
Hekimlerimizden 
dermokozmetik 

UygUlamalar

yaz gelmeden
Cildinizi ÖdÜllendirin

Sayfa 6/7

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önem-
li hastalıkların başında kanser geliyor. Kanser 
hastalığı genetik geçişli olabildiği gibi düzensiz 
yaşam tarzı, beslenme hataları, zararlı madde kul-
lanımı, stres ve obezite gibi durumlar da bu hasta-
lığa zemin hazırlayabiliyor. 
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Gaz problemi kadın - erkek her yaşta görülebilen bir rahatsız-
lık. Hatalı beslenme, sindirim sistemi bozuklukları ve düzen-

siz yaşam tarzı gibi faktörler gaz oluşumunu daha da artı-
rabilir. Gaz haricinde geğirme, karın ağrısı, ateş ve kusma 
gibi belirtiler yaşanıyorsa vakit kaybetmeden uzman bir 

hekime danışılmalıdır.

Gaz Problemi Çözümsüz Değil

Sayfa 5Sayfa 4

Sayfa 17

Nöropsikolojik testler, özellikle depresyon - demans ayırıcı tanısı ve unut-
kanlık sorununun hangi alanlarda ve ne ağırlıkta olduğu konusunda bilgi 
sağlamakla birlikte, hekimin tedavisini yönlendirme ve hastanın takip süreci  
konusunda önemli katkılar sağlamaktadır.

nöropsikolojik testlerle 
Unutkanlığınızı test edin

delik kulak zarı ve tedavisi

Sayfa 10

Delik kulak zarı, orta kulak ile dış kulak yolunu 
ayıran ince zarın delinmesi veya yırtılmasıyla 
oluşur. Kulak zarındaki delinme; şiddetli darbe, ani 
basınç değişimleri ve kulağa yabancı cisim sokma 
gibi nedenler sonucu gelişir.

Bebeğimle İlk Banyo Saati
Sayfa 12

Ofis Ortamında Duruş 
Bozukluğuna Dikkat Edin

Sayfa 15

Mevsim Değişiklikleri  
Bedeni Nasıl Etkiliyor?

Sayfa 16

Yaza Doğru Sağlıklı  
Diyet Önerileri

Çağımızda birçok meslek grubunda çalışan kişi vak-
tinin büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor. 
Bu nedenle çalışma ortamı ergonomiye uygun hale 
getirilmeli, oturuş ve duruş şekli de iyi ayarlanmalıdır.

Sayfa 8

Sayfa 6



 

Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

merhaba, 
Gazete Central’ın 42. sayısı ile sizlerle buluşmanın sevincini 

yaşıyoruz. Yeni sayımızda da yine, uzmanlarımızın ilgi ve 

keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Bu sayımızda yer verdiğimiz haberlerden bazıları, yaza 

doğru cilt uygulamaları, diyet önerileri ve mevsim değişik-

liklerinde karşılaşabileceğimiz hastalıklar. Bunun yanı sıra  

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı çağımızın sorunu kanser hastalığını, 

Prof. Dr. Mehmet Sökmen ise birçok kişinin yaşadığı sıkıntı 

olan hazımsızlık problemini sizler için değerlendirdi. 

8 mart dünya kadınlar günü’nde Central Hospital’ın gele-

neksel olarak  düzenlediği etkinliği bu yıl da gerçekleştir-

dik. Hastanemizde tüm misafirlerimize ve refakatçilerimize 

kahve ikramı yaparak keyifli görseller için bir araya geldik.    

14 mart tarihinde ise her alanda özveriyle çalışan, tüm 

hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın tıp Bayramı’nı 
hep birlikte kutladık.

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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opr. dr. Cengizhan kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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.

11

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.

Uzm. dr. esra kural
Dermatoloji Uzmanı

2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu 
olan Uzm. Dr. Esra Kural, 2011 Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde uzmanlığını almıştır. 2012 University of 
Miami Dermatology biriminde  görev  alan Kural, 2015 
yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

8

10

7

opr. dr. Ümit Hardal

opr. dr. dinçay Uluç

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

2001 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan  
Opr. Dr. Ümit Hardal, 2008 yılında aynı kurumda uzmanlığını 
tamamlamıştır. 2013 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

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.

14Uzm. 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. 

16

19

dyt. Buket yavuz koçoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı

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

15Uzm. dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

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

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. 2015 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

5 6Uzm. 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.

9opr. dr. afet Öncel
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

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.

arzu Fonda medghalci
Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi 

2010 Marmara  Üniversitesi Ebelik Bölümü Lisans mezunu olan 
Arzu Fonda Medghalci , 2011 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır. Doğum koçu ve yeni doğan yoğun bakım 
sorumlu hemşiresi görevlerini sürdürmektedir. 

12

17 17Uzm. dr. gamze eroğlu arığ Uzm. Psk. aycan Bulut esra kaftan
Nöroloji Uzmanı Uzman Psikolog Kurumsal İletişim Yöneticisi

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

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.

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



Prof. dr. rafet yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzm.

facebook.com/RafetYigitbasi

rafetyigitbasi@centralhospital.com

kUlak Verin
Bedeninizin SeSine 

Kanserle mücadelede alı-

nabilecek önlemler 2 gruba 

ayrılır. Bunlar; primer (birin-

cil) korunma ve sekonder 

(ikincil) korunma olarak 

adlandırılır. Tabii kanserden 

korunabilmenin ilk adımı 

hastalık hakkında yeterli bil-

giye sahip olmaktan geçer. 

Bu nedenle özellikle önlene-

bilir çevresel faktörler konu-

sunda toplumun eğitilmesi, 

bilinçlendirilmesi ve devle-

tin koruyucu düzenlemeler 

getirmesi şarttır. 

Ayrıca aşılama ile bazı en-

feksiyonların önüne geçi-

lerek kanser oluşmadan 

önlem alınabilmesi de 

mümkündür. Bu yüzden 

toplumun kansere karşı aşı-

lama konusunda da bilgi sa-

hibi olması gerekir. 

Kanserden 
Korunma Yolları

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli hastalıkların başında kanser geliyor. Kanser 
hastalığı genetik geçişli olabildiği gibi düzensiz yaşam tarzı, beslenme hataları, zararlı madde 
kullanımı, stres ve obezite gibi durumlar da bu hastalığa zemin hazırlayabiliyor. 

Kanserli Hücreler 
Çoğalma Yeteneğine 
Sahip

İnsan vücudunda dokuları oluşturan 

trilyonlarca hücre, bir yandan genlerde 

kodlanmış programlı hücre ölümü ile 

yok olurken, diğer yandan bir dizi ku-

ral ve düzen içinde gerektiği zaman ve 

gerektiği kadar çoğalabilme yeteneğine 

sahiptir.  Kanserleşmiş hücrenin özelliği 

ise, programlı hücre ölümüne tabi ol-

madan başına buyruk olarak durmadan 

çoğalma yeteneği kazanmasıdır. Böyle 

bir oluşum dokuların yapısındaki doğal 

bariyerleri kontrolsüzce aşarak istilacı 

bir kitle (tümör veya neoplazm) oluştu-

rur. Bu durumda giderek genişleyen bir 

tarzda organ fonksiyonlarında bozul-

malara neden olur. 

Kansere Eşlik Eden 
Ortak Semptomlar 
Olabilir

Kanser hastalığına eşlik edebilen 

birkaç semptom ve bulgu olabilir. 

Bunlardan başlıcaları; izah edileme-

yen halsizlik, bitkinlik, anemiye işa-

ret eden solukluk, kilo kaybı, ateş ve 

terleme, cilt ve göz aklarında renk 

değişimleri, karın veya uzuvların ge-

nişlemesi gibi vücut ölçülerinde izah 

edilemeyen değişikliklerdir. Ayrıca 

vücudun herhangi bir yerinde el veya 

gözle fark edilebilen yumru ve kitleler, 

iştah, yeme, küçük veya büyük abdest 

gibi doğal fonksiyonlarda fark edilen 

her türlü anormallikler bir kanser ha-

bercisi olabilir. Bu nedenle uzman bir 

hekim tarafından değerlendirildikten 

sonra kanser teşhisi yapılabilir. 

Kanser Tanısı Nasıl 
Konulur?

Kanser tanısında ilk adım şikayet, 

semptom ve bulguların bir uzman 

hekim tarafından dikkatlice değer-

lendirilmesi ve kapsamlı bir fizik mu-

ayenesidir. Bir şüphe söz konusu ol-

duğunda detaylı kan testleri yanında 

belli organ ve sistemlere yönelik gö-

rüntüleme tekniklerine (ultrasonog-

rafi, bilgisayarlı tomografi, magnetik 

resonans-MR görüntüleme) başvuru-

lur. İçi boş organların kanserlerinden 

şüpheleniliyorsa endoskopik gözleme 

son derece değerlidir. Günümüzde 

gelişmiş optik sistemlerle lümenli her 

organın endoskopik incelenmesi ve 

bir tümör saptandığında patolojik ör-

nek almak (biyopsi) mümkündür. 

Erken Tanı Hayat 
Kurtarır

Tümör ve ilgili lenfatik dokuların 

çıkarılması sonrası yapılan patolojik 

inceleme ile kesin evre belirlenir. Yeni 

başlayıp sağlıklı hücre dizilimini he-

nüz bozmayan kanserler in-situ olarak 

adlandırılırlar ve hastalığın en erken 

evresini temsil eder. Bunlar vücuttan 

uzaklaştırıldığı takdirde yüz de yüz 

iyileşme söz konusudur. Uygun te-

davilere rağmen hastalardaki yaşam 

beklentisi hastalığın evresi ile sıkı bir 

paralellik (korelasyon) gösterir. Bu ne-

denle “Erken tanı hayat kurtarır” kuralı 

bilimsel bir gerçekliğe dayanmaktadır.

Neler Yapılabilir?

Sigara ile mücadele birincil öne-

me sahiptir. Tüm kanserler arasında 

sıklık yönünden birinci sırada gelen 

akciğer kanseri ile sigara ilişkisi doğ-

ru orantılıdır. Bunun dışında gırtlak 

(larinx), baş - boyun, mesane, mide 

ve pankreas kanserleri ile tütün ara-

sında kuvvetli bir ilişki söz konusudur. 

Obezite ile başta meme ve pank-

reas kanserleri olmak üzere birçok 

kanser türü arasında pozitif ilişki ol-

duğu bilinmektedir. Bu yüzden bes-

lenme ve egzersiz düzenlemeleriyle 

obezite ile mücadele kanserden ko-

runma adına oldukça önemlidir. 

Temiz hava ve içme sularının ko-

runması adına yapılacak çalışmalar 

haricinde radyasyondan uzak kalın-

ması da halk sağlığı adına gereklidir.  

Çalışma ortamlarına ait riskler de 

kanserden korunmada rol oynar. İşçi 

güvenliği adına alınabilecek tedbirler-

le birçok insan kanserden korunabilir. 

Tüm bu tedbirler kanserle mücadele-

de primer (birincil) korunma olarak 

adlandırılır. 
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Mide ve Bağırsaklarda 
Birikiyor

Gaz, sindirim sırasında mide ve ba-

ğırsaklarda normalden fazla gaz olması 

halidir. Midedeki gaz geğirerek ağız yo-

luyla, bağırsaklardaki gaz ise anüsten 

dışarı atılır. Sindirim sırasında vücutta 

aşırı gaza sebep olan bazı durumlar var-

dır. Bunlar; yutulan hava, sindirilememiş 

yiyeceklerin yıkımı, laktoz intoleransı ve 

bazı gıdaların kötü emilmesidir. Gazların 

çoğu yiyeceklerin bakteriler tarafından 

yıkımı sonucu oluşur. 

Gaz problemi yaşayan hastaların 

çoğunda belirtiler aynıdır. Geğirme, ka-

rın şişliği, karın ağrısı artan sayıda veya 
aşırı gaz çıkarma gibi rahatsızlık hissi ya-

şanabilir. Gazla birlikte kramp şeklinde 

ağrı, ishal, kabızlık, kanlı dışkılama, ateş, 

bulantı, kusma ve hiç gaz - gaita çıkara-

mama ciddi problemlerdir.

Kişi Kendini 
Toplumdan 
Soyutlayabilir

Toplumumuzda gaz ve şişkinlik 

şikâyetiyle sağlık kuruluşuna gelen 

hasta sayısı oldukça fazladır. Gaz, 

oldukça önemli bir sağlık sorunu-

dur. Çünkü insanın hayat kalitesini 

büyük ölçüde bozabilir. 

Gaz çoğunlukla gıda intoleransı 

ve yanlış beslenmeye bağlı olarak 

gelişse de, bazı hastalıklara eşlik 

edebilir.  Bazı hastalıkların ilk belir-

tisi de olabilir. Gastrointestinal sis-

tem organlarından yemek borusu, 

mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, 

safra kesesi, safra yolları, karaciğer 

ve pankreasın iyi ve kötü huylu 

hastalıklarında gaz problemi görü-

lebilir.

En Önemli Gaz 
Nedeni Laktoz 
Hassasiyeti

Çok önemli ve yaygın bir diğer 

gaz nedeni de laktoz intoleran-

sıdır (laktoz hassasiyeti). Laktoz 

sindiriminin vücutta tam olarak 

yapılamamasından dolayı kişide 

hassasiyet gelişebilir. Laktoz doğal 

bir şekerdir. Süt, peynir, dondurma, 

ekmek, tahıl ürünleri ve salata sos-

ları gibi işlenmiş gıdalarda da bulu-

nur. Laktoz nedeniyle oluşan gaz, 

genellikle ishal ve krampla birlikte 

görülür. Ancak bazı durumlarda sa-

dece gaz da olabilir. 

Tedavide İlk Amaç 
Gaz Miktarını  
Azaltmak

Gaz tedavisinde amaç gaz mik-

tarını azaltmaktır. Nedene yönelik 

olarak, parazitik, enfeksiyon ve 

bakteriyelde aşırı çoğalma varsa 

antibiyotik tedavisi gözden geçiri-

lip tedavi verilir. Eğer hasta kabız 

ise diyet veya bazı laksatiflerle bu 

sorunun tedavi edilmesi gerekir. 

Hastanın hava yutmasını ne-

deni endişe, stres gibi 

nedenlerden kaynak-

lanıyorsa bu alışkan-

lığın değiştirilmesi 

için psikolojik des-

tek alınmalıdır. Kişi-

deki gaz problemi 

diyetle düzelemi-

yorsa reçetesiz sa-

tılan bazı yardımcı 

maddelerden de fay-

dalanabilir.

Prof. dr. H. mehmet Sökmen
Gastroenteroloji Uzmanı

Fasulyeler: Fasulyeler büyük oran-
da raffinoz olarak bilinen kompleks 
şekerler ihtiva ederler. Raffinozlar 
daha az miktarda brüksel lahana-
sı, lahana, brokoli, ıspanak ve diğer 
yeşil sebzelerde de bulunabilir.
nişastalar: Patates, erişte, buğday 
kolonda yıkılarak fazlaca gaz oluş-
tururlar. Yalnızca pirinç nişastası 
gaz oluşturmaz.
Soğanlar: Soğan, enginar, armut ve 
tahıllarda naturel şeker olarak bi-
linenfruktoz bulunur. Fruktoz 
bazı içecek ve meyve sula-
rında tatlandırıcı olarak da 
kullanılır. Fruktoz da gaz 
oluşturabilir. 

Sorbitol: Taneli ve tanesiz mey-

velerde bulunan doğal bir karbon-

hidratdır. Elma, armut, şeftali ve 

kuru erikte bulunur. 

Fiber: Pek çok gıdada suda çözü-

nen ve çözünmeyen şeklinde fiber 

bulunabilir. Yulaf kepeği, fasulye, 

bezelye ve çoğu sebzelerde bulu-

nur ve gaz yapar. Suda çözünme-

yen fiberler, değişmeden kolayca 

bağırsaklardan geçtikleri 

için daha az gaz üretir-

ler. Buğday kepeği ve 

bazı sebzelerde bulu-

nur.

gaz ProBlemi
ÇÖzÜmSÜz deĞil
Gaz problemi kadın - erkek her yaştaki insanda yaşanabilen bir rahatsızlık. Hatalı beslenme, 
sindirim sistemi bozuklukları ve düzensiz yaşam tarzı gibi faktörler gaz oluşumunu daha da 
artırabilir. Gaz haricinde kişide geğirme, karın ağrısı, ateş, kusma ve kilo kaybı gibi belirtiler 
gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden uzman bir hekime danışılması gerekiyor. 

GAZ YAPAN BESİN GRUPLARI 

Her gıda her insanda gaz 
yapmayabilir. Bu durum kişiden kişiye 
göre farklılıklar gösterebilir. 

/ 2014SәHİFә 5
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mehmetsokmen@centralhospital.com
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oFiS ortamInda
dUrUŞ BozUklUĞUna
dikkat edin

Uzm. dr. Şahap demirboğan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. 

sahapdemirbogan@centralhospital.com
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K O Z Y A T A Ğ I

Çağımızda birçok meslek grubunda çalışan kişi vaktinin büyük bir kısmını bilgisayar başında 
geçiriyor. Bu nedenle çalışma ortamı ergonomiye uygun hale getirilmeli, oturuş ve duruş şekli 
de iyi ayarlanmalıdır.

Günümüzde özellikle büro çalışanları 

ergonomik ortamda çalışmadıklarından 

çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabilmek-

tedir. Postür bozuklukları, boyun düzleş-

mesi ve ağrıları, bel - sırt ağrıları, omuz, 

dirsek ve bilek ağrıları, sinir sıkışmaları, 

yumuşak doku zedelenmeleri, göz bo-

zuklukları ve kurumaları bu problemlerin 

başında geliyor. Tüm bu problemlerin 

yaşanmaması için her çalışanın uyması 

gereken bazı durumlar vardır. Öncelikle 

çalışma ortamı ergonomiye uygun hale 

getirilmelidir. Oturuş ve duruş şekli de 

iyi ayarlanmalıdır. Tabii uzman hekimin 

önerdiği egzersizler de ihmal edilmeme-

lidir. Çalışma ortamındaki alet ve eşyala-

rın düzenlenmesinin de önemli olduğu 

unutulmamalıdır.

Ofis Aletleri Nasıl 
Düzenlenmeli?

koltuk: Ayakta durulduğunda otur-

ma yeri yüksekliği diz hizasında, oturul-

duğunda ise her iki ayağın yere basa-

cak şekilde yükseklik ayarı yapılabilen, 

oturma yeri yeterli genişlikte olan, sırtın 

desteklenmesine izin verebilecek derin-

likte, sırtın ve belin eğimine uygunluk 

sağlayan ve kol destekleri olan bir koltuk 

seçilmelidir.

masa: Masanın yüksekliği koltuğa 

oturulduğunda dirsek hizasında olma-

lıdır. Ayrıca masa altındaki alanın bacak 

hareketlerini kısıtlamayan şekilde ve ge-

nişlikte olması gerekir.

monitör: Monitör ile gözler arasında 

60 - 70 cm kadar mesafe olmalıdır. Moni-

törün üst hizasının göz hizasından en az 

15 derece açıyla bakılacak düzeyde yani 

aşağıda olmasına dikkat edilmelidir. Yapı-

lan çalışmalarda monitöre aşağı doğru 

bakıldığında gözlerin daha kısık olması 

nedeniyle göz kuruluğunun önlendiği 

ve göz kaslarının daha az yorulduğu tes-

pit edilmiştir. Ayrıca monitörün üst kısmı 

hafif arkaya doğru eğimli olmalı, ışık yan-

sımalarını önleyecek şekilde pencereye 

90 derece açıda durmalıdır.

klavye ve mouse: Klavye ve mouse 

kullanımında dirsekler ve bilekler yukarı, 

aşağı veya yanlara açı yapmayacak şekil-

de yerleştirilmelidir.

Postür: Postürün boyun, sırt ve belin 

fizyolojik eğriliklerini koruyacak şekilde 

olması gerekir. Özellikle omuzlar, dirsek-

ler, el bilekleri, parmaklar, kalça, diz ve 

ayakların rahat bir şekilde kullanılabile-

ceği şekilde oturulmalıdır. Kullanılacak 

aletlerin rahat ve kişiyi yormadan verimli 

bir şekilde çalışmasına olanak sağlayan 

uygun yerlerde olmasına özen gösteril-

melidir. Oturma sırasında eller ve el bi-

lekleri önkol hizasında, kalça açısı ve diz 

açısı 90 - 120 derece, ayak açısının ise 90 

- 100 derece olması gerekir. Dirsek masa 

üzerinde 90 derece, el ve bilekte 180 de-

receye konumlandırılmalıdır. 

SaĞlIklI ÇalIŞma ortamI iÇin BU Önerilere kUlak Verin  

• Ofis ortamında sıklıkla duruş 

pozisyonu değiştirilmelidir. 

Daha sonra tekrar ideal 

pozisyona geçilebilir.

• Dirsekler ve bilekler sert düzeylere 

dayanmamalıdır.

• Monitöre bakarken belli aralıklarla 

kafa hareket ettirilmelidir. Bu nedenle 

ekrana bakış açısı değiştirilmelidir.

• Mouse kullanılırken arada diğer 

ele alınmalıdır. Ayrıca masa 

üzerindeki yeri 

de belli aralıklarla 

değiştirilmelidir.

• Saat başı oturulan 

yerden kalkılmalıdır. Yürümek, 

gerinmek ve bir süre ayakta çalışmak 

oldukça fayda sağlar. 

• Gözleri dinlendirmek için arada 

gözler kapatılmalıdır. Bu işlem 

yapılırken ellerin göz kapaklarına 

değmeden ve parmakların alına 

üst üste gelecek şekilde 

ayarlanmasına özen 

gösterilmelidir. Daha sonra 

30 - 40 saniye kadar bu 

şekilde kalınabilir.

• Uygun zamanlarda, oturulan 

yerde veya ayağa kalkarak 

kasları (el, kol, bacak, bel, 

boyun, sırt) germek için 

gerinme hareketi yapılmalıdır.

• Ayaklar yere tam basacak şekilde 

koltuk yüksekliği ayarlanmalıdır. Eğer 

tam basmıyor arada boşluk kalıyorsa 

ayak desteği koyulmalıdır.

• Koltukta oturulan yerden kalkmadan, 

yerden bir şey alınmamalıdır. Özellikle 

beli arkaya döndürerek uzanmaya 

çalışılmamalıdır. Çünkü bu 

durum bel fıtığının 

oluşmasına yol açabilir.

• Havalandırma 

ve klima gibi 

makinelerden 

çıkan havanın direk 

vücuda gelmesine 

izin verilmemelidir. 

• Uzun süre oturarak çalışan 

kişilerde boyun, bel ve sırt 

kasları zayıflar. Zayıf kaslar 

da vücudu koruyamadığından 

fıtıklar ya da incinmeler en ufak 

hareketlerle bile oluşabilir. Bu nedenle 

kasları güçlendirecek hareketler 

yapılmalıdır. Evde yapılabilen 20 - 25 

dakikalık egzersizler veya plates, 

yüzme gibi dışarıda yapılan aktiviteler 

kasları güçlendirir ve vücudu 

dayanıklı hale getirir.

• Ofiste fırsat buldukça 

yapılabilecek egzersizler de 

vardır. Bu egzersizler için uzman 

hekime danışılmalı ve daha 

sonra düzenli olarak bu 

hareketler uygulanmalıdır. 



Vücudumuzdaki En 
Karmaşık Yapı Omuz

Omuz eklemi anatomik olarak ol-

dukça karmaşık bir yapıya sahiptir. 

Omuz eklemindeki hareket serbestliği 

geniş olsa da, zayıf eklem yapısı sebe-

biyle vücutta çok da sabit değildir. Bu 

zayıf yapıyı desteklemek ve hareket 

açıklığını sağlayabilmek içinse kıkır-

dak ve tendonlara görev düşer. Ancak 

eklemi oluşturan anatomik yapılarda 

herhangi bir nedenden dolayı sorun 

oluşursa bu durum eklem fonksiyon-

larında bozulmalara yol açabilir. Özel-

likle omuz kası yırtığı bu problemlerin 

başında gelir.

Kollarını Fazla 
Kullanan ve 
Zorlayanlar Risk 
Grubu

Omuz ekleminin sağlıklı bir şekil-

de işlevini yerine getirebilmesi omuz 

manşetine (rotator kılıf) yani tendonla-

ra bağlıdır. Kolların aşırı derecede kul-

lanılması ya da zorlanması bu bölgede 

aşınmalara yol açabilir. Ayrıca zaman 

içinde tekrarlayıcı omuz hareketleri 

yapmak da bu rahatsızlığı tetikleyebi-

lir. Omuz kası yırtıkları hastada ciddi 

ağrılara neden olan bir yaralanmadır. 

Bu sebeple omuz bölgesinde güçsüz-

lük ve kolları rahatça kullanamama 

gibi problemler yaşanabilir. Özellikle 

yaşlı hastalar bu durumdan daha faz-

la etkilenir. İleri yaş sebebiyle tendon-

ların yapısı zayıflayacağından omuz 

kasları daha kırılgan ve yırtılmalara 

daha açık hale gelebilir.

Mesleğiniz Sizi Hasta 
Edebilir

Omuz kası yırtığı genellikle boya, 

cam temizleme, marangoz, teknis-

yen, aşçı ve örgü - nakış gibi el be-

cerisi gerektiren işlerde çalışan kişi-

lerde, yoğun ev işleriyle uğraşan ev 

kadınlarında ve sporcularda sıkça 

görülür. Ayrıca herhangi bir kaza 

sonucu omuz travmasına maruz 

kalmak ve ileri yaş da bu hastalığı 

tetikleyebilir. Özellikle travma sonra-

sı oluşan rotator kılıf yırtılmaları her 

yaşta görülebilir. Bu rahatsızlık erken 

tedavi edilmezse hastanın zamanla 

hayat kalitesi düşebilir.  Rotator kılıf, 

kas ve tendonlarda bozulmalar başla-

yabilir. Ayrıca kas dokusunun yerine 

yağ dokuları oluşabilir. Bunun sonu-

cunda da tendonlar onarılamayacak 

hale gelebilir ve geri dönüşü mümkün 

olmayan tablolar yaşanabilir. Omuz 

kası yırtığı olan hastalarda belirtiler ba-

sit bir omuz ağrısı ile başlayabilir. Daha 

sonra kolları öne ya da arkaya doğru 

hareket ettirememe, ağrıdan dolayı 

kolları yukarı kaldıramama, içe veya 

dışa döndürmeme gibi semptomlar da 

gözlemlenebilir.

Erken Teşhis Önemlidir

Omuz kası yırtığı erken teşhis edil-

diğinde tedavi edilebilen bir rahatsız-

lıktır. Bu sebeple sürekli aynı elini kulla-

nan, belli aralıklarla omuz ağrısı çeken 

ve herhangi bir kaza sonucu omzun-

da hasar oluşan kişilerin daha dikkatli 

olması gerekir. Tedavi süreci hastanın 

yaşı ve kas yırtığının şiddetine göre 

değişkenlik gösterebilir. Basit yırtıklar 

için ilaç tedavisi ve egzersizler yeterli-

dir ancak daha ciddi vakalarda cerrahi 

müdahale gerekebilir. 

Omuz Tedavisinde 
“Antik Çağ Prensibi”

Son yıllarda omuz tedavisinde 

yapılan yenilikler ve gelişmeler saye-

sinde açık ameliyat yöntemlerine al-

ternatif olarak artroskopi uygulaması 

kullanılmaya başlandı. Artroskopi, antik 

çağlardaki tedavi yöntemlerinde pren-

sip haline gelen “önce zarar verme” 

düşüncesiyle yola çıkılarak geliştirilen 

tedavi şekillerinden biridir. Aynı za-

manda “eklemin içine bakmak ve gör-

mek” anlamına geldiğinden günümüz-

de ortopedide eklem içi sorunların tanı 

ve tedavisinde en sık uygulanan cerra-

hidir. Özellikle omuz ve çevre dokula-

ra zarar vermemesi, ameliyat sonrası 

hastada ağrı oluşturmaması, estetik ve 

fonksiyonel iyileşmede çok daha iyi ve 

hızlı sonuçlar elde edilmesi sebebiyle 

bu tarz vakalarda tercih edilmektedir. 

Artroskopik yöntem genel anestezi al-

tında uygulanır ve operasyon sonrası 

hasta aynı gün evine dönebilir.

opr. dr. dinçay Uluç
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

 artroSkoPi ile 
aĞrIlara Veda edin
Omuz kası yırtığı erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Özellikle günümüzde 
ortopedide eklem içi sorunların tanı ve tedavisinde en sık uygulanan artroskopi yöntemi ile 
sağlığınıza kavuşmanız mümkündür.

dincayuluc@centralhospital.com
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Baharla birlikte doğa kendini yenilerken, biz de bazı bakım ve uygulamalar yaparak cildimizin 
kendini yenilemesine yardımcı olabiliriz. Dermokozmetik işlemlerle cildimizin kış boyunca 
kaybettiği nemi yerine koyarak çok daha sağlıklı ve ışıltılı bir görünüme sahip olmasını sağlayabiliriz.

Kışın yarattığı kuruluk ve cilt tonun-

daki matlık problemleri için artık günü-

müzde kozmetik kremler yeterli olma-

maktadır. Bunun yerine cilde ihtiyacı 

olan maddeler cildin içine enjekte edil-

mekte ve hedefe çok daha etkin bir şe-

kilde ulaşılmaktadır. Somon DNA gençlik 

aşısı veya mezolifting gibi uygulamalarla 

cildimizin kış boyunca kaybettiği nemi 

de yerine koyarak çok daha sağlıklı ve 

ışıltılı bir görünüme sahip olmasını sağla-

yabilirsiniz. Bu uygulamalar elde, boyun-

da ve dekolte bölgesinde de çok etkin 

sonuçlar vermektedir.

PRP Hangi Aylarda 
Uygulanır?

Kendi kanınızı özel bir işlemden ge-

çirerek cildinize uyguladığımız PRP yön-

temi bahar aylarında yapabileceğimiz 

alternatif bir yöntemdir.

Cildinizde oluşan lekeler sizi rahatsız 

ediyorsa, yaza girmeden bu lekelerden 

kurtulabileceğiniz son aylar, bahar ayla-

rıdır. Lekenin şiddetine güre spesifik de-

rin soyma işlemleri ile bu lekelerden 

kurtulup yaza lekesiz bir ciltle girebil-

me şansınız bulunmaktadır. Özel bir 

aletle yapılan muayene ile önce leke-

nin derinliği tespit edilip, uygulanacak 

işleme karar verilir ve tedavi kişiye özel 

karışımlarla desteklenir. Cildiniz lekesiz, 

sağlıklı bir görünüme kavuşur.

Göz Altı Uygulamaları

Stresli ve yorgun geçen kışın ardın-

dan göz altınızda çukurlar veya mor-

luklar oluştuysa bazı dermokozmotik 

uygulamalarla bu tip sorunlar da çözü-

lebilir. Göz altına kanül denilen esnek, 

ince aletlerle uygulanan, hyalüronik 

asit içeren dolgularla, bu problemler 

kaybolmakta ve çok daha dinç bir gö-

rünüme sahip olunabilmektedir.

Ameliyatsız İple Yüz 
Germe Yöntemiyle 
Gençleşin

Orta ve alt yüz bölümlerinde olu-

şan hacim kayıplarından, cilt sarkma-

Uzm. dr. esra kural
Dermatoloji Uzmanı

larından veya boyun hatta karın, bacak 

ve kollardaki sarkık, gevşek ve sağlıksız 

görünümlerden kurtulmak artık çok ko-

lay. Ameliyatsız iple yüz germe yöntemi 

yaşlanma belirtilerini önleyip geciktirir-

ken, bir yandan da cilde yenilik ve genç-

leşme getirmektedir. Tedaviden hemen 

sonra mekanik bir kaldırma etkisi ol-

makta ve sonuçlar hemen fark edilmek-

tedir. Ancak bu yöntemin en güzel yanı 

ek olarak 3. haftadan itibaren başlayan 

kollojen yapımının uyarılması ve aktive 

olması sonucunda etkinin giderek art-

masıdır. Hyalüronik asit ve botulinyum 

toksin gibi diğer kozmetik tedavilerle 

combine edildiğinde mükemmel sonuç-

lar elde edilebilmektedir. 

İple yüz germe yöntemi ortalama 

30 dakikalık bir tedavidir. Sonuçlar en 

baştan itibaren natüreldir. Görünüşünü-

zü rahatlamış ve yüzünüzü tazelenmiş 

hissedersiniz. Bu işlem gençleştirme 

sağlayacak, aynı zamanda yüz ifadenize 

canlılık getirecektir.  

ÖdÜllendirin
yaz gelmeden Cildinizi
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Hekimlerimizden 
dermokozmetik 

UygUlamalar



Vaser lipo, ultrasonik ses dalgaları kullanarak yağları parçaladığından ve yağları sıvı haliyle aspire 
ettiğinden, klasik liposuction (yağ aldırma) yönteminde görülebilen dalgalı yüzey görünümüne Vaser lipo 
uygulamasından sonra karşılaşılmaz. Vaser lipo ile deri daha hızlı toparlanır ve sarkma da önlenmiş olur.

lIPoSUCtIon’da 
VaSer deVri 

opr. dr. afet Öncel
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

afetoncel@centralhospital.com

Ultrasonik liposuction olarak da bili-

nen Vaser lipo, ultrasonik ses dalgalarıyla 
yağ dokusunu daha küçük ve bozulma-

mış yağ hücresi gruplarına parçalar ve 
kendi kanal sistemiyle parçaladığı bu 
dokuyu emerek dışarı alınmasını sağlar. 
Bu işlem yapılırken, bağ dokuya, sinirle-

re, kan ve lenf damarlarına zarar vermez. 
Sadece seçici olarak yağ dokuyu parça-

lar. Kılcal kan damarlarına hasar verme-

diği için morluk oluşmaz, lenf damarla-

rına hasar vermediği için de ödem çok 
hafiftir ve kısa sürede çözülür.

Vaser Lipo’nun 
Avantajları Nelerdir? 

Vaser lipo, ultrasonik ses dalgaları 

kullanarak yağları parçaladığından ve 

yağları sıvı haliyle aspire ettiğinden, 
klasik liposuction (yağ aldırma) yönte-

minde görülebilen dalgalı yüzey görü-

nümüne Vaser lipo uygulamasından 
sonra karşılaşılmaz. Vaser lipo ile deri 
daha hızlı toparlanır ve sarkma da ön-

lenmiş olur. 

Yağ dokusuna seçici olduğu için di-

ğer dokulara minimum hasar verir. Ağrı, 
ödem - şişlik, morluk ve hissizlik gibi yan 
etkilerin daha az oluşmasını sağlar. 

Diğer liposuction (yağ aldırma) yön-

temlerinde ısı veya diğer nedenlerle 
yağ dokusu zarar görebilirken, vaser ile 
ultrasonik ses dalgaları kullanıldığından 
yağ hücrelerinin bu işlem esnasında 
canlılığını yitirmemesi, vücudun ihtiyaç 
duyulan diğer bölgelerinde yağ enjek-

siyonu (yağ doku ile şekillendirme) iş-

lemlerine olanak sağlar.

Hassas şekillendirme için küçük 

hacimlerdeki yağların alınmasını veya 
büyük miktarda yağların uzaklaştırıl-

masını sağlar.

Vaser Lipo Vücudun 
Hangi Bölgelerinde 
Kullanılır?

Vaser lipo vücudun tüm bölge-

lerine uygulanabilir. Erkeklerde 

jinekomasti denilen meme büyümesi te-

davisinde de oldukça etkilidir. Genellikle 
bel çevresi ve sırt bölgesine oturan inatçı 
yağların tedavisinde çok etkilidir. Aynı 
zamanda karın, bel çevresi ve kalçadaki 
yağların alınıp düzenlenmesi için kulla-

nılmaktadır. Özellikle yüz, çene, boyun, 
kollar ve bacaklar gibi çok daha narin ve 
ince bölgelerde daha güvenli ve etkili so-

nuçlar alınmasını sağlar.

Vaser Lipo Nasıl 
Uygulanır? Genel 
Anestezi Şart mıdır?

İşlem ameliyathane koşullarında uy-

gulanır. Uygulama yapılacak bölge mik-

tarı çok geniş değil, 1 - 3 bölge ile sınırlı 
ise rahatlıkla lokal anestezi ve sedasyon 

desteği ile uygulanabilmektedir. Eğer uy-

gulama alanı sırt, meme ve çevresi, bel, 
karın, bacaklar ve kollar gibi birçok bölge-

yi içerirse genel anestezi hasta konforu 
için daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

İşlem Sonrası Ağrılı 
Değildir

Çoğunlukla ameliyat sonrası dönem-

de ağrı pek olmamaktadır. Hafif sızla-

malar olursa da 2 - 3 gün içinde sonla-

nacaktır. Genellikle bu operasyonlarda, 

3 - 4 saatlik dinlenme süresi sonrası has-

taneden çıkış yapılabilir. Ancak cerrahın 

gerekli gördüğü durumlarda veya hasta 
dinlenmek istediğinde hastanede 1 gece 

yatış yapılabilir.

İşlem Gündelik Hayatı 
Etkiler mi?

Ameliyattan sonra morluk ve şişlik az 
olduğu için iyileşme süreci daha hızlıdır. 
Hastalar ameliyattan sonra günlük ya-

şama kısa sürede dönebilir. Büyük mik-

tarlarda yağ alınsa bile toparlanma daha 
çabuk gerçekleşir. Korse en az 2 - 3 hafta 
süreyle gece gündüz giyildiğinde daha 

hızlı sonuçlar alınmaktadır. İki gün son-

ra duş alınabilir, tempolu yürüyüşe baş-

lanabilir. Tam olarak vücuttaki ödemin 
atılarak derinin normal yapıya ulaşması 
ortalama 1 ay civarı sürer.

SAYFA 09/ 2016KAPAK  
HABERİ

• Tek işlemle göz alıcı sonuçlar 
sağlar.

• Hassas şekillendirme için 
küçük hacimlerdeki yağların 
alınmasını sağlar.

• Vücutta depolanmış yağların 
büyük kısmının kolaylıkla 
uzaklaştırılmasını sağlar.

• Boyun ve kol gibi narin 
alanlarda bile pürüzsüz bir 
deri görünümü sağlar.

• Kasların görünümünün 
belirginleşmesini sağlar.

• Vücut şekillendirme için yağ 
transferine olanak sağlar.

Vaserlipo ile 
Liposuction  
(Yağ Aldırma)
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K O Z Y A T A Ğ I delik kUlak zarI 
Ve tedaViSi

opr. dr.  Ümit Hardal
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

umithardal@centralhospital.com

Kulak zarının   

2 fonksiyonu vardır: 

1- işitme Fonksiyonu:  
Ses dalgalarından titreşim oluş-

turması ve orta kulak kemikçikle-

rine iletilmesi.

2- koruma Fonksiyonu:  
Orta kulağı dış kulaktan gelen 

bakteri ve diğer etkenlere karşı 

korumak. Kulak zarı deliği, bu 

zarın delik veya yırtık olmasından 

kaynaklanır.

Enfeksiyonel 
Nedenler

Orta kulak enfeksiyonlarında 

kulak zarında kendiliğinden bir 

yırtılma görülebilir. Bu durumda 

kulak yolu girişinde kanlı iltiha-

bi bir akıntı izlenir. Uygun tedavi 

ile çoğu kendiliğinden kapanır. 

Tedavi edilmeyen orta kulak sıvı 

birikmeleri uzun dönemde kulak 

zarında çökme ve delinmelere ne-

den olabilir.

Travmatik Nedenler

• Kulağa şiddetli tokat atılması 

• Kafatası kırığının belli türleri 

•  Aşırı sıcak veya asidik 

 bir sıvının kulak kanalına  

 kaçması 

• Basınç travmaları 

• Pamuklu çubuk ya da başka bir 

 cismin kulak içine sokulması 

• Nadiren takılan kulak tüplerinin 

 çok uzun süre kulakta kalması

Delik Kulak Zarının 
İşitmeye Etkileri

Genellikle delik büyüdükçe, 

işitme kaybı da artar. Deliğin kulak 

zarındaki yeri de işitmeyi etkiler. 

Kafatası kırığı orta kulakta birbi-

riyle bağlantılı olarak işitmeyi iç 

kulağa ileten kemikçiklerde de bir 

hasar meydana getirmişse, işitme 

kaybı oldukça ağır olabilir.

Kulak zarı, ani bir darbe veya 

patlama sonucu delinmişse, işitme 

kaybı fazla olabilir ve kulak çınla-

ması da şikâyetlere eklenebilir. Bu 

durumda işitme zamanla geri dö-

ner ve kulak çınlaması birkaç gün 

içinde azalır. Kulak zarı deliğine 

bağlı sürekli iltihap olması, ileri de-

recede işitme kaybına yol açabilir.

Delik Kulak Zarının 
Tedavisi

Deliğin tedavisine başlama-

dan önce, işitme testi yapılmalıdır. 

Kulak zarının onarılmasının fayda-

ları duş yaparken, banyoda veya 

yüzerken orta kulağa su kaçma-

sını önlemek, işitmeyi artırmak ve 

çınlamayı azaltmaktır. Delik çok 

ufaksa, kulak – burun - boğaz he-

kimleri kendi kendine kapanıp ka-

panmayacağını anlamak için bir 

süre takip etmeyi tercih edebilir. 

Hekiminiz, mikroskop altında, yeni-

den kapanması için delik kenarla-

rını, kimyasal bir madde ile uyarıp 

üzerine bir kâğıt parçası koyabilir.

Kulak zarının kapanması ile 

genellikle işitmede bir iyileşme 

hissedilir. Deliğin tam kapanması 

için birkaç kez (üç, dört kez) yama-

lama işlemi gerekebilir. Hekiminiz 

tarafından yapılan bu yamalama 

işlemiyle hekim zardaki deliğin 

tam ve iyi olarak kapanmayaca-

ğına kanaat getirirse, operasyon 

planlanır. Birçok operasyon yön-

temi vardır ama hepsinde temel 

ilke, deliği hastanın kendisinden 

alınan dokularla tamir edip eğer 

orta kulak kemiklerinde hasar var-

sa düzeltip iyileşmeye bırakmak-

tır. Operasyon çoğunlukla deliğin 

tam olarak kapanmasını ve işitme-

nin düzelmesini sağlar.

Uzman Görüşü
Muttalip Bey, daha önce bir ope-
rasyon geçirmesine rağmen 
işitme kaybı ve kulak akıntısı 
şikâyetlerinin devam etmesi do-
layısıyla hastanemize başvurdu. 
Yaptığımız değerlendirmede her 
iki kulak zarının delik olduğu ve 
daha önceki ameliyatının başarı-
sız olduğu tespit edildi. 

İlaç tedavisiyle akut enfeksiyo-
nu düzeltildi. Ardından öncelikle 
ameliyatlı kulağı tekrardan ame-
liyata alındı. Hasar gören kemik 
zincirleri onarıldı. Kendi dokusun-
dan yeni bir zar yapıldı. Ameliyatlı 
kulakta hastamızın şikâyetleri dü-
zeldi. Sonra diğer kulağı ameliyat 
edilerek sağlıklı bir duyma yetisi-
ne kavuştu. 

Delik kulak zarı, orta kulak ile dış kulak yolunu birbirinden ayıran ince zarın delinmesi veya 
yırtılması sonucu oluşur. Kulak zarında oluşan delinme; kulağa şiddetli darbe gelmesi, ani 
basınç değişimleri, kulağa yabancı cisim sokma, sıcak ya da asidik bir sıvının kulak kanalına 
kaçması gibi nedenler sonucu gelişir.

“Central’da BaŞarIlI 
Bir oPeraSyon 
geÇirdim”
kBB uzmanımız opr. dr. Ümit 
Hardal’ın gerçekleştirdiği 
operasyonla sağlıklı duyma 
yetisine kavuşan muttalip demirci 
ile kısa bir röportaj yaptık.

Ben sol kulağımda duyma sorunu ile 

Central’a geldim. Aslında kulak zarım ço-

cukluktan beri delikti ve ciddi duyma sı-

kıntısı yaşıyordum. Ne yazık ki 25 yıl önce 

başarısız bir kulak ameliyatı geçirdim ve bu 

durum bende hastane ve doktor korkusu 

yarattı. Ameliyat olmaktan oldukça korkuyor-

dum fakat bir yandan da duyma konusunda 

sıkıntılar yaşıyordum. 

“Doktorumuz Bana 
Güven Verdi”

Biz farklı sağlık sorunlarımız dolayı-

sıyla Central’a geliyorduk zaten. Sıkıntıla-

rım artmaya başlayınca nihayet Dr. Ümit 

Bey’e ameliyat olma kararı aldım. Bana 

güven verdi, korkularımı yenmemi sağla-

dı. Her aşamada beni bilgilendirdi. Böylece 

ameliyat oldum. Şimdi hiçbir sıkıntım yok 

çok şükür. Başta doktorum Sayın Dr. Ümit 

Hardal olmak üzere hastanenize teşekkürlerimi  

iletmek istiyorum.  



Her hamile kadın doğum sürecinin nasıl gerçekleşeceğini merak eder. Özellikle 38. haftadan 
sonra bu merak ve heyecan duygusu oldukça artar. Eğer ilk gebelik ise bu tedirginlik yoğun 
olarak yaşanabilir. Ama doğum anının yaklaştığına dair bazı işaretler de vardır.

Su Geldikten Sonra  
Mutlaka Hekime Gidilmelidir

Bebeğin içinde bulunduğu kesenin 
patlaması ve oradaki amniyotik sı-
vının boşalması durumuna suyun 
gelmesi denir. Bu patlama genellikle 
rahim ağzı tamamen açıldığı zaman 
gerçekleşir. 

Su gelmesi durumu hafif ya da bir-
den boşalma şeklinde de olabilir. 
Ancak anne adayından su geldik-
ten sonra en kısa sürede hastaneye 
ulaştırılması ve doğumun 24 saat 
içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi 
takdirde bu durum hem bebek hem 
de anne için enfeksiyonel sorunlara 
yol açabilir. 

UZMAN GÖRÜŞÜ

doĞUmUn yaklaŞtIĞInI

Her Hamilelik Farklıdır
Her hamilelik birbirinden farklıdır. 

Bu sebeple doğum süreci de bu durum 
göz önüne alınarak değerlendirilmeli-
dir. Eğer 2. ya da 3. gebelikse ve önceki 
doğumlar sorunsuz bir şekilde gerçek-
leştiyse bir sonraki doğumun da sorun-
suz olacağı anlamına gelmez. Ayrıca 
gebelik süresince anne adayının yaşa-
dığı herhangi sıkıntı da doğum sürecini 
direkt olarak etkileyebilir. Doğumdan 
önce hamile kadında bedensel birçok 
değişiklik meydana gelebilir. Bu deği-
şimler birkaç saat önce ya da 1 ay önce 
de oluşabilir. 

Sık ve Şiddetli Ağrı 
Doğum Habercisi

Anne adayları gebeliklerinin son dö-
nemlerinde yalancı doğum ağrısı deni-
len ağrıları yaşamaya başlar. Bu ağrılar 
doğumdan birkaç ay önce yaşanan, 
düzensiz ağrılardır. Bu sebeple hemen 
hekime başvurulması gerekmez. Ancak 
ağrılar sık, şiddetli ve 10 dakikada bir 

olmak üzere düzenli hale geldiğiyse do-
ğum süreci başlamış denilebilir.

Bebeğin Başı Doğum 
Kanalına Girdiyse…

İlk gebeliklerde 36 - 37. haftadan 
sonra bebeğin başını doğum kanalına 
yerleştirmesi doğumun yaklaştığının 
önemli belirtilerinden biridir. Bu geliş-
me, fiziksel olarak annenin hissedebile-
ceği bir durumdur. Çünkü hamile kadı-
nın yaşadığı bazı rahatsızlıklar bu olayla 
birlikte nispeten azalır. Örneğin gebelik 
döneminde yaşanan nefes daralması, 
reflü gibi sıkıntılarda azalma ve bazı kas 
ağrılarında hafifleme olur. 

Her Hamile Nişan 
Gelmesini Fark 
Edemeyebilir

Nişan gelmesi olarak adlandırılan 
durum ise rahim ağzını tıkayan mukus 
tıkacın atılmasıdır. Mukus tıkaç bebe-
ğin bulunduğu keseyi dış etkenlerden 
korumak amacıyla bir nevi bariyer gö-

revi görür. Gebelik artık sona yaklaş-
mışken rahim ağzında oluşan deği-
şiklikler sebebiyle bu tıkaç düşer. Bu 
duruma halk arasında nişan gelmesi 
denir. Bazı anne adayları nişan gel-
mesini fark edemeyebilir. Çünkü mu-
kus tıkacın atılması gebelik süresince 
oluşan akıntılar yoluyla da olabilir. 
Nişan gelmesi doğumun yaklaştığını 
gösteren önemli ibarelerden biridir 
ancak hemen doğumun gerçekleşe-
ceği anlamına da gelmez. Kimi zaman 
nişan geldikten saatler sonra doğum 
gerçekleşebilirken, kimi zaman günler 
hatta haftalar sonra da doğum başla-
yabilir. Yani nişan gelmesi sadece bir 
habercidir denilebilir. 

Doğum Detayları 
Hamileliğe Göre 
Belirlenir

Gebeliğin son dönemleri uzman 
doktor anne adayına doğum belirtileri 
ile ilgili bilgileri verir. Sancıların hangi 
sıklıkta ve nasıl olacağına dair detaylı 
bir açıklama yapar. Tabii tüm bu de-
taylar hamile kadının durumuna göre 
belirlenir. Eğer gebelik riskli ise uzman 
hekim bu konuda anne adayını bilgi-
lendirir ve doğum hakkında gerekli 
planlamayı yapar. Ayrıca hamileliğin 
son anına kadar herhangi bir komp-
likasyon olmadığı halde doğumun 
başlamasından emin olunamıyorsa 
hemen uzman bir doktora başvurul-
malıdır. Kısaca özetlemek gerekirse 
bebeğin hareketleri azaldıysa, kasıl-
ma ve sancılar sıklaştıysa, su geldiyse, 
geçmeyen bir baş ağrısı ve görmede 
bulanıklık varsa doğum anı yaklaşmış-
tır. Tüm bu bulguların her anne ada-
yında aynı olmayacağı dikkate alınma-
lı, şüpheli bir durumda uzman doktora 
danışılması gerektiği unutulmamalıdır.

 op. dr. Cengizhan kolata
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 cengizhankolata@centralhospital.com

naSIl anlarIm?



Bebeğin ilk banyosu gerçek bir dönüm noktasıdır; fakat ne zaman, nerede ve nasıl yaptırılacağı, her 
ebeveynin aklındaki sorulardır. Yeni doğan bebeği yıkamak pratik gerektirir ve banyosu her seferinde 
daha da kolaylaşır. Zamanla bebeğiniz de siz de banyo saatlerinden keyif almaya başlarsınız.

1
2

S
A

Y
FA

centralhospital.com 

twitter.com/CentralTR

instagram.com/centraltr

facebook.com/CentralHospital

K O Z Y A T A Ğ I

Doğal Krem:  
Vernisk Tabakası

Yeni doğan bebeğinizin cildinde bu-

lunan verniks tabakası aynı zamanda 

koruyucu krem olarak da adlandırılır. Ge-

nelde beyaz, yoğunluğuna göre sarımsı 

bir rengi vardır. Bazı bebeklerin tüm vü-

cudunda, bazılarının ise sadece kıvrımlı 

bölgelerinde bulunur. Bebeğin cildini 

kuruluktan ve su kaybından korur. Onu 

enfeksiyonlara karşı koruyan bir kalkan 

görevi görür. 

Doğumdan sonra da bebeğinizden 

ayrılmak istemeyen bu kremin hiçbir za-

rarının olmadığını hatırlatalım. Bu yüzden 

bebeğinizi yıkamak için acele etmeme-

nizi öneriyoruz. Bebeğinizi koruyan bu 

krem 7 - 10 gün içinde bebeğinizin vücu-

dunda azalmaya başlar.

Göbek Kordonunun 
Düşmesini Bekleyin

Bebeğinizin ilk banyosu için enfek-

siyon risklerine karşı önce göbeğinin 

düşmesini beklemenizi öneriyoruz.  Gö-

bek düştükten sonra bebeğinizi yatırır 

pozisyonda, 20 - 30 derece açı olacak 

şekilde yıkamanız uygundur. Vücudu-

nu yıkarken; bebeği kolunuzla omzu 

ve boynunu destekleyerek, bir elinizle 

koltuk altından, diğer elinizle ya kalça-

larından ya da bacaklarından kavrayın 

ve suya önce ayak ve bacaklarını dal-

dırarak, yavaşça tüm vücudunu başı 

dışarıda kalacak şekilde sokun. Suya 

alıştırmak için ilk olarak vücudunun 

yıkanması daha uygun olacaktır. Vücu-

dunun yıkanması bittikten sonra baş 

bölgesini yıkayıp, ardından duru suyu 

döküp bebeğinizi sudan çıkarabilirsiniz. 

Suyun Sıcaklığı Ne 
Olacak? 

Bebeğin yıkanacağı suyun sıcak-

lığı 36 - 38 derece civarında olmalıdır. 

Termometre yoksa suyun sıcaklığını 

dirseğinizi suya değdirerek de kont-

rol edebilirsiniz. Bebeğinizi yıkadığınız 

odanın sıcaklığının da 25 - 26 dere-

ce olması gerekir. Banyo süresinin ilk 

aylarda 5 - 6 dakika olması yeterlidir. 

Bebek 6 aylığı geçtikten sonra suda 

oyun oynamaktan da zevk alacağı için 

banyo süresini uzatabilirsiniz. Bebeğin 

banyo yaptırırken tok olmasına dikkat 

ederseniz, banyo sırasında huysuzlan-

masını engellemiş olursunuz. Hemen 

besledikten sonra banyo yaptırmanız 

kusmasına neden olabilir (beslenme-

den 1 saat sonra).

Bebekleri Yıkarken 
Neler Gerekir?

Küvet, havlu, sünger, tülbent veya 

küçük havlu, şampuan, bebe yağı, ku-

rutmak için gerekli iki tane havlu bebek 

banyonuz için yeterlidir. Bebekler için 

seçilen bebek küvetlerinde birçok çeşit 

bulunmaktadır. 0 - 6 ay arasında daha 

küçük bir küvet seçebiliriz. Bu küvetler 

küçük ve hafif olmasından dolayı kulla-

nışlıdır. Plastik olmalarından dolayı da 

temizlenmesi kolay ve sert bir malze-

me olduğundan hâkim olmak kolaydır. 

BeBeĞimle ilk  
Banyo Saati

arzu Fonda medghalci
Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi 

arzufonda@centralhospital.com

Bebek Şampuanı Nasıl 
Olmalı?

Bebeğinizi yıkarken küçük havlu 

veya tülbent ile bebeğinizi yıkayabilir-

siniz. Bebekler için ilk günlerde şam-

puan şart değildir. Kullanmak istersek; 

bebekler için olan şampuanlardan kul-

lanmalıyız. Bu şampuanların Ph nötr 

olur, içinde sabun yoktur. Deterjan 

etkili kıvamlaştırıcı olmamalıdır. Gözle-

ri yakmaz. Yumuşak bir formül içerir. 

Boya, parfüm ve katkı maddesi içer-

mezler. Bu nedenle de çok köpürmez 

ve kokulu değillerdir. Bebeklerimizin 

cildi hassas olduğu için bu önemlidir. 

Banyodan Sonra Masaj 
Rahatlatır

Banyodan sonra bebeğinize be-

bek yağı ile masaj yaparak hem be-

beğinizin gelişimine yardımcı olursu-

nuz hem de bebeğinizle aranızdaki 

bağı kuvvetlendirebilirsiniz. Bebek 

yağını bebeğinizin boynundan itiba-

ren sürmeye başlayın. Önce gövdesi, 

sonra kolları ve bacaklarına masaj 

yaparak sürün. El ve ayak parmakla-

rına da sürmeyi ihmal etmeyin. Be-

bek yağını bebeğiniz banyodan çık-

tıktan sonra vücudunun ıslaklığını 

kurutup, nemli iken bebek yağını sü-

rerek masaj yaparsanız, nemlendirici 

bebeğinizin cildine daha hızlı nüfus 

edecektir. Bebeğinize bebek yağı 

dışında bebekler için olan losyon-

ları da kullanabilirsiniz. Fakat pudra 

kullanmanızı önermiyoruz. Hem toz 

şeklinde olduğundan bebeğinizin 

aspire etmesinden dolayı hem de 

vücut kıvrımlarında topaklanma ola-

cağından dolayı önerilmemektedir.

Bebeğinizi beslenmeden önce yı-

kar, ardından masaj yapıp, beslerseniz 

bebeğiniz daha rahat uykuya geçe-

cektir. Bu uygulamayı günün hemen 

hemen aynı saatlerinde yapmanız, 

bebeğiniz için rutinler oluşturmanız, 

bebeğinizin kendini güvende, rahat ve 

huzurlu hissetmesini sağlayacaktır.





Sinüsler, burun çevresinde küme-

lenmiş kemik içi hava boşluklarıdır. 

Bu boşluklar burnun içine ağız yoluyla 

bağlanır. Yani sinüsler burun ile devamlı 

olarak ilişki içindedir. Normalde sinüsle-

rin içerisinde hava bulunur ve röntgenle 

bakıldığında siyah olarak görünür. Bu 

doğal hava boşluklarının iltihaplanması 

sonucu da sinüzit meydana gelir.

Genetik ve Çevresel 
Faktörler de Etkiliyor

Sinüzite neden olabilen birkaç hazırla-

yıcı faktör vardır. Bunlar tanısı konmamış 

alerjiler, sinüslerin burunla olan bağlantı-

sının kesilmiş olması (örneğin septum 

deviasyonları denilen burun kıkırdak-

larının eğriliğinde), genetik faktörler ve 

çevresel faktörlerdir (hava koşulları, kirli 

ve klorlu sular gibi). Bunların yanı sıra diş 

dibinde apse olması ve sık olarak suya 

dalma gibi faktörler de sinüs ağzını tıka-

yarak, sinüzite neden olabilir. Sinüzitler 

akut (yeni başlamış, taze) ve kronik (yani 

uzun süren, müzmin) olarak 2 gruba ay-

rılır. Bu nedenle de çocuktaki belirtiler de 

farklılıklar gösterebilir.

ÇoCUklUk ÇaĞInda 

SinÜzite dikkat!

Uzm. dr. Süha Ünüvar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

suhaunuvar@centralhospital.com

kullanılır. Sinüslerdeki mikrobun cinsini sap-

tayabilmek için, burun içindeki cerahatten 

kültür örneği alınır. Burundan alınan akıntı 

boyanarak, akıntının mikrobik mi yoksa 

alerjik mi olduğuna karar verilir.

Sinüzit tedavisindeki ilk amaç burun 

içinde sinüzite yol açabilecek yapısal bir 

bozukluk varsa bu problemlerin düzeltil-

mesidir. Daha sonra 6 haftalık bir antibiyo-

tik tedavisine başlanır. İnatçı olgularda veya 

çok ağrısı olan çocuklarda, sinüs içinin 

boşaltması gerekebilir. Ancak bu yöntem 

çocuklarda sıklıkla uygulanmaz.  Alerjik bu-

run iltihapları, alerjik duruma yönelik olarak 

tedavi edilir. Eğer çocukta iltihaplanmış ge-

niz eti problemi var ise vakit kaybetmeden 

ameliyatla o bölge alınır.

Çocukları Sinüzitten 
Korumanın Yolları

Çocukların bağışıklık sistemi henüz tam 

olarak gelişmediğinden sinüs, burun ve 

kulak enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara daha 

yatkındırlar. Bu nedenle ebeveynlerin çok 

dikkatli olmaları gerekir. Sinüzit ciddi bir 

rahatsızlıktır ve vakaların birçoğu çocuk-

lardaki belirtilerin fark edilmemesi ya da 

ihmal edilmesi sonucu kötüleşir. 

Çocuğun sinüzitten koruyabilmek için 

öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonları-

na yakalanması önlenmelidir. Bu nedenle 

okul ya da kreşe giden çocuklara el yıkama 

alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır. Alışve-

riş merkezi gibi kapalı ve iyi havalandırılma-

yan mekânlarda, küflü, rutubetli ve sigara 

dumanlı ortamlarda çocuk fazla vakit ge-

çirmemelidir. 

Çocuğa Grip Aşısı 
Yaptırılabilir

Bunların yanı sıra nezle, grip gibi viral 

hastalığı olan kişilerle de temastan kaçınıl-

malıdır. Ayrıca kış dönemine girmeden ço-

cuğa grip aşısı yaptırmak da korunma için 

fayda sağlayabilir. Sinüzitten korunabilmek 

için çocuğun beslenme düzenine de dik-

kat edilmelidir. Çocuğu bağışıklık sistemini 

güçlendirebilmek için taze mevsim sebze 

ve meyvelerinden oluşan bir rutin oluştu-

rulmalıdır. 

Akut Sinüzitlerde Ateş 
En Belirgin Özellik 

Sinüziti akut derecede yaşayan çocuk-

larda burundaki bir enfeksiyondan 3 - 5 

gün sonra ateş görülebilir. Ayrıca sinüz-

lerin bulunduğu bölgede ağrı, dolgunluk 

hissi ve baş ağrısı da olabilir. Bunlara ila-

veten sinüs bölgesine basınç yapıldığın-

da veya üzerine vurulduğunda duyarlılık, 

iltihaplı sinüs üzerinde hafif bir şişlik ve si-

nüslerin altına rastlayan dişlerde de hassa-

siyet yaşanabilir. Baş ağrıları 5 yaşın altın-

daki çocuklarda nadir olarak görülür. Asıl 

ağrı sinüslerin olduğu bölgede olur. Bu-

nun nedeni, sinüsün şişmesi veya delikle-

rin kapanması sonucu basıncın artmasıdır. 

İştahsızlık ve Geniz 
Akıntısı Varsa Kronik 
Sinüzit Olabilir

Kronik sinüzitte ise ateş daha azdır. 

Çocukta yorgunluk, iştahsızlık ve boğaz 

gerisinde akıntı meydana gelebilir. Eğer 

çocuğun burnundan sulu bir akıntı da 

geliyorsa, burunda alerji olasılığı yüksektir. 

Akıntı akciğerlere inerek, sinobronşit ola-

rak adlandırılan bronşitlere sebep olabilir. 

Kronik sinüzite neden olan en önemli fak-

törler burun polipleri, burun için şekil bo-

zuklukları, iltihaplı dişler, iltihaplı geniz eti 

ve genel alerjilerdir.

Tedavi Gecikmemelidir

Sinüzit tanısı için genellikle röntgen 

çekilir. Daha sonra çocuğun sinüslerin-

de havalılığın ne kadar kaybolduğu ve 

mukozada kalınlık olup olmadığına göre 

değerlendirme yapılır. Ayrıca bilgisayarlı 

tomografi de hassas bir tanı yöntemi ol-

duğundan teşhis aşamasında çok sık 

Sinüzit önemli bir rahatsızlıktır ve vakaların birçoğu çocuklardaki belirtilerin fark edilmemesi 
ya da ihmal edilmesi sonucu kötüleşir. Çocuğu sinüzitten koruyabilmek için öncelikle üst 
solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanması önlenmelidir.
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meVSim deĞiŞiklikleri  
Bedeni naSIl etkiliyor?

İnsan vücudunu ve sağlığını etki-

leyen en önemli nedenlerden biri de 

sıcak - soğuk değişimleridir. Değişen 

hava şartları ve kısa süreli ısı farklılıkla-

rı vücudun bu duruma alışmasını zor-

laştırır. Bu durumda vücudun strese 

girmesine yol açarak savunma siste-

mini zayıflatabilir. Özellikle mevsim ge-

çişlerinde bazı hastalıklar ilerleyebilir.

Kalp, Hipertansiyon ve 
Şeker Hastaları Gribe 
Dikkat!

Vücudun direncinin düşmesi so-

nucu mevsim geçişlerinde gribal sal-

gınlara daha sık rastlanır. Grip virüsleri 

birçok insanı etkilemesinin yanı sıra 

özellikle kronik hastalığı olan kişiler 

için daha fazla risk oluşturur. Grip virü-

sü; kalp hastalığı, hipertansiyon ve şe-

ker gibi kronik hastalık grubunda çok 

daha hızlı ilerleyerek zatürreye dönü-

şebilir. Hatta zatürre ilerleyen zaman 

içerisinde ağırlaşarak, ölüme sebep 

olabilir. Bu nedenle kronik hastalığı 

olan kişilerin mevsim değişikliklerine 

çok dikkat etmeleri gerekir. 

Kronik Hastalığı Olan 
Kişiler Risk Grubu

Mevsim geçişlerinde sıcaklık nor-

malin üzerinde olduğunda öncelikle 

deri, böbrekler ve akciğerler tepki gös-

terir. Deri sıcaklık seviyesi arttığında 

terleyerek vücut ısısını dengede tut-

maya çalışırken, böbrekler vücuttaki 

su oranını korumak için idrar üretmez. 

Akciğerler de vücuttaki suyu buhar-

laştırarak dışarıya atar. Aniden soğu-

yan havalarda ise vücut dengesinin 

korunabilmesi için ısı düzenleyici mer-

kezin enerjiye ihtiyacı vardır. Bu ne-

denle mevsim geçişlerinde sağlıklı ve 

düzenli beslenmek, mevsime uygun 

kıyafetler giymek oldukça önem taşır. 

Ayrıca kronik hastalığı olan kişilerin de 

beslenme ve uyku düzenine, vitamin 

takviyelerine daha fazla önem verme-

si gerekir.

Tiroid Bezinde Çalışma 
Düzensizlikleri 
Oluşabilir

Mevsim geçişlerinde bazı hor-

monal değişimler de yaşanabilir. Bu 

değişimlerle beraber iştahta artış da 

görülür. Bu sebeple değişen hava şart-

ları ve günlerin uzamasına bağlı ola-

rak beslenme alışkanlıklarının tekrar 

gözden geçirilmesi gerekir. Aşırı kilolu 

insanlar özellikle bu dönemlerde daha 

özenli davranmalıdır. Mevsim değişim-

leri ayrıca tiroid hastalarını da olum-

suz yönde etkiler. Sıcak - soğuk hava 

geçişleri yüzünden yaşanan rehavet, 

yorgunluk, stres ve gerginlik sonucu 

tiroid bezinde çalışma düzensizlikleri 

görülebilir.

Kronik Hastalar 
Sürekli Kontrol Altında 
Olmalı

Kronik hastalarda ısı kontrol mer-

kezi oldukça zorlanır ve ısı değişimine 

karşı daha fazla hassas olurlar. Tansi-

yon, kalp ve böbrek hastalarının bes-

lenmelerine özellikle dikkat etmeleri 

gerekir. Bol su tüketmeleri ve ilaçlarını 

düzenli almaları şarttır. Sıcaklık nede-

niyle aşırı terlemek sodyum ve potas-

yum kaybına yol açacağından kalp 

hastalarında el uyuşukluğu olabilir. Bu 

yüzden kalp hastalarının düzenli ola-

rak elektrolit ölçümlerini yaptırmaları 

önerilir. Kronik hastalar sürekli kontrol 

altında olmalıdır. Özellikle yaz aylarına 

girerken ve yaz sonunda uzman bir 

hekime başvurarak kan kontrolleri, 

keratin ve üre testlerini yaptırmaları 

gerekir.

65 Yaş ve Üzeri Kişiler 
Dikkatli Olmalı

Mevsim geçişleri, kronik hastalıkla-

rı tetikleyebildiği gibi belli yaş grupla-

rındaki insanlarda da olumsuz etkiler 

oluşturabilir. Özellikle çocukların ve 

65 yaş üzeri kişilerin daha dikkatli ol-

maları gerekir. Çocukların ve yaşlıların 

bağışıklık sistemi mevsimsel ısı deği-

şimlerinde daha zayıftır. Bu sebeple 

bakteri ve virüs hastalıklarına yakalan-

ma oranları yüksektir. Mevsime uygun 

korunma önlemleri alınmazsa uzun 

süren ve tekrar eden solunum yolu 

hastalıklarına yakalanma riski artabilir.

Uzm. dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

salimbereket@centralhospital.com

ÇoCUklUk ÇaĞInda 

SinÜzite dikkat!

UZMAN GÖRÜŞÜ

düzenli Spor yapmak 
Bağışıklık Sistemini 
güçlendirir

Mevsim geçişlerini rahat at-

latabilmek için bazı önlemler 

alınabilir. Öncelikle beslenme 

ve uyku düzenine çok dikkat 

edilmelidir. Vitamin ve mineral 

yönünden zengin yiyecekler tü-

ketilmelidir. Bol su içilmeli, siga-

ra ve alkolden uzak durulmalıdır. 

Eğer kapalı bir mekânda bulunu-

lacaksa ortamın temiz olduğun-

dan ve iyi havalandırıldığından 

emin olunmalıdır. Strese sebep 

olan durumlardan kaçınılmalıdır. 

Düzenli spor yapmak da bağışık-

lık sistemini güçlendirir.

Mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık değişimleri, vücudun savunma 
mekanizmasını zayıflatabiliyor. Bu durumdan en çok kronik hastalığı olanlar, çocuklar, 
yaşlılar ve hamileler etkileniyor.
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dyt. Buket yavuz koçoğlu

buketyavuzkocoglu@centralhospital.com

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Soğuk havalar geride kalırken birçok kişi de bahar aylarında adeta kampa girmeye başladı. Özellikle 
kış süresince alınan kilolara hareketsiz bir yaşam da eklenince diyet programlarına yönelen kişilerin 
sayısı yadsınamayacak kadar fazla. Ancak bilinçsizce uygulanan diyetler, birçok sağlık problemine yol 
açabileceğinden uzman kontrolünde bir beslenme programı oluşturulması gerekir.

Şok Diyetlere Dikkat

Baharın, ardından da yazın gelişiyle bir-

çok kişi diyet araştırmalarına başladı. Fazla 

kilolarından acilen kurtulmak isteyen kişi 

sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu kişiler diyet 

araştırmaları yaparak gazete, dergi, internet 

ortamında gördükleri çok kısa sürede zayıf-

lamayı hedefleyen diyetlerden birini seçip 

uygulamaya başlıyor. Şok diyetler olarak 

adlandırılan bu diyetler kısa sürede su ve 

kas kaybından başka bir ağırlık kaybını vaat 

etmiyor. Sağlıklı bir ağırlık kaybı olmadığı 

gibi bir de mevcut yağlara yenileri eklene-

rek kısa sürede verilen kilolar geri alınıyor. 

Şok diyetler ani ölümlere kadar varan 

birçok problem çıkarıyor. Bunlar; yorgunluk, 

uyuşukluk, bulantı, kusma, diyare (ishal), 

adet düzensizlikleri, kuru cilt, saç dökül-

mesi, baş ağrısı, sinirlilik, konsantrasyon 

bozuklukları ve kolesterol yükselmesi gibi 

problemlerdir.

Diyetin Modası Olmaz

Şok diyetlerinin uygulanan birçok çeşidi 

varken yaz mevsiminin yaklaşmasıyla bun-

ların yanına yenileri ekleniyor ve adları da 

moda diyetler oluyor. Kilo vermek isteyen-

ler olarak bu modaya hemen uyum 

sağlıyoruz. Obezite bu kadar artarsa 

zayıflama yöntemleri de artacak ve 

bir bir denenecektir. Yıllarca kademeli 

artırdığımız kiloları hızla vereceğimiz 

yöntemler çok cazip gelecektir. Çünkü 

gündemde olan popüler diyetlerde 

olay, aç kalarak zayıflamaktır. Diyetis-

yen olmayanlar tarafından ortaya atı-

lan bu popüler diyetler, beslenme bilgi-

si olmayan insanların düşünceleri gibi 

şekillenmiştir. Mantık “zayıflayacaksan 

aç kalacaksın”dır. Aç kalarak zayıflamak 

bir mucize değil; çok düşük kalorili di-

yetler sizi tabii ki hızla zayıflatır. Ama 

bu zayıflama su ve kas kaybıdır. Kas 

kaybı ile metabolizma hızınız düşecek 

ve sonrasında eski düzeninize döner 

dönmez aynı hızla kilo almaya başla-

yacaksınız. Unutmayın diyetin modası 

olmaz!

Aç Kalarak 
Zayıflamaya 
Çalışmayın

Nasıl ki ilaçları gazetelerden, dergi-

lerden görüp duyup kullanmıyorsak 

diyetleri de o şekilde uygulamamalıyız. 

Beslenme programı diyetisyen tara-

fından size özel planlanmalıdır. Bireyin 

yaş, cinsiyet, boy, kilo, sağlık – ekono-

mik - medeni durumu, beslenme alış-

kanlıkları, sosyal statüsü göz önünde 

bulundurularak hazırlanan program-

lar ile hem daha sağlıklı hem de kalıcı 

bir kilo kaybı elde edilebilir. Beslenme 

programınız parmak iziniz gibidir, bu 

sebeple sadece size özel olmalıdır.

Nasıl Başlanmalı?

Diyete, en sevdiğiniz ve en devam 

edebileceğiniz şekilde başlamalısınız. 

Çünkü sevmeyince devam edilmiyor. 

Sevdiğiniz diyetisyen olsun, sevdiğiniz 

spor hocası olsun, destekçi arkadaş ve 

aileleriniz olsun... Destekçi olmayanlar, 

moral bozanlar olmasın ve gerekiyor-

sa onlardan saklayabilirsiniz. 

Hareket, Diyetin 
Olmazsa Olmazı!

Zayıflamanın bir de hareket boyutu 

var. Eğer havalar güzelken hareket edi-

yor, havalar bozukken etmiyorsanız kilo 

kaybı zor olacaktır. Havalara özel ekip-

manlar edinip her daim hareket etmeli-

siniz. Hayatınıza sadece zayıflamak için 

değil, her zaman yapabileceğiniz sağlıklı 

yaşam için bir hareket eklemelisiniz.  Bu 

çoğu kişi için en rahat olan yürüyüş ola-

bilir, herhangi bir sağlık probleminiz de 

yoksa tempolu bir yürüyüş ile çok güzel 

zayıflayabilirsiniz.

Ertelemeyin!

Erteleme işin içine girdiğinde süreç 

uzar. Kişi kendini kandırmaya başlar: 

“Şimdi değil yarın”, “Bunu yedikten sonra”, 

“Bu son. Şu da bir geçsin...” Bir de bu nok-

tada, bu kadar bahane üretirken kişi ken-

dini uzun süredir diyet yapıyor sanıyor 

ve sonrasında neden kilo veremiyorum 

diye üzülüyor. İşin içine erteleme girme-

meli, kendinizi yapmak istemediğinizin 

üzerine giderek zorlamalısınız. Kendiniz 

için bir yola giriyorsanız kendiniz için her 

şeyi dört dörtlük yapmalısınız.

Amaç Sadece Kilo 
Vermek Olmamalı

Bir diyetisyen olarak yaşam tarzınıza 

uygun bazen ufak kaçamaklarınıza da 

izin veren bir beslenme programı öneri-

yorum. Çok katı diyetler sizi zorlayıp diyeti 

bozmanıza sebep olabilir. Ama ufak kaça-

maklar ile kendinizi kontrol etmeyi daha 

rahat başarabilirsiniz. Bir ay boyunca çok 

güzel diyet yapıp diyeti bıraktıktan sonra 

hemen kilo almaktansa, diyette ufak ka-

çamaklar ile uzun soluklu güzel bir kilo 

koruma daha ideal olacaktır. Burada en 

önemli nokta diyetisyenin her kaçamak-

tan haberdar olması, yanlışlar hakkında 

sizi doğruya yönlendirmesidir. Yani doğru 

- yanlış yediğiniz içtiğiniz her şeyin bilgisi-

ni diyetisyeninizle paylaşmalısınız. Amaç 

sadece kilo vermek olmamalı, sağlıklı ve 

dengeli beslenmeyi öğrenmek olmalıdır.
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facebook.com/CentralHospital

K O Z Y A T A Ğ I

Sağlıklı Bir Diyet İçin
J Bilinçli Olun

J Aç Kalmayın

J Severek Yapın

J Kararlı Olun

J Ertelemeyin

J Hareket Edin



nÖroPSikoloJik teStlerle 
UnUtkanlIĞInIzI teSt edin

sikliği ve tiroid fonksiyonlarını de-

ğerlendirebilmek açısından) gibi 

tetkikler tanı açısından fikir verici 

olmakla beraber, özellikle depres-

yonun maskelediği durumlarda 

nöropsikolojik testlerin de tanıya 

katkısı tartışılmazdır.

Nöropsikolojik testler konu 

üzerinde eğitimli klinik psikolog-

lar tarafından uygulanır. Hastanın 

dikkat, dikkati sürdürme, bellek, so-

yutlama, planlama, algı, duygudu-

rum işlevleri gibi beynin pek çok 

farklı ve karmaşık işlevine yönelik 

(hastanın eğitim durumu da göz 

önüne alınarak) değerlendirme ya-

pılır. Hazırlanan test raporu, özellik-

le depresyon - demans ayırıcı tanı-

sı ve unutkanlık sorununun hangi 

alanlarda ve ne ağırlıkta olduğu ko-

nusunda bilgi sağlamakla birlikte, 

hekimin tedavisini yönlendirme ve 

hastanın takip süreci konusunda 

da önemli katkılar sağlamaktadır.

nöral sistemler de, anatomik olarak, 

belli beyin yapılarının, belli beyin böl-

gelerinin ve bunlar arasındaki ileti 

yollarının faaliyetine dayanır. 

Nöropsikolojik testler, bu nöral 

sistemlerin ürünü olan karmaşık 

davranışlarımızı, bilişsel işlevlerimizi 

değerlendirerek, beynin bu yapıları-

nın muayenesine katılmış olur. Bazı 

durumlarda nöropsikolojik testler 

tek muayene aracı olarak karşımıza 

çıkabilir. Örneğin Alzheimer hasta-

lığının erken dönemlerinde beynin 

hareket ve duyu sistemleri dışında 

kalan bölgeleri etkilenmiş olduğu 

için, tek muayene aracı, bu hasta-

lıkların tuttuğu beyin bölgelerinin 

aracılık ettiği mental işlevleri değer-

lendiren, bunlardaki bozulmaları 

gösteren nöropsikolojik testlerdir.

Değerlendirme 
Nöroloji Hekimi ile 
Birlikte Yapılır

Nöropsikolojik testler ve teknik-

ler ilk olarak tanıya ilişkin çözümlen-

mesi zor sorulara cevap getirmek 

amacıyla oluşturulmuştur. Nörolog-

lar, ana semptomları psikolojik iş-

levlerde bozulma olan hastalıklarda 

ayırt edici tanı için daha etkili yön-

temler arayarak; psikiyatristler has-

tanın davranış bozukluğunun “orga-

nik” mi “fonksiyonel” mi olduğunu 

ayırt etmeye çalışarak; beyin ve sinir 

cerrahları da lezyon lokalizasyonu 

konusunda klinik muayene ile ve 

zamanın görüntüleme yöntemleriy-

le cevap bulamadıkları sorular için 

yardım isteyerek psikologlara baş-

vururlar. 

Nöropsikolojik muayene zihinsel 

durum değerlendirmesi, bütün bi-

lişsel işlevlerin tek tek test edilmesi 

şeklinde düzenlenir. Bir hastayla 

nöropsikolojik muayeneye girişir-

ken, önce hastanın uyanıklığının, 

dikkatinin, motivasyonunun, anla-

masının bu muayeneye devam et-

meye uygun olup olmadığına karar 

vermek gerekir.

Unutkanlık, çağımızın en önemli 

sağlık problemlerinden biri olan de-

mansların habercisi olabildiğinden 

nöroloji polikliniklerine bu yakınma 

ile başvuran hastaların sayısı yıllar 

içinde giderek artmaktadır. Demans 

(en bilenen şekli ile Alzheimer has-

talığı), yaşla birlikte giderek belirgin 

hale gelen, ilerleyici seyir gösteren 

hafıza sorunları, günlük yaşam be-

cerilerinde kayıplar, duygudurum 

ve davranış değişiklikleri olarak 

tanımlanır. Her unutkanlık Alzhei-

mer hastalığı olmamakla beraber, 

demanslarda görülen işlev kayıp-

ları unutkanlık nedeniyle bağımsız 

yaşamını sürdürememe, sosyal ve 

gündelik hayat ile mesleki yaşantıda 

yaşanan güçlükler nedeniyle unut-

kanlık günümüzde hemen her yaş 

grubundan insanının endişe yaşa-

masına yol açmaktadır.

Nöropsikolojik 
Testlerin Tanıya 
Katkısı Tartışılmaz

Alzheimer hastalığının kesin 

teşhis yöntemi ne yazık ki yoktur. 

Ancak unutkan bir hastada ayırıcı 

tanıya yönelik yapılması gerekenler 

vardır. Ayrıntılı bir hasta değerlen-

dirmesi, hasta yakınından sürece 

ilişkin alınacak anamnez bilgileri 

çok önemlidir. Beyin görüntüleme 

yöntemleri (MR veya BT), EEG ve 

laboratuar testleri (özellikle B12 ek-

Nöropsikolojik değerlendirme, 

nörolojide yardımcı muayene yön-

temlerinden biridir. Bu muayene be-

yin - davranış ilişkisi temeline oturan 

nöropsikolojik testlerle gerçekleştirilir. 

Karmaşık davranışlarımız (dikkat, oto-

kontrol, öğrenme ve bellek, soyutla-

ma), bilişsel işlevlerimiz, belli nöral 

sistemler aracılığıyla gerçekleşir. Bu 

Uzm. dr. gamze eroğlu arığ 
Nöroloji Uzmanı

Uzm. Psk. aycan Bulut 
Uzman Psikolog
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UNUTKANLIK ENDİŞESİNİ  
BİRÇOK KİŞİ YAŞIYOR

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER 
ERKEN TANI İÇİN ÖNEMLİ



Nagihan Kabaalioğlu Her 
konuda eğitim şart. İyi ki 
böyle süper bir ekip var. 
Tebrikler..

Facebook

@CentralTR hastanesinde fizyo 
terapist Nurcihan Ekinciye sonsuz 
teşekkür uyguladığı miyofasiyal tedavi 
ile çenem iyileşti Türkiyede bir ilk

Twitter

pelinmesud @centraltr çok 
güzel bilgiler veriyorsunuz 
ellerinize sağlık çok teşekkür 
ederiz

Instagram

Bu whatsapp uygulaması 
gerçekten harika olmuş.

İletirsiniz ilgili yerlere :)

Whatsapp

misstuananil @elifaakarsuu 
@ecemkerenn sayfa güzel 
takibe alın derim .. Faydalı 
bilgiler var .... @aksu_nil

Instagram

centraltr centraltr centralhospital centralhospitalcentraltr

Gelenler

Sizden

tubafatma93 @
cemileunluclskan cemile 
abla sayfa tam.bizlik takipte 
kal,zinde kal 

Instagram

glyglds @tulaykbk abla bu 
sayfayı takip et

Instagram



@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

Bizden Biri (@aybarskartal)   
Bu sayıda ailemizden biri köşesinde sevilen 
çocuk oyuncu Aybars Kartal Özson ve kar-
deşi Atahan Kartal Özson’a yer veriyoruz. 
Yüzlerindeki gülümseme, hayat enerjileri 
ve sevimlilikleri hiçbir zaman kaybolmasın. 
Atahan Bebeğe ve ailesine sağlıklı bir hayat 
dileriz. #maasallah     

Sezgin yılmaz (@sezyilmaz)
Bakmaya doyamadığım resimler ve her 
bir resmin ayrı hikayeleri. Özellikle de gezip 
gördüğüm yerleri objektifin farklı açılarından 
görmek bana ayrı bir huzur veriyor. Diğer 
taraftan da o güzelim yerlere yeniden gitme 
isteği uyandırıyor. Siz de bu yolcuğa çıkmak 
ister ve hayatınızla kesişen kareleri görmek 
isterseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz.     

Şermin Çarkacı (@oyuncuanne)
Instagram’da yeni tanıştım Oyuncu Anne 
ile. Gülen gözleri ve enerjisi bile kendisini 
takip etmeme yetti diyebilirim. Bu aralar 
“Ev Yapımı Sihirli Değnek” adını verdiği yeni 
kitabının heyecanını yaşıyor, takipçilerine 
de yaşatıyor. Ayrıca annelerin evdeki 
malzemelerle hazırlayabilecekleri oyun ve 
faaliyet  önerileri aslında büyük bütçelere 
gerek olmadan da çocukları mutlu 
edebileceğimizi gösteriyor.   

Buket yavuz koçoğlu (@bucookies)
Central beslenme ve diyet uzmanı Buket 
Koçoğlu’nun sağlık önerilerini mutlaka 
takip edin derim. Özellikle şekerin 
vücuttaki zararlarına yönelik farkındalık 
oluşturmaya çalıştığımız günümüzde 
#21gunsekerdetoksu tavsiyelerine  
uymanızı öneririm. Ben denedim oldu,  
siz de deneyin.     

nursel ergin (@nurselinmutfagi)
Anadolu’nun yöresel lezzetlerini denemek 
isteyenlere süper bir program bence 
Nurselin Mutfağı. Her hafta farklı bir 
şehrin değişik tatları evlerimize geliyor. 
Benim program sonrası ilk denemen ev 
kurabiyesi ile olmuştu. Tarif çok kolay 
lezzeti harika, hatta hazır olduğunu 
düşünenler bile oldu. Benim gibi farklı 
lezzetleri sevenlere duyurulur.  

Fatih Portakal (@fatihportakal35)
Sevgili Fatih Portakal’ın bu yönünü bilenler 
var mı? Başarılı haber spikeri aynı zamanda 
süper yemekler yapabilen bir usta. Her ne 
kadar hobi gibi görünse de bana kalırsa 
severek ve gönülden yaptığı çeşit çeşit 
yemeklerle ileriki dönemlerde adından 
sıkça söz ettiriyor olacak. Keyifli mekanlar 
ve yemek resimleri görmek isteyenler takip 
edebilir. 

meltem Bicioğlu (@kokoshanne)
Keyifle takip ettiğim ve resimlere bakarken 
sıcacık bir samimiyet hissettiğim bir hesap 
kokoshanne. Paylaşımları, kızı ile ilgili maceraları, 
çalışmaları gerçekten çok doğal ve eğlenceli. 
Ben fırsat buldukça siteyi de ziyaret ederek farklı 
konulardaki yazılarını da okuyorum. Annelerin 
keyifle takip edeceği bir hesap. Henüz takip 
etmeyenlere duyurulur. 

doğan Cüceloğlu  
(@dogancucelogluofficial)
Yılların tecrübesi, harika özlü sözler. 
Çocuğumu büyütürken davranışlarımı teyit 
ettiğim, yapmam gerekenleri öğrendiğim 
yardımcı kaynağım. Ardında yatan büyük 
düşüncelerin basit ifadelerle sade ve yalın 
anlatımı. Benim gibi düşünen pek çok kişiye 
de tercüman olduğumu düşünüyorum.    

kahve dünyası (@kahve_dunyasi)
Küçük - büyük her yaşa hitap eden Kahve 
Dünyası, ailece bir araya geldiğimiz ve 
harika lezzetleri tattığımız bir mekan. Benim 
favorim Türk kahvesi ve yanında bitter 
çikolata. Keyif, sohbet, dinlenme için küçük 
bir molayı fırsat bilenlere önerilir.  

Ailemizden 

Biri

Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin

takip edin
@centraltr

dabizi
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Prof. Dr. Mehmet Sökmen Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde hazımsızlıkla ilgili 
bir söyleyişi gerçekleştirdi. Oldukça ilgi gören söyleşide katılımcılar merak 
ettikleri soruları yönelterek katılım sağladılar.  Söyleşi sonunda Prof. Dr. 
Mehmet Sökmen’e katılımdan dolayı sertifika takdim edildi.

Central ve Sahrayıcedid Gönüllü Evi işbirliğiyle gerçekleştirilen 
sağlık söyleşisinde cilt uygulamaları konusu ele alındı. Dermatoloji 
Uzmanı Uzm. Dr. Esra Kural söyleşide botoks uygulamaları, cilt 
lekeleri ve tedavileri, saç sorunları ve tedavileri gibi konular hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. 

Dünya Kadınlar Günü’nde geleneksel olarak  düzenlediğimiz 
etkinliğimiz bu yıl da gerçekleştirildi. 8 Mart Salı günü hastanemizde 
tüm misafirlerimize ve refakatçilerimize kahve ikramı yaparak keyifli 
görsellerde bir araya geldik.    

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ, Lions Kulübü 
ve Central işbirliğiyle gerçekleştirilen söyleşide unutkanlığın 
nedenleri ve yapılması gerekenleri anlattı. İlgiyle takip edilen 
söyleşide katılımcılar merak ettikleri konularda sorular yönelterek 
bilgi aldılar. 

SAYFA 20

KADIKÖY BELEDİYESİ İLE 
SÖYLEŞİLERİMİZ DEVAM EDİYOR

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

LİONS KLÜBÜ İLE 
“UNUTKANLIK” SÖYLEŞİSİ



Yüzyıllar önce 
“Güzel atlar diyarı” 
olarak isimlendirilen 
Kapadokya, 
günümüzde 
binlerce yıllık 
kültür mirası ve 
coğrafi özellikleriyle 
görülmesi gereken 
yerler arasında 
en başlarda yerini 
alıyor. 

kaPadokya’nIn gÜzellikleriyle rUHUnUzU tazeleyin

Ihlara Vadisi: Melendiz çayının yüzyıllar boyu 
aşındırması sonucu oluşan yaklaşık 150 mt derinlikteki 
Ihlara Vadisi, günümüze sağlam olarak kalan kiliseleri 
ve doğa güzellikleriyle görenleri büyülüyor. 

derinkuyu yer altı Şehri: Tarihi Hititlere 
dayanan Derinkuyu, Kapadokya bölgesinde şimdiye 
kadar bulunan 36 yeraltı şehrinin en büyüğüdür. Binlerce 
kişinin barınma, yeme-içme, ibadet, savunma ihtiyacını 
karşılayabilen yeraltı şehrinin 8 katı gezilebilmektedir. 

göreme açıkhava müzesi: Vadi içerisinde 
kaya bloklar içerisinde kiliseler, yemekhane ve 
oturma mekânları oyularak M.S. IV. yüzyıldan XIII. 
yüzyıla kadar manastır hayatına ev sahipliği yapan 
kaya yerleşim yeridir.

Hacı Bektaş Veli müzesi: Nevşehir’in Hacıbektaş 
ilçesinde bulunmaktadır. Büyük İslam filozoflarından olan 
Hacı Bektaşi Veli’nin, İslam dininin yayılmasında büyük 
katkıları bulunmuştur. Plan birbirine geçmeli birinci avlu, ikinci 
avlu ve üçüncü avlu olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. 

gezileCek yerler

Balon turuyla peri bacalarını 

 gezmeden,

Çömlek kebabı ve kuru fasulyesini

tatmadan,

Halı, Onix ve Çömlek atölyelerini

gÖrmeden,

Meşhur Asmalı Konağa 

UĞramadan,
Dönmeyin.

mUtlaka yaPInIz...

GÜZEL ÜLKEMİZİ TANIYALIMSAYFA 21 / 2016



Prof. dr. rafet yiğitbaşı
Medical Director, General Surgeon

rafetyigitbasi@centralhospital.com   

facebook.com/RafetYigitbasi

Acts against Cigarette smo-
king is the number one 
among precautions to avo-
id cancer.  Among all forms 
of cancer, lung cancer is the 
most frequent one. Because 
of strong relation between 
lung cancer and smoking, it 
accepted that lung cancer 
can be preventable. Apart 
from this; larinx (voice box), 
head and neck, bladder, sto-
mach and the pancreas can-
cers all have strong associati-
on with tobacco use. 

There is also evidence of a 
strong correlation between 
obesity and some malignan-
cies such as breast and panc-
reastic cancers.  With diet and 
life style arrangements, help-
ful steps towards the preventi-
on of cancer can be reached.  

Staying away from radiation 
and consuming clean drin-
king water are necessary for 
public health.  Risks related to 
the work environment also 
play a crucial role in the pre-
vention of cancer.  All these 
measures play a primary role 
in the fight against cancer.  

What Can Be Done

Cancer is the the most important disease known worldwide. Although cancer can be hereditary 
lifestyle choices can also predispose to the disease.  

Cancer Cells Have A 
Rapid Growth Capacity  

Trillions of normal cells constitute 

tissues of the human body while 

being able able to proliferate 

as needed and to die off as 

programmed by the genes.  Because 

of known or unknowen reasons, 

some cells acquires the ability to 

grow in uncotrolled fashion without 

incurring a programmed cell death 

and they are called as “cancerous” or 

“malignant” cells. As they continue 

to multipy,   malignant tissue tends 

to break Natural barriers in the 

structure of normal tissues and gains 

invasive character.  This situation 

then leads to the deterioration of 

organ functions.  

Cancer Related 
Symptoms

Wide variety of symptoms may ac-

company to the cancer disease and 

most of them are nonspesific.

  The most common ones being; 

unexplained weakness, fatigue, pale-

ness (anemia), weight loss, fever and 

sweating, color change of the skin 

and the sclera and other unexplained 

changes in body size such as enlar-

gement of the abdomen or limbs. 

Also any visible or palpable lump in 

any part of the body, loss of appetite, 

or any abnormalities in eating habits 

and bowel movements may be rela-

ted to malignancies. Therefore, the 

proper cancer diagnosis requires ca-

reful evaluation of medical specialist.

How is Cancer 
Diagnosed? 

The first step in the diagnosis of 

cancer is careful evaluation of signs and 

symptoms and comprehensive examina-

tion of the patient by a specialist doctor. 

When suspected from malignancy,  deta-

iled blood tests should be done and ne-

cessary special imaging studies such as 

ultrasound, computed tomography(CT) 

and/or magnetic resonance(MRI) should 

be obtained.  Pathological examination 

of samples taken from suspected mass 

confirms the diagnosis. Endoscopic exa-

minations are especially useful when the 

cancer is suspected in hollow organs.  Ad-

vanced optical systems are used to detect 

and obtain pathological samples for pat-

hological diagnosis.  

Early Diagnosis Can 
Save Lives

Pathological examination done After 

removal of the tumor and relevant lymph 

nodes is used to depict the exact stages.   

Early stage of the tumor which has yet 

not broken tissue barrier is called  in-situ, 

and complete cure can be expected for  

this  stages of the  disease with proper 

treatment. Life expectancy is strongly 

correlated with more advanced stages of 

the disease. It can be confidently noted 

that “Early detection can save lives”.     

Ways to Prevent Cancer

Measures to be taken in the fight 

against cancer are divided into 2 groups. 

They are calld as primary and secondary 

prevention. Of course, the first step in 

being able to prevent cancer goes from 

having adequate information about the 

disease. Therefore, it is especially impor-

tant to educate the community about 

preventable environmental factors and 

to implement protective regulations by 

healt authuorities.  Vacciations that exist 

in the use for certain infections can be 

efficient to prevent some infection-lin-

ked cancers.  Society must be informed 

about the vaccination that can be used 

against cancer.  

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

lISten to WHat  
yoUr Body IS  
tellIng yoU



Although he had a previous 
surgery to fix his problem, 
Mr. Muttalip continued to 
have progressing hearing 
loss and fluid discharge 
from his ear.  Based off of the 
observations and examinati-
on I came to the conclusion 
that both eardrums showed 
perforation.  Before I can 
proceed with surgery we 
had stop the infection.

Mr. Muttalip was given an 
antibiotic treatment to treat 
this acute infection.  Once 
the infection was gone it 
was time to operate.  I repa-
ired the damaged bone and 
constructed a new membra-
ne from his own tissue.  Post 
surgery Mr. Mutallips comp-
laints were gone and he was 
once again able to hear.  

EXPERT OPINION

op. dr. Ümit Hardal
Otolaryngologist

PerForated eardrUm 
and ItS treatment

K O Z Y A T A Ğ I

umithardal@centralhospital.com

Hole in the eardrum, a thin membrane that separates from each puncture the outer ear canal and 
the middle ear or rupture occurs as a result. Puncture made in the eardrum; ear severe collision, 
the sudden pressure changes, ear foreign body insertion, hot or acidic developed as a result 
causes the liquid to escape the ear canal.

444 77 99
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There are 2 
functions of the 
eardrum:

Hearing Function: To create 

vibrations of sound waves and 

transmit them to the middle ear 

ossicles.

Protection Function: The 

middle ear is to protect against ba-

cteria and other factors from the 

external ear. The eardrum is a hole 

or tear holes in the membrane.

Infectious Causes

A spontaneous rupture of the 

eardrum may occur with middle 

ear infection. In this case it is fol-

lowed by a bloody discharge from 

the inflamed ear canal entrance. 

With proper treatment, most of 

the time with the proper treat-

ment it will close on its own. Unt-

reated fluid accumulation in the 

middle will cause collapse in the 

long term and can lead to punctu-

re of the eardrum.

Traumatic Causes

• Hard blow taken to the ear

• Certain types of skull fractures

• Encounter with a sudden 

 explosion

• Hot fluid enterig the ear canal

• Trauma caused by pressure

• Extreme use of cotton swabs  

 or foreign object in the ear

• Extended duration of eartubes

How a Perforated 
Eardrum Effects 
Hearing?

Generally as the hole increases 

in size; hearing loss also increases.  

Skull fractures in the small bones 

of the inner ear that transmit hea-

ring in conjucntion with eachother 

where the middle ear can also be 

damaged and the loss of hearing 

can be very severe.  

If perforation occurs as a result 

of a sudden shock or explosion, 

complaints of tinnitus can be ad-

ded to the hearing loss complaint.  

In this case the patient will gradu-

ally regain their hearing and the 

ringing of the ears too will subside 

in a few days.  Continued perforati-

on will lead to severe hearing loss.  

Treatment of 
Perforated Eardrum

Before starting the treatment 

of the perforation, a hearing test 

should be performed. In the me-

anwhile patient should prevent 

any water from entering the ear 

to reduce the loss of hearing.  ENT 

specialists will keep a watch on the 

perforation for some time to deci-

de whether or not it will heal on its 

own.  In most cases they do.  In the 

case that it does not shrink, under 

a microscope the ENT will apply a 

special chemical solution and co-

ver it with a piece of paper.  

With the closure of the eard-

rum noticeable improvements 

occur in the hearing of the patient.  

In order to reach this state, the 

patching procedure may need be 

performed up to 4 times.  If and 

when positive results are not at-

tained after the 4th patching pro-

cess, surgery may be planned by 

the physician.  

There are many methods 

but they all have basic princip-

les.  Their main objective is to 

repair the perforation using the 

patients own tissue to correct 

the damage.   

 “I Had a SUCCeSSFUl 
oPeratIon at 
Central HoSPItal”
mr. muttalip demirci 
underwent a successful 
operation by our very own, 
opr. dr. Umit Hardal in which 
he regained his hearing.  

I came to Central Hospital with hearing prob-

lems in my left ear.  I actually had a perfora-

ted eardrum since childhood.  After having 

an unsuccessful procedure 25 years ago I 

was very skepticle about repating the sur-

gery.  I was afraid of surgery but also very 

concerned with my progressing hearing 

loss.  

 “Dr. Hardal Helped 
Me To Regain My 
Confidence”

I frequently visit Central Hospital for other 

health reasons.  During one of my visits I de-

cided to consult with Dr. Hardal as my hea-

ring was getting worse by day.  He gave me 

the confidence I needed in order to take my 

treatment to the next step which was sur-

gery.  Post Surgery I felt great and no longer 

had difficulty hearing.  I would like to thank 

my doctor Umit Hardal and Central Hospital 

in helping me overcome my fear. 




