
Burun estetiğinde amaç, sizin mevcut 

burnunuzdaki tüm dokuları uygun bir şekilde 

kullanarak, doğal ve yüzünüze yakışan görünümde 

bir burun oluşturmak ve bu arada 

iyi nefes almanızı sağlamaktır.
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Kolon kanseri teşhisiyle hastanemize gelen A.Ören, 
Genel Cerrahi Uzmanımız Prof. Dr. Rafet YİĞİTBAŞI 
tarafından yapılan Fast Track Cerrahi Uygulaması ile 
sağlıklı hayatına geri döndü. A. Ören ameliyat öncesi 
ve sonrası yaşadıklarını Gazete Central okuyucuları 
için anlattı.

Fast Track Cerrahi Uygulaması 
ile Gelen Sağlık

Kilolara Veda Edin
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Unutkanlık, kişinin etkinliklerinde kısıtlılığa yol açan ve bey-
nimizin en önemli işlevlerinden biri olan bellek bozukluğu 
sonucu ortaya çıkan bir sorundur. Yaşlanma ile kişilerde 
hafif bir unutkanlık olabilir. 

Unutkanlık ve  
Demans
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Diyete başlamaya karar veren insanların yaptığı en büyük hata prote-
in tüketmekten kaçıp fazlasıyla sebze tüketmektir. Ve sonucunda kısa 
süren diyet denemeleri ve başarısız sonuçlar ortaya çıkar.

Bebeğinizin Bağışıklığını
Güçlendirin

Kalp Sağlığına
Faydalı Öneriler

Gebelik Kolestazı

GÜZEL BİR GÜLÜŞ İÇİN
ORTODONTİ

KIŞIN SAÇLARINIZI
KORUYUN

Günümüzde ortodontik tedavi fikrinin, yetişkin has-
talarda oluşturabileceği estetik kaygıları giderecek 
birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. En yakınları-
nız bile tedavi gördüğünüzü fark etmeden güzel bir 
gülümsemeye kavuşmanız mümkün...

Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız, unutma-

manız gereken en önemli nokta saçın sadece kö-

künden beslenebileceğidir.



Merhaba, 

SAYFA 02

Gazete Central’ın 57. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni 
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyaca 
ğınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Bu sayımızda Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı’nın 
gerçekleştirdiği operasyonun, modern cerrahi yaklaşımı 
ile ulaştığı başarıdan bahsedeceğiz. Ayrıca Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı Op. Dr. Derya Berk’den daha sağlıklı ve 
estetik bir buruna sahip olma yöntemi hakkında bilgiler 
alacağız.

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.

Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 
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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. BÜLENT ARSLAN
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 DURMUŞ KURT
Op. Dr. MEHMET ULUCAN
Op. Dr. SEROL MEHMET İNCEOĞLU

Op. Dr. ŞÜKRÜ ŞEN
Op. Dr. TURGAY ÖZAY
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

Yayın Sahibi
Yeni Dünya 

Sağlık Hizmetleri A.Ş 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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Abdulkadir Kaya

Editör
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Dr. İBRAHİM MESUT ALTINIŞIK
Dr. MURAT YILDIRIM
Dr. NECMETTİN EYÜPOĞLU
Dr. YAŞAR YAVUZ UYSAL
Dr. Dt. BURÇAK KARA
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Dt. LEVENT MEHMET KALKAN 
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Dyt. SELMA TURAN
Uzm. Psk. AYCAN BULUT
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uymaya söz vermiştir.
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Op. Dr. Cengizhan KOLATA

Op. Dr. Figen TEMELLİ AKIN

Dyt. Buket YAVUZ KOÇOĞLU

Gülten ARISOY

Esra KAFTAN

Prof. Dr. Rafet YİĞİTBAŞI

Uzm. Dr. Salim BEREKET

Dr. Dt. Burçak KARA

Uzm. Dr. Özlem ÇAKIR

Uzm. Dr. Sinan Coşkun TURAN

Uzm. Dr. Mübeccel AKMAN

Uzm. Dr. Süha ÜNÜVAR

Uzm. Dr. Gonca ÖZMEN

Uzm. Dr. Hicran ERCAN DİKER

Uzm. Klnk. Psk. Aycan BULUT

Pınar ÇELİK TAŞKIN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Hemşire

Kurumsal İletişim Müdürü

Genel Cerrahi Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Nöroloji Uzmanı

Kardiyoloji Uzmanı

Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı

Dermatoloji Uzmanı

Uzman Klinik Psikolog

Kurumsal İletişim Uzmanı

1991 yılında GATA Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Cengizhan KOLATA 
1998 yılında aynı fakülteden uzmanlığını almıştır. 2015 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olan 
Opr. Dr. Figen TEMELLİ AKIN, 2003 – 2008 yılları arasında Maltepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uz-
manlık eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2015 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

2018 yılında İstanbul Üniversitesi Ebelik Bölümü’nden mezun olan Zeynep ÇA-
KIR aynı üniversitede yüksek lisansına devam etmektedir. 2018 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

2009 yılında Eskişehir Üniversitesi A. Ö. Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi’nden 
mezun Esra KAFTAN, Central Hospital’da Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev al-
maktadır. Eğitim programlarının koordinatörlüğünü ve Gazete Central’ın sorumlu yazı 
işleri müdürlüğünü sürdürmektedir. 2012 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Yüksek Li-
sansını tamamlayan Prof. Dr. Rafet YİĞİTBAŞI, aynı kurumda 1997’de Genel 
Cerrahi Uzmanlığını tamamladı. 1997 doçent, 2010 yılında profesör ünvanını 
alan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı 2013 yılından bu yana Central Hospital’da Genel 
Cerrahi Departman sorumlusu olarak görev yapıyor.

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.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan  
Dr. Dt. Burçak KARA, 2018 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda ortodonti doktorasını tamamlamıştır. 
2019 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan 
Özlem ÇAKIR, 2004 yılında PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlı-
ğını tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmak-
tadır.

1991 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Sinan Coşkun 
TURAN, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nden uz-
manlığını almıştır. 2010 yılından itibaren Central Hospital’da görev yap-
maktadır.

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.

1975 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Uzm. Dr. Süha  
ÜNÜVAR, 1983 yılında Gata Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını almıştır. 2015 
yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Gonca 
ÖZMEN 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları dalında uzmanlığını aldı. 2010 yılından itibaren Central Hos-
pital’da görev yapmaktadır.

2001 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Hicran ERCAN 
DİKER, 2002  2006 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde uzmanlığını tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren Central Hos-
pital’da görev yapmaktadır.

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

2006 yılında Maltepe Üniversitesi Radyo/Televizyon bölümünden mezun olan 
Pınar ÇELİK TAŞKIN, 2016 yılından itibaren Central Hospital’da Kurumsal İletişim 
Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
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Op. Dr. Derya BERK
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Derya 
BERK, 1997’de S.B. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB alanında uz-
manlığını almıştır. 2018 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmakta-
dır.



Vücuttaki Şikayetler Nasıl 
Başladı?

Şikayetim makattan gelen kanama-

lar sonrasında başladı. Kanamaların bir-

kaç hafta geçmesini bekledim, ancak 

bir türlü geçmedi. Hastaneye giderek 

muayene oldum. Tahliller sonucunda 

enfeksiyon olabileceğini söylenerek 

kolonoskopi önerildi. İlaçları kullanma-

ya başladığımda durum biraz düzelir 

gibi oldu ama yeniden aynı sıkıntıları 

yaşatmaya başladı. O nedenle farklı bir 

hekim görüşü almaya karar verdim.

Birkaç ay sonra farklı bir Dahiliye 

uzmanına gittim. Dahiliye hekimi,  ge-

nel cerrahinin durumu değerlendirme-

sinin doğru olacağını ve ameliyat gere-

kebileceğini iletti. Muayene olduğum 

genel cerrah, kolonoskopi istedi. Kolo-

noskopi sonucunda çıkışa 15 cm me-

safede 2-3 cm’lik bir kitle tespit edildi. 

Doktor kolonoskopi esnasında birkaç 

polip aldığını ve kitle üzerinden alınan 

parçayı da patolojiye gönderdiğini söy-

ledi.  Çıkan sonuçlara göre kitlenin kötü 

huylu olmadığı ancak kötüye çevirme 

ihtimaline karşı ameliyatla alınması ge-

rektiğini iletti. 

Çıkan sonuçlara göre genel cerrah 

ameliyatı daha donanımlı bir hasta-

nede olmam gerektiğini söyledi. Beni 

FAST TRACK
CERRAHİ UYGULAMASI İLE

KISA SÜREDE GELEN SAĞLIK

4.
Sayfa
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centraltr centralhospital centraltr

Farklı bir sağlık kuruluşunda kolon kanseri teşhisi alan ve sonrasında Central Hospital’da 
Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı’na gelen A. Ören, Fast Track Cerrahi denilen uygulamalar ile 
laparaskopik (kapalı) yapılan ameliyatı sonrasında kısa sürede sağlığına kavuştu.

araştırma hastanesinde başka bir uz-

mana yönlendirdi. Orada ki doktor da 

yapılanlara ek olarak tomografi görmek 

istedi. Tomografi sonucunda kolonosko-

piyle aynı sonuca varıldı. 

Olgumuz standart bir aşağı seviyeli 

(rektosigmoid bölge) kolon kanseri hastası 

olmakla birlikte burada vurgulamak iste-

diğimiz konu, böylesine majör bir operas-

yonda, modern cerrahi yaklaşım ile gelinen 

başarı düzeyine dikkat çekmektir.

“Fast track Cerrahi” veya ERAS (Enhan-

ced Recovery after Surgery) protokolü 

denilen bir dizi uygulamalarla, ameliyat ön-

cesisırasısonrası iyi yönetilerek, hastaların 

ameliyat sürecini çabuk ve kolay atlatmala-

rı ve normal hayata erken dönmeleri sağla-

nabilmektedir.

50 yaşındaki bu hastamız da, bu mo-

dern yaklaşımla ameliyata hazırlanıp, ope-

rasyonu kapalı (laparoskopik) gerçekleştiri-

lip, hızlı ve konforlu bir nekahat dönemini 

takiben taburcu edilmiştir. Bu yaklaşımda 

hastayı büyük bir kesiden kurtaran Lapa-

roskopik operasyon en önemli unsurdur. 

Hastamızda burundan çıkan mide sondası, 

batın dreni ve idrar kateteri kullanılmamış-

tır. Ameliyat sonrası 6.cı saatte hasta yürü-

tülmüş, 24 saat sonra ağızdan beslenmeye 

başlanmış, 4.cü gün dolmadan taburcu 

edilmiştir. 

Cerrahinin boyutu ne olursa olsun, La-

paroskopik yaklaşımın mümkün olduğu 

operasyonlarda, daha düşük komplikasyon 

oranlarıyla ve konforlu bir nekahat dönemi 

ile normal hayata dönüş daha çabuk ola-

bilmektedir.

Tüm araştırmalar sonucunda bağırsak-

taki kitle için ameliyata karar verildi. Birkaç 

gün bu konuda düşünmek için izin istedim.  

Bu sırada ameliyatım için doktor araştırır-

ken tavsiye üzerine Prof. Dr. Rafet Yiğitba-

şı’na ulaştık. Yakınlarım Dr. Rafet Bey’in 

hem insani açıdan,  hem de doktor olarak 

olumlu taraflarını anlattılar. Kendisiyle gö-

rüşmeye gittiğimde söylenildiği gibi çok 

ilgili bir doktorla karşılaştım. Yapılan tet-

kiklere baktıktan sonra ameliyat olmam 

gerektiğini kendisi de teyit etti.  

Ameliyat Sonrası Süreç 
Nasıl Geçti? 

Ameliyat sonrasında Prof. Dr. Rafet 

Yiğitbaşı, operasyonun başarılı geçtiğini 

söyledi. Hastane sürecim güzel ilerledi, 

çok çabuk ayağa kalkabildim ve bekle-

nenden daha hızlı bir şekilde toparlan-

dım. Her şey sorunsuz bir şekilde ilerledi, 

gerek doktorum gerekse hastane çalı-

şanları hastanede kaldığım süre boyunca 

çok ilgiliydiler. Prof. Dr. Rafet Bey’in dok-

torluğunun yanında ayrıca insani açıdan 

yaklaşımı çok güzeldi. Özetle; başarılı bir 

ameliyatla kısa sürede sağlığıma kavuş-

tum. Doktorumla karşılaşmamıza sebep 

olan yakınlarıma teşekkürler…

Prof. Dr. Rafet YİĞİTBAŞI

rafetyigitbasi@centralhospital.com

Genel Cerrahi

Hekim Görüşü



UNUTKANLIK VE DEMANS
5.

Sayfa

Unutkanlık, günlük yaşam aktivitelerinin eskisi düzeyinde sürdürülememesine neden 
olan, sıklıkla da ilerleyici bir durumdur. 65 yaş üstü kişilerin yaklaşık %5’inde, 85 yaş 
üstü kişilerin %35-50’sinde unutkanlık görülür.

Uzm. Dr. Özlem ÇAKIR

ozlemcakir@centralhospital.com

Nöroloji

Unutkanlık, Demans Anla-
mına Mı Gelir?

Unutkanlık, kişinin etkinliklerinde kı-

sıtlılığa yol açan ve beynimizin en önem-

li işlevlerinden biri olan bellek bozuklu-

ğu sonucu ortaya çıkan bir sorundur. 

Yaşlanma ile kişilerde hafif bir unutkanlık 

olabilir. 

Daha gençlerde görülen unutkanlı-

ğın altında ise psikolojik sorunlar yata-

bilir. Bununla birlikte bazı vitamin eksik-

likleri, tiroid hastalıkları, beyin tümörleri, 

beyin damarındaki tıkanmalar, beyin ka-

namaları, MS ve daha birçok hastalık da 

kendisini unutkanlıkla gösterebilir.

Hangi Unutkanlıklar Tehli-
keli Olabilir?

Unutkanlığı giderek artan, unutkanlık 

dışında yol bulmada zorluk, matematik 

işlemlerini yapamama, içe kapanma, 

hayaller görme gibi ek bulguları olan, 

ailesinde Alzheimer ve benzeri demans 

hastası olan, felç geçirmiş olan, ciddi 

kaza geçiren kişilerde daha ciddiye alın-

malıdır.

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Şikayetlerin dinlenmesi, hastayı iyi 

bilen bir yakını veya bakan kişi ile görüş-

mek ve unutkanlığın günlük yaşamdaki 

etkisini saptamak önemlidir.

Bunun ardından bilişsel durumunu 

ölçmeye yönelik testler yapılır. Hasta ile 

yüz yüze sorular sorma, çizimler yap-

tırma şeklinde uygulanan testlerdir. Bu 

testlerin ardından hekim gerekli görürse 

ileri tetkikler isteyebilir. Bazı durumlarda 

bazı vitamin eksiklikleri, dahili hastalıklar 

da unutkanlık yapabileceğinden bunlara 

yönelik kan testleri de önerilebilir. 

Manyetik rezonans görüntüleme 

(MRG) de gerek görülürse nörolojik has-

talıkların tanısının konulmasında sık baş-

vurulan tetkiklerden biridir. 

Alzheimer Hastalığı Ve 
Unutkanlık

Alzheimer hastalığı bunama (de-

mans) yapan hastalıklar içinde en sık 

karşılaşılan türüdür. İlk belirtisi unutkan-

lıktır. İlerleyen zamanlarda yön bulmada 

güçlük, giyinmede zorluk, idrar kaçırma, 

bilişsel yeteneklerde kayıp ve çeşitli dav-

ranış bozuklukları eklenebilir.

Bu hastalık yeni bir hastalık olmasa 

da hastaların sayısı giderek artmaktadır. 

Bu hastalık için en önemli risk faktörü 

yaşın ilerlemesidir. Günümüzde 65 yaş 

üstü yaklaşık 12-13 kişiden birisinde Alz-

heimer hastalığı görülmektedir ve yaş 

ilerledikçe artmaktadır. Ülkemizde de 65 

yaş üstü nüfus giderek artmaktadır. 

Hastalığın Sebebi Nedir?

Nedeni henüz tam aydınlatılama-

makla birlikte beyin hücrelerinin prog-

ramlanandan daha erken ölmesi söz ko-

nusudur. Hücre ölümüyle birlikte beyin 

yavaş yavaş küçülmeye başlar. Bulaşıcı 

hastalık veya kanser hastalığı değildir. 

Ailevi kalıtsal formları nadirdir.

Hastalık İçin En Önemli 
Risk Faktörleri

• Yaş

• Depresyon öyküsü 

• Kalp ve damar hastalıkları 

• Kafa travması öyküsü

• Düşük eğitim düzeyi

Unutkanlık ve Demanstan 
Nasıl Korunulabilir?

• Sağlıklı yaşamı tercih etmeli,

• Tansiyon, kolesterol yüksekliği 

gibi damar sağlığı açısından risk faktör-

lerini kontrol altında tutmalı,

• Bulmaca çözme, kitap okuma 

gibi aktiviteler yapmalı,

• Düzenli yürüyüşler ve spor ya-

parak vücudu zinde tutmalı,

• Depresyon durumunda dokto-

ra başvurarak gerekirse tedavi olmalı.

• Alkol tüketiminin olumsuz etki-

lediğini bilmeli,

• Sigara içmemeli,

• Unutkanlık gibi belirtiler oldu-

ğunda doktora başvurulmalıdır.



Artık neredeyse herkes sağlığı için her 

gün vücudunun ihtiyaç duyduğu kadar 

su içmesi gerektiği bilincine sahip. Çünkü 

su, vücut ısısını dengede tutmak, kanın 

hacmini dengelemek, besinlerin sindiri-

mine yardımcı olmak ve beyin, omurilik 

gibi çeşitli organları dış etkenlerden koru-

mak gibi önemli görevler üstleniyor. Vü-

cudun susuz kalması ise vücut işleyişinin 

sekteye uğramasına yol açabiliyor.

Kan Şekeriniz Düşüyorsa…

Açlık duyuyor, başınız dönüyor ya da 

güçsüzlük hissediyorsanız kan şekeriniz 

normalden daha düşük seviyelerde sey-

rediyor demektir. Halk arasında kan şeke-

ri düştüğünde ağza bir parça çikolata, lo-

kum ya da şeker atmak gibi bir alışkanlık 

hakim. Oysa tüm kan şekeri düşüklüğü 

belirtileri dehidratasyonla aynı özellikle-

ri taşır. Bu gibi belirtileri hissettiğinizde 

tatlıya değil, suya ihtiyaç duyduğunuzu 

hatırlamalısınız.

Kabızlık Sorunu Yaşıyorsanız…

Susuzluk, çeşitli sağlık sorunlarının 

yanı sıra sindirim ve boşaltım sistemi 

problemlerine de yol açabiliyor. Çünkü az 

sıvı alımı bağırsak hareketlerinin yavaşla-

masına neden oluyor. Yeterli su içilmedi-

ğinde dışkı bağırsak içerisinde çok yavaş 

ilerliyor ve kabızlık yaşanıyor. Tuvalete 

girme sıkıntısı yaşıyorsanız günlük su tü-

ketimini arttırmanız gerekiyor.

Baş Ağrısı Çekiyorsanız…

Birçok kişi gün içerisinde sonu gel-

meyen baş ağrılarıyla karşı karşıya kalı-

yor. Ayrıca gün içerisinde aşırı sinirlilik ve 

odaklanamama problemi de yaşayabili-

yor. Fakat kişiler, bu baş ağrılarının sebe-

bini uykusuzluk, stres ya da yorgunluğa 

bağladıkları için çoğu zaman çok da üze-

rinde durmuyor. Oysa bu ağrıların altında 

genellikle susuzluk problemi yatıyor. Yapı-

lan araştırmalar dehirasyon probleminin 

ruh halini olumsuz etkilediğini söylüyor. 

Üzerinizde bir gerginlik veya baş ağrısı 

hissediyorsanız su içme vaktiniz gelmiş 

demektir. Çünkü su vücuttaki besin mad-

delerini taşıyarak toksinleri uzaklaştırıyor, 

bilişsel performansı yükseltiyor ve baş 

ağrılarının önüne geçiyor.

Günlük Performansınız Düşüyorsa…

Günlük koşturmacanız içerisinde bir 

güç kaybı ya da enerji düşüklüğü hisse-

diyorsanız büyük bir bardak suya ihtiya-

cınız var demektir. Uzmanlar, yaşanan 

susuzluğun günlük performansı olumsuz 

yönde etkilediğini savunuyor. Yaşanacak 

güç kaybı kişilerin dayanıklılığını ve moti-

vasyonunu düşürürken, egzersiz perfor-

mansını da ciddi oranda azaltıyor.

Dudaklarınız Çatlıyorsa…

Dudaklarınız çatladığında bu durumu 

havanın çok sıcak ya da çok soğuk olma-

sına bağlıyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer 

vücudunuza yeteri kadar su depolamı-

yorsanız, vücut kendi içerisinde bir önem 

sıralaması yaparak mevcut suyu kalp 

ve beyin gibi önemli organlara taşıyor. 

Sonuç olarak da dudaklar susuz kalarak 

çatlamaya başlıyor. Daha pürüzsüz du-

daklar için vücudu susuz bırakmamaya 

özen göstermelisiniz.

Saçlarınız Dökülüyor, Saç Deriniz 
Kepekleniyorsa…

Cilt için ciddi önem taşıyan suyun ye-

tersiz tüketimi saç derisi için de önemli 

VÜCUDUNUZU
SUSUZ BIRAKMAYIN

tehlikeleri beraberinde getiriyor. Susuzluk 

saç derisinin kurumasına neden olurken, 

kepeklenme sorununa da zemin hazırla-

yabiliyor. Zamanla saçın deriye tutunma 

gücünü azaltarak saç dökülmesini de 

hızlandırabiliyor. Daha sağlıklı saçlar için 

daha fazla su tüketmelisiniz.

Cildiniz Yaşlanıyorsa… 

Susuz bırakılmaya gelmeyen bir diğer 

organımız da derimizdir. Hatta en büyük 

organımız olarak adlandırılan derinin su 

ihtiyacı da büyüklüğüyle eşit orantı taşır. 

Öyle ki dolaşım sistemi deriye yeterli su 

taşıyamadığında hücrelerdeki su azalır. 

Bu da derinin onarım hızının düşmesine 

yol açar. Daha hızlı bir cilt yaşlanması ile 

karşı karşıya kalmamanız için günlük su 

tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor.

Kısacası su hayattır. Doğadaki tüm 

canlılar hayatta kalabilmek için suya ihti-

yaç duyar. Susuz kalmak ise sayısız has-

talığa davetiye çıkarabilir. Yaşamın deva-

mı için yegane ihtiyacınızın su olduğunu 

unutmayın ve günlük 1.5  2 litre aralığın-

da su tüketmeyi ihmal etmeyin.

.
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Halk arasında “susuzluk” olarak tanımlanan dehidratasyon, vücudun susuz kalması 
olarak açıklanıyor. Bu problem ise genellikle ağzın kurumasıyla hissediliyor. Oysa aşırı 
susuzluk hissi, vücudun bu histen çok daha önce susuz kalmaya başladığı anlamını taşıyor.
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KALP SAĞLIĞINA
FAYDALI ÖNERİLER

Gelişmiş ülkelerde en sık görülen ölüm nedenlerinin başında kalp-damar sistemi 
hastalıkları geliyor. Kalp krizi ve felç gibi dolaşım sistemi sorunlarının önlenmesi için 
en etkili yöntemlerin başında ise, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzında yapılabilecek 
değişiklikler sayılabilir.

7.
Sayfa

Şüphesiz ki hepimiz uzun ve sağlıklı bir 

yaşam sürdürmenin yollarını arıyoruz. Oysa 

yaşam şekli, gençlik yıllarından itibaren kalp 

ve damar sağlığını korumaya yönelik şekil-

de düzenlendiğinde sağlıklı yaşamın kapıları 

aralanır. Ömür boyu iyi planlanmış şekilde 

sürdürülen yaşam tarzı sayesinde, ölümle 

sonuçlanabilecek kalp krizlerinin ve hastalık-

ların önüne geçilebilir.

Stres yönetimi için uzman-
dan destek alın

Yaşam süremiz içinde başa çıkmakta 

zorlandığımız bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. 

Özellikle duygusal çıkmazların yaşandığı 

stres yönetiminde yaşanan sıkıntılar kalpda-

mar sağlığına da etki edebilir. Sağlıklı yaşamın 

ilk adımı olan stres yönetimini sağlayama-

mak ve zihinsel sağlığı düzene sokamamak 

diğer konularda ilerleme sağlamayı oldukça 

zorlaştırabilir. Stres yönetiminde herhangi 

bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız, 

mutlaka bir uzman görüşüne başvurmanız 

gerekir.

Düzenli uykuyu es geçmeyin

Düzenli uyku uyumak, gün içerisinde yo-

rulan bedeni dinlendirmek için en etkin yön-

temlerden biridir. Kaliteli uyku insanın günlük 

hayatını düzene sokmasına yardımcı olduğu 

resi genişliği varsa pastanefırın ürünleri gibi 

tüm unlu mamuller, doğal olsa dahi şekerli 

tüm gıdalar ve pirinci beslenme listesinden 

çıkarmak gerekir. Tüm şekerli içecekleri, ha-

kiki olsa dahi tüm meyve sularını ve meyveyi 

sınırlandırmak oldukça önem taşır. Bu hasta-

lıklar bir kez yaşandığında tekrar yaşanma 

olasılığı önemli oranda yükselebildiği için 

diyet yerine düzenli beslenmeyi hayatınıza 

sokmanız en doğru karar olacaktır.

Kalori cetvellerine inanma-
yın

Gıdalar kalori değerlerine göre değil, 

bağırsak ve diğer sistemlere etkilerine göre 

faydalı ya da faydalı olmayan şeklinde ikiye 

ayrılır. Akdeniz mutfağı tarzını benimseyip ve 

günde bir avuç miktar çiğ kuruyemişleri öne 

çıkararak beslenmek önem kazanıyor. Özel-

likle fabrikasyon yiyecekleri, şekerle hazırlan-

mış tüm gıda ve içecekleri, kızartmaları, hızlı 

tüketim ürünlerini ve evde yapılmış olsa dahi 

mayalı ya da unlu ürünleri tamamen kesmek 

gerekebilir. Bu yiyeceklerin tüketiminde en 

çok yapılan yanlış ise ürünlerin kalorisi ölçüle-

rek tüketilmeye çalışılmasıdır. Unlu ve mayalı 

mamullerin tüketiminde kalori hesabından 

daha önemli olan husus, ürünlerin bağırsak 

duvarını ve bakteri florasını tahrip ederek 

başka hastalıklara neden olmasını engelle-

mektir. Bu yiyecekler önce hormonal sistem 

ve beyin, sonra bağışıklık, yaşlanma süreci, 

kalp damar ve diğer sistemler üzerinde ilti-

hap üreterek, zehir etkisi yapabilir.

Egzersiz en yakın dostunuz 
olsun 

Egzersizi hayatınızdan eksik etmemek, 

kalpdamar sağlığınızı korumak için hayatı-

nıza uygulayabileceğiniz yöntemler arasında 

yer alır. Her gün yapılamasa dahi iki günde 

bir 40-45 dakika kadar ortahızlı tempoda 

aralıksız yürüyüş, ayrıca kas güçlendirici eg-

zersizler, kalp sağlığına yarar sağlayacaktır. 

Hiç egzersiz yapmamak yerine, az da olsa 

egzersiz yapmak vücudunuz için iyi bir yön-

tem olacaktır.

gibi, sağlığı da önemli oranda etkiler. Çünkü 

uyku, kalp atımlarını, solunum sayısını ve kan 

basıncını azalttığı gibi stresin azalmasını da 

sağlar. Bu nedenle uyku düzeninin oluşturul-

ması kalpdamar sağlığında önemli rol oynar. 

Eğer düzensiz uyku sorunu yaşanıyorsa, uy-

kuya engel olabilecek unsurların gözden ge-

çirilmesi ve önlemler alınması gerekir. 

Alkol ve sigara tüketiminize 
dikkat edin

Alkol kullanımıyla vücut içerisinde birçok 

hastalığın görülme oranı artış gösterebilir. 

Uzun süreli alkol kullanımında kalp kasla-

rında bozulmaya bağlı kalp yetmezliği ve 

organları besleyen damarlarda tıkanıklık geli-

şebilir. Özel günlerde tüketilen alkol ise alışkın 

olmayan bünyelerde ritim bozukluklarına ve 

kan basıncında ani yükselmelere sebep ola-

bileceği gibi beyin kanamalarına ve inmeye 

de yol açabilir. Bu nedenle alkol tüketiminin 

yönetilmesinin yanı sıra sigara kullanımının 

da sonlandırılması gerekir.

Süreli diyetler yapmak yeri-
ne düzenli beslenin

Sağlıklı beslenmeyi geçici ve sınırlı gıda 

alımları ile gerçekleştirmek yerine, hayata ka-

lıcı olacak şekilde yerleştirmek vücut sağlığı 

açısından büyük önem taşır. Şeker hastalığı, 

glukoz intoleransı, kilo sorunu veya bel çev-

Uzm. Dr. Sinan Coşkun TURAN

coskunturan@centralhospital.com

Kardiyoloji
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Ortadoğu, Anadolu ve Akdeniz ülkelerinde burun yapısı iri kemerli,  çatısı geniş, burun 
ucu düşük ve derisi kalın özelliklere sahiptir. Bunun yanında burun içinde septum adını 
verdiğimiz kemik ve kıkırdaktan oluşan, burun boşluğunu ikiye ayıran yapının çoğunlukla 
büyük olması nedeniyle çarpılmış ve solunum yolunu daraltan yapıda olduğunu 
görmekteyiz. 

Son yıllarda özellikle burun cerrahisin-

de çok yol kat edilmiş ve endoskoplarında 

devreye girmesiyle burun içinde neredeyse 

keşfedip, ulaşarak müdahale edemediğimiz 

hiçbir nokta kalmamıştır. Burun, dışardan 

görünen çatısı, iç destek mekanizmaları, so-

lunum pasajı ve sinüsleriyle bir bütündür. Ya-

pılacak her müdahalede bu yapılar tümüyle 

göz önünde bulundurulmalı, bütünsel bir 

yaklaşım tercih edilmelidir.

Burun, Yüz Travmalarında 
Birinci Sırada

Çocukluk ve ergenlik dönemindeki 

çeşitli travmalar, genetiğimizde sıklıkla gö-

rülen problemlere ek travmalar yaratarak 

durumu daha da ağırlaştırır. Bu etnik ka-

rakteristikler ve yaşam koşullarındaki trav-

maya yatkınlık nedeniyle Septorinoplasti, 

en çok yapılan estetik cerrahi operasyon 

olarak göze çarpmaktadır.

Yüze Yakışan Ve Nefes Alan 
Bir Burun

Aslında ideal burun yoktur. Doğal gö-

rünümlü, orantılı ve uyumlu bir burun 

hedeflenmelidir. Ameliyat olmadan önce 

beklentilerinizi iyi düşünmeli ve bunu he-

kiminizle paylaşmalısınız. Amaç sizin mev-

cut burnunuzdaki tüm dokuları uygun 

bir şekilde kullanarak, doğal ve yüzünüze 

yakışan görünümde bir burun oluşturmak 

ve bu arada iyi nefes almanızı sağlamaktır. 

Ameliyatın başarısında, cerrahın bilgi, be-

ceri ve tecrübesinin yanı sıra hastanın yaş, 

genel sağlık durumu, burun yapısındaki 

bozukluğun derecesi, yüzün genel simet-

risindeki sorunlar,  burun cildinin yapı ve 

kalitesi, dokuların iyileşme esnasında gös-

terdiği reaksiyonlar ve sigara kullanımı gibi 

kişisel faktörlerde ciddi rol oynamaktadır. 

Ameliyat Tekniği, Hastaya 
Göre Değişir

Yıllar ve Septorinoplastinin (burun es-

tetiğinin) gelişimi boyunca önceleri kapalı, 

daha sonra açık ve son olarak da karma 

teknik adını verdiğimiz teknikler kullanıldı 

ve kullanmaya devam edilmektedir. Tek-

niğin seçiminde bireyin anatomik yapısı, 

burnun genetik yapı nedeniyle mi yoksa 

travmaya mı bağlı deforme olduğu, cilt 

yapısı, ek hastalıklar kadar cerrahın ken-

dini rahat hissettiği tekniği kullanması da 

önemli bir detaydır. Bu nedenle cerrahın,  

her olgu bazında ve kişiye özel olarak 

gerekli tekniği kullanabilmesi için tüm 

tekniklere hakim olması önemlidir. Son yıl-

larda burun estetiği operasyonlarında ult-

rasonik ses dalgalarının titreşimlerinden 

faydalanılarak, kemik yapılar kırılmadan 

şekillendirilip, minimal kemik travması ile 

minimal yumuşak doku hasarında morluk 

ve ödem ihtimali çok azaltılarak,  iyileşme 

süresi hızlı ve çok daha zahmetsiz hale 

gelmiştir.

Son yıllarda aslında eski bir tekniğin 

modifikasyonu olarak günümüze uyarla-

nan burun sırtının doğal olarak korundu-

ğu ve burun taban seviyelerinden yapılan 

kesilerin kullanıldığı  “letdownpushdown 

septorinoplasti”de yine uygun hastalarda 

yapılabilecek teknikler olup, her biri klasik 

tekniklerden daha az travmatik olmaları 

nedeniyle uygun hastalarda tercih edilebi-

lecek cerrahilerdir.

Kısa Sürede Normal Hayatı-
nıza Dönebilirsiniz

Septorinoplasti; ortalama 2-2,5 saat 

süren ve sonrasında normal şartlarda 1 

gecelik hastane yatışı gerektiren bir cerra-

hidir. Hastanede gözetim ve tedavi altında 

geçirilen gecenin ardından ertesi sabah 

itibariyle hasta taburcu edilir ve günde-

lik işlerini yapabilir şekilde eve gönderilir. 

Yaklaşık 2 haftalık bandaj burun cildinin 

yerine oturması için çok önemli ve ge-

rekli bir detay olmakla beraber; kullanılan 

yeni dikiş teknikleri ile kimi olgularda artık 

eksternal splint(bir çeşit alçı) dahi kullanıl-

masına gerek olmayabilmektedir. İlk hafta 

sonunda burun içi silikon tamponlar ve 

mevcutsa alçı, dikişler alınarak hasta yal-

nızca 1 hafta daha bandajlı olarak normal 

hayatına döner. 

Kullanılan yeni tekniklerle ameliyat 

süreleri kısalmış, morluk şişlik miktarları 

minimize olmuş, başarı yüzdeleri çok yük-

selmiştir. Ameliyat sonrası konforun da 

maksimum seviyeye ulaşması için alınan 

önlemlerle artık ne fonksiyonel olarak ne 

estetik olarak burun problemlerimiz kade-

rimiz olmak zorunda değildir.

BURUN ESTETİĞİ İLE 
DAHA SAĞLIKLI VE

GÜZEL BİR GÖRÜNÜM

Burun Estetiği Kimler 
İçin Uygundur?

Hem kemik hem kişilik gelişimi 

dikkate alınırsa her iki cins içinde 17-18 

yaş en alt sınır olarak kabul edilmek-

le birlikte, üst sınır belirsizdir. Kişinin 

sağlık durumu elverdiği sürece ya-

pılabilir. Uygun yaşa ulaşmış, beden 

ve ruh sağlığı yerinde, kişilik gelişimi 

tamamlanmış, beklentileri gerçekçi ve 

mantıklı olan,  hekimiyle olumlu diya-

log kurabilmiş, burnunda şekilsel ve 

fonksiyonel bozuklukları olan herkes 

bu operasyona uygun adaydır. 

Op. Dr. Derya BERK

deryaberk@centralhospital.com

Kulak Burun Boğaz
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Soğuyan havayla birlikte alerjik hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Özellikle astım hastaları ve 
alerjik bünyeye sahip kişiler kış aylarında daha dikkatli olmalıdırlar.  Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı 
olanlar kış aylarında daha büyük risk altında.

SOĞUYAN HAVA ASTIMI 
TETİKLİYOR

Kış Aylarında Alerjik Hastalıkla-
ra Dikkat!

Kış aylarında egzoz gazı, araba ve fabrika 

dumanları, ısınmak için kullanılan odun, kömür 

ve benzeri yanıcı maddeler hava kirliliğine ne-

den oluyor. Soğuk hava ve hava kirliliği alerjik 

hastalar için olumsuz bir faktör oluşturuyor. Bu 

mevsimde nezle, grip, farenjit gibi viral enfek-

siyonlar, sigara dumanı, soğuk hava, kirli hava, 

alerjenler, çeşitli gıda maddeleri, parfüm, boya, 

stres gibi pek çok faktör astım hastalarını olum-

suz etkiliyor. 

Alerjik bünyeye sahip kişiler dik-
kat!

Alerjik bünyeye sahip kişiler bu faktörler-

den çok etkileniyor, kirli havaya maruz kal-

maları sonucunda astım atakları geçirebiliyor. 

Özellikle mikroplar böyle havalarda solunum 

yollarına yerleşerek zatürre, sinüzit, bronşit gibi 

hastalıkların artmasına sebep oluyor. Soğuk 

havalarda, solunum yollarının kurumasına ve 

daralmasına bağlı olarak hastaların burundan 

nefes almaları zorlaşıyor ve ağız yoluyla ne-

fes almaları ile soğuk hava solunum yollarını 

olumsuz etkiliyor.

* Soğuk hava yüzünden solunum yolları-

nın etkilenmemesi için dışarı çıkarken ağız, bu-

run ve göz gibi organlar iyi korunmalı, yünlü 

atkı, bere ve kazak giyilmemeli

Kirli hava, astımda artışa sebep 
oluyor

Alerjik yapıda olan kişilerin kirli havayı 

solumasının var olan duyarlılığın daha da art-

masına neden olur. Kirli havanın fazla olduğu 

yerlerde alerjik göz hastalıkları, alerjik rinit (sa-

man nezlesi) ve astım hastalığında büyük artış 

görülüyor. Hava kirliliğine sebep olan kimyasal-

lar göz, burun ve akciğerlerdeki hücreleri uya-

rarak alerjik tepki oluşmasını tetikliyor. Böylelik-

le hastalarda burun akıntısı, burun tıkanıklığı, 

gözlerde sulanma, öksürük, kızarıklık ve kaşıntı 

belirtileri görülüyor. Alerjik astımı olan hastalar 

soğuk ve kirli havaya maruz kaldıklarında as-

tım atağı geçirebilirler. 

Kış aylarında nelere dikkat edil-
meli?

Alerjik hastalarının soğuk havalarda özellik-

le dikkat etmesi gereken şeyler;  

* Hava kirliliği olan ortamlardan uzak du-

rulmalı

* Kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre 

bulunulmamalı

* Sigara dumanından korunmalı 

Uzm. Dr. Mübeccel AKMAN

mubeccelakman@centralhospital.com

Göğüs Hastalıkları ve Alerji
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Ortodonti; dişler ve yüzdeki düzensizlikle-

rin teşhisi, önlenmesi ve tedavisiyle ilgilenen 

diş hekimliği dalıdır. Bunun yanı sıra ortodonti, 

yüz ve çenelerin gelişim bozukluklarının dü-

zeltilmesini de amaçlar. 

Ortodontik tedavinin ana amacı dişlerde 

iyi bir kapanış sağlamaktır. Bu da düzgün ola-

rak sıralanmış dişlerin karşı çenedeki dişlerle 

uyumlu olmasıdır. İyi bir kapanış; ısırma, çiğ-

neme ve konuşma fonksiyonlarını kolaylaş-

tırır. Ağız sağlığının geliştirilmesi ve böylece 

genel sağlığın da iyileşmesine yardımcı olur 

ve kişinin özgüvenini artırır.

Geçmişte ortodontik tedavinin sadece 

çocuklar için olduğu görüşü hakimdi. Gü-

nümüzde ise ortodontik hastaların yaklaşık 

%40’ı erişkin bireylerden oluşmaktadır. Sağlık-

lı bir kapanış, 16 yaşında olduğu kadar 60 ya-

şında da aynı öneme sahiptir. Yaş, ortodontik 

tedavi için değerlendirilecek bir kriter değildir. 

Sağlıklı dişler her yaşta hareket ettirilebilir.

Neden Ortodonti Tedavisi 
Görmeliyim?

Dişlerde olan çapraşıklık her yaşta kişi-

yi rahatsız eden ve gülüşünü gölgeleyen 

estetik bir sorundur. Fakat sorun sadece 

estetik olmayıp çiğneme ve konuşma da 

bu durumdan etkilenir. Kötü bir çene ilişkisi, 

çapraşık dişler ve bunlara bağlı olarak olu-

şan kötü ağız hijyeni ve dişlerin temizlenme 

zorluğu ortodontik tedaviler ile giderilebilir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda insan-

ların ilk bakışta en çok gözlere ve gülüm-

semeye dikkat ettiği gösterilmiştir. Gülme 

eylemi sosyal hayatımızın en önemli parça-

larından biridir ve ortodontik tedavi ile gü-

zel ve estetik bir gülümseme sağlanabilir. 

Ortodonti Tedavisine Hangi 
Yaşta Başlanır?

Amerikan Ortodonti Birliği (AAO) ço-

cukların 7 yaşından önce ortodontik kont-

rollere girmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Tedaviye başlamak için her duruma uygun 

bir yaş yoktur ancak çocuğunuzu ön dişle-

rin sürme zamanı olan 5-7 yaş arası bir or-

todontiste göstermek en sağlıklı başlangıç 

olacaktır. Genellikle 8-14 yaş arası erken dö-

nemde müdahale avantajlıdır. Bununla bir-

likte bazı problemlere daha erken yaşlarda 

müdahale etmek gerekebilir. Çocuğunuz 

uzun süre emzik kullanmışsa veya parmak 

emme alışkanlığı varsa, erken yaşta süt dişi 

çekimi yapıldıysa, ağız solunumu yapıyor-

sa ve geniz eti problemi varsa, çocuğu-

nuzda, anne ya da baba tarafında alt veya 

üst çene çok ileride ise, dişlerde çapraşıklık 

gözleniyorsa mutlaka en yakın zamanda 

ortodonti uzmanı tarafından muayene 

edilmelidir. Ayrıca üst ön dişleri çok ileride 

olan çocuklarda travma sonrası ön dişlerin 

kırılma riski çok yüksek olduğundan tedavi 

ihmal edilmemelidir.

Yetişkinler İçin Ortodontik 
Tedavi Seçenekleri Nelerdir? 

Diş hekimine estetik kaygılarla başvu-

ran yetişkin hastalara birçok seçenek su-

nulabilmektedir. Bu noktada hastaya tüm 

seçenekleri anlatmak ve tedavi ihtiyacına 

yönelik en doğru kararı vermek gerekir. 

Günümüzde ortodontik tedavi fikrinin, ye-

tişkin hastalarda oluşturabileceği estetik 

kaygıları giderecek birçok tedavi seçeneği 

bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve değişen 

tedavi teknikleri sayesinde bu seçenekler 

arasında diş renginde seramik braketler 

(estetik braketler), dişlerin arkasına takılan 

görünmeyen braketler (lingual ortodonti) 

ve tedavi süresince takılıp çıkarılabilen şef-

faf plaklar bulunmaktadır. Bu şekilde este-

tik kaygı nedeniyle ortodontik tedaviden 

kaçınan hastalara görünmeyen ortodontik 

tedavi yapmak mümkündür. Şeffaf veya 

diş renginde seramik braketler sayesinde 

telleriniz çok daha az görünür, sosyal me-

safe alanı içinde fark edilmez. Ancak tedavi-

nin tamamen görünmez olmasını isteyen 

hastalarda dişlerin iç tarafına (dil tarafına) 

takılan kişiye özel braketler ile en yakınları-

nız bile tedavi gördüğünüzü fark etmeden 

güzel bir gülümsemeye kavuşabilirsiniz. 

Ayrıca teknolojinin geldiği son nokta ile hiç 

tel takmadan, şeffaf plak tedavisi ile sosyal 

kaygılarınızı bir kenara bırakarak tedavi 

olduğunuz dışarıdan anlaşılmadan da diş-

lerinizde düzelme elde edebilirsiniz. Şeffaf 

plak tedavisinin en büyük avantajı plakla-

rın istenildiği zaman çıkartılabilmesidir. Bu 

sayede rahatlıkla yemek yiyebilirsiniz ve 

sizin için önemli toplantılarda ya da nişan, 

düğün veya mezuniyet gibi özel günlerde 

plakları çıkartarak tedaviye kısa süreyle ara 

verebilirsiniz.

Yetişkin hastalarda çenelerin önde 

veya geride olması gibi iskeletsel problem-

lerde ya da asimetri varlığında ise tek başı-

na ortodontik tedavi yetersiz kalabilir. Böyle 

durumlarda ortodontik tedaviye ek olarak 

ortognatik cerrahiye başvurulmaktadır. 

Geleneksel yaklaşım doğrultusunda orto-

dontik tedavi ile dişler çene kemiği içinde 

olması gereken konumuna alınır ve hasta 

ameliyat edilerek yüz estetiği sağlanacak 

şekilde çeneler ideal konumlarına yerleş-

tirilir. Bu tedavi ile sayede dişler değil, aynı 

zamanda hastanın yüz estetiği de düzeltilir 

ve kalıcı sonuçlar elde edilir. 

Dr. Dt. Burçak KARA

burcakkara@centralhospital.com

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi



Çocuklarda En Sık Nezle Görülüyor

Mevsim değişiklikleri sonrasında çocuk-

lar kapalı alanlarda daha çok vakit geçiriyor. 

Bu nedenle çocuklar, mevsim değişikliklerin-

den etkilenirken, karşılaştıkları hastalıklara da 

zayıf düşebiliyor. Çocukların en sık yaşadığı 

sonbahar hastalıklarını ise soğuk algınlığı 

(nezle), grip, larenjit, sinüzit, otit (orta kulak 

iltihabı) ve alerjiler oluşturuyor. Okula başla-

yan çocuklarda daha yaygın görülebilen bu 

hastalıklar burun akıntısı, hapşırık, gözlerde 

kızarıklık ve kızarma gibi belirtilerle kendini 

gösteriyor.  

Larenjit Hastalığına Dikkat

Daha çok sonbahar aylarında görülen la-

renjit hastalığı, kış mevsimine doğru azalıyor. 

Üst solunum yolu enfeksiyonu veya sıcakso-

ğuk hava değişikliği ile gelişebilen soluk bo-

rusu enfeksiyonu, ödem, ses kalınlaşması, 

havlar tarzda öksürük şeklinde oluşan bir 

hastalık şeklinde görülebiliyor. Bazen soluk 

borusunun ödem ile daralması yani kapan-

ması gibi durumlar sonucunda, solunum 

sıkıntısı da beraberinde gelişebiliyor. Enfek-

siyonlara karşı koruyucu önlemler alınarak 

ve antibiyotik kullanımıyla tedavi edilebilen 

larenjit hastalığından, hava değişimlerinde 

sıcaksoğuk dengesinin ayarlanması gibi ön-

lemlerle korunabiliyor.

Grip ve Nezle Şikayetleri Artıyor

Çoğu kez nezle yani soğuk algınlığı ile 

karıştırılabilen grip, ateş, kas ağrısı, terleme, 

halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlerle kendi-

ni nezleden ayırıyor. Şikayetlerin daha ağır 

ve belirgin seyrettiği bu hastalığın tedavisi 

semptomatik olarak belirleniyor. Hasta şika-

yetlerine göre şekillenen tedavide, ateş varsa 

ateş düşürücüler, istirahat ve iyi beslenme 

öneriliyor. Çocuklarda görülen gribin yayıl-

masını engellemek için okula göndermemek 

bir çözüm olabiliyor. Isı değişikliğinde bünye-

leri zayıf düşebilen çocukların bedenen güç-

lenmesi için iyi beslenmesi gerekiyor. Kapalı 

alışveriş mekanlarından ve fastfood yiyecek-

lerden uzak durulması hastalıktan korunmayı 

sağlayabiliyor. Çocukların yanı sıra yetişkinle-

re de ellerin sık sık sabunla yıkanmasının öne-

mi aktarıldığında, enfeksiyonların bulaşıcılığı 

azaltılabiliyor. Virüslerin neden olduğu nezle 

ise gribe göre hafif seyreden bir hastalık 

olarak biliniyor. Belirtileri arasında hapşırma, 

boğazda yanma, ağrı, karıncalanma, burun 

akıntısı ve tıkanıklığı bulunan nezle gibi semp-

tomlar görülüyor. Bu hastalıkta, bol sıvı almak, 

iyi beslenmek, vücuda özellikle C vitamini içe-

ren sebze ve meyve desteği yapmak, kapalı 

mekanlardan mümkün olduğu kadar uzak 

durmak ve istirahat etmek hastalığın tedavi-

sinde önem kazanıyor. 

Kulak Ağrısı Otit Hastalığının 
Habercisi Olabiliyor

Daha çok üst solunum yolu enfeksiyon-

larının oluşturduğu otit yani orta kulak iltihabı, 

kulak ağrısı ve ateş belirtileri ile kendini gös-

terebiliyor. Bazen kulak akıntısı da yapabilen 

hastalığın tedavisinde gerek duyulduğu 

takdirde antibiyotik kullanımı gerekebiliyor. 

Enfeksiyonlardan ve bulaşma yollarından ka-

çınmak hastalıktan korunmak için önemli bir 

yol haline gelebiliyor.

İyi Beslenme Hastalıklardan Korur

Beslenmenin hastalıklar üzerinde olum-

lu etkisi oldukça fazladır. İyi beslenme hem 

vücut, hem de immun sistemini daha güçlü 

hale getirebiliyor. Bu yüzden çocukların iyi 

beslenmesini sağlamak, özellikle C vitamini 

içeren meyveler ve sebzelere bu dönem-

lerde daha çok önem vermek gerekebiliyor. 

Çocuklara okul dönemi içerisinde iyi bir kah-

valtı yapma alışkanlığı verilmesi ve okula iyi 

bir beslenme sonrası gönderilmesi gerekiyor. 

Çok yemek yerine faydalı ve gerekli besinle-

ri çocuğunuza vermek, dengeli ve düzenli 

öğünler ile beslenmesini sağlamak oldukça 

önemli hale geliyor. Hasta çocukların okula 

gönderilmemesi ve bu tür hastalıkların bulaş-

masının önlenmesi ise ailelerin birinci görevi 

olarak önem kazanıyor.

ÇOCUKLARI KIŞ AYLARINDA 
HASTALIKLARDAN KORUYUN!

Sinüzitten Korunmak İçin 
Kapalı Ortamlardan Uzak Du-
run

Mikroplar solunum yoluyla burun ve 

sinüslere ulaştığında sinüzit hastalığına 

neden olabiliyor. Genellikle daha çok üst 

solunum yolu enfeksiyonları neticesinde 

oluşan sinüzit genel hatlarıyla sinüzit, 

burun tıkanıklığı, koyu sarıyeşil renkte 

burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi be-

lirtilerle ortaya çıkabiliyor.  Yetişkinlerde 

fazlaca görülebilen sinüzit, çocuklarda 

da sık karşılaşılan hastalıkların arasında 

yer alıyor. Belirtileri çocukların yaşlarına 

göre değişebilen sinüzit, beş yaşından 

büyük çocuklarda gece öksürmeleri, ge-

niz akıntısı ve ağız kokusu olarak kendini 

gösterebiliyor. Korunmak için yapılabile-

cek en kolay yöntem ise yine çocukları 

kapalı ve kalabalık yerlerden mümkün 

olabildiğince uzak tutulması olarak be-

lirleniyor. 

Sonbahar mevsimiyle havaların sıcaktan soğuğa geçişi, enfeksiyonların artışını da beraberinde getiriyor. 
Salgın oluşturan virüslerin gelişmesi ile özellikle okula başlayan çocuklarda bünyenin zayıflaması gibi 
belirtilere yol açabiliyor. 

Uzm Dr. Süha ÜNÜVAR

suhaunuvar@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

annebebek
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Hamilelik döneminde yaşanan hafif 

kaşıntılar oldukça sık görülen ve doğal bir 

durumdur. Ancak kaşıntı yoğun ve şid-

detli bir hal alıyorsa hem anne adayında 

hem de bebekte bazı risk faktörleri olu-

şabilir. Gebelik kolestazı erken teşhis ve 

tedavi edilmezse erken doğum tehlikesi 

veya anne karnında bebek ölümlerine 

neden olabilir.

Gebeliğe Bağlı Bir Karaciğer 
Hastalığı

Gebelik kolestazı gebeliğe bağlı bir 
karaciğer rahatsızlığıdır ve gebelik esna-
sında ciltte safra tuzlarının birikmesi ile 
ortaya çıkar. Kolestaz genellikle hamileli-
ğin son 6 ayında yaşansa da ilk 3 ayda 
da görülebilir. Bu rahatsızlık anne adayın-
da ciddi kaşıntılara sebep olur. Ancak bu 
kaşıntılar, vücutta döküntü olarak ortaya 
çıkmaz.

Karın Bölgesi, El Ve Ayaklar-
da Yoğun Kaşıntı Varsa…

Gebelik kolestazı tanısının en önemli 
belirtisi döküntü olmadan gerçekleşen 
bu kaşıntı durumudur. Kaşıntı tüm vücut-
ta olabileceği gibi karın bölgesi, ayaklar 
ve avuç içlerinde daha yaygın ve yoğun 
hissedilebilir. Ayrıca idrar renginde koyu-
laşma, gaita (dışkı) renginde açılma, göz-
lerin veya derinin sarı renge dönüşmesi 
de gözlemlenebilir. Bunlara ek olarak bu-
lantı, kusma, karın ağrısı, sarılık da kaşıntı-
ya eşlik eden diğer semptomlardır. 

35 Yaş Üstü Gebeliklerde Sık 
Görülüyor

Gebelikte karaciğer ile ilgili rahatsızlık-
lar yüzde 3 oranında görülmektedir. Yani 
100 gebenin 3’ünde karşılaşılan bir du-
rumdur. Gebelik kolestazına etken olan 
nedenler çevresel, hormonal veya gene-
tik olabilir. Aile geçmişinde kolestaz vaka-
sının yaşanması gebelik kolestazı için bir 
risk faktörüdür. Bu rahatsızlık, çoğul ge-
beliklerde ve 35 yaş üstü hamileliklerde 
daha sık görülmektedir. 

Tanı İçin Karaciğer Enzim-
leri Ve Safra Asitleri Araştırıl-
malı

Gebelik kolestazı tanısının konula-
bilmesi için anne adayında kaşıntıyla 
beraber karaciğer enzimlerinde ve safra 
asitlerinde artışın var olması gerekir. An-
cak bazı durumlarda kaşıntıdan 15 hafta 
sonra bile safra asitleri artabildiğinden, 
kaşıntısı olan gebeler haftalık karaciğer 

enzimleri tetkiki ile takip edilmelidir. Tanı-
yı kesinleştirmek için ise, mevcut tabloya 
başka karaciğer rahatsızlıklarının eşlik 
edip etmediği çeşitli incelemelerle net-
leştirilmelidir. 

Anne Ve Bebek Risk Altında 
Olabilir 

Gebelik kolestazı anne adayında bazı 
risk faktörleri oluşturabilir. Anne adayının 
vücudunda kaşıntı nedeniyle kalıcı ya-
ralar ve izler oluşabilir. Ayrıca K vitamini 
yetersizliğine bağlı olarak doğum sonrası 
kanama riski de artabilir. 

Gebelik kolestazı bebek açısından da 
oldukça riskli bir durumdur. Eğer anne 
adayı belirtilerin farkına varmaz veya ge-
rekli önlemleri almaz ise erken doğum 
riski ya da mekonyum (bebeğin anne 
karnında kakasını yapması) riski artabilir. 
Bunların haricinde bebek anne karnında 
oksijensiz kalabilir. Ayrıca anne karnın-
daki bebek kayıpları da karşılaşabilecek 
diğer bir ciddi durumdur. Kolestaz bebek 
için hayati tehlike yaratabileceğinden do-
ğum 37-38. haftalarda yaptırılır ve anne 
adayı doğuma kadar yakın takip altına 
alınır.

Doğum Sonrası Kayboluyor
Gebelik kolestazı gebeliğin daha 

çok östrojen hormonlarının arttığı son 6 
ayda ortaya çıkar. Genellikle de doğum-
dan kısa bir süre sonra kaybolur. Ancak 

bu hastalar ileride kullanacakları ilaçlar 
hakkında çok dikkatli olmalıdır. Özellikle 
ileride doğum kontrol hapı almaları ge-
rekirse östrojen içermeyen hapları tercih 
etmeleri daha sağlıklı olacaktır. Kolestaz 
durumu doğumdan sonra hızla düzelme-
ye başlar ve karaciğerde kalıcı bir hasara 
yol açmaz. Ancak 3 ay içinde şikayet dü-
zelmezse mutlaka uzman bir hepatalogla 
görüşülmelidir. 

Tekrarlama Olasılığı Yüksek
Gebelik kolestazı doğumdan kısa bir 

süre sonra kaybolur. Ancak hastalığın 
sonraki gebeliklerde tekrarlama ihtima-
li yüzde 60-90 oranındadır. Bu nedenle 
anne adayının karaciğerinin düzgün ça-
lışıp çalışmadığı düzenli kan testleriyle 
kontrol edilmelidir. 

Tedavide İlk Önce Kaşıntılar 
Azaltılır

Gebelik kolestazı tedavisinde ilk ola-
rak anne adayındaki kaşıntı rahatlatılır 
ve oluşabilecek komplikasyonlar önlenir. 
Doğum sonrası kanama riskine karşı ise 
günde 10 miligram K vitamini takviyesine 
başlanmalıdır. Ayrıca kaşıntı için mentollü 
kremler de kullanılabilir.

annebebek
GEBELİK KOLESTAZI

Op. Dr. Cengizhan KOLATA

cengizhankolata@centralhospital.com

Kadın Hastalıkları ve Doğum
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Bebeklerde bağışıklık sisteminin güçlü olması, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için 
büyük önem taşıyor. Bu sebeple özellikle çocukluk döneminde bağışıklık sisteminin 
kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bebeklerin güçlü bir savunma sisteminin olması için 
sağlıklı bir vücuda sahip olması gerekir.

Vücudu Koruyan Kalkan; 
Bağışıklık Sistemi

İmmün sistem denilen bağışıklık 
sistemi; bir canlıdaki hastalıklara karşı 
savunma mekanizmasını oluşturan 
hastalık etkenlerini tanıyıp onları 
yok eden, vücudu yabancı ve zararlı 
maddelerden koruyan bir sistemdir. İnsan 
vücudu hastalıklara karşı bir savunma 
sistemi ile donatılmıştır. Bağışıklık sistemi 
hastalıklara yol açan sebepler tarafından 
uyarıldığında  harekete geçer. Sistem, 
yabancı olarak algıladığı mikroorganizma 
ile karşılaşınca bundan kurtulmak için 
savaşmaya başlar. 

Bağışıklık Sisteminin 
Gelişimi Anne Karnında 
Başlar

Bağışıklık sistemi vücudun savunma 
sistemidir ve bağışıklık sisteminin 
gelişimi anne karnında başlar. İlk 
aylarda bağışıklık sistemi zayıftır 
ve zamanla geçirilen enfeksiyonlar 
ile giderek olgunlaşarak, vücudu 
korumaya başlar. Annenin gebelikteki 
beslenmesi, geçirdiği enfeksiyonlar ve 
stresi bağışıklık sisteminin oluşmasında 
etkili olur. Bebek doğduktan sonra da 
çocuğun beslenmesi, yaşadığı ortamın 
fiziksel durumu, geçirilen enfeksiyonlar, 
kullanılan ilaçlar ve aşılar ile bağışıklık 
sistemi gelişir. 

2 Yaşına Kadar Anne Sütü
Bebeklerin güçlü bir savunma 

sisteminin olması için sağlıklı bir vücuda 
sahip olması gerekir. Yeni doğan dönemi 
fizyolojik olarak bağışıklık sisteminin 

annebebek
BEBEĞİNİZİN BAĞIŞIKLIĞINI 

GÜÇLENDİRİN

tam olgunlaşmadığı bir dönemdir. 
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için; 
anne sütüyle iyi ve dengeli beslenmeli, 
hijyen kurallarına da dikkat edilmelidir. 
Bunların yanında bebeğin aşılanmasının 
ihmal edilmemesi, iyi bir uyku uyuması 
ve dinlenmesi sağlanmalı, mutluhuzurlu 
yaşam ve sağlıklı çevre koşullarına önem 
verilmesi gerekir. 

Beslenme ve uyku düzeni bebeğin 
bağışıklık sistemini güçlendirmede 
önemli rol oynar. Özellikle bebeklere 
2 yaşına kadar anne sütü vermek 
bağışıklık sistemini güçlendiren en 
önemli faktörlerdendir. İlk günlerde gelen 
kolostrum olarak adlandırılan sütün, 
bağışıklık sistemi için önemi çoktur. 

Rafine Gıdalardan Uzak 
Durulmalı

Anne sütünün dışında daha sonraki 
süreçte bağışıklık sistemini dengede 
tutup, güçlendirmek için beslenmeye 
çok dikkat edilmesi gereklidir. Mümkün 
olduğu kadar rafine olmuş gıdalardan ve 
raf ömrü uzun gıda maddelerinden uzak 
kalınmalıdır.

Vitaminler, Demir, Çinko 
Ve Selenyum Alımına Özen 
Gösterilmeli

Antioksidan olarak adlandırılan A, 
C, D, E vitaminlerinin, demir, çinko ve 
selenyumun yeterli miktarda alınmasına 
özen gösterilmelidir. A vitamini, sarı 
renkli ve koyu yeşil sebze, meyvelerden 
alınabilir. C vitamini hastalıklara karşı 
koruyucu vitaminlerin başında gelir ve 
çilek, kivi, kavun, portakal, mandalina gibi 

meyveler C vitamini açısından oldukça 
zengindir. Ayrıca zerdeçal, zencefil de 
C vitamini kaynaklarındandır. E vitamini 
ise; kuruyemiş, zeytin, zeytinyağı ve 
bazı yeşil sebzelerde bulunmaktadır. D 
vitamini için gıdaların dışında güneş de 
önemli bir kaynaktır. Bu sebeple temiz 
hava ve güneşten de faydalanmayı ihmal 
etmemek gerekir. 

Çinko, bağışıklık sisteminde önemli 
rol oynar. İlaçlar aracılığı ile çinko 
alınabileceği gibi et, nohut gibi gıdalar 
da önemli çinko kaynaklarındandır. 
Selenyum; danakuzu ciğeri, somon 
ve ton balıklarından alınabilir. Demir 
eksikliği bağışıklık sistemini en çok 
etkileyen nedenlerden biridir. Bu nedenle 
aralıklı olarak, demir eksikliğinin varlığı 
kontrol edilmeli ve ona göre tedavi 
düzenlenmelidir. 

Savunma Sistemi Dengesi 
İçin Omega 3 Ve Omega 6

Bebeğin savunma sistemi dengesinin 
korunması için Omega 3 ve Omega 6 
yağ asitlerinden de faydalanılmalıdır. 
Omega 6; yağ kaynaklarının çoğundan 
alınabilirken; Omega 3 keten tohumu , 
ceviz ve balıktan karşılanabilir. 

Yeterli Uyumayan Çocuk 
Kolay Hastalanır

Bebeklerin ve çocukların bağışıklık 
sisteminin güçlenmesinde uyku çok 
önemlidir. Erişkinlere göre çocukların 
uyku gereksinimi daha fazladır. Yeterli 
uyumayan, dinlenmeyen çocukların 
hastalıklara daha kolay yakalandığı 
bilinen bir gerçektir. 

Bağışıklık Sistemini Ve Dengesini 
Bozan Bazı Durumlar;

• Anne sütü alınmaması

• Yetersiz ve dengesiz beslenme

• Çocukluk çağı aşılarının 
yapılmaması

• Yetersiz uyku

• Hijyen kurallarına uymama

• Kalabalık ortam

• Sağlıksız çevre koşulları, sigaralı 
ortam

• Mutsuz ve huzursuz yaşam

• Güvenliksiz ve sevgisiz aile 
ortamı

Uzm. Dr. Gonca ÖZMEN

goncaozmen@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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Kasık ve bel gölgesindeki ağrı şikayetleri tüm kadınların ortak sorunudur. Bu tip jinekolojik 
ağrılar, kadınların günlük yaşantılarını etkileyen en önemli sağlık problemlerinin 
başında geliyor. Modern yaşam tarzı gereği gittikçe sosyalleşen kadınlar için bu ağrılar 
kimi zaman birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Zamanla psikolojik problemlere de 
neden olabilen kasık ve bel ağrıları; üreme organları, idrar yolları, sindirim veya iskelet 
sisteminden de kaynaklanabiliyor. 

Kronik Ağrılar, 18-50 Yaş 
Aralığındaki Kadınlarda Görü-
lüyor

Kronik pelvik ağrı en az 6 ay süren, 

kasıkta veya göbek altı karın bölgelerinde 

hissedilen sürekli ya da aralıklarla gelen 

bir ağrı şeklidir. Ağrının başlama şekli, ni-

teliği, şiddeti, yeri ve yayılması da oldukça 

önemlidir. 18-50 yaş aralığındaki kadınla-

rın yüzde 15-20’sinde kronik ağrıya rast-

lanmaktadır.

Jinekolojik Ağrılar Psikolojik 
Sebepli Olabilir

Ağrı kramp tarzında, künt veya kes-

kin olabilir, herhangi bir durumda ortaya 

çıkabilir. Şiddeti hafiften çok şiddetliye 

kadar uzanabilir. Kronik ağrılar, tıbbın bi-

linmezliğini koruyan konularından biridir 

ve nedenleri tam olarak bilinemez. Genel-

likle jinekolojik, ürolojik, sindirim sistemi, 

kasiskelet sistemi veya nörolojik sebep-

lerden olabilir. Çoğunlukla ağrıların altta 

yatan bir nedeni bulunamadığından, te-

davi kısmı zordur. Organik bir neden bu-

lunamadığında ise, çoğu zaman ağrının 

sebebi psikolojiktir.

Psikoterapi; Ağrı Tedavilerinde 
Yardımcı Olabilir

Ağrı altta yatan nedene yöneliktir. 

Ağrının çok çeşitli nedenleri olduğundan 

kesin bir sebep bulunabilmişse, o sebebe 

yönelik tedavi esastır. Yapılan tetkiklerde 

hiç bir sebep bulunamadığı durumlarda 

tedavi olarak ağrı kesici ve bazen doğum 

kontrol hapları verilebilmektedir.

Psikolojik sebepler düşünülüyorsa 

anksiyolitikler, antidepresan ilaçlar ile 

tedavi denenebilir. Psikoterapi; ağrı te-

davilerinde yardımcı olabilir. Akupunktur 

tedavisinin de bazı hastalarda tedavide 

başarılı olabildiği söylenmektedir.

Bulantı ve Kusma Ağrılara 
Eşlik Edebilir

Karnın alt kısmında aniden başlayan 

ağrılara; yumurtalık kistlerinin dönmesi/

patlaması, rahim, tüpler, yumurtalıklarda-

ki enfeksiyonlar, myomların dejenerasyo-

nu ve dış gebelik sebep olur. Ani batar 

tarzdaki şiddetli ağrılar, kadının hareket 

etmesini zorlaştırır. Ani başlayan ağrıla-

ra bulantı, kusma, ateş ve ishal de eşlik 

edebilir.

Bilinçsiz İlaç Kullanımından 
Uzak Durulmalı

Kas spazmına bağlı ağrılarda, spazm 

giderici ilaçlar kullanılabilir. Ancak ağrıyı 

oluşturan asıl neden tespit edilmeden 

bilinçsiz ilaç kullanımından uzak durul-

malıdır. Ani başlayan kasık ağrılarında da 

ağrı kesici ilaçlar alınmamalıdır. Bu ilaçlar, 

ağrıyı baskılayarak tanı koymayı zorlaştı-

rabilir. Pelvik kasları gevşetmek için ma-

saj tedavisi gibi yöntemler uygulanabilir 

veya fizik tedavi uzmanlarından yardım 

alınabilir.

Jinekolojik Ağrıların Nedenleri

Jinekolojik ağrıya neden olan rahat-

sızlıkların başında enfeksiyonlar, karın 

içi yapışıklıklar, miyomlar ve yumurtalık 

kistleri gelir. Devam etmekte olan ağrılar, 

karın içinde enfeksiyonlara bağlı oluşan 

yapışıklıklardan kaynaklanır. Karın içi ya-

pışıklıklar ise, bir hastalık ya da ameliyat 

sonrası hasar gören karında oluşabilir. 

Miyomlar; kendi başlarına ağrıya 

neden olmaz. Büyüdüklerinde etrafla-

rındaki organlara baskı yaparak hastayı 

huzursuz eder ve ağrıya neden olabilir. 

Yumurtalık kistleri de çoğunlukla çevre-

sindeki organlara baskı yapar. Nadiren 

yumurtalığın kendi etrafında kıvrılmasıy-

la ağrıya neden olurlar. Her ay yaşanan 

adet sancıları da jinekolojik ağrı sebeple-

rinden biridir. Bu ağrıya orta dereceli böl-

gesel sıcak uygulaması iyi gelebilir. Sıcak 

banyo ya da ayaklara sıcak uygulanması 

da faydalı olur. Ancak dikkat edilmesi ge-

reken nokta, sıcağın direkt olarak karına 

uygulanmamasıdır. Çünkü karın içerisin-

de iltihabi bir problem varsa yayılabilir ve 

bu durum oldukça tehlikelidir.

 Bunların dışında, rahim dokusunun 

rahim dışında bulunması (endometrio-

zis), çok sayıda doğum yapılmasına bağlı 

rahim zarının rahmin kas tabakası içinde 

olması (adenomyozis), yumurtalık ya da 

civarında varis olması (pelvik konjesyon 

sendromu), rahimde pozisyon bozukluk-

ları, rahimi tutan bağların yırtılması (allen 

masters sendromu) ve adet döneminin 

ortasına denk gelen yumurtlama ağrısı 

da (mittelschmerz) jinekolojik ağrılara ne-

den olmaktadır.

JİNEKOLOJİK AĞRILAR 
HAKKINDA BİLİNMEYENLER
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Tedavide İlk Amaç, Ağrı Nede-
nini Araştırmaktır

Kronik pelvik ağrının tanısı hem 

şikayetlerin çeşitliliğinden dolayı 

hem de nedenlerinin çok farklı olabil-

mesinden ötürü zor bir rahatsızlıktır. 

Asıl amaç altta yatan nedeni bulabil-

mektir. Tanıda hastanın detaylı öykü-

sü ve muayenesi dışında enfeksiyo-

nu gösterme açısından yapılan kan 

ve idrar tahlilleri, ultrason ve bazen 

karın içerisini görebilmek amacıyla 

laparoskopi de gerekebilmektedir. 

Cinsel yolla bulaşabilen hastalıkların 

tanınmasında vajinal ve servikal kül-

türler alınabilir. 

Op. Dr. Figen TEMELLİ AKIN

figenakin@centralhospital.com

Kadın Hastalıkları ve Doğum



15.
Sayfa

Sağlıklı ve Dengeli Beslen-
mek Saç Bakımında Önemli

Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız, 

unutmamanız gereken en önemli nokta 

saçın sadece kökünden beslenebileceğidir. 

Günlük alışkanlıkların düzenlenmesi, yeterli 

miktarda sıvı alımı ve doğru beslenmenin 

yanı sıra yeterli protein, demir, çinko, biotin, 

folik asit içeren beslenme şekli saçlarınız için 

çok önemlidir.

Soğuk ve Kuru Hava Saçla-
rın Nemini Kaybettiriyor

Havadaki nem oranının azalması saçlı 

derinin kurumasına ve kepeklenmesine 

neden olabilir. Havanın soğuk olduğu kış 

aylarında kaşıntı, kızarma ve kuru kepek be-

lirtileri ile ortaya çıkan, saçlı deri egzamaları 

daha şiddetli seyreder. Kışın kullanılan şap-

kalar başımızı soğuk, rüzgar, hava kirliği ve 

diğer çevresel etkenlerden korur. Ama mal-

zemeleri sentetik ise saçlarınızın elektriklen-

mesine ve yağlanıp yapışmasına da sebep 

olabilir. Çok dar seçilen şapkalar saçlı deride 

dolaşımı yavaşlatır ve saçların oksijenlenme-

sini azaltır. Bu nedenle şapka ya da berelerin 

kan dolaşımını engellemeyen ve sentetik 

olmayan ürünlerden tercih edilmesi gerekir.

Saç Tipine Göre Bakım De-
ğişir

Kuru saçlarda saçın nem dengesini bo-

zacak ürünler kullanmak,  saçın daha kuru 

ve yıpranmış görünmesine neden olur. Bu 

tarz bakım kürleri uzman hekim tarafından 

hastanın saç ve saçlı derisi değerlendirildik-

ten sonra saçın tipine, kuruluk ve yağlılık du-

rumuna göre verilir. Bu tarz kürlerin hekime 

danışılarak kullanılması daha doğru olacaktır. 

Saçlarınızı Sıcak Suyla Yıka-
mayın

Sıcak su yerine ılık ya da soğuk su kulla-

nılmalı. Çünkü sıcaklık saçları ve cildi kuruta-

bilir veya zarar verebilir. Saçı çok sık yıkamak 

saçlı deride kurumaya sebep olabilir. Bu ne-

denle saçları haftada üç kez yıkamak yeter-

lidir. Ayrıca saçlar ıslakken daha kırılgandır. 

Islak saçlar yumuşak havlularla ve düşük 

ayarlı kurutma makineleri ile kurutulmalıdır. 

Aynı şekilde kaba, sert fırçalama saçların 

çabuk yıpranmasına ve mat görünmelerine 

neden olmaktadır. Kimyasal içeriği az olan 

bakım ürünlerinin kullanılması gerekir.

Yanlış Uygulama Saça Zarar 
Verebilir

En sık rastladığımız hata, halk arasında 

saçkıran adıyla bilinen saç dökülmelerinde 

hastalarımızın saçlı deriye sarımsak sürme-

sidir. Bu tarz uygulamalarda kullanılan ürü-

nün meyve asitleri, saçlı deride kalıcı hasar-

lara neden olabilir. Hatta kıl köklerinin tedavi 

edilemeyecek şekilde kaybedilmesine de 

yol açabilir. Hastaların kulaktan dolma olarak 

aktarlardan aldıkları karışımları saça ve saçlı 

deriye uygulamaları sonucunda ciddi alerjik 

reaksiyonlar meydana geliyor. Bu yüzden 

saç ve saçlı deri problemleri olan kişilerin 

mutlaka uzman dermatolog tarafından  

değerlendirilip ilgili kan tetkikleri ve sorgula-

maları yaptırması gerekir. Daha sonra uygun 

bakım kürleri, şampuanlar, mezoterapi, PRP 

ve gerekirse oral yolla alınan ilaç tedavisine 

başlanır.

Parlak ve Sağlıklı Saçlara 
Sahip Olmak İçin…

Foliküler ünitenin gücünü artırmayı 

amaçlayan Saç Mezoterapisi’nin temeli, ilgi-

li bölgeye özel olarak hazırlanmış bir ilacın 

özel uçlu enjektörlerle uygulanması işlemi-

dir. Sorun çoğunlukla saç dökülmesi veya 

saç tellerinin zayıf olmasıdır. Erkeklerde gö-

rülen erkek tipi kelliğin başlıca tedavi şekli 

olan Saç Mezoterapisi, saç ekimi ve sonra-

sında koruyucu ve güçlendirici tedavi olarak 

da uygulanabilir. Amaç, tamamen lokal bir 

işlemle hücre metabolizmasını uyarıp, doku 

canlılığını tekrar kazandırmaktır. Mezoterapi, 

yaş, cinsiyet farkı gözetmeksizin yapılabilir. 

Bir başka yöntem son yıllarda uygulanma-

ya başlanan PRP’dir. Bu işlemde de hastanın 

kendi kanı özel bir işlemden geçirildikten 

sonra elde edilen büyüme faktöründen zen-

gin plazma, saçlı deriye enjekte edilir. Yine 

bu işlemde amaç saç köklerini beslemek 

ve sağlıklı saç yapısını kazandırmaktır. Bu 

tip işlemleri saç dökülmelerinde, boya, fön, 

perma veya diğer kimyasallardan sonra ha-

sar görmüş saçlarda, androgenetik ve mev-

simsel dökülmelerde, kişisel bakım amaçlı 

sorunsuz saçlarda uygulanabilir.

Her kadın şampuan reklamlarındaki gibi parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister. 
Soğuk kış günlerini geçirdiğimiz şu günlerde artan hava kirliliği, ani hava değişiklikleri, 
soğuk ve kuru ortamlar saçları olumsuz etkiliyor ve saç dökülmelerini artırıyor.

KIŞIN SAÇLARINIZI
KORUYUN

Uzm. Dr. Hicran ERCAN DİKER

hicranercan@centralhospital.com

Dermatoloji
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KİLOLARA
VEDA EDİN

Temiz Beslenin

Günlük beslenmemizde kişiye göre 

değişen miktarlarda karbonhidrat, pro-

tein ve yağa ihtiyacımız vardır. Bu besin 

öğelerini hangi besinlerden aldığınız 

önemlidir. Kahvaltı hazırlamaya üşenip 

poğaça, simit tuzağına düşmeyin, öğle 

yemeklerinde fastfood kolay seçenek 

diye kendinizi kandırmayın, akşam eve 

gidip “şimdi kim yemek yapacak!” diye-

rek en hızlısından makarna köfte tuzağı-

na devam etmeyin. Siz de biliyorsunuz 

ki bunların hepsinin yerine sağlıklı alter-

natifleri var. Şimdi vücudunuzu temizle-

mek için tam zamanı, kolaya kaçmadan 

biraz düşünerek kendiniz için en iyisini 

seçmelisiniz. Sabah düzgün ve doyurucu 

sağlıklı bir kahvaltı, öğlen ve akşam güzel 

ev yemekleri ile gününüzü şekillendirebi-

lirsiniz.

Porsiyonları Kontrol Edin

Büyük porsiyonlar ile daha çok ye-

mek yemeye alışıldığından,  ilk olarak 

porsiyonları düşürerek başlayın. Her ye-

meğin yanında gelen pilav patates gru-

bunu veya ekmekleri tüketmeyin ve en 

önemlisi bunu özellikle dışarıdayken önü-

nüze gelmeden değiştirerek engelleyin. 

Evde ise önce küçük miktarlar ile yeme-

ğe oturun, her şeyi yedikten sonra eğer 

hala doymadıysanız tekrar alın. Evde en 

önemli nokta sofraya salatayla oturmak 

olmalıdır. Koca bir tabak salatayı rahatlık-

la yiyebileceğinizi unutmayın.

Yavaş yavaş iyice çiğneyerek yiyin

Diyete başlanırken en zorlanılan şey 

çok fazla yemeye alışmış bedenimizi 

eskiye döndürmektir. Bunu öncelikle ye-

mek yerkenki hızımızı kesmeyle başara-

biliriz. Hızlı yemek yemenin tokluk oluş-

turmada geç kaldığını biliyoruz. Yavaş yer 

iyi çiğnersek 10 dakika boyunca daha az 

yemek yemiş oluruz ve böylelikle tokluk 

sinyalimiz beyne ulaşmış olur. Bu duru-

ma alışmak için yapılabilecek en önemli 

şey her lokmadan sonra çatalı bıçağı bı-

rakmak olacaktır.

Proteinleri ihmal etmeyin

Yapılan hatalarda biri de, diyet denilin-

ce hemen sadece salata sebze yemek ve 

kendini açlığa bırakınca kilo verileceğini 

sanmak olur. Aslında birçok araştırmada 

proteinlerin daha doyurucu olduğu ve 

diyet yaparken metabolizmayı hızlandı-

rarak destek olduğu görülür. Diyetlerde 

ihtiyacınız olan tokluk, proteinli besin-

lerden sağlanmalıdır. Diyete başlamaya 

karar veren insanların yaptığı en büyük 

hata protein tüketmekten kaçıp fazlasıyla 

sebze tüketmektir. Ve sonucunda kısa sü-

ren diyet denemeleri ve başarısız sonuç-

lar ortaya çıkar. Proteinlerin termik etkisi 

ile metabolizmanız daha hızlı çalışırken 

daha fazla doygunluk hissedersiniz. Bura-

da bahsedilen protein diyetleri değil, sizin 

kilonuza yaşınıza ve sağlık durumunuza 

göre almanız gereken yeterli protein içe-

ren besin gruplarından zengin bir diyettir.

Bol lifli beslenin

Liften zengin yani posalı besinler sis-

temimizde daha iyi kullanılır ve ayrıca lif-

ler bedenimizde istenmeyen maddelerin 

atımına destek olur. Özellikle kötü beslen-

menin artıp vücudu toksinlerle doldurdu-

ğumuz dönemlerden hemen sonra daha 

fazla lifli beslenmeye dikkat edin.  Ayrıca 

kötü beslenme sonrası alınan  kilolara 

veda etmek açısından en yardımcı nok-

talar; liften zengin besinler, sindirilmeleri 

için içerdiklerinden daha fazla kalori har-

canmasına neden olurlar.

Lifler doğrudan besleyici değildir, 

fakat kilo alımını bir miktar engellediği 

söylenebilir. Bunu midede kapladığı fazla 

yer ile doyurucu olmaları ve bu sayede 

daha az yemek yemenizi sağlayarak ya-

par. Özellikle diyet yapanlar, rahat rahat 

tüketebileceğiniz salatalık kurtarıcınız 

olacaktır.

Su olmazsa olmaz

Ne kadar çok su, o kadar tokluk sağlar 

ve kötü beslenme sonrası en ihtiyacınız 

olan şeydir. Su tüketimi iştah kontrolünü 

sağlaması bakımından çok önemlidir. Su 

tadını sevmiyorsanız limon, nane, salata-

lık gibi meyve ve sebzelerle daha keyifli 

hale getirebilirsiniz. Suyun sıcak veya so-

ğuk olmasının ise bir önemi yok önceliği-

niz su içmek olduğundan yeter ki su için… 

Ayrıca şunu da bilmelisiniz, su içerek be-

sinlerin termik etkisini arttırarak daha faz-

la enerji harcamış olursunuz.

Egzersiz

Hem kilolardan kolay kurtulmak 

hem de kurtulurken fiziğinizi korumak 

için egzersiz şarttır. Kendinize her za-

man severek, bıkmadan yapmayı tercih 

edeceğiniz bir egzersiz bulmaya çalışın.  

Bunlar yürüme, koşma, yüzme ve dans 

gibi egzersizler olabilir. Hayat koşturması 

içerisinde kendinize zaman ayırarak hem 

stresli yaşamdan biraz olsun uzak kalmış 

olursunuz, hem de salgılanan endorfin 

sebebiyle daha mutlu hissedersiniz.

Çevrenizde kalorili yiyecek bu-
lundurmayın

Atıştırma ihtiyacınızı sağlıklı be-

sinlerden yana kullanın. Taze ve kuru 

meyveler, kavrulmamış çerezler, 

galetalar gibi... Ancak hiçbir yiyecek 

sınırsız değildir, lütfen bunu unutma-

yın.

Sonbahar ve kış ayları sağlıklı kilo vermek için ideal zamanlardır. Paniklemeye gerek 
yok, yeme alışkanlığında yapılacak bazı değişikliklerle aç kalmadan sağlıklı bir şekilde 
kilo vermek mümkün...

Dyt. Buket YAVUZ KOÇOĞLU

buketyavuzkocoglu@centralhospital.com

Beslenme ve Diyet



Fiziksel değişim anne adayı-
nı psikolojik yönden etkiler

Hamile kadınları psikolojik anlamda 

etkileyen en önemli faktörlerden biri fizik-

sel değişimdir. Hareketleri kısıtlanır, uyku 

ve beslenme düzenleri değişir. Bu durum 

doğal olarak ailenin tüm fertlerini de etkiler. 

Kadın hamilelik sürecinden itibaren yaşa-

dığı ve hissettiği değişimleri, öfkeli veya 

mantıksız reflekslerle dışarıya yansıtabilir. 

Kilo almaya başladığı aylarda ise kendini 

bakımsız ve çirkin hissedebilir. Eski kıyafet-

lerine sığamadığı için de morali bozulur ve 

alınganlaşabilir.

Östrojen hormonu anneyi 
hamileliğe hazırlar

Hamilelikte değişen kadınlık hormon-

ları yani östrojen ve progesteron, gebelik 

ile birlikte artış gösterir. Ancak hamilelik 

başladığında yumurtalıklar artık bu hor-

monları üretmez. Östrojen ve progesteron 

hormonlarının yerini plasenta alır. Östrojen 

hormonu anne bedenini hamileliğe uyum-

lu hale getirmeye çalışırken, progesteron 

hormonu ise bebeğin gelişimi ile ilgilenir ve 

onu zararlı etkilere karşı korur. 

Anne sıkça ağlıyor ve bebeği 
reddediyorsa dikkat!

Vücut değişime hemen uyum sağla-

yamazsa; anne adayında sıkça ağlama, ya-

şama arzusunu yitirme, bebeği reddetme, 

kendini değersiz görme hatta bazen de 

bebeği aldırma gibi olumsuz düşünceler 

ortaya çıkabilir. Bu durumlar çoğunlukla 

gebeliğin ilk zamanlarında ortaya çıkar ve 

kısa bir süre sonra geçer. Ancak bu psikolo-

jik değişimler 2-3 haftadan daha uzun sürü-

yorsa, uzman bir hekime danışılmalıdır. 

Değişen ruh hali ve depresif 
duygu durumları doğaldır

Gebe kadınlarda duygusal denge tama-

men etkilenir. İş hayatında veya evde kon-

santrasyon güçlüğü, aşırı ilgi bekleme, dışa 

dönüklük duygusu, panik atak, kendinden 

şüphe etme, sinirlilikhuysuzluk, eleştiri kal-

dıramama gibi ruh halleri de sıkça görülür. 

Değişen ruh hali, depresif duygu durumla-

rı, gerilmeler ve vücudun yenilikleri hemen 

kabul edememesi, hormon düzeyleri sonu-

cu gelişen durumlardır ve gayet doğaldır.

Panik atak ve depresyon ço-
cuğun gelişimini etkileyebilir

Çalışan bir anne adayı sağlık sorunları 

sebebiyle gebelik dönemini evde geçirmek 

zorundaysa, bu durum kadını olumsuz 

yönde etkileyebilir. Yaşam tarzının aniden 

değişmesi ve sürekli istirahat etmek zorun-

da olması anne adayını bunalıma sürükle-

yebilir. Ayrıca bebeği karnında hissedeme-

mek de kadın için kötü bir ruh halidir. Panik 

atak ve depresyon durumları çocuğun 

sağlıklı bir şekilde gelişmesine engel olabilir. 

Annelik kadını; neşeli, mut-
lu ve heyecanlı yapar

Kadın hamilelik sürecinde sadece 

olumsuz yönde ruhsal değişimler yaşa-

maz. Anne olacağı için neşeli, mutlu ve he-

yecan içinde olur. Eşiyle ve diğer aile üye-

leriyle arasındaki bağ daha da kuvvetlenir. 

Bir mucize gerçekleştirdiği için kendisiyle 

gurur duyar. 

Hamile kadın kendini keşfe-
der

Hamilelik süreci ayrıca kadının kendi 

fikir ve inanışlarını da yeniden değerlendir-

mesine sebep olur. Anne olmaya hazırlanır-

ken; aile, arkadaş ve iş hayatında edindiği 

bilgileri de bu süreçte birleştirir. Buradaki 

amaç bebek sahibi olmanın kendisinde ya-

rattığı anlamı keşfetmek ve hamile kaldığı 

süreci sağlıklı olarak tamamlayıp tamamla-

mayacağını bilmektir. 

Olumsuz düşünceler değişir, 
yeni yaklaşımlar oluşur

Çevresinden edindiği bilgiler, çocuk 

sahibi olduktan sonra öğrendiği yeni de-

neyimler annenin fikir ve inanışlarını etkiler. 

Eski düşüncelerinin tamamen doğru olma-

dığını farkederek öğrendiği bilgilerle, yeni 

yaklaşımlar oluşturur. Anne olmak, özellikle 

hamilelik sürecinde, kişisel düşünce ve ina-

nışların gözden geçirilmesine sebep olur. 

Ve birçok kadın kendini daha iyi tanıyarak, 

kişisel farkındalıklarını arttırır. 

Eş ve aile desteği şart!

Hamilelik süresince eşin ve aile birey-

lerinin de anne adayına destek olması 

oldukça önemlidir. Bu dönemde hamile 

kadına olabildiğince sabırla yaklaşılmalı ve 

sıkıntılarını kolayca atlatabilmesi için destek 

olunmalıdır. Unutulmamalıdır ki anne adayı 

hamile olduğunu öğrendiği andan doğum 

anına kadar sevdiklerinden yakın ilgi ve 

anlayış bekler. Sağlıklı bir hamilelik süreci 

için ortak dayanışmanın ve ikili ilişkilerin po-

zitif yönde tutulması gerekir. Herhangi bir 

olumsuzluk anne adayını psikolojik yönden 

etkileyebileceği gibi bebeğin gelişimi için 

de risk oluşturabilir.

17.
SayfaGEBELİKTE YAŞANAN

RUHSAL DEĞİŞİKLİKLER
Hamilelik, ilk defa anne olan kadınlar için oldukça heyecan verici ve duygusal bir 
süreçtir. Bu dönemde hormonel değişikliklerin yanı sıra fiziksel ve psikolojik değişimler 
de yaşanır. Anne adayı hamilelik süresince farklı bir havaya bürünür ve daha şefkatli 
ve sevgi dolu olur. Ancak bu dönemde yaşadıkları ruhsal değişimler nedeniyle bazen 
olumsuz yönde tepkiler de verebilir. 

Uzm. Klnk. Psk. Aycan BULUT

aycanbulut@centralhospital.com

Psikoloji



1- Doğum Salonunda Hazırlıklar 

Doğum salonunda anne ve yenido-

ğan için profesyonel bir ekip 7/24 hizmet 

vermektedir. Doğum eylemi sırasında ye-

nidoğan için bir çocuk doktoru ve bir be-

bek hemşiresinden oluşan  ekip, doğum 

salonunda ya da ameliyathanede  hazır 

bulunmaktadır. Bebek doğmadan hemen 

önce hazırlık süreci başlatılmaktadır.  Do-

ğum olmadan yapılan bütün hazırlıklar 

yenidoğanın dış dünyaya adaptasyon sü-

recini kolaylaştırmak için sağlanmaktadır.

Anne doğum masasına alındığında 

doğum sonrası yenidoğan ısı kaybının 

önlenmesi için radyant ısıtıcı (açık yatak) 

hazırlanır. Yenidoğanın ilk fiziksel de-

ğerlendirmesinin yapılacağı bu alanda, 

doğum sırasında kullanılacak steril örtü 

ve havlular açık yatak üzerine açılarak 

doğum eylemi öncesinde ısınması sağla-

nır. Doğum eylemi gerçekleştikten sonra, 

steril örtü alttan tutularak bebek hemşi-

resi tarafından sterilite bozulmayacak 

şekilde alınır. Doğum kanalından çıkan 

bebek ısıtılmış steril örtü ile sarılır. Yenido-

ğanın özellikli ve hızla müdahale edilmesi 

gereken bir durumu yok ise anne ile ten 

teması sağlandıktan sonra radyant ısıtıcı 

altına alınır. Çocuk hekimi tarafından mu-

ayene edilerek ilk fiziksel değerlendirme-

si yapılır.

İlk Muayene ve Apgar Skoru

Bebek doğunca öncelikle yüzü silinir,  

ağız içi ve burundaki sıvılar (sekresyon-

lar) düzgün nefes alabilmesi için temiz-

lenir. Sekresyonların temizlenmesinden 

(veya aspirasyondan) sonra, baştan baş-

layarak tüm vücut hızla ve iyice kurulanır. 

Gülten Arısoy
Hemşire

Hemşirelik Bülteni
18.
Sayfa

YENİDOĞAN BEBEĞİN
FİZİKSEL DEĞERLENDİRMESİ

Kurulama sırasında ıslanan örtü, hemen 

ısıtılmış diğer bir örtü ile değiştirilerek, ısı 

kaybı önlenmeye çalışılır. Solunum, dola-

şım ve oksijenlenme yeterliliği açısından 

değerlendirilir. Solunum yolu temizlenir-

ken, kalp atış hızı ve kan dolaşımı stetos-

kop yardımıyla kontrol edilir. 

APGAR bebeğin durumunu belirle-

yen objektif bir değerlendirme yönte-

midir. Yeni doğmuş bebeğin doğumdan 

hemen sonraki durumunu gösterir. Be-

bekte solunum, kalp hızı, renk, kas elas-

tikiyeti ve reflekslere verilen cevap olmak 

üzere beş belirtiye bakılır. Bebek doğ-

duktan sonra ilk beş dakika içinde bakılır.  

0  1  2 puan verilerek değerlendirilir. 

APGAR puanına göre sağlıklı olarak de-

ğerlendirilen bebekler anne yanına veri-

lir, eğer APGAR puanı düşük ise gereken 

müdahaleler Sağlık Bakanlığı’nın yayınla-

dığı akış çizelgesine göre uygulanır.

2- Güvenlik Önlemleri

Doğum odasında veya çeşitli işlemler 

nedeniyle kısa süreli de olsa anne ya-

nından bebeğin ayrıldığı sırada hastane 

içinde bebeklerin karışmasını önlemek 

için doğumdan hemen sonra doğum sa-

lonunda anne ve bebeğin koluna (kız be-

bek için pembe, erkek bebek için mavi) 

aynı seri numaralı kol bilekliği takılır. Anne 

ve bebek yatış süresi boyunca bu kimlik 

bilekliklerini kolundan çıkarmaz. Bebekler 

taburcu oluncaya kadar düşme, kaçırılma 

ve güvenli transfer gibi dikkat edilmesi 

gereken kurallar çerçevesinde takip edilir 

ve aileye yatış süresince  eğitim verilir. 

3- Bebek Bakım Odasında Uy-
gulamalar

Bebek doğduktan sonra anne oda-

sına gelinceye kadar takip ve kontroller 

için bebek bakım odasına alınır. Fiziksel 

görünümünde anormallik  olup olmadığı 

kontrol edilir. Bebeğin kilo, boy, baş çevre-

si ölçümleri ve vücut ısısı kontrolü bura-

da yapılır (bıngıldakların kontrolü, damak 

yarığı kontrolü, yenidoğan refleksleri v.b ). 

Bebeğin kalbi ve akciğerleri dinlenir. Yeni 

doğan bebeklerde kalpte üfürüm duyul-

ması normaldir ve genellikle bir hastalık 

belirtisi sayılmaz. Karın içi organların 

büyüklükleri açısından değerlendirilir. 

Buradaki organların çalışma sırasında çı-

kardıkları sesler dinlenir. Üreme organları 

(Cinsel organlar) muayene edilir. Özellikle 

erkek bebeklerde testislerin inip inmediği 

kontrol edilir. Bebeğin bacakları yavaş-

ça ileri geri oynatılarak eklemleri (kalça 

çıkıklığı), bacakların uzunluğu ve birbiri-

ne uyumu incelenir, ayaklarda pozisyon 

bozukluğu olup olmadığı kontrol edilir. 

Bebeğin sırtını da elle muayene edilerek 

omurgasının düz ve yerinde olup olma-

dığına bakılır. 

Hepatit B Aşısı

Doğum sonrasında Hepatit B aşısı 

yenidoğan bebeklerde yatış sürecinde 

uygulanan (sağlık bakanlığı aşı takvimi) 

ilk ve tek aşıdır. 

K vitamini

Doğum sonrası kanama riskinden do-

layı uygulanması gereken bir vitamindir. 

Kas içine  enjekisyon olarak doğumdan 

sonra  uygulanır. K vitamini yenidoğan 

bebek henüz üretemediği için uygulanır. 

Sağlıklı yenidoğan, doğum sonu anne 

yanına verilerek ilk bir saat içerisinde em-

zirmenin başlatılması sağlanır. Yenidoğan 

hastanede kaldığı sürece anne yanında 

takip edilir. 

Anneye yatış sürecinde ve taburcu-

luğunda verilen eğitimler ile danışmalık 

konuları;

• Emzirme 

• Gaz çıkarma tekniği, kundakla-

manın zararları 

• Emzik ve biberon kullanmama, 

el yıkama ve bebek ile sağlıklı iletişim 

• Göbek bakımı 

• Önemli hastalık bulguları (ateş, 

iyi emmeme, kusma, ishal, sarılık, uykuya 

meyil, vs) 

• Bebek hijyeni, Bebeğin giysileri 

• Bebek banyosu 

• Kazalardan korunma: İlk aylarda 

bebeğin yatağının çok yumuşak olma-

ması, yüzüstü yatırılmaması, bebeğin kü-

çük çocuklarla yalnız bırakılmaması ko-

nularında ebeveynlerin bilgilendirilmesi

• Bebeklerin yanında sigara içil-

memesi gerektiği

• Aile planlaması



ADATEPE KÖYÜ

Kaz Dağları’nın hemen eteklerinde yer alan meşhur Adatepe Köyü, Antik Çağlar-

dan günümüze miras kalan özel bir köy… Ünü ülke sınırlarıyla aşan bu şirin köy, senenin 

her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen köy, özellikle mübadele öncesinde 

Rum nüfusunun yoğun olduğu yerlerdendi. Köyde bulunan tarihi evlerin çoğunluğun-

da Rum mimarisinin yansımalarını görebilirsiniz.

Adatepe köyünü ziyaret etmeden önce Zeytinyağı Müzesini de görmenizi tavsiye 

ederim. 17 senedir yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olan müze, 2 kattan oluşu-

yor.  İlk katında zeytinyağı üretiminde kullanılan malzemeleri, 2. Katında ise zeytinyağlı 

sabun temasına dair örnekleri görebilirsiniz.

Adatepe köyünün hemen girişinde bulunan Zeus Altarı da görülmeye değer bir 

başka durak noktası… Araç yolundan sonra Altara ulaşmak için kısa bir yürüyüş yap-

manız gerekiyor. Yol kenarındaki çam ağaçlarının kozalak kokusuyla birlikte yürüyüşü-

nüzün sonunda sizi harika bir körfez manzarası bekliyor. Zeus Altarında Homeros’un 

İlyada destanında, tanrıların İda Dağı’nda yaşadıklarından ve Zeus’un Truva Savaşını 

buradan izlediğinden bahsediliyor. Gidip de buradaki deniz ve doğa manzarasını gö-

rünce insan Zeus’a hak veriyor.

Pınar Çelik Taşkın

pinarcelik@centralhospital.com

Kurumsal İletişim Uzmanı

Alplerden sonra en fazla oksijen yoğunluğuna sahip olan Kaz Dağları, şehir 

yaşamının yoruculuğundan biraz olsun uzaklaşmak isteyenleri muhteşem do-

ğasına davet ediyor…

Antik Yunan’da İda Dağı olarak geçen Kaz Dağları, aynı zamanda Zeus’un 

doğduğu yer olarak da biliniyor. Pek çok efsaneye konu olan bölge, o dönem 

için  “Tanrıların insanlığa armağanı” şeklinde anlatılıyor. Yüzyıllarca farklı etnik 

yapılar ve inanç gruplarının bir arada yaşadığı Kaz Dağları, bugün insanların 

huzur ve doğayla buluştuğu bir yer haline geldi.

Bitki ve hayvan türleriyle zengin olan Kaz Dağları Milli Parkı,  Hasan Boğul-

du, Sutüven Şelalesi, Mıhlı Şelalesi, , Sarıkızın Türbesi,  

Yeşilyurt köyü, Adatepe Köyü ve Zeus Altarını görmeden  

dönmeyin.

YEŞİLYURT KÖYÜ

Eski adı Büyük Çetmi olan Yeşilyurt Köyü’nün geçmişi çok  

eskilere dayanıyor. Yüzyıllar boyunca Rumlar ve Türkler bu köyde  

bir arada yaşamışlar. Yeşilyurt köyü yemyeşil doğası, Arnavut  

kaldırımlı sokakları, geleneksel mimarinin en güzel örneği olan taş  

evleriyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. 

Köyün tamamının sit alanı olması nedeniyle, eski taş evlerin  

orijinaline sadık kalınarak yenileme çalışmaları yapılıyor. Her bir  

köşesinde emeğin görüldüğü yapıların önünden geçerken insan  

durup, uzun uzun bakmak istiyor.

Yeşilyurt köyünü gezerken fotoğraf çekmek için şahane  

manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı bu  

köyde, birbirinden şirin hediyelik eşya satan dükkânlarda  

kaybolabilirsiniz.  Begonvillerle kaplı sokaklarında dolaşırken ve kahve 

molası için soluklandığınız minik kafelerde zamanın nasıl geçtiğini  

anlamayacaksınız.



Çağdaş tıbbın hemen her dalında yılda 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyoruz. 
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centraltr Central Hospital İç Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Salim Bereket “diyabet” 
hakkında merak ettiklerinizi anlatıyor.

centraltr Bebek bakımından, epidural 
normal doğuma kadar her türlü bilgiyi 
bulabileceğiniz ve uzmanından yanıt...

centraltr Havuç, zengin A vitamini içe-
riğiyle sindirim sistemi ve göz sağlığını 
korumaya yardımcı, osteoporoza karşı...

Central Hospital, Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllü Evi işbirliği ile 
insülin direnci ve diyabet konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide dahiliye hekimi        
Uzm. Dr. Ali Kemal ÖZKAN katılımcıların merak ettiği soruları yanıtladı. 
Yoğun ilgi gösterilen söyleşi sonrasında toplu resim çekimi yapılarak etkinlik 
tamamlandı.

Central Hospital, Pınar Süt çalışanlarına anne - baba eğitimi düzenledi. 
Eğitimde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yaren Tuba BEKTAŞ 
gebelik süreçlerini, Emzirme Danışmanı Gülşah UMAR yenidoğanın 
özelliklerini ve yenidoğan bakımını, Uzm. Klnk. Psk. Aycan BULUT ise bebekli 
hayatta bizleri nelerin beklediğini paylaştılar. Eğitmenlerimiz, eğitim sonunda 
Pınar Süt çalışanlarının sorularını cevaplandırarak etkinliği tamamladı.



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.



How Did the Complaints in the Body 
Begin?

My complaint began with rectal 
bleedings.  I waited several weeks for recovery 
of bleedings but they never recovered. I went 
to the hospital and got examined. As a result 
of the analysis, suggesting that it might be an 
infection, colonoscopy was recommended. 
The situation seemed a bit improved when I 
started to use the medicines but it began to 
show the same problems again. Therefore, I 
decided to have another physician’s opinion. 

After several months, I went to a 
different Internist. Internal medicine 
physician stated that it would be suitable 
for the situation to be evaluated by a general 

surgeon and that operation might be 
necessary. The general surgeon, by whom I 
got examined, requested colonoscopy. As a 
result of the colonoscopy, a 2-3 cm mass in 
a 15-cm distance to way out was identified. 
The physician said that he took a few polyps 
during colonoscopy and that he sent them 
to pathology. According to the results, he 
stated that the mass was not malignant but 
that it had to be taken out with an operation 
in case of a deterioration.  

According to the results, the general 
surgeon said that I had to be operated in a 
more well-equipped hospital. He referred 
another specialist in a research hospital. 
That physician requested tomography 

in addition to the previous analysis. 
Tomography showed the same result with 
the colonoscopy.  

As a result of all researches, an operation 
was decided for the mass in the intestine. I 
asked for permission for a few days to think 
about it. Meanwhile, we contacted Prof. Dr. 
Rafet Yigitbasi upon a recommendation 
while researching a physician for my 
operation. My relatives explained the 
positive aspects of Dr. Yigitbasi both in a 
humanistic manner and as a physician. I met 
a very caring physician, as I was told, when I 
visited him. He also confirmed that I had to 
be operated after checking the analysis.

How was the Postoperative Process?

After the operation, Prof. Dr. Rafet 
Yigitbasi said that the operation was 
successful. My process in the hospital 
went well and I could stand up very quickly 
and recovered faster than expected. 
Everything went without any problem; 
both my physician and the hospital staff 
were very caring during my hospitalization. 
Humanitarian approach of Prof. Dr. Yigitbasi 
was very good as well as his professional 
manner. Briefly, I regained my health in a 
short notice with a successful operation. 
Thanks to my relatives who helped me to 
meet my physician…

Our case was a standard, low-level 
(rectosigmoid area) colon cancer patient and 
the point that we would like to emphasize 
herein is to draw attention to the level of 
success achieved with a modern surgical 
approach in such a major operation. 

With a series of practices called “Fast 
Track Surgery” or ERAS (Enhanced 
Recovery after Surgery) protocol, quick and 
easy recovery from the operational process 
and returning to daily life for the patients 
can be ensured by managing preoperative, 

PHYSICIAN’S OPINION

Central News
HEALTH AT SHORT NOTICE

WITH FAST TRACK SURGICAL PRACTICE
After being diagnosed with colon cancer in a different health institution, A. Oren visited Prof. 

Dr. Rafet Yigitbasi in Central Hospital and regained his health in a short notice after laparoscopic 
(closed) surgery with the practices called Fast Track Surgery.

intraoperative and postoperative processes 
well.

Our 50-year-old patient was also 
prepared for the operation with this 
modern approach, was operated with closed 
(laparoscopic) practice and discharged from 
the hospital following a fast and comfortable 
time of recovery. In this approach, 
laparoscopic operation which protects the 
patient from a large incision is the most 
important factor. Stomach tube through the 
nose, abdominal drain and urinary catheter 

were not used in our patient. The patient was 
assisted for walking at the 6th postoperative 
hour, and oral feeding was started 24 hours 
later, and he was discharged from the 
hospital before the end of the 4th day. 

Regardless of the size of the surgery, 
in the operations where laparoscopic 
approach is possible, returning to daily life 
can be faster with lower complication rates 
and a comfortable recovery period.

Prof. Dr. Rafet YİĞİTBAŞI

rafetyigitbasi@centralhospital.com

General Surgery
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In recent years, especially nasal 
surgery has come a long way and there 
is almost no point left that we have 
not discovered, reached and could 
not intervene within the nose by the 
engagement of endoscopes.  The nose 
comprises a whole with its visible 
roof, internal support mechanisms, 
respiratory passage and sinuses. 
These structures must be taken into 
consideration as a whole and a holistic 
approach must be preferred in each 
intervention.

Nose Comes First in Face Traumas

Various traumas in childhood and 
adolescence period further aggravate the 
situation by creating additional traumas 
to the problems commonly seen in our 
genetics. Septorhinoplasty attracts the 
attention as the most common cosmetic 
surgical operation due to these ethnical 
characteristics and susceptibility to 
trauma in living conditions

A Nose that Fits the Face and 
Breathes

In fact, there is no ideal nose. A natural 
looking, proportioned and concordant 
nose should be targeted. Before surgery, 
you should consider your expectations 
carefully and share it with your physician. 
The aim is to create a natural nose that 
suits your face by using all tissues in 
your existing nose properly and to make 
your breathing easier at the same time. 
In the success of the surgery, personal 
factors such as the patient’s age, general 
health status, degree of disorder in 
nasal structure, problems in the general 
symmetry of face, structure and quality of 
nasal skin, reactions shown in the tissues 
during the recovery and smoking play a 
significant role as well as the surgeon’s 
know-how, skills and experience.

For Whom is a Nose Job Appropriate 
for?

Considering both bone and 
personality development, 17-18 age is 
accepted as the lowest limit in both 
sexes, but the upper limit is uncertain. 
It may be applied as long as the person’s 
health status permits. Anyone who is at 
the optimum age, has a good physical 
and mental health, completes personal 
development, has realistic and rational 
expectations, has a positive dialogue 
with the physician and has a formal 
and functional disorders in the nose 

becomes an appropriate candidate for 
this operation.

Surgical Technique Varies 
According to Patient

Throughout the years and the 
development of Septorhinoplasty (nose 
job), first the technique called closed, 
then open and lastly mixed technique 
were used and are still being used. When 
selecting the technique, the anatomical 
structure of the person, whether the 
nose is deformed due to genetic structure 
or trauma, the skin structure, additional 
diseases as well as the use of the surgeon’s 
conformable technique are important 
details. Therefore, it is important for 
the surgeon to have a command of all 
techniques in order to use the required 
technique on each case basis and 
specific to the person. In recent years, 
the recovery time has become fast and 
much more effortless by forming without 
breaking bone structures with the use of 
vibrations of ultrasonic sound waves, and 
considerably decreasing the possibility 
of bruises and edema in minimal bone 
trauma and minimal soft tissue damage. 

“ L e t d o w n - p u s h d o w n 
septorhinoplasty”, adapted to the present 
as a modification of an old technique, in 
which nose back is naturally protected 
and cuts made in base level of nose is 
also a technique that can be applied in 
appropriate patients in recent years 
and each may be preferred in the 
appropriate patients as these surgeries 

are less traumatic than the conventional 
techniques.

You May Return to Your Daily Life at 
Short Notice

Septorhinoplasty is a surgery that 
lasts for 2-2.5 hours in average and then 
requires 1-night hospitalization under 
normal conditions. Following the night 
under surveillance and treatment in the 
hospital, patient is discharged from the 
hospital on next morning and sent back 
home able to carry out their daily works. 
Apart from the fact that the bandage 
for about 2 weeks is a very important 
and necessary detail for the nasal skin 
to fit into its place, it may no longer be 
necessary to use even an external splint 
(a kind of plaster) in some cases with the 
new suture techniques. At the end of the 
first week, intranasal silicone tampons, 
plaster, if any, and the sutures are 
removed and the patient returns to daily 
life with bandage for only 1 more week. 

The operation times were shortened, 
the amount of bruising and swelling was 
minimized and the success rates were 
considerably increased with the new 
techniques. With the measures taken for 
maximizing the postoperative comfort, 
neither functional nor aesthetical nasal 
problems no longer has to be our destiny.

SEPTORHINOPLASTY

In the Middle East, Anatolia and the Mediterranean countries, the nose structure has large 
arches, broad roof, low nose tip and thick skin. Beside this, we see that the structure that consists 
of bone and cartilage which we call septum within the nose and that divides the nasal cavity into 
two is mostly warped due to its large size and narrows the respiratory tract.

Op. Dr. Derya BERK

deryaberk@centralhospital.com

Ear, Nose & Throat




