
Sayfa 6/7

Obeziteye bağlı hastalıkların eşlik ettiği kişilerde etkili 
kilo kaybını sağlayan çeşitli cerrahi operasyonlar uygu-
lanmaktadır. Bu ameliyatlar yüksek kilo verdirme başa-
rısına sahip olduğu için, sağlık otoriteleri obezitenin en 
etkin tedavisinin cerrahi olduğunu kabul etmiştir.
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Obezite Tedavisinde  
Metabolik Cerrahi Yöntemi
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Gastroenteroloji, sindirim sistemi kanalı dedi-
ğimiz yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın 
bağırsak,  makat bölgesi hastalıkları, karaciğer 
hastalıkları, safra kesesi ve yolu hastalıkları, pank-
reas hastalıkları ile karın duvarı hastalıklarını in-
celeyen bir bilim dalıdır. 

Gastroenteroloji Nedir?

Sayfa 5Sayfa 4

Sayfa 10

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” Hakkında Merak Edilenler

Epilepsi Hastalığı  
ve Tedavi Yöntemleri

Sayfa 8

Epilepsi tekrarlayan nöbetlerle karakterize kronik 
bir hastalıktır. Ancak her nöbet geçiren kişi epi-
lepsi değildir. Bir kişiye epilepsi hastası denmesi 
için nöbet yapan diğer durumların olmaması ve 
tekrarlayan nöbetlerin yaşanması gerekir.

Yenidoğan Sarılıkları
Sayfa 12

Kronik Böbrek 
Yetmezliği Nedir?

Sayfa 16

Katarakt Tedavisi ve  
“Fako” Yöntemi

Sayfa 17

Somon DNA’sı ile  
Cildinizi Gençleştirin

Kronik böbrek yetmezliği böbreğin süzme fonksiyon-
larındaki ilerleyici azalma olarak tanımlanmaktadır. 
Hastalığın toplumda görülme sıklığı ve yaygınlığın-
daki artış dikkate alındığında bir halk sağlığı sorunu 
haline geldiği görülmektedir.
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Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Merhaba, 
Gazete Central’ın 40. sayısını çıkarmanın heyecanını yaşı-
yoruz. 40. sayımıza ulaştığımız yayın hayatımız boyunca  
Gazete Central olarak siz değerli okuyucularımızın ilgiyle 
takip edebileceği yazılara yer vermeye çalıştık. Uzmanları-
mızın sizler için değerlendirdiği rahatsızlıkları, sağlıklı yaşam 
önerilerini paylaştık. Daha nice seneler birlikte olmayı diliyo-
ruz. 

Bu sayımızda Central Hospital uzmanlarının kış hastalık-
ları ve korunma yollarına yönelik görüşlerini kapağımıza 
taşıdık. Bunun yanı sıra, çağımızın hastalığı obezitenin te-
davisinde kullanılan metabolik cerrahi; gastroenteroloji 
alanının ne olduğu ve hangi hastalıkları kapsadığı, epilepsi 
hastalığı ve tedavi yöntemleri, birçoğumuzun yaşadığı bel 
ve sırt ağrıları gazetemiz sayfalarında yer verdiğimiz konu-
lar arasında yer aldı. Anne&Bebek bölümünde ise yine ilgi-
nizi çekeceğini düşündüğümüz konuları hekimlerimiz sizler 
için değerlendirdi. 

Central’dan haberler sayfalarında Central olarak katılım 
yaptığımız Gürcistan’da düzenlenen Uluslararası Sağlık 
Turizmi Fuarı etkinliğini sizlerle paylaştık. Ayrıca her 
ay düzenli olarak verdiğimiz eğitimlerle ilgili haberlere 
gazetemiz sayfalarında yer verdik.         

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. 

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör

Saygı ve Sevgilerimle,
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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.
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Prof. 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.

Dyt. Deniz Şafak
Beslenme ve Diyet Uzmanı

1991 - 1997 Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan Diyetisyen 
Deniz Şafak, 2011 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

7

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.
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6 Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan
Kardiyoloji Uzmanı

1991 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Sinan 
Coşkun Turan 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji 
Enstitüsü’nden uzmanlığını almıştır. 2010 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

12Uzm. 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. 

15Prof. Dr. Suat Ünver
Nefroloji Uzmanı

1991 GATA Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Suat Ünver, 2002 
yılında GATA Tıp Fakültesi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nden 
uzmanlığını almıştır. 2011 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Sökmen
Gastroenteroloji Uzmanı

Hacettepe Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Mehmet Sökmen, 1993 
yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi gastroenteroloji dalında 
uzmanlığını; 2006 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör 
unvanını aldı.

5

9Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

1974 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan 1982 yılında İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde fizik tedavi uzmanlığını 
tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

8Uzm. Dr. Levent Üçkardeşler
Nöroloji Uzmanı

1978 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Uzm. Dr. Levent 
Üçkardeşler, 1982 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
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. 

11

Uzm. Dr. Özlem Sipahi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

1997 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Uzm. Dr. Özlem 
Sipahi, 2001 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını 
almıştır. 2014 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

13 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

6Opr. Dr. Çağrı Jorayev
Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı

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.

16Opr. Dr. Hasan Küçükşahin
Göz Hastalıkları Uzmanı 

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.



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

facebook.com/RafetYigitbasi

rafetyigitbasi@centralhospital.com

OBEZİTE TEDAVİSİNDE 

METABOLİK  
CERRAHİ YÖNTEMİ

Tip 2 diyabetin düzeltilmesini 
hedefleyen Bariatrik cerrahi 
operasyonları artık ‘Metabo-
lik Cerrahi’ diye anılmaktadır. 
Bariatrik cerrahinin bu meta-
bolik kazanımı düşünülerek, 
Vücut Kitle İndeksi 35 - 40 
arasında olmakla birlikte Tip 
2 diyabet hastası olan kişi-
lerde de, Bariatrik cerrahinin 
önerilmesi konusunda bilim 
çevreleri fikir birliğine var-
mıştır. Buna paralel olarak da 
dünyada giderek daha çok 
sayıda Metabolik Cerrahi uy-
gulanmaktadır.

Son zamanlarda obez olma-
yan Tip 2 diyabetli hasta-
ların da bu operasyonlarla 
diyabetik durumdan kurta-
rılmalarının uygun olup ol-
madığı konusu uzmanlarca 
araştırılmaktadır. Bu konuda 
henüz bilimsel bir konsen-
süse varılamamıştır.

Metabolik Cerrahi 
Uygulaması 
Giderek Artıyor

Obeziteye bağlı hastalıkların eşlik ettiği kişilerde etkili kilo kaybını sağlayan çeşitli cerrahi 
operasyonlar uygulanmaktadır. Bu ameliyatlar yüksek kilo verdirme başarısına sahip olduğu 
için, sağlık otoriteleri obezitenin en etkin tedavisinin cerrahi olduğunu kabul etmiştir.

Vücut Kitle İndeksi Ne 
Kadar Olmalıdır?

Vücutta aşırı yağ dokusu depo edil-

mesi durumuna obezite denmektedir. 

Vücut ağırlığının metre cinsinden boyun 

karesine bölünmesi ile hesap edilen ‘Vü-

cut Kitle İndeksi’ (VKİ) ölçüt alındığında, 

25 - 30 değerleri arası ‘fazla kilolu’,  30 

değerinin üstü ise ‘obezite’ olarak kabul 

edilmektedir. Başka yöntemlerle kilo ver-

meyi başaramayan veya kilo verse de 

tekrar alan, Vücut Kitle İndeksi 40 kg/

metre karenin üzerinde olan kişiler ‘Mor-

bid Obez’ olarak adlandırılır. Bu gruptaki 

kişiler obezite kaynaklı çeşitli hastalıklara 

sahip veya adaydırlar.

Obezite modern ülkelerde daha fazla 

olmakla birlikte tüm ülkelerde son yıllar-

da görülme sıklığı hızla artan bir sağlık 

sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verile-

rine göre ABD’de insanların % 60 - 65’i 

fazla kilolu, her 4 kişiden biri ise obez 

grubuna girmektedir. Ülkemizdeki oran-

lar da bu değerlere yakındır.

Uygulanan Cerrahi 
Operasyonlar

Morbid Obez (VKİ > 40) veya VKİ 

35 - 40 arasında olup obeziteye bağlı 

hastalıkların eşlik ettiği kişilerde etki-

li kilo kaybını sağlayan çeşitli cerrahi 

operasyonlar uygulanmaktadır. Bunlar 

‘Bariatrik Cerrahi’ diye adlandırılmakta-

dır. Bu operasyonlarda mide kapasitesi 

sınırlandırılmakta ve/veya bir miktar bar-

sak segmenti bypass edilerek sindirim 

dışı bırakılmaktadır. Böylece bir yandan 

alınan gıda miktarı kısıtlanırken, diğer 

yandan gıdaların emilimi azaltılmış ol-

maktadır. Bu ameliyatlar yüksek kilo ver-

dirme başarısına sahip olduğu için, sağlık 

otoriteleri obezitenin en etkin tedavisinin 

cerrahi olduğunu kabul etmiştir. 

Obezite Birçok 
Hastalığa Zemin 
Hazırlıyor

Obezite, kanser dâhil birçok hastalı-

ğa zemin hazırlamakta veya eşlik etmek-

tedir. Hastalarda birçok organ ve sistemi 

tehdit eden, diyabet (Tip 2) - hipertansi-

yon -  kan yağları yüksekliği ile karakte-

rize olan en önemli sağlık sorunlarından 

biri de ‘Metabolik Sendrom’dur. Bariatrik 

cerrahi uygulanan hastalarda etkili kilo 

vermenin yanında, gerek Tip 2 diyabet 

hastalığında gerek hipertansiyonda, lite-

ratür verilerine göre % 80 - 90’lara varan 

oranlarda düzelmeler olduğu gözlenmiş 

ve bildirilmiştir. Özellikle Tip 2 diyabet du-

rumunda gözlenen iyileşmenin ameliyat 

sonrası erken dönemlerde başlaması, 

kilo vermeden bağımsız farklı mekaniz-

maların etkisini akla getirmiş ve konu ile 

ilgili çok fazla bilimsel çalışma yapılmıştır. 

Gıdanın bağırsaklara geçiş yolunun ve/

veya geçiş hızının değişmesi sonucu, 

bağırsak kökenli hormonal aktivitelerde 

oluşan değişimin insülin direncini düzel-

terek diyabetin kontrolüne yardımcı ol-

duğu düşünülmektedir. Bir diğer deyişle 

etkin mekanizma salt kilo verme değil, 

bağırsak hormonları üzerinden gelişen 

bir metabolizma farklılığıdır. 

Diyabet, Cerrahi 
Müdahale ile 
Önlenebiliyor

ABD’de uzun yıllardır en çok uy-

gulanan ‘Gastrik Bypass’ operasyonla-

rında diyabetin düzelme oranının en 

yüksek olduğu bildirilmekle birlikte, 

son yıllarda giderek daha çok uygulan-

maya başlanan ‘Tüp Mide (Sleeve Gas-

trektomi)’ operasyonlarında da benzer 

sonuçların alındığı kabul edilmektedir. 

5 - 6 yıl izlenen hastaların çoğunda di-

yabette tam düzelme gözlenirken, tam 

düzelmeyen hastalarda ise diyabetin 

daha kolay kontrol edilebilir hale geldi-

ği bildirilmiştir. Bizim obezite ameliyatı 

uyguladığımız hastalarımızdan insüli-

ne bağımlı Tip 2 diyabetli olup, ameli-

yattan sonra hiçbir tedaviye gereksi-

nim duymadan normal şeker düzeyi ile 

yaşayanlar mevcuttur. Diyabet geçmişi 

çok uzun olmayan ve kolay regüle edi-

lebilen hastalarda, uzun yıllar ve inatçı 

diyabetlilere kıyasla daha iyi sonuçlar 

alındığı bildirilmektedir.
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Gastroenteroloji dalının ilgili oldu-

ğu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

Gastrointestinal Kanal 
Hastalıkları

Yemek Borusu (Ösefagus) Hasta-
lıkları: Reflü hastalığı; yemek borusun-

da yutma güçlüğüne yol açan başta 

yemek borusu kanserleri olmak üzere 

diğer hastalıklar, polip, divertikül, yemek 

borusuna kaçan her türlü yabancı cisim 

yaralanmaları, yanlışlıkla içilen kimyasal 

maddelerin neden olduğu yaralanma-

lar ve yemek borusundan kaynaklanan 

her türlü kanamalar.

Mide Hastalıkları: Mide hastalıkla-

rından en sık görülen gastrit, iyi huylu 

ülser veya kötü huylu mide kanserleri, 

mide polipleri ve mideden kaynakla-

nan her türlü kanamanın (helikobakter 

pilori ve başta romatizmal ilaçlar) teş-

his ve tedavisinin yanı sıra mideye kaç-

mış delici ve batıcı yabancı cisimlerin 

dışarı çıkarılması. 

İnce Bağırsak Hastalıkları: Oniki 

parmak bağırsağı ince bağırsakların 

birinci kısmı olup mideye pilor halkası 

dediğimiz bir halkayla bağlanan kısım-

dır. İnce bağırsak ülserleri ve ülserlere 

bağlı kanamalar, bu bölgenin darlığına 

neden olmuş kötü ülser iyileşmeleri 

nedeniyle olan darlıklar ve çölyak has-

talığı dediğimiz kansızlık, çocuklarda 

büyüme geriliği yapan, ishal ve kilo 

kaybına neden olan hastalıklar. Ayrıca 

karaciğerde sentezlenen safranın 12 

parmak bağırsağına aktığı nokta olan 

papilla vateri bu bölgede olup, safra-

nın bağırsağa akışını engelleyen papil-

la vateri darlığı, kanserleri, safra yolu 

taşları, safra yolu kanserleri ve komşu 

organ olarak pankreas hastalıkları ile 

kanserlerinin teşhisleri ve ameliyat 

şansını kaybetmiş hastaların tedavi-

leri, ince bağırsaklarla birlikte yemek 

borusu, mide, en sık tutulum yeri olan 

ince bağırsak ve kolonu da tutan baş-

ta Crohn hastalığı, tüberküloz gibi has-

talıkların tanısı ve tedavisi. 

Kolon Hastalıkları: Spastik kolon, 

ülseratif kolit, crohn hastalığı, diverti-

küller, polipler ve poliplerin çıkarılması, 

kolondan olan kanamalara müdahale 

ve kolon kanserlerin teşhisi (ameliyat 

olması gerekenler dışında). 

Anal Bölge 
Hastalıkları

Hemoroid, hemoroide bağlı kana-

ma, anal fissür, anal fistül ve rektum 

kanserlerine teşhis konularak, hemo-

roid, fissür gibi hastalıkların tedavisini 

kapsar.  

Karaciğer Hastalıkları

Akut veya kronik hepatit yapan 

nedenler olarak, Hepatit A, Hepatit B, 

Hepatit C, Hepatit D, alkol ve ilaçlar gibi 

pek çok nedenin yol açtığı karaciğer 

hastalıklarından aşıyla korunma (Hepa-

tit A ve B dahil), kronik hepatitler, karaci-

ğer sirozu ve yol açtığı kanamalar, karın 

zarında toplanan sıvı hastalıkları, siro-

zun yol açtığı böbrek yetmezliği, siroz 

sonrası gelişen karaciğer kanserleri ve 

karaciğer komasının teşhis ve tedavileri.

Safra Yolu Hastalıkları

Karaciğer içi ve karaciğer dışı safra 

yolları hastalıkları, safra kesesi - safra yolları 

taşları, safra kanserlerinin teşhisi, safra ka-

nalı taşlarının çıkarılması, ameliyat şansını 

yitirmiş safra kanalı kanserlerine stent yer-

leştirilmesi gibi palyatif tedavilerin ERCP 

yapılarak tedavi edilmesi gastroenteroloji 

uzmanlarının önemli çalışma alanıdır.

Pankreas Hastalıkları

Pankreas hastalıklarından akut ve 

kronik pankreatitler, pankreas kistleri ve 

kanserlerinin teşhisi ameliyat edilemeyen 

durumlarda stent yerleştirme ve kistlerin 

boşaltılması.

Hastalıkların Teşhis 
ve Tedavisi Nasıl 
Yapılmaktadır?

Bugün için çok gelişmiş biyokimyasal 
tetkikler ve radyolojik tetkiklerden yararlanı-
larak teşhis konulmaktadır. Özellikle yemek 
borusu, mide ve ince bağırsak hastalıkların 
teşhisi için hastayla konuşup, muayene son-
rasında endoskpi (gastroskopi)  yapılarak 
teşhis konmaktadır. Safra yollarının taş ve 
kanserlerine yönelik teşhis ve tedavide ise 
yandan görüşlü duodenoskopi dediğimiz 
özel bir endoskopi cihazıyla teşhis ve tedavi 
edilir. Kolon ve makat bölgesi hastalıkların-
dan, divertikül tanısı, polip tanısı ve çıkarıl-
ması, kanser teşhisi ve kanamalara müda-
haleler kolonoskopi denen barsaklar içinde 
bükülebilen endoskopla yapılmaktadır. Ayrı-
ca endoskopik ultrasonografi denen, endos-
kopi ve ultrasongrafinin birleştirilmiş olduğu 
çok özel cihazla tanı konulup tedavi yapılır. 

Prof. Dr. H. Mehmet Sökmen
Gastroenteroloji Uzmanı

GASTROENTEROLOJİ NEDİR, 
BİLİYOR MUYUZ?
Gastroenteroloji, sindirim sistemi kanalı dediğimiz yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın 
bağırsak,  makat bölgesi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve yolu hastalıkları, 
pankreas hastalıkları ile karın duvarı hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. 

Gastroenteroloji Polikliniği 

Bilgi & Randevu 

444 77 99  

gastro@centralhospital.com
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Sonbahar ve ardından kış mevsimi; 

sararıp düşen yapraklar, erken kararan 

ve giderek soğuyan hava ile hatırlanır. 

Peki, soğuğun kalbe olan etkilerini hiç 

merak ettiniz mi? Yaklaşan kış mevsi-

minin kalp sağlığına olan etkilerini bil-

mek ve hazırlıklı olmak önem taşır.

Soğuk hava, kalp ve dolaşım sis-

teminin vücudu ısıtmak ve enerji ih-

tiyacını karşılamak üzere, daha fazla 

çalışmasına neden olur. Hipertansiyon 

ilaçları ile yazın gayet iyi giden tansi-

yonda, kışa girerken tekrar bozulma 

eğilimi belirebilir. Yine soğukla beraber 

harekete geçen bazı mekanizmalar ka-

nın pıhtılaşmaya yatkınlığını ve özellik-

le krize yatkın kişilerde kalp krizi ve felç 

riskindeki artışı da beraberinde getirir. 

Diğer yandan, soğuk havayla beraber 

gelişip yayılan üst solunum yolu en-

feksiyonları sebebiyle kalp yetersizliği 

hastalarındaki bozulma da sık gözledi-

ğimiz bir durumdur. 

Hangi Önlemleri 
Alabiliriz?

Bu saydıklarımız, yaşlılarda ve hatta 

kalp hastalığı bulunan genç insanlarda 

özellikle önem kazanır. Bilhassa kalp 

krizi ve felç geçirmiş veya buna yatkın 

olduğu bilinen birey ve yaşlıların soğuk 

hava şartlarına karşı almaları gereken 

önlemler şunlardır:

4 Soğuk havada olabildiğince dışarı 

çıkmamaları ve evin sıcaklığının 22 - 23 

dereceden aşağı olmayacak şekilde iyi 

ayarlamaları,

4 Sıcak gıda ve içeceklerle vücut sı-

caklığını desteklemeleri,

4 Beslenme hatalarından kaçınmakta 

daha özenli olmaları,

4 Dışarı çıkmak gerektiğinde kalın tek 

bir kıyafet yerine birkaç ince kıyafet 

üst üste giymeleri,

4 Zeminde eğer önemli bir kalp veya 

akciğer hastalığı varsa, havalar iyice so-

ğumadan sonbaharda grip aşısı yaptır-

maları,

4 Grip bulaşmış kişilerle temastan 

özenle kaçınmaları gerekir. Eğer aynı 

yerde yaşamak durumunda iseler, hem 

hasta kişilerin hem de yaşlı veya kalp 

hastası bireylerin eczaneden ağız - bu-

run maskesi alıp kullanması zorunludur.

4 Soğuk havada özellikle çok karlı ze-

minde yürümek veya birikmiş karları 

küremek gibi zorlayıcı bedensel işlerin, 

riski yüksek kişilerde kalp krizini tetikle-

yebildiği iyi bilinmektedir.

UZMANLARIMIZDAN “KIŞ

KALP SAĞLIĞIMIZ

SOĞUK ALGINLIĞI VE KORUNMA

 Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan
Kardiyoloji Uzmanı

Opr. Dr. Çağrı Jorayev
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Havaların soğuması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok rahatsızlık da 
ortaya çıkmaya başlıyor. Hassas bir dönem olan bu süreçte özellikle kalp 
sağlığına, üst solunum yolu enfeksiyonlarına, beslenme düzenine, cilt ve saç 
bakımına karşı daha tedbirli davranılması gerekiyor. İşte Central Hospital 
uzmanlarından kışa özel sağlık önerileri…  
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Soğuk algınlığı erişkinlerin yılda 

2 - 3, çocukların ise daha da fazla ya-

kalandığı ve erişkinlerin iş, çocukların 

okul kaybına en çok sebep olan has-

talıktır. Boğaz ağrısı ve burun akıntısı 

soğuk algınlığının ilk bulgusudur ve 

bunları genellikle hapşırık ve öksürük 

takip eder. Çoğunlukla 7 - 10 gün ka-

dar sürer.

Soğuk algınlığına birçok farklı 

virüs sebep olabilir, ancak en çok 

“rinovirüs” neden olur. Hastalığa 

sebep olan virüsler hastadan diğer 

insanlara hava ve yakın kişisel temas 

yoluyla bulaşır.

Basit Önlemler Alın

4 En az 20 saniye ellerin sabunlu su 

ile yıkanması ellerdeki virüsün yok 

olmasını sağlayarak sizi hasta olmak-

tan korur. 

4 Yıkanmamış ellerle yüzünüze 

(ağza, göze ve buruna) dokunmayın.

4 Hasta olan kişilerden uzak durun.

Hastalığın  
Bulaşmasını Önlemek 
İçin

4 Hastalık süresince evde istirahat 

edilmeli.

4 Diğer kişilerle sarılmak, öpüşmek, 

el sıkışmak gibi yakın kişisel temaslar-

dan uzak durulmalı.

4 Öksürürken ve hapşırırken ağız, 

burun kapatılmalı.

4 Öksürme, hapşırma sonrası eller 

yıkanmalı.

4 Sık dokunulan yüzeyler dezenfek-

te edilmeli. (Masa, kapı kolu, oyuncak-

lar)

Soğuk algınlığının aşısı ve spesifik 

tedavisi yoktur. Hastalık süresince bol 

sıvı tüketmek faydalıdır. Soğuk algın-

lığı ilaçları şikâyetleri azaltsa da iyi-

leşme süresini kısaltmaz. Antibiyotik 

kullanımı soğuk algınlığında faydasız-

dır ve gereksiz antibiyotik kullanımı 

direnç gelişimine neden olduğu için 

kullanılmamalıdır. 38 derece ateşin 

olması durumunda, şikâyetlerin 10 

günden fazla sürmesi ve şiddetli ol-

ması durumunda doktora başvurul-

malıdır.



Mevsim geçişleri insan sağlığı 

için önemli zamanlardır. Isı, nem 

farkları vücudun da ısısını etkiler. 

Bağışıklık sistemi de bu geçişler-

den etkilenir ve zayıflamaya daha 

müsait hale gelir. Kışa geçiş döne-

minde beslenmeye dikkat etmek 

önemlidir, böylece kış aylarında 

daha sık karşılaşılan mikroplara di-

renç sağlanır. 

Bol Su Tüketmeye 
Devam

Kışla birlikte su tüketimi yaz ay-

larına oranla nispeten azalır ancak 

toksinlerin vücuttan atımı ve vücu-

dun ısı dengesini sağlayabilmesi 

açısından bol su içmek kışın da ol-

dukça önemlidir. İçilen çay - kahve 

suyun yerini tutmaz. Bu nedenle 

her gün ortalama 2 litre su tüket-

mek gerekir. 

Her Gün 2 - 3 
Porsiyon Taze Meyve

Yazın meyve çeşitliliği daha fazla 

olduğundan daha çok meyve tüke-

tilir ancak kışa doğru da bu besinle-

re ihtiyaç vardır. Meyve gün içersin-

de tüketildiğinde enerjiyi yükseltir; 

her gün 2 - 3 porsiyon taze meyve 

tüketmek gerekir. Ayrıca her öğün-

de sebze tüketmek gerekir. Özellikle 

renkli salatalar direncin artması için 

önemlidir. Salata yoksa pişmiş seb-

ze olarak almak gerekir. 

Fındık, Ceviz, Badem 
Tüketin

Günlük beslenme içersinde 

fındık, ceviz, badem gibi yağlı 

tohumlar yer almalıdır. İçerdikleri 

zengin yağ asitleri ve çinko, mag-

nezyum bakımından bağışıklığı kuv-

vetlendirir. Her gün 1 küçük avuç çiğ 

kuruyemiş tüketmek olumlu etkileri 

için yeterlidir.

 SAĞLIĞINIZ” İÇİN ÖNERİLER
BESLENMEDE KIŞA HAZIRLIK

 Dyt. Deniz Şafak
Beslenme ve Diyet Uzmanı

 
Uzman dermatolog 
tarafından yapılan 
kimyasal peeling, 

mezoterapi ve PRP 
uygulamaları, cildin nemi 

ve kalınlığını tekrar 
sağlamaktadır.

444 77 99
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KIŞIN CİLDİNİZİ VE SAÇLARINIZI 
İHMAL ETMEYİN

 Uzm. Dr. Hicran Ercan
Dermatoloji Uzmanı

Kışla birlikte saç ve cilt bakımına 

daha çok özen göstermek gerekir. So-

ğuyan havayla birlikte havadaki nem 

oranının azalması saç ve cildimizde 

bazı sorunlar yaşamamıza neden 

olabilir.  Kış aylarıyla birlikte havadaki 

nem oranının azalması saçlı derinin 

kurumasına ve kepeklenmesine ne-

den olabilir. Havanın soğuk olduğu kış 

aylarında kaşıntı, kızarma ve kuru ke-

pek belirtileri ile ortaya çıkan saçlı deri 

egzamaları daha şiddetli seyreder. 

Bakım Kürlerini Bir 
Uzmana Danışın

Kış aylarında yaşanan saç prob-

lemlerine yönelik bazı bakım kürleri 

uygulanabilir ancak, her saç tipinin 

kendine özgü bakımı vardır. Mesela 

kuru saçlarda saçın nem dengesini 

bozacak ürünler kullanmak,  saçın 

daha kuru ve yıpranmış görünmesine 

neden olur. Bu tarz bakım kürleri uz-

man hekim tarafından saç ve saçlı deri 

değerlendirildikten sonra saçın tipine, 

kuruluk ve yağlılık durumuna göre ve-

rilir. Bu tarz kürlerin hekime danışıla-

rak kullanılması daha doğru olacaktır.

Kışın Cilt Daha Fazla 
Bakım İstiyor

Vücudumuz soğuk havada tepki 

gösterir ve ısı kaybını önlemek için 

deri yüzeyindeki kan damarlarının 

çapı daralır. Bu sebeple kan dolaşı-

mı azalmaya başlar. Bu durumda 

ciltteki hücrelerin iyi besin alması 

kısıtlanır. Ciltte koruma mekanizma-

sı azalma göstererek, cilt dokusunda 

tahrişe, soyulmaya, çatlamaya ve ku-

rumaya yol açar. Derideki bu kuruma 

ve çatlamalar ciltte kanamaya ya da 

mevcut olan yara var ise daha kötü-

leşmesine sebep olabilir. Bu neden-

lerle kışın koruma fonksiyonu bozu-

lan cilt, daha fazla özene ve bakıma 

ihtiyaç duyar. 

Haftada 2 Gün Peeling

Soğuk havalarda cildin üst taba-

kası daha kalınlaşacağından bunu 

önlemek için haftada 2 gün peeling 

yani fiziksel soyma uygulaması ya-

pılmalıdır. Ancak cildinde kızarıklık 

ve damar çatlaması olan ya da cildi 

hassas olan kişilere bu tip uygula-

malar önerilmez. Bu kişilerin ciltteki 

kızarıklığı azaltıcı ve hassasiyet gide-

rici maddeler içeren dermokozmetik 

ürünler kullanması önerilir. Peeling 

yapılmasına rağmen ciltteki sorun 

düzelmiyor, kabalaşma ve kuruluk 

devam ediyorsa uzman bir dermato-

logdan yardım alınması gerekir.



leventuckardesler@centralhospital.com

Epilepsi, tekrarlayan nöbetlerle karakterize kronik bir hastalıktır. Ancak her nöbet geçiren kişi 
epilepsi değildir. Bir kişiye epilepsi hastası denmesi için nöbet yapan diğer durumların olmaması 
ve tekrarlayan nöbetlerin yaşanması gerekir.

Epilepsi hastalığındaki nöbetler 

beyindeki sinir hücrelerinin zaman za-

man aşırı elektriksel boşalım yapması 

sonucu oluşur. Bazen bu elektriksel 

boşalımlar olduğu yerde kalır ve bu 

bölgenin işlevi ile uyumlu belirtiler 

oluşur. Örneğin görme bölgesindeki 

boşalımlar gözün önünde ışıklar şek-

linde kendini gösterebilir. Şakak lobu 

kaynaklı nöbetler dalma, sabit bakış, 

ağız şapırdatma, yalanma, yutkunma, 

bir elin devamlı aynı hareketi yapması 

şeklinde hareketlere neden olur. Elek-

triksel deşarjlar eğer daha yayılır ve 

karşı beyin tarafına geçerse o zaman 

kasılmalı büyük nöbetlere dönüşürler. 

Beynin ön ve yan bölgelerinden kay-

naklanan nöbetler genellikle büyük 

kasılmalı nöbetlere yol açar. 

Epilepsinin  
Nedenleri Nelerdir?

Bazı epilepsi tipleri irsidir. Ebe-

veynlerdeki nöbetler çocuklarda da 

görülebilmektedir. (Bazı araştırmalara 

göre tüm epilepsilerin % 18’i irsidir.) 

Kalan hastalar ise irsi olmayan epilep-

silerdir. Şakak lobu kaynaklı nöbetlere 

zor ve mor doğumlar ve bebeklikteki 

ateşli havaleler neden olmaktadır ve 

genellikle nöbetler geç yaşta başlar.  

Anne karnındaki bebekte beyin 

gelişim bozuklukları epilepsiye yol 

açabilmektedir. Beyin tümörleri, 

beyin damar tıkanmaları, beyinde-

ki damar yumakları ciddi kafa dar-

beleri geç yaşlarda epilepsi nedeni 

olabilir. Beyin iltihapları sırasında ve 

hastalık sonrasında nöbetler baş-

layabilmektedir. Gebelik sırasında 

eklampsi denilen durumlarda nöbet 

olabilmektedir. Epilepsi hastalarının 

yaklaşık yarısında epilepsinin nede-

ni bulunamaz.  

Epilepsi Tanısı  
Nasıl Konur?

Epilepsi tanısının konulmasın-

da EEG (elektroensefalografi, beyin 

elektrosu) çok önemli rol oynar. EEG 

ile epilepsinin tipi saptanabilir ve 

böylece en uygun ilaç tedavisi yapı-

labilir. Ancak EEG’nin normal olması 

epilepsi olmadığını göstermez. Epi-

lepsi kanıtı olarak gözlenen bozuk 

EEG dalgaları her EEG’de görüleme-

yebilir. Çünkü sessiz odak denilen 

durumlarda çekilen her EEG’de bo-

zukluk görülemeyebilir. Uyku EEG, 

uykusuzluk sonrası EEG, uzatılmış 

EEG bu tip hastalarda uygulanabilir. 

Bu tip hastalarda video EEG denilen 

Uzm. Dr. Levent Üçkardeşler
Nöroloji Uzmanı

EEG ile video kaydının eş zamanlı 

olarak kaydedildiği sistemler kulla-

nılmaktadır.  EEG dışında epilepsi-

nin nedenini saptamada son yıllar-

da gelişen görüntüleme yöntemleri 

çok yararlı olmuştur. Bunlarla be-

yindeki gelişim anormalliklerinden, 

beyin tümörlerine kadar birçok has-

talık kolaylıkla tanınabilir. Manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG) bilgi-

sayarlı beyin tomografisi gibi yön-

temler kullanılır. Nadiren pozitron 

emisyon tomografisi (PET), single 

foton emisyon tomografisi (SPET) 

gibi görüntüleme yöntemleri de 

özellikle cerrahi tedavide foküsün 

yerini saptamada kullanılmaktadır. 

Epilepsi Tedavisinde 
Neler Yapılır?

Epilepsilerin tedavisinde epilep-

si ilaçları kullanılır. Bunlar, nöbetleri 

durdurur ve çeşitli etki mekaniz-

maları vardır. Epilepsi ilaçlarını çok 

düzenli kullanmak gerekir. Birden 

kesilmeleri, hayati tehlikeye neden 

olabilen ve nöbetlerin sürekli ardı-

şık olarak gelmesi şeklinde beliren 

duruma yol açabilir. Bu ilaçların yan 

etkileri de çeşitlidir. Tüm bu neden-

lerle epilepsi hastası ile hekimi ara-

sında çok iyi bir iletişim olmalıdır. 

Bazı durumlarda serumdaki kan 

ilaç düzeylerine bakılması gerekir. 

Ayrıca ilaçların kan, karaciğer ve 

böbreklerde yapabileceği yan etki-

ler yönünden izlenmeleri gerekir. 

Kan testlerini belirli aralıklarla yapıl-

ması gerekebilir. 

İlaç tedavisi bazı ekollere göre 

en az 2 yıl, bazı ekollere göre en az 

5 yıl nöbetsizlikten sonra yavaşça 

azaltılarak kesilebilir. 5 yıl nöbetsiz 

ve EEG’si normale dönmüş hasta-

larda ilaçların kesilmesinden sonra 

nöbetlerin tekrar başlama olasılığı 

% 30 civarında bulunmuştur.

EPİLEPSİ HASTALIĞI  
VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ0
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Nelere Dikkat Edilmeli?
Epilepsi hastaları epilepsi 
ilaçlarını çok düzenli kullan-
malıdır. Ayrıca epileptikler 
kendi kullandıkları epilepsi 
ilaçları dışındaki her ilacı da 
kullanamazlar. Nezle ve grip 
ilaçları, bazı antibiyotikler 
ve ağrı kesiciler, depresyon 
ilaçlarının bir kısmı ve bazı 
alerji ilaçları epileptiklerde 
nöbet yapabilir veya kanda 
epilepsi ilacının düzeyini 
etkileyebilir. Bu nedenle ve-
rilen bir ilacı almadan önce 
epilepsiyi tedavi eden heki-
me sorulmalıdır. 

Güneş altında fazla kalmak, 
uykusuz kalmak ve aşırı 
yorgunluktan kaçınmak 
gerekir. Alkollü içkiler, aşırı 
kahve tüketimi, çay, kola iç-
mek, uzun süre aç kalmak 
epilepsi hastalarında sakın-
calıdır ve bu gibi durumlar 
nöbetleri tetikleyebilmekte-
dir. Özellikle çocukluk çağı 
bazı epileptik sendromlarda 
yağdan zengin ketojenik 
diyet uygulanır, bunun dı-
şında epilepsi hastaları için 
gıda kısıtlaması yoktur. 

Uzman Görüşü



Modern yaşam tarzı gereği gittikçe ağırlaşan iş ve sosyal yaşam şartları, hareket sisteminde 
birçok soruna neden oluyor. Özellikle bel ve sırt ağrıları, yaşam boyunca insanların yüzde 
70’inde görülüyor.

BEL VE SIRT AĞRISINA 
YOL AÇAN SEBEPLER

Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

sahapdemirbogan@centralhospital.com

Duruş (Postür) Bozuklukları: İş yerin-
de ya da çalışma masasında devamlı ve düz-
gün olmayan bir duruş şekli, zamanla birçok 
kas spazmına ve bel ağrısına neden olur.

Fibrosit Sendromu: Kas spazmı ola-
rak da bilinir. Ağrı en sık sırt ve boyun böl-
gesinde, devamında da kol ve omuzlarda 
görülebilir. Yaygın bir ağrı şekli vardır. Ha-
talı duruş pozisyonları, zorlama, soğuk ve 
nemli bir ortamda kalmak bu rahatsızlığa 
sebep olur.

Omurga Eğrilikleri (Skolyoz): Skol-
yoz, omurganın sırt ve bel bölgelerinde 
görülebilen, yana doğru ve ekseni etrafın-
da dönen üç boyutlu eğriliğidir. Normal ve 
sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldı-
ğında yukardan aşağıya düz bir hat şeklin-
de uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa, sola 
ve hem sağa hem sola S şeklinde eğrilme 
gösterirken, aynı zamanda kendi eksenleri 
etrafında da döner. Bu eğilmeler omurga-
nın bir bölgesinde olabileceği gibi birden 
çok bölgesinde ve farklı yönlerde de olabilir.

Yansıyan Ağrılar: Herhangi bir orga-

nın verdiği ağrı, yansıyarak belde ağrılara 
sebep olabilir.

Fibromiyalji: Fibromiyalji, romatizmal 
bir hastalıktır ve kadınlarda çok sık görülür. 
Hastanın tüm tetkikleri normal çıktığından 
etrafına hasta olduğuna inandıramaz. Genel-
likle psikosomatik kökenli olduğu bilinir. Uyku 
bozukluğu, kas ağrıları, çabuk yorulma gibi 
belirtileri vardır. Bu rahatsızlıkta, fizik tedavi 
yöntemini uygulamak oldukça fayda sağlar. 

Bel Fıtığı: Genellikle bel omurları ara-

sındaki yastıkçığın yapısının bozulması ve 
dış tarafını kaplayan kıkırdağı yırtarak, iç yarı 

akışkan, nüvenin dışarı çıkıp çevredeki sinir, 
bağ ve omuriliğe baskı yapması sonucu olu-

şan ağrılardır.  

Osteoporoz: Osteoporoz yani kemik 
erimesi, belli bir yaştan sonra kemiklerin yaş-
lanmasına bağlı oluşan bir hastalıktır. Eriyen 
kemikteki küçük kırıklar ve çökmeler bel ve 

sırtta ağrılara yol açar.

Romatizmal Ağrılar: Omur eklemlerin-
de, kemiklerinde ya da omur çevresi kaslar-

da oluşabilmesi mümkün olan, romatizmal 
durumlar sonucu oluşan hastalıklara bağlı 
ağrılardır.

Bursit - Tendinit: Vücudun omur çev-
resindeki bazı tendon veya kasların kemiğe 

yapışma yerinde zorlanması yırtılması sonu-
cu oluşabilen şişlikler su toplamalarına bağlı 
ağrılı durumlardır.

EPİLEPSİ HASTALIĞI  
VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

444 77 99
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Bel, sırt ve boyun ağrılarının al-
tında yatan birçok sebep var-
dır. Özellikle büro - ofis işlerin-
de çalışan, en çok bilgisayar 
başında ve sabit pozisyonda 
oturan kişilerde; oldukça yük-
sek oranda kas - iskelet sistemi 
rahatsızlıkları görülür. 

Ağrılar için, büro - ofis çalışan-
larının alabileceği birtakım ön-
lemler vardır. Bel ve sırt ağrısı 
için, yüksek ve sert arkalığa 
sahip sandalyede oturulmalı, 
yumuşak ve alçak seviyeli yer-
lere oturmaktan kaçınılmalıdır. 
Sandalye ve koltukta bel, yas-
tıkla desteklenmeli ya da iyice 
yaslanılarak dik oturulmalıdır. 

Özellikle sabit duruş pozisyo-
nu çok önemlidir. Boynun dik 
pozisyonda durması, aynı şe-
kilde kalça ve bel bölgesinin 
de dik pozisyonda durması bu 
ağrıların biraz daha azalması-
na yardımcı olur ve tekrarla-
masını engeller.

Ağrılar İçin 
Alabileceğiniz 
Önlemler
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“İMPLANT” HAKKINDA 
MERAK EDİLENLER

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

serefezirganli@centralhospital.com

üzerine protez diş yapılır. Dişler her ye-

mekten sonra fırçalanmalı, implant etrafın-

da biriken yemek artıkları diş ipi ve dişlerin 

arasını fırçalamada kullanılan ara yüz fırça-

sı ile temizlenmelidir. Aksi takdirde implant 

etrafında biriken yemek kalıntıları zararlı 

bakteri ve diğer mikroorganizmaların yer-

leşmesine neden olur. Bu mikroorganiz-

malar implant etrafında iltihaplanmaya yol 

açabilir. Yeterli bakım yapılmazsa implant 

üstü protezin diplerinde diş taşları oluşur. 

Bu taşlar dişeti çekilmelerine ve kemik eri-

melerine neden olur. Dolayısıyla implantın 

açığa çıkması ve enfeksiyon sonucu imp-

lant kayıplarına neden olur.

İmplant Seçiminde 
Nelere Dikkat 
Etmeliyim?

Ülkemizde değişik fiyatlarda yüzlerce 

farklı markada implant firması bulunmakta-

dır. İmplant seçiminde karar verilecek mar-

ka iyi araştırılmalı, hekimin önerileri dikkate 

alınmalı ve marka bilinirliğine dikkat edil-

melidir. Seçimi yapılacak olan implantın 

daha sonraki yıllarda gereksinim duyul-

duğunda ara parçalarına kolay ulaşılabilir 

olması diğer aranılacak özelliklerden biridir. 

İmplant Sonrası 
MR veya Tomografi 
Çekilmesinde Herhangi 
Bir Sakınca Var mı?

MR çekimi sırasında oluşan manyetik 

alandan dolayı mıknatıs özelliği olan ma-

teryalleri MR cihazı kendine doğru çeker. 

Dolayısıyla mıknatıs özelliği olan demir, çe-

lik gibi materyalleri bulunduran kişilerde 

MR çekilmez. İmplant titanyumdan üreti-

lir ve titanyumun mıknatıs özelliği yoktur. 

Dolayısıyla implant yaptıran hastalarımızın 

MR çektirmesinde herhangi bir sakınca 

yoktur. Tomografi çekilmesinde ise mıkna-

tıs özelliğinin olup olmamasının herhangi 

bir önemi yoktur. İmplant uygulaması son-

rası tomografi de çekilebilir.

Köprü mü Tercih 
Etmeliyim, İmplant mı?

Köprü mü yoksa implant mı yaptırıl-

ması gerektiği hastalarımızın en fazla ka-

rarsız kaldığı konulardan biridir. Bu elbette 

öncelikle ağız yapısı ve dişin durumu ile 

ilgilidir. Bu nedenle öncelikle hekim ta-

rafından gerekli muayene yapılmalı ve 

uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki imp-

lantın köprü uygulamasına oranla birçok 

avantajı vardır. İmplant geleneksel köprü 

ve protezlere göre daha iyi konuşma ve 

çiğneme fonksiyonu sağlar ve daha uzun 

ömürlüdür. Dişeti ve kemiği desteklediği 

için köprü protezlere oranla daha doğal 

ve estetik sonuçlar verir.

Herkes İmplant 
Yaptırabilir mi?

İmplant her ne kadar yeterli kemik 

miktarı olan ve kemik yoğunluğu iyi olan 

herkese yapılabilse de öncelikli dikkat edil-

mesi gereken konu hastanın genel sağlık 

durumudur. Örneğin diyabet hastalığı dik-

kat edilmesi gereken önemli bir durum-

dur. Diyabet hastaları, ilaçlarını düzenli kul-

lanır ve hekim kontrolü altında olurlarsa, 

kan şekeri düzeyleri belirli bir seviyede 

tutularak implant tedavisi yaptırabilirler.

İmplantın Bakımı Nasıl 
Olmalı?

İmplant kemikle kaynadıktan sonra 

Central 
Diş Kliniği’nde 

implant uygulamaları 
deneyimli ve uzman 

ekip tarafından 
yapılmaktadır.

hizmet vermektedir.

Hafta içi ve Cumartesi 23:00  ’a kadar



Soğuk algınlığı veya gribe yakalanan anne adayları istirahat, bol sıvı alımı, vitamin takviyeleri ve 
belirtilerine göre ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarla tedavi edilir. Ancak ilaçların hiçbiri doktora 
danışılmadan kullanılmamalıdır.

Grip Aşısı Yaptırılabilir

Grip aşısı canlı virüs içermeyen 
hamilelikte ve emzirme dönemin-
de kullanılabilen güvenli bir aşıdır. 
Salgın mevsimlerinde ya da şeker 
hastalığı, astım gibi yüksek risk 
faktörü olan gebelere ilk trimester 
sonunda veya 2. 3. trimesterde aşı 
yapılabilir. Bununla birlikte annede 
gelişen antikorlar bebeğe de geçe-
rek yaşamının ilk aylarında bebeği 
de gribe karşı koruyacaktır. Aşı için 
en ideal dönem Ekim ya da Kasım 
aylarıdır. 

UZMAN GÖRÜŞÜ

GEBELİKTE SOĞUK 
ALGINLIĞI VE GRİP

Sonbahar ve kış aylarında doğada 
mikropların görülme sıklığı artar. Özel-
likle kapalı alanlarda (işyeri, okul, kreş, 
vb.) uzun süre kalma, havalandırmanın 
iyi olmaması, soğuk nedeniyle vücu-
dun direncinin düşmesi, sigara duma-
nı, düzensiz ve yetersiz beslenme gibi 
etkenler üst solunum yolu enfeksiyon-
larının görülme sıklığını artırır. Normal 
kişilerde bile oldukça rahatsızlık veren 
bu tür sorunlar, gebelik döneminde 
daha fazla sıkıntı yaratır. Anne adayları 
bu dönemde bebekleri için daha fazla 
endişe duyar. 

Soğuk Algınlığı ve 
Grip Aynı Değildir

Soğuk algınlığı ve grip çoğu zaman 
birbirinin yerine kullanılsa da aslında 
birbirinden farklı durumlardır. Bu iki 
hastalığa da farklı tipte virüsler sebep 
olmaktadır. Soğuk algınlığı daha çok 
burnu etkiler. Burun akıntısı, burun tı-
kanıklığı, hapşırma, gözlerde kızarıklık, 

hafif boğaz ağrısı, kulak ağrısı ve hafif 
öksürük olabilir. Ancak bu şikayetler 
şiddetli değildir ve sıklıkla ayakta at-
latılabilir. Gripte belirtiler daha şiddetli 
olup vücudun diğer bölgelerinde de 
farklı şikayetlere neden olur. Ateş, tit-
reme, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, 
soluk almada güçlük, baş ağrısı, tüm 
vücudu etkileyen kas ağrısı, halsizlik 
ve iştahsızlık görülebilir. 

İlaç Kullanımına 
Dikkat Edin

Bu hastalıklar genel olarak istira-
hat, bol sıvı alımı, vitamin takviyeleri 
ve belirtilere göre ağrı kesici, ateş dü-
şürücü ilaçlarla tedavi edilir. Bu ilaçla-
rın hiçbiri doktora danışılmadan kul-
lanılmamalıdır. Bunlarla birlikte yine 
gebeliği etkilemeyen burun spreyleri 
ve öksürük ilaçları eklenebilir. Antibi-
yotikler sadece sinüzit, bronşit ya da 
zatürre gibi bakteriyel enfeksiyonun 
eşlik ettiği durumlarda kullanılır. 

Kışın Kalabalık ve 
Kapalı Ortamlardan 
Uzak Durun

Bu hastalıkların bulaşması damla-
cık enfeksiyonu şeklinde olur. Virüslü 
olan kişinin hapşırması halinde, çok 
sayıda virüs hava yoluyla diğer 
kişilerin dış ortama açılan 
ağız, burun, göz gibi alanla-
rından enfeksiyonu oluş-
turur. Virüsün bulaştığı 
kişiler 2 gün süreyle 
kendileri de bulaş-
tırıcı olurlar. Hasta-
larda ilk belirtiler ol-
duğunda, bulaşıcılık 
daha fazladır. Bulaş-
ma temas halinde 
bile gerçekleşebilir. 
Bu nedenle gebele-
rin kalabalık ve kapalı 
ortamlardan özellikle kış 
aylarında uzak durması 
gerekir.

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

 yarentubabektas@centralhospital.com

“İMPLANT” HAKKINDA 
MERAK EDİLENLER

Gebelikte 
soğuk 

algınlığı ve grip, 
önemsenerek 

doktora danışılması 
gereken bir 
durumdur.



Sarılık yaşamın ilk haftasında, vaktinde doğan bebeklerin yaklaşık % 50 - 60’ında ve prematüre 
bebeklerin % 80’inde görülmektedir. Yeni doğan bebeklerde mutlaka az veya çok derecede 
sarılık olmaktadır.
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Bebeklerde Sarılık 
Süreci Nasıl Olur?

Sarılık, kanda safra boyasının yani 

bilirubinin birikmesine bağlı olarak, 

deri ve mukozaların sarıya boyan-

ması halidir. Yenidoğanda bilirubinin 

normal kabul edilebilecek değeri 2 - 4 

mg’dır. Eğer bu değer 4 - 7 mg’ı aşar-

sa, ikter dediğimiz sarılık ortaya çıkar. 

Sarılık önce burun, yüz, göz akları ve 

göğüste daha sonra da bacaklarda be-

lirgin hale gelmeye başlar. Eğer teda-

vi edilmezse, oluşum nedenine göre 

değişmek kaydı ile tüm vücut sararır 

veya belirli bir noktadan sonra başla-

dığı sıra ile azalarak kaybolur. İlk 2 gün 

içinde ortaya çıkan sarılığı ciddi olarak 

araştırmak gerekir. Çünkü normal ka-

bul edilebilecek sarılık ancak 3 gün-

den sonra görünür hale gelir. 

Yenidoğan Sarılığı 
Nasıl Meydana Gelir?

Kanda bulunan kırmızı küreler 

belli bir süre yaşayıp, ölür ve değişik 

yerlerde imha edilir. Bu ortaya çıkan 

hemoglobin, değişikliklerden geçerek 

önce biliverdin, sonra bilirubin (indi-

rekt bilirubin) dediğimiz bir maddenin 

belirmesine yol açar. Normalde bu 

madde karaciğere taşınır. Orada ka-

raciğer hücreleri tarafından bağlanır 

(direkt bilirubin) ve safra yolu ile atılır. 

Yeni doğan bebekte bu mekanizma 

tam çalışmadığı için, bu maddenin 

miktarı kanda artar. Sonunda cilt ve 

mukozalarda birikerek sarılığın ortaya 

çıkmasına neden olur.

Bilirubinin Vücuda 
Zararı Var mıdır?

Karaciğerde tutularak bağlanmış 

olan direkt bilirubinin zehirli etkileri 

yoktur. İndirekt bilirubin ise, belli bir 

miktarı aşana kadar çocuğa zarar ver-

mez. Ama bu miktarı aşınca, beyin ve 

omuriliğe geçerek bu dokuları da 

boyar. Sinir dokusu için zehirli olan 

bu madde burada birikerek ölüm-

cül de olabilecek veya ömür boyu 

kalabilecek zararlara neden olur. 

(Hastada kernikterus denilen ve 

ömür boyu hem fiziksel ve hem 

de nörolojik izler bırakacak olan 

bir hastalığın ortaya çıkışına ne-

den olmaktadır.)

Fizyolojik Sarılık Ne 
Demektir?

Gününde doğan bebeklerin  

% 60’ında, erken doğanların ise  

% 80’inde, 2 - 3. günden sonra baş-

layan bir sarılık ortaya çıkar ki buna 

fizyolojik sarılık denmektedir. Fizyo-

lojik sarılık 7 - 10 gün içinde kaybo-

lur. Erken doğan bebeklerde 12 mg, 

normal doğanlarda ise 14 - 16 mg’a 

kadar normal kabul edilir. 

Kan Gruplarının 
Uyuşmazlığından 
Oluşan Sarılık

Annenin kan RH faktörü nega-

tif ve bebeğinki pozitif ise, bebeğin 

bu + faktörü annenin kanına geçtiği 

zaman, antikor denen bir madde-

nin yapımına neden olur. Bu madde 

daha sonra tersine olarak anneden 

bebeğe geçer ve bebeğin kanındaki 

kırmızı kürelerin patlamasına neden 

olur. Bu durum istenenden daha faz-

la indirekt bilirubinin açığa çıkma-

sına neden olur. Böylece fizyolojik 

miktarları çok aşan sarılıklar ortaya 

çıkar. Bu da acil durum yaratır. 

Tedavide Ne Yapılır?

Sarılık durumunda tedaviye anne 

karnında veya doğumdan sonra baş-

lanabilmektedir. Anne karnında iken 

ağır sarılık saptanan olgularda, intra-

uterin transfüzyon denilen anne kar-

nında bebeğe, bebeğin kendi kordo-

nundan uygun kanın verilmesi işlemi 

uygulanabilir. Ancak bu uygulama 

34 haftadan büyüklere uygulanmaz. 

Doğumdan sonra eğer bebeğin 

kan bilirubin değerleri çok fazla ise 

kan değişimi yapılır. Daha hafif olgu-

larda fototerapi yapılır.  Fototerapi 

belirli dalga boyundaki ultraviyole 

ışınlarının (UVB) kullanıldığı bir teda-

vi yöntemidir. Bu ışık bilirubinin idrar 

ve dışkı yoluyla vücuttan atılmasını 

sağlar. Fototerapi bebeğe herhangi 

bir şekilde zarar vermez.

YENİDOĞAN  
BEBEKLERDE “SARILIK”

Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı 

zeynebgurbuz@centralhospital.com

Uzm. Dr. Süha Ünüvar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

suhaunuvar@centralhospital.com



BEBEĞİMDE “BESİN 
ALERJİSİ” OLABİLİR Mİ?

Uzm. Dr. Özlem Sipahi

ozlemsipahi@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  

Besin alerjisi bağışıklık sisteminin aslında zararsız olan bir besin maddesini, zararlı bir madde 
olarak algılamasıdır. Vücut buna yanıt olarak savunma sistemini harekete geçirir.

Ciltte görülen belirtiler
4 Kaşıntı
4 Kızarıklık
4 Döküntü
4 Yerel şişlikler

Sindirim belirtileri
4 Bulantı/kusma
4 Karın ağrısı
4 Kanlı ishal 
4 Kilo alamama
4 Besini reddetme

Solunum belirtileri
4 Hapşırık, öksürük
4 Hışıltı
4 Nefes darlığı 
4 Burun tıkanıklığı, gözlerde kı-
zarma, şişme, sulanma

Besin Alerjisinin  
Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde en sık ve erken gö-

rülen alerji türü inek sütü alerjisi ol-

makla birlikte, kabuklu kuruyemişler 

(dolayısıyla ayçiçeği yağı), susam (ta-

hin, simit), balık, kabuklu deniz hay-

vanları, yumurta, buğday da (ekmek, 

makarna, un) sık alerjiye sebep olan 

besinlerdir. 

İnek Sütü Alerjisi 
Nedir?

İnek sütü alerjisi, bağışıklık siste-

mimizin inek sütündeki proteinler-

den birine veya birkaçına karşı aşırı 

duyarlılık geliştirmesi durumudur. 

YENİDOĞAN  
BEBEKLERDE “SARILIK”

Genellikle yenidoğan döneminde 

başlar ve yaşamın ilk yılında en üst 

düzeyine ulaşıp, çocukluk dönemin-

de iyileşme eğilimi gösterir. İnek sütü 

alerjisi olan çocukların diyeti uygun 

şekilde düzenlendiğinde gelişme 

geriliği yaşanmaz ve diğer çocuklar 

gibi büyüyüp gelişirler. Hastaların 

yüzde 85’inde 3 - 4 yıl içinde, yüzde 

85’inde ise 5 yaşına kadar düzelme 

görülür. Düzelmenin ardından ço-

cuklar süt ve süt ürünlerini sorunsuz 

tüketebilirler. 

Ne Yapmalıyım?

Bebeğiniz henüz ek gıdalara geç-

mediği ve sadece anne sütü ile bes-

lendiği halde, sizin yediğiniz gıdalara 

bağlı alerjileri olabilir. Alerji düşünülen 

bebekler eğer sadece anne sütü ile 

besleniyorsa annenin diyetinden be-

lirtilen gıdalar çıkarılır. İnek sütü içe-

ren gıdalar tereyağı, süt tozu, peynir, 

krema, yoğurt ve çoğu paketli gıdada 

bulunan peynir altı suyu tozu oldu-

ğundan bu diyet oldukça zordur ve bir 

diyetisyen ile görüşüp besin eksikliği 

yaşamadan bu dönemi atlamanız için 

beslenmeniz düzenlenmelidir. 

Eğer mama alan bir bebek ise özel 

mamalara başlanacaktır. İnek sütü 

alerjisi için kullanılan mamalar bebe-

ği en iyi şekilde besleyecek şekilde 

geliştirilmiştir. Ancak inek sütü alerjisi 

olan kişilerin çoğunun keçi sütüne de 

alerjisi olduğundan, keçi sütü içeren 

mamalardan kaçınmalısınız. 

Besin Alerjisi 
Nedir?

Besin alerjisi bağışıklık sis-

teminin aslında zararsız olan 

bir besin maddesini, zararlı 

bir madde olarak algıla-

masıdır. Vücut buna 

yanıt olarak sa-

vunma sistemini 

harekete geçirir.  

Besin alerjileri 

bebeklik, ço-

cukluk döne-

minden ve hatta anne k a r n ı n d a n 

başlayarak görülebilmektedir. Anne 

baba ya da kardeşlerinde alerjik rinit, 

astım, egzama ve besin alerjisi olan 

bebeklerde alerjik hastalık gelişme 

riski artar. 

Uzman Bir Doktora 
Danışın 

Bebek alerjisi en sık cilt belirtileriyle 

seyreder. Bunlar kaşıntı, kızarıklık, dökün-

tü ve şişme gibi belirtilerdir. Bunun yanı 

sıra bebeğinizde kusma, dışkıda (azıcık 

da olsa) kan, dışkıda sümük (mukus), 

beslenmek istememe, kilo alamama gibi 

semptomlar var ise bu durumlar besin 

alerjisinden kaynaklanıyor olabilir. Şüp-

he edilen besinin bebeğin beslenmesin-

den çıkarılmasıyla şikâyetlerde düzelme 

görülüyorsa besin alerjisi şüphesi artar. 

Kesin tanı için bebeğin uzman bir doktor 

tarafından değerlendirilmesi gerekir.
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Bebeğiniz 
henüz ek 

gıdalara geçmediği
ve sadece anne sütü ile 

beslendiği
halde, sizin yediğiniz 

gıdalara bağlı alerjileri
olabilir.



“BEBEĞİMİ BİLİNÇLİ BÜYÜTÜYORUM” 

EĞİTİMİ İLGİ GÖRÜYOR

Bebeğinizle Vakit 
Geçirin

Hayatı hissetmemizi, algılamamızı 

ve bilinçli bir şekilde fark etmemizi 

sağlayan; duygularımızın, düşünce-

lerimizin ve davranışlarımızın oluş-

tuğu yer olan beynimizin yaklaşık % 

90’ı ilk 5 yaş içerisinde şekillenmek-

tedir. 

Doğum sonrasında yeni ebeveyn-

lerin kaygı ve merak hissettikleri 

dönem bebeklerinin eve alışma dö-

nemidir. Anne ve babalar ne ile kar-

şılaşacaklarını bilmezler. Unutulma-

malıdır ki yeni doğan bir bebek için 

yaşamın ilk 3 ayı hayata adapte olma 

dönemidir. Yeni doğan bebeğin du-

yuları tam olarak gelişmemiş oldu-

ğundan, alışma ve öğrenme onun 

için oldukça zor bir süreçtir. Bebek 

doğduğu gün annesini ve babasını 

tanır. Bebekler, anne ve babaları ne 

kadar çok ten temas kurarsa o kadar 

sakinleşir ve rahatlar. Bebeğin doğ-

duğu andan itibaren refleksleri var-

dır ve giderek gelişir.

Size İhtiyacı Var
Bebekler için duyduğu, gördüğü 

her şey onun için yeni ve heyecan 

verici olmasına rağmen, bu heye-

can anlarında kendini nasıl sakin-

leştireceğini bilemez. Bu yüzden ilk 

aylarda bebeğinizin sakinleşmek ve 

uykuya dalmak için yardıma ihtiyaç 

duyması çok normaldir. Bebeklerin 

aylarına göre uyku düzenini öğren-

mesi anne ve babasının istikrarı ve 

kararlılığı sayesinde olur. 

Bebeğin sosyo-duygusal gelişi-

mi için kendi kendini sakinleştirme 

becerisi kazandırmak, ihtiyaçlarının 

karşılanması için biraz beklemeyi öğ-

retmek ve bağımsızlaşmasını sağla-

mak gerekir. Bebek bakımının sağlıklı 

olabilmesi için bakımın mutlaka pay-

laşılması gerekir. Bebekler az sayıda 

kişinin benzer ve kararlı tutumlar 

sergilediği düzenli ortamlara daha 

kolay uyum sağlar. 

Uzm. Psk. Aycan Bulut
Uzman Psikolog

aycanbulut@centralhospital.com

Ten Tene Temas  
Çok Önemli

Bir bebek annesinin bedeninde orta-

lama kırk hafta geçirdikten sonra do-

ğar. O ana kadar tek bildiği, tanıdığı be-

den annesinin bedenidir ve doğumdan 

sonra annesinden ayrılmak istemeye-

cektir. Eğer annesinden ayrılırsa tepki 

verecek ve bu durum onda travma 

yaratacaktır. Yeni doğmuş bir bebek 

için anneden ayrılmak bir tehdittir ve 

bu hal çoğu zaman bebek için korkunç 

bir terk edilme duygusu anlamına ge-

lecektir.  Bebek bu tehdide ağlayarak 

tepki verir. Doğum sonrasında anne ve 

babası ile ten tene temas eden bebek-

lerin ağlama oranları düşük, hem ken-

dilerine hem de hayata güven duyma 

oranları daha yüksektir.

Sabırlı Olun

0 - 3 aylık dönem dünyanın ko-

şullarına uyumlanma sürecidir. Aynı 

zamanda aileler için de “Kucağa mı 

alıştırıyoruz?”, “Bizimle uyumaya he-

men alışır mı?”, “Bu kadar bağımlı 

olması doğru mu?” gibi endişe ve 

sorgulamaların başladığı dönemdir. 

Yaşamın ilk aylarında doyurucu ilgi 

alması bebeği şımartmaz ya da yanlış 

alışkanlıklar kazandırmaz. Davranışlar 

ve alışkanlıklar ilk 3 senede gerekir-

se değişebilir. Ebeveynlerin bebeğe 

gösterilen ilgiyi ve duyarlılığı sorgula-

mak yerine enerji ve motivasyonları-

nı yüksek tutmaları gerekir. Bebeğin 

kendine özgü huyları ne kadar çabuk 

öğrenilirse kendine olan güveninin 

oluşması daha da kolaylaşır.

Yeni doğan bebeğin fiziksel bakımı kadar psikolojik gelişimi de oldukça önemlidir. Her ay 
düzenlediğimiz ve ilgi ile karşılanan 0 - 12 Ay Bebek Gelişimi Eğitimi ile ailelerimize bebekleri 
ile sağlıklı iletişim kurmaları konusunda destek veriyoruz. 

Sağlık Bakanlığı tarafından “Be-
bek Dostu Hastane” unvanına 
layık görülen Central Hospital; 
yeni anne - babaların bebek geli-
şimi hakkında merak ettikleri her 
bilgiyi alabilecekleri kapsamlı bir 
eğitim programı düzenliyor.

Uzman Psikolog Aycan Bulut ta-
rafından verilen eğitimde bebe-
ğin bedensel, zihinsel, duygusal 
ve dil gelişim özellikleri, aylarına 
uygun kişilik ve psikolojik özellik-
leri, bebekle doğru iletişim kurma 
yolları, aylara göre oyuncak seçi-
mi, bebeğin hayata adaptasyonu-
nu sağlamanın yolları hakkında 
bilgiler anlatılıyor.

0 - 12 Ay Bebek Gelişimi Eğitimi 
programına yeni anne - babaların 
haricinde anneanne, babaanne 
ve dedeler de katılabiliyor.

Bebek Gelişimi Eğitimi’nde 
Ne Yapıyoruz?
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KRONİK BÖBREK 
YETMEZLİĞİ NEDİR? 

Hastalık son yıllarda daha böb-

rek yetmezliği başlamamışken tesbit 

edilen; idrarda protein kaybı, böbrek 

odaklı kanamalar, ilerleyici kistik has-

talıkları gibi kronik durumları da kap-

sayacak şekilde kronik böbrek hastalı-

ğı olarak ifade edilmektedir. Beş evresi 

olan hastalığın çoğunlukla ileri evre-

lere ulaşmış olmasına rağmen sessiz 

seyir göstermesi takipsiz hastalarda 

erken teşhis ve tedavi şansını kısıtla-

maktadır. 

Rahatsızlığın Nedenleri 
Nedir? 

Son döneme ulaşmış böbrek has-

talığının nedenleri incelendiğinde, 

hastaların yaklaşık % 40’ını şeker has-

taları, % 30’unu hipertansiyon hastala-

rı oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle di-

yaliz aşamasına gelmiş olan hastaların 

% 70 gibi büyük bir bölümü şeker ya 

da tansiyon hastalarından meydana 

gelmektedir. 

Gelişmekte olan toplumlarda şeker 

hastalığının yaygınlığı hızla artmakta-

dır. Hastaların yaklaşık % 30 - 35’inde 

Diyabetik Nefropati olarak isimlendiri-

len böbrek hastalığı gelişmektedir. Bu 

hasta grubunda böbrek tutulumunun 

hassas metodlar ile taranması ve teş-

hisi halinde gerekli önlemlerin zama-

nında alınması, kronik böbrek yetmez-

liğine olan ilerleyişi önleyebilmektedir. 

Takipsiz ya da tedavisiz hastalarda ise 

tablo son dönem böbrek yetmezliğine 

kadar ilerleyebilmektedir. 

Hipertansiyonun ülkemizdeki yay-

gınlığı da oldukça yüksektir. Neredey-

se her üç erişkinden birinde hipertan-

siyon hastalığı mevcuttur. Özellikle 

farkındalık oranlarının düşük olduğu 

kontrolsüz hipertansiyon olgularında 

uç organ hasarı kapsamında böbrek 

hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği 

gelişebileceği unutulmamalıdır. 

Bu gerçekler karşısında, gerek hi-

pertansiyon hastaları gerekse şeker 

hastalarının kronik böbrek hastalığına 

yakalanma riskleri nedeniyle böbrek 

fonksiyonlarının daha yakından takip 

edilmesi önemli bir gerekliliktir. Bu 

hastaların hiçbir yakınmaları olmasa 

dahi en az 6 aylık periyotlar ile böbrek 

hasarı bulgularının araştırılması tavsi-

ye edilmektedir. 

Diğer nedenler arasında böbreğin 

kistik hastalıkları, nefrit tipleri, kronik 

ve tekrarlayan böbrek enfeksiyonları, 

idrar yollarına ait kaçaklar, böbrek taş 

hastalıkları, özellikle romatizmal ağrı 

kesici ilaçların uzun süreli kullanımları 

gibi nedenler yer almaktadır. 

Rahatsızlığın Belirtileri 
Nedir?

Çoğunlukla hastalık dördüncü 

evreye kadar sessiz olarak ilerleme 

gösterir. Hastalığın en erken bulgusu 

gece idrara çıkma sıklığındaki artış ol-

masıdır. Gece bir seferden daha fazla 

idrara çıkan hastaların böbrek fonksi-

yon testlerini yaptırması erken tanıda 

önem arzetmektedir. Diğer belirtiler 

ve bulgular; ödem, tansiyon kontro-

lünde zorlaşma, idrarda köpüklenme, 

idrarda mikroskopik ya da aşikâr kana-

ma veya protein kaçağının olması gibi 

durumlardır. Son dönem böbrek yet-

mezliğine ulaşmış hastalarda iştahsız-

lık, bulantı, kusma, kaşıntı, kramp, hal-

sizlik gibi yakınmalar söz konusudur. 

Diyaliz ve Böbrek Nakli

Ülkemizde 2013 yılı itibari ile mil-

yon nüfus başına 870 son dönem 

böbrek yetmezliği hastası mevcuttur. 

Bu rakam toplamda yaklaşık 70.000 

hastaya karşılık gelmektedir. Bu has-

talar yaşamlarını diyaliz ya da böbrek 

nakli tedavileri ile sürdürmektedir. Yak-

laşık 55.000 hasta hemodiyaliz tedavi-

si, 5.000 hasta periton diyaliz tedavisi 

ile yaşama bağlanmakta iken yaklaşık 

10.000 böbrek nakilli hasta mevcut-

tur. Son dönem böbrek yetmezliğine 

ulaşmış hastaların yaklaşık % 30’unda 

geçmişlerinde düzenli nefrolojik takip 

olmadığı dikkati çekmektedir. Hasta-

ların yaklaşık % 40’ının üremi denilen, 

hastalığın ileri evresinde teşhis edildi-

ği ve hayatı tehdit eden ciddi bulgular 

ile acil koşullarda kateter yerleştirile-

rek diyaliz tedavisine başlatıldığı gö-

rülmektedir.

Prof. Dr. Suat Ünver
Nefroloji Uzmanı

suatunver@centralhospital.com

“BEBEĞİMİ BİLİNÇLİ BÜYÜTÜYORUM” 

EĞİTİMİ İLGİ GÖRÜYOR

Düzenli Kontroller  
Önemli

Yaşamı zorlayan bu kritik tablo-
lar oluşmadan, hastalığın erken 
evrelerde teşhis edilmesi, yüksek 
risk grubu hastalarda zamanın-
da yapılacak taramalar hiç şüp-
hesiz hem teşhiste hem de ta-
kipte kolaylıklar sağlayacaktır. Bu 
spesifik hasta grubu ile nefroloji 
uzmanı arasındaki düzenli kon-
trollere dayalı hasta hekim ilişkisi, 
hastaların her aşamada hasta-
lıkları ile ilgili bilgi sahibi olmaları 
açısından da önemlidir. 

Destek tedavilerinin zamanında 
planlanması ve uygulanması sa-
yesinde, erken evrelerde hastalı-
ğın kontrol altına alınması ya da 
son döneme gidişin geciktirilme-
si mümkün olabilecektir.

Kronik böbrek yetmezliği böbreğin süzme fonksiyonlarındaki ilerleyici azalma olarak 
tanımlanmaktadır. Hastalığın toplumda görülme sıklığı ve yaygınlığındaki artış dikkate 
alındığında bir halk sağlığı sorunu haline geldiği görülmektedir.
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Op. Dr. Hasan Küçükşahin

hasankucuksahin@centralhospital.com

Göz Hastalıkları Uzmanı

Erken katarakt bulguları yeni gözlükler, daha parlak ışık ya da okumak için büyüteç kullanmak gibi 
önlemlerle azaltılabilir. Ancak bu tür önlemlerin işe yaramadığı durumlarda, tek tedavi seçeneği cerrahidir. 
Cerrahi tedavi saydamlığını yitirmiş doğal lensin alınarak yerine suni bir lensin konulması ile yapılır.

Katarakt Nedir?

Katarakt gözün şeffaf lensinin say-

damlığını kaybetmesidir. Kişi katarakt 

geliştiğinde buzlu bir camın ardından 

bakıyor gibi görmekte fakat ağrı his-

setmemektedir. Lens, irisin arkasında 

yer alır ve keskin bir görüntü oluştur-

mak üzere ışığı retinaya odaklar. Kata-

rakt geliştiğinde lens, ışığı düzgün bir 

şekilde odaklayamaz ve retinada net 

bir görüntü oluşmaz. Katarakt başlan-

gıçta lensin tümünü kaplamaz 

ve görmede belirgin oranda bo-

zukluk yapmayabilir.

Kataraktın 
Nedenleri Nelerdir? 

En sık görülen neden yaş ilerle-

mesiyle birlikte lensin de yaşlan-

masıdır. Diğer nedenler ise;

4 Diyabet (Şeker hastalığı),

4 Gözün travmaya maruz kal-

ması,

4 Steroidler gibi ilaçlar,

4 Güneş ışığına uzun süre koru-

masız şekilde maruz kalmak,

4 Daha önce göz ameliyatı ge-

çirmek.

Katarakt Belirtileri 
Nelerdir?

Görmenizde ağrısız, zaman 

içinde gelişen bir bulanıklık ve 

azalma olur. Buna eşlik eden ışı-

ğa karşı hassasiyet, geceleri ara-

ba farlarından aşırı rahatsız olma 

gibi belirtiler de görülebilir. Bazı 

kataraktlarda yakın görmenin 

bozulması ve yakın gözlükleri-

nin sık sık değiştirilmesi ihtiyacının 

doğması olabildiği gibi yakın gözlük 

ihtiyacı azalabilir. Hastaların yakın 

görme bozukluğu düzelebilir, hasta 

gözlüksüz yakını okur hale gelebilir. 

Ama bu geçicidir ve uzak görmesi 

sıklıkla iyice azalmıştır.

Katarak Tedavisinde 
Ne Yapılır? 

Erken katarakt bulguları yeni 

gözlükler, daha parlak ışık ya da 

okumak için büyüteç kullanmak 

gibi önlemlerle azaltılabilir. Ancak 

bu tür önlemlerin işe yaramadığı 

durumlarda, tek tedavi seçeneği 

cerrahidir. Katarakt hastalığının bili-

nen ve günlük kullanımda kanıtlan-

mış bir ilaç tedavisi yoktur. Cerrahi 

tedavi saydamlığını yitirmiş doğal 

lensin alınarak yerine suni bir len-

sin (merceğin) konulması ile yapılır.

Bazı durumlarda, katarakt gör-

meyi etkilemese bile cerrahi ile alın-

malıdır. Örneğin şeker hastalarında 

göz anjiosunu veya lazer tedavisini 

engelleyen bir katarakt ya da göz 

tansiyonunda artışa neden olan bir 

katarakt, görme şikâyeti yapmasa 

da alınmalıdır.

KATARAKT TEDAVİSİ 
VE “FAKO” YÖNTEMİ

Katarakt Ameliyatlarında FAKO Yöntemi  

Katarakt cerrahisi, en güvenli ve 

etkili ameliyatlardan biridir ve tüm 

dünyada sıkça uygulanmaktadır.  

Katarakt ameliyatları küçük ve 

büyük kesili olmak üzere iki 

yöntemle yapılır.

Küçük kesili modern yöntemle 

FAKO (fakoemülsifikasyon), gözün 

önünü saat camı gibi kaplayan say-

dam korneaya küçük bir kesi yapılır 

ve buradan gözün içerisine sokulan 

bir prob yardımı ile lens ultrasonik 

olarak parçalanır ve emilerek katarakt 

alınır. Cerrahi sonrasında yapılan bu 

kesiye genellikle dikiş konulmaz. Ge-

niş kesili eski yöntemde ise göze daha 

geniş bir kesi yapılmakta ve lens bir 

bütün olarak çıkarılmaktadır. Bu cer-

rahi sonrasında yara yerine mutlaka 

dikiş konulması gereklidir.

Katarakt gelişmiş ve saydamlığını 

yitirmiş doğal lens çıkarıldıktan sonra 

yerine çoğunlukla, yüksek kaliteli suni 

mercek konulmaktadır. Bu mercek 

sayesinde göze gelen ışınlar net bir 

şekilde retinaya düşmekte ve görme 

problemi ortadan kalkmaktadır. Gö-

zün içine konulan bu mercek kalıcıdır 

ve daha sonra herhangi bir bakım ge-

rektirmez. Cerrahi bir problem ya da 

eşlik eden bazı göz rahatsızlıkları gibi 

durumlarda göz içerisine mercek ko-

nulmayabilir. Bu gibi durumlarda, göz-

lük, kornea üzerine konulan kontakt 

lens ya da ikinci bir cerrahi girişim gibi 

seçenekler söz konusu olabilir.
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SOMON DNA’SI İLE 
CİLDİNİZİ GENÇLEŞTİRİN

Son yıllarda estetik alanında yapılan gelişmeler ve yenilikler yaşlanma etkilerinden kurtulmak 
isteyen birçok insan için de umut oluyor. Özellikle ameliyatsız yöntemlerle yeniden gençleşmek 
isteyen kişiler Somon DNA’sını tercih ediyor.

madan sarkmaları toparlar. Ancak 

ciltte meydana gelen canlanma ve 

gençleşme hızı uygulama yapıldık-

tan 2 ay içerisinde ortaya çıkar.

İlk Seanstan İtibaren 
Gençleşin

Kadın - erkek, genç - yaşlı tüm 

cilt tiplerine uygulanabilen bu yön-

temde, ilk seanstan itibaren ciltteki 

etki anında görülür ve kademeli ola-

rak her seanstan sonra bu etki ar-

tar. Yaşlanma etkilerine (anti-aging) 

karşı en etkili uygulamalardan biri 

olan somon DNA’sı, diğer yöntemle-

re nazaran cilde daha farklı bir nem 

sağladığından etkisi çok uzun süre 

devam eder. Somon DNA’sı ortala-

ma olarak 1 yıl boyunca etkisini ko-

rur. Ancak her bireyin cilt yapısı ve 

ihtiyaçları farklı olduğundan seans 

aralıkları ve uygulama sayısı uzman 

hekim tarafından belirlenmelidir.

Somon Mucizesi  

Somon DNA’sı aşısı; cildi yeni-

den yapılandırmak, gençleştirmek 

ve onarmak amacıyla geliştirilen 

yeni ve etkili bir yöntemdir. İçeriğin-

de hyaluronik asit ve somon DNA’sı 

bulunur. Hyaluronik asit ve somon 

DNA’sı (polinükleotidler) vücut için 

tamamen doğal elemanlardır. Bu se-

beple uygulama sonrası, kişide her-

hangi bir reaksiyon göstermez. Bu 

özellikleri ile cilt yapısını destekler, 

güçlendirir ve cildin nem dengesini 

sağlar. Ayrıca cilt sıkılığını, esnekliğini 

ve parlaklığını yeniden kazanır. 

Stres Cildi 
Yaşlandırıyor

Hızlı ve stresli yaşam koşulları, 

çevresel faktörler, sağlıksız beslen-

me, düzensiz uyku ve sigara kullanı-

mı gibi nedenler yüzünden zaman 

içerisinde cilt kalitesinde bozulmalar 

görülebilir. Cildin doğal dengesini 

koruyan elastin lifler ve kollajenler 

parçalanabilir. Vücut eskisi kadar 

hyauronik asit miktarını dengele-

yemediğinden işlevinde değişimler 

görülebilir. Bunun sonucunda da cilt 

matlaşır, kurur ve elastikiyeti azalır. 

Yerçekiminin de etkisiyle ciltte sark-

malar ve gevşeklikler oluşabilir. Özel-

likle yaz döneminde bilinçsiz şekilde 

güneş ışınlarına maruz kalmak da bu 

durumu kolaylaştırabilir. 

Zamana Dur Deyin!

Ciltte yaşanan değişimler en çok 

yüz, dekolte, göğüs, boyun bölgesin-

de, dudak, göz çevresinde ve ellerde 

görülür. Ancak cildin zaman içerisin-

de kaybettiği nemi ve canlılığı somon 

DNA’sı ile telafi etmek mümkündür. 

Somon DNA’sı cilt yapısının düzen-

lenmesinde, yüz, boyun, dekolte, el 

ve dudak bölgelerinin yenilenerek 

onarılmasında kullanılır. Ayrıca göz 

çevresinde zamanla meydana gelen 

renk değişimlerinin, şişliklerin, koyu 

renkte halkaların ve kaz ayaklarının 

giderilmesinde oldukça etkilidir. Sık 

kilo alıp verme ve hamilelikten dolayı 

meydana gelen çatlakların yok edil-

mesinde de kullanılır. Bunların yanı 

sıra hormonal nedenlerle dökülen 

saçlar, akne, iç kol ve dizlerde meyda-

na gelen sarkmalar ve çatlaklar teda-

visinde de somon DNA’sı uygulanır. 

Mimikleriniz 
Kaybolmaz

Botox ya da ameliyatlı işlemlerin 

aksine somon DNA’sı yüzdeki doğal 

ifadeyi değiştirmez. Bu uygulama cil-

din mevcut yapısını güçlendirerek, es-

neklik ve sıkılığı artırır. Somon DNA’sı 

sayesinde yenilenen hücreler sonu-

cunda ciltte gözle görülür bir gençlik 

sağlanır. Özellikle dekolte, göğüs ve 

boyun bölgelerinde etkili olan somon 

DNA’sı, cerrahi müdahaleye gerek kal-

UYGULAMA  
NASIL YAPILIR?

2 Aşamada Kalıcı Çözüm

Somon DNA aşısı, çok küçük 

ve ince iğneler yardımı ile deri 

altına enjekte edilir. Ağrısız ve 

acısız olduğundan anestezi ge-

rektirmez. Uygulama genellikle 

2 aşama olarak planlanır. İlk aşa-

mada cildin nem dengesini sağ-

layabilmek için hyaluronik asit 

tedavisi ile kaybedilen nem geri 

kazandırılır. Böylelikle asıl tedavi 

için cildin alt yapısı da sağlan-

mış olur. Bu işlem 2 hafta kadar 

sürer. İlk aşamanın ardından 

cildin gençleşmesini sağlayan 

ikinci kısma başlanır. 

Somon balığı DNA’sından elde 

edilen bir serum derinin altına 

enjekte edilir. Bu işlem saye-

sinde cildin ihtiyaç duyduğu 

tüm proteinler sağlanmış olur. 

Bu proteinler sonucunda da 

cilt gençleşmeye ve elastikiye-

tini kazanmaya başlar. Somon 

DNA’sı aşısı ameliyatsız bir 

uygulama olduğundan kişiler 

günlük hayatlarına hemen geri 

dönebilirler.

444 77 99
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Uzm. Dr. Hicran Ercan
Dermatoloji Uzmanı
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Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Gebelik Eğitimi’ne bu ay da 

yoğun katılım vardı.  Uzman eğitimci kadromuz anne adaylarını gebe-

likte sağlıklı beslenme, anne sütünün önemi, ağrısız (epidural) normal 

doğum yöntemi, emzirme teknikleri, bebek banyosu gibi konularda bil-

gilendirdi. Detaylı bilgi ve kayıt için;  annebebek@centralhospital.com

Anne ve baba adaylarının yoğun ilgi gösterdiği Bebek Bakım Progra-

mı’nda katılımcılarımıza, uzman hemşiremiz eşliğinde, uygulamalı olarak 

emzirme tekniklerini, bebek banyosunu, bebek masajını ve bebek bakımı-

nı anlattık. Detaylı bilgi ve kayıt için; annebebek@centralhospital.com 

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 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 öğrenebilirsiniz. Detaylı bilgi ve kayıt 

için; annebebek@centralhospital.com 

Baba Eğitimi’nde 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 Eğitiminde Anne Adaylarını Ağırladık

Bebek Bakım Programına Yoğun İlgi Vardı

Torunum Geliyor Eğitimi;  
Torunlu Hayata Hazır mısınız?  

0 - 12 Ay Bebek Gelişimi Eğitimi ile 
Ailelerimizi Bilinçlendiriyoruz 

Baba Eğitiminde Baba Adayları ile Bir Araya Geldik



@centraltrINSTA CENTRAL
Tüm okuyucularımızın keyifle takip edeceğini düşündüğüm InstaCentral’ın 
yeni sayfası yine dopdolu. Bu ayki Instagram önerilerinin her biri 
birbirinden değerli hesaplardan oluşuyor.

Esra Kaftan
esrakaftan@centralhospital.com

@esrakaftan

Kurumsal İletişim Yöneticisi

Teknolojik Anneler  
(@teknolojikanneler)
Teknolojik anneler eğlenceli ve enerjikler. 
Öneride bulundukları ürünler de çok keyifli. 
Kurucularından İpek Hanım ile ilişkilerimiz 
eskilere dayanıyor. Çok sık görüşemesek 
bile sevgi bağımız her zaman devam eder, 
paylaşımlarımızı görür, like like eder, takipte 
kalırız.  

Uykusuz Anneler (@uykusuzanneler)
Kızım dokuz yaşına geldiği için “uykusuz 
anneler” durumunda değilim. Fakat 
beğeniyle takip ediyorum. Gerçekten de 
anne baba olduktan sonra yaşananları 
birebir tasvir ediyor, hatta geçmiş yıllarıma 
gönderme gibi oluyor. Biraz kara mizah, biraz 
gerçekler, biraz keyif... Hepsini bulabileceğiniz 
güzel bir adres olarak tavsiye olunur. 

Gamze Malkoç (@legabebe)
Central’da yaptığımız etkinliklerde tanışmıştık 
Gamze Hanım’la. O dönemde Berra ufacık 
bir bebecikti J Uzun süredir takip ettiğim 
adresler arasında yer alan @legabebe’yi 
artık @legabebeaktivite adresinden de 
merakla takip ediyor ve süper aktivitelerini 
kaçırmamaları için yakınlarıma iletiyorum. Bu 
yolda kolaylıklar dilerim. 

Özge Kopuz (@ozgekopuz)
Instagram sayfasını takip etmemi sağlayan 
ilk neden birbirinden güzel 3 çocuğuyla 
ilgili paylaşımları ve bir anne olarak 
kızımla ilgili farklı bilgiler edinebildiğim 
#özgeilehaftalıksohbet uygulaması. 
Kendisini tanımasam da pek çok ortak 
tanıdığımızın olduğunu bildiğim Özge 
Hanım’a sevgilerimi iletiyorum.    

Janset Paçal (@jnstpcl)
Janset ile ekran sayesinde ilk tanışmam 
1999 yılında yayınlanmaya başlayan 
“Ayrılsak da Beraberiz” dizisine dayanıyor. 
Dizi başlar, bizler ekran karşısına geçeriz. 
Aradan 16 yıl geçmiş halen dizide geçen 
diyaloglar zaman zaman hafızama takılır. 
Nostalji bir yana paylaşımlarını severek ve 
ilgiyle takip ediyorum.       

Numerusclauses (@numerusclauses)
Central’ın Fizik Tedavi biriminde Myofasial 
seansları sırasında tanıştık sevgili nam-ı 
değer @numerusclauses ile. Seans bir 
taraftan devam ederken samimi bir 
sohbete daldık birlikte. Instagram sayfası da 
takibe alındı tabii ki J Kendisini tanımaktan 
ve kısa da olsa paylaşımlarda bulunmaktan 
memnuniyetimi iletmek isterim.

Gülhan Şen (@gulhan_sen)
Pek çoğumuz gibi sizler de “Gülhan’ın Galaksi 
Rehberi”ni seyretmişsinizdir. Gezdiği ülkeleri 
sanki oradaymışız gibi bize hissettirebilmesi, 
enerjisi, samimiyeti, gülen yüzüyle gerçekten her 
seferinde keyifle izlediğim bir program. Gezmeye, 
farklı ülkelerin farklı güzelliklerini görmeye 
meraklıysanız siz de benim gibi @gulhan_sen 
instagram sayfasını takip edebilirsiniz.

Onur Buldu (@onurbuldu)
Hepimiz Güldür Güldür Show’un 
müdavimlerindeniz. Haftayı yorgun argın 
tamamladığımız cuma gecelerinde adeta 
bize ilaç gibi gelen, gülmekten çenelerimizin 
ağrıdığı bir program. Onur Buldu nam-ı diğer 
Bilal J en sevdiğim karakterlerden. Mesleğinde 
başarılarının devamını diliyor ve uzun yıllar bizi 
güldürmesini temenni ediyorum. 

Kaan Demir (@kaandemirofficial)
Tanıştırayım Central Bebekleri Arel ve Doğa. 
Demir ailesinin yeni ve kıymetli üyeleri. 
Central ailesi olarak bizlerin dileği bu sevimli 
bebeciklerin ailesiyle mutlu ve huzurlu bir 
dünyada sağlıkla büyümeleri.  #maasallah 

Ailemizden 

Biri
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Central Hospital Gürcistan Expo Sağlık Fuarı’nda

Central Hospital olarak, 23 Ekim Aşure Günü 

dolayısıyla aşure gününü kutladık ve misafirlerimize 

aşure ikramında bulunduk.  Paylaşmanın, 

dayanışmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan 

aşure ikramımızı misafirlerimiz sıcak gülümsemeleri 

ve içten teşekkürleriyle karşıladılar. 

Gürcistan’ın Tiflis şehrinde 15.’si 

düzenlenen Expo Georgia Sağlık  

Fuarı’nda Central Hospital olarak biz 

de yer aldık.  

Farklı ülkelerden sağlık 

temsilcilerinin katıldığı fuarda, 

Central standına yoğun ilgi gösterildi. 

Gürcistan Sağlık Bakanı Yardımcısı 

Valeri Kvaratskhelia standı ziyaret 

ederek, sağlık fuarına katılımımızdan 

dolayı memnuniyetini ve iyi dileklerini 

iletti.
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Darüşşafaka

Sompo Japon Sağlık Sigortası

Mapfre Fark Yok

Axa Sağlığım Tamam 

Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. 
Emekli Sandığı Vakfı

Eurocross Türkiye

Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.
Memurlar Emekli Sandığı Vakfı



Kış aylarına ev 
sahipliği yaptığımız 
şu günlerde 
kaplıcaların sıcacık 
ve şifalı suları sizleri 
bekliyor. İşte sizin 
için derlediğimiz, 
birbirinden şifalı 
kaplıca önerileri: 

KIŞ MEVSİMİNİN SICAK VE ŞİFALI MEKANLARI: KAPLICALAR

Afyon: Nam-ı diğer “Kaplıca Şehri”. Gazlıgöl, Heybeli 
ve Ömer kaplıcaları gibi seçenekleriyle şehir, birçok 
hastalığa şifa olmakta. Ayrıca tercih edenler için çamur 
banyosu diğer bir seçenek...

Bursa: Oylat Kaplıcaları, Kara Mustafa Suyu, Eski 
Kaplıca gibi kaynaklarıyla bir diğer kaplıca şehri olan 
Bursa, yemyeşil bitki örtüsü ve şifalı suları ile sizleri 
kaplıca keyfine çağırıyor. 

Ankara: Kaplıcaları ile meşhur olan illerden biri 
de Ankara. Kızılcahamam, Ayaş ve Haymana’daki 
kaplıcalar şifalı suları ile hem birçok hastalığa derman 
oluyor hem de fizik tedavi amacıyla kullanılıyor. 

Balıkesir: Birçok termal kaynağa ev sahipliği yapan 
Balıkesir; Edremit Güre, Derman ve Gönen kaplıcaları 
gibi kaynaklara sahip. Ayrıca İstanbul’a olan yakınlığı 
ile de şehrin gürültüsünden bunalanların gitmek 
isteyeceği bir yer olarak da akıllarda kalıyor.  

GEZİLECEK YERLER

Afyon’a gidip de o güzelim kaymağını 

 YEMEDEN,

Balıkesir’de Susurluk ayranı

İÇMEDEN,

Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret

ETMEDEN,

Bursa’ya gidip Ulu Camii’yi

GÖRMEDEN,
Dönmeyin.

MUTLAKA YAPINIZ...

GÜZEL ÜLKEMİZİ TANIYALIM

444 77 99
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Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medical Director, General Surgeon

rafetyigitbasi@centralhospital.com   

facebook.com/RafetYigitbasi

OBESITY TREATMENT
METABOLIC  
SURGERY METHODS

Type 2 diabetes, which aims 
to correct Bariatric surgery 
is now referred to as ‘Me-
tabolic Surgery’.  In parallel 
to this, metabolic surgery 
is increasing all over the 
world.  Recently, non- obese 
patients who have Type 2  
diabetes have been subject 
to research by experts to 
see if they are fit and may 
benefit from the resuts of 
undergoing metabolic sur-
gery.  This issue has not yet 
reached a scientific consen-
sus.  

Metabolic Surgery 
Is On The Rise

There are various surgical procedures that can be implemented for weight loss.  Because of 
the success rates of these procedures, health authorities have labeled surgical treatment of 
obesity as most effective.  

What Should Your Body 
Mass Index Be?

The excessive fat storage in the 

body is called obesity. Body weight in 

meters which is calculated by dividing 

height then squaring it. ‘Body Mass In-

dex’ (when BMI) measures between 

25 - 30 values overweight and 30 and 

above are classified as obese.  Morbid 

Obesity is when BMI ranks over 40 for 

those who are unable to lose weight by 

dieting. These people can be considered 

candidates for obesity procedures.  

Although obesity is more prevelant 

in modern nations, there has been incre-

asing health problems all over the world 

that have been linked to obesity.  Accor-

ding to the World Health Organization, 

60 - 65% of the United States population 

are overweight and one out of 4 of these 

people are considered obese.  The rates 

in our country are close to these values 

as well.  

Applied Surgical 
Operations

Morbidobese, (BMI> 40) or BMI 

between 35 - 40, accompanied by a vari-

ety of diseases related to obesity;surgery 

is applied resulting in effective weight 

loss. This is called  ‘Bariatric Surgery’. 

These operations restrict the stoma-

ch capacity and / or an amount bowel 

segment is bypassed and is allowed pa-

renteral administration. Thus, while res-

tricting the amount of food taken, it also 

reduces absorption of other foods. As 

these operations have proved success 

over and over again, healh authorities 

have agreed that the most effective tre-

atment for obesity is surgery.

Obesity Can Cause Many 
Diseases

Obesity, lays the  ground for many 

diseases including cancer.  Threatening 

many organs, diabetes Type 2, hyperten-

sion and any other disease where the the 

fat in the blood is charecterized by eleva-

ted metabolic syndrome.  In addition to 

effective weight loss in patients undergo-

ing bariatric surgery, there has been gre-

at improvement in patients with 

Type 2 diabetes hypertension by  

80 - 90 %.  Especially in those with Type 

2 diabetes,observed  cases of post-opera-

tive recovery starting in the early period, 

which suggests the effect of different 

mechanisms independent of weight 

loss. Since then many scientific studies 

on the subject have been made. 

Diabetes Is Preventable 
By Surgical Intervention

For many years in the United Sta-

tes the most practiced type of surgery, 

Gastric Bypass has proved to have the 

highest improvement for its diabetes 

patients. The Stomach Tube procedure 

has similar results.  Patients who follow 

up for 5 - 6 years with their doctors af-

ter these procedures have been seen to 

recover completely from the diabetes 

disease.  There have been cases in pati-

ents who have undergone these proce-

dures where full recovery of their type 

2 diabetes occured with no additional 

treatment.

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



OBESITY TREATMENT
METABOLIC  
SURGERY METHODS

Gastrointestinal Tract 
Diseases

Esophagus (esophageal) Dise-
ases: Reflux disease; particularly the 

esophagus, which leads to dysphagia in 

oesophageal other diseases, including 

cancer, polyps, diverticulitis, all kinds 

of foreign foods etc; escaping the pipe, 

accidental intake of chemicals, and any 

bleeding caused by the esophagus.

Stomach Disorders: The most 

common gastritis of gastric disease, be-

nign ulcer or malignant gastric cancer, 

bleeding of all kinds caused by gastric 

polyps and stomach (Helicobacter py-

lori and particularly rheumatic drugs) 

diagnosis as well as the removal of any 

foreign objects in the stomach. 

Diseases of The Small Intestine: 
Duodenum is the first portion of the 

small intestine which is connected with 

a ring in the stomach to the pyloric ring. 

Small intestine ulcers and bleeding re-

lated to these ulcers, the tightening of 

the area which can cause diarrhea and 

other diseased that can lead to weight 

loss. 

Colon Diseases: IBS, ulcerative coli-

tis, Crohn’s disease, diverticulitis, polyps 

and removal of polyps, interventions 

and diagnosis of bleeding from the 

colon with colon cancer (except those 

required to be operated on).

Perianal Diseases

Includes; Hemorrhoids, hemorrho-

ids, anal fissure, anal fistula and diagno-

sed rectal cancer, hemorrhoids, and the 

treatment of these diseases.

Liver Diseases

Includes the care and treatment for; 

Acute or chronic hepatitis, Hepatitis A, 

Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, pro-

tection with a vaccine, damage caused 

by alcohol and drugs, liver cirrhosis and 

bleeding caused abdominal diseases, 

kidney failure caused by cirrhosis, he-

patic cirrhosis after the diagnosis and 

treatment of cancer and hepatic coma.

Biliary Tract Diseases

Includes; Intrahepatic and extra-

hepatic biliary tract disease, gallblad-

der - biliary stones, diagnosis of biliary 

cancer, removal of bile duct stones, 

stenting of the bile duct has lost its 

operative chance of cancer treatment 

performed ERCP of palliative treat-

ment. 

Diseases of The 
Pancreas

Includes; Acute and chronic panc-

reatitis from pancreatic disease, panc-

reatic cysts and cancer cases diagno-

sed with inoperable stent placement 

and draining of cysts.

How Are These 
Diseases Diagnosed 
and Treated? 

Diagnosis is made by the use of 

very sophisticated biochemical and 

radiological examinations used today. 

Particularly the esophagus, stomach 

and small intestine of the patient; spe-

aking to tthe patient to understand 

them is the best way to make a diag-

nosis after an endoscopic examination 

has been performed. 

In the diagnosis and treatment for 

stones in the biliary tract and cancers, 

a special endoscopic equipment is 

used called the Duodenoskopi. 

Diseases of the Colon and rectal 

area, diverticulitis diagnosis, diagnosis 

and removing polyps, bleeding and 

interference with a cancer diagnosis 

is done with a fiber optic camera on a 

flexible tube passed through the anus. 

This procedure is called a colonoscopy. 

Also, Endoscopic ultrasound com-

bined with Ultrasonography can also 

help diagnose these conditions. 

Prof. Dr. H. Mehmet Sökmen
Gastroenterologist Specialist

DO WE KNOW WHAT 
GASTROENTEROLOGY IS?

K O Z Y A T A Ğ I

mehmetsokmen@centralhospital.com

Gastroenterology is the study of the normal function and diseases of the esophagus, stomach, 
small intestine, colon and rectum, pancreas, gallbladder, bile ducts and liver. It involves a detailed 
understanding of the normal action of the gastrointestinal organs including the movement of material 
through the stomach and intestine mobility, the digestion and absorption of nutrients into the body, 
removal of waste from the system, and the function of the liver as a digestive organ. 
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