
Tüp mide ameliyatı; laparoskopik bir operas-
yonla, midenin yemek borusu ve bağırsakla 
devamlılığını sağlayacak tüp şeklinde bir 
parçası korunarak, mide gövdesinin büyük 
bölümünün çıkarılması işlemidir. 

Türk Halk müziğinin değerli ismi Bedia Akartürk, başarılı bir kalça 
protezi ameliyatının ardından taburcu oldu. Akartürk, deneyimli 
medikal ekip, güler yüzlü çalışanlar ve konforlu bir hastane orta-
mından dolayı her zaman Central’ı tercih ettiklerini ifade etti.

Vücudumuzun 
Orkestra Şefi, 
Tiroid Bezleri

Sayfa 16
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Tiroid bezi bozuklukları, kişilerin önem-
semeyeceği kadar basit şikâyetlerle 
başlayıp ciddi sonuçlar doğurabilen, 
sık rastlanan ve tedavisi çoğu zaman 
basit olan bir hormon hastalığıdır.

Değerli Sanatçı “Bedia Akartürk” 
Sağlığına Kavuştu

Tüp Mide Ameliyatı Nedir?

centralhospital.com    I    facebook.com/CentralHospital    I    twitter.com/CentralTR    I    instagram.com/centraltr

Ders Zili Çalıyor!!!
Çocuğum Okula Başlıyor
Sayfa 14
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Sayfa 12

Gebelikte Uçuk  
Önemlidir

Sayfa 15

Cilt Germede “Ameliyatsız” 
Yöntem; Örümcek Ağı

Sayfa 8

‘Saç Ekimi’ ile Yeni  
Görünüme Kavuşun
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Sayfa 17

Sayfa 6

Diş implantları, titanyumdan üretilmiş doğal diş gibi iş görebilen yapay diş 
kökleridir. Vidalı diş olarak da bilinmektedir. Doğal dişlere alternatif olarak 
en uygun seçenektir. İmplant harici yapılan hiçbir protez diş köklerinin ye-
rini alamaz. 

“İmplant” Hakkında Merak Edilenler

Halk arasında 
uçuk olarak ad-
landırılan herpes 
simpleks, gebelik 
dönemi yaşanan 
rahatsızlıkların 
başında gelir. 
Herpes virüsü 
temas yoluyla 
bulaşabildiğinden 
anne adaylarının 
gebelik sürecinde 
çok dikkatli olma-
ları gerekir.

Uzmanlar, çağımızın en önemli sağlık 
sorunlarından biri olan unutkanlığın 

yalnızca ileri yaştaki kişilerin yaşadığı bir 
sorun olmadığına dikkat çekiyor.

HER UNUTKANLIK
ALZHEIMER 
DEĞİLDİR

l  
Unutkanlık Gençlerde de 

Görülüyor
l B12 Vitamini  

Eksikliğine Dikkat
l

Unutkanlığın En Önemli Sebebi 

Uyku Bozuklukları

ll
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Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Merhaba, 
Gazete Central’ın 39. sayısı ile sizlerle buluşmanın sevincini 
yaşıyoruz. Yeni sayımızda da yine, uzmanlarımızın ilgi ve 
keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Bu sayımızın kapağında çağımızın en önemli hastalıklarından 
biri olan unutkanlığa yer verdik. Bunun yanı sıra, Central’da 
ameliyat olan değerli sanatçımız Bedia Akartürk ile 
yaptığımız röportaj, son yıllarda oldukça tercih edilen tüp 
mide ameliyatı, ortopedide en sık uygulanan cerrahi 
prosedürlerden biri olan artroskopi yöntemi ve implant 
hakkında merak ettikleriniz gazetemiz sayfalarında 
yer verdiğimiz konular arasında yer aldı. Anne&Bebek 
bölümünde ise yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz 
konuları hekimlerimiz sizler için değerlendirdi. 

Central’dan haberler sayfalarında ise başarıyla geçtiğimiz 
Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimine, 
Central olarak davet edildiğimiz, dünyaca ünlü kalp 
cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün katılımıyla düzenlenen 
basın toplantısına yer verdik. Ayrıca her ay düzenli olarak 
verdiğimiz eğitimlerle ilgili haberleri gazetemiz sayfalarında 
bulabilirsiniz.         

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. 

Gazete Central Ailesi Olarak  “İyi Bayramlar” Dileriz. 

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör

Saygı ve Sevgilerimle,
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3 Nolu Çıkış

Bostancı İçin Metro 
Aktarma Durağı

CENTRAL HOSPITAL ULAŞIM

METRO

CENTRAL HOSPITAL

KADIKÖY-KARTAL  METRO HATTI

MARMARAY

*Bostancı 3. Nolu Çıkış

250 m

Prof. Dr. RAFET YİĞİTBAŞI
Prof. Dr. SUAT ÜNVER
Prof. Dr. DURAN DEMİRCİ
Prof. Dr. H. MEHMET SÖKMEN
Doç. Dr. ŞEREF EZİRGANLI 
Yrd. Doç. ORHAN ÇAKIR
Opr. Dr. AFET ÖNCEL
Opr. Dr. AHMET TOSUNCUK
Opr. Dr. BAHATTİN ÜNSAÇ
Opr. Dr. BAŞAK SEL
Opr. Dr. BÜLENT ARSLAN
Opr. Dr. CENGİZHAN KOLATA
Opr. Dr. CUMA KILIÇKAP
Opr. Dr. ÇAĞRI CORAYEV
Opr. Dr. DİNÇAY ULUÇ
Opr. Dr. EBRU AKTAŞ TURAL
Opr. Dr. FATMA NUR HACIBALOĞLU
Opr. Dr. FİGEN TEMELLİ AKIN
Opr. Dr. GÖK TUĞRUL BERKEL 
Opr. Dr. HAKAN BOZKURTOĞLU
Opr. Dr. HASAN KÜÇÜKŞAHİN
Opr. Dr. HÜSEYİN EKİCİ
Opr. Dr. M. HALUK ÖZSARAÇ
Opr. Dr. MEHMET MUSTAFA ALTINTAŞ
Opr. Dr. MEHMET ULUCAN
Opr. Dr. ÜMİT HARDAL
Opr. Dr. YAREN TUBA BEKTAŞ
Opr. Dr. YUSUF TEMİZ
Uzm. Dr. AYDAN ANGAY
Uzm. Dr. DİLEK KOÇ
Uzm. Dr. GAMZE EROĞLU ARIĞ
Uzm. Dr. GONCA ÖZMEN
Uzm. Dr. H. ÇETİN ÖNER 
Uzm. Dr. HASAN ÜNLÜTÜRK 

Uzm. Dr. HİCRAN ERCAN
Uzm. Dr. LEVENT ÜÇKARDEŞLER
Uzm. Dr. M. CİHAT GÜNDOĞDU
Uzm. Dr. MEHMET ALİ KUŞÇU
Uzm. Dr. MÜBECCEL AKMAN
Uzm. Dr. ORHAN ÇAŞKURLU
Uzm. Dr. ÖZCAN ERYÜCE
Uzm. Dr. ÖZLEM SİPAHİ
Uzm. Dr. ÖZNUR YILMAZ
Uzm. Dr. RECEP ERGÜN GÜRSOY
Uzm. Dr. SALİM BEREKET
Uzm. Dr. SELAMİ HACIOĞLU
Uzm. Dr. SİNAN COŞKUN TURAN
Uzm. Dr. SÜHA ÜNÜVAR
Uzm. Dr. SÜLEYMAN TALAY
Uzm. Dr. ŞAHAP DEMİRBOĞAN
Uzm. Dr. TÜMER ALDEMİR
Dr. ALPER YILMAZ 
Dr. EFRAYİM PEHLİVAN
Dr. İSMAİL ASLAN
Dt. ELİF ÇELİKEL
Dt. LEVENT MEHMET KALKAN
Dyt. DENİZ ŞAFAK
Dyt. SELMA TURAN
Dyt. SEVİL ASLAN
Uzm. Psk. AYCAN BULUT
Uzm. Dkt. MARAL YEŞİLYURT
Fzt. ELİF BÜŞRA ÇAM
Fzt. NURCİHAN EKİCİ
Fzt. SENA TÜRKOĞLU
Est. AYNUR ARSLAN
Est. SEMRA ÇOLAK YILMAZ
Ayak. Bak. Uzm. BANU EREN

Yayın Sahibi ve
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yeni Dünya 
Sağlık Hizmetleri A.Ş 

İbrahim Savaş
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19Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Yöneticisi

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.

Doç. Dr.  Şeref Ezirganlı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı 

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği mezunu olan 
Doç. Dr. Şeref Ezirganlı 2014 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’nden doçentliğini almıştır. 2015 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

6Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzmanı 4
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.

16Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

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

Uzm. Dr. Hicran Ercan
Dermatoloji Uzmanı

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

15

8Opr. Dr. Afet Öncel
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

2007 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Opr. 
Dr. Afet Öncel, 2014 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nden 
uzmanlığını almıştır. 2015 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

11Uzm. Dr. Süha Ünüvar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

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. 

Derya Teke
Ebe

2013 yılı İstanbul Üniversitesi Ebelik Bölümü mezunu olan 
Derya Teke, 2013 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır. 

Opr. Dr. Cuma Kılıçkap
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1978 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. 
Cuma Kılıçkap, 1985-1992 yılları arasında Uşak SSK Hastanesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde uzmanlık eğitimini 
tamamladı. 2011 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

5

10Opr. Dr. Bülent Arslan
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

1989 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
olan Opr. Dr. Bülent Arslan, 1998 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin Cerrahisi 
Uzmanlığını tamamlamıştır. 

9 Opr. Dr. Dinçay Uluç
 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Opr. Dr. Dinçay Uluç, 1999 yılında Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden uzmanlığını 
almıştır. 2015 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

Opr. Dr. Yaren Tuba Bektaş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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

12

Uzm. Psk. Aycan Bulut 
Uzman Psikolog

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.

14

17Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ 
Nöroloji Uzmanı

1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. 
Gamze Eroğlu Arığ, 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
Nöroloji Uzmanlığını almıştır. 2011 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

13Uzm. Dr. Gonca Özmen 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

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.



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

rafetyigitbasi@centralhospital.com

TÜP MİDE 
AMELİYATI NEDİR?
Tüp mide ameliyatı; laparoskopik bir operasyonla, midenin yemek borusu ve bağırsakla 
devamlılığını sağlayacak tüp şeklinde bir parçası korunarak, mide gövdesinin büyük bölümünün 
çıkarılması işlemidir. Hastanın beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesine bağlı olarak genelde ilk 
1 - 1.5 yılda, fazla kilonun % 70 - 80’i verilebilmektedir.

Operasyon Nasıl 
Gerçekleştirilir?

Operasyonda midenin en çok esneyip 

genişleyen ve iştahı yöneten kısmı çıkartı-

lır. Bu ameliyat esas olarak mide hacmini 

azaltmak yoluyla alınan gıda miktarının 

düşürülmesini hedefler. Ayrıca midenin 

çıkarılan kısmından salgılanan Ghrelin adı 

verilen hormon nedeniyle de iştah kontro-

lü ve doyma hissi üzerinde çok etkili bir 

ameliyattır. Normal bağırsak yolu korun-

duğu için daha fizyolojik bir yöntem olup, 

besin emilim bozukluğuna bağlı kompli-

kasyonlar oluşmamaktadır. 

Tüp Mide Ameliyatı 
Kimler İçin Uygun 
Seçenektir?

Diğer obezite ameliyatları gibi bura-

da da Uluslararası Obezite ve Metabo-

lizma Cerrahisi Derneği standartları ge-

çerlidir. Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde 

olan veya 35 - 40 arasında olup, obezite 

ile ilişkili bir problemi (şeker hastalığı, hi-

pertansiyon, eklem problemleri, uyku ap-

nesi gibi) olan hastalar bu ameliyat için 

uygundur.

Tüp Mide Ameliyatından 
Sonra Normal Yaşama 
Dönüş Süreci

Masa başı işi olanlar ameliyattan sonra 

7 - 10 gün içinde işlerine dönebilir. Ağır işi 

olanlarda ise kısıtlama ameliyattan sonraki 

3. haftaya kadar sürer. 7. günden sonra işe 

dönenler de karın duvarını zorlayacak hare-

ketlerden kaçınmalıdır.

Tüp Mide Ameliyatının 
Riskleri Nelerdir?

Bu operasyona özgü muhtemel kompli-

kasyonlar, dikiş yerlerinde kaçaklar ve buna 

bağlı abseler başta olmak üzere, hastanın 

kilosuna bağlı bacaktaki toplardamarlar 

içinde oluşan pıhtıların hareketlenmesiyle 

oluşabilecek solunum problemleridir. An-

cak operasyonun gittikçe yaygınlaşması, 

deneyimli merkez ve cerrahların sayısının 

artması ve kullanılan teknolojinin ilerlemesi 

ile bu tip komplikasyonlara oldukça az rast-

lanmaktadır. 

Tüp Mide Ameliyatının 
Avantajları Nelerdir?

4 Bu operasyon sonrasında midenin 

kapasitesi küçülür ancak fonksiyonları de-

ğişmez. Böylece birçok besin gurubunun az 

olarak tüketilmesi sağlanır. 

4 Mide duvarının yaklaşık % 75’inin çı-

karılması sonucu, açlık hissi veren Ghrelin 

hormon üretimi çoğunlukla elimine edilir ve 

bu nedenle açlık hissi azalır.

4 Crohn hastalığı gibi kronik bağırsak 

hastalığı olanlarda bağırsak bypassı yüksek 

risk taşımaktadır. Bu hastalarda tüp mide 

ameliyatı rahatlıkla yapılabilir.

4 Yüksek kilolu hastalarda laparoskopik 

olarak uygulanabilen bir ameliyat olduğun-

dan daha az yara, daha az akciğer sorunu, 

daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme sunar.

4 Orta ve ileri derecede obezlerde çok 

iyi sonuçları olan bir ameliyat tekniğidir.

4 Hipertansiyon, uyku apnesi ve 

diyabet gibi obeziteye bağlı yandaş has-

talıklar ameliyat sonrası % 70 - 80 ora-

nında düzelir.

4 Bu teknikte bağırsak kesme ve 

tekrar bağlantı gerekmez.

4 İnce bağırsağı bypass eden işlem-

lerde olduğu gibi mineral ve vitaminler-

de hiçbir emilim bozukluğu oluşmaz; bu 

durum yaşlı hastalarda önemli olabilir.

4 Dumping sendromu oluşmaz, ay-

rıca şeker ve şekerli yiyecekler daha iyi 

tolere edilebilir.

4 Gerektiğinde diğer obezite cerra-

hi ameliyatlarına dönüştürülebilir.

0
4 444 77 99

centralhospital.com 

twitter.com/CentralTR

facebook.com/CentralHospital
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Rahatsızlığınız Nasıl 
Başladı? 

Bacağımda ağrılarım vardı, zamanla 

da şiddetlendi. Yurtiçinde farklı illerdeki 

konserlerim dolayısıyla hareketli bir ha-

yatım var ancak ağrılardan dolayı olduk-

ça sıkıntı yaşıyordum. Bu nedenle değer-

li ortopedi hekimi Dr. Cuma Kılıçkap’a 

görünmek istedim. Kendisi ağrılarımın 

kaynağının dizden değil, kalçadan kay-

naklandığını tespit etti ve kalça protezi 

ameliyatı yapılmasını tavsiye etti. 

Ameliyata Nasıl  
Karar Verdiniz?

Büyük veya küçük, ameliyat kararı al-

mak zor tabii ki de. Dr. Cuma Bey bu ko-

nuda bana çok güven verdi ve teşvik etti. 

Konser organizasyonlarını bir süreliğine 

erteleyerek deneyiminden ve uzman-

lığından dolayı kendisine güvendiğim 

hekimime ameliyat olmaya karar ver-

dim. Şimdi oldukça rahatım, sağ olsun Dr. 

Cuma Bey beni sağlığıma kavuşturdu. 

Ameliyat Sonrasında 
Kendinizi Nasıl 
Hissettiniz? Şimdi 
Nasılsınız?

Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. 

Ameliyatım çok başarılı geçti. Hekimin 

önerdiği sürede hastanede kaldıktan 

sonra yürümekte zorlanarak geldiğim 

hastaneden daha rahat bir şekilde ay-

rıldım. Bir süre kontrollere geleceğim ve 

hekimin söylemiş olduğu önerileri dik-

katle uygulayacağım. Ardından konser-

lerim için yine aktif hayatıma dönmüş 

olacağım. 

Tüm Ekibe 
Teşekkürlerimi 
İletiyorum

Biz aile olarak yaşadığımız her sağ-

lık sorununda zaten hemen Central’ın 

kapısını çalıyoruz. Doktorlar alanlarında 

uzman, bilgili; personel oldukça güler 

yüzlü. Hastane ortamı oldukça sıcak, 

odalar konforlu. Kısacası biz Central’da 

kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. 

Buradan başta ameliyatımı gerçekleşti-

ren Dr. Cuma Kılıçkap’a, diğer ilgili hekim-

lere ve tüm çalışanlara teşekkürlerimi ve 

şükranlarımı iletiyorum. 

cumakilickap@centralhospital.com

DEĞERLİ SANATçI  
“BEDİA AKARTÜRK”  
SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Türk Halk müziğinin değerli ismi Bedia Akartürk, başarılı bir kalça protezi ameliyatının 
ardından taburcu oldu. Akartürk, deneyimli medikal ekip, güler yüzlü çalışanlar ve konforlu 
bir hastane ortamından dolayı her zaman Central’ı tercih ettiklerini ifade etti.

Bedia Hanım Ocak ayında sağ 
diz ve sağ uyluğunda ağrı, uzun 
süre ayakta kalamama, yürü-
mekle artan ağrı şikâyetleri ile 
geldi. Uzun süre önce geçirdiği 
lomber disk problemine bağlı 
sol ayağında peroneal siniri ça-
lışmıyordu. Bu nedenle sağ kal-
çaya binen yükün fazla olması 
sonucu, sağ kalçasında hareketi 
kısıtlayan kireçlenme meydana 
geldiği tespit edildi. Bu proble-
mi günlük hayatını, aktivitelerini 
sınırlar hale gelmişti. Bu neden-
le yeniden günlük aktivitelerini 
yerine getirebilmesi, ağrısız kal-
ça-bacak hareketleri elde ede-
bilmesi amacıyla sağ kalçasına 
total kalça artroplasti ameliyatı 
planlandı. 

Ameliyat sonrası kalça çevresi 
kan güçlendirme ve kalça ek-
lemi hareketlerini artırmak için 
fizik tedavi ve rehabilitasyon 
programı uygulandı. Uygulanan 
bu tedavilerin ardından ağrısı 
için ilaç kullanmadan günlük 
aktivitelerini yapabilir hale geldi. 
Kalça çevresi kanları güçlendik-
çe çok daha rahat hale gelmesi-
ni bekliyoruz.

Uzman Görüşü
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 Opr. Dr. Cuma Kılıçkap
 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı



“İMPLANT” HAKKINDA 
MERAK EDİLENLER

Doç. Dr.  Şeref Ezirganlı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

serefezirganli@centralhospital.com

yaklaşık 15 - 20 dakikadır. Çok sayıda imp-

lant yapılması ve ileri cerrahi işlemlerin uy-

gulanması bu sürenin uzamasında etkilidir. 

İmplant Uygulandıktan 
Sonra Zorluk Çeker miyim?

Yeterli kemik desteği olduğu müddetçe 

yani implant uygulaması için ileri bir cerra-

hi operasyona gerek kalmadığı takdirde, 

implant uygulaması diş çekiminden daha 

kolay ve konforlu bir işlemdir. 

Operasyon sonrası biraz şişlik ve ağrı 

olabilir. İmplant vücudumuzun dokuları 

ile en uyumlu materyal olan titanyumdan 

üretilmektedir. Dolayısıyla allerji yapması 

beklenmez.

İmplant Yapıldıktan 
Sonra Neler Yiyebilirim?

İlk 2 saat herhangi gıda alınmaması ve ilk 

hafta yumuşak diyet ile beslenilmesi önerilir. 

Sıcak ve baharatlı yiyeceklerin (acılı ve ekşi 

gıdalar) yara iyileşmesi tamamlanana kadar 

yenmemesi tercih edilir. 

Çiğnemede Bir Sorun 
Olur mu?

İmplant yapıldıktan sonra ilk hafta ye-

mek yemede biraz sıkıntı çekebilirsiniz. 

Yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra 

normal çiğneme fonksiyonu kazanılmış 

olunur.

İmplant Ne Kadar 
Sürede Kaynar? 

Yerleştirildikten sonra implantın 

kemik ile kaynaşması için belli bir süre 

beklenmektedir. Bu süre kemiğin yapısı, 

yoğunluğu, hastanın yaşı, şeker hastalı-

ğı gibi sistemik hastalıklar, yerleştirilen 

implantın boyutları ve yerleştirilen çe-

neye göre değişmektedir. Rutinde bu 

süre üst çenede 3 – 6 ay, alt çene daha 

yoğun olduğu için ortalama 2 – 3 aydır.

Başarı Oranı Nedir?

İmplantın başarısı, implantın kemikle 

sağlıklı bir şekilde kaynaşması yani kemi-

ğin implantı sıkıca sarması olarak değer-

lendirilmelidir. Sağlıklı bireylerde uzman 

hekimler tarafından yapılan implantlar 

%95 - 98 oranında bir başarıya sahiptir.

İmplant Nedir?

Diş implantları, titanyumdan üretilmiş 

doğal diş gibi iş görebilen yapay diş kök-

leridir. Vidalı diş olarak da bilinmektedir. 

Doğal dişlere alternatif olarak en uygun 

seçenektir. İmplant harici yapılan hiçbir 

protez diş köklerinin yerini alamaz. 

İmplant İçin Yaş Sınırı 
Var mıdır?

İmplant kemik gelişiminin tamamlan-

masından sonra yapılabilmektedir. Bu se-

beple alt bir yaş sınırı vardır (18 yaş) ancak 

üst yaş sınırı bulunmaz; yaşı ilerlemiş olan 

hastalara da implant yapılabilir. 

İmplant Nasıl Uygulanır? 
Ağrı Duyar mıyım?

İmplantlar çene kemiğine lokal anes-

tezi altında uygulanabilir. Uygulama esna-

sında ağrı oluşturmaz. 

İmpant İşlemi Ne  
Kadar Sürer?

Uygulama süresi, uygulanacak olan 

implant sayısına ve hastanın çene kemi-

ğine bağlıdır. Tek bir implant için bu süre 
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Uzmanlık gerektiren bir 
işlem olduğu için çene 
cerrahisi uzmanlığına 
sahip hekimler tarafından 
uygulanması tercih 
edilmelidir.

“İmplant”  
    Uygulaması

 
“Denta Central 

Kliniği’nde implant 
uygulamaları 

deneyimli ve uzman 
ekip tarafından 
yapılmaktadır.”



“İMPLANT” HAKKINDA 
MERAK EDİLENLER

Kemik erimesini durduran tek 
diş değiştirme seçeneğidir.

Çıkarılabilir protezin aksine 
çene kemiğine yapıştırılır.

Yoğunluğu sürdürmek için 
ısırma kuvvetini çene içine 
aktarır.

Diş kaybı olan bölgede 
köprüleri sabitlemek için 
kullanılabilir.

İmplant daha güçlü ve kalıcı 
olabilmesi için çene kemiğine 
sabitlenir.

KALICILIK

Diğer diş protezlerine göre implant, 
doğal dişiniz gibi hissettirir.

KONFOR

İmplant, doğal diş yapısına uygun, 
kişiye özel çalışılır.

ESTETİK

İmplant batık dişlerin yol açabileceği 
çene kemiği kaybını önler.

KEMİK SAĞLIĞI

Protezlerin her 7-15 yılda bir 
değiştirilmesi gerekirken, implantlar 
ömür boyu dayanıklılığını korur.

DAYANIKLILIK

İstatistik oranları kişinin diş yapısına ve yapılan uygulamanın 
profesyonelliğine göre değişkenlik göstermektedir.

İMPLANT VE DİĞER UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRMASI

“İmplant”  
    Uygulaması



afetoncel@centralhospital.com

Saç ekim işlemi lokal anestezi altında ortalama 6-8 saat süren, sosyal hayatı olumsuz 
etkilemeyen, kolay bir süreçtir. İşlem esnasında ve sonrasında genellikle herhangi bir ağrı 
olmamaktadır. Eğer olursa da hafiftir ve ağrı kesicilerle rahatlıkla ortadan kaldırılabilir.

Saç Kaybı Neden Olur?

Yaşlılık, hormonal değişiklikler, ai-

lede kelliğe yatkınlık, sigara, aşırı kilo 

alımı veya hızlı kilo kaybı, uzun süren 

ateşli hastalıklar, bazı ilaçların alımı 

veya ilaç alımının ani kesilmesi, yanık 

veya travma gibi birçok faktör saç kay-

bına yol açabilir. Saç kaybı ne kadar 

erken başlarsa, kellik gelişmesi de o 

kadar hızlı olmaktadır. 

Kadınlarda da saç kaybı olabilmek-

tedir. Yaklaşık olarak her 5 kadından 

biri yaşlılık, hastalık ve menapoz son-

rası oluşan hormonal değişiklikler gibi 

nedenlerle saç dökülmesi yaşamakta-

dır. Kadınlarda erkeklerdeki gibi yama 

tarzında bir dökülme olmaz. Bunun 

tersine tüm saç derisinde yaygın bir 

dökülme ve incelme meydana gelir.

Saç Ekiminde 
Hangi Teknikler 
Kullanılmaktadır?

Saç ekiminde birkaç teknik bulun-

maktadır. Nakil tekniklerinden FUE 

ve FUT yöntemleri ile elde edi-

len greftler genellikle daha 

küçük girişimler isteyen hastalarda 

kullanılmaktadır. Flebler, doku geniş-

letilmesi ve saç derisinin küçültülmesi 

gibi teknikler ise daha dramatik deği-

şiklikler isteyen hastalara uygulanmak-

tadır. Bütün bu yöntemlerin biri veya 

bir kaçı birlikte kullanılabileceği gibi, 

saç ekimi işleminde özellikle saçın ta-

mamına yakınının kaybedildiği bölge-

ler için birden fazla seans uygulanması 

gerekebilir.

Dünyada şu an en popüler olan 

FUE (folliküler unite ekstraksiyonu) tek-

niğinde ise bir mikromotor sayesinde 

yine aynı bölgeden iki kulak arasında-

ki saçlı alandan tek tek alınan sağlıklı 

saç kökleri saçsız bölgelere yine özel 

cihazlar yardımı ile ekilir.

Saç Ekim Süreci 
Nasıldır?

Ense bölgesinde bulunan saçlar ge-

netik olarak daha zor dökülür. Saç ekim 

işlemi bu bölgedeki uzun ömürlü saç 

köklerinin saçsız bölgelere taşınması 

işlemidir. Bunlar 1 – 3 saç kökü içeren 

mikro veya mini greftler halindedir. Saç 

ekiminde sadece ekilen saçın miktarı 

ve alınma biçimi değil, ekilen saçların 

yönü, ön saç çizgisinin doğallığı da çok 

önemlidir.

Saç ekim işlemi lokal anestezi altın-

da ortalama 6 - 8 saat süren ve bu süre 

içinde kişinin sosyal ihtiyaçlarını tele-

vizyon izleyerek, kitap-gazete okuyarak 

giderebileceği sıkıntısız bir süreçtir. İş-

lem esnasında ve sonrasında genellikle 

herhangi bir ağrı olmamaktadır. Eğer 

olursa da hafiftir ve ağrı kesicilerle ra-

hatlıkla ortadan kaldırılabilir.

İşlem Sonrası Nelere 
Dikkat Edilmelidir?

Kişi işlem bitiminden itibaren 2 gün 

dinlenerek günlük hayatına devam 

edebilir. Ekim ve alım bölgesinde 5’inci 

günden itibaren herhangi bir iz kalma-

maktadır ve kişinin ekim yaptırdığı belli 

olmamaktadır. 

İlk yıkama 3’üncü gün başlar ve 

10’uncu gün ense ve ekim bölgelerin-

deki kabuklar kaybolur.

Deniz, hamam, sauna, kaplıca gibi 

aktivitelerden 15 gün boyunca uzak 

durulmalıdır. Ameliyat sonrası 10 gün 

cinsel aktiviteden, ilk 4 - 6 hafta ağır 

egzersiz ve spordan kaçınılmalıdır. Saç 

ekiminden 1 ay sonra denize ve havuza 

rahatlıkla girilebilmektedir.

Saç nakli yapılan hastaların %80’inin 

cerrahiden yaklaşık 3 hafta kadar sonra 

ekilen saçlarının tamamı veya bir kısmı 

dökülür. Unutulmamalıdır ki bu durum 

normaldir ve her zaman geçicidir. Saç-

lar döküldükten sonra saçların yeniden 

uzaması 3 - 6 ayı alacaktır. Bu saçlar ki-

şinin hayatı boyunca kullanacağı, uza-

tabileceği, fön çekebileceği, boyayabi-

leceği kendi saçları olacaktır.

Opr. Dr. Afet Öncel  
Plastik, Rekonstrüktif ve  

Estetik Cerrahi Uzmanı

‘SAç EKİMİ’ İLE  
YENİ GÖRÜNÜME KAVUŞUN 
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“Saç ekimi 
uygulamaları 

Plastik Cerrahi uzmanı 
ve deneyimli ekip ile 

gerçekleştirilmektedir.” 



Artroskopi Nedir? 

Artroskopi “Ekle min içine bakmak ve 

görmek” anla mına gelen ve günümüzde 

ortopedide eklem içi sorunların tanı ve 

tedavisin de en sık uygulanan cerrahidir.

Ortopedik 
Değerlendirme 

Omzunuzdaki ağrının nedenini öğ-

renmek için, doktorunuzun sizi iyice mu-

ayene etmesi gerekir. Bu değer lendirme, 

tıbbi öykü, fizik muayene ve probleme 

yönelik özel testleri içer mektedir. 

Omuz Artroskopisi 

Omuz en hareketli eklemlerden bi-

ridir. Fakat tüm bu hareketler becerisi 

kolayca sakatlanmasına da bir neden 

oluşturur. Bu problemler, omuzu başın 

üzerine kaldırma duru munda ya da ani 

bir sakatlanma sonu cunda tekrarlayabi-

lir. Artroskopi saye sinde bu problemleri 

aşmak kolaydır. 

Artroskopinin 
Avantajları 
Nelerdir? 

Artroskopide açık cerrahi ile karşı-

laştırıldığında, cerrahi işlem sırasında 

çevre yumuşak dokulara minimal za-

rar verilmesi, estetik ve fonksiyonel iyi-

leşmede çok daha iyi ve hızlı sonuç lar 

elde edilmesini sağlamaktadır. Has ta 

ameliyat olduğu gün ya da ertesi gün 

taburcu olabilmekte, ağrısı daha az ve 

konforu daha yüksek seviyeler de iyile-

şebilmektedir. 

Artroskopik Yöntem 

Artroskopi genellikle ayakta tedavi 

sonrasında, hastanın aynı gün içerisin-

de evine gidebileceği bir yöntemdir. Ge-

nel anestezi  uygulanır. 

Artroskopiyle omuz ekleminin içi 

görüntülenerek iş lem gerçekleştirilir. Ar-

troskop ve diğer aletler için açılmış olan 

küçük cilt de likleri 1 - 2 dikiş ile kapatıl-

dıktan sonra omuza pan-

suman yapılır. 

Artroskopi Nasıl 
Yapılır?

l Sıvı, eklem içine verilerek eklemin 

şişmesi ve böylece doktorun kamera ile 

eklem içini daha rahat görmesini sağlar. 

l Küçük cilt kesileri yapılır. Bu kü çük 

deliklerden sıvı, artroskop ve işlemin 

yapılacağı cerrahi aletler yerleştirilir.

l Artroskopi eklemin içine ışık tu-

tarak kamera sistemiyle görüntü ekra-

na çıkarılır. 

l Cerrahi alet, eklemi onarmak için 

herhangi bir açılmış delikten gönderilir.

dincayuluc@centralhospital.com

OMUZ AMELİYATLARINDA 

“ARTROSKOPİ”  
YÖNTEMİ  

Artroskopi; açık cerrahi ile karşı laştırıldığında, cerrahi işlem sırasında çevre yumuşak 
dokulara minimal za rar verir. Ayrıca estetik ve fonksiyonel iyileşmede çok daha iyi ve 
hızlı sonuç lar elde edilmesini sağlamaktadır.

Artroskopi omuzun eski perfor-
mansını kazanması için ilk aşa-
madır. Ameliyat sonrasında re-
habilitasyon gereklidir. Cerrahi 
sonrası ilk birkaç gün buz uy-
gulamaları hekimin önerdiği şe-
kilde yapılmalıdır. Uygun görü-
lürse omuz askısı ve ağrı kesici 
kullanımı önerilir. Eğer uyuşma, 
karıncalanma, kızarıklık, ateş 
yükselmesi, şişlik gibi durumlar-
dan biri yaşanırsa hemen dok-
torunuzu aramalısınız. 

Ameliyattan 7 – 10 gün sonra 
size uygun bir fizik tedavi ve 
rehabilitas yon programı oluştu-
rarak bu programı uygulamaya 
başlamanız önerilir. Artroskopi 
sonrası iyileşme süreci açık ame-
liyata oranla daha rahat geç-
mekte ve çok daha az zaman 
almakta dır. Bunun sonucunda 
en kısa zaman da eski yaşamını-
za kaldığınız yerden devam ede-
bilirsiniz.

Ameliyat Sonrası 
Rehabilitasyon 
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 Opr. Dr. Dinçay Uluç
 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı 

Opr. Dr. Bülent Arslan
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

bulentarslan@centralhospital.com

“BEL FITIĞI” 
HAKKINDA MERAK 
EDİLENLER
Bel Fıtığı Nedir?  
Nasıl Oluşur? 

Bel bölgesinde 5 adet omurga mev-
cuttur. Disk dediğimiz yapı 2 omurga 
arasında yastıkçık görevi görmektedir. 
Bu yapının çevresindeki zarı yırtarak 
bulunması gereken yerden dışarı çık-
ması ve omurilik, sinir kökü kanalına 
girmesiyle bel fıtığı oluşur. Bu yırtılma 
ağır kaldırma, travma, ters hareketler, 
aşırı kilo, genetik faktörlere bağlı olarak 
oluşabilir.

Hangi Durumlarda 
Bel Fıtığından 
Şüphelenmeliyim? 

Bel ağrısı ile birlikte bacakta ağrı, 
uyuşma, güçsüzlük gibi yakınmalar 
bel fıtığı belirtisi olabilir. Ayrıca daha 
az sıklıkta idrar tutamama şikâyetine 
neden olabilir ki bu durum acil olarak 
ameliyat gerektirir. Öksürme, hapşırma 
gibi durumlarda o bölgedeki, basınç 
artışına bağlı olarak ağrıda artma olabilir.  

  

Bel Fıtığından Korunmak 
İçin Ne Yapmalıyım?
Bel kaslarını güçlendirmek için düzenli 
olarak yürüyüş, bel egzersizleri 
yapmak gerekir. Ayrıca yüzme gibi 
sporlar da faydalı olacaktır. Hareketsiz 
yaşantıdan kaçınmalı ve ağır cisimleri 
kaldırırken dikkatli olunmalıdır. 
Sigara kullanan kişilerde bel fıtığının 
üç kat daha fazla görüldüğünü de 
unutmamak gerekir. Aşırı kilonuz 
varsa ideal kilonuza gelmek için çaba 
göstermeniz gerekir.  
  

Bel Fıtığı İçin Ne 
Zaman Ameliyat Olmam 
Gerekir?

Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez, 
ileriki dönemlerde de mutlaka ameli-
yat gerektireceği anlamı taşımaz. Ayak 
veya bacakta güçsüzlük, hastanın ya-
şam kalitesini bozacak düzeyde ilaç ve 
fizik tedaviye cevap vermeyen şiddetli 
ağrı, idrar kaçırma ve kaslarda incelme 
gibi durumlar ameliyat gerektirir. 

Ameliyatın Riski  
Var mıdır? 

Her cerrahi müdahalenin belli 
oranlarda riski vardır. Bu ameliyat-
larda da % 1 düzeyinde risk bulun-
maktadır. Bunlar enfeksiyon, omu-
rilik yaralanması, Cauda Equina 
Sendromu gibi risklerdir. Günümüz-
de mikrodiskektomi tekniğiyle bu 
oran minimuma inmiştir.  

 

Ne Zaman Ayağa 
Kalkabilirim ve 
Çalışabilirim? 

12 saat sonra yürüyüşlere başla-
nabilir. Ancak ilk 3 gün ev çevresin-
de kısa yürüyüşler ve dinlenme ile 
geçirilmesinde fayda vardır. 

Ameliyat sonrasını rahat ve kon-
forlu olarak geçirmek için 1 haftalık 
süreye ihtiyaç vardır. İşin ağırlığı ve 
temposuna göre 7- 15 gün sonra işe 
başlanabilir.

“Bel fıtığı 
rahatsızlıklarının 
% 95’i ameliyat 

gerektirmez.”

Bel Fıtığı Ameliyatlarında 
En Güvenilir Yöntem  
Mikrodiskektomi

Bugün için en başarılı efektif 
yöntem mikrodiskektomi yön-
temidir. Küçük bir kesi ile giri-
lerek yapılan (yaklaşık 2 cm) 
çevre dokuya zarar vermeden 
mikroskop altında, fıtığın gü-
venli bir şekilde çıkartılması 
ameliyatıdır.

Küçük bir alanda çalışıldığı için 
hastanın 12 saat içinde yürü-
mesi mümkündür ve ameliyat 
sonrası minimal ağrıya neden 
olur. Başarı oranı, güvenilirliği 
en yüksek, bugün için dün-
yada en çok kabul görmüş 
ve tercih edilen yöntemdir.   



Bebekler için her şey siyah veya 

beyazdır. Üzülünce veya şüphelenin-

ce, huzursuzsa, isteğini ifade edemi-

yorsa ağlar. Ama bunun tersi de doğ-

rudur. Mutlu ise, sevindi ise, beğendi 

ise, gereksinimi karşılandı ise, bakımı 

tam ise, karnı doydu ise güler, gü-

lümser. Yani bu iki durumun dışında, 

beyaz ve siyah arasındaki gri renkler 

onun için pek yoktur. Bebek, sıkıntısı-

nı hemen ağlayarak ifade edecektir. 

Yeteri Kadar 
Beslenmediyse veya 
Gaz Sancısı Varsa

Yeni doğan bebek ağlamalarında 

en büyük neden, bebeğin yeteri ka-

dar süt alamamasıdır. Çok kuvvetli 

olan emme refleksi, bebeğin doyma-

sını amaçlayan bir içgüdüdür. Bunun 

tatmin olmaması bebeğin ağlamasına 

neden olur. Yeni doğan bir bebekte 

gaz sancısı belki de ağlamasının so-

nuncu nedenidir. Bu nedenle hemen 

gaz gidermeye yönelik ilaçlar veril-

memeli, karnının iyice doyurulmasına 

gayret edilmelidir.

Emme aşamasındaki bebeklerde 

ciddi ağlamalarda, aşırı yutulan hava-

nın, aşırı gazlanmanın önemi çoktur. 

Barsak hareketlerinin artması, bebek 

için kontrol edilemeyen sancılı bir du-

rumdur. Emzirilirken yuttuğu hava çı-

karılırsa gazlanma en alt düzeye iner, 

bazen önlenmiş olur. Sancılı bebeğin 

gazının çıkarılıp karnının ısıtılması ağ-

lamayı azaltacaktır.

3-4 Saat Süren 
Ağlamalara Dikkat!

Akşam vaktinde başlayıp 3-4 saat 

süren, aşırı ağlamaya ve acil servis 

başvurularına neden olan bir durum 

da “infantil kolik”tir. Nedeni tam bili-

nememektedir ama gazlanma ile il-

gilidir. Bu durumla karşılaşan ailelerin 

yukarda söylenen önlemleri almasına 

ek olarak, makattan veya ağızdan 

uygulanan bazı ilaçlarla önüne geç-

mek olasıdır. Karnı sıcak tutmanın ve 

bebek yağı ile karın masajı yapmanın 

faydası vardır.

Kulak veya İdrar Yolu 
İltihabı Olabilir 

Özellikle nezle olan veya çok 

kusan bebeklerde her şey normal 

görünürken aniden ağlamaların baş-

laması, kulak iltihaplarının işaretidir. 

Bebek çok ıstıraplıdır. Ateş vardır ve 

aşırı şekilde huzursuzdur. Bu durum-

da bebeği evden çıkarmamalı, kulak 

zarının delinmesine neden olabilece-

ğinden ve bunun da gelecekte işitme 

problemlerine yol açma olasılığından 

dolayı hemen tedaviye başlanmalıdır. 

Böyle durumlarda hemen bir ağrı 

kesici uygulanarak bebeğin rahat-

lamasını sağlamak ve ardından da 

gerekli tedaviye başlamak gerekir.

Her şeyi normal olan bir bebek-

te devamlı ağlama, huzursuzluk ve 

anormal iştahsızlık, idrar yolu ilti-

haplarının belirtisi olabilir. Basit bir 

idrar tahlili ile hemen tanı konur. 

Erkek bebekte zaman zaman çığ-

lık atarak ağlamalar olursa bunun 

nedenlerinden biri sünnet derisinin 

darlığı ve kapanmışlığı anlamına 

gelen “fimozis” olabilir. İdrar yapan 

bebek, çıkış noktası karşısında bu-

lunan dar deri nedeniyle çok ciddi 

bir ağrı duyar. Bu durumda sünnet 

derisi açılmalı veya sünnet edilmeli-

dir. Bunun için de beklenmemelidir. 

Aksi takdirde idrar yolu enfeksiyo-

nuna neden olabilir.

Bebekler, erişkinlerden her bakımdan farklıdır. Dış görünüşünden tutun, sistemlerin 
çalışmasına kadar farklılıklar gösterir. Örneğin bir erişkinin ağlamasından çıkaracağımız 
anlam ile bebeğinki arasında büyük farklar olabilir.

Diş çıkarma sancıları da ço-
cuklarda yoğun olmayan 
ama devamlı olup uzun sü-
ren ağlamalara neden olur. 
Diş çıkarma sürecinde bebek 
çok huysuzdur. Uykusu var-
sa bile kısa sürede uyanır. Ağ-
lamasa bile uyanık kalmayı 
tercih eder. Bu durumda ağız 
çevresinde salya akıntısının 
görülmesi, yine ağız çevre-
sinde salyanın yol açtığı kıza-
rıklık, bir gösterge olabilir.

Acaba Diş mi 
Çıkarıyor?

 Uzm. Dr. Süha Ünüvar
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 suhaunuvar@centralhospital.com

BEBEĞİM NEDEN AĞLAR?



Gebelikte yaşanan bazı sorunlar anne adayını zorlayabilir. Özellikle halk arasında uçuk 
olarak adlandırılan herpes simpleks bu rahatsızlıkların başında gelir. Herpes virüsü temas 
yoluyla bulaşabildiğinden anne adaylarının gebelik sürecinde çok dikkatli olmaları gerekir.
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Herpes Simpleks Nedir?

Gebelik döneminde anne adayları 

birçok sağlık sorunu ile karşılaşabilir. 

Bunlardan biri de halk arasında uçuk 

olarak adlandırılan herpes simpleks 

hastalığıdır. Bu hastalık anne adayının 

cilt ve mukozalarında meydana gelen 

içi su dolu ağrılı baloncuklardan oluşur. 

Herpes simpleks virüsünün sekiz tipi 

olsa da, gebelerde daha çok üç tipine 

rastlanmaktadır. Bunlardan ilki ağızda, 

burunda ve çevresinde görülen HSV 

1’dir. HSV 2 olarak adlandırılan tip ise 

genital bölgede daha yaygındır. HSV 3 

tipi de zona rahatsızlığına sebep olabi-

len ve sinir sistemine yerleşebilen bir 

virüstür. 

Vücuda Giren  
Virüs Ölmüyor

Hamile bir kadına bulaşan herpes 

virüsü kolaylıkla sinir lifleri boyunca 

ilerleyebilir ve sonrasında ciltte veya 

mukoza bölgesinde lezyonlar oluşabi-

lir. Vücuda yerleşen virüsler ölmediği 

için anne adaylarının gebelik dönemin-

de çok dikkatli olması gerekir. 

Uçuk hastalığı anne adayı virüsü 

kaptıktan sonra 2 ile 10 gün içerisinde 

bir kuluçka evresinden sonra ortaya çı-

kar. Ağız, burun ve çevresinde oluşan 

uçuklar kırmızı renkte, kabarık, ağrılı 

ve yanma hissi veren lezyonlar şeklin-

dedir. Bu kabarcıklar kısa sürede açıla-

rak ülserleşebilir. Ülserleşen kabartılar 

daha sonra kabuklaşır ve dökülür. 

İdrara Çıkarken Yanma 
ve Hassasiyet Varsa…

Genital bölgede meydana gelen 

uçuklarda ise ağrı, idrara çıkarken yan-

ma, aşırı hassasiyet ve idrar sıklığında 

artmalar yaşanabilir. Uçuk hastalığı 20 

bebeğe bulaşmasını önlemek için do-

ğum sezaryenle gerçekleştirilir. Böylece 

bebeğin doğum kanalıyla teması büyük 

olasılıkla önlenmiş olur.

Uçuktan  
Korunma Yoları

Uçuğun tedavisinde antiviral ilaçlar 

kullanılır. Bu ilaçlar özellikle ataklarda, 

gebelik sırasında ilk enfeksiyonu ge-

çen kadınlarda ve yenidoğan-

da HSV enfeksiyonu riskini 

azaltmak için kullanılır. 

Anne adayları uçuktan 

korunmak için önce-

likle kişisel hijyene 

önem vermelidir. 

Hamilelik boyunca 

bağışıklık sistemini 

güçlendirebilmek 

için düzenli besle-

nilmelidir. Ayrıca 

vücudu yoracak 

ve strese sebep 

olabilecek her 

türlü durum-

dan da mutla-

ka uzak durul-

malıdır. 

Doğum son-

rası hijyen de 

hem anne hem 

bebek sağlığı 

için oldukça 

önem taşır. An-

cak hijyen kural-

larına uyulduğu 

ve genital böl-

gedeki lezyonlar-

la bebeğin teması 

önlendiği sürece 

annenin bebeği 

e m z i rm e s i n d e 

bir sakınca bu-

lunmamaktadır.

GEBELİKTE ‘UçUK’ 
ÖNEMLİDİR

Opr. Dr. Yaren Tuba Bektaş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

yarentubabektas@centralhospital.com

Hamileliğin 
ilk 3 ayında uçuk 
sorunu yaşayan 

anne adayları bebeğe 
enfeksiyon bulaşma 

riskine karşı tarama testi 
yaptırmalıdır.

gün sürebilir. Bu sebeple anne adayın-

da vajinal akıntı ve kasıktaki lenf bezle-

rinde şişmeler görülebilir. Ayrıca ateş, 

baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik de 

görülen diğer semptomlardır. 

Daha Önce Uçuk 
Geçirenlerde Risk Az

Gebelik sürecinde yaşanan uçu-

ğun, bebeğe bir zararı olup olmadığı 

konusunda ne yazık ki kesin bir bilim-

sel bilgi yoktur. Ancak hamileliğin 

ilk 3 ayında uçuk hastalığına 

yakalanan anne adayla-

rı bebeğe enfeksiyon 

bulaşma riskine karşı 

mutlaka tarama testle-

rinden geçirilmelidir. 

Herpes virüsünü daha 

önce almış ve bağışık-

lık kazanmış kadınların 

hamileliklerinde bu teh-

like daha azdır. 

Aktif Genital 
Uçuk Varsa 
Normal Doğum 
Önerilmez

Normal doğum 

yapacak anne aday-

ları doğuma yakın 

bir süre genital 

bölgesinde uçuk 

lezyonları fark 

ederse hemen 

uzman bir heki-

me başvurmalı-

dır. Doğum eyle-

mi başladığında 

ise anne adayının 

genital sisteminde 

virüs kanıtlandığı 

ya da şüphelenil-

diği her durumda 



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; ilk günlerde gelen süt, bağışıklık sistemi için çok önemlidir.

BEBEKLERDE SAĞLIKLI
“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ”

Uzm. Dr. Gonca Özmen

goncaozmen@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
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GEBELİKTE ‘UçUK’ 
ÖNEMLİDİR

Bağışıklık Sisteminin 
Gelişimi Anne Karnında 
Başlar

Bağışıklık sistemi vücudun savunma 

sistemidir ve gelişimi anne karnında baş-

lar. İlk aylarda zayıf olan bağışıklık sistemi, 

geçirilen enfeksiyonlar ile giderek olgunla-

şarak, vücudu korumaya başlar. Gebelikte 

sağlıklı beslenme, geçirilen enfeksiyonlar 

ve stres bağışıklık sisteminin oluşmasında 

etkili olur. Bebek doğduktan sonra da bes-

lenmesi, yaşadığı ortamın fiziksel durumu, 

geçirilen enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar ve 

aşılar ile bağışıklık sistemi gelişir. 

Yeni doğan dönemi fizyolojik olarak ba-

ğışıklık sisteminin tam olgunlaşmadığı bir 

dönemdir. Bu nedenle bu dönemde özel-

likle anne sütü ile beslenmeye özen gös-

terilmeli, hijyen kurallarına dikkat edilmeli, 

enfeksiyon hastalığı geçirenlerden uzak 

durulmalı ve rutin çocukluk çağı aşıları ta-

mamlanmalıdır. 

2 Yaşına Kadar  
Anne Sütü

Bebeklerin güçlü bir savunma 

sisteminin olması için sağlıklı bir 

vücuda sahip olması gerekir. Bağı-

şıklık sistemini güçlendirmek için, 

anne sütüyle iyi ve dengeli beslen-

meli, hijyen kurallarına da dikkat edilmeli-

dir. Ayrıca aşıların ihmal edilmemesi, iyi bir 

uyku uyuması ve dinlenmesi sağlanmalı, 

mutlu-huzurlu yaşam ve sağlıklı çevre ko-

şullarına önem verilmesi gerekir. 

Beslenme ve uyku düzeni bebeğin 

bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli 

rol oynar. Özellikle bebeklere 2 yaşına ka-

dar anne sütü vermek bağışıklık sistemini 

güçlendiren en önemli faktörlerdendir; ilk 

günlerde gelen süt, bağışıklık sistemi için 

çok önemlidir.  

Vitaminler, Demir, Çinko 
Ve Selenyum Alımına 
Özen Gösterilmeli

Antioksidan olarak adlandırılan A, C, D, 

E vitaminlerinin, demir, çinko ve selenyu-

mun yeterli miktarda alınmasına özen gös-

terilmelidir. A vitamini, sarı renkli ve koyu 

yeşil sebze, meyvelerden alınabilir. C vita-

mini hastalıklara karşı koruyucu vitaminle-

rin başında gelir ve çilek, kivi, kavun, por-

takal, mandalina gibi meyveler C vitamini 

açısından oldukça zengindir. Ayrıca zer-

deçal, zencefil de C vitamini kaynakların-

dandır. E vitaminini ise; kuruyemiş, zeytin, 

zeytinyağı ve bazı yeşil sebzelerde bulun-

maktadır. 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; dana-kuzu 

ciğeri, somon ve ton balıklarından alınabilir. 

Demir eksikliği bağışıklık sistemini en çok 

etkileyen nedenlerden biridir. Bu nedenle 

aralıklı olarak, demir eksikliğinin varlığı kon-

trol edilmeli ve ona göre tedavi düzenlen-

melidir. 

Yeterli Uyumayan Çocuk 
Kolay Hastalanır

Bebeklerin ve çocukların bağışıklık sis-

teminin güçlenmesinde uyku çok önem-

lidir. Erişkinlere göre çocukların uyku ge-

reksinimi daha fazladır. Yeterli uyumayan, 

dinlenmeyen çocukların hastalıklara daha 

kolay yakalandığı bilinen bir gerçektir.

Uzman Görüşü

Çocuğunuzu büyütürken ba-

ğışıklık sisteminin bozulmasına 

neden olan aşağıdaki durumlara 

dikkat etmeniz ileride oluşabile-

cek hastalıklara karşı önlem al-

manızı sağlayacaktır.  

l Anne sütü alınmaması

l Yetersiz ve dengesiz beslenme

l Çocukluk çağı aşılarının yapıl-

maması

l Yetersiz uyku

l Hijyen kurallarına uymama

l Kalabalık ortam

l Sağlıksız çevre koşulları, sigaralı 

ortam

l Mutsuz ve huzursuz yaşam

l Güvenliksiz ve sevgisiz aile or-

tamı



Uzm. Psk. Aycan Bulut

Çocuğunuzun rehavete kapılma-
masını sağlamak için olumsuz 
eleştirilerden uzak durmalısınız. 
Yeni dönemin yenilikler getire-
ceğini, çocuğunuzun yaşayaca-
ğı olumlu ya da olumsuz her du-
rumda onun yanında olacağınızı 
hissettirmeniz önemlidir. Sizin 
desteğiniz çocuğunuzun okula 
ve başarıya olan motivasyonu-
nu artırır. 

Okulların açılması bütün öğren-
ciler için heyecan ve tedirginlik 
kaynağıdır. Okul başarısı düşük 
olan öğrenciler bu olumsuz 
duyguları daha yoğun yaşar. Bu 
gibi durumlarda bu öğrencileri 
ürkütmekten veya telaşlandır-
maktan kaçınmalı, tavsiye verir-
ken hassas davranmalısınız. Yeni 
dönem için somut ve ulaşılması 
kolay hedefler belirlemek adım 
adım gelişmeyi ve ilerlemeyi ko-
laylaştıracaktır. Bu değerlendir-
me ve planlamalar çocuğunuzla 
beraber onun kapasitesine uy-
gun olarak yapılmalıdır.

Çocuğunuza Hep Destek, 
Tam Destek Olun
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Klinik Psikolog

aycanbulut@centralhospital.com

DERS ZİLİ çALIYOR!!!
çOCUĞUM OKULA BAŞLIYOR

Aileler Okul Hayatını 
Çocuklarına 
Anlatmalıdır 

Yeni dönemde, çocukları okula yeni 

başlayan ailelerin tatlı bir telaşları vardır. 

Evdeki düzenin yeni okula ve yeni sorum-

luluklara uygun olarak ayarlanması gere-

kir. Oyun döneminden çıkan, okula yeni 

başlayan çocuklar için ders çalışabileceği 

oda ve gerekli ortam sağlanmalıdır. Yep-

yeni bir hayat düzenine geçecek olan ço-

cuklara aileleri tarafından önceden okul 

ve okul hayatı ile ilgili bilgiler verilmelidir. 

Çocuğun okulla ilgili soracağı sorula-

ra sabır ve ilgiyle cevap vermek gerekir. 

Heyecan ve merak içinde olan çocukların 

yaşadığı duyguları anladığınızı gösterme-

niz önemlidir. Korku ve tedirginlik yarata-

cak ifadelerden kaçınılması gerekir. 

Özellikle ailelerin çocuklarının okul ya-

şantısı ile ilgili endişeleri varsa bunları ço-

cuklarına yansıtmadan çözmeleri gerekir. 

Çocuğu okula yeni başlayan ebeveynle-

rin çocuklarının neler yaşayacakları ile il-

gili yoğun kaygıları vardır. Hatta kaygılarını 

tavır ve yorumlarıyla çocuklarına hissetti-

rirler. Bu gibi durumlarda ebeveynler fark 

etmeden çocuğa sık sık karşılaşabileceği 

olumsuz bilgiler ve yorumlar anlatırlar. 

Kaygı bulaşıcıdır ve ebeveynlerin yük-

sek kaygı düzeyi çocuklarında da tedirgin-

lik ve korku yaratır. Ev içindeki bu kaygılı 

ve güvensiz ortam, okula yeni başlayan 

çocuk için ciddi bir tehdit unsurudur. Ebe-

veynlerin kendi korkuları çocuklar üzerin-

de olumsuz etkiler bırakmamalıdır. 

Ödev ve Serbest Zaman 
Planı Çocukla Birlikte 
Yapılmalıdır 

Okulun başlamasıyla öğrencilerin 

düzenli hayata geçmeleri biraz zaman 

alabilir. Önceden yapılan hazırlıklara rağ-

men okulun ilk günlerinde öğrencilerde 

sabah uyanmaya, okula gitmeye ve ders 

çalışmaya karşı isteksizlik görülmesi ol-

dukça normaldir. Bu noktada anne ve ba-

baların çocukları yeni düzene alıştırmaya 

çalışırken tatilin gevşek sınırlarından vaz-

geçip okul hayatının sıkı ve kesin sınırları-

na geçiş yapmaları gerekmektedir. 

Ailelerin çocukları ile birlikte uyku ve 

yemek düzenini, ders çalışma saatlerini 

yeniden planlamaları gerekir. Kendisine 

sorulmadan ve fikri alınmadan yapılan bü-

tün programlar çocukta değersizlik ve ye-

tersizlik hissi yaratabilir.  Bu nedenle okul-

dan eve gelince ne kadar serbest vaktinin 

olduğu, ne zaman ödev yapmaya / ders 

çalışmaya başlayacağı, ne zaman yemek 

yeneceği ve saat kaçta yatacağı hakkında 

açık ve kesin şekilde konuşulmalıdır. 

Okulla birlikte yepyeni bir hayat düzenine geçecek olan çocuklara aileleri tarafından 
önceden okul hayatı ile ilgili bilgiler verilmelidir. Çocuğun okulla ilgili soracağı sorulara sabır 
ve ilgiyle cevap vermek gerekir. Heyecan ve merak içinde olan çocukların yaşadığı duyguları 
anladığınızı göstermeniz önemlidir.



Dermatoloji  

Bilgi & Randevu için  

444 77 99 / 215  

veya 

dermo@centralhospital.com  

adresinden iletişime 

geçebilirsiniz.

 hicranercan@centralhospital.com

Örümcek Ağı Yöntemi 
Nasıl Yapılır?

Alerji yapmayan polidiaksanon ip-

lerin ince uçlu iğneler yardımıyla cilt 

altına birbirleri ile çapraz bir konum-

da olacak şekilde enjekte edilmesi ve 

örümcek ağı gibi yerleştirilmesi esası-

na dayanır. Bu şekilde elastikiyeti azal-

mış cilt ve cilt altı dokuların yeniden 

yapılandırılması sağlanır.

Örümcek Ağı Yöntemi 
İle Ne Hedeflenir?

Örümcek ağı yönteminin temelin-

de, azalan kolajenin yerine, derinin  tek-

rar kolajen üretmesine teşvik edici bir 

mekanizma yatmaktadır. Sorunlu alana 

işlenen ipler aynı zamanda güçlü bir lif-

ting etkisi de sağlar. Cilt altına yerleşti-

rilen ipler reaksiyon yaratarak  biyolojik 

fibroblast, kolajen ve elastin üretmeye 

başlar. Bu durum, iple yüz germe uy-

gulamasında hedeflenen lifting ve an-

tiaging etkisini de artıran önemli bir 

olaydır.

Örümcek Ağının Etkisi 
2 Yıl Kadar Sürer 

Ciltte ortalama 6 ay kalan ipler cilt 

altında eriyip kaybolur ancak cildin 

yenilenme, kırışıklıkların giderilmesi ve 

sarkmalara karşı etkisi devam eder. Bu 

yeniden yapılanma 2 yıl kadar sürer. 

Örümcek Ağı Hangi 
Bölgelere Uygulanır?

Yüzdeki alın kırışıklıkları, gözaltı tor-

baları, gülme çizgileri, çene çizgileri, bo-

yun sarkmaları, gıdı bölgesi, kol bölgesi, 

doğum sonrası görülen karın sarkmaları 

ve kalçalarda gerdirme için yaptırılabilir.  

Avantajları Nelerdir? 

Örümcek ağı yönteminin en büyük 

avantajı ameliyatsız bir işlem olmasıdır. 

Genel anestezi gerektirmez. Üstelik ol-

dukça kısa süreli bir işlemdir; yaklaşık 30 – 

45 dakika kadar sürer. İşlemi yaptıran kişi 

sosyal yaşantısına, günlük aktivitelerine 

hemen geri dönebilir.  İple yüz germe ve 

cilt gençleştirme uygulamasında hastaya 

lokal anestezi işlemi uygulandığından, has-

tada görülebilecek herhangi bir anestezik 

komplikasyon riski de bulunmamaktadır.   

Uygulama öncesinde kan sulandırıcı, ağrı 

kesici ve aspirin türevi ilaçlar 1 hafta önce-

den kesilmelidir.

Uygulama Sonrası  
Evre Nasıldır?

Uygulama sonrasında hastanın cildin-

de hafif derece şişlik ve morlukların oluş-

ması normaldir ancak bu durum kısa bir 

süre sonra kendiliğinden kaybolacaktır. Uy-

gulamadan sonraki 20 günlük süreçte yüz 

bölgesine baskı uygulayacak, ovma, sert 

bir şekilde kaşıma, yüz üstü uyuma gibi ak-

tivitelerden kaçınılması gereklidir.

Uzman Hekim 
Uygulaması

Örümcek Ağı ile ameliyatsız Cilt Ger-

me işlemi uzman ve deneyimli kişiler 

tarafından yapılmalıdır. Bu yöntem hasta-

nemizde Uzman Dermatolog tarafından 

yapılmaktadır.

Uzm. Dr. Hicran Ercan
Dermatoloji Uzmanı

Örümcek ağı yöntemi ameliyatsız lokal anestezi ile yapılan bir cilt germe tekniğidir. Kısa 
süreli bir işlemdir; yaklaşık 30 - 45 dakika kadar sürer. İşlemi yaptıran kişi sosyal yaşantısına, 
günlük aktivitelerine hemen geri dönebilir.

CİLT GERMEDE “AMELİYATSIZ” YÖNTEM

ÖRÜMCEK AĞI
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VÜCUDUMUZUN ORKESTRA ŞEFİ,  
TİROİD BEZLERİ

Tiroid Bezi 
Bozuklukları Nedir?

Tiroid bezi, boyunda adem elması 

olarak adlandırılan kıkırdağın hemen 

altında bulunan bir organdır. Tiroid be-

zinin vücudumuzdaki işlevi bir orkestra 

şefine benzetilebilir. Nasıl ki orkestra 

şefi hızlandığında tüm orkestra hızlanır-

sa, tiroid bezi de fazla çalıştığında tüm 

vücut fonksiyonları hızlanır. Aynı durum 

tam tersi için de geçerlidir. Tiroid bezi-

nin fazla hormon üretmesi haline hiper-

tiroidi, beklenenden az çalışıp eksik hor-

mon üretmesine de hipotiroidi denir. 

Hipotiroidi ve 
Hipertiroidi Belirtileri 
Nelerdir?

Vücudun orkestra şefinin az çalıştı-

ğını düşünelim. Bu durumda hipotiroi-

dide öncelikli olarak halsizlik, yorgunluk, 

bitkinlik ve üşüme olur. Bazal meta-

bolizma yavaşlar, kilo almaya 

başlanır ve vücutta ödem 

oluşur. Cilt ve ter bezleri 

yavaşlar, saçlar ve kaşlar 

dökülür. Ayrıca mide-ba-

ğırsak sistemi yavaşla-

dığından bulantı, kabızlık 

ve gaz oluşur. Kalbe giden 

uyarı azalır, kalp hızı düşer, 

kalp ve ritim bozuklukları da 

gelişebilir. Bunların yanı sıra 

âdet gecikmeleri, beyin 

fonksiyonlarında ya-

vaşlama, unutkanlık 

ve zihinsel yavaşlama 

da yaşanabilir.

Hipertiroidide ise vü-

cudun orkestra şefi devre-

dedir ve vücudu normalden 

fazla uyarmaya başlar. Bazal 

metabolizma hızlanır ve faz-

la yemek yenmesine rağmen 

kilo kaybı yaşanır. 

Kalbe giden uyarı artar ve kalp ritmi 

hızlanır. Bunun sonucunda da çarpıntı, 

sinir sisteminde uyarılma, sinirlilik ve 

ellerde titreme görülür. Ter bezleri fazla 

uyarıldığından aşırı terleme ve sıcağa 

tahammülsüzlük gelişebilir. Ayrıca 

protein metabolizması hızlanır. Kas 

erimeleri, kaslarda zayıflık, halsizlik ve 

güçsüzlük de olabilir. Bunların dışında 

yorgunluk, kısırlık, âdet düzensizliği, 

vücut ağrıları ve görme bozuklukları 

gibi birçok şikâyetler de yaşanabilir.

Cerrahi Müdahale 
Hangi Durumlarda 
Gündeme Gelir?

Hipotiroidi hastalığının tanısını koy-

mak oldukça kolaydır. Hastadan alınan 

kan örneğinde tiroid stimülan hormon 

(TSH) ve tiroid hormonu (T4 ve T3) 

seviyesine bakılarak hipotiroidi olup ol-

madığı hemen görülebilir. Bu hastalığın 

tanısında ultrasonografik yöntemlere 

de başvurulur. Ayrıca hashimoto has-

talığını belirlemede kanda tiroid bezi-

ne saldıran otoantikorlar da ölçülebilir. 

Hastalığın tedavisinde eksik olan tiroid 

hormonu tiroid haplarıyla telafi edilir. 

Tiroid hapına olan ihtiyaç kişiden kişi-

ye göre değişebilir. Bu sebeple hasta-

ya belli aralıklarla kan tetkikleri yapıla-

rak ilaç dozu mutlaka ayarlanmalıdır. 

Tedavi çoğu zaman ömür boyu süre-

cektir. 

Hipertiroidi tanısında ise, hastadan 

alınan kan örneğinde TSH, T3 ve T4 

değerlerine bakılır. Ayrıca tiroid ultra-

sonografisi ve spesifik otoantikorların 

ölçümü de yapılır. Hipertiroidi tanısı 

olan hastada ilk seçilecek tedavi yön-

temi tiroid hormon üretimini bloke 

eden ilaçlar vermektir. Çoğu zaman 

bu yöntem ile hastalık kontrol altına 

alınabilir. İlaçlar ile tedavi edilemeyen 

hastalarda ise radyoaktif iyot tedavisi 

(halk arasında atom tedavisi) ya da 

cerrahi yöntemler uygulanabilir. 

Tiroid bezi bozuklukları, kişilerin önemsemeyeceği kadar basit şikâyetlerle başlayıp ciddi 
sonuçlar doğurabilen, sık rastlanan ve tedavisi çoğu zaman basit olan bir hormon hastalığıdır.
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Dahiliye Uzmanı

Hastalara Günlük 
Hayatlarında Neler 
Önerilir?

Tiroit hastalarının günlük yaşam şekil-

lerine ve beslenme düzenlerine çok 

dikkat etmeleri gerekir. Tiroid horman-

larının en temel bileşeni iyottur. Bu se-

beple yeterli seviyede iyot alınmasına 

özen gösterilmelidir. Ancak içeriğinde 

guatr hastalığına sebep olan mad-

deler bulunan yiyeceklerden uzak 

durulmalıdır. Karalahana, şalgam ve 

soya fasulyesi gibi besinler yüksek 

miktarda guatrojen içerdiğinden asla 

tüketilmemelidir. 

Uzman Görüşü

salimbereket@centralhospital.com

Endokrinoloji  

Bilgi & Randevu için 

444 77 99  

 veya  

info@centralhospital.com  

adresinden iletişime  

geçebilirsiniz.
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 gamzeeroglu@centralhospital.com

Unutkanlık Gençlerde 
de Görülüyor

Unutkanlık, çağımızın en önemli 

sağlık sorunlarından biridir. Ancak, her 

ne kadar ileri yaş ve demans (bunama) 

hastalıkları ile ilişkilendirilse de sadece 

yaşlı kişilerin yaşadığı bir problem de-

ğildir. Aksine gençlerin ve orta yaştaki 

bireylerin de unutkanlık sebebiyle sık-

lıkla hekime başvurdukları görülüyor. 

Ayrıca insan ömrünün uzaması ve mo-

dern toplumlarda yaşlı nüfusunun art-

ması, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik 

hastalıkların sık görülür hale gelmesi-

ne de yol açmıştır.

Her Unutkanlık 
Alzheimer Değil

Unutkanlık günlük yaşamsal işlev-

leri olumsuz yönde etkiler. Ancak iş 

ve sosyal yaşamda sorunlar yaşanma-

sına sebep olabilecek boyuttaysa her 

yaştaki unutkanlık ciddiye alınmalıdır. 

Unutkanlığın sebepleri araştırılarak 

mutlaka uzman bir hekim gözetimin-

de takip ve tedavisi yapılmalıdır. Ayrıca 

her unutkanlık Alzheimer hastalığına 

işaret etmez. Ya da unutkanlık sorunu 

yaşayan her birey ileride Alzheimer 

hastalığına aday değildir. 

B12 Vitamini 
Eksikliğine Dikkat

B12 eksikliğinde unutkanlık, sinirsel 

gerginlik, denge bozuklukları, uyuşma 

ve duyusal kusurlar gibi bulgular gö-

rülebilir. B12 vitamininin vücutta kulla-

nılabilir hale gelebilmesi içinse sağlıklı 

mide ve bağırsak işlevleri gerekir. Çün-

kü B12 eksikliği çoğunlukla gastritik 

sorunlara bağlı emilim yetersizliğin-

den kaynaklanır. Yeterli miktarda et ye-

meyen ve vegan beslenen bireylerde 

B12 alımı yetersiz olabilir. Bu sebeple 

unutkanlık yakınması olan bireylerin 

beslenme alışkanlıkları araştırılmalıdır. 

Hastaya yapılan kan tetkikleri ile B12 

düzeyi ölçüldüğünde eksiklik sapta-

nırsa da bu sorun vitamin desteği ile 

tedavi edilebilir. 

Unutkanlığın En 
Önemli Sebebi Uyku 
Bozuklukları

Unutkanlığın ne yazık ki göz 

ardı edilebilen diğer bir önem-

li sebebi de uyku bozukluklarıdır.  

Hafıza işlevleri açısından uyku, öğre-

nilen bilgilerin pekiştirildiği, gereksiz 

bilgilerin ayrıştırılıp önemli olanların 

depolandığı oldukça aktif ve yaşam-

sal bir süreçtir.  Gece uykusu boyunca 

yüzeysel, derin ve rüyalı uyku dönem-

lerinin periyodik ve sağlıklı bir süreç 

olarak yaşanması, kişinin günlük işlev-

selliği üzerinde hem psikolojik hem de 

zihinsel işlevler açısından büyük önem 

taşır.  Bu sebeple uykuya dalma ve uy-

kuyu sürdürme güçlüğü yaşayan bi-

reyler dalgın, dikkatsiz, konsantrasyon 

zorluğu yaşayan, gergin ve sıkıntılı kişi-

ler haline gelebilirler. Ayrıca günlük ya-

şamda sosyal hayat ve iş performansı 

açısından da zorluk yaşayabilirler. 

Hafıza Sorunlarının 
Yaşanmaması İçin…

Tüm bu bilgiler göz önüne alındı-

ğında hafıza sorunlarının yaşanma-

ması ve yaşayan kişilerin de daha 

sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri 

için uyku ve beslenme alışkan-

lıklarının gözden geçirilmesi ge-

rekir.  Konuyla ilgili uzman he-

kimlerin de (nörolog, psikiyatr, 

uyku uzmanları) unutkanlık 

yakınmaları ile başvuran bir has-

tada uykuya ilişkin öykü- y e 

özellikle zaman ayırma- s ı , 

kişinin uyku bütünlüğünü b o z -

ması muhtemel psiko- j e n i k 

stresörlere yönelik te- d a v i 

yaklaşımları, uyku hij- ye n i n e 

ilişkin ihmal edilen fak- tör le r in 

düzeltilmesi, uykuya dalma 

ve sürdürme güçlük- l e r i , 

uykuda solunum (uyku 

apne sendromu) ya da hareket 

bozukluklarının (huzursuz bacaklar 

gibi) tanı ve tedavi yaklaşımlarına 

yönelmesi, unutkanlık sorunu ile baş 

etme açısından büyük önem taşımak-

tadır.

Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ
Nöroloji Uzmanı

Unutkanlığın genellikle ileri yaştaki kişilerde görüldüğü sanılsa da, son yıllarda gençlerde 
ve orta yaştaki bireylerde hafıza problemleri artış göstermektedir. Hafıza sorunlarının 
yaşanmaması ve yaşayan kişilerin daha sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için uyku ve 
beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekir.

HER UNUTKANLIK
ALZHEIMER DEĞİLDİR

B12 eksikliğinde unutkanlık, 

sinirsel gerginlik, denge 

bozuklukları, uyuşma 

ve duyusal kusurlar gibi 

bulgular görülebilir.Et, yumurta, süt, 
peynir ve balık 

B12 vitamini içeren besinler 
arasındadır.
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KAPAK HABERİ

KAPAK HABERİ
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Anne adayları tarafından ilgiyle takip edilen, her ay düzenli olarak ger-

çekleştirdiğimiz Gebelik Eğitimine bu ay da yoğun katılım vardı.  Uzman 

eğitimci kadromuz anne adaylarını gebelikte sağlıklı beslenme, anne 

sütünün önemi, ağrısız (epidural) normal doğum yöntemi, emzirme 

teknikleri, bebek banyosu gibi konularda bilgilendirdi. Detaylı bilgi ve 

kayıt için; annebebek@centralhospital.com

Anne ve baba adaylarının yoğun ilgi gösterdiği Bebek Bakım 

Programında katılımcılarımıza, uzman hemşiremiz eşliğinde, uy-

gulamalı olarak emzirme tekniklerini, bebek banyosunu, bebek 

masajını ve bebek bakımını anlattık. Detaylı bilgi ve kayıt için; 

annebebek@centralhospital.com 

Yoğun ilgiyle takip edilen Torunum Geliyor Eğitiminde 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 bebeğinizin bedensel, zihinsel, duygu-

sal ve dil gelişiminin özelliklerini, aylarına uygun kişilik ve psikolojik özel-

liklerini, onunla iletişimde neler yapmanız gerektiğini, hangi aylarda nasıl 

oyuncaklar almanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Detaylı bilgi ve kayıt için; 

annebebek@centralhospital.com 

Baba Eğitiminde uzman psikoloğumuz babalarımızın bebekli hayata 

en iyi şekilde hazırlanması için baba adaylarımıza bilgilendirmelerde 

bulunurken; bebek hemşiremiz bebek bakımı, uygulamalı bebek ban-

yosu, kelebek masajı ve benzeri uygulamaları baba adayları ile birlikte 

yaptı. Detaylı bilgi ve kayıt için; babaegitim@centralhospital.com

Gebe Eğitimine Yine Yoğun İlgi Vardı

Bebek Bakım Programına İlgi Giderek Artıyor

Torunum Geliyor Eğitimi;  
Torunlu Hayata Hazır mısınız?

0-12 Ay Bebek Gelişimi Eğitimi ile 
Ailelerimize Bebeklerini Anlatıyoruz 

Baba Eğitiminde Baba Adayları ile Birlikteydik

CENTRAL EĞİTİM PROGRAMLARI
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Esra Kaftan
esrakaftan@centralhospital.com

@esrakaftan

Kurumsal İletişim Yöneticisi

Aylar ayları, mevsimler mevsimleri  kovalıyor.  InstaCentral’ın 3’üncü 
yayınını tamamladık bile.  Başladığımız günden bu yana sayfayla ilgili 
sizlerden gelen güzel yorumlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

İsmail Küçükkaya 
Haber dünyasının bilinen isimlerinden İsmail 
Küçükkaya; samimiyeti, ekrandan yansıttığı 
sıcak enerjisi ve tarafsız bakış açısı ile tüm 
Türkiye’nin İsmail abisi. Laf aramızda tavsiye 
olunur; günü enerjik geçirmek isteyenler için 
benim yaptığım gibi sabahları iş öncesi Çalar 
Saat izlemek iyi gelir. 

Zeynep Gözübüyük 
Central’ın bir etkinliğinde tanışmıştık Zeynep 
Hanım ile. Şimdinin bıcır bıcır boncuk Ayşe’si 
pusette minnak bir bebecikti o zaman. O 
günden bu yana keyifle takip ediyorum 
kendisini. Yoga eğitimlerini, sektör ile ilgili 
projelerini merakla bekliyor ve her daim 
böyle güzel gülümsemesini temenni 
ediyorum. 

Hassas Anne 
Uzun süredir takip ettiğim ve bir etkinlikte tanışma 
fırsatı bulduğum sevgili Ece Hanım’ın ikiz kızları ve 
bir erkek çocuğu var. Açtığı etkinlik merkezi ile de 
çocuklu ailelerin beğeniyle takip ettiği bir adres. 
Bir anne olarak ben de paylaşımlarını keyifle ve 
tebessümle takip ediyorum. 

Gökhan Türkmen 
Müzik çalışmalarını ve başarılı projelerini 
hepimizin severek takip ettiği Gökhan 
Türkmen ile eşinin gebeliği sırasında 
Central’da tanıştık. Sanatçı kişiliğinin yanı 
sıra babalıkla ilgili yaşadığı o ilk duygulara 
Nil Rona sayesinde şahit olduk. Kendisiyle 
ilgili merak ettiğiniz pek çok detaya 
ulaşmak için instagram sayfası size bir tık 
uzaklığında.

Kadıköy Belediyesi 
Kendimi bildim bileli Kadıköylüyüm. 
Koşuyolu’nun sessiz sakin yıllarında sobalı 
postaneden mektuplar gönderip, Göztepe 
istasyonuna bakan evimizin penceresinden 
geçen trenlere bakarak büyüdüm ben. Aradan 
yıllar yıllar geçti, şimdi kızımı Kadıköylü olarak 
büyütüyorum. En çok da bize sağladığı park ve 
yeşil alanlar için teşekkür ediyorum ve takibe 
devam ediyorum.

Sunay Akın 
En çok da ses tonu ve hitabetinden 
etkilendiğim yazar Sunay Akın. Tabii 
bir de pek çoğumuzu anılara götüren 
Oyuncak Müzesi’nden bahsetmeden 
geçemeyeceğim. Müze kendi deyimiyle 
“Bundan bende vardı” seslerini bolca 
duyduğunuz oyuncaklarla dolu. Instagram 
hesabı önerebileceğim en iyi adreslerden…

Özge Uzun 
Uzun yıllardır TV’den izlediğimiz Özge 
Uzun’u, bir süredir samimiyetine inandığım 
ve en çok da çocuklarıyla ilgili paylaşımlarını 
sevdiğim için takip ediyorum. “Sizin 
Hiç Maviniz Var mı?” adlı kitabını henüz 
okuyamasam da ilk fırsatta okumayı 
planlıyorum. Yakın zamanda tanışabilmeyi 
ve ortak projelerde yer alabilmeyi 
umuyorum. Neden olmasın? 

çocukla geziyoruz 
Çocukla geziyoruz adresi ile yeni 
tanıştım. Farklı mekân ve tatil önerilerini 
deneyimleyen annelerin yorumları sayfayı 
daha da kıymetli hale getiriyor. Çocuklarıyla 
keyifli vakit geçirmek isteyen annelerin 
faydalanabileceği güzel bir rehber.

Devletşah 

Devletşah Hanım’ın evde yapılabilecek doğal 
ve sağlıklı ürün tarifleri benim favorim. Özellikle 
yeşil olanlar  Ayrıca pek çoğumuz gibi 
“olabildiğince” #sekersizhayat görüşü favorilerim 
arasında. Paylaşımlarını, enerjisini, oğlunun keyifli 
maceralarını severek takip ediyorum. 



Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı 

Prof. Dr. Mehmet Öz katılımıyla 

düzenlenen basın toplantısına 

Central Hospital olarak davet 

edildik. Türkiye’de bulunduğu 

kısa süre dâhilinde bir araya 

geldiğimiz Prof. Dr. Öz’den 

sağlıklı hayata dair ipuçlarını 

sizler için derledik. 

Güne Nasıl Başlamalıyız?

Sindirim sisteminizi bir an önce çalıştırmak 

için birkaç damla limon damlatacağınız bir fin-

can sıcak su ile güne başlayın. Günün deva-

mında ise kendinize protein ağırlıklı öğünler 

hazırlayın. Yüksek protein içeren öğünlerin 

sindirimi ve metabolize edilmesi daha uzun 

sürer yani daha fazla kalori yakarsınız. 

Mide Küçültme Ameliyatlarını  
Önerir misiniz?

Vücudunuzda 40 kilo ve üzeri fazlalığı-

nız varsa ve bu fazlalıklar şeker (diyabet), 

kalp ve uyku rahatsızlıklarına neden oluyor-

sa mide küçültme ameliyatını tavsiye ediyorum. Yapılan araştırmalara göre bu 

tarz ciddi obezite vakaları ameliyat edilmemesi durumunda kansere eşit ölüm 

oranları gözlemlenmiş.
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ANLAŞMALI  KURUMLAR

Darüşşafaka

Sompo Japon Sağlık Sigortası

Mapfre Fark Yok

Axa Sağlığım Tamam 

Anadolu Anonim Türk Sigorta ŞTİ, 
Memurlar Emekli Sandığı Vakfı

TSE Denetimlerinden Başarıyla Geçtik…

Central Hospital olarak misafirlerimize daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek adı-

na TSE tarafından belgelendirildiğimiz ISO 9001 kalite belgesi ve ISO 10002 Müşteri 

Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerinden başarıyla geçtik. 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesine sahip olan Türkiye’de 

2. özel hastane olmak, ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerinin yeniden tescillenmesi ile 

misafirlere verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak ve standart hale getirmek için sür-

dürdüğümüz çalışmalarımızın karşılık bulması bizler için gurur kaynağıdır.

İki günlük denetim bitiminde TSE yetkilileri ve hastane yöneticileri ile bir araya 

gelerek hatıra fotoğrafı çektirdik.

Dr. Öz ile Bir Araya Geldik

Mobil internet 
sitemizden 

giriş yaparak 
laboratuvar 

sonuçlarınıza 
hızlı bir şekilde 
ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar Sonuçlarınıza
Daha Hızlı Ulaşmak
İster misiniz?

Soldan Sağa: Erinç Küçün, Didem Ünver, Hasret Kartal, Denetmen Suna Yıldızeli,  
Özcan Akboyun, Denetmen Erhan Özbey, Barış Aydın, Tahsin Yücel, Esra Kaftan

“Kurumsal iletişim yöneticimiz 
ve Prof. Dr. Mehmet Öz günün 
anısına bir fotoğraf çektirdi” 



Sizi eski zamanlara 
götüren huzurlu 
evleri ve sessiz 
sokaklarıyla 
Safranbolu, stresten 
uzak ve dinlendirici 
bir yolculuk vaat 
ediyor.

KEYİFLİ BİR SONBAHAR GEZİSİ İçİN, SAFRANBOLU
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Merkez: Tarihi Safranbolu evleri ile çevrili merkezde 
özellikle Safranbolu Yemeniciler Çarşısı Arastası’nı ve 
Bakırcılar Çarşısı’nı mutlaka görmelisiniz.

Hıdırlık Tepesi: Safranbolu’da en güzel 
manzaraya sahip yerdir Safranbolu Hıdırlık Tepesi. 
Tüm ilçeyi kuşbakışı görebileceğiniz bu tepeye 
çıkarken yanınıza fotoğraf makinenizi almayı 
unutmayın.

Yörük Köyü: Geleneksel mimarinin en güzel 
örneklerini görebileceğiniz bir köy olan Yörük 
Köyü’nün taş sokaklarında keşif yürüyüşlerini mutlaka 
yapmalısınız. 

Cinci Han ve Hamamı: Tarihi 1600’lü yıllara 
dayanan ve geçirdiği restorasyon sonrasında 
kullanıma açılan Cinci Han ve Hamamı, Safranbolu’nun 
en ünlü tarihi yapılarındandır. Han içindeki kafe ve 
restorana uğramanızı öneririz. 

GEZİLECEK YERLER

K O Z Y A T A Ğ I

Meşhur Safranbolu evlerini

GÖRMEDEN

Uzun, dar sokaklarında

YÜRÜMEDEN

Yemeniciler Çarşısı’nda

GEZMEDEN
İncekaya Su Kemeri’nde yürüyüş

YAPMADAN
Meşhur ve lezzetli lokumunu

YEMEDEN
Dönmeyin.

MUTLAKA YAPINIZ...
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Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medical Director, General Surgeon

rafetyigitbasi@centralhospital.com  

WHAT IS SLEEVE 
GASTRECTOMY? 
Sleeve gastrectomy is a  surgery performed laparoscopically in which a portion of the stomach is 
removed.  Prior to surgery the reuslts of weight loss can vary from one patient to the next depending on 
their diet and eating habits.  Generally, patients will lose 70-80% of their extra weight within the first year. 

How Is The Operation 
Performed?

During the operation, the the most 

flexible and expanding part which con-

tributes to our appetite is removed.  The 

sole purpose of this surgery is to reduce 

the amount of food received by the sto-

mach which is decreased in volume. The 

portion of the stomach that is removed 

secretes a hormone called Ghrelin which 

increases our appetite.  The intestial tract 

is protected during the operation, nutrient 

malabsorption- related complications do 

not occur.

Who Is Eligible For The 
Operation?

Like other obesity procudures, Obe-

sity and Metabolic Surgery Society Inter-

national standards apply.  Body mass in-

dex must be greater than 40 or between 

35-40.  Other factors including diabetes, 

hypertension, joint problems and sleep 

apneamake patients eligible for surgery.

Returning to Normal 
Living Post Surgery

Those who have jobs that require them 

to work seated behing a desk can return 

to work within 7-10 days.  Jobs that require 

heavy-duty lifting of activities should take it 

easy for the next 3 weeks follwing their sur-

gery.  Any action where the abdominal wall 

is forced should be avoided.  

What Are The Risks 
Associated With Sleeve 
Gastrectomy?

This operation has specific possible 

complications.  The abscess can leak throu-

gh the seams of the stictches from time to 

time.  Respiratory problems can also occur 

if blood clots form in the veins due to the 

weight of the patient. However, the incre-

asing expansion of this operation and the 

increasing number of centers with expe-

rienced surgeon along with the advance-

ment of technology will lead to less of these 

types of complications.  

What Are The Advantages 
of Sleeve Gastrectomy?

4 The capacity of the stomach is redu-

ced but its functions that enable the modi-

fication of certain food groups remain the 

same yet consume less of these foods.

4 75% of the stomach wall is extracted 

eliminating most of the Ghrelin hormone 

which produces the feeling of hunger.  

4 Those who sufferfrom Crohns disea-

se can feel comfortable with the sleeve gas-

trectomy because it does not carry a high 

risk.

4 It can be performed Laparoscopically, 

thus making the healıng process faster and 

less painful.

4 Very good results can be reached 

in patients who are moderate to seve-

rely obese.  

4 Hypertension, sleep apnea and 

obesity-related comorbidities such as 

diabetes improve  70-80%  after surgery

4 It does not require any cutting or 

reconnecting of the intestines.

4 As it occurs in the small intestine, 

the bypassing process of minerals and 

vitamins continue to function normally.

4 Dumping syndrome does not oc-

cur.  Sugars are tolerated more.

4 If necessary, the process can be 

converted into other obesity surgical 

operations.

C e n t r a l  H o s p i t a l  C o m p l i m e n t a r y  P u b l i c a t i o n



What is Arthroscopy?

Arthroscopy means to “look into the 

joint and see “used for orthopedic rela-

ted problems in the diagnosis and treat-

ment of intra-articular surgery. It is most 

commonly used method today. 

Orthopedic Evaluation

To find out the cause of the pain in 

the shoulder, doctors will need to per-

form a thorough examination along with 

the assessment of and the results of spe-

cific tests.

Shoulder Arthroscopy 

The shoulder is the most mobile 

joint. The ability to perform all types of 

various movements leaves the shoulder 

very vulnerable to injuries. When these 

types of injuries occur, arthroscopy is 

the most efficient way to overcome the 

problems with ease.  

What Are The 
Advantages of 
Arthroscopy?

When compared with open surgery, 

arthroscopy, has minimal damage to 

the surrounding soft tissues during the 

process. Better and faster results are 

obtained in the aesthetics and functi-

onality improvement.  The patient can 

be discharged the same or following 

day and recovery is less painful. 

Arthroscopy Method

Usually arthroscopy is a procedure 

where the patient is treated as an out-

patient and can go home the same day. 

General anesthesia is administered. 

Small holes are made in the skin for the 

arthroscopy and other instruments used 

during the surgery.  1 to 2 surgical stitc-

hes are enough to close and dress the 

wound.  

How is Arthroscopy 
Performed?

l The liquid released into the joint ca-

uses swelling thus making it easier for the 

doctors to see more precisely the area 

they are operating on. 

l Small incisions are made. This liquid 

is pumped through these small holes to 

do arthroscopic processes.

l Through arthroscopy, the light atta-

ched to the camera is portrayed onto the 

screen in which the doctors use to view 

the problem area during the procedure.

l Surgical instruments are inserted th-

rough holes made into the joints.

dincayuluc@centralhospital.com

SHOULDER SURGERY WITH   
“THE ARTHROSCOPY 
METHOD”

Arthroscopy, when compared with open surgery, has minimal damage to the surrounding 
soft tissues during the process.  Also the procedures using this method are more efficient 
and reach faster results.

Arthroscopy is the first step to 
regaining the past performance 
of the shoulders. Rehabilitati-
on is needed after surgery. The 
first few days after surgery ice 
should be applied to the shoul-
der as directed by the doctor. If 
recommended, the use of shoul-
der strap and pain medication 
are allowed.  If numbness, ting-
ling, redness, fever or swelling 
should occur like your should 
call your doctor immediately. 

7-10 days after surgery a reha-
bilitation program should be 
implemented for your specific 
needs.  

Postoperative 
Rehabilitation 
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K O Z Y A T A Ğ I

 Opr. Dr. Dinçay Uluç
 Orthopedics and Traumatology Specialist

K O Z Y A T A Ğ I




