Gürcistan'dan Central'a
Bir Sağlık Öyküsü

Necmi Yapıcı Central'da
Sağlığına Kavuştu

Gürcistan’da yaşayan ve hastanemizde Prof. Dr.
Rafet Yiğitbaşı’nın meme kanseri ameliyatı ile
sağlığına kavuşan M. Khamkhadze ve eşiyle
Gürcistan’dan Türkiye’ye ve Central’a uzanan
sağlık süreçlerini konuştuk.

Opr. Dr. M. Mustafa Altıntaş tarafından gerçekleştirilen kasık fıtığı ameliyatı sonrasında sağlığına kavuşan sanat dünyasının sevilen siması
Necmi Yapıcı ile hem sağlığını hem de sahne
çalışmalarını konuştuk.

Sayfa 4

Sayfa 5

GAZ E T E

41.
Sayı

centralhospital.com

I

facebook.com/CentralHospital

I

twitter.com/CentralTR

I

instagram.com/centraltr

OCAK - ŞUBAT 2016 | SAYI 41

AĞRI KESİCİLERE
DiKKAT!

Gastroenterel
Prof. Dr. Mehmoji Uzmanı
et Sö
Bilgilendiriyor kmen

Sayfa
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6
Yorgun ve Uykusuz Bakışlara
“Göz Kapağı Estetiği”
Göz kapağı ve çevresinde oluşan değişiklikler kişiye yorgun, uykulu,
mutsuz bir ifade vermekte; üst kapaklardaki yığılma ise hastanın
gözünü açmasını zorlaştırmaktadır. Göz kapağı estetik ameliyatı ile bu
problemler çözülebilmekte daha dinç, enerjik ve mutlu bakışlar elde
edilebilmektedir.

Sayfa 17

Mobil Sitemizi Ziyaret Ettiniz mi? centralhospital.com

BiLiNÇSiZ KULLANILAN
Diz ve Omuz Cerrahilerinde
“Artroskopi” Yöntemi
Diz, omuz ve diğer eklem zedelenmelerinde artroskopi
yöntemi çoğu zaman dikiş bile gerektirmeyen küçük
kesilerle, hastanın kısa bir süre içinde taburcu olmasını
sağlayan oldukça pratik bir cerrahi yöntemdir.

Sayfa 8/9

“Kum Dökme” mi,
İdrarda Kanama” mı?
İdrarda kan hücresi görülmesi birçok hastalığın
belirtisi olabilir. Bu nedenle dikkatli incelenmesi
gerekmektedir.

Sayfa 7

Sağlığınızı
CHECK-UP İle Koruyun
Sayfa 15

Estetik Diş Uygulamaları
Sayfa 10

Hamilelikte Unutkanlık
Sayfa 13
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Merhaba,
Gazete Central’ın 41. sayısı ile yine sizlerle birlikteyiz.
Yeni sayımızda da ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz
konularımızla karşınızdayız.
Bu sayımızda çoğumuzun sıklıkla yaptığı bir yanlışı
kapağımıza taşıdık ve bilinçsiz ağrı kesici kullanımına
dikkat çektik. Prof. Dr. Mehmet Sökmen bilinçsizce
kullanılan ağrı kesicilerin sağlığımız üzerindeki olumsuz
etkilerini değerlendirdi. Bunun yanı sıra Gürcistan’dan
gelerek hastanemizde sağlığına kavuşan Gürcü hasta
M. Khamkhadze ile ve yanı sıra sevilen tiyatro sanatçısı
Necmi Yapıcı ile yaptığımız röportajlar diğer yazılarımız
arasında yer aldı. Anne & Bebek bölümünde ise yine ilginizi
çekeceğini düşündüğümüz konuları hekimlerimiz sizler için
değerlendirdi.
Central’dan haberler kısmında bebek.com ile yürüttüğümüz
yeni projemizin detaylarını ve Kozzy Alışveriş Merkezi’nde
düzenlemiş olduğumuz unutkanlık söyleşisinin ayrıntılarını
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.
Sağlıklı günler dileriz.

Gazete Central Ailesi Olarak “İyi Seneler” Dileriz.
Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
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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.

Opr. Dr. Yusuf Temiz
Üroloji Uzmanı

7

1998 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan
Opr. Dr. Yusuf Temiz, 2006 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A. D. uzmanlığını tamamlamıştır. 2008 yılından itibaren
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

Dermatoloji Uzmanı

1997 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
olan Opr. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş, 2003 yıllında Lütfi
Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını
tamamlamıştır. 2012 yılından itibaren Central Hospital’da görev
yapmaktadır.

Opr. Dr. Dinçay Uluç
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

8/9

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.

Prof. Dr. H. Mehmet Sökmen
Gastroenteroloji Uzmanı

6

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.

Dt. Levent Mehmet Kalkan
Diş Hekimi

10

2002 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun
olan Diş Hekimi Levent Mehmet Kalkan, 2005 yılında İstanbul
Üniversitesi Otetik Diş Tedavisi üzerine yüksek lisansını
tamamlamıştır. 2014 yılından itibaren Central Hospital’da görev
yapmaktadır.

Uzm. Dr. Gonca Özmen

15

Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu

18

Esra Kaftan

Sevil Çolakoğlu

Kurumsal İletişim Yöneticisi

Bebek Odası Sorumlu Hemşiresi

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

1997 yılı Gebze Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan Çolakoğlu,
İsviçre’de 5 yıl hemşirelik yaptıktan sonra 2013 yılında Central
Hospital’da göreve başlamıştır. Hastanemizde, bebek odası
sorumlu hemşiresi olarak görev yapmaktadır.

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. Esra Kural

Genel Cerrahi Uzmanı

11

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

Uzm. Dr. Salim Bereket

5

Opr. Dr. M. Mustafa Altıntaş

2004 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan
Uzm. Dr. Esra Kural, 2011 Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde uzmanlığını almıştır. 2015 yılından itibaren
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

12

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

Beslenme ve Diyet Uzmanı

16

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

Uzm. Dr. Levent Üçkardeşler
Nöroloji Uzmanı

13

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. Afet Öncel

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

17

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.
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GÜRCİSTAN’DAN

CENTRAL’A

BİR SAĞLIK ÖYKÜSÜ
Gürcistan’da yaşayan ve hastanemizde Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı’nın meme kanseri ameliyatı
ile sağlığına kavuşan M. Khamkhadze ve eşiyle Gürcistan’dan Türkiye’ye ve Central’a uzanan
sağlık süreçlerini konuştuk.
Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzm.
rafetyigitbasi@centralhospital.com
facebook.com/RafetYigitbasi

Uzman Görüşü
53 yaşındaki Gürcistanlı M. Khamkhadze 3 ay önce sol memesinde
3 cm ebadında kitle fark etmiş. Ülkesinde yapılan görüntülemeler
ve patolojik inceleme sonucunda
kötü huylu tümör olduğunu öğrenmiş. Uzak metastaz saptanmayan
hastaya ameliyat olması gerektiği
söylenmiş. Kendi çevresinden Central Hospital ile temasa geçmesi
önerilmiş. Tarafımızdan tetkikleri
incelenen hasta davet edilerek hastanemize yatırıldı. Medical onkoloji
konsültasyonu sonucu cerrahi operasyonun öncelikle yapılması kararı
alındı.
Hastanın ısrarlı talebi olan “Meme
Koruyucu Cerrahi”nin mümkün
olabileceğini ancak ameliyat sırasındaki değerlendirme ile kararın
değişebileceği kendisine ve eşine
anlatıldı. Gerekli onamlar alındı. Operasyon salonunda patoloji uzmanı
hazır bulunduruldu. Meme koruyucu teknikle yeterli doku çıkarılıp patoloji uzmanınca incelendi. Cerrahi
sınırların riskli doku barındırdığının
bildirilmesi üzerine hastanın güvenliği adına memenin tümü alınacak
şekilde işlem genişletildi. Yine en
güncel bir metot olan boya enjeksiyonlu “Sentinel Lenf Biyopsisi” yöntemi ile koltuk altı lenflerinin hastalık
içerdiği anlaşılarak koltuk altı lenf
nodülleri tamamen alındı. Ameliyat
sonrası süreci sorunsuz seyreden
hasta üçüncü gün taburcu edildi.

Güveneceğimiz Hekimi
Central’da Bulduk
Rahatsızlığımızı öğrendikten sonra
oldukça zor bir süreç geçirdik; kaygılı ve
üzüntülüydük. Tabii ki hemen çözüm
yolları aramaya başladık. Hangi doktora,
hangi hastaneye gideceğimiz konusunda
araştırma yapmaya başladık. Gürcistan’da
da bu tip tedaviler yapılıyor ancak ciddi
bir rahatsızlık olduğu için en iyi yeri, en
iyi doktoru seçmek istedik. Her şeyden
önemlisi, güveneceğimiz bir hekim bulmaktı. Bir tanıdığımız bize Central Hospital’dan bahsetti ve uluslararası hasta
ilişkileri biriminiz aracılığıyla hastanenizle
iletişim kurduk.

Kendimizi Evimizde
Hissettik
Şunu belirtmek isterim ki ilk andan
itibaren yoğun ilgi ve alakayla karşılandık.
Kendimizi evimizde gibi hissettik. Uluslararası hasta ilişkileri biriminden ilgililer her
türlü konuda bize yardımcı oldu. Uçuşlarımızın ayarlanması, havaalanından

alınmamız, araç hizmeti, otele yerleştirilmemiz, tercüme işlemleri, hastanede
izlenecek prosedürler ve yapmamız
gerekenler konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ardından Rafet Bey’le tanıştık
ve kendisi bize ilk günden itibaren destek oldu, güven verdi. Her şeyden önce
korkularımızı yenmemize yardımcı oldu.
Başarılı bir operasyon geçirdik ve şimdi
çok şükür her şey yolunda.

Uzaktan Destek
Hizmeti Alıyoruz

Operasyondan Kısa
Süre Sonra İstanbul’u
Gezdim

bat kuruyoruz ve tedavi süreciyle ilgili

Operasyondan sonra kendimi çok iyi
hissettim. Kısa bir süre hastanede kaldım ve
çıktıktan 2 gün sonra İstanbul’u gezdik. Yani
kendimi o kadar sağlıklı ve iyi hissettim. Bu
esnada da uluslararası hasta ilişkileri biriminden ilgililer hep yanımızda idi. Hastane tarafından sağlanan araçla görmek istediğimiz
yerleri gezdirdiler, rehberlik hizmeti verdiler.
İstanbul gezisinden çok keyif aldık.

Zaman zaman yine kontroller için
geliyoruz ve ilk gelişimizdeki gibi yine
hasta ilişkilerinden ilgililer bize her konuda destek oluyor. Gürcistan’da olduğumuz zamanlarda da uzaktan destek
hizmeti alıyoruz. Aklımıza takılan herhangi bir şey olduğunda yetkililerle irtiher sorunun cevabını alıyoruz.

Rafet Bey’e ve Tüm
Ekibe Teşekkürler
Başta hekimimiz Prof. Dr. Rafet
Yiğitbaşı ve ekibi, hastane ve uluslararası hasta ilişkileri personeli olmak üzere
herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizlere bu zorlu süreçte çok yardımcı oldular, korkularımızı kaygılarımızı yenmemize yardımcı oldular.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, Khamkadze çifti, Uluslararası Hasta İlişkileri Uzmanı Osman Şeyhoğlu
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ÜNLÜ OYUNCU VE TIYATROCU

“NECMİ YAPICI” CENTRAL’DA
SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Sanat dünyasının sevilen siması Necmi Yapıcı hastanemizde kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.
Opr. Dr. M. Mustafa Altıntaş tarafından laporoskopik (kapalı) cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen
ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan Yapıcı ile hem sağlığını hem de sahne çalışmalarını konuştuk.

Necmi Yapıcı,
Gazete Central’a
dizisi ve son tiyatro
oyunları ile ilgili
konuştu...

Opr. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş
Genel Cerrahi Uzmanı
mehmetmustafaaltıntas@centralhospital.com

Uzman Görüşü

Necmi Bey Öncelikle
Geçmiş Olsun Diliyoruz.
Central Ailesi İle Nasıl
Tanıştınız?
Biz Central’a yıllardır gidip geliyoruz aslında. Her türlü rahatsızlığımızda buradayız diyebilirim. Bu nedenle
hekimleri yakından tanıyoruz, artık
neredeyse aile gibi olduk. Her kurumda aynı sıcaklığı, aynı ilgiyi göremeyebiliyorsunuz ama Central bu anlamda
bizim kendimizi rahat ve güvende hissettiğimiz bir hastane.

Geçirdiğiniz Ameliyattan
Bahseder misiniz?
Uzun zamandır bazı şikâyetlerim
vardı. Daha önceden de farklı konularda muayene olduğum ve bu nedenle
tanıdığım Opr. Dr. Mehmet Mustafa
Altıntaş’a kontrole geldim. Muayene
sonrası kasık fıtığı ameliyatı olmam

gerektiğini belirtti ve yapılan planlama ile laparoskopik yöntemle
ameliyatımı gerçekleştirdi. Hastanede 1 gün yattım ve taburcu
oldum. Yattığım sürece hekimim
başta olmak üzere kattaki tüm
hemşire ve çalışanlar benimle çok
ilgilendiler. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ve kolaylıkla taburcu oldum.

Ameliyat Sonrası
Nasıl Geçti?
Ameliyattan 1 hafta sonra sahneye çıkıp oyunumu oynadım. Dizi
çekimlerine devam ettim. Benim
gibi iş yoğunluğu veya ameliyat olması nedeniyle gözünde büyütenlere bir an önce planlama yaparak
ameliyatlarını gerçekleştirmelerini
öneririm. Bu bağlamda Opr. Dr.
Mehmet Mustafa Bey’e ve ekibine
de teşekkürlerimi tekrar iletmek
istiyorum.

Biraz da Oyunlarınızdan
ve Dizinizden Bahsedelim?
Çalışmalarınız Nasıl
Gidiyor?
Şu an Seksenler dizisinde “Çaycı
Mustafa” karakterini canlandırıyorum.
Biliyorsunuz “Seksenler” bir dönem
dizisi ve bize eskileri, eski dostlukları
ve aile yapısını anlattığı için izleyici tarafından çok beğeniliyor. Bunun yanı
sıra sahne aldığım iki tiyatro oyunu
var. 5. sezonunda olan “Benimle Delirir misin?” ve benim yazdığım “Pijamalı Adamlar”. İkisi de keyifli, bol kahkahalı ve eğlenceli oyunlar. Buradan
tüm okuyucularımızı da oyunumuza
davet etmiş olalım.

Teşekkür Ederiz. Tekrar
Geçmiş Olsun Diliyoruz.
Ben de her seferinde bizlere güven verdiği, rahatlık hissettirdiği için
Central hekimlerine ve tüm personele teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Halk arasında kasık fıtığı olarak
bilinen inguinal herniler aslında çok yaygın olarak karşımıza
çıkmaktadır. Günlük hayat konforunu azaltan ve birçok fiziksel
aktiviteyi zorlaştıran hatta engelleyen bir rahatsızlıktır. Hayatın
ve işin yoğun temposu içerisinde veya sporla uğraşan kişilerde
bu rahatsızlıktan en kısa sürede
ve en konforlu bir şekilde kurtulmak çok önem arz etmektedir.
Bu nedenle dünya standartlarında en konforlu ve hızlı bir şekilde
iyileşme sağlayan laparoskopik
cerrahiyi tecrübeli hekimlerin
ellerinden uygulanması kaydıyla
öneriyoruz.
Nemci Bey’i ameliyatının 10. gününde davetlisi olarak ‘’Benimle
Delirir misin?’’ tiyatro oyununda
izledim. Normal bir insanın bile
çok zorlanarak yapabileceği hareketleri, ameliyatlı birisi olarak
çok büyük bir ustalıkla yaptığını
gördüğümde, ameliyatın başarısı ve konforunu test etme şansını yakaladım.

KAPAK
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AĞRI KESİCİ İLAÇLARI

BİLİNÇSİZ TÜKETMEYİN
Ağrı kesiciler bazen direkt olarak (midede olduğu gibi) temasla yan etki oluştururken,
bazen metabolize olduğu organda, bazen de artık metaboliklerin atıldığı karaciğer, safra
yolları ile böbreklerde zararlı olabilmektedir.
Sindirim Sistemini
Olumsuz Etkiliyor

Prof. Dr. H. Mehmet Sökmen
Gastroenteroloji Uzmanı
mehmetsokmen@centralhospital.com

Ağrı Kesicilerin
Olumsuz Etkileri
Nelerdir?
Ağrı kesiciler bazen yalnız başına, bazen de başka ilaçlarla
kombine olarak, bazen ana
etken maddesi bazen de metabolitleri istenmeyen etkiler
oluşturur. Yine ağrı kesiciler
bazen direkt olarak (midede
olduğu gibi) temasla yan etki
oluştururken, bazen de metabolize olduğu organda bazen
de artık metaboliylerin atıldığı
karaciğer, safra yolları ile böbreklerde zararlı olabilmektedir.

Ağrı kesicilerin sindirim sistemi
üzerindeki olumsuz etkileri, kişiden
kişiye göre farklılık gösterebilir. Bazı
hastalarda ağrı kesici kullanımı sonrası çoğu zaman hafif, bazen de şiddetli
hazımsızlık olabilir. Bazı vakalarda ise
ciddi ülserlere, mide ve oniki parmak
bağırsağı (duodenum) kanamalarına
neden olarak kanama komplikasyonlarına da yol açabilir. Zamanında tedavi
edilmeyen kanamalarda şok, kalp krizi
(miyokard enfaktüsü) ve böbrek yetmezliği gibi ciddi durumlar oluşturur.
Ağrı kesiciler, midenin koruyucu
faktörlerinden mide mukus salgısını,
bikarbonat salgısını ve mide duvarının
damarlarını genişleterek kanlanmasını
artıran prostoglandin denen maddelerin salgılanmasını azaltır. Dolayısıyla da
mide ve bağırsak duvarının koruma ve
kanlanmasını azaltırlar. Ayrıca asit salgısını artırarak mide mukozası üzerine
de direkt tahriş edici bir etki göstererek
ülser açılmasına neden olurlar.

Toksik Hepatite
Dikkat!
Ağrı kesiciler özellikle crohn ve
ülseratif kolit olarak adlandırılan inflamatuvar (kronik ve iltihabi) bağırsak
hastalıklarında oldukça zararlıdır. Kontrolsüz kullanımları bu hastalıkların
alevlenmesine neden olabilir.
Genellikle bütün ilaçlar karaciğerde
metabolize olduğundan, ilacın ya kendisi ya da metabolitleri karaciğer hücresine, safra yollarına veya karaciğerin
damarları üzerinde istenmeyen yan
etkiler oluşturabilir. Bu durum toksik
hepatit olarak adlandırılır. Toksik hepatit nedeniyle bazı hastalar kronik hepatit, karaciğer sirozu ya da karaciğer
komasına girebilir. Bunun sonucunda
da hastaya karaciğer nakli gerekebilir.

Böbrekler Üzerindeki
Yan Etkileri
Ağrı kesicilerin böbrekler üzerindeki yan etkileri ise, mide ve bağırsak sis-

teminde olduğu gibi kanlanmayı artıran prostoglandinleri azaltarak yapar.
Kanlanması azalmış böbreklerde
glomerüler filtrasyon hızı azalınca,
böbreğin süzme fonksiyonu azalarak
vücutta tuz tutulmasına ve tansiyon
yükselmesine neden olabilir. Bilhassa böbreği tahrip eden (nefrotoksik)
başka ilaçlarla birlikte alındığında
böbreğin farklı bölgelerine zararlı etkileri artış gösterir. Bu durum da nefrit, nefrotik sendrom ve akut tubuler
nekroz (böbrek lezyonu) gibi çok ciddi böbrek hastalıklarına yol açabilir.
Bu hastalıklar zamanla tam böbrek
yetmezliğine neden olarak hastanın
diyalize bağımlı hale gelmesine veya
böbrek nakli ihtiyacına neden olabilir. Bazı durumlarda böbrek yetmezliğinin neden olduğu komplikasyonlara bağlı, elektrolit bozukluğu sonucu
kalp ritminde bozulma (aritmi), kalp
durması, kalp yetmezliği ve üremik
komaya bağlı ölümler de görülebilir.

Alerjen Bir Yapıya
Sahipseniz…
Bütün ilaç alerjilerinde olduğu gibi
ağrı kesici ilaçlarda da kişiye göre özel
etkiler oluşabilir. Bazı hastalarda idiosenkrazi (aşırı duyarlılık) olarak adlandırılan ve ilk kez kullanılan ilaca bağlı
olarak aniden gelişen, hafif veya çok
şiddetli alerjik reaksiyonlar görülebilir.
Ayrıca doza bağlı olarak belli miktarda
ilaç alımı sonrası alerjik cilt reaksiyonları veya karaciğer ve böbrek hasarı
oluşabilir. Bazı hastalarda da gecikmiş
etkiyle alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Bu tepkiler kendini basit
cilt döküntüleri ve kaşıntı olarak belli
edebildiği gibi, kimi vakalarda ciltte
şişkinlikler ve ciddi yaralar oluşarak
cilt lezyonları gelişebilir. Ağrı kesiciler astımlı hastaların astım ataklarını
da tetikleyebileceğinden doktor kontrolünde kullanılması şarttır. Dikkat
edilmesi gereken diğer bir noktada
uzman hekimin vermiş olduğu ağrı
kesicinin kullanım dozunda aşırıya kaçılmamasıdır. Bu sebeple de reçetede
belirtilen miktar ve önerilen kullanım
süresi haricinde kesinlikle ağrı kesici
ilaç alınmamalıdır.

Hemen İlaca
Sarılmayın!
Vücutta meydana gelen hafif bir
ağrı için hemen ilaç kullanılmamalıdır.
Ağrının şiddeti çok değilse sessiz ve
karanlık bir ortamda uyumak, rahatlatıcı bitki çayları içmek, başa çok soğuk
olmayan temiz bir havlu koymak ya da
açık havada yürümek fayda sağlayabilir. Eğer hastada ağrı dışında kusma ve
görme bulanıklığı gibi belirtiler var ise
bu durum beyin hastalıklarına işaret
edebileceğinden vakit kaybetmeden
uzman bir hekime başvurulmalıdır.
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“KUM DÖKME” MI,

“İDRARDA KANAMA” MI?
İdrarda kan hücresi görülmesi birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle dikkatli incelenmesi
gerekmektedir. En sık, idrar yolu enfeksiyonları, üriner sistem taş hastalıkları gibi selim huylu
hastalıklarla görülmekle beraber gözle görülen veya tekrar eden mikroskopik kanamaların
mutlaka ileri tetkiklerle araştırılması gerekmektedir.

Şunu en başta belirtmek lazım ki
ilaçlar, mevcut hastalıkları vs. kaydedilmelidir.
Ardından muhtemel sebeplere yönelik tetkiktıpta “kum” diye bir hastalık yoktur. Yan
ler yapılmalıdır. Yan ağrısıyla beraber idrarda
ağrısı, idrarda yanma sızı, idrarın koyu
kanama daha çok taş hastalıklarına işaret ederrenkte çıkması gibi şikâyetlerle doktora
ken, idrar yaparken yanma ve idrar tahlilinde
başvurulduğunda yapılan idrar tetkilökosit görülmesi ise idrar yolu enfeksiyonunu
kinde kan hücresi (eritrosit) ve/veya
desteklemektedir. Hasta genç
kristallerin görülmesi sonucu hastaya
ise ve şikâyetleri idrar yolu
“kum döküyorsun” denir. Hem
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zı olan bazı meyve sebzelerin (şalgam,
Kanamaları İçin
pancar, siyah üzüm, siyah dut vs.) yenRisk Faktörleri
mesinden sonra, kurşun ve civa zehir35 yaşından büyük olmak.
lenmelerinde, fenolfitalein içeren bazı
Sigara içmek veya sigara dumanına mamüsil ilaçların kullanımında, comparuz
kalmak.
zine içeren bazı antipsikotik ilaç alımı,
Boya ve/veya kimyasal maddelere (benaspirin, kumadin gibi kan sulandırıcı
zen,
aromatik aminler vb.) kronik maruziyet.
ilaçların kullanımı ve bazı antibiyotikleKronik sistit veya irritatif işeme bulguları.
rin (rifampin gibi) alımından sonra da
görülebilmektedir. Bu nedenle idrarda
kanama mı var yoksa renk değişikliği
mi söz konusu bunun ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak olan
tam idrar tahlilinde bazı yazarlara göre
3 bazılarına göre ise 5’ten fazla kan hücresi (eritrosit) görülmesi “idrarda kan
var” diyebilmek için yeterlidir.

İlk Önce Şikâyetler
Sorgulanmalıdır
İdrarında kanama saptanan hastanın
ilk önce şikâyetleri sorgulanmalıdır. Ağrı,
ateş, bulantı, idrar yaparken yanma, idrarda pıhtı olup olmadığı, hastanın kullandığı

Pelvik radyoterapi öyküsü olmak.
Siklofosfamid gibi kemoteröpedik ilaçlara
maruziyet.
İdrar yollarında uzun süre kalan yabancı
cisim (sonda vb. gibi).
Ağrı kesicilerin uzun süre suistimal edilmesi.

İzlenecek Yol
Kanda üre/kreatinin değerinin bakılması ve eğer enfeksiyon düşünülüyorsa idrar
kültüründen sonra bu hastaların idrar yollarının radyolojik tetkiklerle görüntülenmesi
gerekmektedir. Her ne kadar ilk görüntüleme olarak ultrasonografi pratikte en çok

kullanılmakta ise de otörler ilk seçeneğin
ilaçsız tüm batın tomografisi olması gerektiğini savunmaktadırlar. Açıklanamayan gözle
görülür idrarda kanama, tekrarlayan mikroskopik kanama ve/veya kanser için risk faktörlerinden biri var ise ultrasonografi veya ilaçsız
batın tomografisi ve sistoskopi yapılmalıdır.
Hastanın kanamasının sebebi taş ise tomografi ile % 99’un üzerinde tanı konabilmektedir.
Gözle görülen veya mikroskopik hematürisi
olan 1930 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada hastaların % 12’sinde mesane kanseri, %
0,7’sinde böbrek tümörü saptanmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki idrar kanaması önemsenmeyecek bir durum değildir.

Sistoskopi Altın
Standart Olarak Kabul
Edilmektedir
Mesane, prostat ve üretranın (alt idrar
kanalı) en iyi görüntüleme yöntemi sistoskopidir. Sistoskopi lokal veya genel anestezi
altında fiberoptik cihazlarla üretradan içeriye
girilerek gerçek görüntülerle alt idrar yolu
organlarının görüntülenmesidir. Başka bir
sebebi olsa bile gözle görülen pıhtılı kanaması olan her hastaya sistoskopi yapılmalıdır.
Görüntüleme yöntemleriyle sebebi izah edilemeyen ve özelliklede üriner kanser için risk
faktörleri var ise sadece tahlilde görülen kanaması olsa bile sistoskopi yapılmalıdır. Eğer
bu yöntemlerle (usg, CT, sitoloji ve sistoskopi)
herhangi bir sebep saptanmazsa bile hastaların belli periyodlarla kontrolleri yapılmalıdır.

Opr. Dr. Yusuf Temiz
Üroloji Uzmanı
yusuftemiz@centralhospital.com

Sistoskopi Nasıl
Yapılır?
Sistoskopi lokal, spinal veya
genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezi ile sistoskopi yapılmasının avantajı
hastaların anestezi (narkoz)
almamış olmaları ve işlemden
hemen sonra normal işlerine
dönebilmeleridir. Spinal veya
genel anestezi ile sistoskopinin avantajı ise kanamanın
sebebi görülürse buna aynı
seansta müdahale edilebilmesidir.
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DİZ VE OMUZ
CERRAHILERINDE
“ARTROSKOPİ” YÖNTEMI
Diz, omuz ve diğer eklem zedelenmelerinde artroskopi yöntemi çoğu zaman dikiş bile
gerektirmeyen küçük kesilerle, hastanın kısa bir süre içinde taburcu olmasını sağlayan
oldukça pratik bir cerrahi yöntemdir.

Opr. Dr. Dinçay Uluç
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
dincayuluc@centralhospital.com

1972’de artroskop denen aletin
geliştirilmesine kadar diz ve diğer
eklem zedelenmeleri çoğu zaman
ameliyatı, uzun süre hastanede kalmayı ve uzun ıstıraplı bir iyileşme
devresini gerektiriyordu. Bazı problemler hâlâ dizde veya omuzda rekonstrüktif cerrahi amaçlarla büyük
ameliyat yerleri açılmasını gerektirse
de daha az ciddi olan birçok zedelenme günümüzde artroskopla düzeltilmektedir.

Artroskop ile Cerrahi
İşlem Nasıl Yapılır?

Rehabilitasyon
Süreci Neleri
İçermektedir?
Rehabilitasyon bazı hedefler
üzerine kurulmuştur:
1) Dokunun iyileşmesine izin
vermek.
2) Hareket özgürlüğünü
gücü geri kazanmak.

ve

3) Spora ya da iş aktivitelerine
geri dönmek.
Kısmi menisektomiden sonra
rehabilitasyon genelde çok hızlı
olmaktadır. Çoğu hasta, yorucu
işlerine 4 ile 6 hafta içerisinde
geri dönebilmektedir. Yine de
tamamen iyileşme ve tüm kuvvetin geri kazanılması 2 - 3 ay
sürebilmektedir. Menisküs tamirinden sonra bazı aktiviteleri
yapmanız kısıtlanacaktır.

İşlem esnasında lokal veya genel
anestezi verildikten sonra ameliyat
alanının bir kenarında küçük bir kesi
yapılır. Bu kesi çoğu zaman o kadar
küçüktür ki, işlemin tamamlanmasından sonra kapatmak için dikiş gerekmez. Ardından artroskopun tüpü
içeriye yerleştirilir. Doktor gözetleme
bölümünden veya ekranda mafsalın

içine bakabilir. Mafsal boşluğuna,
genişletmek ve görünebilir olma
durumunu artırmak için steril bir
sıvı enjekte edilebilir.
Mafsala girdikten sonra artroskop sadece dokuları muayene
etme değil, eklenen aletlerle biyopsi örneği alma ve hatta büyük bir
ameliyat yapma olanağını vermektedir. Boşlukta dolaşan kıkırdak
parçacıkları çıkartılabilir ve ufak
yırtıklar ile diğer diz rahatsızlıkları
bu şekilde tedavi edilebilir. Artroskop çeşitli hastalıkların teşhisinde
de değer taşımaktadır.

İyileşme Evresi
Nasıldır?
Mafsalın açıldığı geleneksel
tekniklerin aksine, artroskopiden
sonra mafsalın iyileşmesi için çok
az bir süreye gerek duyulur. Hasta
kısa bir süre sonra evine dönebilir.
Mafsalların birkaç gün şiddetli fiziki
aktiviteye maruz kalmaması gerekse de çoğu zaman faaliyetlere derhal başlanabilir.

Artroskopla Ne Tür
İşlemler Yapılabilir?
Artroskop, cerrahın eklemin
içini görebilmesini sağlamakta ve çeşitli ameliyatlar yapabilme
imkânını
sunmaktadır.
Eklemin tamamının değerlendirilmesi
Hasarlı ya da yırtık kıkırdağın
çıkarılması
Yırtık kıkırdağın tamiri
Artritte kıkırdak hasarının düzeltilmesi
Patellanın hatalı yerleşiminde
yeniden sıralama
Eklem döşemesinin çıkarılması
Eklem kıkırdağının yenisiyle
değiştirilmesi

Artroskopik
Cerrahinin Olası
Komplikasyonları
Nelerdir?
Komplikasyonlar sık olmamakla
birlikte her cerrahinin kendine has
riskleri vardır. Diz cerrahisinden
sonraki olası komplikasyonlar diz
ekleminde sertlik ve ağrıdır. Artroskopik tekniklerin kullanımı bu
komplikasyonları sınırlamaya yöneliktir. Diğer komplikasyonlar enfeksiyon, kanama, sinir hasarı, kan
pıhtıları ve anestezi problemleri
olarak özetlenebilir.
Eğer menisküs tamiri yapılmışsa, tamir edilen bölgenin iyileşmeme olasılığı da vardır. Bu durumda yırtık menisküsü çıkarmak için
ikinci bir ameliyata gerek olacaktır.
Her ne kadar bu mümkün olsa bile,
iyileşebilecek bir menisküsü tamire
girişmek, normal menisküs fonksiyonunu korumak adına daha iyi
olacaktır.
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ARTROSKOPİ HAKKINDA

MERAK EDİLENLER
İşlem Esnasında
Ne Tür Anestezi
Kullanılmaktadır?
Diz artroskopisi hastanın
tercihine göre genel anestezi
altında
(uyuyarak)
ya
da bölgesel anestezi ile
(spinal ya da epidural
blok) yapılabilmektedir.

Ameliyata
Hazırlık İçin Ne
Tür Bir Hazırlığa
İhtiyacım Var?
Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz
ya da bir sağlık sorununuz varsa,
EKG ve akciğer grafisine ihtiyaç
olabilir. Gerekli görüldüğü takdirde
dâhiliye uzmanından da bazı tetkikler
istenebilir. Ameliyattan önce gece
yarısından itibaren bir şey yiyip
içilmemelidir.

Ne Kadar Süre
Hastanede Kalacağım?
Diz artroskopisi ayaktan tedavi
prosedürüdür ve çoğu hasta aynı gün
taburcu edilir.

Hareket
Sınırlayıcı
Bandaj: Eğer menisküs
tamiri yapıldıysa, size dizinizin hareketini kısıtlamak amaçlı hareket
sınırlayıcı bandaj verilecektir. Bu
işlem ilk 4 - 6 hafta tamiri korumak ve ameliyat olan alanın iyileşmesini sağlamak içindir.
Diyet: Tolere edebildiğiniz ölçüde normal yeme alışkanlıklarınıza devam edin. Katı gıdaya geçmeden önce hafif sıvılar almak en
iyisidir.
Buz Uygulaması: Ameliyattan sonraki birkaç gün boyunca
pansumanının üzerine saat başı
20 ila 30 dakika buz koymalısınız.
Dikişlerin Alınması: Bazı dikişler kendiliğinden emilmektedir
ve alınmalarına gerek yoktur. Yine
de eğer ameliyat bölgesinde dikiş
varsa, ameliyat sonrası ilk randevunuzda alınır.
Egzersiz: Size ameliyattan
hemen sonra egzersiz hareketleri öğretilecektir ve bu hareketleri
yapmaya hemen başlayabilirsiniz.
Ameliyat sonrası 2. - 3. günde de
fizik tedavinize başlamanız gerekecektir.

Ameliyattan Sonra
Dizime Nasıl Bir
Bakım Uygulamalıyım?

Sosyal Hayatıma
Hemen Dönebilecek
miyim?

Duş Alma: Duş alabilirsiniz, ancak
pansumanınızı kuru tutmanız gerekir.
Pansuman çıkarıldıktan sonra dizinizi
ıslatabilirsiniz. Yaralar tamamen iyileşmeden (ki bu yaklaşık 2 - 3 hafta
sürer) banyo yapılmamalıdır.

2 gün ile 2 haftalık bir süreçte
işinize ya da okulunuza dönebilirsiniz. Eğer işiniz uzun süreli yürüyüş ya da ağır aktivite gerektiriyorsa daha uzun süre işten ya da
okuldan uzak kalabilirsiniz.
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ESTETİK DİŞ

UYGULAMALARI
Günümüzde güzel ve estetik bir gülüşe sahip olmak herkesin beklentisidir.
Teknolojinin gelişmesiyle de dental sektörde yaygınlaşan uygulamalar yapılmaktadır.

Zirkonyum Kaplamalar

Dt. Levent Mehmet Kalkan
Diş Hekimi
leventmehmetkalkan@centralhospital.com

Geleneksel porselen kaplamaların alt
yapısı koyu metal renklidir. Zirkonyum kaplamaların ise alt yapısı beyaz bir alaşımdır.
Klasik porselen kaplaması olanlarda dişetleri biraz çekildiği zaman metalin yansıması görünür ve estetik açıdan kötü bir
görüntü oluşturur. Zirkonyum kaplamaların alt yapısı beyaz olduğu için klasik kaplamalar gibi yapay bir görüntü oluşturmazlar. Koku ve tat değişimine sebep olmazlar.

Laminalar
Esas anlamı “yaprak” olan laminalar
dişleri fazla aşındırmadan ön yüzeylerine
son derece kuvvetli yapıştırıcılarla yapıştırılan yaprak porselenlerdir. Diastema
dediğimiz aralıklı dişlere sahip olanlarda,
beyazlatma ile istenilen renge ulaşılamadığı zaman ya da çeşitli sebeplerle dişlerinin görüntüsünden memnun olmayan
kişilerde yapılabilmektedir.

Diş Beyazlatma
Hekim kontrolünde yapıldığı zaman
hiçbir zararı olmayan kozmetik bir uygulamadır. Şiddetli dişeti hastalıkları ve
uygulanacak dişlerdeki çürükler işlem

öncesi tedavi edilmelidir. Ofis ve ev tipi
olmak üzere 2 yöntemi vardır. Ev tipinde
kişiye özel uygulama plağı ve beyazlatma
ilacı verilir. Hastaların çoğu evde uygulama zor geldiğinden ofis tipini tercih etmektedir. Diş kliniğinde hekim tarafından
2 - 3 seansta birer saat uygulamayla istenilen sonuç alınmaktadır.

Estetik Dolgular
Estetik dolgular yapı itibariyle kompozit dolgulardır. Ağızda şekillendirilip
halojen ışık kaynağıyla sertleştirilir. Uzun
ömürlü ve kırılmaya karşı dirençlidirler.
Amalgam (gümüş) dolgular çiğneme

kuvvetleri karşısında esnemedikleri
için gelen ters kuvvetleri dişe iletir ve
bu sebeple dişlerde sıklıkla kırıklar oluşmaktadır.
Amalgam dolguların 1 seansta estetik kompozit dolgularla değişimi yapılabilmektedir. Ön dişler kadar artık
arka dişlerde de estetik dolgular rutin
bir şekilde yapılmaktadır. Onley denilen
porselen dolgular 2 seansta yapılabilmektedir. Bunlar da laminalar gibi çok
kuvvetli yapıştırıcılarla yapıştırılır. Dolgular ağız dışında hazırlandığı için hem
dişetleriyle daha uyumlu hem de daha
cilalı olmaktadır.

GEBELİKTE YAŞANAN

KAŞINTILAR DİKKATE ALINMALI
Hamilelik döneminde yaşanan hafif kaşıntılar oldukça sık görülen ve doğal bir durumdur. Ancak
kaşıntı yoğun ve şiddetli bir hal alıyorsa hem anne adayında hem de bebekte bazı risk faktörleri
oluşabilir. Bu rahatsızlık, çoğul gebeliklerde ve 35 yaş üstü gebeliklerde daha sık görülmektedir.
Gebelik kolestazı erken teşhis ile tedavi edilmelidir.
Gebeliğe Bağlı Bir
Karaciğer Hastalığı
Gebelik kolestazı gebeliğe bağlı bir
karaciğer rahatsızlığıdır ve gebelik esnasında ciltte safra tuzlarının birikmesi
ile ortaya çıkar. Kolestaz genellikle hamileliğin son 6 ayında yaşansa da ilk 3
ayda da görülebilir. Bu rahatsızlık anne
adayında ciddi kaşıntılara sebep olur.
Ancak bu kaşıntılar, vücutta döküntü
olarak ortaya çıkmaz.

Karın Bölgesi, El ve
Ayaklarda Yoğun
Kaşıntı Varsa
Gebelik kolestazı tanısının en önemli belirtisi döküntü olmadan gerçekleşen kaşıntı durumudur. Kaşıntı tüm
vücutta olabileceği gibi karın bölgesi,
ayaklar ve avuç içlerinde daha yaygın
ve yoğun hissedilebilir. Ayrıca idrar renginde koyulaşma, gaita (dışkı) renginde
açılma, gözlerin veya derinin sarı renge
dönüşmesi de gözlemlenebilir. Bunlara
ek olarak bulantı, kusma, karın ağrısı, sarılık da kaşıntıya eşlik eden diğer
semptomlardır.

35 Yaş Üstü
Gebeliklerde Sık
Görülüyor
Gebelikte karaciğer ile ilgili rahatsızlıklar yüzde 3 oranında görülmektedir.
Gebelik kolestazına etken olan nedenler çevresel, hormonal veya genetik
olabilir. Aile geçmişinde kolestaz vakasının yaşanması gebelik kolestazı için
bir risk faktörüdür. Bu rahatsızlık, çoğul
gebeliklerde ve 35 yaş üstü hamileliklerde daha sık görülmektedir.

Tanı İçin Karaciğer
Enzimleri ve Safra
Asitleri Araştırılmalı
Gebelik kolestazı tanısının konulabilmesi için anne adayında kaşıntıyla

beraber karaciğer enzimlerinde ve safra asitlerinde artışın var olması gerekir.
Ancak bazı durumlarda kaşıntıdan 15
hafta sonra bile safra asitleri artabildiğinden, kaşıntısı olan gebeler haftalık
karaciğer enzimleri tetkiki ile takip edilmelidir. Tanıyı kesinleştirmek için ise,
mevcut tabloya başka karaciğer rahatsızlıklarının eşlik edip etmediği çeşitli
incelemelerle netleştirilmelidir.

Anne ve Bebek Risk
Altında Olabilir
Gebelik kolestazı anne adayında
bazı risk faktörleri oluşturabilir. Anne
adayının vücudunda kaşıntı nedeniyle
yaralar ve izler oluşabilir. Ayrıca K vitamini yetersizliğine bağlı olarak doğum
sonrası kanama riski de artabilir.

sağlıklı olacaktır. Kolestaz durumu doğumdan sonra hızla düzelmeye başlar
ve karaciğerde kalıcı bir hasara yol açmaz. Ancak 3 ay içinde şikayet düzelmezse mutlaka uzman bir hepatalogla
görüşülmelidir.

Tekrarlama Olasılığı
Olabilir
Gebelik kolestazı doğumdan kısa
bir süre sonra kaybolur. Ancak hastalığın sonraki gebeliklerde tekrarlama
ihtimali yüzde 60 - 90 oranındadır. Bu
nedenle anne adayının karaciğerinin
düzgün çalışıp çalışmadığı düzenli kan
testleriyle kontrol edilmelidir.

Gebelik kolestazı bebek açısından
da oldukça riskli bir durumdur. Eğer
anne adayı belirtilerin farkına varmaz
veya gerekli önlemleri almaz ise erken doğum riski ya da mekonyum
(bebeğin anne karnında kakasını
Gebelik
yapması) riski artabilir. Bunların
kolestazı
haricinde bebek anne karnıngebeliğin daha çok
da oksijensiz kalabilir. Ayrıca
östrojen hormonlarının
anne karnında bebek için
arttığı 6. aydan sonra
daha ciddi durumlar oluştuortaya çıkar. Genellikle
rabilir. Kolestaz bebek için
de doğumdan kısa bir
hayati tehlike yaratabileceğinsüre sonra kaybolur.
den doğum 37 - 38. haftalarda
yaptırılır ve anne adayı doğuma
kadar yakın takip altına alınır.

Doğum Sonrası
Kayboluyor
Gebelik kolestazı gebeliğin daha
çok östrojen hormonlarının arttığı 6.
aydan sonra ortaya çıkar. Genellikle
de doğumdan kısa bir süre sonra kaybolur. Ancak bu hastalar ileride kullanacakları ilaçlar hakkında çok dikkatli
olmalıdır. Özellikle ileride doğum kontrol hapı almaları gerekirse östrojen
içermeyen hapları tercih etmeleri daha

Op. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
cengizhankolata@centralhospital.com
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SÜT ÇOCUKLARINDA
KIŞ İSHALİNE DİKKAT!
İshal denildiğinde genellikle yaz ayları akla gelse de, rotavirüsün neden olduğu ishale kış
aylarında daha sık rastlanır. Rotavirüs tüm dünyada ishalin en önemli nedenlerinden biridir. İshal
özellikle bağışıklık sistemi henüz gelişmeyen yenidoğan ve süt çocuklarında daha kolay oluşur.
Çocukluk Çağı
İshallerinin Sebebi,
Rotavirüs

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

Uzman Görüşü
En Etkili Koruma:
Anne Sütü ve Aşı
Anne sütü, süt çocuklarında
ishalin gelişmesini önleyen
en etkili korumadır. Bu nedenle çocuklar ilk 6 ay mutlaka anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütü bebeğin
bağışıklık sistemini güçlendirir ve bağırsağı koruyan
destekleyici faktörler içerir.
Hastalığın
önlenmesinde
uygulanan bir diğer yöntem
de aşıdır. Rotavirüs aşıları
çocuğa ağız yoluyla verilir
ve 2 veya 3 doz şeklinde uygulanır.

Rotavirüs sindirim sistemini etkileyen, su ve tuz emiliminde bozulmalara yol açan ve ciddi sıvı kaybına sebep olan bir virüstür. Çocukların çok
büyük bir kısmı yaşamlarının ilk 2 - 3
yılında rotavirüs yüzünden enfekte
olarak antikor geliştirir. Rotavirüsün
sebep olduğu akut ishaller (gastroenterit) çoğunlukla 6 ay - 2 yaş arası
çocukları etkiler. Sosyoekonomik düzeyi düşük, yaşam koşulları kötü olan
toplumlarda enfeksiyon daha erken
yaşta başlayabilir. Yetersiz sağlık hizmetleri ve kötü beslenme de şiddeti
artırır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da, rotavirüsün çocukluk çağı ishallerinde en sık görülen etken olduğu belirtiliyor. Rotavirüs çocuklarda
su ve tuz kaybına neden olduğu için
ölümcül olabilir. Aile içi yayılma sıklığı fazla olmakla birlikte okul, yuva ve
kreşlerde de hızla bulaşabilir.

En Çok Kış Mevsiminde
Görülüyor

rına göre hazırlamama ve temiz ol-

Tüm dünyada çocukların yüzde
95’i, 3 - 5 yaşına gelmeden rotavirüs enfeksiyonunu geçirir. En çok
kış mevsiminde ve 2 yaş altındaki
çocuklarda görülen hastalık, enfeksiyon alındıktan sonra 12 saat ile 4 gün
arasında başlar ve yaklaşık olarak 4
- 8 gün sürer. Genellikle ani kusma
ile başlar. Vakaların çoğunluğuna
ateş ve karın ağrısı da eşlik eder. Sık
dışkılama veya sulu ishal de görülür.
Günde 20 kadar dışkılama olabilir ve
bu durum sıvı ve elektrolit kaybına
sebep olur. Erken yaşta enfeksiyon
geçiren çocuklarda ishal ağır seyreder. Buna bağlı olarak da hastaneye
yatış ve hayati risk de artabilir. Ağır
seyretmeyen enfeksiyonda ise bir
sonraki hastalık tekrarı ve atağın ciddiyeti azalır. Rotavirüs erken tedavi
edilmezse ciddi sonuçlara yol açabilir.

sebeplerindendir. Rotavirüs de diğer

Yenidoğan ve
Süt Çocukları
Risk Grubu

Anne sütü, süt
çocuklarında
ishalin gelişmesini
önleyen en etkili
korumadır.

Rotavirüs enfeksiyonlarında hastaneye yatış
oranı oldukça fazladır.
Bu durum da hem aile
hem de ülke ekonomisi için bir yük demektir.
Gelişen ve gelişmekte
olan tüm ülkelerde yenidoğan, süt çocukları ve
daha büyük çocuklarda
ishale bağlı su kaybı teşhisi ile hastaneye yatış
yapılmaktadır.

Temizlik ve Hijyen Çok
Önemli
Toplumumuzda çocuklarda görülen ishal genellikle enfeksiyonlar
yani mikroplar sonucu gelişir. Kişisel
temizliğe dikkat etmeme, elleri sık
yıkamama, yiyecekleri hijyen kuralla-

mayan suları tüketme ishalin başlıca
bütün ishal mikropları gibi dışkı - ağız
(fekal - oral) yoluyla bulaşabilir. Yani
virüs bulaşmış besin ve suyun ağız
yoluyla alınmasıyla hastalık gelişebilir. Virüs bulaşıcı olduğu kadar vücut
dışında da uzun süre yaşayabilir. Bu
yüzden gerekli temizlik ve hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi gerekir.

Sebze ve Meyveler Bol
Suyla Yıkanmalı, Etler
İyi Pişirilmeli
İshale sebep olan diğer bir risk
faktörü de sağlıksız ve düzensiz beslenmedir. Çoğunlukla ilk yaşlarında
nişasta, un ve şeker benzeri karbonhidrat yönünden zengin gıdalarla
beslenen bebeklerde ishale eğilim
daha fazladır. Sebze ve meyveler de
taze olmalı, yenmeden önce bol su
ile yıkanmalıdır. Et, balık gibi gıdalar
ise çok iyi pişirilmelidir. Ayrıca temizliğinden emin olunan güvenilir markaların suları tercih edilmeli, çocuğa
verilen sütlerin pastörize ve şişelenmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Tedavide Öncelikle Sıvı
Kaybı Telafi Edilir
Tedavide en önemli nokta sıvı
kaybına engel olmaktır. Bu nedenle
çocuğa sıvı desteği yapılır. Gerekli olan sıvı ihtiyacını sağlamak için
ağızdan verilen ORS denilen sıvılar
kullanılır.

Ağızdan

beslenemeyen

çocuklarda ise damardan serum
verilir. Ayrıca çinko desteğinin yanı
sıra muz, pirinç, patates gibi besinler
içeren ishal diyeti uygulanır. Tedavide antibiyotik kullanımının faydası
olmaz ancak probiyotikler tedavide
önemli bir yer tutar.
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GEBELİKTE
UNUTKANLIK
Hamilelik süreci anne adayında fiziksel, nörolojik ve psikolojik birçok değişikliğe yol açabiliyor.
Özellikle hafıza problemleri bu sorunların başında geliyor. Hafızanın hamilelikte bozulması
normal kabul edilse de anne adayının bazı önlemler alması gerekiyor.
Hamilelikte Unutkanlık
Normal
Hamilelik sırasında kadın vücudunda birçok organ gibi beyin de
etkilenir.

Hamilelikte sadece hafıza

sorunları değil konsantrasyon güçlüğü ve dikkat eksikliği de görülebilir.

Yapılan araştırmalarda hamilelik sırasında kadınlarda yüzde 68 oranında
hafıza değişikliği görüldüğü saptanmıştır. Ayrıca konsantrasyon güçlüğü
ve buna bağlı olarak gelişen dikkat
eksikliği yüzde 54, kısa süreli hafıza
kayıpları ise yüzde 52 oranında olduğu belirtilmiştir. Hafızanın hamilelik
nedeni ile bozulması genelde normal
olarak kabul edilir.
Hamilelikte en çok yakın
bellek etkilenir. Yakın bellek
bozukluğunda yeni yaşanan
olaylar hafızada tutulmakta
zorlanılır. Bunlar genellikle
arabanın park edildiği yer,
anahtarların konulduğu yeri
hatırlamama ve alışverişe
gidildiğinde nelerin alınacağının unutulması gibi durumlardır.

Hormonlardaki
Değişim Unutkanlığa
Yol Açabilir
Hamilelikte hafıza bozukluğunun nedenleri arasında östrojen
ve progesteron dengelerinin değişkenlik göstermesi sorumlu tutulur. Hamilelik boyunca progesteron seviyesinde artma
olduğundan bu durum
unutkanlığa yol açabilir.
Ayrıca, glukokortikoid denilen hormonların artması
da unutkanlığa sebep
olabilir. Hamilelikte hafızayı etkileyen diğer
bir durum ise uyku
bozukluklarıdır. Genellikle hamileliğin ilk
ve son 3’er aylarında
uyku problemleri yaşanabilir. Bu durum da
anne adayının hafızasında bozulmalara neden olabilir.

Tiroid Hormon
Düzeyleri Takibe
Alınmalı
Hamilelikte görülen hipotiroidi de
(tiroid bezinin az hormon üretmesi durumu) hafızada bozulmalara sebep olabilir.
Bu nedenle hamilelikte tiroid hormon
düzeyleri düzenli olarak takip edilmelidir.
Anne adayının gebelik öncesi herhangi
bir tiroid bozukluğu olmasa bile tiroid
hormon düzeylerine mutlaka bakılmalıdır. Hamilelik boyunca anne adaylarında
görülebilen demir eksikliği ve buna bağlı
oluşan hemoglobin azalması kansızlığa
yol açabilir. Bu durum da kanın oksijen
taşıma kapasitesinin azalmasına sebep
olur ve hafıza bozukluğu yaşanabilir.

Uzm. Dr. Levent Üçkardeşler
Nöroloji Uzmanı
leventuckardesler@centralhospital.com

Emzirmek Unutkanlığı
Azaltıyor
Yapılan çalışmalarda hamileliğin son
3 ayında kadın beyninde yüzde 4 oranında küçülme olduğu gözlemlenmiştir.
Ancak bu endişe edilecek bir durum
değildir. Çünkü küçülme beyinde hücre
kaybına sebep olmaz. Bu nedenle, beyindeki küçülmenin hafızayı etkilemediği düşünülmektedir. Doğumdan sonra
beyin, eski orijinal boyutlarına en geç 6
ay içerisinde dönebilir. Doğum sırasında
ve emzirme döneminde salgılanan oksitosin isimli hormon da hafızada azalmaya yol açabilir. Bu hormona bağlı hafıza
bozuklukları da emzirme devam ettikçe
giderek azalır.

Tedavi Gerektirmiyor
Hamilelikteki hafif hafıza bozuklukları geçici bir durum olduğundan tedavi
gerektirmez. Hafıza problemleri doğumdan sonra ve emzirme döneminde giderek azalarak kaybolur. Hamilelikteki
ciddi olmayan boyutlardaki bellek bozukluklarında herhangi bir ilaç verilmesi
önerilmez. Çünkü hafıza bozukluğunu
tedavide kullanılan ilaçlar bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Hafıza Sorunları
İçin Not Tutun
Anne adaylarının hamilelikte yaşanabilen hafıza bozuklukları için
bazı önlemler alması fayda sağlayabilir. Örneğin yapılacak işler
için küçük notlar alınabilir. Sık
kullanılan objelerin hep aynı yere
konması ve sık yer değişikliğinin
yapılmaması da aranan eşyaların
kolay bulunmasına yardımcı olabilir. Hamilelik sırasında eğer ciddi
boyutta hafıza sorunları yaşanıyorsa, hamilelik dışındaki bellek
bozukluğu yapabilecek hastalıkların da araştırılması gerekir.
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SAĞLIĞINIZI
CHECK-UP ILE KORUYUN
Check-up; sağlıklı, kaliteli bir yaşam isteyen, sağlığını ve hayat kalitesini önemseyen her
kişiye istediği herhangi bir anda yapılabilecek bir yöntemdir. Kişilerin geleceğe yönelik
sağlık risklerini belirleyerek, erken tanı ile  hastalığı baştan teşhis etmeye yönelik yapılan
muayene, laboratuar ve tarama yöntemlerine check-up denir.
Bulaşıcı hastalıkların erken teşhisi
sağlanabilir ve diğer insanlara yayılması engellenebilir.

Check-up ile Tüm
Hastalıklar Teşhis
Edilebilir mi?
Uzman hekimler tarafından yapılan detaylı bir check-up sonrası nerdeyse bütün hastalıklar check-up ile
saptanabilir. Ancak çok sinsi veya çok

Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı
salimbereket@centralhospital.com

yeni gelişmekte olan bazı sorunlara
tanı konamayabilir. Ama bu durum
oldukça seyrek görülür. Check-up
kontrolünün en önemli yönlerinden
biri günümüzde oldukça sık rastlanan kanser hastalıklarının önceden
teşhis edilebilmesi ve erken tedavi
imkânının yakalanmasıdır.

Neden Check-up
Yapılmalıdır?
Vücudumuzda oluşabilecek hastalıkların bir kısmı yıllarca hiçbir
belirti, bulgu vermeden seyredebilmektedir. Ya da kişi hangi belirtilerin,
hangi rahatsızlığı işaret ettiğini anlayamayabilir. Check-up her şeyden
önce bizlere hastalıkları erken teşhis
ve erken tedavi imkânı sunar. Düzenli olarak yapılan check-up kontrolü,
rahatsızlığı daha başında fark etme-

mizi, tedbir almamızı ve tedavi şansını artırmamızı sağlar. Bu sebeple
daha sonradan ortaya çıkabilecek bir
hastalığın veya var olan riskin erken
tanısının yapılabilmesi için check-up
programlarının aksatılmaması oldukça önem taşır.
Düzenli olarak check-up yaptırarak;
Belirtileri ortaya çıkmayan bir hastalık teşhis edilebilir.
Bazı hastalıklarla ilgili risk durumlarına karşı önlemler alınabilir.

Check-up Hangi Testleri
ve Yöntemleri İçerir?
Check-up yöntemi kişiye özeldir.
Kişinin yaşı, cinsiyeti, aile öyküsü,
mevcut şikâyetlerine göre değişmektedir. Örneğin 40 yaş üstü bir
kadında ya da aile öyküsü olan bir
kişide ön plana çıkan farklı testler,
kontroller bulunmaktadır. Standart
bir check-up’ta ise kan sayımı, tam
idrar tahlili, kan şekeri, kolesterol,
karaciğer fonksiyon testleri, böbrek
fonksiyon testleri, elektrokardiyografi ve karın ultrasonu bulunur.

1Kez

Yılda

CHECK-UP
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VİTAMİNLERİN ÖNEMİ
Vitamin sözcüğü “yaşam için elzem öğe” anlamındadır. Vitaminler vücuttaki pek çok organın yapısında
bulunur ve vücut fonksiyonlarının sürdürülmesi için gereklidirler. Vitaminlerin çoğu, insan vücudunda
yapılamadığı için besinlerle almak zorunludur. Vitamin kayıpları insan sağlığını yakından ilgilendirmektedir.

facebook.com/CentralHospital

Vitamin gruplarını etkileyen ısı, ışık gibi
etkenler ile asidik ve alkali ortamlar vardır.
Bu nedenle her besin grubunun vitamin
kayıplarına neden olmadan tüketilmesi
yaşamın sağlıklı sürdürülmesi açısından
gereklidir. Yetersiz vitamin alımı sonucunda
metabolizmadaki bozukluklara bağlı olarak
çeşitli organların fonksiyonlarında yetersiz-

likler ortaya çıkar. Bu yetersizlikler akut ve
kronik hastalıkların seyrini etkiler, ağırlaştırarak hayati risk oluşturabilir. Vitaminlerin
vücutta kullanımını engelleyen bir sağlık sorunu ya da besin alımında bir kısıtlamanın
olmadığı durumlarda, D vitamini dışındaki
vitamin ve mineral ihtiyacı, iyi planlanmış
bir diyetle besinlerden sağlanabilir.

Bazı vitaminlerin gereksinimden fazla
alınması zehirlenmelere neden olabileceği
için vitamin ve mineral destekleri (diyete
ek olarak tablet, şurup vb. şekillerde alınanlar), yalnızca diyetisyen ya da hekimin
önerisi ile alınmalı, zorunluluk olmadıkça
ihtiyaç doğal kaynaklar olan besinlerden
sağlanmalıdır.

Yetersiz vitamin alımı sonucunda metabolizmadaki bozukluklara bağlı olarak çeşitli organların fonksiyonlarında yetersizlikler
ortaya çıkar. Bu yetersizlik akut ve kronik hastalıkların seyrini etkiler, ağırlaştırarak hayati risk oluşturabilir.

Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu

Karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, en
çok sarı - turuncu, koyu - yeşil yapraklı sebzeler
ile sarı ve turuncu meyvelerde bulunur.

Görme, büyüme, üreme, embriyo gelişmesi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku
hücresi farklılaşmasında gerekli bir vitamindir. A vitamini vücutta depo edilen bir
vitamindir. Bu nedenle yetersizlik belirtileri, uzun süre A vitamini alınmadığında
görülür.

Beslenme ve Diyet Uzmanı
buketyavuzkocoglu@centralhospital.com
Balık, balık yağı, karaciğer, mantar, patates, süt
ve süt ürünleri, yumurta sarısı, tereyağında
bulunur.

D vitamini önemli görevleri olan ve yağda çözünebilen bir vitamindir. D vitamininin en iyi kaynağı güneş ışığıdır. Güneşle teması az olan bireylerde D vitamini
yetersizliği sonucu oluşan kemik erimesi (osteoporoz) daha yaygın görülür.

Bitkisel yağlar, tahıl taneleri, buğday özü, yeşil
yapraklı sebzeler ve yağlı tohumlarda bulunur.

Hücre yıkımını engelleyerek yaşlılığın geciktirilmesi, kalp - damar sağlığının korunması, kanserden korunma, iyi huylu kolesterolün yüksek olmasını sağlama, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, zihinsel fonksiyonların sürdürülmesinde görevlidir.

Ispanak ve benzeri yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer, kuru baklagiller ve balıklarda bulunur.

Kanın pıhtılaşma etmeni olarak tanımlanır. Günlük yiyeceklerimizde yeteri kadar
bulunduğu ve kalın bağırsakta bakterilerce yapıldığı için yetersizliğinde oluşan bir
hastalık tanımlanmamıştır.

Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, balık, yumurta. B12 vitamini bitkisel besinlerde bulunmaz.

Kalp - damar sağlığının korunması, kan hücrelerinin yapımı, zihinsel fonksiyonların
sürdürülmesi, karaciğer hastalıklarından korunma ve sinir sistemi fonksiyonlarının
sürdürülmesini sağlar.

Kuşburnu, kırmızıbiber, yeşil sivribiber, koyu
yeşil yapraklı sebzeler, portakal ve limon gibi
turunçgillerde bulunur.

C vitamini hava ile temasla kolay okside olur, suda erir, ekşi tattadır; ışıkla temasta
rengi koyulaşır, ısıya dayanıksız bir vitamindir. Deposu olmadığı için günde 3 öğün
şeklinde besinlerle birlikte alınmalıdır. Böylelikle demir yetersizliği anemisinin
önlenmesi de mümkün olur.

Taze yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, portakal,
avokado, maya, kuru baklagiller, tam tahıllar,
fındık ve cevizde bol miktarda bulunur.

Kan hücrelerinin yapımı, zihinsel fonksiyonların sürdürülmesi, kalp - damar
sağlığının korunmasında görevlidir. Gebelikte folik asit yetersizliği görülebilir.
Bu sebeple hamilelik süresince anne adayının yeterli miktarda içeren besinler
tüketmesi gerekir.

Karaciğer ve diğer organ etleri, et, süt, kuru
baklagiller, tahıllar (buğday, mısır, pirinç), ceviz,
fındık ve yumurtada bulunur.

B1 vitamini B vitamini grubuna ait ve genel vücut sağlığı açısından oldukça
önemli bir yere sahiptir. En önemli enerji kaynakları olan karbonhidratlardan
enerji yapımında görevlidir. Sinir sistemi ve kalp - damar sağlığının korunmasında fayda sağlar.

Karaciğer, et, süt ve süt ürünleri, yumurta,
peynir, balık, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllarda
bulunur.

B2 vitamini vucüdun ihtiyaç duyduğu enerji üretimi için gereklidir. Işığa duyarlı
olması nedeniyle riboflavin bulunan yiyecekler ışıkta bekletilmemeli, suda eriyen
bir vitamin olduğu için de sebzelerin pişirilme suyu ve yoğurdun suyu dökülmemelidir.

Et, muz, hindi, karaciğer, tam tahıllar, kurubaklagiller ve mayada bulunur.

Kalp - damar sağlığının korunması, felç ve diğer hareket kısıtlılığı durumlarından
korunma, zihinsel fonksiyonların sürdürülmesinde görevlidir. Ayrıca bağışıklık
sistemini güçlendirir ve genel vücut sağlığına katkı sağlar.
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YORGUN VE UYKUSUZ BAKIŞLARA

“GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ”
Göz kapağı ve çevresinde oluşan değişiklikler kişiye yorgun, uykulu, mutsuz bir ifade vermekte; üst
kapaklardaki yığılma ise hastanın gözünü açmasını zorlaştırmaktadır. Göz kapağı estetik ameliyatı
ile bu problemler çözülebilmekte daha dinç, enerjik ve mutlu bakışlar elde edilebilmektedir.
Göz Kapağı Estetiği
Nedir?
Mutluluğumuzu,
hüznümüzü,
şaşkınlığımızı kısaca tüm hislerimizi
yansıtan gözlerimiz ne yazık ki yüzümüzün yaştan, yer çekiminden,
güneş hasarından en hızlı etkilenen
bölgesidir. Yaşlanma belirtilerinin ilk
ortaya çıktığı bölge olan göz çevremizdeki değişiklikler sadece bakışlarımızı değil dış görünüşümüzü de etkilemektedir. İlerleyen yaşla beraber
üst göz kapaklarında yığılmalar, alt
göz kapaklarında ise torbalanmalar
olmaktadır. Ayrıca gözaltı morlukları, çökmeler ve göz kenarı kırışıklıkları olarak bilinen kaz ayaklarının
oluşumu da yaşla beraber gelişen
değişiklikler arasındadır. Oluşan bu
değişiklikler hem kişiye yorgun, uykulu, mutsuz bir ifade vermekte hem
de üst kapaklardaki yığılma, hastanın
gözünü açmasını zorlaştırmaktadır.
Göz kapağı estetik ameliyatı ile bu
problem çözülebilmekte daha dinç,
enerjik ve mutlu bakışlar elde edilebilmektedir.

Kimlere Uygulanır?
Göz kapağı düşüklüğü ve diğer
göz çevresi değişikleri çoğunlukla
ilerleyen yaşla beraber görülse de
yapısal olarak daha genç yaşlarda da
görülebilmektedir. Yani göz kapağı
estetiği, 35 yaş üstü kadın ve erkek
hastalarla beraber daha genç yaştaki
hastalara da uygulanabilmektedir.

Göz Kapağı Estetik
Ameliyatı Nasıl
Yapılır?
Üst göz kapağı ameliyatı sırasında fazla deri eliptik olarak çıkarılmakta, gerekirse fazla kas ve yağ dokular
da çıkarılmaktadır. Göz etrafında çöküklük varsa yağ enjeksiyonu ile dolgunlaştırma yapılabilmektedir. Kaşlarda bir düşüklük söz konusu ise
kaş kenarları kaldırılmalıdır. Kaşlar

dikkate alınmazsa, üst göz kapağında
yapılan işlem yeterli olmayabilmektedir. Alt göz kapağında kesiler kirpik
altından veya kapak içinden yapılmaktadır. Amaç, oluşan torbalanmaları düzeltmek, bozulmuş yanak ve
alt göz kapağı ilişkisini düzeltmektir.
Ameliyathane ortamında gerçekleştirilen göz çevresi ameliyatları hastaya
yapılacak operasyona bağlı olarak
lokal anestezi veya genel anestezi altında yapılmaktadır.

Ameliyat Ne Kadar
Sürmektedir?
Üst göz kapağı ameliyatı tek başına yapılacaksa yaklaşık 45 - 60 dakika sürmekte ve lokal anestezi altında
yapılabilmektedir. Üst ve alt göz ka-

pakları beraber opere edilecekse
yaklaşık 2 - 2,5 saat sürmektedir ve
genel anestezi altında yapılmaktadır.

Ameliyat Sonrasında
Neler Yaşanır?
Göz kapağı ameliyatları sonrası
ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen hafif ağrılar olabilmekle beraber
hastaları asıl rahatsız eden şişlik ve
morluklar olmaktadır. Erken dönemde buz uygulama ile en aza indirgense de, 1 - 2 hafta içerisinde gitgide
azalıp kaybolacaktır. Ameliyat sonrası en az 3 hafta ağır aktivitelerden
uzak durulmalı, en az 3 ay boyunca
da güneş ışınlarından korunmalıdır.

Opr. Dr. Afet Öncel
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
afetoncel@centralhospital.com

Göz
kapağı
estetiği ameliyatı
hastanemizde
uzman ve deneyimli
ekip tarafından
yapılmaktadır.
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ORGANİK İPLER İLE

30 DAKİKADA GENÇLEŞİN!
İple yüz germe işlemi, özellikle orta ve alt yüz bölümlerinde oluşan hacim kayıplarına ve cilt
sarkmalarına karşı uygulanan ameliyatsız en etkili yöntemdir. Bu yöntem yaşlanma belirtilerini
önleyip geciktirirken bir yandan da cilde yenilik ve gençleşme getirir.
İple yüz germe işleminde kullanılan ipler insan dokusuna uyumlu,
bileşenleri doğal ve tamamen emilebilirdir. Hyalüronik asit ve botulinyum
toksin gibi diğer kozmetik tedavilerle
kombine edildildiğinde mükemmel
sonuçlar elde edilmektedir.

Uzm. Dr. Esra Kural
Dermatoloji Uzmanı
esrakuralunuvar@centralhospital.com

Her Yaş Grubu
Yaptırabilir
İple yüz germe dışında boyun
germe, yanaklarda sarkma, çenede sarkma, gıdı bölgesi, boyun
çizgileri, kaş düşüklüğü ve kaş kaldırma gibi işlemler de yapılabilir.
İplikler yüz ve boyun bölgesinde
daha etkin sonuçlar verir ancak
karın, kalça, iç bacak ve üst kol
sarkmalarında da kullanılabilir.
İple yüz germe yöntemi için belli
bir yaş aralığı yoktur. Diyabetliler,
kanser hastaları, bağışıklık sistemi
hastalığı olanlar, cildinde enfeksiyon olanlar ve kan sulandırıcı ilaç
alan kişiler haricinde her yaş grubu bu yöntemi yaptırabilir.

Sonuçlar
Hemen Fark
Edilir
İple yüz germe işleminin tedaviden sonra
mekanik bir kaldırma
etkisi olur ve hasta,
sonuçları hemen fark
eder. Ayrıca 3. haftadan
başlayarak fibroblastik
ve kolajen doku oluşumu (bağ dokunun
uyarılması ile aktive
olması) ile birlikte etki giderek artar. Ta-

Etkisi Uzun Ömürlüdür

bii hastanın yaşı ve yaşam biçiminin

Uygulama sonrası hastanın yüzü
daha gergin ve daha hacimli görünür.
İple yüz germe işleminin etkisi uzun
ömürlüdür. Her estetik tedavide olduğu gibi işlem sonrası hafif şişlik, kızarıklık veya morarma olabilir. Ancak bunlar
geçici ve kısa süreli etkilerdir. Hastalar
tedaviden hemen sonra normal hayatlarına ve aktivitelerine dönebilirler.
Ama egzersiz ve yüz masajından bir
süre kaçınmaları önerilir.

estetik sonuçların ömrünü etkileyebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca hastada
var olan sarkma derecesi de bu durumu etkiler. İple yüz germe uygulaması
hyalüronik asit ve botulinyum toksin
gibi diğer kozmetik tedavilerle birlikte
kullanıldığında mükemmel sonuçlar verir. Uygulamanın görünebilir estetik yararları 18 - 24 ay boyunca devam eder.

30 Dakika Sonra
Taptaze Bir Yüz
İple yüz germe işlemi ortalama
30 dakika sürer. Uygulama sonrası elde edilen sonuçlar en baştan
itibaren natüreldir. Hasta görünüşünde rahatlama ve yüzünde tazelenme hisseder. Bu işlem sayesinde
ciltte gençleşme ve yüz ifadesinde
canlılık sağlanır.

Alerji Testine
Gerek Yok
İple yüz germe tedavisi oldukça güvenilirdir. Uygulamada kullanılan tüm
ürünler çok sıkı sağlık kontrolünden
geçmektedir.
Tedavide kullanılan bu materyaller
sertifikalıdır ve yıllardır cerrahi operasyonlarda tercih edilmektedir. Ayrıca
ipler hacim kaybına karşı etkili ve
natürel materyallerdir. Bu sebeple de
tüm cilt tipleri için uygundur.
Klinik çalışmalarda alerjik reaksiyon
testleri yapılmış ve reaksiyona rastlanmamıştır. Bu nedenle uygulamadan
önce alerji testi yapmaya da gerek
görülmemektedir.
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Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileklerimle başlamak
istiyorum bu sayıya. Bizler Central Hospital ailesi olarak 2016 yılında da farklı
projeler ve yeni işbirlikleri ile yolumuza emin adımlarla devam ediyor olacağız.
İşte yeni yılın ilk sayısında InstaCentral’da yer verdiğimiz kıymetli hesaplar…
Ailemizden
Biri

Ailemizden Biri (@centraltr)

Elif Doğan (@blogcuanne)

Pınar Mallı (@gebbepinar)

Olgaç ailesinin sevimli bebeği 2016 yılının
ilk Central bebeği olma özelliğini taşıyor. 1
Ocak’ta tanıştık kendisinin güzel yüzüyle.
Instagram sayfamızın bizim için en
kıymetli bölümünde yer vermek istedik.
Olgaç bebeğe ve ailesine yeni yılda sağlık,
mutluluk ve huzurlu bir hayat diliyoruz.
#maasallah

Elif Hanım ile Central’da düzenlediğimiz “Annelik
Her Zaman Tozpembe Değil” kitabının imza
gününde tanışma ve sohbet etme fırsatı
bulmuştuk. Keyifli geçen etkinliğin ardından
paylaşımlarını daha da merakla takip etmeye
başladım. 2015’in son günlerinde üçüncü
çocuğunu kucağına alan ve bizlere sevginin
paylaştıkça arttığını gösteren Elif Doğan’a ailesiyle
sağlık ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum.

Pınar Mallı nam-ı diğer Gebbepinar.
Geb-be.com’un kurucusu, hamilelik ve
doğum danışmanı ve aynı zamanda ebe.
Gebelere ve doğum sonrası emziren
annelere danışmanlık hizmeti veriyor.
Ben hem iş gereği hem de paylaşımlarını
beğendiğim için kendisini takip etmekteyim.
Sizler de takip etmek isterseniz
@gebbepinar adresini tıklamanız yeterli.

Nilgün Belgün (@nilgunbelgun)

Beyaz Fırın (@beyazfirin)

Keşfetsene (@kesfetsene)

Instagramı diğer platformlara göre daha
samimi bir alan olarak görüyorum.
Samimiyetine inandığım kişilerin
başında da sevgili Nilgün Belgün geliyor.
Oyunculuğu, pozitif tavırları, hiç bitmeyen
enerjisi ve güleç tavırları benim için önde
gelen meziyetlerinden. Paylaşımlarına
bakarken yüzümde tatlı bir gülümsemeye
sebep olduğu için kendisine teşekkürlerimi
iletmek istiyorum.

İstanbul’da yaşayanların sevdikleriyle
keyifli vakit geçirebileceği pek çok mekan
alternatifleri var. Anadolu yakasında
yaşayanlar ise Beyaz Fırın’ı ve inanılmaz
lezzetlerini iyi bilirler diye düşünüyorum.
Tarihi 1800’lü yıllara dayanan Beyaz Fırın’ın
çok sayıda şubesi olmasına karşın laf
aramızda benim favorim Ataşehir şubesi.

Keşfetsene’nin ekip üyelerinden Taflan’la
yaklaşık 1 yıl danışmanlık şirketinde
birlikte çalıştık. Enerjisi, yere basan
hayalleri ve Erasmus programıyla
başlayan gezi serüveni onu bugünkü
Keşfetsene’nin başarılarına taşıdı.
Bakmaya doyamadığımız yerlerin farklı
karelerini görmek bana huzur veriyor.
Sizler de huzura yolculuk etmek isterseniz
@kesfetsene adresini takip edebilirsiniz..

Esra Kaftan

Kurumsal İletişim Yöneticisi
esrakaftan@centralhospital.com
@esrakaftan

Güvenilir sağlık bilgileri için
Ceyhun Yılmaz (@ceyhunyilmaz)

D&R (@dr_dunyasi)

Ezgi Gözeğer (@ezgigozeger)

Radyocu kimliğiyle yıllardır takip ettiğim
Ceyhun Yılmaz ile Central’a çekime geldiğinde
tanıştık. Yaklaşık bir saat enerjik ve bomba
gibi bir sohbet gerçekleştirdik. Sıcak sohbeti,
hiç bitmeyen enerjisi ve bu kadar kısa sürede
keyifli anılar biriktirmemde pay sahibi olması
nedeniyle teşekkürlerimi iletirim. Siz de benim
gibi hissetmek ve takip etmek isterseniz
@ceyhunyilmaz tavsiye olunur.

Kitap, müzik, aktivite… Her biri yoğun
hayat temposunda bizi dinlendiren ve
kısıtlı zamanları en iyi şekilde geçirmemizi
sağlayan uğraşlar. Beklentilerimizi en iyi
karşılayan mekânlardan biri de bence
D&R. Pek çoğumuz gibi biz de çoluk
çocuk mağazadan içeri girer, kendi ilgi
alanlarımıza göre dağılır ve uzun süre farklı
arayışlar içerisinde bir yolculuğa çıkarız.

Fox TV “Çalar Saat” programının sempatik
ve bir o kadar da başarılı sunucusu
Ezgi Gözeğer’i önceleri hava durumu
yorumlardan hatırlıyorduk. Haberleri
sunduğu dönemlerde ekrandan yansıttığı
pozitif enerji, özellikle bizim ailenin Pazar
kahvaltılarını daha keyifle hale getiriyor;
onu da belirtmeden geçemeyeceğim.

bizi

‘da

takip edin
@centraltr
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CENTRAL’DAN HABERLER

Bebek.com üyeleri soruyor,
Central Hospital Hekimleri Cevaplıyor.
Central Hospital, E-bebek tarafından kurulan bebek.com ile birlikte
anne - babaların rehberi olacak yepyeni bir projeye imza attı. Bu çalışmayla
birlikte bebek bekleyen veya bebek sahibi olan aileler bebek.com adresine
girerek akıllarına takılan soruları Central uzmanlarına yöneltebilecek.
Proje kapsamında kadın hastalıkları & doğum ve
çocuk sağlığı & hastalıkları hekimlerinin bebek.com üyelerinden gelen
sorulara profesyonel yanıtları ile Central Hospital yol gösterici bir rol
oynayacak.

AVM’de “Unutkanlık” Söyleşisi
Yoğun İlgi Gördü

Central Hospital ve Kozzy Alışveriş
Merkezi işbirliğiyle “Unutkanlık Neden
Olur?” konulu sağlık söyleşisi düzenlendi.
Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Eroğlu
Arığ, unutkanlığın nedenlerini anlatarak,
unutkanlığı azaltmak için yapılması
gerekenleri paylaştı. Yoğun bir katılımın
sağlandığı söyleşide, dinleyiciler merak
ettikleri tüm soruları sorma imkânını
yakaladı.

Central ve Kadıköy Belediyesi İşbirliğiyle
“Gönüllü Evi Söyleşileri” Devam Ediyor
Erenköy Gönüllü Evi ile
start alan
sağlık söyleşilerinin
ilk konuğu Diyetisyen
Buket Yavuz Koçoğlu
oldu.

Koşuyolu Gönüllü Evi’nde
yapılan sağlık söyleşisinde
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Opr. Dr. Dinçay Uluç,
“Eklem Ağrıları” konusunu
anlattı.

Central ve Erenköy Gönüllü Evi
işbirliğiyle gerçekleştirilen sağlık
söyleşisinde vitaminler ve beslenme
konusu ele alındı. Diyetisyen
Buket Yavuz Koçoğlu’nun vitaminlerin
sağlımız için önemi, beslenmede
dikkat etmemiz gerekenler ve sağlıklı
beslenme konularını anlattığı söyleşi
yoğun ilgi gördü.

Central ve Koşuyolu Gönüllü Evi
işbirliğiyle gerçekleştirilen sağlık
söyleşisinde eklem ağrıları konusu
ele alındı. Gerek yakınlarının
gerek kendilerinin yaşadıkları
sıkıntılarla ilgili doktorumuz
Dinçay
Uluç’un
görüş
ve
tavsiyelerini alan katılımcılar,
söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.
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GÜZEL ÜLKEMİZİ TANIYALIM
444 77 99

KARIN TADINI EĞLENEREK ÇIKARTIN
Yurdumuzun
en güzel
dağlarında kış
aylarında yağan
kar ile beraber
oluşan doğal
kayak pistleri,
kış tatillerini
kayarak geçirmek
isteyenler ya
da kar keyfini
yaşamak
isteyenlere güzel
fırsatlar sunuyor.

GEZILECEK YERLER
Kartepe: İstanbul’a olan yakınlığıyla her mevsim

MUTLAKA YAPINIZ...
Uludağ’a gitmişken Uludağ Milli Parkı’nı

GEZMEDEN,
Palandöken’in lezzetli yerel yemeklerini

TATMADAN,
Kartalkaya tatilinizde Abant’ı

GÖRMEDEN,
Kartepe’de doğasıyla büyüleyen Maşukiye’ye

UĞRAMADAN,
Dönmeyin.

kısa tatiller için tercih edilen Kartepe, kış turizminin
en gözde bölgeleri arasında yer alıyor. Kartepe’de yer
alan konaklama tesislerinin birçoğu kayak otellerinden
meydana geliyor.

Uludağ: Ülkemizin en büyük kayak merkezine
ev sahipliği yapan Uludağ, doğal güzellikleri ve kış
sporlarıyla her yıl binlerce kişinin ilgisini görüyor. Bursa
il merkezine yaklaşık 46 kilometre uzaklıkta yer alan
Uludağ, her mevsim gidilecek kadar güzel bir bölge.

Kartalkaya: Bolu il merkezine 40 kilometre
uzaklıkta yer alan Kartalkaya, sahip olduğu kayak
merkezi ile kış sezonu boyunca ilgi gören turizm
bölgeleri arasındadır. Ayrıca bahar ve yaz aylarında da
doğanın tüm güzelliklerini gözler önüne serer.

Palandöken: Doğu Anadolu’nun tarihine, kültürüne
ve doğasına hâkim bir noktada bulunan Palandöken,
Türkiye’de kayak turizmin en uzun geçtiği bölgedir.
Palandöken’de kayak otelleri başta olmak üzere
birbirinden güzel birçok konaklama tesisi bulunuyor.

Central Hospital Complimentary Publication

A CENTRAL HOSPITAL

HEALTH STORY

FROM GEORGIA
Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medical Director, General Surgeon
rafetyigitbasi@centralhospital.com
facebook.com/RafetYigitbasi

Expert Opinion
Three months ago, 53 year old patient, Mrs. M. Khamkhadze came
across a 3 cm. located in her left
breast. After reviewing her graphic
results and pathological findings
the results showed the mass to be
a malignant tumor. I informed the
patient that she needed to be operated on before the mass spread
into the other parts of the body.
Yet the current method of dye injection “sentinel node biopsy” of the
method agreed with axillary lymph
disease seat was entirely contained six lymph nodes. Uneventful
postoperative course of the patient
was discharged on the third day.
Upon Mrs. Khamkhadze request
for a “Breast Conserving Operation”, I informed her that the decision could only be made during
surgery. During the surgery, we
ran a pathology of a portion of the
mass. The result was at a risky level. The breast had to be removed
in order to avoid reccurance. Using
the most recent method; “Sentinal
Node Biopsy” we came across the
concusion that the tumor had spread and infected tha axillary area.
Due to this we had to remove the
axillary lymph nodes as well. Post
surgery duration went as planned.
We came across no unusual occurrences and we able to release the
patient on the third day.

M. Khamkhadze of Georgia was operated on for Breast Cancer by Central Hospital’s, Prof. Dr.
Rafet Yiğitbaşı. During her visit with her husband, future plans to maintain her health were
also made.
We Found A Trusted
Physician at Central
Hospital
It was a very difficult time for us when
I found out about my illness. We bagan
to seek treatment options immediately.
Many questions come up during these
times of struggle; what hospital, what
doctor all running in our minds. Hospitals in Georgia are not equipt to treat
cases such as mine so we had to seek
help elsewhere. Acquiantence of ours
recommended Central Hospital and we
were able to get in touch with their International patient speciaist.

We Were Welcomed
With Attentiveness And
Concern
I would like to say that from the first
moment till the end, the concern and attentiveness of the staff were immense.

We were given information every step of
the way and assisted with every aspect
of our visit. Hotel reservations, airport
pick ups were all taken care of. The international patient services department
was very knowledgable and spoke Georgian, which made everything that much
easier.
Upon our arrival, we met Prof. Dr. Rafet. He was very helpful, supportive and
trustworthy. He helped me overcome
my fears which was very important for
me. The operation was a success and
things were begining to look up for me.

Shortly After The
Procedure, I Was Able
to go Sightseeing in
Istanbul
I felt great after the surgery. I was
hospitalized for a short time and 2 days
after my release I was ready to explore
Istanbul. That’s how great I felt. We were

taken to historic sights all while accompanied by Centrals International patient
specialists with their private company
vehicle. We enjoyed Istanbul very much.

Long Distance Service
Support
We visit Istanbul from time to time
for my routine examinations and still
recieve the same services as the first
time. We are able to reach out to a representative even when we are home in
Georgia. They are constantly availbale
to answer all questions I have pertaining
to my health and condition.

Thank You Prof. Rafet
and His Staff
I want to genuinely thank Prof. Dr.
Rafet Yiğitbaşı and his professional staff
for all of their support during these difficult times in helping me overcome my
fears.

General Surgery Specialist Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, Mr. and Mrs. Khamkadze, International Patient Services Specialist Osman Şeyhoğlu
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FAMOUS ACTOR “NECMI YAPICI”

REGAINS HIS HEALTH AT

CENTRAL HOSPITAL

One of the most admired and popular figures of the stages in Turkey, Necmi Yapıcı underwent
Laparoscopic ingunial hernia repair operation performed by Dr. M Mustafa Altıntaş. Yapıcı was
able to return to the stages in a healthy state thanks to Dr. Altıntaş.
We Would Like to Wish
A Quick And Healthy
Recovery to Mr. Yapıcı!
How Did You Hear
About Central Hospital?
We have been regular visitors
of the hospital for many years. We
come here for all of our healthcare
needs therefore we know most of
the doctors and staff very closely.
Each visit is like the first; warm and
welcoming. We trust Central Hospital,
we feel at home here.

Can You Talk About
Your Surgery?
I’ve had some ongoing
symptoms for some time and
got to know Dr. Altıntaş through
my frequent visits.
My last

examination resulted a hernia
in my groin area. My surgery
was planned very quickly and
the rest of the process was quite
pleasant. I had the procedure
done laparoscopically. I stayed
overnight post operation and was
released in one day. During my
stay Dr. Altıntaş and the attending
nurses were all very attentive.

What Was Your Post
Operative Experience
Like?
One week after my surgery I was
back on stage and on set for my
sitcom. My advice for anyone who
has been pushing off the process
due to their busy schedules is; don’t.
Make your appointment today.

Lets Talk a Little Bit
About Your Performances
and Sitcoms. How is That
Coming Along?

Opr. Dr. M. Mustafa Altıntaş
General Surgeon
mehmetmustafaaltıntas@centralhospital.com

Currently I am working on the set
of “Seksenler”. The sitcom is based on
the 80’s and the form of life and family
structure in Turkey during that era. Other
then that, I part take in two seperate
theater “Benimle Delirir misin?” and
“Pijamalı Adamlar” shows one of which
was written by me. Both are comedic
and very entertaining for the actors as
well as the audience.

Thank You! We Hope You
A Quick Recovery.
I would also like to thank the doctors
and staff members for giving me the
same trustworthy service and comfort
every time I visit Central Hospital.

Expert Opinion
Ingunial hernias are very
common among people today. These types of hernias
can reduce daily life comfort and make it difficult to
perform daily and many
physical activities.
Most
physicians will recommend
the Laparoscopic ingunial
hernia method to resolve
this issue for it provides the
most comfortable post operative results for the patient.
Mr. Yapıcı extended an invitation for the show “Benimle Delirirmisin” which translates to “Will you be crazy
with me” on the 10th day
after his operation. I was
able to see the success of
the operation through watching him move care free
with ease on stage during
his performance.

