Central Uzmanlarından Yaz Önerileri

Çocuklarda Ateşli Havale

4 Göz enfeksiyonlarından korunun

Ateşli havale 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda,
ateşe bağlı ortaya çıkan nöbetlerdir. Belli bir yaş
aralığında görülmekte olup, 5 yaşın altındaki 100
çocuğun 2 ila 5’inde görülen bir problemdir.

4 Enfeksiyondan uzak bir tatil için bunlar şart
4 Havuzda yüzmeyi sevenler, kulaklara dikkat!
4 Yaz ishali
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4 Yazın bu üçlüye dikkat: güneş, deniz, havuz!
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FATIH PORTAKAL
Check-up kontrolleri için yine Central Hospital’ı tercih eden Türkiye’nin
en sevilen “anchorman”i Fatih Portakal, hastane yöneticilerimiz ve
çalışanlarımız ile keyifli bir selfie çektirdi.

Sayfa 5
Ortodontik Tedaviyi İhmal Etmeyin
7 yaş ortodontik diş muayenesi, kalıcı şekil bozukluklarını önleyerek tedavinin daha kolay ve hızlı ilerlemesini sağlar. Çocuğunuz 7 yaşını geçmeden ortodontik muayenesini yaptırmanızı öneririz.

Sayfa 15

Central Uygulaması App Store ve Android’de Hizmetinizde

CHECK-UP’TAN TAM NOT ALDI
ERCP Yöntemi ile
Sağlığınıza Kavuşun
Safra kanalı, karaciğer, safra kesesi ve pankreasta oluşan hastalıkların tedavisinde uygulanan,
endoskopla 12 parmak bağırsağına açılan
ağızdan girilerek yapılan tedavi yöntemidir.

Sayfa 8

Botoksla
‘Aşırı Terlemeye’ Çözüm
Botoks uygulaması koltukaltı, avuç içi
ayak tabanı gibi bölgelerde rahatlıkla
kullanılabilir. İşlem süresi kısadır, yaklaşık 10-20 dakika sürer.
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Sünnet Hakkında
Merak Ettikleriniz
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Yaz Döneminde
“Sağlıklı Gebelik” Önerileri
Sayfa 12

Bebeklerde
“Ek Gıdaya Geçiş”
Sayfa 13
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Merhaba,
Gazete Central’ın 38. sayısı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni sayımızda da yine, uzmanlarımızın ilgi ve
keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz yazılarına yer
verdik.
Bu sayımızda Türkiye’nin en sevilen haber spikerlerinden biri olan Sayın Fatih Portakal ve eşinin check-up
kontrolleri nedeniyle hastanemize yaptığı ziyarete yer
verdik. Cerrahi sarılık, ERCP yöntemi, uzmanlarımızın
yaz hastalıkları ile ilgili uyarıları ve daha pek çok ilgi
çekici konu gazetemiz sayfalarında yer verdiğimiz
diğer konular oldu.
Central ailesi olarak her sene düzenlediğimiz iftar yemeğinde bir araya geldik. Yönetim Kurulu üyelerinin ve
çalışanlarımızın aileleriyle katılım sağladığı iftar yemeğinde, Kadıköy Kaymakamı Sayın Birol Kurubal ve
ailesini de misafir ettik.
Her ay düzenli olarak sunduğumuz gebe eğitimi, baba
eğitimi, torunum geliyor eğitimi, bebek bakım eğitimi
ve bebek gelişim eğitimlerimizle pek çok anne ve baba
adayı ile aile büyüklerimizi ağırladık.
Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz
kalite yolculuğumuzda, alanında tecrübeli uzman kadromuz ve bilgi sistemlerine dayalı teknolojik donanımımız ile hizmet vermekteyiz.
Her zaman sizler için daha iyiyi hedefliyoruz.
Sağlıklı günler dileriz.
Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
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Medikal Direktör
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Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzmanı

4

Fatih Portakal

6

Opr. Dr. Çağrı Jorayev

1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi
Yüksek Lisansını tamamlayan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, 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 Medikal Direktör ve Genel Cerrahi Departman sorumlusu olarak görev yapıyor.

Opr. Dr. Figen Temelli Akın
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun
olan Opr. Dr. Figen Temelli Akın, 2003-2008 yılları arasında Maltepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Uzmanlık Eğitimi’ni tamamladı. 2011 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Dilek Koç
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

7-10

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden
mezun olan Uzm. Dr. Dilek Koç, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilimdalı’nda uzmanlığını
tamamlamıştır. 2015 yılında Central Hospital’da görevine başlamıştır.

Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

12

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

Dt. Ebru Ademci
Ortodonti Uzmanı

15

2007 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Dt. Ebru
Ademci, 2008-2011 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı’nda ve 2011-2014 yılları arasında Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda
Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.

Fox TV Ana Haber Sunucusu

5

1993 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme
bölümünü bit iren Fatih Portakal, 1996 yılında başladığı muhabirliğe
Fox TV Ana Haber sunucusu olarak devam etmektedir. 2013 yılından
bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak “Araştırmacı Gazetecilik” dersi vermektedir.

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı

Gastroenteroloji Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

8

Op. Dr. Arif Mete Ergen

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Yöneticisi

Dahiliye Uzmanı

Üroloji Uzmanı

11

1992 Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr.
Dr. Arif Mete Ergen, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji
Kliniği’nden uzmanlığını aldı. 2015 yılından itibaren Central Hospital’da
görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Aydan Angay

19

Bahtinur İncedere

2009 yılında Eskişehir Üniversitesi A.Ö. Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetiminden mezun Esra Kaftan, Central Hospital’da Kurumsal İletişim
Yöneticisi olarak görev almaktadır. Kurumsal Eğitimler Koordinatörlüğünü ve Gazete Central’ın editörlüğünü de sürdürmektedir. 2012
yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

7

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.

13

1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Gonca Özmen 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını aldı. 2010 yılından itibaren Central
Hospital’da görev yapmaktadır.

6

2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan
Opr. Dr. Hasan Küçükşahin, 2001-2005 yılları arasında Bezmiâlem Vakıf
Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamladı.
2009 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Salim Bereket

Hacettepe Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Mehmet Sökmen, 1993 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi gastroenteroloji dalında uzmanlığını aldı.

Uzm. Dr. Gonca Özmen

Göz Hastalıkları Uzmanı

6

2007 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan
Opr. Dr. Çağrı Jorayev, 2012 yılında Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nden uzmanlığını almıştır. 2014 yılından
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Sökmen

Opr. Dr. Hasan Küçükşahin

Çocuk Nörolojisi Uzmanı

14

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden
mezun olan Uzm. Dr. Aydan Angay 1991 yılında yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı,Pediatri Uzmanlığı’nı
almıştır. 2014 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Sorumlu Ebe
1993 Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan Bahtinur İncedere, 2012 yılından itibaren Central Hospital’da
görev yapmaktadır.

KOZYATAĞI
SAYFA

04

444 77 99
centralhospital.com

CERRAHİ SARILIKLAR

twitter.com/CentralTR
facebook.com/CentralHospital

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzm.
rafetyigitbasi@centralhospital.com

Uzman Görüşü
Uzun süren veya başarısız tedavi edilen cerrahi sarılıklar karaciğer yetmezliği ile sonlanacağından ve uygulanacak olan cerrahi
işlemler majör ve komplikasyon
oranı yüksek operasyonlar olduğundan, mutlaka deneyimli cerrahi ekipler tarafından yapılması
önerilmektedir.

Sarılığın tipini ve altta yatan gerçek nedenini ortaya koyabilmek için karaciğer fonksiyon testlerine,
safra yolu tıkanıklığına işaret eden testlere ve çeşitli görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Safra
kanal sistemlerinin normal bulunduğu ve karaciğer fonksiyon testlerinin bozuk olup özellikle
İndirekt Bilirubinin baskın şekilde yükseldiği durumlarda medikal sarılıktan şüphelenilir.
Vücudumuzda ömrünü tamamlayan
kan hücrelerinin yıkımları sonucu açığa
çıkan globin isimli madde, karaciğerde bir
dizi işlemden geçerek “bilirubin” halinde
safra yoluyla atılmaktadır. Bu maddenin
safra kanallarına salınmadan önceki hali
“indirekt”, salındıktan sonraki hali ise “direkt” formunda olup, kan biyokimya testlerinde ayrı ayrı ölçülebilirler. Safra kanalları
aracılığıyla bağırsaklara geçen bu maddelerin bir kısmı, uzak bağırsak bölümlerinden tekrar vücuda kazandırılmaktadır.
Kandaki bilirubin maddesinin ne şekilde
olursa olsun yükselmesi, göz aklarında
ve deride sararma ile karakterize bir klinik
tablo oluşturur. Bu durum “ikter (sarılık)”
olarak adlandırılır. Kan hücrelerinin aşırı
yıkımına bağlı veya bilirubin maddesinin safra kanallarına salınmadan önceki
aşamalarını ilgilendiren herhangi bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan bilirubin
yükselmesi “Medikal sarılık”, kanallara salındıktan sonra bağırsaklara ulaşma yolu
üzerindeki herhangi bir zorluk nedeniyle
ortaya çıkan bilirubin yükselmesi ise “Cerrahi sarılık” veya “Tıkanma sarılığı” olarak
adlandırılır.

Belirtileri Nelerdir?
Sarılıklı hastalarda göz aklarında ve
ciltte sararma, idrarın renginin koyulaşarak çay rengine benzemesi, kaşıntı,
halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtiler oluşabilir. Cerrahi sarılık durumunda bunlara
ilaveten dışkı renginde açılma da gözlenir.
Sarılığın tipini ve altta yatan gerçek nedenini ortaya koyabilmek için karaciğer
fonksiyon testlerine, safra yolu tıkanıklığına işaret eden testlere ve çeşitli görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Safra
kanal sistemlerinin normal bulunduğu ve
karaciğer fonksiyon testlerinin bozuk olup
özellikle İndirekt Bilirubinin baskın şekilde
yükseldiği durumlarda medikal sarılıktan
şüphelenilir.
Buna mukabil, safra kanal sistemlerinin tıkanmasına işaret eden bulgular ile
sekonder olarak karaciğer fonksiyon testlerinin hafif bozulduğu ve özellikle direkt
bilirubin artışının tespit edildiği durumlarda ise cerrahi sarılık ön planda düşünülür.

Cerrahi sarılığa neden olan durumlar; yeni
doğanlardaki safra yolu oluşum anomalileri
dışında, erişkinlerde safra yollarına dökülmüş taş veya safra çamurları, safra kanallarının enflamasyonu (kolangitis), karaciğer
içi yer işgal eden iltihabi veya tümöral oluşumlar, ülkemizde yaygın olarak görülen
paraziter karaciğer kistleri, safra kanallarını
tıkayan kanal kökenli tümörler veya komşu
dokulara ait dıştan bası yapan durumlar ve
kanalların son bölümünün içinden geçtiği
pankreasın baş bölümüne ait tıkayıcı olaylardır.

Tanı Nasıl Konur?
Cerrahi sarılık tanısına yardımcı olacak
ilk adım görüntüleme yöntemi ultrasonografidir (US). Bu yöntemle safra kesesi ile karaciğer içi ve dışı safra kanallarında tıkanmayı düşündürecek genişleme, lümenlerinde
taş veya çamur gibi bir oluşum ve duvarlarını ilgilendiren iltihap ya da tümör gibi bir
durumun olup olmadığı anlaşılabilir. Ultrasonografi ile saptanan şüpheli bir durumda, ek
olarak patolojinin daha fazla aydınlatılmasına yardım etmek üzere Magnetik Rezonans
(MR) görüntüleme ve özellikle MR-Kolanjiografi son derece yararlı bilgiler sağlar.
Tanı yöntemleri karaciğer dışı kanallara
ait patolojiyi işaret ettiğinde, endoskopik
bir kolanjiografi tekniği olan ERCP (Endoskopik Retrograd Colangio Pankreatografi)
yöntemi ile safra kanallarının opak madde
ile görüntülenmesi yanında, kanal taş ve
çamurlarının temizlenmesi, darlıkların stent-

lerle açılması veya tümör şüphesinde
biyopsi alınması mümkün olabilmektedir. ERCP, birçok problemi kalıcı olarak
çözebilmekle birlikte, bazen de sadece
tanısal düzeyde yardımcı olabilmekte ve
hastaların cerrahi tedaviye yönlendirilmesi gerekmektedir.

Cerrahi Tedavi
Tıkanma sarılığında nedene ve tıkanmanın yerine göre farklı cerrahi
yöntemler uygulanabilmektedir. Safra
kanallarının taş veya çamurla tıkandığı
durumlarda ERCP yöntemi ile tıkayıcı
materyalin uzaklaştırılabildiği durumlarda tamamlayıcı olarak safra kesesinin çıkarılması operasyonu yeterlidir.
ERCP’nin materyalleri uzaklaştırmakta
yetersiz kaldığı durumlarda ise, safra kesesinin çıkarılmasına ek olarak kanalların
açılarak temizlenmesi de gerekir.
Karaciğer kist ve abseleri söz konusu ise, uygun olgularda girişimsel
radyolojik yöntemlerle veya cerrahi
operasyonlarla drenaj gerekebilir. Karaciğer içi, karaciğer dışı safra kanallarının
veya pankreasın tümörleri söz konusu
olduğunda, radikal cerrahi prosedürlerle tümör çıkartılır ve safranın bağırsağa
akışını sağlayacak rekonstrüktif işlemler
eklenir. Radikal işlemlerin mümkün olmadığı olgularda palyatif olarak boşalamayan safra kanallarını bağırsağa bağlayan bypass operasyonları uygulanır.
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TÜRKIYE’NIN EN SEVILEN “ANCHORMAN”I

FATIH PORTAKAL
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CHECK-UP’TAN TAM NOT ALDI
Türkiye’nin en sevilen haber spikerlerinden Fatih Portakal ve eşi Armağan Portakal’ı, her yıl
düzenli olarak yaptırdıkları check-up kontrolleri için yine hastanemizde ağırladık. Check-up
danışmanları tarafından birebir eşlik edilen Portakal ve eşinin tüm sonuçları Check-up hekimi
tarafından değerlendirilerek Portakal ailesine verilen bilgiler ile sonuçlandırıldı.
5 Yıldır Düzenli Olarak
Check-up Yaptırıyoruz
Eşi ile birlikte 5 yıldır Central Hospital’da kapsamlı check-up yaptıran Fatih
Portakal, görüşlerini şöyle ifade etti: “Eşim
de ben de Check-up yaptırmanın önemini
çok iyi biliyoruz. Bundan beş yıl önce ilk
Check-up yaptırmaya karar verdiğimizden bu yana Central’da takiplerimizi yaptırıyoruz. Her yıl Check-up zamanı geldiğinde programımızı organize etmek üzere
hastane yetkilileri ile planlama yapıyoruz.
Check-up haricindeki oluşan sağlık sorunlarımız için de yıllardır Central Hospital’ı
kullanıyoruz. Hastanedeki hekimler, hemşireler, hastane danışmanları ve yetkililer
ile güzel dostluklar edindik.”

Sigarayı Central
Hekimleri Desteğiyle
Bıraktım
Yapılan hekim muayeneleri, görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerinin sonrasında Portakal ailesi ile keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik. Sohbet sırasında hastanenin kardiyoloji hekimi ile karşılaşan Fatih
Portakal, 5 yıl önce ilk check-up için geldiklerinde kardiyoloji hekiminin sigarayı
bırakması konusunda kendisini uyardığını,
hekimin uyarısını dikkate alarak o zaman
sigarayı bıraktığını söyleyerek, durumdan
memnuniyetini ve hekime olan teşekkürlerini iletti.

Fatih Portakal ile
Günün Selfie’si
Check-up sonuçlarına göre herhangi
bir sağlık problemi olmayan Fatih Portakal ve eşi, hastanemizden memnun
bir şekilde ayrılarak tüm çalışanlara ve
yönetime destekleri için teşekkürlerini
iletti. Hastane yöneticilerimiz ve çalışanlarımız keyifli bir günün ardından Fatih
Portakal ile bir selfie çektirdiler.

Fatih Portakal
Fox TV Ana Haber Sunucusu
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UZMANLARIMIZDAN
Central Hospital uzman hekimleri, yazın ve tatil dönemlerinde alınacak
birkaç tedbirle yaz hastalıklarının önlenebileceğini belirtiyor.
Göz Enfeksiyonlarından Korunun
Yaz aylarında göz sağlığına daha fazla
özen göstermek gerekir. Tatil dönemi eğlence ve serinleme amaçlı girilen deniz
ve havuzlar eğer temiz değilse gözler
enfeksiyon kapabilir.
Özellikle kontakt lens takan kişilerin havuz veya deniz öncesi mutlaka lenslerini
çıkarmalarını öneriyoruz. Lensler çıkarılmazsa göze mikrop bulaşma riski artar
ve tedavisi çok zor olan akantomoeba
enfeksiyonu oluşabilir. Yazın gözlerde

sık görülen ve bazen de salgınlara sebep
olabilen bir hastalık da konjonktivit yani
göz iltihabıdır. Konjonktivitler insanların
toplu olarak bir arada bulunduğu ortamlarda kolayca yayılabilir. Özellikle deniz
ve havuz gibi ortak kullanım alanlarında
daha fazla bulaşır.
Göz iltihabı ilk önce bir gözde başlar sonra
da diğer göze bulaşır. Hastanın gözünde
membran denilen zarın oluşmasına veya
korneanın bulanıklaşmasına neden olabi-

lir. Bu durum da görmede azalmaya yol
açabilir. Konjonktiviti olan kişilerin çevrelerine bu hastalığı bulaştırmamaları için
tokalaşma ve öpüşmeden kaçınmaları, elyüz havlusunu ayırmaları, ellerini bol bol
yıkamaları ve havuza girmemeleri gerekir.
Genel kullanıma açık iyi temizlenmemiş,
bakımı yapılmamış havuzlar hastalığın yayılması açısından özellikle tehlike arz eder.
Bu havuzların iyi denetlenmesi ve kullanan kişilerin de çok dikkatli olması gerekir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hasan Küçükşahin

Enfeksiyondan Uzak Bir Tatil İçin Bunlar Şart
Havuz ve deniz gibi birçok kişinin ortak kullandığı alanlar, temiz tutulmadığı takdirde sağlık problemine yol açabilir. İnsan vücudundan
çıkan ter, tükürük, idrar, dışkı gibi bir takım
maddeler veya artıklar suyun kirlenmesine
neden olan faktörlerdir. Birçok mikroorganizma da kirliliği oluşturur.
Suya karışan mikroplar vücut ile temas ettiğinde ise enfeksiyonlara sebep olabilir. Sistit yaz
aylarında kadınlarda sık görülen bakteriyel

enfeksiyonların başında gelir. Bağışıklık sisteminin savunmasız kaldığı durumlarda gözlenir. Özellikle stres, kötü beslenmek, vücut hijyenine dikkat etmemek, temiz olmayan deniz
ve havuzlarda yüzmek sistite yakalanma riskini artırır. Mikropların idrar yoluna girmesiyle
iltihaplanma oluşur ve mikroplar mesaneye
yayılarak yerleşebilir. Başlıca belirtileri idrar
sırasında ağrı-yanma, sık idrara çıkma, kesik
idrar yapma, karın-kasık ağrısı, kramp, bulantı-kusma ve ateştir. Sistit hastalığı antibiyotik

ile tedavi edilir. Kronik enfeksiyonlarda tedavi
uzayabileceğinden uzman hekim tarafından
gerekli tedavi programı düzenlenmelidir. Kadınların enfeksiyonlardan uzak rahat bir tatil
geçirmeleri için iyi beslenmeleri, bol sıvı-su tüketmeleri, ıslak giysi veya mayo/bikiniyi uzun
süre üzerlerinde bekletmemeleri gerekir.
Kullanılan iç çamaşırların da pamuklu olmasına özen gösterilmeli ve kişisel hijyene dikkat
edilmelidir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Figen Temelli Akın

Havuzda Yüzmeyi Sevenler, Kulaklara Dikkat!
Yaz mevsiminde en sık görülen hastalıklardan biri kulak enfeksiyonlarıdır.
Özellikle havuzda yüzmeyi seven kişilerde dış kulak iltihabı sıklıkla görülür.
Dış kulak yolu iltihabı, uygun dezenfeksiyonu yapılmamış havuzda yüzülmesinden dolayı oluşur.
Belirtileri kulak kaşıntısı, kulakta kızarıklık ve şişlik, kulak kepçesi hareket ettirildiğinde veya bastırıldığında ortaya çı-

kan ağrı, kulaktan iltihaplı akıntı gelmesi
şeklinde olabilir.
Bu rahatsızlıktan korunmak için yüzme
bonesi veya kulak tıkayıcıları kullanılarak kulaklar olabildiğince kuru tutulmalıdır. Dış kulak yoluna su kaçması
durumunda kulağın hemen giriş kısmı
kuru bir havlu ile kurulanabilir. Hâlâ içeride su kaldığından şüphe ediliyorsa,
saç kurutma makinesi düşük hız ve sı-

caklıkta çalıştırılıp, 30 cm uzaklıktan tutularak dış kulak yolunun kurulanması
sağlanabilir. Kulak temizleme çubuğu,
parmak, kalem gibi herhangi bir cisimle
dış kulak yoluna asla müdahalede bulunulmamalıdır.
Ayrıca kulak mumu, kulaktan tamamen
temizlenmeye çalışılmamalıdır. Çünkü
kulak mumu dış kulak yolunu enfeksiyondan korur.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Çağrı Corayev
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YAZ ÖNERILERİ
Yaz İshali
Yazın seyahat eden tatilcilerin yaşadığı
en büyük sorunlardan biri ishaldir. Turist ishali olarak da bilinen bu rahatsızlık, genellikle tatil bölgesinde tüketilen
hijyenik olmayan yiyecek ve içecekler
yüzünden meydana gelir. Ancak hijyen kurallarının uygulanmadığı havuzlara girmek ve temizliğinden emin
olunmayan denizlerde yüzmek de ishal gibi sindirim sistemi hastalıklarına
yol açabilir.

Bakteriyel bir hastalık olan ishal karın
ağrısı, gaz sancısı, kramplar, mide bulantısı, kusma, sık dışkılama ve devamlı
sıkışma hissi ile kendini belli eder.
Eğer ishal uzun süre devam ediyorsa
mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. İshalden korunabilmek için bol
sıvı içilmeli, ambalajlı olmayan ve pastörize edilmeyen gıdalar asla tüketilmemelidir. Ayrıca kirli ve bulanık olan,

kanalizasyon atığının denize verildiği
bölgelerde kesinlikle suya girilmemelidir. Bu sular yüksek oranda bakteri
içerdiğinden sağlık açısından oldukça
zararlıdır.
Havuza girilecekse de klorlamanın ve
bakteriyolojik kontrollerinin düzenli yapıldığı havuzlar tercih edilmelidir. Havuza girmeden önce ve sonra mutlaka
duş alınmalıdır.

Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Salim Bereket

Yazın Bu Üçlüye Dikkat: Güneş, Deniz, Havuz!
Bilinçsiz Güneşlenme Cilt
Hastalıklarına Sebep Olabilir
Güneş, yaşamımız için yararlı ve gerekli olduğu kadar
aynı zamanda cilt sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Bilinçsiz şekilde güneş ışınlarına maruz kalmak çillenme, güneş lekeleri, güneş yanığı, cilt renginde
değişim, sertleşme, kuruma ve kırışıklıklara yol açar.
Güneş ve ultraviyole ışınları ayrıca vücudumuzdaki benlerde Melanom ve diğer deri kanserlerinin oluşmasına
da sebep olabilir. Vücuttaki benlerin şekli, rengi ve kabarıklıkları kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Eğer
benlerde asimetri, renk değişimi, büyüme, sınır düzensizliği, iltihabi reaksiyon veya kanama gözlemleniyorsa
cilt kanserine işaret ediyor olabilir.
Özellikle ailesinde deri kanseri olanlar, beyaz tenli ve cilt
tipi oldukça hassas olan kişiler cilt kanserleri açısından
oldukça risk altındadır. Bu kişiler yüksek koruma faktörlü
güneş ürünleri ise yaz ve kış aylarında mutlaka kullanmalıdır.

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için mümkün olduğunca gölgede kalınmalı, dışarı çıkılacaksa da şapka
ve cildin tamamını örten ince, pamuklu kıyafetler kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en etkili olduğu 11.00-15.00
saatleri arası asla güneşlenilmemelidir.

Mantardan korunmak için özelikle havuz kenarında çıplak ayakla dolaşılmamalı, terlik giyilmelidir.

Güneş Kremi Şart

Cilt lekelerini oluşturan en önemli neden güneştir. Lekeler
bilinenin aksine tatil dönemi boyunca değil, çocukluk çağından beri maruz kalınan güneş ışınlarının, ileriki dönemlerde ortaya çıkmasıyla oluşur. Kişinin ten rengi de leke
yatkınlığında önemli bir faktördür.

Yaz aylarında dışarıya çıkmadan veya denize girmeden
yarım ya da 1 saat önce yüksek koruyucu faktörlü güneş
kremi sürülmelidir. Kullanılan kremlerin UVA ve UVB ışınlarına karşı korumalı olduğuna mutlaka dikkat edilmeli
ve her 2 saatte bir bu işlem yenilenmelidir. Genellikle 30
SPF faktör içeren kremler birçok kişi için yeterlidir ancak
yine de kullanmadan önce uzman bir hekime danışılmalıdır.

Havuz ve Deniz Suyu Cildi
Kurutuyor
Deniz ve havuz suyu ile uzun süre temas eden cilt, güneşin zararlı ışınları da eklenince kurumaya başlayabilir.
Su kaybı yaşandığı için de ciltte birçok problem görülebilir. Ciltteki deniz suyu vücuttan iyi arındırılmazsa deri
ve saçların temel hücreleri olan keratinositlerin ölümüne
yol açarak, kolejenin de parçalanmasına sebep olabilir.
Bu durumda ciltte lekelenmelere ve kırışıklıkların artmasına yol açar.
Havuz suyunda ise yüksek miktarda bakteri öldürücü klor
bulunur. Klor yüzünden ciltte oluşan tahriş ve aşırı kuruma,
kimyasal bir reaksiyon türüdür. Klorun yarattığı tahrişler ileri safhada olursa havuzda yüzmeye ara verilmesi gerekir
ya da yüzmeden önce cilde tahriş önleyici losyonlardan
sürülmelidir.
Havuz ve ya denizden çıktıktan sonra duş alıp ardından
kurulanmaya özen gösterilmelidir. Özellikle ayakların ıslak kalması mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Koç

Açık ve Buğday Tenli Kişiler
Risk Altında

Açık ve buğday tenli kişiler, esmer tenli kişilere göre daha
fazla zarar görebilir. Leke oluşumunu önleyebilmek için güneşin zararlı etkilerinden uzak durulması gerekir. Güneşlenirken cilt tipine uygun koruyucu kremler kullanılmalı ve
kremlerin alkol ve esans içermemesine dikkat edilmelidir.
Bu tarz ürünler ciltte reaksiyona sebep olabilir. Leke tedavisi kişinin cilt tipine göre planlanır. Tedavi öncesi karanlık
bir odada leke seviyesi belirlenir. Yapılan analize göre yüzeyden derine doğru basamaklı bir tedavi sistemi uygulanır.
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ERCP NEDİR?

HANGİ HASTALIKLARIN
TANI VE TEDAVİSİNDE
UYGULANIR?
Prof. Dr. Mehmet Sökmen

ERCP yöntemi safra kanalı, karaciğer, safra kesesi ve pankreasta oluşan hastalıkların tedavisinde
uygulanan, endoskopla 12 parmak bağırsağına açılan ve ağızdan girilerek yapılan tedavi yöntemidir.

Gastroenteroloji Uzmanı

Misafir
Yazar

Karaciğerin ürettiği safra, safra kanalı ile, pankreasın ürettiği pankreas sıvısı ise pankreas kanalı aracılığıyla oniki parmak bağırsağında “papilla vateri‘’
olarak adlandırılan noktada birleşip bağırsak boşluğuna dökülür. Bunun amacı alınan gıdaların bu sıvılarla karıştırılıp
sindirilmesidir. Gerek safra salgısının ve
gerekse pankreas sıvısının bağırsak kanalına ulaşmasını engelleyen her türlü
hastalıkta ERCP ile tanı konulup tedavi
sağlanır.

ERCP Nasıl Yapılır?
ERCP işlemi, 12 saatlik açlık sonrası, hasta sol yan pozisyonda uyutularak videoendoskopi ve röntgen cihazı
kullanarak, konusunda deneyimli gastroenteroloji uzmanı, anestezi uzmanı,
hemşire ve röntgen teknisyenin de bulunduğu bir ekiple gerçekleştirilir.

ERCP işlemi
konusunda deneyimli
gastroenteroloji uzmanı,
anestezi uzmanı, hemşire
ve röntgen teknisyeninin
de bulunduğu bir ekiple
gerçekleştirilir.

ERCP, yandan görüşlü duodenoskop denilen fleksibl endoskop aracılığıyla ağızdan girilip yemek borusu
ve mide geçilerek oniki parmak bağırsağında papilla vateriye ulaşılarak
gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında papilla vateri deliğinden özel kateterlerle
papilla vateriden girilerek, giriş işlemi
videoendoskop; karaciğer dışı ve pankreas kanalı görüntüleri ise röntgen
cihazının ekranından izlenerek koordineli bir şekilde yetişmiş hemşire ve
röntgen teknisyeniyle gerçekleştirilir.

ERCP Hangi
Hastalıklarda Teşhis
Amaçlı Kullanılıp
Tedavide Kullanılır?
Papilla vateri darlığı ve ameliyat
şansını kaybetmiş, kanseri safra kanalında olan safra taşları ve çamurları,
safra kanalı kanseri, safra kanalında paraziter hastalıkları, safra kanalının ameliyat sonrası darlıkları ve ameliyat sonrası karın boşluğuna olan safra sızıntısı,
pankreas tümörlerinin safra kanalına
basısı, pankreas kanalı tıkanıklıklarına
neden olan kanser ve taşları gibi birçok hastalık teşhisi konulabilir. Bu işlem
sırasında özel ERCP kateteri, sfinkterotom denilen koter bağlantılı kesici telli

kateter, taş çıkarma işlemi için balon ve
basket kateterler ve darlıkları genişletme amaçlı geçici veya kalıcı plastik ve
metalik stentler kullanılır.
İşleme bağlı olarak papilla vateri
kesilirken nadiren kanama ve bağırsak
duvarında delinme olabilir. Ayrıca kotere bağlı veya pankreas kanalına giren
kateter ve kontras maddelerin neden
olduğu pankreatit tablosu gelişebilir.
ERCP işlemi ile tanısı konulup tedavi edilecek hastalıklar en kolay bu
yöntemle tedavi edilip, eğer komplikasyon gelişmez ise genellikle işlem günü
veya ertesi gün hasta taburcu edilip
eve gönderilir.
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BOTOKSLA
‘AŞIRI TERLEMEYE’
ÇÖZÜM
Koltukaltı terlemesi, sağlıklı her insanda olması gereken bir durumken bazı kişilerin korkulu rüyası
haline gelebilecek kadar rahatsız edici olabilir. Terleme; normalde vücudun ısısını ve tuz oranını
ayarlayarak, vücudu dengeleyen, miktarı kişiden kişiye göre değişebilen fizyolojik bir olaydır. Aşırı
terleme ise toplumun yüzde 1’inde görülen ve sosyal sorunları da beraberinde getiren bir durumdur.

Neden Fazla Terleriz?

Uzm. Dr.
Uzm.
Zeyneb
Dr. Dilek
Gürbüz
Koç
Dermatoloji Uzmanı
zeynebgurbuz@centralhospital.com
dilekkoc@centralhospital.com

Özellikle
yaz aylarında
koltukaltına botoks
uygulaması yapılarak,
kişinin kıyafet seçimi ve
koku oluşması problemleri
yaşamadan, özgüveni
yüksek bir şekilde rahat
bir yaz geçirmesi
sağlanabilir.

Ter bezlerinin fazla çalışmasına
bağlı olarak deri yüzeyine salınan terin
artması sonucu, kişide gündelik yaşamı
etkileyecek derecede fazla ve rahatsız
edici terleme görülebilir.
Özellikle avuç içi, ayak tabanı, koltuk
altı ve daha az olarak da yüzde, kasıkta,
saçlı deride, kuyruk sokumunda aşırı
terleme görülebilir. Stres, diyabet, değişik uyaran ilaçlar, tiroid bezinin aşırı
çalışması, böbrek üstü bezi hastalıkları,
menopoz, hipoglisemi, şişmanlık, bazı
hormonlar aşırı terlemenin en önemli
sebepleri arasında sayılabilir.

Terleme Sosyal Hayatı
Etkileyebiliyor
Özellikle aşırı koltukaltı terlemesi
kıyafet seçimlerini kısıtlaması, sosyal
hayatı etkileyen birçok engel çıkarması
ve rahatsız edici kokuya sebep olması
nedeniyle en çok şikâyet edilen bölgelerin başında gelir. Stres ve gerginlik,
koltukaltı terleme şikâyetini çok artırabilir. Sorununun çözümü için kullanılan
roll-on, krem gibi yöntemler geçici olarak rahatlama hissi verse de asıl sorun
olan terleme durumuyla baş edilemediği için yeterli olmaz. Böyle durumlarda uzun süre etkili ve kolay uygulanan
bir yöntem olarak botoks uygulaması,
hastalar için yüz güldürücü sonuçları
sebebiyle bir kurtarıcı gibidir.

Botoks denildiğinde insanların aklına sadece kozmetik uygulamalar gelse
de birçok tıbbi alanda tedavi amacıyla
da kullanılmaktadır. Aşırı terleme tedavisi de bunlardan biridir. Botoks uygulaması 2004 yılında “Amerikan Gıda ve
İlaç Dairesi” Food and Drug Administration (FDA) tarafından kabul edilmiş son
derece başarılı bir yöntemdir.

Botoks Uygulaması
Nasıl Yapılır?
Botoks uygulaması koltukaltı, avuç
içi ayak tabanı gibi bölgelerde rahatlıkla kullanılabilir. İşlem süresi kısadır, yaklaşık 10-20 dakika sürer. Kullanılan lokal
anestezik kremlerle ağrısız bir şekilde
uygulanır. Son derece ince uçlu iğneler
aracılığıyla problemli olan bölge içine
botoks enjekte edilir. Bu sayede aşırı
çalışan ter bezlerinin aktivitesi durdurularak terleme sorunu giderilir. Etkisi
6-9 ay sürer, bu süre sonunda tekrar
eskisi gibi terleme başlar. İşlem ofis
şartlarında gerçekleştirilir ve hasta hemen sonrasında işine ya da günlük yaşantısına dönebilir. Hasta işlemden birkaç saat sonra duş alabilir. Uygulama
ergenlik yaşlarından itibaren herkese
uygulanabilir. Hamilelerde ve emzirme
döneminde önerilmemektedir.

Koltukaltı Botoks
Uygulaması Zararlı
Değildir
En çok sorulan soru, terlemeyi
durdurmanın zararlı olup olmadığıdır.
Terlemenin esas amacı vücut ısısının
düzenlenmesidir. Bu amaçla tüm vücut yüzeyi terler. Ancak koltuk altları ve
kasıklarda yer alan ter bezleri ergenlik
sonrası faaliyete geçen ve daha çok
hormonal sebeplerle koku salgılayan
türde bezlerdir. İnsanlarda bu tür kokular artık çekici değil, itici olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla bu ter bezlerinin çalışmaz hale getirilmesi vücudun
ısı ayarını etkilemez ve herhangi bir
sağlık sorununa neden olmaz.

SÜNNET HAKKINDA
MERAK ETTİKLERİNİZ
Sünnet, ilk bakışta basit bir müdahale gibi görünmekle birlikte, esasında son derece önemli
bir cerrahi işlemdir. Erkek çocuğunun ilerideki cinsel hayatını da etkileyebilecek bu cerrahi
işlemin son derece titiz bir şekilde uzman ellerde ve steril ortamda yapılması gerekir. İdeal
olan, ameliyathane şartlarında yapılmasıdır.
Sünnet Nedir?
Sünnet, erkeklerde penis başını örten
ve koruyan üst derinin kesilip alınması,
böylece penis başının açıkta kalmasını
sağlayan cerrahi bir işlemdir.

Erken Dönemde Sünnet
Yapılmasını Gerektiren
Durumlar
Çocuğun sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi,
l

Sünnet derisinin uç kısmının normal idrar
akışını engelleyecek kadar dar olması,
l

Sünnet Yaşı Nedir?
Sünnet yaşı oldukça tartışmalı bir
konudur. Çocuğun psikolojik gelişimi sürecinde 2-6 yaş arasının uygun olmadığı
düşünülür; tıbbi bir aciliyet ve gereklilik
yoksa yapılması önerilmez. Sünneti, (yenidoğan dönemi dışında) çocuk için travmaya dönüştürmeden, korku yaşamasına izin vermeden sedasyon dediğimiz
genel anestezi altında yapmak gerekir.
Cerrahi başarı ve yara iyileşme süreci
açısından da yaşın önemi yoktur.

Sünnet derisinin içinde peynirimsi parçaların birikmesi,
l

Sık sünnet derisi iltihaplanması olan çocuklar,
l

Doğuştan böbrek ve idrar yolları anormallikleri olan çocuklar.
l

Sünnet Yapılmaması
Gereken Durumlar
İdrar deliğinin normal yerinde olmaması
durumunda (Peygamber sünneti),
l

Yenidoğan Sünnetinin
Faydaları
Yenidoğan dönemi vücudumuzun hücre yenileme ve gelişme kapasitesinin en
yüksek olduğu dönemdir. Sağlıklı bebekte
yapılan yenidoğan sünneti çok daha hızlı bir
şekilde iyileşir. Sünnet derisindeki damarlar
çok küçük olduğundan belirgin bir kanama
hemen hemen hiç görülmemektedir.

Sünnetin Yararları
Nelerdir?
l

İdrar yolu enfeksiyonlarını azaltır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (HIV
gibi) sıklığını azaltır.
l

Penis kanseri ihtimalini belirgin bir
oranda azaltır. Çok seyrek rastlanan bir
sorun olan penis kanserinin hemen hemen sadece sünnetsiz erkeklerde oluştuğu uzun bir süredir bilinmektedir.
l

Son yıllarda yapılan araştırmalar rahim
ağzı kanserinin sünnetsiz erkeklerin eşlerinde daha sık görüldüğü yönündedir.
l

Çocukta bir kanama-pıhtılaşma sorunu
olduğunda,
l

Çocuğun cinsel organında bir eğrilik olması durumunda.
l

Genel Anestezi mi, Lokal
Anestezi mi?
Lokal ya da genel anestezi (sedasyon)
altında sünnet uygulanabilir. Burada tercihi yaparken çocuğun yaşı ve daha önemlisi sünnetin çocuk üzerinde korku, stres,
travma yaratma ihtimali göz önüne alınır.
6 ay öncesi farkındalık oluşmamışsa veya
çocuk durumu anlayıp kabullenmiş olgunluktaysa lokal anestezi altında sünnet
yapılabilir. Diğer durumlarda hem çocuğu
korkutmamak hem yapılan hassas cerrahinin başarısı ve kalitesi açısından genel
anestezi tercih edilmelidir.

İyileşme Süreci Nedir?
İşlem sonrası çoğu zaman sargı dahi
gerekmez, bazen ufak bir sargı konulabilir. 48 saat sonra bu sargı alınarak banyo
yaptırılabilir. İlk 2 gün ağrı kesici kullanılması gerekebilir. Penis ucunda hafif şişme,
beklenen bir durumdur ve 2 hafta içinde
normal görünümüne kavuşur.

Op. Dr. Arif Mete Ergen
Üroloji Uzmanı
arifmeteergen@centralhospital.com

Sünnet
Komplikasyonları
Nelerdir?
Her cerrahi işlemde olabileceği gibi kanama, yara yeri
enfeksiyonları ve kötü nedbe
dokusu olabilir. Ayrıca penis
derisinin fazla kesilmesi, penisin gömük kalması, şekil
bozukluğu ve idrar güçlüğü
de yaşanabilen durumlardır. Ancak uzman ellerde
komplikasyon çok nadirdir.
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YAZ DÖNEMİNDE
“SAĞLIKLI GEBELİK”
ÖNERİLERİ
Gebeliği yaz aylarına rastlayan anne adayları, hamilelik süresince yaşadıkları fizyolojik bir
takım sıkıntıları, sıcak ve nemli hava nedeniyle daha da fazla hisseder. Özellikle bulantı ve
kusmada artış, terleme ile sıvı kaybı, güneş lekeleri, el ve ayaklarda şişme, halsizlik, yorgunluk
hissi sıklıkla görülen belirtilerdir.
D Vitamini Eksikliği
İçin Güneş ve Temiz
Hava Şart

Opr.
Uzm.
Dr.Dr.
Cengizhan
Zeyneb Gürbüz
Kolata
Kadın HastalıklarıDermatoloji
ve Doğum Uzmanı
cengizhankolata@centralhospital.com
zeynebgurbuz@centralhospital.com

Yaz aylarında güneş ve temiz hava
almak hamileler için oldukça faydalıdır.
Yeterli derecede güneş ışığı alınamazsa D vitamini eksikliği görülebilir. Unutulmamalıdır ki anne karnındaki bebeğin de güneş ışığına ihtiyacı vardır. Bu
sebeple aşırı sıcağa maruz kalmadan
sabah ve akşamüstü yürüyüşleri yapılabilir. Özellikle güneş ışınlarının daha
dik ve etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri
arası dışarı çıkmamaları önerilir.
Eğer bu saat aralıklarında çıkmak
mecburi ise, şapka takılmalı ve güneşe çıkmadan yarım saat önce mutlaka
uygun UVA ve UVB koruyucu içeren
güneş kremi kullanılmalıdır. Bu kremler,
gebelikte hormonal durumdan dolayı
daha duyarlı olan yüz ve karın bölgesinde oluşan kahverengi lekelenmeleri
önlemekte oldukça faydalıdır.

Pamuklu Kıyafetler
Mantardan Korur
Hamilelerin yaz aylarında kıyafet
seçimi ise açık renkte ve ince yapılı
olmalıdır. Sıcakta terlemeyle birlikte
deride birçok bölge nemli kalacağı için
gebelerde mantar enfeksiyonlarına yaz
aylarında daha sık rastlanır. Bu sebeple
pamuklu, cilde nefes aldıran kıyafetler
giymek, anne adayını cilt ve genital bölgede oluşabilecek mantarlardan korur.
Ayakkabı seçiminde ise rahat ayakkabılar tercih edilmelidir.

Günde En Az 2-3 Litre
Su Tüketin
Yaz aylarında gebelikte vücudun
sıvı ihtiyacı daha çok artar. Bu sebeple her gün bol miktarda sıvı alımına

dikkat edilmelidir. Günde alınacak sıvı
miktarı en az 2-3 litre olmalıdır. Bol su,
taze meyve suları, çorbalar, az şekerli kompostolar, limonata, sıvı miktarı
fazla ayranlar ve soda tüketilebilecek
seçenekler arasındadır. Alınacak bol
sıvı, halsizlik ve yorgunluğu önlemeye
yardımcı olur.

Doğuma Yakın Haftalar
Yolculuk ve Tatil
Yapmayın
Doğuma yakın olan hamilelerin yaz
aylarında uzun yolculuk ve tatil yapmaları tavsiye edilmez. Kısa mesafelerde
seyahat yapılacaksa da arka koltukta
oturulmalı, uzun oturuş pozisyonunda
olunmalı ve bacaklar yerle temas etmemelidir. Yolculuk esnasında iki saatte bir mola verilerek, yürüyüş yapmak
bacaklarda oluşan ödemi azaltmada
faydalı olabilir.

Havuz Yerine Deniz
Yaz aylarında hamile bayanların
yapabileceği en uygun spor yüzmedir.
Yüzme için, havuz yerine dezenfektan

özelliği olan deniz tercih edilmelidir.
Çünkü havuzda bulaşıcı hastalıklara
yakalanma riski daha fazladır. Eğer
havuza girilmek isteniyorsa da, sürekli
bakımı yapılan ve denetlenen havuzlar
tercih edilmelidir. Özellikle kalabalık olmayan saatlerde girilmesi daha uygundur. Hormonal değişimler, sıcak-nemli
hava, vajina ve rektum da bazı bakterilere, kaşıntıya ve yanmaya neden olabilir. Bu sebeple deniz veya havuz sonrası asla ıslak kalınmamalı, terlendiyse
giysiler yenisiyle değiştirilmelidir.

İlk 3 Ay Yüzmek,
Bulantı ve Kusmayı
Azaltır
Gebeliğin ilk 3 ayında sabah erken
saatlerde yüzmek, hamilelikte oluşan
bulantı ve kusma şikâyetlerini azaltır.
İkinci 3 aylık dönemde ise bel ve sırtta oluşan ağrıların azalmasına yardımcı olur. Yüzme sırasında kol, bacak ve
karın bölgesinde bulunan bütün kas
grupları çalışır. Bu durumda kalp atış
hızı ve alınan oksijen miktarı artar ve
bebeğe giden oksijen miktarında da
yükselme görülür.
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BEBEKLERDE

“EK GIDAYA GEÇİŞ”
Bebeğin anne sütü yanında ek gıdalara geçtiği dönem oldukça önem taşır. Yoğun ve püreli
yiyeceklere başlamak bebeğin çiğneme ve yeme gibi becerilerinin de gelişmesine yardımcı
olur. Bu dönem, bebeğin tüm hayatını etkileyen, sağlıklı beslenme alışkanlığının temellerinin
atıldığı önemli bir süreçtir.

Anne sütüyle beslenen bebeklerde ek
gıdalara başlanırken yedirilecek gıdalara
ve zamanlamaya dikkat edilmelidir. Bebeklerde ek gıdaya geçiş için en uygun
zaman 4. ve 6. aylar arasıdır. Bebek, anne
sütüyle ayda en az 600 gram alıyorsa,
ek gıdaya başlamak için 6. aya kadar
beklenebilir. Sadece mama ile beslenen
bebeklerde veya anne sütüyle yeterli kilo
alamayan bebeklerde ise en erken 17. haftada ek gıdaya geçilebilir.

bir reaksiyon olursa hangi besinden kaynaklandığını saptayabilmek ve bebeği ek
besinlere güvenli bir şekilde alıştırmaktır.
Bebek bu kıvama alıştıktan sonra besinler
püre halinde verilmeye başlanabilir. Amaç
bebeği bir an önce pütürlü gıdalara alıştırmak, öğürme refleksini duyarsızlaştırmaktır. Meyvelerden sonra sebzelere geçilebilir.
Sebze ve meyvelerden sonra ev yapımı
yoğurt, muhallebi ve tahıllara geçilebilir.
Daha sonra da bebeğe kahvaltı yaptırılmaya başlanabilir. Kahvaltıda tuzu alınmış beyaz peynir, zeytinyağı, pekmez,
tam buğday ekmeği anne sütü veya mamanın içine karıştırılarak verilebilir.

Bebeğe Öncelikle Hangi
Yiyecekler Verilmelidir?

Alerji Durumunu Kontrol
Edin

Ek gıdalara 6. aydan sonra meyve
suları ve sebze çorbası ile başlanmalıdır.
Öncelikle mevsimine göre elma, armut,
şeftali ve kayısı gibi meyveler cam rendede rendelenip suyu süzülerek 1-2 çay kaşığı ile verilmelidir. Her yeni besine 3 gün
arayla başlanmalı ve miktar yavaş yavaş
artırılmalıdır. Bunun sebebi bebekte alerjik

Karışım olarak verilmeden önce bütün
besinler yine 2-3 gün arayla tattırılarak bebeğin alerjisinin olup olmadığı gözlenmeli,
tüm yiyeceklere azar azar başlanıp yavaş
yavaş miktarı artırılmalıdır.

Bebeklerde Ek Gıdaya
Geçiş Kaçıncı Aydan
İtibaren Olmalıdır?

Eğer unlu-sütlü mama hazırlanacaksa
pirinç unuyla hazırlanmalıdır. Çünkü diğer unların alerji yapma özelliği daha faz-

ladır. İnek sütü 1 yaşından küçük çocuklarda önerilmediği için muhallebiler devam
sütü veya anne sütüyle yapılmalıdır.

Ek Gıdaya Geçiş
Döneminde Nelere Dikkat
Edilmelidir?
Bebeğin bir besine alerjisinin olduğu,
vücudunda ya da yüz bölgesinde oluşan
kızarıklıklar ve döküntülerden anlaşılabilir.
Bu durumda o besine bir hafta ara verilip
sonra yeniden denenmelidir. Besin alerjileri nadiren ishal, kakada kan görülmesi,
vücudun belirli bölgelerinde deri kuruluğu, pullanma, kızarıklık veya sadece kabızlık şeklinde bulgular verebilir.
Ek gıdalara başlarken yiyeceklerin
protein, kalori, demir, çinko, A ve D vitamini yönünden zengin olmasına özen
gösterilmelidir.
Eğer bebek yeni tattığı bir besini yemek istemiyorsa asla zorlanmamalıdır. Bir
süre ara verilmeli ve daha sonra tekrar
denenmelidir.

Uzm. Dr. Gonca Özmen
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
goncaozmen@centralhospital.com

Bebeklere
1 Yaşından
Önce Verilmesi
Sakıncalı Gıdalar
l

Tuz, şeker

l

Bal

l

Yumurtanın beyazı

l

Baharat

l

İnek sütü

l

Çay

Kuruyemişler (Alerjik olmayan
bebeklerde ceviz, 9. aydan sonra
az miktarda verilmeye başlanabilir.)
l

l

Diyet ürünleri

Katkı maddesi içeren ambalajlı
gıdalar
l

Deniz ürünleri (Alerjik olmayan
bebeklerde yüzey balıkları, 9. aydan sonra verilmeye başlanabilir.)
l

l

Sakatatlar

l

Kakaolu ve çikolatalı gıdalar

Kivi, çilek, incir gibi alerjik
meyveler
l

l

Bakla

Domates ve kırmızı dolmalık
biber (Bebeğin alerjisi yoksa 8-9.
aydan itibaren yedirilebilir.)
l
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ÇOCUKLARDA
ATEŞLİ HAVALE
Ateşli Havale Nedir?

Aile Olarak Neyi
Ateşli havale 6 ay ile 6 yaş arasın- Bilmeliyiz?

Uzm. Dr. Aydan Angay
Çocuk Nörolojisi Uzmanı
aydanangay@centralhospital.com

Uzman Görüşü

Hastayı yan yatırınız, böylece ağız
salgılarının akciğerlerine kaçmasını
önleyebilirsiniz.
l Başının altına elinizi veya bir yastık
koyunuz.
l Ağzını açmaya; kaşık, parmak sokmaya çalışmayınız.
l Nöbet geçene kadar bekleyip, hastayı gözlemleyiniz.
l Eğer hekiminiz nöbeti durdurmak
için diazepam fitil önerdiyse kullanınız.
l Nöbet durduktan sonra en yakın
sağlık kuruluşuna gidiniz.

Evde rakam gösteren bir dijital derece
bulunmalıdır. Kulaktan ölçüm en idealidir.
l

Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında, en sık da tüm vücutta
gevşeme, gözlerini bir noktaya dikme
şeklinde görülür. Bazen nöbetler tüm
vücutta veya tek tarafta kol ve bacakta
kasılma veya titreme şeklinde olabilir.
Hastaların yüzde 70’i ömründe bir kez
ateşli nöbet geçirir. Ancak, yalnızca 100
hastanın 10 kadarı, 2 veya daha fazla
nöbet geçirir. Bu yüzden ailenin çok
telaşlanmaması gereken bir durumdur.

Ateşli
havale, belli
bir yaş aralığında
görülmekte olup, 5 yaşın
altındaki 100 çocuğun 2 ila
5’inde görülen bir problemdir.
Ateşin nedeni çocukluk
çağında görülen bir
enfeksiyon olabilir.

30 dakika sonra ateşini tekrar ölçünüz. Hâlâ yüksekse ılık suyla duş yaptırınız.
l

Ardından en yakın sağlık kuruluşuna
götürünüz.
l

Derece ile ısı ölçümü koltuk altından,
küçük çocuklarda ise makattan yapılabilir. Koltuk altı, ateş ölçümünden önce
iyi kurulanmalıdır. Bölgenin ıslak/terli
olması derecenin yanlış çıkmasına neden olabilir.
l

İdeal bir ısı ölçümü için en az 3 dakika
beklenmelidir.
l

Ateşli Havale
Ne Şekilde Görülür?

Ateşli Havale
Esnasında Ne
Yapmalısınız?
l

daki çocuklarda, ateşe bağlı ortaya çıkan nöbetlerdir. Belli bir yaş aralığında
görülmekte olup, 5 yaşın altındaki 100
çocuğun 2 ila 5’inde görülen bir problemdir. Ateşin nedeni çocukluk çağında
görülen herhangi bir enfeksiyon olabilir. Bazı ailelerde ateşli havaleye genetik
bir yatkınlık söz konusudur. Ailede başka bireylerde de çocukken ateşli havale
geçirme öyküsü vardır.

Ateş hâlâ devam ediyorsa ateş düşürücü fitil koyunuz.
l

Çocuğum Ateşliyse Ne
Yapmalıyım?
Koltuk altından ölçülen ısı 37, makattan ölçülen ısı 38 derecenin üstündeyse çocuğunuzun ateşi var demektir. Bu durumda;
l

Önce üzerindeki giysileri çıkarınız.

Ateş düşürücü şuruptan kilosuna uygun olarak veriniz.
l

Kontrol ve Tedavi
Süreci Nasıl İşler?
Ateşli havaleler çok kısa sürdüğü
için beyne zarar vermez, ancak iki
yana yaslı 30 dakikayı aşan bir nöbet
beyinde hasara yol açabilir. Bu nedenle
hekim gerekli görmediği sürece EEG
çekimine gerek yoktur.
Beyin görüntüleme tetkikleri de
normalde gerekli değildir. Ancak hastanın özellikleri tipik bir ateşli havale
durumuna uymuyorsa hekiminiz bu
çekimi isteyebilir.
Nöbet tekrarlama riski yüksek ve
EEG bulgusu olan hastalarda nadiren
ilaç tedavisi gerekebilir.
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ORTODONTİK TEDAVİYİ
İHMAL ETMEYİN
7 yaş ortodontik diş muayenesi, kalıcı şekil bozukluklarını önleyerek
tedavinin daha kolay ve hızlı ilerlemesini sağlar.
Düzgün sıralanmış dişler sadece
görüntü için değil aynı zamanda sağlık için de önemlidir. Çapraşık dişler, diş
ve dişeti problemlerinin oluşmasına
neden olabilir. Eğer çocuğunuzun ortodontik tedaviye ihtiyacı varsa, bunu
en uygun zamanda yapmak başarılı bir
tedavi için önemlidir.

Çocuklarda İlk
Ortodontik Muayene
Ne Zaman
Yapılmalıdır?
Çocuğunuzun ortodontik problemi
olduğunu anlamak her zaman kolay
değildir. Düzgün görünen dişler bile
bazen bir problemi saklıyor olabilir. Bu
nedenle Türk Ortodonti Derneği çocukların 7 yaşını geçmeden ortodontik
kontrolden geçmelerini tavsiye etmektedir.
Ortodonti uzmanı, henüz çocuğun
ağzında süt dişleri varken çene ve diş
gelişimindeki problemleri yakalayabilir.
Bu çok önemlidir, çünkü bazı ortodontik problemlerin düzeltilmesi erken teşhis edildiğinde daha kolay olabilmektedir. Ortodontik tedavi ve çocuğun
büyümesi birbirini tamamlayıcı olabilir.

Dişsel gelişimin doğru bir evresinde başlayan bir ortodontik tedavide,
ortodontist büyük yaşlarda ameliyat
ile çözülebilecek bazı problemleri, çocuğunuz büyümeden çok daha kolay
tedaviler ile çözülebilir. Genelde ortodontik tedaviye başlama yaşı 9-14 olsa
da, yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı çocuğunuzu 7 yaşını geçmeden bir ortodontiste götürmenizi ve
ortodontik muayenesini yaptırmanızı
öneririz.

Çocuklarda
Hangi Durumlar
Gözlemlendiğinde
Bir Ortodontiste
Başvurulmalıdır?
Süt dişlerinin erken ya da geç kaybedildiği durumlarda, çocuk ısırırken
veya çiğnerken zorlanıyorsa, yemek
yerken yanaklarını ısırıyorsa, dişlerini
sıkma/gıcırdatma, parmak emme, tırnak yeme gibi parafonksiyonel bir alışkanlığı varsa, uzun süre yalancı emzik
kullandıysa, çapraşık, yamuk, yer bulamayan dişler gözlemleniyorsa, dişlerde
ciddi bir fırlaklık durumu varsa, çocuk
dudaklarını kapatamıyor ya da kapatır-

ken zorlanıyorsa, alt veya üst çene aşırı
öndeyse, alt ve üst dişler kapanmıyorsa ya da anormal bir kapanış mevcutsa, yüzde dengesiz bir görünüm varsa
alt çene sağa ya da sola doğru kayıyorsa mutlaka en kısa zamanda bir ortodontiste başvurulmalıdır.

Ağız Solunumuna
Dikkat!
Geniz eti, sık tekrarlayan boğaz ve
üst solunum yolu enfeksiyonları, astım,
alerjik durumlar çocuklarda burundan
nefes almayı zorlaştıran problemlerdir. Burundan nefes alması zorlaşan
çocuk, ağız solunumuna geçer. Uzun
süre ağız solunumu yapılması üst ve
alt çene gelişimini son derece olumsuz
yönden etkiler.

Dt. Ebru Ademci
Ortodonti Uzmanı

Misafir
Yazar

Ebeveynler daha bebeklikten itibaren çocuklarının özellikle gece ağzı açık
uyuyup uyumadıklarını kontrol etmelidir. Uzun süre ağız solunumu yapılması
ve bunun bir alışkanlığa dönüşmesi çocuğunuzda ciddi sağlık problemlerinin
oluşmasına neden olabilir. Eğer çocuk
gece ağzı açık uyuyorsa mutlaka önce
bir KBB uzmanına ardından da bir ortodontiste başvurulmalıdır.

Ortodonti bilgi ve
randevusu için

444 77 99 veya
info@centralhospital.com
adresinden iletişime
geçebilirsiniz.

Basında
Central

“Central Hospital etkinlikleri ve uzman görüşleri, ulusal medyada ilgi görmeye devam ediyor.”
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CENTRAL AİLESİ

“İFTAR YEMEĞİNDE” BİR ARAYA GELDİ
Geleneksel iftar yemeğimizde, bu sene de Central
ailesi olarak bir araya geldik. Yönetim Kurulu üyelerinin
ve çalışanlarımızın aileleriyle katılım sağladığı iftar yemeğinde, Kadıköy Kaymakamı Sayın Birol Kurubal ve
ailesini de misafir ettik.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde konuşan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
Özcan Akboyun, böyle güzel bir gecede bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, “Central ailesi
olarak gün geçtikçe daha da büyüyor, sağlık sektöründe
kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz,” dedi.
Pek çok etkinliğin yapıldığı gecede Central
Hospital’da 15 ve üzeri yılını dolduran çalışanlarımıza da
birer plaket ve hediye sunumu yapıldı. Plaket ve hediyelerini Kadıköy Kaymakamı Sayın Birol Kurubal ve yönetim kurulu elinden alan çalışanlarımız da bu mutluluğu
aileleri ve çalışma arkadaşlarıyla paylaşmanın sevincini
yaşadılar.
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CENTRAL EĞITIM PROGRAMLARI
Gebe Eğitimlerinde Anne
Adaylarımızla Bir Araya Geldik
Anne adaylarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Gebelik Eğitimi’miz tüm hızıyla devam ediyor. Bebeklerini kucaklarına
alacak olmanın heyecanını yaşayan anne adaylarımız, uzman eğitimci kadromuz tarafından, gebelikte sağlıklı beslenme, normal doğum nefes teknikleri, anne sütünün önemi, ağrısız (epidural) normal
doğum yöntemi, emzirme teknikleri, uygulamalı bebek banyosu
ve bebek bakımı konularında bilgilendirilirken, merak ettikleri sorularına da eğitimlerimizle cevap buluyor. Detaylı bilgi ve kayıt için;
annebebek@centralhospital.com

Baba Eğitimleri Yine Yoğun İlgi Gördü
Baba Eğitimi’miz bu ay da baba adaylarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Uzman psikoloğumuz babalarımızın bebekli hayata en iyi şekilde
hazırlanması için baba adaylarımıza bilgilendirmelerde bulunurken;
bebek hemşiremiz bebek bakımı, uygulamalı bebek banyosu, kelebek
masajı ve benzeri uygulamaları baba adayları ile birlikte yaptı. Detaylı
bilgi ve kayıt için; babaegitim@centralhospital.com

Bebek Bakım Eğitim Programına
İlgi Giderek Artıyor
Başladığı günden bu yana anne ve baba adaylarının yoğun ilgi gösterdiği Bebek Bakım Eğitim Programında katılımcılarımıza uzman hemşiremiz eşliğinde; uygulamalı olarak emzirme tekniklerini, bebek banyosunu, bebek masajını ve bebek bakımını anlattık. Detaylı bilgi ve kayıt için;
annebebek@centralhospital.com

Torunum Geliyor Eğitimi Büyüklerimizi
Torunlu Hayata Hazırlıyor
Anneanne, babaanne ve dede adaylarının yoğun ilgiyle takip ettiği
Torunum Geliyor Eğitimi’nde katılımcılarımıza; anne-baba adayları ile
aralarındaki iletişim, psikolojik yaklaşımlar, kuşak çatışmaları, bebek
bakımında doğru bilinen yanlışlar, torunuma daha iyi nasıl bakabilirim
gibi konularda bilgilendirmelerde bulunduk. Detaylı bilgi ve kayıt için;
torunumgeliyor@centralhospital.com

0-12 Ay Bebek Gelişimi Eğitimi ile
Ailelerimize Bebeklerini Anlatıyoruz
Anne ve babaların, bebeğin bakımına katkı sağlayacak aile büyükleri veya yardımcıların katılabileceği bebek bakımı eğitimi ile ailelerimize
bebeklerini daha yakından tanıma, onu daha sağlıklı ve bilinçli büyütme
konusunda yardımcı oluyoruz. 0-12 Ay Bebek Gelişimi Eğitimi ile bebeğinizin bedensel, zihinsel, duygusal ve dil gelişiminin özelliklerini, aylarına
uygun kişilik ve psikolojik özelliklerini, onunla iletişimde neler yapmanız
gerektiğini, hangi aylarda nasıl oyuncaklar almanız gerektiğini ve bebeğinizin hayata adaptasyonunu kolaylaştırmanın yollarını öğrenebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve kayıt için; annebebek@centralhospital.com

INSTA

CENTRAL

@centraltr

Gazete Central’ın 38. sayısına özel instagram önerileri çok renkli
ve eğlenceli. Ben yazarken çok keyif aldım Umarım sizlerin de
beğeneceği bir sayfa olmuştur.

Oktay Usta (@oktayusta1)
17 yıldır Yeşil Elma programını başarıyla
sunan Oktay Usta, farklı ve kolay tarifleri ile
instagramın en çok ilgi gören aşçılarından.
Yeşil Elma’ya program konuğu olarak
hastanemiz aşçısıyla katılarak, harika
yemekler yapma fırsatını yakaladık.

Gezici Günlük (@gezicigunluk)

Keçe İnadı (@keceinadi)

Gezici günlük Helsinki’den güzel bir
kareye yer vermiş. Yurt dışında merak
ettiğiniz, görmek isteyip de görmediğiniz
şehirleri ve kültürleri tanıma fırsatı
bulabileceğiniz keyifli bir adres.

Keçeden insan figürü yapmak,
üstelik gerçeğine nerdeyse birebir
benzetebilmek zor bir iş olsa gerek.
Harika resimler keçe inadının elinde
hayat buluyor.

Esra Ertuğrul (@bebeimgeliyor)

Mutlu Dükkan (@mutludukkan)

Murat Ülker (@mu_ulker)

Sektör gereği yıllardır takip ettiğim sevgili
Esra Ertuğrul, hamile eğitmenliği ve emzirme
danışmanlığı yapıyor. Gebe ve emziren
annelerin her daim başvurabileceği en iyi
adreslerden biri

Mutlu Dükkan yemeğe kıyamayacağınız harika
tasarım pastalar yapıyor. Yakınlarınıza kendilerini
özel hissettirecek farklı pasta örneklerini keyifle
takip edebilirsiniz.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Ülker, resmi duruşunun yanında keyifli ve
renkli paylaşımları ile instagram takipçileri
tarafından oldukça merak edilen bir isim.

Secdus (@secdus)
Emre Sürer (@mr.creative)

Ahmet Erdem (@ahmet.erdem)

Henüz çok genç olmasına rağmen oldukça
yetenekli Emre Sürer’in çizimleri, resim mi çizim
mi dedirtecek kadar gerçekçi.

O kadar fazla fotoğrafını beğeniyorum ki hangisini
sayfaya taşıyacağımı şaşırdım. Sonunda yaza
yakışır rengârenk tatil yeri kokan bir resim
koymaya karar verdim. Takip edilesi adres.

El yapımı harika tabak tasarımları keşfetmeye
ne dersiniz? Evinizde içinizi açacak
tasarımlara yer açmanızı tavsiye ederim.

Esra Kaftan

Kurumsal İletişim Yöneticisi
esrakaftan@centralhospital.com
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Torunum Geliyor Eğitimi
Büyükanne ve
Büyükbaba Eğitimi
İşbirliğiyle

Sün
u
n
o
net Organizasy

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Torunum Geliyor eğitiminin 4.’ sü keyifli
bir ortamda tamamlandı.
Torun sahibi olmaya hazırlanan veya yeni torun olmuş büyükanne & büyükbabaların katıldığı “Torunum Geliyor” eğitiminde; “Psikolojik yaklaşımlar”, “Anne
- baba adayları ile iletişim”, “Kuşak çatışmaları”, “Bebek bakımında doğru bilinen
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Belediyesi-Central Hospital işbirliğiyle
yanlışlar”, “Daha iyi büyükanne ve büyükbaba nasıl olunur?” konuları katılımcılar
bir sünnet etkinliği düzenlendi. Uzman hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilen
ile paylaşıldı.
operasyonlarda çocuklar ve aileleri heyecanlı bir bekleyiş içindeydiler.
Eğitimin bitiminde toplu fotoğraf çekimi ve sertifika dağıtımı yapılarak katılımcılar uğurlandı.

Baba Eğitimi’nde
Genetik
Bilimler Semineri
Babalar Günü’nü Kutladık
Bilimsel toplantıların bu ayki Genetik bilimler ve klinik birimlere yansıması konulu toplantısı tüm branş hekimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu alandaki gelişmeler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. İbrahim
Akalın tarafından aktarıldı. Eğitim süresince değerlendirmeler ve soru cevaplar
bölümleri yapılarak toplantı tamamlandı.

Bu ay 28’incisini düzenlediğimiz
Baba Eğitimi’nde baba adaylarımızla birlikte Babalar Günü’nü kutladık.
Eğitimi başarıyla tamamlayan baba
adaylarımıza bu özel günün anısına
#babamailkhediyem yazılı özel birer kupa hediye ettik.
i Katılımcıları
Torunum Geliyor Eğitim

Laboratuvar Sonuçlarınıza
Sonuçlarınıza
Laboratuvar

DahaHızlı
HızlıUlaşmak
Ulaşmak
Daha
İstermisiniz?
misiniz?
İster

İphone ve
ve Android
Android uygulamasını
uygulamasınıcep
cep
iPhone
telefonunuza indirerek veya mobil internet
telefonunuza
hemen
indirerek
laboratuvar
sitemizden giriş
yaparak
laboratuvar
modülünü
sonuçlarınıza mobil
modülünükullanabilir,
kulanabilir, sonuçlarınıza
hızlı bir
olarak
ulaşabilirsiniz.
şekilde ulaşabilirsiniz.

den Bir Görüntü

Genetik Bilimler Seminerin

A N L A Ş M A L I KU RU M L A R

Anadolu Anonim Türk Sigorta ŞTİ,
Memurlar Emekli Sandığı Vakfı
Axa Sağlığım Tamam
Darüşşafaka

Mapfre Fark Yok

Sompo Japon Sağlık Sigortası
Hemen indirip kullanım için;

www.kcn.com.tr
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DENİZ, DOĞA VE TARİH BİR ARADA: AYVALIK

Temiz deniz suyu
ve plajları, yeşil
zeytinliklerle sarılmış
güzel kıyıları ve
barındırdığı tarihi
değerleri ile Ayvalık,
cazip bir tatil yöresi…

GEZILECEK YERLER
Sarımsaklı Plajı: Berrak Ege sularının birleştiği

MUTLAKA YAPINIZ...
Adanın yüksek kesimlerinden manzaranın tadını

ÇIKARMADAN
Şeytan Sofrası’nda güneşin batışını

bir nokta olan Sarımsaklı Plajı, kesintisiz geniş kumsal
alanları ile ferah bir kıyı dinlencesi sağlar. Denizin
derin noktalarına kadar ulaşan altın sarısı kumları,
doyumsuz bir yüzme keyfi sunar.

Şeytan Sofrası: Adını, demir kafes içinde şeytana
ait olduğu söylenen kocaman bir ayak izinden almıştır.
Ayvalık adalarına hakim yüksek bir tepe olan Şeytan
Sofrası’ndan güneşin batışı izlenmeye değer.

İZLEMEDEN
Tertemiz denizinde

YÜZMEDEN,
Meşhur Ayvalık tostunu

Altınova: Ayvalık’ın şirin bir bucağı olan Altınova,
temiz sahillere sahiptir. İlçe merkezine 13 km. uzaklıkta
olan belde, piknik ve gezi yerleri ile orman içinde
dinlenmeye olanak sağlar.

YEMEDEN
Tarihi mekânlarını

GEZMEDEN
Dönmeyin.

Cunda (Alibey) Adası: Ayvalık koyundaki
Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın
içerisinde yerleşime açık tek ada olan Cunda Adası,
çok sayıda kilise ve manastıra ev sahipliği yapıyor.

Central Hospital Complimentary Publication

SURGICAL JAUNDICE
In order to reveal the type of jaundice and underlying real cause, liver function tests, tests indicating
biliary obstruction and various imaging tests are utilized. Where bile duct systems are normal
and liver function tests are abnormal and especially where Indirect Bilirubin is predominantly
increased, surgery jaundice is suspected.

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medical Director, General Surgeon
rafetyigitbasi@centralhospital.com

Expert Opinion
Prolonged or unsuccessfully
treated surgical jaundice will
result in liver failure and surgical procedures to be applied
are major operations with a
high complication rate so it is
recommended that such procedures are done by experienced surgical teams.

Globin, the substance which is produced as a result of the destruction of blood
cells which completed their life in our body,
undergoes a series of procedures and excreted into the bile in the form of “Bilirubin”.
The form of this material before and after
it is released to bile ducts is called “indirect”
and “direct” bilirubin, respectively and can
be individually measured in blood biochemistry tests. Some of these substances
which pass to intestines through bile ducts
are brought back to the body in remote
sections of intestines. Elevated bilirubin in
the blood regardless of how such elevation
occurs creates a clinical condition characterized by yellowing of sclera and the skin,
which is called “Icterus (jaundice)”. Elevation
of bilirubin resulting from excessive decomposition of blood cells or a disease concerning steps before bilirubin is released to bile
ducts is called “Medical jaundice”, while elevation of bilirubin caused by any difficulty
on the way to reaching the intestines after
it is released to bile ducts is called “Surgical
jaundice” or “ Obstructive jaundice “.

What Are its Symptoms?
Jaundice patients may develop symptoms such as yellowing of sclera and skin,
dark colored urine resembling the color of
tea, itching, weakness, and loss of appetite.
In the case of surgical jaundice, in addition
to the foregoing, stool color also becomes
lighter. In order to reveal the type of jaundice and underlying real cause, liver function
tests, tests indicating biliary obstruction and
various imaging tests are utilized. Where bile
duct systems are normal and liver function
tests are abnormal and especially where Indirect Bilirubin is predominantly increased,
surgery jaundice is suspected.
On the other hand, in the case of slightly abnormal liver function tests and increased direct bilirubin in particular, along with
sypmtoms indicating obstruction of bile
duct system, surgical jaundice is initially
considered. Except bile duct formation ab-

normalities in newborns, conditions that cause surgical jaundice in adults include biliary
tract stone or bile sludge, inflammation of bile
ducts (Kolangitis), intrahepatic inflammatory
or tumoral formations, parasitic liver cysts
common in Turkey, bile duct-related tumors
obstructing bile ducts or conditions of adjacent tissues that compresses from outside
and obstruction cases of pancreatic head section through which the last part of ducts pass.

How to Diagnose?
First stage imaging method that will help
in the diagnosis of surgical jaundice is ultrasound (US). This method allows finding out
whether there is any expansion suggesting
obstruction in gallbladder or intrahepatic
and extrahepatic bile ducts, any formation
such as stone or sludge in their lumens and
any condition such as inflammation or tumor
concerning their walls. In the case of a suspected condition determined by US, additionally,
Magnetic Resonance (MR) imaging and especially MR-Cholangiography provide extremely
useful information to help better clarify the
pathology.
When diagnostic methods point to a pathology of extrahepatic ducts, ERCP (Endoscopic Retrograde Colangio Pancreatography),
an endoscopic cholangiography technique,
enables displaying bile ducts with opaque material, cleaning duct stones and sludges, ope-

ning narrowings using stents or conducting a biopsy in the case of a suspected
tumor. Although ERCP can permanently
solve many problems, it may sometimes
only provide help in the diagnostic level
and it becomes necessary to refer patients to surgical treatment.

Surgical Treatment
Different surgical methods can be
applied depending on the location and
cause of obstruction in obstructive jaundice. Where bile ducts are clogged with
stone or sludge, if clogging material can
be removed by ERCP method, cholecystotomy will be sufficient as a complementary treatment. In cases where ERCP fails
to remove the materials, bile ducts should
be opened and cleaned in addition to cholecystotomy. If liver cysts and abscesses
are concerned, drainage may be needed
with interventional radiological methods
or surgical procedures in appropriate cases. In the case of tumors of intrahepatic
and extrahepatic bile ducts or pancreas,
tumor is removed with radical surgical
procedures and reconstructive procedures that will allow flow of bile into the intestine are added. Cases for whom it is not
possible to carry out radical procedures
undergo bypass surgery that connects
bile ducts which can not be discharged
palliatively to intestine.
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WHAT IS ERCP?

IN WHICH DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF
DISEASES IS IT APPLIED?
The bile juice produced by the liver with the bile duct and the pancreatic juice produced by the pancreas with the
pancreatic duct are united in the point called “Ampulla of Vater” in the duodenum and pour into the gastral cavity. The
purpose is to blend the foodstuffs with these juices and to digest.

By way of ERCP, a diagnosis may
be established and a treatment may
be enabled for all kinds of diseases
that prevent both bile juice and pancreatic juice to reach to intestinal tract.

How Is ERCP Applied?
ERCP is performed by entering into
the mouth and passing by the esophagus and stomach and reaching to
ampulla of vater in the duodenum by
means of a flexible endoscopcopy called side-viewing duodenoscopy.
During this operation it is entered
into ampulla of vater with a specific
catheter through the aperture of the
ampulla of vater and the access operation is displayed with a video-endoscopy and images of the outer side of
the liver and the pancreatic duct is
displayed on the monitor of x-ray unit

coordinately with a nurse and an x-ray
technician.

In Which Diseases
Is ERCP Used For
Treatment With The
Intention Of Diagnosis?
Many diagnosises may be established for the diseases such as the
narrowness and the cancer of the
ampulla of vater missed the opportunity for operation, the bile stones and
mud in the bile duct, the cancer of bile
duct, the parasitic diseases in the bile
duct, the narrowness of the bile duct
following the operation and leak of
bile juice in the abdominal cavity following the operation, the pressure of
the pancreatic tumors to the bile duct,
cancer and stones causing to the occlusion to the pancreatic duct.

A special ERCP catheter, a catheter
with a cutting string connected to the
cautery called sphincterectom, a balloon and the basket catheters for the
operation of stone removal and the
temporary and permanent plastic or
metal stents for enlarging the narrowness are used during this operation.

Prof. Dr. Mehmet Sökmen
Gastroenterology Specialist

A bleeding and perforation in the
intestine wall may rarely come into
existence during cutting of ampulla
of vater in respect of this operation.
Furthermore a picture of pancreatitis
caused by the catheter and the contrast agents connected to the cautery
and entered into the pancreatic duct
can progress. The diseases to be diagnosed by the operation of ERCP are
treated easiest with this method, and
if it didn’t develop complication, the
patient could generally be discharged
from hospital on the same or the following day.

ERCP
operation is
performed following
the 12 hour-fasting by
putting under sleep in left
side-lying position and using
video-endoscopy and x-ray unit
with a team consisting of a
gastroenterologist, anesthetist,
nurse and x-ray technician.

