
Ameliyat gerektirmeyen 
durumlarda bel, omuz ve diz 

ağrılarını radyofrekans tekniği 
ile sona erdirmek mümkün.
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Son 20-30 yıl içinde bu hastalıkla ilgili bilgilerimiz 
arttıkça, hastalığın ciddi, sık görülen ve toplumu 
doğrudan ilgilendiren ve ihmal edilmiş bir hastalık ol-
duğunu anlamaktayız. Uykuda yaşanan problemler 
sağlığımızı derinden etkileyen sonuçlar doğurabilir. 

Horlama ve 
Uyku Apnesi

Gastrit Deyip Geçmeyin
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Vertigo, kişinin etrafındaki nesnelerin döndüğünü hisset-
mesi durumudur. Dönme hissine genellikle mide bulantısı 
ve denge kaybı eşlik eder. Vertigosu olan kişi, kendini salla-
nıyor, dönüyor gibi hisseder.

Denge Bozukluğu 
Vertigo
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Günlük yaşamda mide de yanma, ekşime, şişkinlik, ağıza acı su 
gelmesi gibi şikayetler, tüketilen gıdalarla ilgili olabilir. Bu şika-
yetler ayrıca reflü, gastrit veya bir ülsere de bağlı olabilirler. Mide 
ülserleri çoğunlukla iyi huylu olabildiği gibi kanser de olabilir.

Vajinal Enfeksiyonlardan
Korunmak Mümkün

Yazın Klima Kullanımına 
Dikkat

Evlilik Öncesi Süreç
Sendroma Dönüşmesin

ANNELİK VE KARİYER
BİR ARADA

DİYETİNİZ DE
TATİLE ÇIKMASIN

Bebek sahibi olmak, bir kadının kariyerine engel de-
ğildir. Günümüzde iş hayatında aktif olarak yer alan 
kadınlar, aynı zamanda da annelik görevlerini başa-
rıyla yapabilmektedir.

Yaz süresince hem kiloyu korumak, hem de pişman-
lık yaşamamak adına beslenmede ihmal edilmeme-
si gerekenlere dikkat etmekte fayda var.



Merhaba, 

SAYFA 02

Gazete Central’ın 56. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni 
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyaca
ğınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Bu sayımızda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr 
Can YAPICI ile kronik ağrılara yeni çözüm “Radyofrekans” 
yönteminden bahsedeceğiz. Ve Gastroenteroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Mehmet SÖKMEN ile birlikte gastrite sanıldığın-
dan daha çok dikkat etmemiz gerektiğinin nedenlerin-
den bahsedeceğiz.

Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz 
kalite yolculuğumuzda, alanında tecrübeli uzman kadro-
muz ve bilgi sistemlerine dayalı teknolojik donanımımız 
ile hizmet vermekteyiz. 

Her zaman sizler için daha iyiyi hedefliyoruz.
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Prof. Dr. DURAN DEMİRCİ
Prof. Dr. H. MEHMET SÖKMEN
Prof. Dr. RAFET YİĞİTBAŞI
Prof. Dr. SUAT ÜNVER
Yrd. Doç. ORHAN ÇAKIR
Op. Dr. AHMET TOSUNCUK
Op. Dr. ARİF METE ERGEN
Op. Dr. B. LEVENT KONUR
Op. Dr. BAHATTİN ÜNSAÇ
Op. Dr. BAŞAK SEL
Op. Dr. CAN YAPICI
Op. Dr. CENGİZHAN KOLATA
Op. Dr. ÇETİN ÇOM
Op. Dr. DERYA BERK
Op. Dr. FATMA NUR TEMEL
Op. Dr. FEYYAZ PİŞKİNSÜT
Op. Dr. FİGEN TEMELLİ AKIN
Op. Dr. HAKAN BOZKURTOĞLU
Op. Dr. HASAN KÜÇÜKŞAHİN
Op. Dr. HÜSEYİN EKİCİ
Op. Dr. İBRAHİM KOÇ
Op. Dr. M. HALUK ÖZSARAÇ
Op. Dr. MEHMET ULUCAN
Op. Dr. SEROL MEHMET İNCEOĞLU
Op. Dr. ŞÜKRÜ ŞEN
Op. Dr. YAREN TUBA BEKTAŞ

Op. Dr. YUSUF TEMİZ
Uzm. Dr. ALİ KEMAL ÖZKAN
Uzm. Dr. ASUMAN KAYMAZ 
Uzm. Dr. ERDEM TOPRAK
Uzm. Dr. GAMZE OLUS ŞENGEN
Uzm. Dr. GONCA ÖZMEN
Uzm. Dr. H. ÇETİN ÖNER 
Uzm. Dr. HASAN ÜNLÜTÜRK 
Uzm. Dr. HATİCE GÜVEN
Uzm. Dr. HİCRAN ERCAN DİKER
Uzm. Dr. MEHMET ALİ KUŞÇU
Uzm. Dr. MÜBECCEL AKMAN 
Uzm. Dr. ORHAN ÇAŞKURLU
Uzm. Dr. ÖZLEM ÇAKIR
Uzm. Dr. ÖZNUR YILMAZ
Uzm. Dr. RECEP ERGÜN GÜRSOY
Uzm. Dr. SALİM BEREKET
Uzm. Dr. SAMİ ÖNDER
Uzm. Dr. SELAMİ HACIOĞLU
Uzm. Dr. SİNAN COŞKUN TURAN
Uzm. Dr. SÜHA ÜNÜVAR
Uzm. Dr. SÜLEYMAN TALAY
Uzm. Dr. ŞAHAP DEMİRBOĞAN
Uzm. Dr. TÜMER ALDEMİR
Uzm. Dr. ZEYNEB GÜRBÜZ
Dr. EFRAYİM PEHLİVAN
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Uzm. Dr. Salim BEREKET
Dahiliye Uzmanı

2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. 
Dr. Salim BEREKET, 2011 yılında 
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde uzmanlığını tamamlamıştır. 
2013 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

05

Op. Dr. Can YAPICI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nden mezun olan Op. Dr. Can YAPICI, 
2005 yılında Kartal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde uzmanlığını yapmıştır. 2018 
yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

04

Prof. Dr. H. Mehmet SÖKMEN
Gastroenteroloji Uzmanı

Hacettepe Üniversitesi ve Sivas Cumhuri-
yet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Prof. Dr. Mehmet SÖKMEN, 1993 yılın-
da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastro-
enteroloji dalında uzmanlığını; 2006 yılında 
doçent, 2011 yılında ise profesör ünvanını 
aldı. 2015 yılından itibaren Central Hospi-
tal’da görev yapmaktadır.
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Uzm. Dr. Özlem ÇAKIR
Nöroloji Uzmanı

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan 
Özlem ÇAKIR, 2004 yılında PTT Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığı-
nı tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Mübeccel AKMAN
Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı

1984 yılında Ankara Üniversitesi’nden 
mezun olan Uzm. Dr. Mübeccel AKMAN, 
1988 yılında Lütfi Kırdar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını 
tamamlamıştır. 2008 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

11 12

Uzm. Dr. Süha ÜNÜVAR Op. Dr. Yaren Tuba BEKTAŞ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1975 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi mezunu olan Uzm. Dr. Süha 
Ünüvar, 1983 yılında Gata Tıp Fakültesi’n-
den uzmanlığını almıştır. 2015 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yap-
maktadır.

2008 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Opr. Dr. Yaren Tuba BEKTAŞ, 
2009  2013 yılları arasında Dr. Lütfi 
Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
uzmanlığını tamamlamıştır. 2015 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

13

Op. Dr. Cengizhan KOLATA
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1991 yılında GATA Tıp Fa-
kültesi’nden mezun olan 
Opr. Dr. Cengizhan KOLA-
TA 1998 yılında aynı fakül-
teden uzmanlığını almıştır. 
2015 yılında itibaren Cent-
ral Hospital’da görev yap-
maktadır.

17 18 19

Uzm. Klnk. Psk. Aycan BULUT Zeynep ÇAKIR Esra KAFTANPınar ÇELİK TAŞKIN
Uzman Klinik Psikolog Hemşire Kurumsal İletişim MüdürüKurumsal İletişim Uzmanı

2006 yılında Haliç Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü’nden mezun 
olan Uzm. Psk. Aycan BULUT, 
2012 yılında Haliç Üniversitesi’n-
den uzmanlığını almıştır. 2010 
yılından itibaren Central Hospi-
tal’da görev yapmaktadır.

2018 yılında İstanbul Üniver-
sitesi Ebelik Bölümü’nden 
mezun olan Zeynep ÇAKIR 
aynı üniversitede yüksek 
lisansına devam etmektedir. 
2018 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmak-
tadır.

2009 yılında Eskişehir Üniversite-
si A. Ö. Fakültesi Sağlık Kurumları 
Yönetimi’nden mezun Esra KAF-
TAN, Central Hospital’da Kurum-
sal İletişim Müdürü olarak görev 
almaktadır. Eğitim programlarının 
koordinatörlüğünü ve Gazete 
Central’ın sorumlu yazı işleri mü-
dürlüğünü sürdürmektedir. 2012 
yılından itibaren Central Hospi-
tal’da görev yapmaktadır.

2006 yılında Maltepe Üniver-
sitesi Radyo/Televizyon bölü-
münden mezun olan Pınar 
ÇELİK TAŞKIN, 2016 yılından 
itibaren Central Hospital’da Ku-
rumsal İletişim Uzmanı olarak 
görev yapmaktadır.

15

Op. Dr. Ahmet TOSUNCUK
Göz Hastalıkları Uzmanı

1991 yılında GATA Tıp Fakül-
tesi’nden  mezun olan Op. 
Dr. Ahmet TOSUNCUK, 1997 
yılında Ankara Gata Göz Has-
talıkları İhtisası Hastanesi’nde 
uzmanlığını tamamlamıştır. 
2012 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmak-
tadır.

16

Dyt. Buket Yavuz KOÇOĞLU
Beslenme ve Diyet Uzmanı

2012 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme ve Diye-
tetik Bölümü’nden mezun 
olmuştur. 2015 yılından iti-
baren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.
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Uzm. Dr. Öznur YILMAZ
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı

2002 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Uğur Derman 
İngilizce Programından mezun 
olan Uzm. Dr. Öznur YILMAZ, 
2007 S.B. Göztepe EĞitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk 
Sağlığı Uzmanlık Eğitimi’ni 
tamamlamıştır. 2011 yılından 
itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

Op. Dr. Derya BERK
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nden mezun olan Opr. Dr. Derya BERK, 
1997’de S.B. Taksim Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi KBB alanında uzmanlığını almış-
tır. 2018 yılından itibaren Central Hospital’da 
Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev 
yapmaktadır.

10

Uzm. Dr. Şahap DEMİRBOĞAN
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

1974 yılında İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Uzm. Dr. A. Şahap DEMİRBOĞAN 
1982 yılında İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde fizik tedavi 
uzmanlığını tamamlamıştır. 2007 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev 
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sosyalmedya1
Yapışkan Not
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Halk arasında mide iltihabı olarak ad-

landırılan gastrit her yaşta insanı etkisi 

altına alabiliyor. Gastrit kendini midede 

yanma, ağrı ve şişkinlik olarak gösteriyor. 

Gastritin en yaygın sebeplerinin başında 

ise helibakter pilori, sigara kullanımı, alkol 

tüketimi, yaygın romatizmal ağrı kesici 

alımı da gastrite zemin hazırlayabiliyor. 

Teşhisle birlikte tedaviye hızla cevap ve-

ren gastrit, ihmal edildiğinde kanser gibi 

ciddi tablolarla sonuçlanabiliyor. Mide 

kanseri, dünyada kansere bağlı ölüm ne-

denleri arasında 2. sırada, görülme sıklığı 

olaraksa 4. sırada karşımıza çıkıyor.

Birçok Faktör Mide Kanseri-
ne Zemin Hazırlayabilir

Sebze ve meyvelerden fakir beslenme, 

yüksek tuz, tütsülenmiş ve beklemiş yük-

sek miktarda nitrat içeren gıdaların tüketimi 

mide kanserine zemin hazırlayabiliyor. Al-

kol ve sigaraya bağlı mide tahrişleri de bu 

olasılığı güçlendiriyor. Helikobakter pilori ise 

mide kanserini 3  6 kat arttırıyor. Tek başına 

kanser sebebi olmayan helikobakter pilori, 

intestinal metaplazi ve atrofik gastrit yapa-

rak kanserin ilerlemesine neden olabiliyor. 

Midenin asit üretmemesi olarak bilinen sağ-

lık sorunu atrofik gastrit ve vücudun yeteri 

kadar B12 vitaminine sahip olmamasından 

dolayı pernisiyöz anemi de mide kanserine 

zemin hazırlayan faktörler arasında sayı-

lıyor. Ayrıca nitrozamin (nitrit ve aminlerin 

kimyasal birleşmesi sonucu oluşan kanse-

rojen maddeler) ve safra asitleri de kansere 

gidişatı kolaylaştırır. Barret özofagus (reflü 

sonrası yemek borusunun alt kısmındaki 

normal mukozanın atipik midebağırsak 

mukozasıyla yer değiştirmesi), mide polip-

leri, genetik anormallikler ve ailede kanser 

sıklığı da diğer mide kanseri faktörlerdendir. 

Genellikle 50  60 yaşlarındaki bireylerde 

artış gösteren mide kanseri, gençlerde de 

görülebiliyor. 

Bu Belirtilere Dikkat! 

Çoğunlukla hiçbir belirti vermeden 

sinsice ilerleyen ve ancak ileri dönemlerde 

fark edilebilen bir hastalıktır. Giriş ve çıkış 

bölgelerinde olan kanserler erken, mide 

GASTRİT
DEYİP GEÇMEYİN

4.
Sayfa
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Günlük yaşamda mide de yanma, ekşime, şişkinlik, ağıza acı su gelmesi gibi şikayetler, 
tüketilen gıdalarla ilgili olabilir. Bu şikayetler ayrıca reflü, gastrit veya bir ülsere de 
bağlı olabilirler. Mide ülserleri çoğunlukla iyi huylu olabildiği gibi kanser de olabilir. 
Ayrıca genetik ve çevresel faktörler, sağlıksız beslenme ve hatalı yaşam biçimi gibi 
durumlar da mide kanserine yakalanma riskini arttırıyor. 

gövdesindeki kanserler ise geç belirti ve-

rirler. Mide ağrısı, erken doyma, şişkinlik, 

bulantı, kusma, zayıflama, ağız veya rektal 

yolla kanama, mide çıkışı tıkalı ise inatçı 

kusma, anemi ve lenf bezlerinde büyüme 

gibi semptomlarla kendini belli edebilir. 

Ayrıca B12 eksikliği, karaciğer testlerinde 

bozulma ve albumim düşüklüğü gibi la-

boratuvar testleri ile de ortaya çıkabilir. Bu 

nedenle sıradan mide yakınmaları dahi 

ciddiye alınmalı ve bir dahiliye ya da gast-

roenteroloji uzmanına başvurulmalıdır. 

Endoskopik inceleme teşhisin konulması-

na destek sağlayacaktır.

Gastroskopi İhmal Edilmemeli

Geçmeyen mide ağrıları, kanamalar, 

inatçı bulantı ve kusmalar, kilo kaybı, ane-

mi ve karın ağrıları yaşanıyorsa mutlaka 

gastroskopi yaptırılması gerekir.

Mide Kanserinde Tedavi 
Seçenekleri Nelerdir?

Endoskopik Rezeksiyon

Geçmeyen mide ağrıları, kanamalar, 

inatçı bulantı ve kusmalar, kilo kaybı, ane-

mi ve karın ağrıları yaşanıyorsa mutlaka 

gastroskopi yaptırılması gerekir.

Cerrahi Ameliyatlar

Cerrahi ameliyatlar, mide kanserinde 

en fazla tercih edilen tedavi yöntemidir. 

Gastrektomi olarak adlandırılan bu yön-

temle mide kısmen veya tamamen alınır. 

Bu yöntemle ayrıca mide çevresindeki bazı 

dokular da alınabilir. Tedavide, tümörün ev-

resine göre cerrahi yöntem ile kemoterapi 

arasında yer değişikliği yapılabilir.

Kemoterapi

Mide kanseri tedavi yöntemlerinden 

bir diğeri de kemoterapidir. Kemoterapi, 

ilaç kullanımı ile kanserli hücrelerin öldü-

rülmesi olarak açıklanabilir. Sistemik bir 

tedavi yöntemi olan kemoterapide veri-

len ilaçlar kan yoluyla vücuda salınır. Kan-

ser aşırı derece yayılmamışsa, kanserin 

temizlenmesi, midenin bir kısmının alın-

ması kemoterapiyle birlikte önerilebilir.

Mide Kanseri Riski Azaltılabilir

Mide kanserine tam anlamıyla neyin 

yol açtığı bilinmediği için hastalığı önle-

menin kesin bir yolu yoktur. Ancak gün-

lük yaşamınızda yapabileceğiniz birkaç 

değişiklik kanser riskini azaltmanıza des-

tek olacaktır.

Sigara içilmemeli,

Kızartmalık yağlar birden fazla kullanılmamalı,

Helikobakter eradikasyon tedavisi ihmal 

edilmemeli,

Tuz kullanımı kısıtlanmalı,

Paketlenmiş ve tütsülenmiş gıdalardan 

kaçınılmalı,

Taze sebze ve meyve ile beslenilmeli,

İşlenmiş et (sosis, sucuk vs.) ürünleri 

tüketilmemeli

Ailede mide kanseri öyküsü olup olmadığı 

araştırılmalıdır.

Prof. Dr. H. Mehmet Sökmen

mehmetsokmen@centralhospital.com

Gastroenteroloji

sosyalmedya1
Yapışkan Not
soyadı küçük harf kalmış



KRONİK AĞRILARA YENİ 
YÖNTEM: RADYOFREKANS

5.
Sayfa

Bel, omuz ve diz rahatsızlığı olan hastalar, dayanılmaz ve sonu gelmez ağrı şikayetleri 
ile hekimlerin kapısını çalıyor. Çünkü bu ağrılar çoğu zaman hastaların hayat kalitesini 
düşürüyor. Hastalar ise ameliyat korkusuyla çoğunlukla tedaviye tereddütle yaklaşıyor. 
Artık ameliyat gerektirmeyen durumlarda radyofrekans tekniği ile hastaların ağrılarını 
sona erdirmek mümkün olabiliyor.

Op. Dr. Can YAPICI

canyapici@centralhospital.com

Ortopedi ve Travmatoloji

Günlük hayatında birçok kişi çeşitli 

ağrı şikayetleri ile karşı karşıya kalıyor. 

Bu ağrılar hastaları çoğu zaman günlük 

işlerini yapamaz hale getiriyor. Böyle şi-

kayetlerle başvuran hastalara muayene 

süreçleri ve MR tetkikleri uygulanıyor. 

Fakat tüm bu tetkikler sonucunda ame-

liyat gerekmiyorsa hastanın ağrıları rad-

yofrekans tekniği ile sona erdirilebiliyor. 

Radyofrekans tekniği ise faset eklemler 

üzerinde bulunan ve omurilikteki duyu 

sinirinin bloke edilmesi ile uygulanıyor.

Faset Eklemlerde Oluşan 
Dejenerasyon Ağrılara Sebep 
Oluyor 

Bel ve boyunda yer alan disklerde 

fıtıklaşmanın oluşması, disklerde ve fa-

set eklemlerde dejenerasyon yaşanma-

sı, omurilik darlığı ve tümörler, bel ve 

boyunda yaşanan ağrıların sebepleri 

arasında sayılıyor. Omurganın hareketli-

liğini, dayanıklılığını sağlayan alt ve üst 

omurgaları birbirine kenetleyen eklem-

ler ise faset eklemler olarak adlandırı-

lıyor. Zaman içerisinde bu eklemlerde 

dejenerasyonlar oluşur ve kişiler hareket 

sırasında ağrılar yaşar. Bunlar da faset 

eklem ağrıları olarak tanımlanır. İşte bu 

gibi rahatsızlıkları yaşayan kişilerin birço-

ğu tıbbi ve fiziki tedavilerden bir sonuç 

alamadığında yaşam kalitesini oldukça 

düşüren kronik ağrılarla yaşamaya çalı-

şır. Üstelik bu hastaların ciddi bir kısmını 

MR tetkikleri muayeneleri sonucunda 

ameliyata dahi gerek duyulmayan kişi-

ler oluşturur. Radyofrekans yöntemi ise 

tam da bu noktada devreye girer ve bu 

tip hastaların ağrılarına büyük oranda 

çözüm sağlar. 

Radyofrekans Yöntemi İle 
Ağrı Duyusu Bloke Ediliyor

Radyofrekans yöntemi, faset eklem-

ler üzerinde bulunan ve omurilikte ağrı 

duyusu taşıyan sinirlerin bloke edilme-

si sistemine dayanır. Yani ağrının ilgili 

bölgelerden kaldırılması sağlanır. Yön-

temin uygulama sürecine ise hastanın 

problem yaşanan faset eklemlerinin C 

kollu röntgen ile kaydedilmesiyle başla-

nır. Daha sonra uygulamanın yapılacağı 

noktalara lokal anestezi yapılır ve rönt-

gen kontrolüyle kanüller (vücuda açılan 

veya var olan bir kanaldan içeri sokulan 

tüpler) konumlandırılır. Kanüller içerisine 

ise bir bilgisayar ile ilişkilendirilen kate-

terler (vücut boşluğuna, damarına veya 

kanalına sokulabilen tüpler) yerleştirilir 

ve faset eklemlere radyofrekans ile yük-

sek ısı uygulanır. Bu ısı ile duyu sinirinin 

fonksiyonu etkisiz hale getirilir. Son ola-

rak, işlemin ardından aynı kanül içinden 

hastaya streoid ve ağrı kesici ilaçlar uy-

gulanır. 

Radyofrekans Herhangi Bir 
Risk Taşımıyor

Radyofrekans, genel anestezi gerek-

tirmediği gibi yalnızca lokal anestezi ile 

yapılır. Radyofrekans yöntemi, omurilik 

ya da diğer önemli organlara uzak şe-

kilde uygulanır. Bu nedenle herhangi bir 

risk teşkil etmez.  

Açık Ameliyatlardan Daha 
Avantajlı

Radyofrekans yönteminin açık ame-

liyatlara nazaran bazı artıları vardır. Açık 

ameliyat tedavisinde hastaların iyileş-

me süreci ortalama 1 ayı bulur. Radyof-

rekans yönteminde ise hastalar 1 saat 

kadar dinlendikten sonra taburcu edile-

bilir. Açık ameliyatlar sırasında kanama, 

enfeksiyon ya da sinir kökü ve omurilik 

hasarları görebilirken, radyofrekans işle-

mi bu tarz riskler taşımaz. Açık ameliyat-

lar birkaç saat sürebilirken, radyofrekans 

işlemi yalnızca 20 dakikada uygulanır. 

Açık ameliyatlar, sık doktor ve hasta zi-

yaretlerini, mali yük ve zaman kaybını, 

ayrıca ağrılı süreçleri ve psikolojik bas-

kıları beraberinde getirir. Radyofrekans 

yöntemi ile tüm bu sıkıntılar ortadan 

kalkacaktır.

İlk Haftada Etkisini Göste-
riyor

Radyofrekans tedavisi ve kullanılan 

ilaçlar, yaklaşık bir hafta içerisinde etki 

göstermeye başlar. İlk haftanın ardından 

hastalar kendini çok daha iyi hisseder. 

Radyofrekans tedavisinin süresi kişiden 

kişiye farklılık gösterir fakat ortalama 

olarak 15 ile 18 ay arasında bir etki sü-

resinden bahsedilebilir. Ancak verilen 

egzersizlerini düzenli yapan ve fazla ki-

lolarından kurtulan hastalarda ikinci bir 

uygulamaya ihtiyaç duyulmaz. İlerleyen 

dönemlerde ağrılarda tekrar bir artış ya-

şanırsa uygulanmanın tekrarlanmasın-

da bir sakınca görülmeyecektir.



Mide Hastalıkları Bayram-
da Artıyor

Bayramlar birçok insanın heyecanla 

beklediği özel günlerden biridir. Kişilere 

kattığı anlam ve coşku sebebiyle de ade-

ta bir şölen havasında geçirilir. Bayrama 

özel yemekler pişirilir, ikramlıklar ve tat-

lılar hazırlanır. Ancak bayram süresince 

aşırı derecede yemeye yüklenmek birçok 

sağlık problemini de beraberinde getirir. 

Özellikle mide ve bağırsak hastalıklarında 

artışlar bayram süresince daha fazla ya-

şanır. Bu sebeple reflü, gastrit gibi mide 

hastalıkları olan kişilerin bayramda daha 

özenli davranmaları gerekir.

Daha Fazla Yemek Yeniyor

Bayramda kalabalık bir şekilde sof-

raya oturmak ve yemek yemek oldukça 

keyiflidir. Ancak bilinçsizce her besini öl-

çüsüzce yemek, belli bir düzene alışan 

metabolizmanın tepki vermesine sebep 

olabilir. Bu durum kronik hastalığı olan 

kişilerin yanı sıra sağlıklı bireyler için de 

risk yaratabilir.

Azı Karar Çoğu Zarar

Bayramlarda gereğinden fazla yemek 

hazım problemlerine, midede gaz oluşma-

sına, mide ekşimesine ve ağrısına sebep 

olabilir. Ayrıca bağırsak sistemi rahatsız-

lıkları da görülebilir. Aşırı yağlı ve etli gıda-

lardan mutlaka uzak durulmalıdır. Et ve et 

ürünlerinin sindirimi zor olduğundan mi-

deye rahatsızlık verebilir. Bu dönemlerde 

beslenme düzeninin sebze ve meyve ağır-

lıklı olmasına özen gösterilmelidir.

Çok şerbetli ve unlu tatlılar tüketmek, 

çikolata ve lokum gibi ürünler yemek kan-

daki kolesterol ve yağ oranını yükseltebilir. 

Özellikle ailesinde kalp, hipertansiyon, şe-

ker ve mide rahatsızlığı olan kişilerin bu 

konuda daha dikkatli davranmaları gere-

kir. Eğer tatlı yenmek isteniyorsa da sütlü 

tatlılar tercih edilmelidir.

Israrlara Karşı Dirençli Olun

Toplumumuzda genellikle ikram edilen 

yiyecek ve içeceklerde ısrarcı davranılır. 

Böyle bir durumda kontrollü olunmalı, ka-

lorisi yüksek olan besinlerden mümkün ol-

duğunca uzak durulmalıdır. Bir defadan bir 

şey olmaz düşüncesiyle hareket etmek geri 

dönüşü olmayan sonuçlara sebep olabilir.

Az Ama Sık Yiyin

Vücudun eski düzenine dönebilmesi 

için bayramda beslenme düzenine daha 

yumuşak ve sağlıklı bir geçiş yapılması 

şarttır. Bayram süresince mide sorunları-

nın yaşanmaması için gün içinde az ama 

sık beslenilmelidir. Öncelikle güne hafif bir 

kahvaltı ile başlanmalıdır. Sağlıklı bir sabah 

kahvaltısının günün en önemli öğünü oldu-

ğu unutulmamalıdır.  Böylelikle güne daha 

enerjik başlanabilir ve gün boyunca fazla 

yemek yeme ihtiyacı da hissedilmez. Tabi 

gün içinde hiçbir öğün de atlanmamalıdır.

MİDE PROBLEMLERİNE
DİKKAT!

Sıvı Kaybına Dikkat!

Vücuttaki sıvı kaybının telafisi için 

günde 2 litre su içilmelidir. Çay, kahve 

ve asitli içecekler gibi kafein içeriği yük-

sek olan ürünler mide sağlığı açısından 

oldukça zararlıdır. Bu içeceklerin yerine 

ayran, taze sıkılmış meyve suyu ya da bit-

kisel çaylar içilebilir.

Hareket Şart

Yaz sıcakları kişilerde rehavete sebep 

olabildiğinden yemek sonrası hemen 

uzanılmamalıdır. Bunun yerine gün için-

de kısa yürüyüşler yapılabilir. Böylece 

metabolizma da hızlandırılmış olur. Fizik-

sel aktivitenin; hazmı kolaylaştırdığı, ba-

ğırsak hareketlerini arttırdığı, kan şekerini 

ve kolesterolü azalttığı unutulmamalıdır. 

Ayrıca mide doluyken spor yapmaktan, 

yüzmekten ya da koşmaktan da kaçınıl-

malıdır. Çünkü bu tarz aktiviteler mide 

spazmına sebep olabilir.

6.
Sayfa

Bayram süresince sağlıksız ve düzensiz beslenmek, yağlı yemeklere ve tatlıya fazla rağbet 
etmek mide rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Özellikle mide hastalıkları olan kişilerin 
bayramda beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bayram süresince aşırı 
derecede yemeye yüklenmek birçok sağlık problemini de beraberinde getirir. Özellikle 
mide ve bağırsak hastalıklarında artışlar bayram süresince daha fazla yaşanır.
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DENGE BOZUKLUĞU
VERTİGO

7.
Sayfa

Vertigo, kişinin etrafındaki nesnelerin 

döndüğünü hissetmesi durumudur. Dön-

me hissine genellikle mide bulantısı ve 

denge kaybı eşlik eder. Vertigosu olan kişi, 

kendini sallanıyor, dönüyor gibi hisseder. 

Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı diğer sık 

görülen belirtileridir. İç kulağın ya da beynin 

dengeyle ilgili bölümlerinde oluşan sorun-

lardan kaynaklanır. Ciddi olmayan türlerinde 

iyileşme süresi ilaç kullanımını takiben 2-3 

gündür. Ciddi durumlarda kişinin hastaneye 

yatırılması gerekebilir. Bu durumda iyileşme 

süresi 15-30 günü bulabilir.

Vertigo Tipleri Nelerdir?

Periferik vertigo, iç kulak ve vestübiler 

sinirdeki problem kaynaklıdır. 

Merkezi vertigo, beyincikle ilgilidir. Hare-

ketleri kontrol eden beyincik, beynin hemen 

alt ve arkasında bulunur.

İç kulak kaynaklı semptomlar birkaç gün 

ya da birkaç hafta içerisinde iyileşir. Merkezi 

sinir sisteminin neden olduğu belirtilerin iyi-

leşmesi ise aylar sürebilir.

Vertigo Belirtileri

Baş dönmesi

Mide bulantısı

Kusma

Halsizlik

Yürümede zorluk

Baş ağrısı

Konuşma zorluğu

Bilinç kaybı

Görme bozukluğu

Kol ve bacaklarda kontrolsüzlük

Vücutta uyuşma ve karıncalanma

Bu belirtilerin biri veya bir kaçı bir arada 

olabilir.

Tanısı Nasıl Yapılır?

Fizik muayene ile göz hareketlerinizde 

anormallik olup olmadığı, bazı göz ve kafa 

hareket testleri ile tespit edilir. Gerekli gö-

rülürse bilgisayarlı tomografi, manyetik re-

zonans görüntüleme ile vertigonun diğer 

sebepleri araştırılabilir. Beyine kan akımı ye-

tersizliğinden şüphelenirse Doppler ultra-

şam sürmeli ve spora başlamalısınız.

Vertigonuz depresyon, anksiyete kay-

naklı olduğunda antidepresan ilaçlar tavsi-

ye edilebilir.

Migrenin yol açtığı vertigo, migren ilaç-

ları ile kontrol altında tutulabilir. Akut verti-

go ataklarının tedavisinde mutlaka yatak 

istirahatı ile dinlenmeniz gerekir.

Vertigo Hastalarına Öneriler

Stresten uzak durmaya çalışın.

Yeterli su için: Vücuttaki su tuz dengesini 

korumak için bol su için. İç kulakta sıvı artışına 

neden olabilen çay ve kahveden uzak durun. 

Spor yapma alışkanlığı kazanın ve kendi-

nize uygun spor yapın.

Düzenli ve dengeli beslenin.

D vitamini eksikliği varsa yerine konması.

Ani hareketlerden kaçının. 

Düşme tehlikesine karşı banyo ve zemin-

de kaymaz paspaslar kullanın.

Başınız döndüğünde hemen oturun ya 

da uzanın.

Şiddetli vertigo ataklarında karanlık bir 

odada bir süre gözlerinizi dinlendirin.

Kafeinli, alkollü içecekler tüketmeyin.

Sigara kullanımı hastalığınızı kötüleştire-

bilir. Bu nedenle sigarayı bırakın.

Yeterince uyuyun.

Hastalığınız tam anlamıyla iyileşene dek 

araba vb. araç kullanımından kaçının.

Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup 

vertigoyu tetikleyebilir, tuzu azaltın.

Başınızı hızlı hareket ettirmeyin.

Lunaparklardaki sarsıcı araçlardan 

uzak durun.

son yöntemi, BT veya kateter ile anjiyografi, 

gibi tetkiklerden yararlanılabilir.

Merkezi Vertigo Nedenleri

Beyincikte tümör oluşumu

İnme/felç

Migren

Multipl skleroz

Bazı ilaçların yan etkisi (antidepresan, 

tansiyon ve uyku ilaçları vb.)

Ayrıca; depresyon, kaygı bozuklukları 

vb. psikolojik faktörler, vitamin eksiklikleri, 

uzun süreli alkol kullanımı ve pek çok farklı 

nedenle de vertigo meydana gelebilir. Hi-

pertansiyon, tiroid, kalpdamar rahatsızlıkla-

rı, diyabet, kansızlık vertigoyu tetikleyebilen 

diğer rahatsızlıklardır. Bu tür bilgileri dokto-

runuzla paylaşmanız hastalığın tanı ve te-

davi sürecini kolaylaştırabilir.

Vertigo Tedavisi

Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırıl-

ması (stres, alkol, sigara, kafein, tuz v.b.)

Tetikleyici pozisyondan kaçınma

İlaç tedavisi ve denge egzersizleri

Orta kulak ya da beyindeki bazı hasta-

lıklarda cerrahi tedavi.

Vertigonun İlaçla Tedavisi

Vertigonun vestibüler nöronitten kay-

naklandığı durumlarda doktorunuz, vesti-

büler bloke edici ilaçlar reçete eder. (Antihis-

taminik, antiemetik, benzodiazepinler, vb.)

Meneiere hastalığının tedavisinde an-

tiemetik ilaçların yanı sıra diüretik ilaçlar 

da kullanmanız gerekebilir. Diüretik ilaçları 

düşük tuzlu bir diyetle almalısınız. Yatak 

istirahatı ile hastalığı daha kolay bir şekilde 

atlatabilirsiniz. Aynı zamanda yağlı gıdalar 

tüketmemeli, spor yapmalı, stressiz bir ya-

Vertigonun Ameliyatla 
Tedavisi

Özellikle beyin tümörü kaynaklı ver-

tigo tedavisinde ameliyata başvurulur. 

Meniere hastalığının neden olduğu ver-

tigoda da ameliyattan yararlanılabilir.

Uzm. Dr. Özlem ÇAKIR

ozlemcakir@centralhospital.com

Nöroloji
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İnsan ömrünün yaklaşık 1/3 ‘ü uykuda geçmektedir. Yeni doğan da normal uyku süresi 
yaklaşık 16-20 saat iken, çocuklarda 10-12 saattir.  Erişkinlerde ise yaklaşık 7-8 saatlik bir 
zamanı uykuda geçirmekteyiz. Bu kadar uzun bir zaman diliminde yaşanan problemlerin 
sağlığımızı derinden etkileyen sonuçları olacağını tahmin etmek çok da güç değildir. 

Son 20-30 yıl içinde bu hastalıkla ilgili bil-

gilerimiz arttıkça, hastalığın ciddi, sık görülen 

ve toplumu doğrudan ilgilendiren ve ihmal 

edilmiş bir hastalık olduğunu anlamaktayız.

Uyku Bozukluğuna Dikkat

Uyku bozuklukları çok sayıda ve çe-

şitlilikte olmakla beraber; bunların en sık 

görülen ve tedavi edilebilirlik açısından 

en önemlisi;  horlama ve uyku apnesidir.  

Bu bozukluğun en sık görülen formları ise 

OUAS(Obstrüktif uyku apne sendromu) 

ve Santral apne’dir.  Hastalarda  horlama,  

apne ve hipopne (kan oksijen satürasyo-

nunda düşme ile beraber  solunumda 10 

sn den daha uzun süreli ani durma veya 

azalma) atakları  en sık görülen semp-

tomlar olmakla beraber, sabah yorgun 

kalkma, uykuyu hiçbir zaman yeterince 

alamama ve gün içerisinde uyuklama ve 

sürekli yorgunluk hikayesi de sık görülen 

şikayetlerdir. Apne ve hipopne atakları es-

nasında ani uyanmalar gerçekleşir. Bu du-

rum yalnızca OUAS’da değil, santral bazı 

patolojilerde de meydana gelebilmektedir. 

Her iki durumun birbirinden ayrılması özel 

önem arz etmektedir. Ve “polisomnografi” 

denilen test ile obstrüktif ve santral apneyi 

ayırt etmek mümkündür. 

Belirtileri Göz Ardı Etmeyin
Hasta hastalığın şiddetiyle orantılı ola-

rak; hiç bir şeyin farkında olmayabileceği 

gibi, halsizlik ve uykusunu tam alamama 

gibi hafif semptomlardan, gün içinde 

uyuklama ya da aniden uyuyakalma gibi 

(ki bazen telefonda konuşurken ya da ara-

ba kullanırken uykuya dalabilirler) tehlikeli 

sonuçlar doğurabilecek semptomlara ka-

dar geniş bir spektrumda semptomlara 

sahip olabilir. Kişilik değişiklikleri, bilişsel 

bozukluklar, sabahları sersemlik hali, im-

potans (iktidarsızlık) , noktüri (gece idrar 

kaçırma) ağır hastalık durumunda gözle-

nebilecek ek patolojilerdir. 

Bu hastalıkta asıl şikayetçi hastanın 

eşi, uyku partneri veya yakın çevresinde 

uyuyan kişilerdir. Hasta yakını,  hastanın 

sürekli ve çok gürültülü horladığından ve 

ara ara solunumunun durması nedeniyle 

hastayı uyandırma mecburiyetinde kal-

dığından, öleceğinden korktuğundan ve 

hatta yatak odasını ayırmak zorunda kal-

dıklarından şikayet eder,  hastayı hekime 

genellikle zorla getirir. 

Kimlerde Görülür?

OUAS (Obstrüktif uyku apne sendro-

mu),  oldukça sık görülen bir durumdur. 

Kilo alımının artması, kas gevşemesinin 

hızlanması ve ilerleyen yaşla üst hava 

yollarındaki kompliansın (basınç değişikli-

ğinin sebep olduğu hacim değişikliğinin) 

artması basit horlamadan, OUAS geçişte 

rol oynayan önemli faktörlerdir. 

Hastalığın Birçok Sebebi Olabi-
lir

Obezite,  alkol,  sigara ve santral sinir 

sistemi depresanları gibi ilaçların kullanımı, 

mikrognati (alt çenenin küçük olması), kısa 

ve kalın boyun yapısı, yumuşak damakta 

gevşeklik,  hipertrofik adenoid dokusu ve aşırı 

büyük tonsiller veya ileri derecede burun tı-

kanıklığına sebep olan burun orta hat kemik 

eğriliği ve burun içi etlerdeki aşırı büyümeler 

yada dil kökündeki lenfoid yapının kiloya bağ-

lı aşırı yoğunlaşması gibi anatomik yapıdaki 

bozukluklar yada doğuştan gelen bir takım 

durumlar OUAS ve horlamaya neden olabilir. 

Uyku Testi ile Tedavi Planı 
Oluşturulur

Hastalara yapılan “Uyku Testi”  ile olayın 

obstrüktif bir patoloji mi yoksa santral kay-

naklı mı olduğuna bakılmalıdır.  Bu testle 

horlamanın şiddeti, pozisyon ile olabilen de-

ğişiklikler, saatlik ortalama apne ve hipopne 

sayıları (apne/hipopne indeksi) ve bu esnada 

vücutta oluşan solunum eforu, kan oksijeni-

zasyonu, kas kasılma paternleri, kalp atımında 

ve beyin dalgalarındaki, ayrıca nasal ve oral 

hava akımındaki farklılıklar gibi parametrele-

rin ölçümü ile bir takım sayısal verilere ulaşılır. 

Bu sayısal veriler bizim tedavi planımızı yap-

maktaki yol haritamızı çizmesi açısından en 

az muayene bulguları kadar değerlidir. 

Tedavi Nasıl Olmalı
Hafif horlama ve OUAS’nun tedavisinde, 

sigara, alkol ve kullanılıyorsa sakinleştirici 
ilaçların bırakılmasından başlanmalı,  kilo ve-
rimi veya pozisyonel yatış tedbirleri ve ağız 
içi aparatler kullanımıyla devam edilebilir. 
Hafif  orta dereceli apneler bu önlemlere ek 
olarak cerrahi bir takım müdahaleler tedavi 
yöntemleri olabiliyorken, Apne hipopne in-
deksi belli bir seviyenin üstündeki ağır apne-
li hastalarda ise devamlı ya da aralıklı olarak 
pozitif basınç verilerek uyku esnasında üst 
hava yolunu açık tutmaya yarayacak cihaz-

lar tek çözüm haline gelmektedir.

Çocuklarda Ne Yapılmalı

Çocuklardaki horlama ve uyku apne-

sinin tek ve net çözümü ise bademcik ve 

geniz etinin alınmasıdır.

HORLAMA VE 
UYKU APNESİ

Tanı Koyma Yöntemi

Horlama ve OUAS’nun teşhisi 

açısından ilk yapılacak hasta ve ya-

kınının detaylı anamnezinin (teşhiş 

için hastalık geçmiş öyküsü) alınma-

sı, ardından hekim tarafından hasta-

nın genel yapısının incelenerek kilo, 

boy oranı ve boyun ve çene yapısı-

nın gözlenmesidir. Hastalar genel-

likle orta yaş ve üzeri erkeklerdir ve 

%70’inde kilo; ideal kilonun %15-20 

fazlasıdır.  KBB hekiminin yapacağı 

endoskopik muayene ile tüm üst 

solunum yollarının çeşitli patolojiler 

açısından incelenmesi ikinci aşa-

mayı oluşturur. Çeşitli manevralarla 

bölgede ki daralma yapan yerlerin 

kabaca tespiti gereklidir. Son yıllar-

da “uyku endoskopisi” de popülarite 

kazanmış bir yöntemdir.

Op. Dr. Derya BERK

deryaberk@centralhospital.com

Kulak Burun Boğaz
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Günümüzde klima, yaz aylarının sıcağından ve neminden korunabilmek için hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası haline geldi. Küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların her geçen yıl daha da artmasıyla klima 
kullanımında da artış yaşandı. Ancak mekanlarda ve araçlarda kullanılan klimaların yanlış kullanımından 
doğan zararları da azımsanmayacak kadar fazla. Klimanın bilinçsiz kullanımı kas ağrıları başta olmak 
üzere tutulmalara, enfeksiyon hastalıklarına ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. 

YAZIN KLİMA 
KULLANIMINA DİKKAT

Klima kaynaklı sağlık problemleri genellikle 

bilinçsiz veya aşırı kullanım sebebiyle görülür. 

Sıcak yaz günlerinde mekan içi ve dışındaki sı-

caklık farkı ve ani hava değişimi vücut direncini 

düşürür. Bu durum da viral enfeksiyonların sık 

görülmesine sebep olur. Özellikle klima ilk çalış-

tırıldığı zamanlarda filtresinde biriken mikroplar 

havaya karışarak enfeksiyonlara neden olabilir. 

Enfeksiyona bağlı olarak zatürre başta olmak 

üzere çeşitli hastalıklar da gelişebilir. Bilinçsiz kli-

ma kullanımında çocuklar, yaşlılar, şeker hasta-

ları ve böbrek yetmezliği olan kişiler daha çok 

tehlike altındadır. Çünkü 

bu gruptaki kişilerin vü-

cut dirençleri klimanın 

havaya saçtığı bakteriler 

nedeniyle daha da zayıf 

düşebilir.

” L e j y o n e r ” 
Hastalığına Dikkat

Lejyoner Hastalığı, 

“Legionella pneumop-

hila” adlı bir bakterinin 

neden olduğu bir hasta-

lıktır. Bu bakteri, akciğer-

lere yerleşip zatürreye 

yol açabilir. Klimaların 

içerisinde oluşan nemli 

ortam, bu bakterinin yaşaması ve çoğalması 

için elverişlidir. Bu nedenle klima filtrelerinin 

özelliklerine göre belirli aralıklarla temizlenme-

si ve değiştirilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca 

filtrelerin orijinal olmasına da dikkat edilmedir. 

Kalitesiz filtrelerin daha çok mantar, küf, virüs 

ve bakterileri barındırdığı unutulmamalıdır.

Kas Ağrılarına ve Tutulmalara 
Dikkat

Aşırı sıcak nedeniyle terleyen kişilerin 

kasları gevşer, aynı anda klimanın etkisiyle 

karşılaşınca da şiddetli kas ağrıları ve kas 

tutulmaları yaşanabilir. Bu duruma hapşır-

ma, geniz akıntısı, gözlerde sulanmaya-

şarma, kuru öksürük de eklenir. Bu sebep-

le klimanın verdiği havanın direk olarak 

yüz ve vücudun diğer bölgelerine isabet 

belirli zaman aralıklarıyla ve vücudun ısı deği-

şikliğine göre ortam soğutulmalıdır.

Klima Çalışırken Pencerenizi 
Aralayın

Klima çalışırken ortamdaki pencereler-

den biri az da olsa aralanabilir. Sıcaksoğuk 

hava değişimini sağlamak için klimalı mekanı 

sık sık havalandırmak da fayda sağlar. Klima-

nın açık olduğu ortamlarda uyumak oldukça 

tehlikelidir. Odalar yatmadan önce klima ile 

serinletilmeli ve sonrasında mutlaka kapatıl-

malıdır. Ayrıca klimalı or-

tamlarda sigara içilmesi 

de oldukça zararlıdır.

Klima Çarpması 
Yaşandıysa Hemen 
Hekime Görünün

Klima çarpması so-

nucu rahatsızlık yaşayan 

kişiler hemen konusun-

da uzman bir hekime 

başvurmalıdır. Ardından 

şikayetleri ortadan kaldı-

racak ilaç tedavisine baş-

lanmalıdır. Klima nede-

niyle ortaya çıkan zatürre 

tedavisinde ise 15-20 gün 

süresince hastaya antibiyotik verilir. Uygun 

doz ve sürede kullanıldığında hasta tama-

men iyileşir. Ayrıca klimanın ortamdaki nem 

oranını azaltması kronik bronşit hastası olan 

kişilerin balgamlarını dışarı atmalarını da zor-

laştırır. Bu sebeple kronik bronşit hastaların-

da öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler daha 

sık görülür. Klima çarpması sonucu öksürük, 

ateş, yorgunluk gibi bulgular görülüyorsa 

grip ile karıştırılmamalı, zatürre başlangıcı 

olabileceğinden hemen bir göğüs hastalıkları 

uzmanından yardım alınmalıdır.

etmemesi gerekir. Eğer klimanın yönü 

çevrildiği halde boyun ve omuz bölgesin-

de tutulma hissi ve ağrılar yaşanıyorsa o 

bölgeler bir şal ile sarılarak soğuk havanın 

direk temas etmesi önlenebilir.

Araç İçindeki Klima Yüz 
Felcine Yol Açabilir

Araba içinde kullanılan klima da, solu-

num yolu hastalıklarından bronşit, sinüzit 

ve zatürreyi tetikleyebilir. Bunların haricinde 

göz ve beyin iltihabı, bademcik iltihabı, bazı 

kas hastalıklarına da sebep olabilir. Çok faz-

la yüze temas eden klima, nadiren de olsa 

yüz felcine yol açabilir. Bu sebeple araçta 

klima kullanılırken, yüz ve göğüs bölgesine 

serin havanın direk gelmesi önlenmeli, kli-

ma ön cama doğru yönlendirilmelidir.

Klimanın Bakımı 
Aksatılmamalı

Klima doğru kullanıldığında ve düzenli 

olarak bakımı yapıldığında rahatlıkla kullanı-

labilir. Alınacak bazı önlemlerle oluşabilecek 

hastalıklarından da korunmuş olunur. Ön-

celikle klima içindeki filtreler bakterilere karşı 

koruyucu özellikte olanlardan seçilmelidir. 

Klimanın en uygun serinletme ısı seviyesi ise 

18 derecedir. Klimanın ayarı yapılırken aniden 

en soğuk konuma getirilmemeli, yavaş yavaş 

Terliyken Klimalı 
Ortama Girmeyin!

Aynı durum restoran ve alışveriş 

merkezi gibi kapalı mekanlar için de 

geçerlidir. Eğer uzun süre bu tarz or-

tamlarda durulması gerekiyorsa, klima-

nın verdiği serin havadan olabildiğince 

korunmak gerekir. Özellikle aşırı serin 

olan mekandan dışarı çıkıldığında direk 

sıcak havayla temas eden vücut tutul-

maya ve kaslarda ağrı oluşumuna daha 

müsaittir. Aynı şekilde terliyken klimalı 

bir ortama girmek de, ani sıcaklık deği-

şimi sebebiyle kas kasılmalarına, boyun 

veya bel tutulmalarına sebep olabilir. 

Bu yüzden fıtık problemi ve kireçlenme 

sorunu olan kişilerin özellikle tedbirli ol-

maları gerekir. 

Uzm. Dr. Mübeccel Akman

mubeccelakman@centralhospital.com

Göğüs Hastalıkları ve Alerji
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SIĞ SUYA
ATLAMAYIN!

Sığ suya balıklama atlayışlar boyun 

kırıklarına yol açabilir. Kırılma sonucu 

omurilikte zedelenme, ezilme, kesilme 

olabildiği gibi omuriliğin beyine yakın üst 

kısımlarında ani şişme oluşabilir. Solunum 

merkezi omuriliğin ani şişmesi yüzünden 

etkilendiğinden boğulma yaşanır. Kişi bo-

ğulmaktan kurtulsa dahi bu defa da felç 

olma riski ile karşı karşıya kalır. Sığ sulara 

atlamak omurilik felcine sebep olabilir ve 

bu vakaların büyük bir kısmı kafa trav-

ması da geçirdiğinden maalesef ölümle 

sonuçlanır.

Sığ Sulara Atlamak Omurilik 
Felcine Sebep Olabilir

Derinliği fazla olmayan sulara balıkla-

ma atlama sırasında, alnını yere çarpan ki-

şilerde boyun omurgasının aniden geriye 

doğru zorlanmasından kaynaklı hasarlar 

görülebilir. Bu zorlanma hem omurgada, 

hem boyun bölgesindeki omurları birbiri-

ne bağlayan bağlarda hem de omurilikte 

aşırı derecede zedelenmelere neden olur. 

Omurilikteki hasar sonucu da birçok sinir 

hücresi kaybedilir. İşlevini kaybeden sinir 

hücreleri hiçbir şekilde geriye getirile-

mez. Bu yüzden de vücudun aşağı böl-

gesinde felç oluşur. Omuriliğin tamamı 

ileri derecede zarar gördüğünden kollar 

ve bacaklarda da duyu kaybı olur. Hasta 

ömür boyu tekerlikli sandalyeye mah-

kum olur. Eğer omurilik hasarı kısmen 

olmuşsa kollar ve bacaklarda ciddi kuv-

vet kaybı görülebilir. Bunun sonucunda 

hasta yürüyemeyebilir. Omurilikteki sinir 

hücrelerini onarmak neredeyse imkansız 

olduğundan felç riski çoğunlukla kalıcı 

olur.

Sığ suya atlama ile oluşan felç sadece 

duyu ve hareket kaybına neden olmaz, 

aynı zamanda iç organlarda da bozulma-

lara yol açabilir. Hastada bağırsak boşaltı-

mı gerçekleşmeyebilir, akciğeridrar yolu 

enfeksiyonları ve böbrek işlevinde bo-

zulmalar görülebilir. Ayrıca cildin direnci 

ve duyusunda azalma olacağından bası 

yaraları açılabilir. Tüm bu rahatsızlıklar 

rehabilitasyon sürecinde gecikmelere yol 

açar ve hastanın sağlık durumunun daha 

da ağırlaşmasına sebep olur.

Suyun Derinliği Kıyıdan veya Yu-
karıdan Bakıldığında Anlaşılmaz

Suyun derinliği kıyıdan veya yuka-

rıdan bakıldığında tahmin edilemez. Bu 

sebeple su altında kaya ve benzeri bir 

cisim olabileceğinden balıklama atlamak 

oldukça tehlikelidir. Bulanık, dibi görün-

meyen suların, derinliği bilinmeyen ha-

vuzların ve sahil kıyılarındaki yıkık iskele 

kenarlarından yapılan balıklama atlayış-

ların büyük riskler taşıdığının unutulma-

ması gerekir. Türkiye Omurilik Felçlileri 

Derneği’nce yapılan araştırmalar, güvenli 

su derinliğinin 2 metre ve üzeri olduğu-

nu belirtiyor. Gelişmiş ülkelerde 15 yaşın 

altındaki ölümlerde havuz kazalarının 2. 

sırayı aldığını ifade eden uzmanlar, boğul-

ma olaylarında müdahalede geç kalınma-

sının, anoksik beyin sendromunu ortaya 

çıkarabileceğini de belirtiyor.

En Çok Genç Erkeklerde Görülüyor!

Sığ suya atlama vakalarının, 12-25 yaş 
arasındaki genç erkeklerde görülmesinin 
başlıca sebebi,  o yaş grubundaki erkekle-
rin balıklama atlamayı genellikle cesaret 
gerektiren bir davranış ve bir güç gös-

tergesi olarak görmelerinden kaynakla-

nıyor. Sığ suya balıklama atlama sonucu 

oluşan kazaların büyük çoğunluğunda 

kısmi veya tam felç görülüyor.

Özellikle kafa üstü suya atlandığında, 

boyun omurlarında kırılma ve omurilik-

te ezilmeler oluşuyor. Boyundaki kırılma 

sonrasında ise eller, kollar ve bacaklar 

felçli hale geliyor. 

Derinliği Bilinmeyen Yerler-
de Yüzmeyin!

Derinliği bilinmeyen yerlerde yüzü-

lecekse öncesinde iyice araştırma yapıl-

malıdır. Özellikle sığ suları gösteren uyarı 

levhalarının bulunmadığı yerlerden uzak 

durulmalıdır. 

Uyarı Levhaları Şart

Bu kazaların yaşanmaması için yapı-

lacak en önemli adımlardan biri de uyarı 

levhalarıdır. Ne yazık ki ülkemizde birçok 

sahilde uyarı levhaları bulunmuyor. Bu 

sebeple suya girmeden önce çok dikkatli 

olunmalıdır. Ayrıca sığ sulara balıklama 

atlama sonucu yaralanan hastaya yapı-

lacak ilk müdahale konusunda toplumu-

muz eğitimli değil. Mutlaka bu vakalarda 

insanlar bilinçlendirilmeli ve gerekli eği-

timler verilmelidir. 

10.
Sayfa

005DAA

centraltr centralhospital centraltr

Yanlış ilk yardım uygulaması 
felce sebep olabilir

Bu tip travmalarda öncelikle ka-

zazedeyi uygun koşullarda en yakın 

hastaneye nakletmek gerekir. Dikkat 

edilmesi gereken en önemli konu ise 

hastanın taşınması sırasında boynu-

nun hareket etmesini korse ve ben-

zerleriyle engellemektir. Hastanın 

taşındığı zeminin de düz olması ge-

rekir. Bu vakalardaki hastalarda gizli 

kırıklar olabilir. Bu sebeple her vaka-

da yaralı kişinin omurgasında kırık 

varmış gibi davranarak hastaya özen 

gösterilmelidir. İlk yardım yapılacağı 

sırada tüm bu kurallara titizlikle uyul-

malıdır. Hastada omurga kırığı varsa 

ve yanlış ilk yardım uygulaması yapı-

lırsa kişi felç olabilir. Yaşanan sakatlık-

ların birçoğu hastalar taşınırken yapı-

lan hatalar sonucu kalıcı hale geliyor. 

Yaz aylarında en sık rastlanan vakalardan biri olan sığ sulara balıklama atlayışlar, tüm uyarılara rağmen 
her yıl çok sayıda omurilik felci ve ölüm vakalarına yol açıyor. Sığ suya atlama olayı, en çok 12-25 yaş arası 
genç erkeklerde görülüyor.

Uzm. Dr. Şahap Demirboğan

sahapdemirbogan@centralhospital.com

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
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Yaz Aylarında Sıvı Kaybına Bağ-
lı İshaller Çocukları Zorluyor

Çocuklarda sıklıkla görülen ishal, vücutta 

çeşitli mikroplara maruz kalma sonucu baş 

gösterir. Yaz aylarında ise her türde ishalle kar-

şı karşıya gelinebilir. Güvenilirliğinden emin 

olunmadan tüketilen sular ve çeşitli gıdalarla 

alınan mikroplar nedeniyle, ishalle birlikte kus-

ma sorunları da görülebilir. Özellikle vücutta 

sıvı kaybı çocuklara ciddi sıkıntılar yaşatabilir. 

Çocukları yaz aylarında ellerini sık sık yı-

kamaları konusunda teşvik etmek gerekir. 

İçeriğinde çiğ malzemeler kullanılan salata 

gibi besinlerin ise bol sirkeli su içinde bekletil-

dikten sonra sofralardaki yerini alması gerekir. 

Açıkta yiyecek bulundurmamaya özen gös-

terilmeli. Çocukları dışarıda unutulan besin-

lerden uzak tutmak da yaz aylarında yayılan 

mikroplardan korunmalarına yardımcı olabilir.

Kaybedilen Sıvı Geri Kazandırılmalı-
dır

İshal hastalığıyla birlikte idrar yapama-

ma ve gözyaşı kuruluğu da gözlemlenebilir, 

bu durum birkaç gün veya 1 hafta boyunca 

devam edebilir. Tedavi aşamasında ise, vü-

cuttaki sıvı kaybı önlenmeli ve ishal sırasında 

kaybedilen sıvı oral yolla geri kazandırılmalı-

dır. Bebek vücudu ise çocuklara göre daha 

fazla hassasiyet gerektirdiğinden, iki kat özen 

istiyor. Bu nedenle besleme öncesi ve sonra-

sında, bebeğin biberonunun 30 dakikadan 

fazla dışarıda bırakılmaması gerekir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları Özel-
likle Kız Çocuklarını Hedef Alıyor

Yaz aylarında çocuklarda sıklıkla rastla-

nılan hastalıklardan bir diğeri de idrar yolu 

enfeksiyonlarıdır. Tatil maceralarının vazgeçil-

mezi haline geldiği düşünülen havuz ise bu 

hastalığın baş nedenlerindendir. Bu enfek-

siyon özellikle kız çocuklarında görülür. Bu 

probleme karşı havuz sonrası tüm vücut, kız 

çocuklarında ise genital bölge iyice yıkanma-

lıdır.

Güneş Çarpması Ölümcül So-
nuç Doğurabilir

Tüm çocuklar, güneşten ve güneş ışınla-

rından korunmaya özen gösterilmelidir. Çün-

kü çocukların güneşte fazla kalması, güneş 

çarpmaları ve yanıkları beraberinde getirebilir. 

Hatta güneş çarpması, ciddi tablolara neden 

olabilirken, hastanın kaybıyla dahi sonuçlana-

bilir. Çocukların gölgede ya da şemsiye altın-

da bulunması ise ışınlardan korunmasında 

yetersiz kalabilir. Bu zararlardan koruyabilmek 

için çocuklar, ışınların dik geldiği 11.00-16.00 

aralığındaki tehlikeli saatlerde direkt güneş 

ışığıyla buluşturulmamalıdır. Mecburen dışarı 

çıkarılması gerekiyor ise muhakkak şapka ve 

gölgelik kullanması gerekir. 

Kaşıntı ve İsilik Görülebilir 

Güneşin diğer bir fiziki etkisi de yanıklar-

dır. Çocukları yanık problemlerinden koru-

mak için ise yüksek faktörlü güneş kremi ve 

yağlar kullanılmalıdır. Güneş etkilerine karşın 

çocukları aşırı giydirmek de en sık yapılan 

hatalardandır. Gölgede bulundurmak şartıyla, 

çocukların kol ve bacakları açıkta bırakılmalı-

dır. Sıcak havada aşırı giydirilen çocuklarda 

kaşıntı ve isilik görülebilir. İsiliğin enfekte olma-

sı durumu ise ciddi problemlerin yaşanması 

anlamına gelebilir.

Haşerat Sokmaları Çocuk Sağ-
lığını Tehdit Edebilir

Yaz aylarında genişleyen bitki örtüsü, be-

raberinde sinek ve böcek gibi çeşitli haşerat-

ların artmasına neden olur. Oyun alanlarında 

çocukları tehdit eden bu haşeratlar, kimi za-

man bir tehlike oluşturmazken, kimi zaman 

da yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. 

Bu nedenle acil müdahale gerektirebilecek 

durumlar için yarı yarıya sulandırılmış alkol 

ve bez parçası bulundurulmalıdır. Alkollü bu 

bezin, haşerat sokmasının yol açtığı şişlikler 

üzerine uygulanması şişliklerin azalmasına 

yardımcı olacaktır. Fakat yılan, akrep veya çı-

yan sokmalarında çocuğa herhangi bir mü-

dahalede bulunulmamalı, en acil şekilde bir 

hekime başvurulmalıdır.

ÇOCUKLARDA YAZ HASTALIKLARINA
KARŞI ÖNERİLER

Enfeksiyonlara Karşı Havuz 
Değil Deniz Kullanılmalı

Birtakım virüsler boğaz, göz ve 

kulak gibi yerlerde çeşitli enfeksiyon-

ları tetikleyebilir. Bu tür virüsler yine 

çocukların gözdesi olan havuzlardan 

bulaşabilirken, suyunun temizliğin-

den emin olunmayan havuzlar ise 

cilt ve bağırsaklardaki enfeksiyonları 

tetikleyebilir. Çocukları bu hastalık-

lardan korumak için mümkünse ha-

vuza girişine müsaade edilmemeli, 

havuz yerine deniz alternatifi değer-

lendirilmelidir. 

Yazın yükselen hava sıcaklığı, yetersiz sıvı tüketimi ve yanlış beslenme nedeniyle çocuklarda birçok hastalık 
görülebiliyor. Dikkatsiz deniz ve havuz kullanımına bağlı yaşanan enfeksiyonlar, ishaller, güneş yanıkları 
ve güneş çarpması, isilikler ve haşerat sokmaları yazın çocuk sağlığını tehdit edebilen en önemli nedenler 
arasında yer alıyor.

Uzm Dr. Süha Ünüvar

suhaunuvar@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

annebebek

sosyalmedya1
Yapışkan Not
büyük harf olucak
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Vajina, başta laktobasiller denilen 

mikroorganizmalar olmak üzere birçok 

organizma ile doğal florayı oluşturmak 

için kolonizedir. Sağlıklı bir kadında vaji-

nal bölgenin fizyolojik PH dengesi asidik-

tir ve bu asidik ortam aynı zamanda bak-

teriyel enfeksiyonların oluşmasını önler.

Her kadında bir miktar akıntı vardır. 

Normal akıntı genellikle kokusuz, şeffaf 

veya beyazımsıdır. Bazen de iç çama-

şırda kuruduğunda hafif sarımsı renkte 

olabilir. Ayrıca ince beyaz benek şeklin-

de partiküller içerebilir. Genellikle kaşıntı 

yoktur, cinsel ilişkide ağrı yapmaz. Adet 

dönemi, duygusal stres, beslenme duru-

mu, gebelik, cinsel uyarılma veya doğum 

kontrol hapları da dahil olmak üzere ilaç 

kullanımı nedeniyle normal akıntıda deği-

şiklikler olabilir.

Adet Döneminde Enfeksi-
yonlar Daha Sık Görülebilir

Adet döngüsü (menstrüel döngü) 
vajinal ortamı etkiler. Adet döngüsünün 
ortalarına doğru vajinal salgıların arttığını 
ve şeffaf olduğunu fark edebilirsiniz. Bu-
nun sebebi döllenmeyi kolaylaştırmaktır. 
Vajinal PH dengesi, adet döngüsü sıra-
sında dalgalanma gösterir. Adet öncesi 
ve adet dönemi asiditenin en düşük se-
viyede olması sebebiyle, enfeksiyonlar 
yaygın olarak bu dönemde gözlenir. 

Bu Bulgularla Karşılaşıyor-
sanız Dikkat!

Vajinal akıntının rengindeki ve mik-

tarındaki değişiklikler, vajinal enfeksiyon 

bulgusu olabilir. Eğer aşağıdaki semp-

tomlardan birini yaşıyorsanız, vajinal en-

feksiyon ihtimaliniz artar.

Akıntıya eşlik eden kaşıntı, yanma hissi, 

kızarıklık, 

Kasık ağrısı,

İdrar yaparken ya da cinsel ilişki sırasında 

yanma hissi,

Peynir kesiği şeklinde beyaz parçalı akıntı,

Gri, beyaz veya sarı, yeşil kötü koku 

ihtiva eden akıntı,

Genital bölgede şişlik ve ödem.

Vajinal Enfeksiyonları Basit 
İpuçlarıyla Önleyebilirsiniz

Uzun süreli ve tek eşli bir ilişkiniz yok-

sa cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara 

karşı koruma bakımından, partnerinizin 

birliktelik sırasında kondom kullanımı 

önem taşır.

Sağlıklı beslenme, aşırı şeker ve alkol 

tüketiminden uzak durmak, taze meyve 

ve sebze tüketimini artırmak, iyi uyku 

düzeni, yeterli sıvı alımı vücut direncini 

artırarak enfeksiyonlara yatkınlığı azaltır.

Genital bölgeyi kuru ve temiz tutmak, 

günlük iç çamaşırı değiştirmek önemlidir. 

Genital bölgenin ıslak ya da nemli kalma-

sı başta mantar enfeksiyonu olmak üzere 

enfeksiyonlar için zemin hazırlar.

Sıkı, dar kıyafet giymemeye özen gös-

terilmelidir. Uzun süre giyilen sentetik ve 

sıkı kıyafetler, genital bölgenin havalan-

mamasına ve nemli kalmasına yol açar.

Tuvalet kullanımı sonrası genital böl-

ge önden arkaya doğru silerek temizlen-

melidir. Bu yöntem, makat çevresinde 

bulunan mikropların vajinaya doğru ta-

şınmasını önler.

Parfüm içeren tuvalet kağıtları, koku-

lu kişisel hijyen ürünleri kullanımı genital 

bölge için zararlıdır. Kullanımından kaçı-

nılmalıdır.

Vajina içini basınçlı su ile yıkamak, 

vajinal floranın bozulmasına ve patojen 

mikroorganizmaların artmasına sebep 

olabilir. Aynı zamanda mevcut vajinal 

enfeksiyon üst genital sisteme taşınarak 

rahim tüp ve yumurtalık enfeksiyonuna 

zemin hazırlayabilir.

Genital bölgenin temizliği için kul-

lanılan ağda ve jilet gibi yöntemlerin kıl 

köklerinde enfeksiyon, ciltte ise tahriş 

oluşturması, vajinal enfeksiyonlara zemin 

hazırlayabilir.  

Tedavi bitene kadar ve semptomlar 

düzelene kadar cinsel birliktelikten kaçı-

nılmalıdır.

Adet döneminde ped ve özellikle 

tampon değişiminin sık aralıklarla yapıl-

ması gerekir. Dört saat aralıklarla tampon 

değiştirilmesi önerilir. Uzun süre değiş-

tirilmeyen tamponlarda bakteriyel üre-

me sonrası enfeksiyon riski artmaktadır. 

Toksik şok sendromu gibi hayatı tehdit 

edebilecek enfeksiyonlara sebep olabil-

mektedir.

Vulvovajinal irritasyon yapabilecek 

sabun, şampuan, duş jeli ürünlerden ka-

çınılmalıdır.

Tedavinin bitmesine rağmen semp-

tomlarda düzelme olmazsa tekrar heki-

me muayene olmak gerekir. Muayene 

öncesi son 48 saat vajinal yolla ilaç kul-

lanmamış olmasına özen gösterilmelidir.

annebebek
VAJİNAL ENFEKSİYONLARDAN

KORUNMAK MÜMKÜN

Op. Dr. Yaren Tuba BEKTAŞ

yarenbektas@centralhospital.com

Kadın Hastalıkları ve Doğum
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Bebek sahibi olma fikri ve hamilelik, şüphesiz hayatın en doğal ve en heyecan verici 
sürecidir. Fakat bu süreç, mutluluk kadar zorlu bir dönemin de işaretçisidir. Yaz 
aylarının geldiği şu günlerde tatil planları yapılırken, anne adaylarının zihnini ise 
“hamilelikte seyahat yapabilir miyim, yolculukta nelere dikkat etmeliyim, hamileliğin 
hangi dönemleri seyahat için uygundur, hangi seyahat araçlarını kullanabilirim” gibi 
sorular kurcalayabiliyor. 

Son Aya Kadar Seyahat 
Mümkün

Seyahat için en uygun zaman 2. 

Trimester yani 9 aylık gebelik sürecinin 

ikinci üç aylık dönemi olarak kabul edilir. 

Fakat zorunlu hal durumlarında uygun 

koşulların sağlanmasıyla son aya kadar 

seyahat yapılabilir. En çok dikkat edilmesi 

gereken konu ise, yüksek rakımlı ve 

aşırı sıcak iklime sahip bölgelerin tercih 

edilmemesidir. Tropikal bölgelerde 

Seyahat sırasında emniyet kemeri uygun 

takılmalı, arka koltukta oturulmasına 

ve koltuk mesafesinin yeterince geniş 

ayarlanmış olmasına dikkat edilmelidir. 

Seyahatte yaşanabilecek acil 

durumlar için kan grubu, kronik ya da 

sağlık sorunu oluşturan durum bilgisi, 

hekim numarası gibi kişisel sağlık bilgileri, 

başkalarının da ulaşabileceği yerlerde 

tutulmalıdır. Ayrıca çantada kan şekeri 

düzenleyici atıştırmalıklar ve bol miktarda 

sıvı bulundurulmalıdır. Seyahatte rahat 

ve ferah kıyafetler, bilhassa pamuklu 

giysiler tercih edilmelidir. Naylon ve 

benzeri kumaşlardan kaçınılmalıdır. 

Bulantı ve kusmaları arttırma ihtimaline 

karşın, deniz seyahatlerinden mümkün 

olduğunca uzak durulmalıdır.

Hava Yastıkları Son Derece 
Güvenlidir

Halk arasında, araçlardaki hava 

yastıklarının hamileler için zararlı 

olabileceği yönünde bir söylenti 

yaygındır. Fakat hava yastıkları, 25cm 

uzaklıkta olduğu sürece hamilelere 

bir zarar teşkil etmez. Aksine kaza 

durumlarında güvenlik açısından büyük 

yarar sağlar. Ancak anne adayı arabayı 

kendi kullanıyorsa direksiyon ve koltuk 

arasındaki mesafeyi olabildiğince geniş 

tutmaya dikkat etmelidir.

Tren ve Otobüs Yolculukları 
Yüksek Stres Sebebi

Tren ve otobüs yolculukları bir hayli 

uzun sürmesi ve ihtiyaç durumlarında 

mola verilememesi sebebiyle anne 

adaylarına strese sebep olabilir. Bu 

nedenle mümkün olduğunca özel 

araçlarla seyahat etmeye gayret 

edilmelidir. Fakat otobüs ya da tren 

yolculuğu yapılması zorunlu ise ortamın 

hava dengesi ayarlanmalı, araç içi 

havalandırılmalıdır.

Uçak Seyahati Daha Fazla 
Dikkat Gerektiriyor

Seyahat aracı olarak uçak tercih 

ediliyorsa, kabin basıncının sorun 

oluşturmamasına ve yüksek irtifalarda 

uçak içi oksijenin azalmamasına dikkat 

edilmelidir. 34. haftaya kadar uçağa 

binilebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında seyahat 

edilecekse yolculuğun sarsıcı ve yorucu 

olmamasına özen gösterilmelidir. Her iki 

saatte bir hareket edebilme fırsatı bulmak 

adına uçağın koridor veya ön kısmında 

oturmaya özen gösterilmelidir. Yine kan 

dolaşımını sağlanmak için belli aralıklarla 

ayaklar uzatılmalıdır.

Vücudun Düzeni Korunmalı

Hamileler, beslenme alışkanlıklarını 

değiştirmeyecek, kendilerini yormayacak, 

uyku ve dinlenme alışkanlıklarını fazla 

etkilemeyecek bir seyahat tercih 

etmelidir.  Seyahat ederken, bebeğin 

gelişiminin devam ettiği gözden 

kaçırılmamalı ve mümkün olduğunca 

hareket etmeye özen gösterilmelidir.

annebebek
HAMİLELER

SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

planlanan seyahatler için, herhangi bir 

riskle karşılaşma ihtimaline karşı bölgeye 

uygun aşılar yaptırılmalıdır. Hamilelikte 

yolculuk süresi uzun tutulmamalı, daha 

kısa sürecek rotalar oluşturulmalıdır. Varis 

problemi yaşayan anne adayları ise uzun 

sürecek seyahatlerde hekim tavsiyesi ile 

varis çorabı kullanmalıdır. 

Yolculuklarda Hareket İhmal 
Edilmemeli

Özel araç ile seyahat yapılacaksa, her 

iki saatte bir mola verilmeli, bu molalarda 

yürüyüş yapılmalıdır. Anne adayı beline 

de küçük bir yastıkla destek sağlamalıdır. 

Op. Dr. Cengizhan Kolata

cengizhankolata@centralhospital.com

Kadın Hastalıkları ve Doğum

sosyalmedya1
Yapışkan Not
büyük harf olacak
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Hamilelik döneminde çalışan anne adayları için, doğum sonrası işe dönmek duygusal 
karmaşa yaratabiliyor. Özellikle bebeklerinin süte ihtiyacı olduğu dönemde, emzirme 
konusunda zorluklar yaşanabiliyor. Ülkemizde çalışan anne sayısının giderek arttığı 
düşünülürse, annelik ve kariyerin birlikte yürütülmesi gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. 
Bu durum zor görünse de, planlı bir çalışmayla zorlukların üstesinden gelmek mümkün. 

Bebek sahibi olmak, bir kadının ka-

riyerinde sonun başlangıcı değildir. Gü-

nümüzde iş hayatında aktif olarak yer 

alan kadınlar,  aynı zamanda da annelik 

görevlerini başarıyla yapabilmektedir. Bu 

görevlerden birisi de, bebeğin beslenme-

sidir. Çalışan bir anne, hem işini hem de 

bebeğinin bakımını bir arada yürütebilir. 

Tek yapılması gereken, önceden plan 

yapmak ve çalışan bir anne olmanın ge-

tirdiği zorluklara hazırlıklı olmaktır.

İşe Geri Dönmek Duygusal 
Karmaşa Yaratabilir

Yeni anne olan kadınlarda, işe geri 

dönmek duygusal karmaşa yaratabilir. 

Özellikle bebeğe başka birinin bakıyor 

olması suçluluk duygusuna sebep olabi-

lir. Bebek için önemli olan fiziksel ve psi-

kolojik ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bir 

anne ekstra bir gayretle bu görevlerini 

rahatlıkla yerine getirebilir. Çalışırken de 

bebeğin beslenmesini, bakımını ve diğer 

ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Meme Pompası İle Süt Sağıl-
malı

Yeni anne olmuş bir kadın işe başla-

dığında, ilk olarak iyi bir süt sağma maki-

nesi edinmelidir. Meme pompası elektrik 

ile ya da elle çalışıyor olabilir. Anne, ken-

dini rahat hissedeceği bir modeli tercih 

etmelidir. Süt sağma, pratik gerektiren bir 

işlemdir. Bu sebeple deneyim kazandıkça 

her seferinde biraz daha çok süt sağıla-

bilir. Süt çekme sıklığı kadar, sağma süre-

sinin uzunluğu da, vücudu süt üretmesi 

için uyarır. Bu nedenle, annenin işyerinde 

3 saat aralıklarla, mümkünse 15’er dakika 

sütünü sağması gerekir. Yeterli vakti yok-

sa birkaç dakika bile sağmak en azından 

süt üretimini uyarması ve göğüslerin bo-

şaltılması açısından faydalı olacaktır. Aksi 

takdirde, göğüslerde süt birikir ve süt 

kanalları tıkanabilir. Bu durumda göğüs 

sağarak rahatlatılmazsa enfeksiyon geli-

şebilir.

Eğer annenin sütü çok ise, işe başla-

madan önce günde en az bir kere sütü-

nü sağarak, ufak bir depo oluşturmalıdır. 

İşyerinde sütünü sağabilmek için uygun 

bir ortam sağlamalı, bu konuda gerekli 

izinleri almalıdır. 3 saatte bir sağdığı sütü-

nü buzdolabında saklamalı; eve götürür-

ken de buz kalıpları arasında özel soğutu-

culu bir çantada taşımalıdır.

Eğer anne işyerinde kendini rahatsız 

hissediyor ise; iş arkadaşlarına, aralarda 

süt sağdığını söylemek zorunda değildir. 

Bu durumun işini engellemeyeceğini bil-

meli ve kendisini motive etmelidir. Ayrı-

ca iş yerinde yedek bir kıyafet ve göğüs 

pedleri bulundurmak da yararlı olacaktır. 

Sütü Muhafaza Etmek Çok 
Önemli

Annenin sütünü hijyenik ve güven-

li bir yerde muhafaza etmesi oldukça 

önemlidir. Sağılan sütler, saklama po-

şetleri içinde 24-48 saat buzdolabında, 

2 haftaya kadar tek kapılı buzdolabının 

dondurucu kısmında, 3 aya kadar da iki 

kapılı buzdolabının dondurucu bölümün-

de ve 6 aya kadar derin dondurucuda 

0ºF (18 ºC) derecede saklanabilir. Süt 

saklama poşetinde bulunan sütler, be-

beğe verilmeden önce, ılık su dolu bir 

kap içerisinde benmari usulü ısıtılmalıdır. 

Isıtılan süt; kaşıkla veya bu amaçla üreti-

len küçük kadehlerle bebeğe verilmelidir. 

Bebek sütü bu şekilde almıyor ise, bibe-

ron da kullanılabilir. Çalışan anne, evden 

çıkarken ve işten döner dönmez mutlaka 

bebeğini emzirmelidir.

Eşin ve Aile Çevresinin Des-
teği Şart

Çalışan anneler hem gündüz dinlen-

meye zaman bulamadıkları hem de gece 

uykularını yeterli alamadıkları için genel-

de yorgun ve stresli olurlar. Özellikle do-

ğum sonrası erken dönemde depresyon 

çok sık görülür. Bu sebeple annenin hem 

fiziksel hem psikolojik olarak desteklen-

mesi gerekir. Anne hamilelikte olduğu 

gibi kendisine özen göstermeli, dengeli 

beslenmeli ve günde 2-3 litre sıvı tüket-

melidir. Kendisine iyi bakamayan anne, 

bebeğiyle de yeterince ilgilenemez. Bu 

süreçte eşin anneye destek olması, be-

beğin bakımı konusunda da yardımcı ol-

ması çok önemlidir. Aksi halde bu süreç 

anne için zor geçebilir. Gerekiyorsa eve 

bir yardımcı alınmalı veya aile çevresinde 

destek olabilecek biri var ise, ondan yar-

dım istenmelidir. 

ANNELİK VE KARİYER
BİR ARADA

14.
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annebebek

Uzm. Dr. Öznur YILMAZ

oznuryilmaz@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları



15.
Sayfa

Güneş gözlüğü bilimsel anlamıyla, 

ultraviyole yani mor ötesi ışınlarını en-

gelleme özelliğine sahip gözlüklere veri-

len addır. Gözler sadece 400 ile 700 nm 

dalga boyları arasındaki mor ötesi ışınlara 

duyarlıdır ve bunun dışındaki ışınımı algı-

layamaz. Ultraviyole ışınları gözle görüle-

meyen dalga boyunda yer alırlar ve UV-A, 

UV-B ve UV-C olmak üzere 3 kategoriye 

ayrılırlar. Göze zarar verebilme açısından 

UV-A ışınları bu kategori içinde en önemli 

ve riskli olanıdır. Son yıllarda ozon tabaka-

sında oluşan incelmeler sebebiyle, UV-A 

ışınlarının gözler üzerindeki olumsuz etki-

leri ciddi oranda artış gösteriyor. 

Güneş Gözlüğü Aksesuar 
Amaçlı Kullanılmamalı

Gözleri, bu tehlikeli güneş ışınlarından 

koruyabilmek için doğru ve etkili bir güneş 

gözlüğünün seçilip kullanılması gerekir. Gü-

neş gözlüğü her ne kadar aksesuar olarak 

tercih edilse de, asıl görevi ultraviyole ışınla-

rının gözde yaratacağı hasarlara ve neden 

olabileceği göz hastalıklarına karşı koru-

maktır. Özellikle katarak ve sarı nokta hasta-

lığı olan kişilerin güneş ışınlarına karşı daha 

özenli olmaları gerekir.

Mor Ötesi Işınlara Dikkat!

Güneş gözlükleri sanıldığının aksine gü-

neşin görünebilen ışığından değil, görüne-

meyen ve zararlı olan mor ötesi ışınlarından 

koruma özelliğine sahiptir. Bu sebeple yaz 

aylarında mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü 

kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Güneş ışınları dünyayı çevreleyen at-

mosferden, özellikle de ozon tabakasından 

süzülerek insanlara ulaşır. Yaz mevsiminde, 

diğer mevsimlerden biraz farklı olarak, daha 

fazla mor ötesi ışınlara maruz kalınır. Zama-

nın büyük bir kısmının dışarıda geçirilmesi, 

bulutlanmanın az olması, ışınların daha dik 

gelmesi ve deniz kenarlarında yansımanın 

daha fazla olması bu durumun başlıca se-

bepleridir.  Bu yüzden göz sağlığı açısından 

güneş gözlüğüne en çok ihtiyaç duyulan 

mevsim yazdır.

Gözbebeği Işıklı Ortamda 
Küçülür

Normal sağlıklı bir gözde, göz bebeği 

ışıklı ortamda küçülür. Gözler, güneşli açık 

bir havadayken ışığa fazla maruz kaldıysa, 

göz bebeğini daraltarak güneş ışığının aşırı 

derecede girmesini engellemeye çalışır. Göz 

böylelikle dolaylı olarak mor ötesi ışınlarının 

zararlarından da kendini korumaya çalışır. 

Güneş Gözlüğü Alırken Dik-
kat Edilmesi Gerekenler  

Güneş gözlüğünün mor ötesi ışınları 

emici özellikte olması gerekir. Bu özellik an-

cak sertifikalı, kaliteli güneş gözlüklerinde 

bulunur.   

Güneş gözlüğü camlarının renkleri de 

oldukça önemlidir.  Yapılan araştırmalar, mor 

ötesi ışınlarından sonra göze zarar verebile-

cek görünen ışınların mor ve maviye yakın 

olan ışınlar olduğunu belirtiyor. Bu sebeple 

gözlük camı rengi seçilirken kahverengi, sarı 

veya yeşil renkli olanlarından kullanılmalıdır. 

Bu renklerin mavi ve mor ışığı filtre edici 

özelliği olduğundan göz sağlığı için daha 

doğru bir tercihtir. 

Gözlük camının koyuluğuna da dikkat 

edilmelidir. Gözlük camı renginin çok koyu 

olması, göz bebeğinin doğal daralmasını en-

gelleyebilir ve göz fizyolojisini bozabilir. Çok 

koyu cam, özellikle kırma kusuru olan kişiler-

de bulanıklığa ve baş ağrısına yol açabilir. Bu 

yüzden çok koyu camlar kullanılmamalıdır. 

Gözlük camlarının polarize olması ge-

rekir. Polarize güneş gözlüğü camları, par-

lak ve yansıtıcı yüzeylerden gelen ışığı filtre 

edici özellik taşırlar. Böylece ışınların daha 

doğrusal olarak göze girmesini sağlayarak 

gözdeki konforu arttırır.

Gözlük camının renginin homojen ol-

masına da dikkat edilmesi gerekir.

Güneş gözlüğü seçerken cam kadar 

çerçevenin de doğru seçimi önemlidir. Yüz 

şekline uygun ve yüze oturan modeller ter-

cih edilmelidir. Aşırı büyük ya da küçük çer-

çeveler kullanılmamalıdır.

Numaralı gözlük veya lens kullanılıyor-

sa, güneş gözlüklerinin de numaralı olması 

gerekir.

Çocuklarda güneş gözlüğü kullanımına 

başlanması için 2-6 yaş arası uygun dönem-

dir. Çocuğa gözlük kullanımını sevdirmek 

ve güneşin zararlı etkilerinden korumak için 

renkli çerçevelerden tercihler sunulabilir. 

Çocukların gözlük numaraları daha hızlı de-

ğiştiğinden, her 6 ayda bir uzman bir hekim 

tarafından kontrol ettirilmesi gerekir.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneşin zararlı etkileri de görülmeye başlandı. 
Özellikle hayati değer taşıyan organlarımızdan olan gözler için daha dikkatli olunması 
şart. Çünkü ultraviyole ışınlarına aşırı derecede maruz kalmak, gözün zarar görmesine 
neden olabiliyor. Kalitesiz güneş gözlüğü kullanımı ise riskleri daha da arttırıyor.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
KULLANIRKEN DİKKAT

Kalitesiz güneş gözlüğü 
kullanmayın!

Kalitesiz güneş gözlüğü kullanımı; 

gözlerde karanlık etkisi yaratarak, göz 

bebeğinin daralmasını engeller. Bu du-

rumda daha fazla zararlı ışığın göz içine 

girmesine yol açar. Kişi, ışıktan korundu-

ğunu düşünürken, aksine gözü daha 

fazla zarar görür. 

Güneş ışınlarının gözler üzerindeki 

zararlı etkileri sebebiyle, küçük yaşlar-

dan itibaren her kişinin güneş gözlüğü 

kullanması tavsiye edilir. 

Op. Dr. Ahmet TOSUNCUK

ahmettosuncuk@centralhospital.com

Göz Hastalıkları
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DİYETİNİZ DE
TATİLE ÇIKMASIN

Önümüzde uzun bir tatil var, düze-

niniz çok bozulursa verdiğiniz kiloların 

hızlıca geri gelme ihtimali artacaktır. Yaz 

süresince hem kilonuzu korumak, hem 

de pişmanlık yaşamamak adına beslen-

mede ihmal edilmemesi gereken nokta-

lara dikkat etmekte fayda var.

Şerbetli Tatlıları Abartmayın

Bayram güzel bir gelenektir, fakat 

bayram boyunca sürekli her gittiğimiz 

yerde tabakları bitirmeye başlarsak sonu-

muz hiç iyi olmayabilir. Bayramın başın-

da bir iki küçük kaçamak yapıyorsak, onu 

gün içindeki ekmek ve pilav gibi karbon-

hidratları yemeden dengeleyerek normal 

rutine dönmeliyiz. Yoksa sonra tatlıya alı-

şan bünye ile başa çıkmak zorunda kala-

bilirsiniz.

Az Uyumayın

Hem tatil, hem de havalar sıcak olun-

ca uyumak zorlaşabilir. Uyumanız gere-

ken süreyi kullanmayıp geç saatte ya-

tarsanız metabolizmanızı bozabilirsiniz. 

Araştırmalar gösteriyor ki az uyuyanlar, 

normal uyku düzeninde olanlara göre 

daha fazla kilo alma riski taşıyor.

Kahvaltıyı Atlamayın

Kahvaltılar, havaların ısınmasıyla bir-

likte yerini atıştırmalıklara bırakarak atla-

nıyor. Bazen canınız bir şey istemeyebilir 

ama kahvaltıyı atlamak yerine kahvaltı-

ya farklı alternatifler getirin. Her zaman 

dediğimiz gibi güne enerjik ve hareketli 

bir metabolizma ile başlamanın olmazsa 

olmazı kahvaltılardır. Hatta yemeği fazla 

kaçırdığınız akşamlardan sonra özellikle 

hafif kahvaltı yapmak daha dengeleyici 

olacaktır.

Geç Akşam Yemeklerinde Miktarı 
Abartmayın

Yaz aylarında gün boyunca sıcaktan 

kavrulduğunuzda canınız hiçbir şey ye-

mek istemez. Ancak bu bekleyiş sonrası 

masaya oturulduğunda ne yenirse yen-

sin doymak bilmez bir hal ortaya çıkar 

ve bu çok normaldir. Yaz sonu geldiğinde 

ise “bütün gün aç kaldım nasıl aldım bu 

kiloları” gibi bir durumla karşılaşılır. Son-

rasında pişmanlık yaşamamak için azar 

azar da olsa metabolizmanızı çalıştıracak 

düzgün öğünler yapmaya çalışın.

Fast Food Yiyeceklere Yönelmeyin

Tatille birlikte yazlıkta, evde sıcak-

lardan yemek yapmaya üşenilip sürekli 

kızartmalar, hamur işleri tüketilmeye 

başlanır. Bunlar pratik olabilir ancak sağ-

lık açısından zararlıdır ve kilo almanıza 

sebep olurlar. Ne yediğinizin sağlığınız 

açısından önemli olduğunu unutmadan 

beslenmenize gereken önemi verin, gü-

zel sağlıklı yemekler hazırlayın.

Asitli ve Şekerli İçeceklerden Uzak 
Durun

Özellikle su içme alışkanlığı olma-

yan kişilerin yaz mevsiminde yaptığı en 

büyük hata asitli içecekleri çok fazla tü-

ketmeleridir. Biliyoruz ki bu içeceklerden 

alınan sıvılar hiçbir zaman suyun yerine 

geçmiyor ve de daha fazla kalori almanızı 

sağlıyorlar.

Aşırı Kafein Tüketmeyin 

Aşırı kafein tüketimi vücudunuzdan 

suyun atılmasını sağlar. Yaz aylarında sıvı 

gereksinimi artan vücudunuz daha fazla 

susuz kalır. Bu sebeple çay, kahve, yeşil 

çay gibi kafeinli içecekleri içtiğinizde ye-

teri kadar su içtiğinizden de emin olun. 

Bu içeceklerdeki miktara dikkat etmenizi 

gerektiren bir diğer sebep ise susuzluğu 

bastırmasıdır. Susuzluk bastırılınca da 

vücudun su ihtiyacını karşılayamazsınız. 

Unutmayın yaz aylarında terleyen vücu-

dumuz daha fazla suya ihtiyaç duyar, siz 

her gün en az 2 litre su için ve hiçbir içe-

ceğin su yerine geçmediğini unutmayın. 

Günün Her Saati Dondurma De-
meyin 

Yazın en masum en serinleten tatlısı 

dondurma... Dondurmada önemli olan 

hangi dondurmayı ne miktarda ve de en 

önemlisi ne sıklıkta yediğinizdir. Haftada 

en çok 3 kere, günde 1 veya 2 top taze 

sütten yapılmış dondurma tüketilebilir. 

Paket olup çok fazla şeker yağ içeren 

dondurmalardan uzak durmalısınız. Don-

durma ile ilgili yapılan bir diğer hata da 

tüm gün çok fazla miktarda sadece don-

durma tüketmektir. Tek tip beslenmek, 

kalori aşımı olmasa bile besin yetersizli-

ğine sebep olacağından sağlıklı değildir.

Tatili Karpuz Peynirle Geçirmeyin

Bu ikili kan şekeri dengesini kurması 

ve doygunluk vermesi sebebiyle sağlıklı 

gıdalardır. Fakat yazın bunaltıcı sıcakların-

da zevkle yendiğinden porsiyon kontrolü 

problemleri çıkarabilmektedir. Özellikle 

hem hızlı hem doyurucu olması bakı-

mından sık sık bu ikilinin başına oturmak 

tek tip beslenmeye dönüşür. Kontrolü 

kaybetmek, bu sağlıklı ikilinin de size kilo 

aldırmasına neden olur. 

Çok Yüzüyoruz Bir Şey Olmaz 
Demeyin

Birkaç dakikada yediğiniz kalorili bir 

yiyeceğin yakılması 1-2 saatlik bir egzer-

siz ile mümkündür. Böyle düşününce 

yüzmenize güvenerek fazla besin tüketi-

mi doğru sonuç vermeyecektir.

Dyt. Buket YAVUZ KOÇOĞLU

buketyavuzkocoglu@centralhospital.com

Beslenme ve Diyet



Sevdiğiniz kişi ile planladığınız evlilik ha-

yalleri, hazırlıklar sırasında her ikinizin de çok 

keyif alması ve gün yaklaştıkça heyecanınız 

artmalıydı. Kalbiniz pırpır olmalıydı. Fakat 

gerçekler hiç öyle olmuyorsa heyecanın, 

mutluluğun yerini aşırı stres, tartışmalar, öfke 

aldıysa “Evlilik Öncesi Sendromu” içindesiniz 

demektir.

Her Şeyden Önce Sakin 
Olun…

Evlilik öncesi dönemde eş adayınız ile 

ilgili birçok olumsuz düşünceler belirebilir. 

“Acaba birbirimize uygun değil miyiz?, aynı 

insanla bir ömür geçer mi?, benim her de-

diğime karışacak mı?, davetiye listesinde 

onların tarafı fazla acaba  farkında mı?, beni 

alttan alacak mı?, ailesi her şeye dahil ola-

cak mı?, ruh eşimi buldum mu?, yol yakın-

ken vazgeçsem ayıp olur mu?, evlenmeye 

hazır mıyım?” gibi sorular  aklınızı doldura-

bilir. Şunu unutmayın evlilik kararı, evlenme 

zamanına kadar geçecek süre ve yapılacak 

hazırlıklar hem gelin hem de damat aday-

larını strese sokabilir. İnanın hepsi geçecek, 

sakin olun!

Yeni bir aile kurmanın başlangıcı olan 

evlilik aileden özgürleşerek büyümenin 

en doğal halidir.  Sevgili rolünden eş rolü-

ne geçmek annebaba evinden ayrılmanın 

en net göstergesidir. Yetişkinliğe geçisin en 

önemli ve ilk basamağıdır. Evlilik toplumsal 

statü kazanmak, ekonomik sorumluluk, 

çocuk sahibi olabilmek, düzenli ve sağlıklı 

cinsel yaşama kavuşabilmek, ait olma duy-

gusunun güvencesini hissetmek gibi pek 

çok güzel şeyle anlam bulan sosyal bir ku-

rumdur. 

Sorumluluklar Kaygıya Ne-
den Olabilir

Evlilik öncesi dönemde kaygı ve şüp-

he duygularını yoğun hissetmemiz çok 

normaldir. Evlilik hayatımıza hem bireysel 

hem de çift olarak birçok sorumluluğu be-

raberinde getirir. Hayatımızda bilmediğimiz 

durumlara karşı kaygı ve endişe hissede-

riz. Zannederiz ki sorumlulukların, değişik-

liklerin, olumsuz duyguların üstesinden 

gelemeyeceğiz. Böyle hissetmemizin tek 

sebebi tanımadığımız ya da bilmediğimiz 

bir duruma karşı aşırı önyargılı yaklaşma-

mızdır. 

Evlilik korkusu; evlendikten sonra alı-

nan maddi ve manevi sorumluluklar, evlilik 

öncesi dönemdeki eski hayata özlem, de-

neyimlemediği fırsatlara düşkünlük, kişinin 

öncelikle kendi anne ve babasından göz-

lemlediği evlilik örneklerinden edindiği bil-

giler ve tecrübeler nedeniyle yaşadığı içsel 

bir korkudur. Kişi psikolojik olarak bağlan-

ma korkusu yaşar. Başka bir insana bağımlı 

yaşamak, karar verirken onu da düşünerek 

hareket etmek,  onun fikirlerini önemse-

mek zorunda kalmak, bir başkasının so-

rumluluğunu almanın dayanılmaz ağırlığı, 

fedakarlık yapmasının beklenmesi, maddi 

ve manevi imkânları paylaşma zorunlulu-

ğu, aileler arasındaki dengeyi sağlamak, 

karşı tarafın ailesine kendi kişiliğini göster-

me çabası, kendini kabul ettirme çabaları 

gibi durumlar evlilik korkusunu besleyen 

unsurlardır. 

Evlilik öncesi yaşanan stresten arın-

manın ilk adımı evliliği her şeyin üstünde 

görmekten vazgeçmektir. Evlilikler kişilerin 

birbirlerini seçme süreci sonrasında ger-

çekleşir.  Evlilik kararı ile ailelerle, arkadaş-

larla ortak yaşam alanlarının paylaşılır. Kişi, 

duyguları, kendi gerçeklik algılaması ve ya-

kın çevresinin önerileri arasında gerginleşir. 

Alıngan ve hassas durum güvensizliğe, 

şüpheciliğe, ufak olayları abartmaya, karşı 

tarafı denemek adına uygunsuz taleplere 

neden olur. Evlilik öncesi hatta düğün gü-

nünde bile güç mücadelesi, üstünlük ve 

taviz vermeme savaşları yaşanır. Birlik ve 

bütünlük kavramı, kız ya da erkek tarafı 

rekabetlerine, karşılıklı saldırı ve savunma 

durumuna dönüşebilir. 

Önceliğiniz Birbirinizi Dinle-
mek Olmalı…

Evlilik öncesi dönemde sakin kalmaya, 

karşılıklı birbirinizi alttan almaya ve yardım-

cı olmaya çalışın. Unutmayın bu sadece bi-

riniz için yapılan bir şey değildir. Her iki tara-

fın birlikte hayatı paylaşacağı bu dönemde, 

çiftler birbirlerinin bilgi ve görüşlerine saygı 

göstermelidir. Eleştirel, yargılayıcı, keskin 

yorumlardan uzak durulmalıdır. Özellikle 

çiftler dışında kalan aileler, akrabalar veya 

arkadaşlar alınacak kararlara çok karış-

mamalıdır.  Zaman ve karşılıklı anlayış bu 

dönemin kolay geçmesini sağlayacaktır. 

Çiftler arasında dengenin sağlanmadığını, 

ilişkilerin çok yıprandığını düşünüyorsanız 

profesyonel bir destek almanız gerekebilir. 

17.
SayfaEVLİLİK ÖNCESİ SÜREÇ

SENDROMA DÖNÜŞMESİN

Uzm. Klnk. Psk. Aycan Bulut

aycanbulut@centralhospital.com

Psikoloji



DOĞAL DOĞUM NEDİR?

Doğal doğum mümkün olduğu kadar 

az ya da hiç müdahale edilmeden ger-

çekleştirilen doğum şeklidir. Doğal do-

ğum temelinde; doğumun kendi kendine 

başlamasına izin verme, doğum sürecin-

de hareket serbestliğinin olması ve ge-

rekmedikçe müdahale edilmemesi vardır.

DOĞAL DOĞUMUN AVAN-
TAJLARI          

Doğal doğum gerekmedikçe müda-

hale edilmeden yapılan doğumlardır. Bu 

sayede aktive olan tüm doğal hormonlar, 

anne ve bebeğini doğuma en sağlıklı bi-

çimde hazırlamaktadır. Doğal bir doğum-

da sağlık profesyonelleri izleyici olup, 

sağlık kontrollerini yapma dışında başka 

hiçbir müdahalede bulunmamaktadır. 

Çünkü buna ihtiyaç yoktur. Gereksiz yere 

yapılan her türlü müdahalenin doğumun 

işleyişi ve hormonların salınımı üzerine 

negatif etkileri vardır. Zaten doğal do-

ğumları üstün kılan bu hormonların açı-

ğa çıkmasını sağlamasıdır.

lanması sağlanır. Üstelik kadınlar, anne olma-

nın zevkinin yanı sıra doğumda aktif rol oy-

namanın gururunu da yaşayarak keşkesiz 

ve mutlu bir doğum gerçekleştirmiş olur.

Doğal doğumun bir diğer önemli avan-

tajı da anne adayının bu süreçte hareket 

özgürlüğünün olmasıdır. Üstelik anne ada-

yına rahatlatıcı ve gevşetici alternatif yön-

temler de uygulanabilir. Bunlardan bazıları; 

akupunktur, akupressure, tens uygulaması, 

pilates, pozisyon şekilleri, sıcaksoğuk uygu-

lama, masaj ve solunum teknikleridir.

En sık uygulanan alternatif yöntemler:

PİLATES

Rahatlamaya yardımcı olur.

Doğumu kolaylaştırıcı etkisi vardır.

Doğum sonu halsizliği önlemede etkilidir.

Karın, kalça ve bacak kaslarını güçlendirir.

MASAJ

Masaj, doğum ağrıları arasında vücu-

Zeynep Çakır
Hemşire

Hemşirelik Bülteni
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Doğum çok özel bir olgu olup, anne ve baba adayları için yaşamlarındaki en güzel 
deneyimlerden biridir. Ancak zaman zaman doğum anında yaşanan olumsuz deneyimler 
uzun yıllar anlatılan doğum hikâyeleri arasında yerini alabilmektedir. Bu tür deneyimlerin 
kadınlar arasında paylaşılarak anlatılması, bir yandan da medyada gösterilen ağrılı doğum 
sahneleri, kadınların olumsuz doğum imajı oluşturmalarına neden olmaktadır.

DOĞAL DOĞUM

dun gevşemesini ve bir sonraki dalgaya 

hazır hale gelmesini sağlar.

Annenin rahatlamasına yardımcı olur.

POZİSYONLAR

Gebeler doğum süresince; oturarak, 

duvara yaslanarak, çömelmekalkma ha-

reketleri yaparak, eşinden destek alarak 

öne doğru eğilme gibi hareketleri yapabi-

lir. Bu sayede aktif olduklarından kasılma-

ları çok daha rahat geçirmeleri sağlanmış 

olur.

SOLUNUM TEKNİKLERİ

Doğum eylemi sırasında etkin nefes 

almaverme teknikleri ile hem doğum ey-

lemi daha kısa sürmekte hem de bebe-

ğin daha kolay doğması sağlanmaktadır.

Doğal Doğumda Ağrı Normal Bir 

Sürecin Parçasıdır

Doğum Ağrısı Kısa Süreli ve Aralıklıdır

Doğal Doğumlarda Anne-
nin Psikolojik Ve Fiziksel Ola-
rak Desteklenmesi Oldukça 
Önemlidir 

Bu desteğe öncelikle güvenli, mah-

rem ve saygılı bir ortam yaratılması ile 

başlanır. Anne korunup kollandığını ve 

güvende olduğunu hissetmelidir.

Anne adayı fiziksel ve duygusal bir 

efor içindedir. Dalgalar arasında dinlen-

mesine izin verilmeli, gerginlikler veya 

tedirginlikler anneye yansıtılmamalıdır.

Doğal Doğumun Başarılı Ol-
masında Baba Adaylarına Bü-
yük Görev Düşmektedir

Doğal doğumun başarılı olabilmesi 

için eş desteği oldukça önemlidir. Baba 

adayları her şeyden önce sabırlı olmalı, 

bu süreçte eşi ile sık sık iletişim kurmalı 

ve onun sıkıntılarını dinlemelidir. Ayrıca 

annenin kendini güvende hissetmesi için 

babanın doğuma girmesi önerilmektedir.

Özetle; doğal doğum eylemi, anne 

adaylarının buna kendisini  hazır hisset-

mesi ve bunu yapabileceğini inanması ile 

mümkün olabilir.

ZİHİNSEL OLARAK DOĞUMA 
HAZIRIM

Bilinmezliklerden artık uzaklaşıyorum.

Olumsuz doğum hikayeleri ile ilgilenmi-

yorum.

Ben doğuma hazırım.

Beni rahatlatan müziklerim hazır.

Beni rahatlatan hayallerim hazır.Ayrıca; doğal doğumda bebek doğar 

doğmaz anne kucağına verilerek ten tene 

teması ve annenin tümü ile bebeğine odak-

OKSİTOSİN SEVGİ HORMONU

ENDORFİN DOĞAL AĞRI KESİCİ 
AŞK HORMONU

PROLAKTİN ANNELİK HORMONU
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Kurumsal İletişim Uzmanı

Keşfetmeye Başlayın
Kaş’a ilk kez geliyorsanız keşfe liman çevresi ve Uzun Çarşı ile başlayabilirsiniz. 
Merkez oldukça şirin ve küçük bir yer olduğu için ara sokakların güzelliklerinde 
kaybolmanızı tavsiye ederim. Sokaklarda yürürken gördüğünüz tarihi 
cumbalı evler, duvarlardan taşan begonviller, rengarenk çiçekler, hediyelikçiler,  
restoranlar ve yemyeşil bahçeler sanki bir tablodan fırlamış gibi bir etki bırakacak. 
Kaş’taki akşamlarınızı da bu bölgedeki birbirinden güzel restoranlarda geçirerek 
keyfinize keyif katabilirsiniz.

Aklınızı Karıştıracak Birbirinden Güzel Koylar
Kaş birbirinden güzel plajlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, sizler için biraz 
bilgi faydalı olacaktır. Küçük Çakıl plajı, Kaş merkezde deniz keyfine iyi 
bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Meis Adası manzarasıyla kayalıklar 
üzerine kondurulmuş tesislerde, şezlong ve yeme içme hizmeti bulabilirsiniz. 
Merkezden 1,5 km uzaklıkta bulunan Büyük Çakıl plajı, küçük çakıla göre daha 
büyük bir sahile sahip… Her ikisi de yeraltı kaynak sularından beslendikleri için 
deniz soğuk ama rengi muhteşem. Kumsalları ise isimlerinden anlaşılacağı 
üzere çakıl ve taşlardan oluşuyor, yanınıza deniz ayakkabısı almayı unutmayın. 

Kaş’ın en kalabalık ve en ünlü koylarından Hidayet koyu, Çukurbağ 
Yarımadası’nda yer alıyor. Dalış sporlarıyla ilgilenenlerin akın ettiği bu koy, 
turkuaz renkli denizi ve muhteşem su altı güzellikleriyle sizleri büyüleyecek. 
Kaş’ta en özel koylardan biri olarak kabul edilen Limanağzı’na ise karadan 
araçla ulaşım bulunmuyor. Patika yollardan yürüyerek ya da kaş limandan 
kalkan teknelerle ulaşılabilen bu koy sessiz, sakin ve huzur arayanlar için iyi bir 
adres olacaktır. 

Türkiye’nin en ünlü plajlarından biri olan Kaputaş Plajı  kesinlikle görülmeye 
değer...  Kaşkalkan yolu üzerinde bulunan bu plaj, turkuaz renkli denizi, açık 
renkli kumsalı ve muhteşem manzarasıyla gelenlerin ilgisini üzerine topluyor.  
Denize uzunca bir merdiven inerek ulaşılıyor ancak bu zahmeti çektiğinize 
değeceğinden emin olabilirsiniz. Yaz aylarındaki yoğunluğu göz önüne alarak 
sabah erken saatlerde giderseniz hem kalabalıktan kurtulmuş, hem de denizi 
en sakin haliyle görecek fırsatı yakalamış olursunuz.

Doğa Harikası, Saklıkent
AntalyaMuğla sınırında bulunan Saklıkent Kanyonu, aynı isimdeki 
milli park bölgesinde bulunuyor. Saklıkent’e geldiğinizde kayaların 
arasında kanyon sizi karşılıyor. Ortasından bir akarsu geçen 
Saklıkent’in girişinde kayalıklara bağlı yürüyebileceğiniz bir platform 
bulunuyor.  Yürüyüş yolu bitiminde, kanyonda gezintiye başlamak 
için önce akarsudan geçmeniz gerekiyor. Suya ilk girdiğinizde 
donduğunuzu hissedebilirsiniz ancak kanyondaki etkileyici yürüyüş 
size bunu unutturacaktır. Kanyonun içinde yürüyüş yaparken, 
kendinizi bir doğa harikasını hayranlıkla izlerken buluyorsunuz. 
Kanyon da  yürüyüş dışında aktivite yapmak isteyen adrenalin 
tutkunları için Rafting, zipline ve bungee jumping  gibi olanaklar da 
mevcut.

Caretta Carettaların Yuvası, Patara
Likya’nın önemli limanlarından biri olan Patara antik kentini geçerek 
ulaşılan Patara plajı, çölü andıran kumu ve deniziyle sizleri kendine 
hayran bırakacak. Antik kentin kalıntıları olan zafer takı, meclis 
binası, amfi tiyatro ve dini alanlar yol boyunca size eşlik edeceklerin 
arasında... Tarih ve arkeolojik değerleri dışında, Caretta Carettaların 
üreme alanı olduğu için koruma altına alınan kumsalın da ayrı bir 
önemi bulunuyor. Ayrıca Patara plajı, Türkiye’nin en uzun sahil 
şeridine sahip kumsalları arasında yer alıyor.  Buraya geldiğinizde 
size düşen, eşşiz güzellikteki kumsala uzanıp, denizin tadını 
çıkartmak olacaktır.

Kaş, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları, limanları, Arnavut kaldırımlı daracık 
sokakları, adaları, yarımadaları ve mis kokan begonvilleriyle tam bir cenneti 
andırıyor.  Önceleri sakin bir Akdeniz kasabasıyken, şimdilerde popülaritesini 
arttırarak herkesin yaz planlarına mutlaka dahil ettiği bir adres haline geldi. 
Kaş, insanı büyüleyen sualtı, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en 
önemli tatil rotaları arasında yer alıyor.

Yapmadan Dönmeyin
Kaş’ta dalış yapmak olmazsa olmazlar arasındadır. 
21 farklı dalış noktasıyla Türkiye’nin en iyi tüplü 
dalış rotası olduğunu belirtmeliyim.  Burada sualtı 
kanyonları, rengarenk balıklar, çeşit çeşit deniz canlıları 
ve şanslıysanız Caretta Carettaları görebilirsiniz. Kaş’a 
gelip de dalış yapmadan dönmek, çok şey kaçırmak 
demektir.

Kaş’ta mutlaka yapmadan dönmeyeceğiniz bir 
diğer aktivite ise Kekova tekne turu olacaktır. Kaş 
merkezinde bulunan bir firmayla Kekova tekne 
turuna katılarak kendinizi Akdeniz’in turkuaz sularına 
bırakabilirsiniz. Tekne yolculuğunuz boyunca Tersane 
Koyu, Akvaryum Koyu, Batık Şehir, Korsan Mağarası 
ve Gökkaya Koyu göreceğiniz yerler arasında…

sosyalmedya1
Yapışkan Not
bir atılabilir

sosyalmedya1
Yapışkan Not
tercih yapmanızda



Gebe Eğitimi

Bebek Bakım Eğitimi

Torunum Geliyor Eğitimi

Baba Eğitimi

Gebelik sürecinde annelerin, konusunda uzman sağlık çalışanları tarafından 
bilinçlendirilmesi ve kafasında oluşan soru işaretlerini doğru kişilere sorarak sağlıklı bilgi 
alması oldukça önemli. Günümüzde internet üzerinden bilgiye erişim artık çok kolay, 
ancak doğru yorumlanmış bilgiye ulaşmak ise pek mümkün değil. İnsan bedeni kişiden 
kişiye farklılık gösterir, bu nedenle sorulan her sorunun cevabı herkes için aynı olmayabilir.

Gebelik sürecini sağlıklı ve kaygılardan arınmış bir şekilde geçirmek isteyen tüm anne 
adaylarını, 2010 yılından bu yana, her ayın son Cuma günü düzenlediğimiz, Gebe Eğitim 
Programı’na bekliyoruz...

Erkeklerin en büyük hayali iyi bir baba olmaktır. Ömür boyu sürecek bu zorlu 
süreçte adaylarımızı baba eğitim programıyla yeni hayatlarına hazırlıyoruz.

Peki, babalar, bu sürece en kolay nasıl hazırlanır?

Özel sağlık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan baba eğitim programı “Bebekli 
Hayata Hazır mısınız?” sloganı ile yeni babalara ve baba adaylarına babalık 
psikolojisi & bebek bakımı hakkında bilgiler veriyor. Babalık heyecanı yaşarken sağlık 
profesyonellerinden farklı bilgiler almak isterseniz bu eğitim tam size göre..

Anne ve baba adaylarının bebeklerine ve kendilerine yardımcı olacak becerileri 
öğrenmeleri, keyifli ve bilinçli bir bebek bakım deneyimi yaşamaları ve bunun 
sonucunda anne baba olmanın hazzını bir kat daha fazla yaşamalarını sağlayabilmek 
için çiftlere özel Bebek Bakım Eğitimi programımızı hazırladık.

Bebek Bakım Atölye çalışmasında maket bebeklerle bebek banyosu, bebek masajı, 
bebeğin gazının çıkarılması, göbek bakımı, kişisel hijyen, alt değişimi gibi konular anne 
baba adaylarına birebir uygulamalı öğretilirken anne adaylarına anne sütü ve emzirme 
teknikleri, emzirme pozisyonları uygulamalı olarak gösteriliyor.

Central’ın sosyal sorumluluk projesi Torunum Geliyor Eğitimleri Türkiye’de bir ilk olma 
özelliğini taşıyor. Büyükanne ve büyükbabaları kapsayan eğitim programında amacımız, 
bebekle iletişimde ve bebek bakımlarında aile bireylerine destek olmalarını sağlamaktır.

Eğitim içeriğinde; Uzman Psikolog tarafından “Nasıl daha iyi büyükanne ve büyükbaba 
olurum?” konusu detaylandırılırken, Uzman Bebek Hemşiresi tarafından da bebek 
bakımında doğru bilinen yanlışlar katılımcılar ile paylaşılıyor.

Sizleri de aramızda görmek ve merak ettiklerinizi sormak üzere eğitimlerimize bekliyoruz.



Çağdaş tıbbın hemen her dalında yılda 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyoruz. 
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2.857 gönderi

centraltr Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf 
Temiz, yenidoğan sünneti hakkında me-
rak ettiklerinizi anlatıyor. 

centraltr Op. Dr. Yaren Tuba BEKTAŞ, 
Kısırlık (İnfertilite) Hakkında Bilgilendi-
riyor.

centraltr Babalar Gününüz Kutlu Olsun! 
#centraltr #centralhospital #Babalar-
Günü #kutluolsun

centraltr Herhangi bir şikayetiniz oldu-
ğunda internetin başına geçmek yerine 
öncelikle doktorunuza gidin.

centraltr Her gün düzenli yürüyüş yap-
manın kalp sağlığından kilo kontrolüne 
kadar pek çok faydası var.

centraltr Bağırsak sağlığına iyi gelen 
kiraz, kabızlığı önlemede etkilidir ve iyi 
bir sindirim düzenleyicidir.

26,2bin takipçi 40 takip

centralhospital.com

Ev Ziyareti Mide Boto...Radyofreka... Check-Up Kadın Doğ... Lazer Epilas...Botox



In daily life, many people suffer from 
various types of pain. These pains often 
make patients unable to do their daily work. 
Patients presenting with these complaints 
undergo examination processes and MR 
scans. However, if the results of these tests 
do not show a requirement for surgery, 
the patients’ pains can be resolved by 
radiofrequency technique. Radiofrequency 
technique is performed by blocking the 
sensory nerve on the facet joints and in the 
spinal cord.

Degeneration of facet joints causes pain

Herniation in the discs of lower back 
and neck, degeneration of the discs and 
facet joints, spinal cord stenosis and tumors 
are considered among the causes of pain in 
waist and neck. The joints that connect the 
lower and upper vertebrae, which provide 
the mobility and durability of the spine, are 
called the facet joints. In time, degenerations 
occur in these joints and people experience 
pain during movement. These are also 
defined as facet joint pain. Many of the 
people who suffer from such ailments try to 
live with chronic pain, which significantly 
reduces their quality of life when they do 
not get a result from medical and physical 
treatments. Moreover, a significant 
number of these patients are people who 

do not require surgery as a result of MRI 
examinations. The radiofrequency method 
gets involved in the process right at that 
point and greatly resolves the pain of these 
patients.  

Pain Sensation Is Blocked By Radiof-
requency Method 

The radiofrequency method is based 
on the system of blocking the nerves on the 
facet joints and carrying the sensation of 
pain in the spinal cord. In other words, the 

Radiofrequency Carries No Risk 

Radiofrequency does not require general 
anesthesia and is only performed with local 
anesthesia. The radiofrequency method is 
administered away from the spinal cord or 
other important organs. Therefore, it does 
not pose any risk. 

More Advantageous Than Open 
Surgery  

Radiofrequency method has some 
advantages compared to open surgery. In 
the open surgical treatment, the recovery 
period of the patients is about 1 month. In 
radiofrequency method, patients can be 
discharged after resting for 1 hour. During 
open surgery, bleeding, infection, or damage 
to the nerve root and spinal cord can be 
seen, while radiofrequency procedures do 
not carry such risks. While open surgery 
may take several hours, radiofrequency 
operation is performed in only 20 minutes. 
Open surgeries involve frequent doctor 
and patient visits, financial burden and 
time loss, as well as painful processes and 
psychological pressures. Radiofrequency 
method will eliminate all these problems.

Its effects are visible in the first week  

Radiofrequency treatment and the 
medications used begin to show effect in 
about a week. Patients feel much better 
after the first week. The duration of 
radiofrequency treatment varies from 
person to person, but it has an average 
efficacy period of 15 to 18 months. However, a 
second application is not needed in patients 
who do their prescribed exercises regularly 
and who lose excess weight. If there is an 
increase in pain again in the following 
periods, there will be no harm in repeating 
the application. 

Central News
NEW METHOD FOR CHRONIC PAIN
“RADIOFREQUENCY”

Waist and neck hernia patients consult doctors with complaints of irresistible and endless pain. 
Because these pains often reduce the quality of life of patients. Patients often approach treatment 
reluctantly with fear of surgery. It is now possible to resolve pain of patients with radiofrequency 
technique in cases not requiring surgery. 

pain is removed from the relevant areas. 
The application of the method is started 
by recording the problematic facet joints 
of the patient with C-arm x-ray. Then, 
local anesthesia is applied to the points of 
application and the cannulas (tubes inserted 
through a channel opening to the body or 
through an existing channel) are positioned 
with x-ray control. In the cannula, catheters 
associated with a computer (tubes that can 
be inserted into the body cavity, vein or 
channel) are placed and high temperature is 
applied to facet joints with radiofrequency. 
With this heat, the function of the sensory 
nerve is rendered ineffective. Finally, 
after the procedure, using the same 
cannula, steroid and pain medications are 
administered to the patient. 

Opr. Dr. Can Yapıcı
Orthopedics and Traumatology

canyapici@centralhospital.com
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Gastritis, known as stomach 
inflammation among people, can 
influence people of all ages. Gastritis 
manifests itself as burning sensation, 
pain and bloating in the stomach. The 
most common causes of gastritis are 
helibacter pylori, smoking, alcohol 
consumption, taking too much rheumatic 
pain killers. Gastritis, which responds 
quickly to treatment with diagnosis, can 
result in serious presentations such as 
cancer when neglected. Gastric cancer 
is the second most common cause of 
cancer-related death in the world and is 
in 4th place in terms of incidence. 

Many factors can set the stage for 
gastric cancer

Consumption of foods poor in 
vegetables, fruits, high salt intake, 
consuming smoked foods or foods 
containing high amounts of nitrate, 
can set the stage for stomach cancer. 
Alcohol and cigarette-related stomach 
irritations also reinforce this possibility. 
Helicobacter pylori increases gastric 
cancer by 3 to 6 times. Helicobacter pylori, 
which is not a cause of cancer alone, can 
cause progression of cancer by causing 
intestinal metaplasia and atrophic 
gastritis. The atrophic gastritis, which is 
known as the non-acidity of the stomach, 
and pernicious anemia due to the fact 
that the body does not have enough 
vitamin B12, are among the factors setting 
the stage for stomach cancer. In addition, 
nitrosamines (carcinogenic substances 
resulting from the chemical coupling of 
nitrites and amines) and bile acids also 
facilitate development of cancer. Barret 
esophagus (replacement of the normal 
mucosa at the lower part of the esophagus 
with the atypical gastrointestinal mucosa 
after reflux), gastric polyps, genetic 
abnormalities, and the frequency of 
cancer in the family are other gastric 
cancer factors. Gastric cancer, which 
usually increases in individuals aged 50 
to 60 years, can also be seen in young 
people.

Watch out for these symptoms! 

It is a disease that progresses 
insidiously without any symptoms 
and can only be noticed in later stages. 
Cancers in the entrance and exit areas 
show symptoms early, and cancers in the 
stomach body show symptoms late. It may 
manifest itself with stomach pain, early 
saturation, bloating, nausea, vomiting, 

slimming, mouth or rectal bleeding, 
persistent vomiting if the stomach exit is 
obstructed, anemia and enlarged lymph 
nodes. It may also be revealed by B12 
deficiency, impaired liver functions and 
low albumin levels in laboratory tests. 
For this reason, even ordinary stomach 
complaints should be taken seriously 
and an internal medicine specialist or 
gastroenterologist should be consulted. 
Endoscopic examination will help make 
a diagnosis.

Gastroscopy should not be neglected

If a person has gastric pain that does 
not resolve, bleeding, persistent nausea 
and vomiting, weight loss, anemia and 
abdominal pain, s/he should undergo 
gastroscopy.

What are the treatment 
options for gastric cancer?

Endoscopic resection

Cancer or abnormalities (lesions) on the 
digestive tract can be removed by endoscopic 
mucosal resection. This method can be 
applied after endoscopic ultrasonography 
has been performed in cases of gastric cancer 
diagnosed in the early stage.

Surgeries

Surgical operations are the most 
preferred treatment for gastric cancer. 
By this method, called gastrectomy, 
the stomach is partially or completely 
removed. Some tissues around the 
stomach can also be removed by this 
method. Depending on the stage of 

the tumor, the surgical method can be 
replaced with chemotherapy.

Chemotherapy

One of the methods of treatment 
of gastric cancer is chemotherapy. 
Chemotherapy can be defined as the 
use of drugs to kill cancer cells. In 
chemotherapy, which is a systemic 
treatment method, medications are 
released into the body through blood. 
If the cancer has not spread too much, 
removal of the cancer, removal of part of 
the stomach may be recommended with 
chemotherapy.

Risk of stomach cancer can be reduced

There is no definite way to prevent the 
disease because it is not known exactly 
what causes gastric cancer. However, a 
few changes you can make in your daily 
life will help you reduce the risk of cancer.

Do not smoke,

Frying oils should be used more than once,

Helicobacter eradication therapy 
should not be neglected,

Salt intake should be limited,

Packaged and smoked foods should be 
avoided,

A diet rich in fresh fruits and 
vegetables should be adopted,

Processed meat (sausages, etc.) 
products should not be consumed

Family history of gastric cancer 
should be investigated.

GASTRITIS CAN BE
A SIGN OF “CANCER”

In daily life, complaints such as heartburn, souring, swelling and reflux of bitter water in mouth 
may be related to consumed foods. These complaints may also be due to reflux, gastritis or an ul-
cer. Stomach ulcers are usually benign but they can also be cancer. Genetic and environmental fa-
ctors, unhealthy diet and lifestyle are also likely to increase the risk of developing stomach cancer. 

Prof. Dr. H. Mehmet SÖKMEN
Gastroenterology

mehmetsokmen@centralhospital.com






