe Okulu

Anne Adayları Gebe Okulunda

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

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

egzersizi sayesinde doğum sırasında beden rahat,
bebek rahat ve zihin arındırılmış olacaktır.
Eğitim almış bir gebe ile çevreden duydukları ve
okudukları ile doğuma giren gebenin arasında hem
çektiği ağrı hem de normal doğuma uyumu açısından
çok büyük farklar var. Gebe okulumuzda, doğum
öncesini kadına anlattığımızda normal doğum
oranlarının artmasını hedefliyoruz. Burada verilen
eğitimde doğum süreci ile birlikte, doğumun rahat
geçmesi için hamilelik süresince yapılabilecek fizik
egzersiz, nefes terapisi gibi eğitimler veriyoruz. Eğitimini tamamlayan kadınlar kolay bir normal doğum
süreci yaşıyorlar.
Dinlediğiniz, deneyimlediğiniz tüm doğum hikayelerinden arınıp, kendi doğum hikayesine aktif olarak katılmak isteyen tüm gebelerimizi bu keyifli yolculuğunda
gebe okulumuzda görmekten mutluluk duyarız. Su
gibi akan rahat bir doğum dileği ile…
Ayşe ARSLANYILMAZ-EBE

Okulumuzun hedefi; doğumda aktif olarak katılım
sağlayabilmektir. Bunun için gebenin korkularından
arınmış olması öncelikli şartımızdır. Doğum korkusu
tüm diğer organlarımız gibi uyum içinde çalışan rahim kaslarının çalışmasını negatif yönde etkiler. Normal çalışma fizyolojisini baskılar bu nedenle ilerlemeyen
doğum eylemleri ve sezaryen yönelimleri ortaya çıkar.
Rahim kaslarını korkulardan arındırıp, doğru nefes
egzersizlerini öğrenerek bu süreci kendi istediğiniz
gibi şekillendirmek mümkün olacaktır. Doğru nefes

Gebe Okulu Eğitmen Kadromuz

Uzm. Dr.
Esra POLATOĞLU
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI UZMANI
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Uzm. Dr.
Zeynep ŞENKAL
PSİKİYATRİ UZMANI

Dyt. Esra
KURT MUTLU

BESLENME VE DİYET
UZMANI

Uzm. Psk.
Hatice ÇİZMECİOĞLU
KLİNİK PSİKOLOG

Ayşe
ARSLANYILMAZ
EBE

Hatice
SUER UÇAR
HEMŞİRE

TÜ RK İY E H A S TANESİ

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

İLETİŞİM ÇATIŞMALARI VE EMPATİ - Prof.Dr.Üstün DÖKMEN
Bu kitapta öncelikle
kişilerarası iletişimle ilgili
bazı bilgiler veriliyor. Bu
bilgiler, hem çocukların
eğitiminde yararlı olabilir,
hem de ailede, işyerinde
ve benzeri ortamlarda
görülen
çatışmaların
çözümüne ışık tutabilir.

Sayfa Sayısı: 392 - Baskı Yılı: 2016

test etmek amacıyla çeşitli kültür ürünlerimiz, özellikle
edebiyatımıza ve sanat tarihimize ilişkin ürünler psikolojik
açıdan inceleniyor. Öte yandan Prof. Dökmen iletişim
çatışmaları ve empati ile ilgili yeni kuramsal modeller ve
sınıflamalar geliştiriyor. (Tanıtım Bülteninden)

Ayrıca,
geleneksel
kültürümüze ve bugünkü
yaşam
biçimimize
yeni bir bakış açısıyla
bakılarak
bir
iddia
ortaya atılıyor. Bu iddiayı
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.
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)

KORUYUCU PSİKOLOJİ- Çocuk Eğitiminde Duygusal Rehberlik
Prof.Dr.Kemal SAYAR - Psk. Feyza BAĞLAN
Zaman geçiyor, hayat
hızlanıyor, günümüzde
her şey gibi anne babalık
tutumları da yeniden
tanımlanıyor. Bugün çok
sayıda aile çocuklarıyla
sorun yaşıyor ve sayısız
kaynaktan
gelen
bilgilerin bombardımanı
altında kafaları karışıyor.
Ne yapmalıyız? Doğru
bir anne-babalık nasıl
olmalı?
Çocuklarımızı
rekabetçi kişiler olarak
mı yetiştireceğiz yoksa
erdem sahibi insanlar
olarak mı?
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Koruyucu Psikoloji, merhamet ve vicdan sahibi
çocuklar yetiştirirken onları dış dünyanın getirebileceği
gerginliklerden
nasıl
koruyacağımızı
tartışıyor.
Çocuklarımıza erdem, dürüstlük, ahlak, vicdan gibi
değerleri aktarırken onlarla en güzel biçimde iletişim
kurmanın yollarını ortaya koyuyor. Hedefi, ‘duygusal
ve ahlaksal zekâsı yüksek insanlar’ yetiştirmek olarak
belirliyor. Ve ısrarla, hiçbir zaman hiçbir şey için geç
kalınmış olmadığını; iyi niyet, çaba ve kararlılıkla
yüründüğünde yaşananların hayatı anlamlandıracak
ve kolaylaştıracak birer tecrübeye dönüşebileceğini
vurguluyor.
Prof. Dr. Kemal Sayar ve Psikolog Feyza Bağlan’dan,
modern dünyada her aileye gerekli olan anne babalık
tutumları üzerine kapsamlı ve farklı bir kılavuz.
(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. •
Inter Partner Assistance-IPA •
Mapfre Sigorta A.Ş. •
Marm Assistance •
Ray Sigorta A.Ş. •
Sencard Sağlık Hizmetleri A.Ş. •
(Acıbadem Sigorta ve Aksigorta A.Ş.)
Sombo Japan Sigorta A.Ş. •
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 •
Fortis Bank A.Ş. •
Esbank Eskişehir Bankası A.Ş. •
Takas ve Saklama Bankası A.Ş. •
Şekerbank T.A.Ş. •
Şeker Sigorta A.Ş Yardım Sandığı Vakfı •
T.C. Merkez Bankası •
T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü •
(Devlet Memurları-657)
T. İş Bankası A.Ş. •
T. Vakıflar Bankası T.A.O •
Yapı Kredi Bankası A.Ş. •
T.C. Ziraat Bankası A.Ş Mensupları
Emekli ve Yardım Sandığı •
Türk Telekom Vakfı Yardım Sandığı •
OKULLAR
İhlas Kolejleri •
İstanbul Bilgi Üniversitesi •
Özel Saint Micheal Lisesi •
Doğa Kolejleri •

ÖZEL ŞİRKETLER VE KURUMLAR
• Albayraklar A.Ş
• Artı Yaşam Card
• Aktif Grup Şirketleri
• APRIL Turkey Assistance (CORIS Dan.)
• AGIS Turkey Assistance
• Back-up Card
• Büyük Anadolu Sürücü Kursu
• Care&Creste (Çilek Card)
• Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi
• İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri
• İhlas Holding ve Holding’e Bağlı Tüm Kuruluşlar
• IRCICA (İslam, Tarih ve Kültür Araştırma Mr)
• İSKİ A.Ş.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İştirakler 		
Müdürlüğü’ne Bağlı 29 Şirket
• 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
• PTT Genel Müdürlüğü Sağlık Yardım Sandığı
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
• TBMM Çalışan Memurları ve Hak Sahipleri
• TBMM Milletvekilleri ve Hak Sahipleri
• T.C Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa
Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlar
• T.C Sosyal Güvenlik Kurumu
• T.C. Sayıştay Başkanlığı
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü
• İstanbul Sanayi Odası-İSO
• İstanbul Ticaret Odası-İTO
• İstanbul Kuyumcular Odası-İKO
• İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı
• İstanbul Mali Müşavirler ve
Muhasebeciler Odası - İSMMMO
• Müstakil İş Adamları Derneği-MÜSİAD
• Ordu Yardımlaşma Kurumu - OYAK
• Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı - TÜRGEV
• Türkiye Gençlik Vakfı - TÜGVA
• Türkiye Engelliler ve Spor Yardım Vakfı - TESYEV
• Kamu Sendikaları - Türk Büro-Sen
• Yeşilay Vakfı

ANLAŞMA DETAY BİLGİLERİNİ
0212 314 14 14’TEN
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
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