
NIKOTININ ZARARLI 
ETKILERINE, BESINLERLE 

SAVAŞ AÇIN!

Nikotin, insan sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen ve vücuda zarar veren bir 

madde. Bazı besinler ile vücuda zararlı 
olan nikotinin etkilerini azaltmak mümkün. 
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Sayfa 10

Sayfa 7

Sayfa 8Sayfa 17

Sayfa 6/7Sayfa 16

Sayfa 10

Gevşek Bebek Sendromu(SMA)

SMA’lı hastaların rehabilitasyonunda ilk aşama 
hastanın mevcut fonksiyonel durumun değer-
lendirilmesidir, üç ayda veya altı ayda bir tek-
rarlanmalıdır. 

Şok Dalgasıyla 
Böbrek Taşı Kırma (ESWL)
Üriner sistem taş hastalıkları oldukça yay-
gın olarak görülmektedir. Neredeyse top-
lumda %5-10 oranında taş hastası vardır. Taş 
hastalıklarının tedavileri son yıllarda teknik-
teki gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. 

Sayfa 5

Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde yavaş yavaş 
tatil planları yapılırken, anne adaylarının zihnini ise 
“hamilelikte seyahat yapabilir miyim, yolculukta 
nelere dikkat etmeliyim, hamileliğin hangi dönem-
leri seyahat için uygundur, hangi seyahat araçlarını 
kullanabilirim” gibi sorular kurcalayabilir.

Gebeler seyehat edebilir mi?

Sayfa 14

Gürcistan’da yapılan ön tetkikler sonrasında konulan 
meme kanseri tanısıyla Central Hospital’a başvuran 
E.A. başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Tiflis’ten geldi,
meme kanserini yendi.

Sayfa 4

Sayfa 11

Son yıllarda en sık görülen psikolojik sorunların başında bipolar bozukluk geliyor. 
Toplumsal sorumluluklar, çocukluk çağı sendromları ve aile içinde yaşanan 
birtakım sorunlar kişilerde çeşitli psikolojik dalgalanmalara yol açabiliyor. Bunun 
sonucunda da bireylerin duygu durumlarında ani iniş-çıkışlar, fazla enerjik olma, 
umursamazlık, kibir ve depresyona eğilim gibi belirtiler görülebiliyor.

Çağın Sık Görülen Psikolojik Hastalığı; 
Bipolar Bozukluk

Çocuk Ve Yetişkilerde 
Ayak Sorunları

Yaz Aylarında Sık Karşılaşılan 
Kulak Problemleri

Suya  Atlamadan Bir
Kez Daha Düşünün!
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Bu uygulamalara Central Hospital yazarak hastanemize ulaşabilirsiniz.
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Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Gazete Central’ın 48. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni 
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyaca
ğınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Gazetenin bu sayısında genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. 
Rafet Yiğitbaşı’nın meme koruyucu tedavisi gerçekleş
tirdiği hastasından bahsettik. Opr. Dr. Yusuf Temiz’den 
ise merak edilen, şok dalgalarıyla taş kırma yöntemi 
ESWL hakkında bilgiler aldık.

Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz 
kalite yolculuğumuzda, alanında tecrübeli uzman kad
romuz ve bilgi sistemlerine dayalı teknolojik donanımı
mız ile hizmet vermekteyiz. 

Her zaman sizler için daha iyiyi hedefliyoruz. Sağlıklı 
günler dileriz. 

Gazete Central
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Gülşah Umar
Emzirme Danışmanı

2012 yılında Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik 
Bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

12

9

14Opr. Dr. Cengizhan KolataOpr. Dr. Figen Temelli Akın

Uzm. Dr. Süha Ünüvar

Kadın Hastalıkları ve Doğum UzmanıKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 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.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun
olan Opr. Dr. Figen Temelli Akın, 2003 – 2008 yılları arasında
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılından
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

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.

Uzm. Dr. Hicran Ercan
Dermatoloji Uzmanı

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

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

Opr. Dr. Irmak Uçak 
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Opr. Dr. Irmak Uçak, 2015 yılında Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 
Kliniğinden uzmanlığını almıştır. 2017 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1976 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Opr. Dr. Şükrü Şen, 1984 yılında Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi uzmanlığını almıştır. 2017 
yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

10

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.

16 Uzm. Psk. Aycan Bulut Konca
Uzman Psikolog

2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 
mezun olan Uzm. Psk. Aycan Bulut, 2012 yılında Haliç 
Üniversitesi’nden uzmanlığını almıştır. 2010 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

17

4Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Genel Cerrahi Uzmanı

1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel 
Cerrahi Yüksek Lisansını tamamlayan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, 
aynı kurumda 1997’de Genel Cerrahi uzmanlığını tamamladı. 
1997’de doçent, 2010’da profesör unvanını alan Prof. Dr. Rafet 
Yiğitbaşı, 2013 yılından bu yana Central Hospital’da Genel Cerrahi 
Departman sorumlusu olarak görev yapıyor.

6Uzm. 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.

8Uzm. 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.

Opr. Dr. Yusuf Temiz
Üroloji Uzmanı

1998 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. 
Yusuf Temiz, 2006 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 
Ana Bilim Dalı Uzmanlığı’nı tamamlamıştır. 2008 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

5

11

18-19Kurumsal İletişim Müdürü

2009 yılında Eskişehir Üniversitesi A. Ö. Fakültesi Sağlık 
Kurumları Yönetimi’nden mezun Esra Kaftan, Central Hospital’da 
Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev almaktadır. Eğitim 
programlarının koordinatörlüğünü ve Gazete Central’ın sorumlu 
yazı işleri müdürlüğünü sürdürmektedir. 2012 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Esra Kaftan

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

Opr. Dr. Şükrü Şen
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Hastalık süreci nasıldı? 
Ben Gürcistan’nın başkenti Tiflis’te 

eşim ve oğlum ile birlikte yaşamımı 

sürdürmekteyim. Gerek ailem, gerekse 

arkadaş çevremde duyarlı insanlar bu

lunduğundan Kadın sağlığı konusunda 

bir araya geldiğimizde sohbetlerimiz 

olurdu. Bu doğrultuda ben de düzenli 

aralıklarla göğüslerimi elle ve ayna kar

şısında muayene yapıyordum. Bir gün 

mememi kontrol ederken elime sert 

bir kitlenin temas ettiğini hissettim ve 

sonraki takiplerimde de kaybolmadığını 

farkedince, durumun önemini anlayarak 

hemen bir doktora başvurdum. Ultrason 

ve mamografi çekimi sonrasında kitle

nin varlığı tespit edildi. Cinsinin tespit 

edilebilmesi için iğne ile biyopsi yapıldı. 

Patoloji sonucunda kitlenin kötü huy

lu olduğu ve ameliyat olmam gerektiği 

bana söylendi.

Doktor ve hastane 
seçimine nasıl karar 
verdiniz?

Hastalığım netlik kazandıktan sonra 

ailem ile bir araya gelerek nerede ameli

yat olmam konusunda ortak karar verdik. 

Kendi ülkemde ki hastaneler modern ve 

yeterli teknolojiye sahip olmadığından bu 

ameliyatı yurt dışında herhangi bir ülke

de yaptırmayı planladık.  Türkiye’de yaşa

mını sürdürmekte olan eşimin kuzeni ile 

irtibata geçerek bize güvenilir bir doktor 

ve hastane bulmasını istedik. Kendisi İs

tanbul Central Hospital’da yöneticilik ya

pan arkadaşından konu hakkında yardım 

istediğini bildirdi. Böylelikle Meme cer

rahisi konusunda uzman Prof. Dr. Rafet 

Yiğitbaşı’nın ismine ulaştık. Aldığımız bil

gilerden hastanenin modern koşullar ve  

teknolojiye sahip olduğunu öğrendikten 

sonra tereddüt etmeden randevu alarak 

Central Hospital’a geldik.

Hastane sürecinde neler 
yaşanıldı?

Hastaneye gelirken Gürcistan’da yap

tırdığımız tüm tahlil ve filmleri yanımızda 

getirdik. Dilini bilmediğimiz bir ülkede ta

nımadığımız bir doktora muayene olup 

ameliyat için gerekli işlemleri yaptırma

nın huzursuzluğu ve tedirginliğini ya

şıyordum. Ancak Prof. Dr. Rafet Bey ile 

ilk karşılaşmamda bana karşı sevecen 

ve güven veren yaklaşım tarzı, beni 

muayene ediş yöntemi ve yaşadığım 

süreci sorgulayış biçimi tüm tedirgin

liğimi bir anda yok etti. Bana mutlaka 

ameliyat olmamı söylediğinde hiç te

reddüt etmeden kabul ettim. Gerekli 

tetkik ve tahlillerin sonucunda ameliya

tım gerçekleşti. Gerek ameliyat öncesi 

ve gerekse ameliyat sonrası doktorların 

beni sürekli ziyarete gelmeleri ve süreç 

hakkında bilgi vermeleri stresimi azalttı. 

Odada kaldığım süre içerisinde hastane 

personelinin ilgisi, yaklaşım tarzı beni 

kendi ülkemde hissetmemi sağladı.

Ameliyat sonrası 
yaşadıklarınız?

Ameliyat sonrası Prof. Dr. Rafet Bey 

durumum hakkında beni ayrıntılı bil

gilendirerek, ülkemde tedaviye nasıl 

devam etmem gerektiği konusunda 

görüşlerini iletti. Kontrol süresine ka

dar nelere dikkat etmem gerektiğini 

TIFLIS’TEN GELDI,  
BAŞARILI BIR AMELIYATLA
MEME KANSERINI YENDI

anlattı. Ülkeme döndükten sonra onkoloji 

doktoruna giderek radyoterapi sürecine 

başladım. Tereddütte olduğum ve beni 

huzursuz eden konuları hiç çekinmeden 

günün her saatinde Rafet Bey’e danıştım. 

Kendisinin tavsiyelerine göre zor geçen 

süreci demoralize olmadan en iyi şekilde 

atlattım.Bu şekilde ailem ve arkadaş çev

rem ile pozitif iletişim içerisinde oldum. İlk 

kontrole gelişimde kendimi huzursuz his

setmedim sanki turistik bir seyahate gider 

gibi motiveydim. Rafet Bey’in tavsiye ettiği 

şekilde bundan sonra ki yaşamıma devam 

edip, ilaç tedavimin bitmesinden sonra 

İkinci bir çocuk yapmayı düşünüyorum.

Eklemek istedikleriniz 
var mı?

Tüm bu yaşadıklarımdan sonra Türki

ye’ ye gelip Central Hospital’da ameliyat 

olmaya karar vermekle ne kadar doğru 

karar verdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. 

Ülkemde yaşadığım süreci bilen ve merak 

edip soran tüm bayanlara hiç tereddüt et

meden artık ikinci evim olan Central Hos

pital’ı tavsiye ediyorum.  

Hekim Görüşü;

41 yaşındaki bayan hastamız, 

Gürcistan’da yapılan ön tetkikler 

sonrasında konulan meme kanse

ri tanısıyla Central Hospital’a baş

vurdu.. Yaptığım muayenede sağ 

meme üstdış kadranda 2 cm eba

dında kitle tespit edildi, koltukaltı 

lenfleri normal bulundu. Hastanın 

yanında bulunan Patoloji örnekleri 

bir kez daha incelenerek “kanser “ 

tanısı teyit edildi. Kitlenin lokalizas

yon ve özellikleri “Meme Koruyucu 

Cerrahi” için uygundu. Hastaya al

ternatif yöntemler ve muhtemel so

nuçları anlatarak operasyona aldık. 

Hastamıza, kitleyi güvenli bir sınırı 

içerecek şekilde “sağ meme üst

dış kadran çıkarılması (Quadrante

ctomy)”  işlemi uygulandı. Cerrahi 

tedavinin önemli bir parçası olan 

koltukaltı lenflerinin değerlendiril

mesi için, cerrahi tedavi de önemi 

olan Methylene Mavisi ile işaretlen

miş Sentinel (nöbetçi) Lenf nodülü 

örneklemesi yapıldı. Operasyon sı

rasında yapılan Patolojik inceleme

de, lenflerin temiz olması, koltukaltı 

işlemine gerek olmadığı ve  hasta

lık evresinin en alt düzeyde olması 

anlamına  gelmekteydi.  Operasyon 

sonrası iyileşme sürecini sorunsuz 

geçiren hastamız, kozmetik sonuç

tan da  memnun bir şekilde hasta

nemizden ayrıldı.

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Genel Cerrahi Uzmanı

rafetyigitbasi@centralhospital.com
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ŞOK DALGASIYLA 
BÖBREK TAŞI KIRMA (ESWL)

ESWL Nedir?
ESWL (Extracorporeal shock wave li

totripsi) dışardan şok dalgalarıyla taş kır

ma demektir. Bu cihazın keşfi 1980 li yılla

ra dayanmaktadır. İlk keşfedildiği yıllarda 

ve 90’lı yıllarda daha geniş kullanım alanı 

bulan ESWL son yıllardaki kapalı ameliyat 

tekniklerinin gelişmesine bağlı olarak kul

lanım alanı biraz daha daralmıştır.

ESWL üriner sistem taşlarının % 90 

için uygun ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Şok dalgalarını oluşturan enerji kay

nakları açısından elektrohidrolik, piezoe

lektrik ve elektromanyetik olarak 3 şekil 

cihaz vardır. Bu cihazlar arasında taşı 

kırma başarısı açısından fark yoktur. Taşı 

odaklama ve görüntüleme açısından ise 2 

türlü cihaz vardır; floroskopi (xray) ve ult

rasonografik cihazlar. Bu amaçla en yay

gın kullanılan cihaz floroskopik cihazlardır. 

Röntgende görülmeyen (radyolüsen) taş

lar için ise ultrasonografik cihazlar daha 

uygundur.

Kırma işlemi nasıl 
yapılır?

Cihaz için elektrik enerjisi ile şok dal

gaları oluşturulmaktadır. Bu şok dalgaları 

içi su ile  dolu balonun içinde oluşmakta 

ve suda hareket edebildiği için balon va

sıtasıyla vücuda aktarılmakta, odaklama 

işlemiyle taşa odaklanan dalgalar taşın 

üzerinde yoğunlaşarak taşı kırmaktadır.

Bu dalgalar vücuda zarar vermez, an

cak farklı bir yapıda olan taşa iletildiğinde 

ise taşta kırılmalara sebep olmaktadır. Taş 

tedavisine karar verirken taşın boyutu, 

taşın bulunduğu yer, hastanın diğer has

talıkları, taşın komponenti (içeriği) gibi fak

törler dikkate alınarak tedavi seçenekleri 

sıralanır.

Diğer taşlar için de ESWL uygulanabi

lir. Örneğin üreter alt uçtaki taşa da ESWL 

yapılabilir. Ancak buradaki taşın odaklama 

güçlüğü, taşın kırılmama ihtimali göz önü

ne alındığında üreterorenoskopik olarak 

taşın tedavi edilmesi daha doğru seçe

nek olmaktadır. Böbrekteki 2cm ve üzeri 

taşlarda ESWL uygulanırsa seans sayısı 

çok fazla olacaktır. Ayrıca taşın parçala

nıp böbreği tıkama riski daha fazla oldu

ğundan perkütan nefrolitotomi (3 cm’den 

büyük taşların çıkarılmasında kullanılır) 

daha uygun bir seçenek olacaktır. Böbrek 

içindeki ve özellikle böbrek alt poldeki 1-2 

cm arası taşlar hala tartışma konusudur. 

ESWL ve flexible üreteroskopik (idrar ka

nalına girilerek yapılan işlem) taş tedavi 

yöntemleri bu taşlar için uygun yöntem

lerdir. 

Tedavi süreci…
Hastanın genel değerlendirmesi yapı

lır. Aktif enfeksiyonu ve uygulamaya engel 

bir durum yok ise ESWL işlemine alınabilir. 

ESWL işlemi genellikle anestezi olmadan 

(narkozsuz) yapılır. Çocuklarda ve ağrı eşi

ği çok düşük olanlarda anestezi verilebilir. 

Her hastaya ağrı kesici kullanmaya gerek 

yoktur. İşlem esnasında ağrı oluşur ise, ara 

verilerek hastaya ağrı kesici yapılabilir. İş

lem atış hızına göre 30-45 dk sürmektedir. 

Hasta işlemden sonra normal hayatına 

geri dönebilir. 3-7 gün sonra hasta kontro

le çağrılır ve tekrar bakılır. Taş kırılmadıy

sa bir seans daha ESWL uygulanır. Eğer 

3-4 seansta taşta hiçbir değişiklik yoksa 

işleme devam edilmez ve alternatif taş 

tedavisi yöntemlerine geçilir.

Hangi durumlarda 
gerekir?

İlk seçeneğin ESWL olduğu durumlar;

• Böbrekteki 2 cm den küçük özellikler 

1cm e yakın taşlar

• Perkütan veya açık cerrahi sonrası 

rezüdü böbrek taşları

• Üreter üst uç taşları

ESWL uygulanamayan 
durumlar;

• Gebelik, kanama problemi olan has

talar, üriner sistemde taştan daha aşağı 

sistemlerde tıkanıklık olan hastalar, kalp 

pili olan veya böbreğe yakın anevrizması 

olan hastalar.

ESWL yapılamayan hastalarda, üre

terorenoskopi, flexible üreterorenoskopi, 

perkütan nefrolitotomi, açık taş operas

yonları alternatif olarak kullanılabilir.

TIFLIS’TEN GELDI,  
BAŞARILI BIR AMELIYATLA
MEME KANSERINI YENDI

Opr. Dr. Yusuf Temiz
Üroloji Uzmanı

yusuftemiz@centralhospital.com

• Taşın kırılamaması (yaklaşık %10)

• Kırılan taş parçalarının idrar ka

nalına düşerek kanalı tıkaması ve 

sonrasında endoskopik bir ameli

yata ihtiyaç duyulması (%10-20)

• Renal kolik  

• Ciltte kızarıklık

• Üriner enfeksiyon

• İdrarda kanama

Nadir olanlar;
• Böbrek etrafında kanama 

• Pankreatit

• Ürosepsis %1-2

ESWL sonrası oluşma 
ihtimali olan etkiler

Üriner sistem taş hastalıkları oldukça yaygın olarak görülmektedir. Neredeyse toplumda 
%5-10 oranında taş hastası vardır. Taş hastalıklarının tedavileri son yıllarda teknikteki 
gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. Medikal tedavi, ESWL, kapalı cerrahi tedaviler ve 
açık cerrahi tedaviler gibi birçok seçenek bulunmaktadır.



AYAK ŞIŞMELERINE
DIKKAT!

Uzm. Dr. Salim Bereket

Uzm. Dr. Salim Bereket

Dahiliye Uzmanı

salimbereket@centralhospital.com

Aşırı nem ve sıcaklar, pek çok kişinin yaz aylarını kabusa çeviriyor. Çünkü yüksek hava 
sıcaklıkları, birtakım hastalıkların yanı sıra ayaklarda da şişmelerin yaşanmasına yol açabiliyor. 
Ancak genellikle hafife alınan bu şişmeler, aksine çok dikkat gerektiriyor. Çünkü ayak şişmeleri, 
çeşitli hastalıkların sinyalini verebiliyor. 
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Yaz aylarında ayak şişmesi problemi 

ile karşılaşan kişilerin çok dikkatli olması 

gerekiyor. Çünkü ayak şişmeleri özellikle 

sadece yaz aylarında olması sıcak hava

lara bağlı olabileceği gibi, bazen önemli 

hastalıklarında habercisi olabiliyor. Bu 

gibi sikayeti olan bireylerin mutlak su

rekle uzman hekim fikrine başvurmaları 

gerekmektedir. Çünkü bu durumun teda

visinde altta yatan nedenin ne olduğunu 

bilmek büyük önem taşıyor.

Ayak şişmelerinin 
altında ciddi 
problemler olabilir

Yaz aylarında etkisini iyice arttıran 

hava sıcaklıkları, vücutta birtakım deği

şikliklerin görülmesine neden olabiliyor. 

Sıcakların dokularda su toplanmasına yol 

açması özellikle ayaklarda şişmeleri te

tikliyor. Özellikle aşırı sıcaklarda yaşanan 

terleme, artan sıvı ihtiyacı, yüksek sıcak

lıklara bağlı damarlarda genişleme görül

mesi ve vücutta tuz birikmesi, ayaklarda 

ve ellerde şişliklerin görülmesine neden 

olabiliyor. Bunun dışında kalp hastalıkları, 

KC hastalıkları, böbrek yetmezliği, hiper

tansiyon gibi önemli hastalıklarda ayak 

şişmelerinin bir nedeni olarak karşımıza 

çıkabilir. Bunların dışında varis dediğimiz 

bacak damarlarının genişlemesi ve aşırı 

kilo, obezite de özellikle yaz aylarında 

ayak şişmelerinin yaşanmasının sık ne

denleri olarak karşımıza çıkıyor.

Yaz gebelikleri ayak 
şişmelerinin artmasına 
yol açabiliyor

Gebelikte vücut, normal zamanlara 

oranla daha fazla sıvı tutuyor. Bu nedenle 

hamilelikte sıklıkla ayak şişmeleri yaşana

biliyor. Gebelik yaz aylarına denk geldi

ğinde ise, kadınlar kışa oranla daha faz

la sıvı tüketiyor. Bu durum da gebelerin 

ayak şişmesi probleminden daha fazla 

etkilenmesine neden olabiliyor.

Ortopedik problemler 
ayak şişmelerini 
tetikleyebilir

Yaz aylarında çokça seyahat plan

ları yapılıyor. Uzun süre yürümeye ve 

seyahate bağlı olarak oluşan ortopedik 

sorunlar da ayak şişmelerinin sebepleri 

arasında yer alıyor. Eklem ve çevresinde 

bulunan dokuların zarar görmesi de en 

önemli ortopedik sorunlar olarak sayıla

biliyor. Ayrıca gün içerisinde uzun süre 

hareketsiz kalmak, yolculuk yapmak, sü

rekli oturmak ya da sabit şekilde ayakta 

durmak, ayaklarda şişmelerin yaşanması

na neden olabilen diğer faktörler arasın

da yer alıyor.

Diyabet hastaları risk 
grubunda

Diyabet hastalığının da ayak şişme

sinin oluşmasında önemli rol oynadığı 

biliniyor. Diyabet oranının yüksek oldu

ğu durumlarda ayaklarda şişme, yanma, 

uyuşma gibi belirtiler görülebiliyor. Bu 

gibi durumlarda ayak şişmeleri uzun sü

rüyorsa uzman bir hekime başvurulması 

gerekiyor.

Alerjilere dikkat!

Alerjiler de ayak şişmelerinde bü

yük önem taşıyan faktörlerin başında 

geliyor. Herhangi bir nedenle oluşan 

her türlü alerjik durum ayak şişmesi

nin gelişmesine neden olabiliyor. Ay

rıca ayaklarda meydana gelen iltiha

bi enfeksiyonlar da şişme sebepleri 

arasında yer alıyor.

Şişmelere karşı evde 
uygulanabilecek 
yöntemler var mı?

Ayaklarda oluşan şişliklerin nede

ni herhangi bir hastalıksa mutlaka bir 

uzmana başvurulması gerekiyor. An

cak şişlikler, kesin olarak yalnızca hava 

sıcaklıkları nedeniyle oluşuyorsa evde 

rahatlatıcı yöntemler uygulanabilir.

Şişme yaşanmaması için sabit 

şekilde ayakta kalmamaya dikkat 

edilmeli, 

Ayakta kalmak zorunlu ise par

mak uçlarına doğru yükselip alçala

rak egzersizler yapılabilir.

Ayaklar gün içinde uzatarak din

lendirilmeli, ayrıca ayakların altına da 

yüksek bir yastık koyulmalıdır.

Aşırı sıcakların hakim olduğu sa

atlerde dışarı çıkmamaya dikkat edil

meli, 

Ödem birikmesine yol açması ne

deniyle tuzlu yemeklerden uzak durulmalı,

Şişme yaşanması durumunda 

ise; ayaklar yüksekte tutulmalıdır.

Soğuk uygulamalar ödemi azalt

ma özelliği taşır. Bu nedenle ayaklar 

buzlu su dolu bir kovada 20 dakika 

kadar bekletilebilir.

Uzman hekim tavsiyesiyle ayak 

masajları da uygulanabilir.

Ayak şişmelerinde 
tedavi, hastaya ve 
şişme nedenine göre 
değişir

Ayaklarda görülen şişliklerin 

ciddiye alınması ve altında yatan 

nedenlerin araştırılması hasta sağ

lığı için büyük önem taşıyor. Ayak 

şişmesi problemi konusunda ise 

çeşitli tedavi yöntemleri bulunuyor. 

Fakat bu tedavi uygulamaları has

tadan hastaya ve ayak şişmesinin 

nedenine göre değişiklik gösteriyor. 
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YAZ AYLARINDA SIK KARŞILAŞILAN 

KULAK PROBLEMLERI

Kulak kiri neden oluşur?

Bazı kişilerde kulak salgısının fazla 

miktarda ve koyu kıvamlı olması, kulak 

kanalının darlığı, kulaklık/işitme cihazı 

kullanımı, pamuklu çubuklarla kulak te

mizliği yapılması gibi sebeplerle salgı 

kulak kanalında birikip tıkanıklığa sebep 

olabilir. Dış kulak kanalında oluşan tıkaç

lara buşon (kulak kiri) adı verilir. Pamuklu 

çubuk, sivri uçlu cisimler, havlu kenarı, pe

çete gibi malzemelerle kulak kanalının iç 

kısmını temizlemeye çalışmak katılaşmış 

salgıyı kulak zarına doğru itebilir, kulağın 

kendini temizleme fonksiyonunu boza

bilir, kulak cildine ve kulak zarına zarar 

verebilir. 

Oluşan küçük sıyrıklar ve cilt çatlak

ları enfeksiyona sebep olabilir. Kulak kiri 

dış kulak yolunu tamamen tıkamamışsa 

kaşıntı dışında bulgu vermeyebilir. Yaz ay

larında denize ve havuza girdikten sonra 

bu tıkaçlar suyun etkisiyle yumuşayarak 

şişer ve kulakta tıkanıklık, dolgunluk hissi, 

işitme azlığı gibi şikayetlere sebep olur. 

Kulak kirine bağlı tıkanıklıklar çoğunlukla 

ağrısız olup, kulak kanalını tamamen ka

patmışsa basınca bağlı hafif bir ağrı his

sedilebilir.

Kulak kiri temizliği 
nasıl olmalı?

Kulak kiri temizliği aspiratör, küret, yu

muşatıcı damlalar kullanılarak yapılabilir. 

Bu işlemler KBB hekimleri tarafından ya

pılmalıdır. Temizleme işlemi ağrısızdır.

Buşonun sertliği, derinliği ya da has

tanın işlem sırasında ağrı hissetmesi ne

deniyle temizlenemediği durumlarda bir 

süre yumuşatıcı damla kullanıldıktan son

ra temizleme işleminin yapılması daha 

uygundur. Kulak kirinin temizlenmesi 

alışkanlık yapmaz.

Dış kulak yolu 
iltihabına (yüzücü 
kulağı) dikkat

Yaz aylarında sık yüzen kişilerde suyla 

temasın artmasına bağlı dış kulak kana

lındaki koruyucu salgı tabakası ortadan 

kalktığı için kulak kanalı enfeksiyonlara 

daha yatkın hale gelir. Dış kulak yolu ilti

habında kulak kanalı ağrılı, şiş, kızarık ve 

nemlidir. Kulak kepçesini hareket ettir

mekle ve kulak önündeki kıkırdak çıkıntı

ya bastırmakla şiddetli ağrı oluşur. 

Dış kulak yolu iltihabı 
tedavi yöntemleri

Kulak içine uygulanan antibiyotikli 

ve ödem giderici damlalar tedavinin 

temelini oluşturur.Genellikle kulak dam

laları ve ağrı kesiciler tedavide yeterli 

olup ağız yoluyla antibiyotik kullanımı 

enfeksiyonun yaygınlığı, hastanın özel

likleri ve muayene bulgularına göre KBB 

hekimince gerekli görülürse eklenmek

tedir. Kulak kanalının çok ödemli ve tı

kalı olduğu durumlarda kulak içine KBB 

hekimi tarafından tampon yerleştirilip 

damlalar bu tampon üzerinden kullanı

labilir. Tedavi süresi 1 hafta olup bu süre 

boyunca kulak kanalını sudan korumak 

gerekir.

Hekime danışmadan 
çözüm üretilmemeli

Kulak tıkanıklığı nedeniyle sıklıkla dok

tora başvuran ve buşon tanısı alan hasta

lar tekrar tıkanıklık hissettiklerinde muaye

neye gelmeden önce kiri yumuşatmak ve 

kolay çıkmasını sağlamak amacıyla ç  eşitli 

kulak damlaları kullanma eğilimindedir. 

Kulak kirinin olduğunda bu durum avantaj 

sağlamaktadır. Ancak kulak tıkanıklığının 

tek nedeni kulak kiri değildir. Damla kul

lanımı sonrası yapılan muayenede kulak 

kanalında damlalara bağlı nemli, akıntılı, 

enfeksiyon benzeri bir görünüm oluş

makta, bu durum tanı koymakta hekimi 

yanıltabilmektedir. Kulak kiri, dış kulak yolu 

iltihabı, kulak mantarı gibi dış kulak yolu 

hastalıklarında kullanılan kulak damlaları 

farklı özellikte olup KBB uzmanı tarafından 

önerilmediği sürece kullanılmamalıdır. Örne

ğin dış kulak yolu iltihabı nedeniyle kullanılan 

damlalar mantar enfeksiyonu olan hastalar

da enfeksiyon şiddetini arttırabilir ya da ku

lak kiri için kullanılan yumuşatıcı damlalar 

kulak zarında delik olan hastalarda orta kula

ğa geçerek enfeksiyona sebep olabilir.

Opr. Dr. Irmak Uçak
Kulak Burun Boğaz  Uzmanı

irmakucak@centralhospital.com

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte suyla temasın artmasına bağlı dış kulak yolu 
hastalıklarında artış görülmektedir. Dış kulak yolu, kulak kanalı girişi ile kulak zarı arasındaki 
kısımdır. Kulak kanalı cildinin dış bölümünde salgı bezleri bulunur. Bu bezler dış kulak yolu 
cildini bir tabaka şeklinde kaplayan serumen adı verilen salgı oluşturur. Bu salgı zamanla 
katılaşır ve kulağın dışına doğru atılır. Kulak sağlığını koruyucu özellikte olup yokluğu 
kulakta kuruma, kaşıntı ve enfeksiyona yatkınlığa sebep olur

Kulağa su kaçması 
zararlı mıdır?

Kulak kanalı kıvrımlı bir ya
pıdadır. Yüzme sırasında kulağa 
giren suyun başımızı yana eğdiği
mizde hemen çıkamaması ve baş 
hareketleri ile bir süre sonra ken
diliğinden akması bu nedenledir. 
Dış kulak yolunun en iç kısmında 
kulak zarı bulunur ve bu zar kulak 
kanalını tamamen kapatmaktadır. 
Kulağımıza kaçan su, kulak zarında 
delik bulunmadığı sürece daha iç 
kısımlara ilerleyemez ve bir süre 
sonra tekrar dışarı çıkar. Kulak za
rında delik bulunan hastalar mut
laka kulaklarını sudan korumalıdır. 
Bu hastalarda kulak kanalına giren 
su kulak zarındaki delikten geçerek 
orta kulak boşluğuna ulaşır ve bu
rada enfeksiyona neden olabilir. Bu 
hastalarda oluşan kulak akıntısı, dış 
kulak yolu iltihabının aksine genel
likle ağrısızdır.
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Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

sahapdemirbogan@centralhospital.com

Sığ suya balıklama atlayışlar boyun 

kırıklarına yol açabilir. Kırılma sonucu 

omurilikte zedelenme, ezilme, kesilme 

olabildiği gibi omuriliğin beyine yakın üst 

kısımlarında ani şişme oluşabilir. Solunum 

merkezi omuriliğin ani şişmesi yüzünden 

etkilendiğinden boğulma yaşanır. Kişi bo

ğulmaktan kurtulsa dahi bu defa da felç 

olma riski ile karşı karşıya kalır. 

Sığ sulara atlamak 
omurilik felcine sebep 
olabilir

Derinliği fazla olmayan sulara balıkla

ma atlama sırasında, alnını yere çarpan 

kişilerde boyun omurgasının aniden 

geriye doğru zorlanmasından kaynaklı 

hasarlar görülebilir. Bu zorlanma hem 

omurgada, hem boyun bölgesindeki 

omurları birbirine bağlayan bağlarda 

hem de omurilikte aşırı derecede zede

lenmelere neden olur. Omurilikteki hasar 

sonucu da birçok sinir hücresi kaybedilir. 

İşlevini kaybeden sinir hücreleri hiçbir 

şekilde geriye getirilemez. Bu yüzden de 

vücudun aşağı bölgesinde felç oluşur. 

Omuriliğin tamamı ileri derecede zarar 

gördüğünden kollar ve bacaklarda da 

duyu kaybı olur. Eğer omurilik hasarı kıs

men olmuşsa kollar ve bacaklarda ciddi 

kuvvet kaybı görülebilir. Bunun sonucun

da hasta yürüyemeyebilir. 

Sığ suya atlama ile oluşan felç, sadece 

duyu ve hareket kaybına neden olmaz. 

Aynı zamanda iç organlarda da bozulma

lara yol açabilir. Hastada bağırsak boşaltı

mı gerçekleşmeyebilir, akciğeridrar yolu 

enfeksiyonları ve böbrek işlevinde bo

zulmalar görülebilir. Ayrıca cildin direnci 

ve duyusunda azalma olacağından bası 

yaraları açılabilir. Tüm bu rahatsızlıklar 

rehabilitasyon sürecinde gecikmelere yol 

açar ve hastanın sağlık durumunun daha 

da ağırlaşmasına sebep olur.

Suyun derinliği 
kıyıdan veya yukarıdan 
bakıldığında anlaşılmaz

Suyun derinliği kıyıdan veya yukarı

dan bakıldığında tahmin edilemez. Bu se

beple su altında kaya ve benzeri bir cisim 

olabileceğinden balıklama atlamak olduk

ça tehlikelidir. Bulanık, dibi görünmeyen 

suların, derinliği bilinmeyen havuzların ve 

sahil kıyılarındaki yıkık iskele kenarların

dan yapılan balıklama atlayışların büyük 

riskler taşıdığının unutulmaması gerekir. 

En çok genç erkeklerde 
görülüyor!

Sığ suya atlama vakalarının, 12-25 yaş 

arasındaki genç erkeklerde görülmesinin 

başlıca sebebi,  o yaş grubundaki erkek

lerin balıklama atlamayı genellikle cesaret 

gerektiren bir davranış ve bir güç göster

gesi olarak görmelerinden kaynaklanıyor. 

Sığ suya balıklama atlama sonucu oluşan 

kazaların büyük çoğunluğunda kısmi 

veya tam felç görülüyor.

Özellikle kafa üstü suya atlandığında; 

boyun omurlarında kırılma ve omurilik

te ezilmeler oluşuyor. Boyundaki kırılma 

sonrasında ise eller, kollar ve bacaklar 

felçli hale geliyor. Sonrasında ise idrarı 

tutamama başlıyor ve kişi bağırsak kont

rolünü de yapamıyor. Gelişen teknoloji 
sayesinde kırılan omurganın tamiri yapı
labilir ancak omurilikteki hasarın tamiri 
hiçbir ilaçla ve kök hücre aşılarıyla telafi 
edilemez. Bu sebeple bu tür kazaların en 
aza indirilmesi için ciddi önlemlerin alın

ması gerekiyor.

Yanlış ilk yardım 
uygulaması felce sebep 
olabilir

Bu tip travmalarda öncelikle kazazede
yi uygun koşullarda en yakın hastaneye 
nakletmek gerekir. Dikkat edilmesi gere
ken en önemli konu ise hastanın taşın
ması sırasında boynunun hareket etme
sini korse ve benzerleriyle engellemektir. 
Hastanın taşındığı zeminin de düz olması 
gerekir. Bu vakalardaki hastalarda gizli kı
rıklar olabilir. Bu sebeple her vakada yaralı 
kişinin omurgasında kırık varmış gibi dav
ranarak hastaya özen gösterilmelidir. İlk 
yardım yapılacağı sırada tüm bu kurallara 
titizlikle uyulmalıdır. Hastada omurga kırı
ğı varsa ve yanlış ilk yardım uygulaması 
yapılırsa kişi felç olabilir. Yaşanan sakatlık
ların birçoğu hastalar taşınırken yapılan 
hatalar sonucu kalıcı hale geliyor. Akut 
dönemde hastaya gereken cerrahi ve me
dikal tedaviler yapıldıktan sonra, ayrıntılı 
bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı 
uygulanmaya başlanmalıdır.

SUYA  ATLAMADAN  
BIR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN!

Bu kazaların yaşanmaması için 

yapılacak en önemli adımlardan 

biri de uyarı levhalarıdır. Ne yazık ki 

ülkemizde birçok sahilde uyarı lev

haları bulunmuyor. Bu sebeple suya 

girmeden önce çok dikkatli olun

malıdır. Ayrıca sığ sulara balıklama 

atlama sonucu yaralanan hastaya 

yapılacak ilk müdahale konusunda 

toplumumuz eğitimli değil. Mutlaka 

bu vakalarda insanlar bilinçlendiril

meli ve gerekli eğitimler verilmelidir. 

Özellik de benzer vakaların sık ya

şandığı ya da yaşanabileceği riskli 

bölgelerde, profesyonel cankurta

ranlar bulundurulmalıdır.

Uyarı levhaları şart

Yaz aylarında en sık rastlanan vakalardan biri olan sığ sulara balıklama atlayışlar, tüm uyarılara 
rağmen her yıl çok sayıda omurilik felci ve ölüm vakalarına yol açıyor. Sığ suya atlama olayı, en 
çok 12-25 yaş arası genç erkeklerde görülüyor. 
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ÇENEDEKI KEMIK ERIMESINI

ÖNEMSEYIN! 

Uzun süre dişsiz kalmak 
çene kemiği erimesine 
yol açabilir

Diş çekimi işlemi sonrası, zaman içe

risinde dişsizliğe bağlı olarak çene ke

miklerinde erimeler meydana gelir. Çene 

kemiklerindeki bu erimeler genellikle çok 

ciddiye alınmasa da, kişinin yaşam kali

tesini önemli ölçüde düşüren ve tedaviyi 

oldukça güçleştiren bir sağlık problemidir. 

Çene kemiklerindeki erime ileri yaşta oste

oporoza bağlı meydana gelebildiği gibi diş 

çekimi sonrası uzun süre dişsizliğe bağlı 

olarak da gelişebilir. Dişsiz çenelerde yaşla 

birlikte belirli bir miktarda çene kemiğinin 

erimesi normal kabul edilir ancak uzun 

süreli dişsiz kalan ve protez kullanmayan 

hastalarda çene kemiği erimesi oldukça 

fazla olmaktadır. 

Psikolojiyi olumsuz 
yönde etkiliyor

Çene kemiklerindeki aşırı erimeler so

nucunda protez kullanımında zorluk, yüz 

estetiğinde değişiklik, yaşlı görünüm, çene 

ekleminde çeşitli problemler ile kulak böl

gesinde ağrı, hassasiyet ve ses gibi belirti

ler görülebilir. Bu tür problemler hastanın 

psikolojisini olumsuz yönde etkileyebildiği 

gibi yaşam kalitesinin de düşmesine ne

den olabilir.   

Hastalar protez 
kullanmak istemiyor

Diş çekimi sonrası uzun dönemde 

çene kemiklerinde meydana gelen eri

meler sonucu protez yapımı da güçleşir. 

Bu sebeple yapılan hareketli protezlerin 

tutuculuğu da zor olur.  Bu protezler ye

mek yerken ya da konuşurken yerinden 

çıkabilir ve sosyal ortamda hastayı zor 

durumda bırakabilir.  Günümüzde bu ha

reketli protezlerin tutuculuğunu artırmak 

için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 

Bunlardan en basiti ise protezin iç kısmı

na çeşitli yapıştırıcıların sürülmesidir. 

Protezin damağa yapıştırılması ge

çici bir yöntemdir. Genellikle alt çene 

protezlerinde bu yöntem çok kullanışlı 

değildir. Özellikle de ileri derecede eri

miş çene kemiklerinde protezin oyna

maması için yapıştırıcıların kullanılması 

fayda sağlamaz. Bu durumdaki hasta

ların yaşam kalitesi son derece düştü

ğünden psikolojik yönden de kendi

lerini iyi hissetmezler. Bu sebeple de 

yapılan protezleri kullanmak istemez 

ve yeni çözüm arayışı içine girerler.

İmplant ile çenedeki 
kemik erimesini 
durdurmak mümkün

Günümüzde diş çekimi sonrası yapı

lan dental implantlar sayesinde çene ke

miklerindeki erimeyi durdurmak müm

kün olabiliyor. Erimiş çene kemiklerinde 

yapılan implantlar ile hareketli protezle

rin tutuculuğu da artırılabilir. Böylelikle 

dental implantlar sayesinde hastanın 

protezleri için yapıştırıcı kullanmasına 

gerek kalmaz ve protezlerin tutuculuğu 

oldukça artar. Ancak ileri derecede erimiş 

kemiklere implantın yerleştirilebilmesi her 

zaman mümkün olmayabilir.  

Vücut, implanta 
reaksiyon göstermez

Dental implantlar, çeşitli nedenlerle 

kaybedilen dişlerin telafisi için çene ke

miğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. 

İmplantlar vücutla mükemmel uyumlu 

bir materyal olan titanyumdan üretilir ve 

vücut implanta herhangi bir reaksiyon 

göstermez. İmplant diş köküne benzedi

ğinden dolayı günümüzde doğal dişlere 

en yakın alternatiftir. İmplant harici yapı

lan hiçbir protez diş köklerinin yerini ala

maz. Ayrıca implant tedavisiyle implantın 

diş kökü vazifesi görmesi sağlanarak  ke

mik erimesinin önüne geçilebilir. 

İmplant ile bir ömür 
mutlu gülüşler

İmplant geleneksel köprü ve protez

lere göre hastaya daha iyi konuşma ve 

çiğneme fonksiyonu sağlar. İmplantın en 

büyük avantajlarından biri de kişiye uzun 

ömürlü kullanım sağlamasıdır. Bunların 

yanı sıra hasta implant sayesinde daha iyi 

estetik bir görünüm kazanır ve özgüveni 

artar. Köprü protezi yapımı için gerekli 

olan sağlıklı dişlerin küçültülmesi işlemine 

gerek kalmaz. Tek diş eksikliklerinde ise 

köprü protezi yapımına ihtiyaç duyulmaz. 

İmplant uygulaması 
için hastada yeterli 
miktarda kemik 
oluşturulmalı

Çene kemiği erimiş vakalara implant 

yerleştirilebilmesi için öncelikle hastada 

yeterli miktarda kemik oluşturulması ge

rekir. Kemik elde edebilmek için de çeşitli 

kemik greftleri, membran gibi dokularla 

uyumlu biomateryaller kullanılabilir. 

Dişler çekildikten sonra çok fazla 

zaman geçmeden hastaya implant 

yerleştirilmelidir. Böylece çene ke

miklerinin erimesi engellemiş olur. 

Ayrıca ileride protezlerin tutuculu

ğunu arttırmak için implant yerleş

tirilmesi gerektiğinde çeşitli cerrahi 

operasyonlara da gerek kalmaz.

Diş çekimi sonrası çenelerde 

meydan gelen kemik erimeleri dik

kate alınmalıdır. Çene kemiğindeki 

erimelerinin önlenmesi için uzman 

hekim tarafından dental implantla

rın yapılması hastanın hayat kalite

sinin artması açısından son derece 

önemlidir.

Dişler çekildikten 
hemen sonra 
implant uygulanmalı

Son yıllarda ağız, diş ve çene rahatsızlıklarında ciddi oranda bir artış yaşanıyor. Özellikle diş 
kaybına bağlı olarak kısa süre içerisinde çene kemiğinde erimeler oluşabiliyor. Bu tarzdaki erimeler 
sonucu da protez kullanamama, yüz estetiğinde değişiklikler, yaşlı görünüm, çene eklemi ve 
kulak bölgesinde ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu durum da hastanın psikolojisini olumsuz 
yönde etkileyerek hayat kalitesini düşürebiliyor.
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Opr. Dr. Şükrü Şen
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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ÇOCUK VE YETIŞKILERDE 
AYAK SORUNLARI 
Çocuklarda düztaban

Ailelerin en çok endişelendiği konudur, 

1-4 yaşları arası çocuklar düztaban gibi görü

lür. Bunun sebebi ayağın iç kavisinde mev

cut olan yağ yastıkçığının varlığı ve topukta 

var olan valgus (hafif dışa dönüklük) duru

mudur. Ayrıca dizde var olabilecek gene val

ga (çarpık bacak) deformitesi de çocuğu 

düztaban olarak gösterir. Çocuklarda ayak 

deformitelerinin temel nedeni aile genetiği 

ile ilgilidir. Ailenin yapması gereken bir orto

pedi uzmanı ile görüşerek konu hakkında 

destek alınmasıdır. Çoğunlukla 5-6 yaşla

rında ayakta düzelme oluşur. Düztabanlık 

flexibl (gevşek) ve rijit (sert) olmak üzere iki 

çeşidi vardır.

Flexibl Düztabanlık 
(gevşek): Çocuk otururken ark 

(ayakta bulunması gereken kavis) oluşur 

yere bastığında ark kaybolur.

Rijit Tip Düztabanlık 
(sert): Her iki durumda da ark 

oluşmaz. (Otururken ve yere bastığında)

Çocuklara ayak 
egzersizlerini yaptırmak 
gerekir

Aileler çoğunlukla ortopedik bot ya

zılmasını talep eder. Yapılan araştırmalar 

ortopedik botların faydasının olmadığı bi

lakis zararı olduğunu göstermiştir. Çocuğa 

giydirilecek ayakkabının topuğa kadar bö

lümünün yumuşak, topuk bölümünün ise 

sert olması gerekir. Flexibl tipte düztabanlık 

egzersizler ve doğru ayakkabı giydirilmesi 

ile yüksek oranda tamamen düzelir. Rijit tip 

düztabanlıkta sonuçlar yüz güldürücü değil

dir, ileri yaşlarda yapılan cerrahi girişimler de 

genellikle iyi netice vermez.

Çocuklar için ayak 
egzersizleri;

Kumda çıplak ayakla yürüme

Topuklarda ve parmak ucunda yürüme

Ayak parmakları ile cisim yakalama

Yetişkinlerin 
karşılaştığı ayak 
sorunları

Günümüzde çalışma hayatı hızlı ve 

çoğunlukla koşturmaca ile devam etmek

tedir. Ortopedik deformite olmasa dahi bir 

çok yetişkin ayak ağrılarından şikayet eder, 

dolayısıyla ayakla ilgili yaşanılan rahatsızlık

ların tümü yaşam kalitesini düşürür. Ayak 

ağrılarının en büyük sebebi aşırı aktivitedir. 

Ayak ağrıları 2 gün dinlenmeye ve soğuk uy

gulamaya rağmen azalmıyorsa, patolojik bir 

durumun varlığını düşünmek gerekir. Ve en 

kısa zamanda mutlaka bir ortopedi uzmanı

na gidilmelidir. 

Ayak ağrılarına neden 
olan patolojiler;

Metatarsalji: Ayakta 5 adet meta

tars (ayak tarağı) vardır. Yükün büyük bölü

münü 1-2’ ci metatarslar taşır. Ayak tabanında 

parmaklarla metatarsların eklem yaptığı böl

ge tümsektir. Ağrıyı hasta bu bölgede hisse

der.

Metatarsalji belirtileri 
neler?

Ayak parmaklarında uyuşma ve karınca

lanma

Tümsek bölgede hareketle ağrının art

ması

Sert zeminde yürümede ağrıda artış

Aktivite ile artan dinlenince geçen ağrı

Planter Fibromatozis: Ayak 

tabanında var olan planter fasia’da (ayak al

tında ağrıya neden olan bölge)  sert dokuda 

nodüller oluşması ayak tabanında delici, ba

tıcı ağrıya neden olur. 

Entezopatiler: İltihapla neticele

nen herhangi bir romatizmal  hastalıktır. Ten

donların yapışma yerinde kendini hissettirir.

Aşil Tendiniti: Aşil tendonu aşa

ğıda topuk kemiğine yapışır. Aşil tendonun 

iltihabıdır. Genellikle aktif kişilerde görülür.

Nasırlar: Ayakta basınç altında kal

ma ve sürtünme nedeniyle deride boynuz

su bir tabakanın oluşmasıdır.

Bunion: Ayakta birinci ayak tarağı ba

şında oluşan ağrılı iltihaplı şişliktir.

Subtalar Eklem Dejene-
rasyonu: Aşık kemiği ile topuk kemi

ğinin yaptığı eklemin genellikle romatizmal 

hastalıklara bağlı olarak daralması ve kireç

lenmesidir.

Topuk Dikeni (Epin Cal-
canei): Calcaneus’ta oluşan kemik çı

kıntısı olup sık görülen bir durumdur. Grafi 

(röntgen) çekilerek kolayca teşhis edilir.

Topuk Dikeni  
Belirtileri neler?

Sabah ilk basma ağrılıdır sonra yavaş 

yavaş azalır.

İstirahatle geçen ağrı (bazen devam 

edebilir)

Topuğun iç tarafına basınç uygulanınca 

ağrı olması topuk dikeni belirtilerinden birka

çı şeklinde sıralanabilir.



ÇOCUK VE YETIŞKILERDE 
AYAK SORUNLARI 

Spinal muskuler atrofi (SMA), hareket 

sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) 

kaynaklı, genetik bir grup nöromüsküler 

hastalıktır. Çekinik genetik geçişli bir hastalık 

olması sebebiyle taşıyıcı olan anne ve baba

dan, bozuk gen çocuğa geçtiğinde bu has

talık ortaya çıkar.

Hastalığın tüm tiplerinde omurilikteki ön 

boynuz denilen bir bölgedeki hareket sinir 

hücreleri etkilenir. Omurilikte bulunan ve 

kasları kontrol eden, 5. Kromozomdaki SMN 

geni bozukluğu sebebiyle  sinir hücreleri gö

revini yapamaz hale gelir.Protein üretimin

den sorumlu  SMN geni, bozuk olduğunda 

protein üretemez ve bu hücreler beslene

meyince vücutta motor nöron kayıpları olur. 

Bunun sonucunda ise istemli kaslar iyi hare

ket edemez, kuvvetsizlik ve kas zayıflığı (at

rofi) görülür. Bu durum karşısında tüm kol ve 

bacak kasları, gövde ve bazı solunum kasları 

hastalıktan etkilenir.

Farklı tip ve şiddetle 4 
farklı SMA hastalık tipi 
bulunuyor.

Tip 1 SMA: En tehlikeli evredir. Bağımsız 

oturamazlar baş kontrolü çok zayıftır. Yaşıt

larına göre fiziksel gelişimlerinde fazlasıyla 

gerileme gösterebilirler. Bu hastalık nedeniy
le omurga da “skolyoz hastalığı” adı verilen 
çeşitli eğriliklere rastlanabilir.

Tip 2 SMA: Baş kontrolü vardır. Oturabi
lirler ancak yatma pozisyonundan oturma 
pozisyonuna gelemezler. Tip 1’ deki gibi skol
yoz hastalığı görülebilir.

Tip 3 SMA: Ayakta durup yürüyebilir ve 
kendi ihtiyaçlarını kendileri giderebilirler.

Tip 4 SMA: Erişkinlerde görülen tipidir. 
Kol ve bacaklarda zayıflık vardır. Genel ola
rak bu hastalar, kaslarda meydana gelen bu 
zayıflama problemlerine kendi başına yürü

yebilecek kuvvete sahiptir.

Hastalığın tedavisi 
mümkün mü?

SMA’lı hastaların rehabilitasyonunda ilk 
aşama hastanın mevcut fonksiyonel duru
mun değerlendirilmesidir, üç ayda veya altı 
ayda bir tekrarlanmalıdır. Tedavi, hastalığın 

bulgularını ve  hastanın yaşam kalitesini 
düzeltmeye yöneliktir. Bu amaçla fizyote
rapistler, meşguliyet tedavisi uzmanları ve 
konuşma ve dil terapistlerinden yararlanılır. 
Gelişen modern tıp yöntemlerine rağmen 
ne yazık ki SMA hastalığı tedavisi konusun
da henüz kesin adımlar atılabilmiş değildir.

GEVŞEK BEBEK SENDROMU (SMA)

Dikkat edilmesi 
gerekenler

• Eklem şekil bozukluklarının oluşumu

nu kötü oturma, hatalı kucaklama, taşıma 

hızlandırır. Omurganın düz olduğu, kol ve 

bacakların bükülü olmadığı pozisyonlara 

getirilmeliler

• Kası koruma, kuvvetlendirme ve şekil 

bozukluklarını önlemek için mutlaka gün

lük egzersiz yaptırılır.  Bu, adale küçülmesini 

engeller ve eklemlerin hareketlerinin deva

mını sağlar. Kolların kuvvetlendirilmesi kişi

sel bakım ve günlük yaşam aktiviteleri için 

önemlidir. SMA’lı olgularda % 40 50 oranın

da kol kasları kuvvetinde azalma vardır.

• Omurganın kaslarının zayıflaması eğ

riliklere neden olur. SMA’larda skolyozu ya

vaşlatmak ve oturma pozisyonunu sürdü

rebilmek için uygulanan yardımcı aparatlar 

kullanılabilir.

• Solunum kaslarının zayıflığı ak

ciğerlerin havalanmasını azaltır. Bu 

durum akciğer fonksiyonlarını yeri

ne getirememe ve hastalıkların gö

rülmesine yol açar. Riski azaltmak 

için yardımcı solunum cihazları 

kullanılabilir. Öksürme ile ilgili kaslar 

zayıf olabilir ve bu da balgamın atıl

masına engel olur. Bu durumlarda 

da özel bir aspiratörle drenaj yönte

mi uygulanabilir.

• Özellikle çocuklarda beslen

me ve yeterli su alımı çok önemli

dir. Yutma güçlüğü olanlarda küçük 

besinler, pipet kullanımı, beslenme 

sırasında başın dik pozisyonunun sağlan

ması ve çene desteğine dikkat edilmelidir.

• SMA’lı çocuklarda kabızlık sık görülen 

bir komplikasyondur. Beslenmenin düzen

lenmesi, karın bölgesine uygulanan masaj

la bu problem rahatlatılabilir.

Uzm. Dr. B. Süha Ünüvar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
suhaunuvar@centralhospital.com

Kası koruma, kuvvetlendirme 

ve şekil bozukluklarını önlemek için 

mutlaka günlük egzersiz yaptırılır.  

Bu, adale küçülmesini engeller ve 

eklemlerin hareketlerinin devamını 

sağlar. Kolların kuvvetlendirilmesi 

kişisel bakım ve günlük yaşam ak

tiviteleri için önemlidir. SMA’lı olgu

larda % 40 50 oranında kol kasları 

kuvvetinde azalma vardır.

Belirtilerinin ilk olarak çocukluk çağlarında görülebildiği SMA hastalığı, tıp dilinde Spinal 
Müsküler Atrofi olarak bilinir. Halk arasında daha çok Gevşek Bebek Sendromu şeklinde 
adlandırılır. 
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Bebekler doğdukları andan itibaren fiz

yolojik ve psikolojik olarak annebabanın ba

kımına ve ilgisine ihtiyaç duyar. Ancak yeni 

bebek sahibi olmuş çiftler için bu durum 

biraz tedirginlik oluşturabilir. Hayatlarına yeni 

giren bu minik insan ile ilk başlarda ne yapa

caklarını şaşırabilir, özellikle banyo saati gibi 

öz bakım gerektiren durumlarda oldukça 

heyecanlanabilirler.

Banyo sıklığı  
mevsime göre… 

Yeni doğan bebeklerin derisi verniks 

olarak adlandırılan beyaz renkli, mumsu, 

koruyucu, kaygan bir madde ile kaplıdır. Bu 

madde bebeğin cildini zedelenme ve enfek

siyona karşı korur. Kısa süre içerisinde cilt 

tarafından emilir ve kaybolur. Bu nedenle be

bek doğar doğmaz hemen yıkanmamalıdır. 

Ancak bebeğin göbek bağı düştükten sonra 

yıkamaya başlanabilir. Göbek düştükten son

ra mevsim koşullarına göre bebek yıkanma

lıdır. Yaz ayında doğan bir bebeği her gün 

yıkayabilirken; kış ayında doğan bir bebeği 

gün aşırı yıkamak daha uygun olacaktır.

Suyun sıcaklığına 
dikkat

Banyo saati için en uygun vakit, bebeğin 

rahat ve uzun uyumasına olanak sağlayan 

bir zaman dilimi öncesidir. Bu yüzden be

beği beslemeden veya besledikten 1-1,5 saat 

sonra yıkamak daha doğru olur. Su sıcaklığı 

bebeğin vücut ısısına yakın olmalıdır. Bu ne

denle su sıcaklığının en ideali 36.5°C’dir. Ko

laylık olarak suyun ısısını kol dirseğinizi veya 

el bileğinizin içini bir miktar suyla temas etti

rerek de kontrol edebilirsiniz.   Oda sıcaklığı

nın ise 22-26°C arasında olması gerekir.

Temizlik ürünleri 
cildine uyumlu olmalı

Bebeği yıkarken kullanılan kozmetik 

ürünlerin seçiminde de dikkatli olunmalıdır. 

Bebekler için özel olarak üretilen, Ph oranı 

ayarlanmış, göz yakmayan ve paraben içer

meyen temizlik ürünleri tercih edilmelidir. 

Bebeklerin cildi yetişkinlere nazaran daha 

hassas ve ince bir yapıya sahip olduğundan 

uygun olmayan temizlik ürünleri bebeğin 

cildinde tahrişe ve kurumaya neden olabilir. 

Bu yüzden kullanılan şampuanın bebeğin 

cildine uygun olması gerekir. 

Sağlıklı, cildi hassas olmayan bebeklerde 

normal çeşme suyu ile yıkamanın herhangi 

bir sakıncası yoktur.  Eğer bebek hassas bir 

bünyeye sahipse şampuan ya da sabun ve 

kullanılacak su seçimi mutlaka çocuk dokto

runa danışılmalıdır. Vücudunu yıkamak için 

kullanılan lif, sünger gibi malzemelerin de yu

muşak olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca 

bebeğinizin her yıkanmasında şampuan ya 

da sabun kullanma zorunluluğu yoktur. Haf

tada 1 – 2 defa kullanmanız yeterli olabilir. Geri 

kalan günlerde sadece su ile yıkayabilirsiniz.

Banyo öncesi her detay 
tamamlanmalı

Bebek banyosunda dikkat edilecek birin

ci nokta oda ısısının bebeğe uygun olması

dır. Bebeğin üzerindeki kıyafetleri çıkarma

dan önce ortamın ve malzemelerin hazırlığı 

eksiksiz tamamlanmalıdır. Derecesi ayarlan

mış su, temiz bir 

su kabı, şampuan, 

sabun, banyo lifi, 

banyo havlusu, 

küvet, bebek yağı, 

vücut losyonu, be

bek bezi ve kıya

feti banyo öncesi 

temin edilmelidir. 

Aksi takdirde be

beğin vücudunda 

ısı kaybı oluşabilir. 

Ayrıca bebeği yı

karken bir yardım

cının olması da anneye kolaylık sağlar. Banyo 

yaparken bebeğin vücut ısısının korunması 

için ayaklarının su içersinde olmasına özen 

gösterilmelidir. 

Bebeği nasıl tutmalıyım?

Ortam ısısı ve malzemeler hazırlandıktan 

sonra bebeğin kıyafetleri çıkarılarak banyoya 

başlanabilir. Banyoya bebeğin önce ayakla

rından suya sokularak başlanmalıdır. Banyo 

yaptırırken öncelikle ön gövde yıkanmalıdır. 

Sonrasında bebek yüzüstü çevrilerek arka 

tarafı yıkanmalıdır. Bebeği yıkarken yüzü aşa

ğıya bakacak şekilde, göğüs ve karnından 

kavrayarak tutulabilir. Sırtüstü tutuluyorsa da, 

başını elle desteklemek gerekir. Bebeklerin ısı 

kayıpları en fazla başlarından olur. Bu sebep

le en son da bebeğin başı yıkanır. Banyo es

nasında bebeğin iyice durulanması ve son

BEBEĞIMLE
ILK BANYO SAATI

Gülşah Umar
Emzirme Danışmanı

gulsahumar@centralhospital.com

rasında kurulanması önemlidir. Bu nedenle 

kullanılacak havlunun yumuşak ve pamuklu 

olmasına da dikkat edilmelidir. Banyo son

rası vücudunda kuruluk var ise cilt yapısına 

uygun solüsyonlarla vücut bakımı yapılabilir.

Eyvah kulağına su kaçtı!

Annebabaları tedirgin eden konulardan 

biri de banyo esnasında bebeğin kulaklarına 

ve ağzına su kaçmasıdır. Ancak bu durum 

oldukça normaldir. Bebeğin kulaklarına su 

kaçtığında herhangi bir müdahalede bu

lunulmasına gerek yoktur. Çünkü kulağa 

kaçan su daha sonra kendiliğinden atılır. 

Eğer bebek su yutarsa da hapşırarak ya da 

öksürerek yuttuğu suyu kendiliğinden çıka

racaktır. Burada önemli olan husus banyo 

yaptıracak ebeveynin paniklememesi ve 

sakin olmasıdır.

Kordon düşmeden banyo 
yapılmamalıdır

Bebeğin kordonu düşmeden banyo 

yaptırılması sağlıklı olmayabilir. Çünkü göbek 

kordonu yıkama esnasında ıslanacağı için 

kolaylıkla enfeksiyon kapabilir. Ancak kordon 

düşene kadar bebeğin yüzü dahil tüm vücu

du kaynamış ılıtılmış su ve pamuk ile silinebi

lir ve çamaşırları sıkça değiştirilebilir. Tabi te

mizleme işlemi sonrası kordon ve çevresinin 

çok iyi kurulandığından emin olunmalıdır. 

Nemli kalan kordon enfeksiyonlara açık hale 

gelebilir. Ayrıca ıslanan ve sonrasında nem

li kalan kordonun düşme süresi uzayabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü göbek kordonunun 

hızlı ve sağlıklı düşmesi için kuru ve temiz 

kalması gerektiğini söylemektedir. Göbek 

bağı kuruyup düştükten sonra bebeğe ban

yo yaptırmanın hiçbir sakıncası yoktur.

Anne

babaları tedirgin 

eden konulardan 

biri de banyo esnasında 

bebeğin kulaklarına ve ağzına 

su kaçmasıdır. Ancak bu durum 

oldukça normaldir. Bebeğin 

kulaklarına su kaçtığında 

herhangi bir müdahalede 

bulunulmasına gerek 

yoktur. 



Kadınlarda lohusalık olarak bilinen evre, 

doğumdan sonra başlayan ve yaklaşık 40 

gün süren bir dönemi kapsamaktadır. Do

ğum sonrası göbek hizasında olan rahim 

yaklaşık 4-6 hafta sonra normal boyutuna 

döner. Karın duvarı ve leğen kemiğinde bu

lunan bağ dokusu ligamentleri gebelik bo

yunca yumuşak ve elastik bir hal alır. Bu yu

muşaklık ve elastikiyet yaklaşık 4-5 ay sonra 

gerçek sağlamlığına ulaşır. Bu bölgelerin kas 

dokusu, elastik büyümeye bağlı hafif aralıklı 

durumda olabilir. Doğum sonrası uygun ol

mayan hareketler, bu bölgelerin yaralanma

sına sebep olabilir. Leğen kemiğini oluşturan 

dokular yaklaşık 6 kilo yükle yani (bebek ve 

anne dokularının kilo artışı) taşımaya bağlı 

olarak zayıflar. Gebelik boyunca bu bölge 

doğumda hassasiyet kazanır. Doğumdan 

sonra yapılacak kegel egzersizleri, leğen ke

miğinin kaslarını kuvvetlendirir.

Ayrıca ağrıyı ve olu

şan ödemi azaltarak do

laşımı artırır, kas zayıflığını 

önler. İleride oluşabilecek 

idrar ve gaita kaçırma

sı da engellenmiş olur. 

Yapılan egzersizlerle dış 

genital organda gelişebi

lecek hemaroid (basur) 

ve hematom (kan top

lanması)  rahatsızlıkları 

engellenebilir. Bu bölge

ye yapılacak buz uygula

ması tedavisiyle doğum 

sonrası oluşan ağrılarda 

giderilmiş olur. 

Ağrılara dikkat

Doğum sonrası sırt ve bel bölgesinde 

meydana gelebilecek ağrılar için istirahat 

edilmeli ve gerektiğinde ağrı kesici deste

ğiyle ağrı oluşması engellenmelidir. Eğer 

normal doğumda anneye epidural yöntem 

uygulanmış ise, bu bölgede yüzeysel ağrılar 

gelişebilir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa, 

nemli sıcak kompres veya buz uygulaması 

yapılması tavsiye edilir. Göğüs bölgesinde 

oluşan ağrılar genellikle hatalı emzirme so

nucu oluşmaktadır. Yeni doğan hemşiresi 
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DOĞUMDAN SONRA 
VÜCUDU HIZLI TOPARLAMAK MÜMKÜN!

tarafından, anneye doğru şekil öğretilmeli, 

hatalı duruş pozisyonlarına dikkat etmesi 

sağlanmalıdır. Emzirme yapılırken bel ve sırt 

bölgesi yastıkla desteklenmelidir. Bebek ku

cağa alınırken gövdenin aşırı öne eğilmeme

si gerekmektedir. 

Sezeryan ve spinal 
anestezi sonrası ağrılar 
için egzersiz 

Sezeryan doğumda yapılan genel anes

tezi; öksürük, omuz ağrısı, boğaz ağrısına ne

den olabilir. Solunum egzersizleri yapılarak 

bu şikayetler giderilebilir. Gereken durumlar

da ağrı kesiciler kullanılabilir. Bağırsağa ait şi

kayetlerde, gaz problemine yönelik sıvı alımı 

ve yürüyüş yapılmalıdır. Eğer spinal anestezi 

yapılmışsa baş ağrısı problemi ile karşılaşıla

bilir. Bol sıvı alımı desteklenerek, ağrı kesiciler 

alınmalıdır. 

Varis ve hemeroid 
problemlerinden, bol su 
ve lifli gıda tüketerek 
kurtulmanız mümkün

Eğer zor bir doğum gerçekleşmiş ise, şid

detin derecesine bağlı olarak pelvik ve bacak 

bölgelerinde varis problemi olabilir. Lohusa

lık döneminden sonra devam eden varislere 

karşı uygulanacak tedavi, damar cerrahisi ta

rafından yapılmalıdır. Yüzeysel varisler; varis 

çorabı, düzenli yürüyüş ve soğuk uygulama

larla kaybolabilir. Doğum sonrası alt bacakta 

ve ayak bileği bölgelerinde ödem nedeniyle 

şişlikler oluşabilir. Bu durumda hasta ba

caklarını aşağı sarkıtmamalı, bol sıvı alarak 

proteinli gıdalar tüketmelidir. Doğum öncesi 

ya da sonrasında hemaroid problemi yaşa

nabilir. Bol su tüketimi ve lifli gıdalarla birlik

te, gerektiğinde hemaroid giderici ilaçlar 

kullanılabilir. İdrar kesesi doğum esnasında 

aşırı gerileceğinden doğumdan sonra idrar 

yapamama zorluğu yaşanabilir. Bebeğin iri 

olması, zor ve ağrılı bir doğum, bu rahatsız

lığa neden olabilir. Doğum sonrası mesane 

eğitimi verilerek bu sorun çözülebilir. 

Bilinçsiz yapılan 
diyetler süt verimini 
düşürür

Sütün gelmesi, ilk 24-72 saat içinde baş

lar ve emzirme sağlandıkça miktarı artar. 

Destek amaçlı süt arttırıcı çaylar içilebilir. 

Doğum sonrası memelerde aşırı büyüme, 

hassasiyet meydana 

gelmektedir. Emzirme 

ile bu sorun çözülme

diğinde, pompa ile süt 

boşaltılması sağlanmalı, 

buz uygulaması ve ilaç 

tedavisi yapılmalıdır. 

Doğum sonrası 

kilo verme hızı ve za

manı gebelik süresince 

alınan kilolara bağlı ol

maktadır. Hızlı kilo kay

bı için yapılan düşük 

kalorili diyetler annenin 

süt verimini olumsuz 

yönde etkileyip, sütü azaltmaktadır. İlk 4 ay, 

aylık 1 kg zayıflama normal görülmektedir. 

Anne çok şişmansa, ayda 2 kg kayıp da 

gözlenebilir. Ancak ayda 2 kg’ın üzerinde 

zayıflamak, emziren anne için sakıncalıdır. 

Doktor izniyle hafif yürüyüşler ve düzenli 

egzersizler yapmak kilo vermeyi çabuklaş

tıracaktır. Her gün mutlaka et, tavuk veya 

balıktan biri tüketilmelidir. Günlük 3 litreden 

fazla su tüketmenin sütü artırıcı bir etkisi 

olmadığı gibi, şekerli içeceklerden de uzak 

durulmalıdır. Protein ve kalsiyum açısından 

süt, yoğurt, peynir ve yumurta gibi besinler 

tüketilmelidir.

Opr. Dr. Figen Temelli Akin
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
figenakin@centralhospital.com

Doğum sonrası anne kendini 

iyi hissetse de, yatarak dinlenmesi 

önerilir. Sık sık idrar yapılması ya

rarlıdır ve idrar yolları enfeksiyonu 

riskini azaltır. Ayakta alınan duş vü

cut için faydalıdır. Yeni anne, 2 hafta 

sonra sokağa çıkabilir, 3 hafta sonra 

ev işlerini yapmaya başlayabilir. An

cak ağır eşyaların kaldırılması ve yo

rucu temizlik yapılması sakıncalıdır.

Doğum sonrası 
evde bakım

Hamilelik süreci ve sonrası, anne adaylarının vücutlarında birçok değişikliği de beraberinde 
getiriyor. Anne olan tüm kadınların ortak sıkıntısı ise eski formlarına dönmek ve sağlıklarını 
tehdit edebilecek bu değişiklikleri gidermek oluyor. 
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Hamilelik döneminde seyahat fikri 

kulağa ilk etapta olumsuz gibi gelebi

lir. Fakat anne adayında belirli riskler 

gözlemlenmediği sürece yolculuk her

hangi bir sakınca taşımayabilir. Ancak 

hamileliğin ilk aylarında bulantı ve kus

manın yoğun olarak görülebilmesin

den ve kimi hamileliklerin düşük riski 

taşıyabilmesinden dolayı fazlaca özen 

gerektiren durumlar da olabilir.

Son aya kadar seyahat 
mümkün

Seyahat için en uygun zaman 2. 

Trimester yani 9 aylık gebelik süreci

nin ikinci üç aylık dönemi olarak kabul 

edilir. Fakat zorunlu hal durumlarında 

uygun koşulların sağlanmasıyla son 

aya kadar seyahat yapılabilir. En çok 

dikkat edilmesi gereken konu ise, yük

sek rakımlı ve aşırı sıcak iklime sahip 

bölgelerin tercih edilmemesidir. Tro

pikal bölgelerde planlanan seyahatler 

için, herhangi bir riskle karşılaşma ihti

maline karşı bölgeye uygun aşılar yap

tırılmalıdır. Hamilelikte yolculuk süresi 

uzun tutulmamalı, daha kısa sürecek 

rotalar oluşturulmalıdır. Varis problemi 

yaşayan anne adayları ise uzun süre

cek seyahatlerde hekim tavsiyesi ile 

varis çorabı kullanmalıdır.

Yolculuklarda hareket 
ihmal edilmemeli

Özel araç ile seyahat yapılacaksa, 

her iki saatte bir mola verilmeli, bu 

molalarda yürüyüş yapılmalıdır. Anne 

adayı beline de küçük bir yastıkla des

tek sağlamalıdır. Seyahat sırasında 

emniyet kemeri uygun takılmalı, arka 

koltukta oturulmasına ve koltuk me

safesinin yeterince geniş ayarlanmış 

olmasına dikkat edilmelidir. 

Seyahatte yaşanabilecek acil du

rumlar için kan grubu, kronik ya da 

sağlık sorunu oluşturan durum bilgi

si, hekim numarası gibi kişisel sağlık 

GEBELER 
SEYAHAT EDEBILIR MI?

bilgileri, başkalarının da ulaşabileceği 

yerlerde tutulmalıdır. Ayrıca çantada 

kan şekeri düzenleyici atıştırmalıklar 

ve bol miktarda sıvı bulundurulmalıdır. 

Seyahatte rahat ve ferah kıyafetler, bil

hassa pamuklu giysiler tercih edilme

lidir. Naylon ve benzeri kumaşlardan 

kaçınılmalıdır. Bulantı ve kusmaları 

arttırma ihtimaline karşın, deniz seya

hatlerinden mümkün olduğunca uzak 

durulmalıdır.

Tren ve otobüs 
yolculukları yüksek 
stres sebebi

Tren ve otobüs yolculukları bir hay

li uzun sürmesi ve ihtiyaç durumların

da mola verilememesi sebebiyle anne 

adaylarına strese sebep olabilir. Bu ne

denle mümkün mertebe özel araçlarla 

seyahat etmeye gayret edilmelidir. Fa

kat otobüs ya da tren yolculuğu yapıl

ması zorunlu ise ortamın hava dengesi 

ayarlanmalı, araç içi havalandırılmalıdır.

Uçak seyahati 
daha fazla dikkat 
gerektiriyor

Seyahat aracı olarak uçak tercih 

ediliyorsa, kabin basıncının sorun 

oluşturmamasına ve yüksek irtifalarda 

uçak içi oksijenin azalmamasına dikkat 

edilmelidir. 34. haftaya kadar uçağa bi

nilebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında seyahat 

edilecekse yolculuğun sarsıcı ve yoru

cu olmamasına özen gösterilmelidir. 

Her iki saatte bir hareket edebilme fır

satı bulmak adına uçağın koridor veya 

ön kısmında oturmaya özen gösteril

melidir. Yine kan dolaşımını sağlanmak 

için belli aralıklarla ayaklar uzatılmalıdır.

Vücudun düzeni 
korunmalı

Hamileler, beslenme alışkanlıklarını 

değiştirmeyecek, kendilerini yormaya

cak, uyku ve dinlenme alışkanlıklarını 

fazla etkilemeyecek bir seyahat tercih 

etmelidir.  Seyahat ederken, bebeğin 

gelişiminin devam ettiği gözden kaçı

rılmamalı ve mümkün olduğunca hare

ket etmeye özen gösterilmelidir.

Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

cengizhankolata@centralhospital.com

Bebek sahibi olma fikri ve hamilelik, şüphesiz hayatın en doğal ve en heyecan verici sürecidir. 
Fakat bu süreç, mutluluk kadar zorlu bir dönemin de işaretçisidir. Yaz aylarının geldiği şu 
günlerde yavaş yavaş tatil planları yapılırken, anne adaylarının zihnini ise “hamilelikte 
seyahat yapabilir miyim, yolculukta nelere dikkat etmeliyim, hamileliğin hangi dönemleri 
seyahat için uygundur, hangi seyahat araçlarını kullanabilirim” gibi sorular kurcalayabilir.

Seyahat için 
en uygun zaman 2. 

Trimester yani 9 aylık 
gebelik sürecinin ikinci 

üç aylık dönemi 
olarak kabul edilir. 



Uzm. Dr. Hicran Ercan
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

hicranercan@centralhospital.com
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BOTOX UYGULAMALARI
    Botulinum Toksini (Botox), halk arasında yılan zehiri olarak bilinmesine rağmen 
aslında, tıp dilinde “Clostridium Botulinum” adıyla anılan  bakterinin salgıladığı bir 
toksindir. 1980’lerin başindan itibaren medikal alanda uygulanmaya başlanan Botox’un 
ilk kullanım alanı şaşılıktır. 

   Botulinum Toksini (Botox), halk 

arasında yılan zehiri olarak bilinmesi

ne rağmen aslında, tıp dilinde “Clostri

dium Botulinum” adıyla anılan  bakte

rinin salgıladığı bir toksindir. 1980’lerin 

başindan itibaren medikal alanda uy

gulanmaya başlanan Botox’un ilk kul

lanım alanı şaşılıktır. Daha sonra hızla 

nörolojinin kullanım alanına girerek 

fokal distonilerin tedavisinde başarıyla 

kullanılmaktadır. Bu madde, onaylı ola

rak 2 farklı isimle piyasaya sürülmekte

dir: Dysport (İngiltere) ve Botox (israil).

Botox, kas içine enjekte edilerek 

aşırı kasılan kas veya kas gruplarında 

geçici güçsüzlük yaparak etkisini gös

termekte, bu etki de 3-4 ay sürmek

tedir. Bu nedenle enjeksiyonları tek

rarlamak gereklidir. Kozmetik amaçlı 

uygulamalar ve hiperhidroziste (aşırı 

terleme) etkileri biraz daha uzun sü

rebilir.

Kolay ve güvenilir

Kozmetik uygulamalarda kullanı

lan botox miktarı minimaldir ve yap

tıran kişide herhangi ciddi bir yan 

etkiye sebep olmaz. İşlem kolay ve 

güvenilirdir. Küçük bir enjektör ile 

yüzün belirli kısımlarına belirli miktar

larda uygulanır. En çok kaş arası, alın 

bölgesi ve göz çevresinde ( kazayağı 

denilen bölgelerde) ki mimik kırışıklık

ların düzeltilmesinde kullanılır. Yapan 

kişinin mutlaka bu konuda uzmanlaş

mış olması gerekmektedir, uzman eller 

tarafından dudak üstü çizgileri,boyun 

kırışıklıkları ve yüzün diğer bölgelerin

de de uygulanabilir. . Ekstra bir anes

tezi  veya uyuşturma gerektirmez, ve 

hemen sonrasında hasta günlük yaşa

mına dönebilir.

Migren ağrısı ve terleme 
üzerinde etkili

Kozmetik bölgelere uygulanan bo

tox’un migren hastası olanlarda atak

ların sıklığını ve süresini azalttığı bilin

mektedir.

   Bir diğer kozmetik uygulama alanı 

koltukaltı el ve ayaklarda ki terlemenin 

azaltılması veya giderilmesi için yapı

lan uygulamalardır ve etki süresi daha 

uzundur.

Botox’un riski 
nedir? Her isteyene 
Uygulanabilir mi?

Botox (botoks) uygulamasında en 

iyi sonuçları 25 yaş ile 65 yaş arasında 

alınır. Her bireyin farklı yönleri hekim 

tarafından incelenir ve botox ya da 

başka bir yöntem uygulamasına karar 

verilir. 

Aspirin ve ağrı kesicileri, çinko, sa

rımsak veya ginseng, C vitamini kulla

nanlarda morarma riski yüksektir.  Eğer 

mümkünse tedaviden 5-7 gün önce bu 

ilaçların alınmamasında fayda vardır. 

Kas hastaları ve hamilelere botox uy

gulanmamalıdır.

Uygulama esnasında hafif bir acı 

hissedilebilir sonrasında ise enjeksi

yon bölgelerinde ufak çaplı kızarıklıklar 

veya geçici küçük morluklar olabilir. 

Hastaların ortalama %10’unda birkaç 

saat süren baş ağrıları olabilir.

Botox tedavisinin 
etkinliğini ne kadar 
sürer?

Botox tedavisinin sonuçları 3 15 gün 

sonra ortaya çıkar. İlk 2 ayda maksimu

ma ulaşır. Tedavi etkinliği 4 8 ay devam 

edebilir. Tekrar edilen uygulamalar ile 

tedavinin etkinlik süresi uzar. Ortalama 

yılda 2 ila 3 kez botox yapılabilir.

Uygulama sonrası 
dikkat!

Uygulama sonrası 1-2 saat için botox 

uygulanan kaslarınızı çalıştırın. Örne

ğin kaşlarınızı yukarı kaldırın, kızar gibi 

yapın veya gözlerinizi kısın. Bu işlem 

botox’un kaslardaki aktivitesini kolay

laştırır. Pek çok hasta tedaviden hemen 

sonra günlük yaşamına ve işlerine dö

nebilir. Bununla birlikte işlem sonrası 

4 saat kadar yatmamalı ve öne doğ

ru eğilmemelidir. Enjeksiyon  yapılan 

alanlara masaj ve makyaj yapılmaktan 

kaçınılmalıdır. Ayrıca bunlara ek olarak 

spordan ve ev işlerinden 6 saat kadar 

uzak durulmalıdır.

Botox hakkında bilinen 
yanlışlar…

• Botox bir yılan zehiri değildir. Sanıldı

gının aksine uygulama bölgelerinde ve 
yüzde şişlik yapmaz sıklıkla dolgu mad

delerinin etkisiyle karıştırılmaktadır.

• Botox kalıcı bir yöntem değildir ancak 
yapıldıkça çizgilerde ciddi gerilemelere 
yol açacaktır.

• Botox ileri yaş tedavisi değildir, tam 

aksi çizgiler yerleşmeden yapılması 
daha uygundur.

• Botox hiçbirzaman kalıcı yan etkilere 
yol açmaz ve uygulanan kişide hiçbir

zaman eskisinden daha kötü bir durum 

oluşturmaz, etkisi geçmiş bile olsa…

• Botox sadece konusunda uzman dok

torun kontrolünde ve klinik ortamda 
uygulanmalıdır.

Göz çevresi kırışıklıkları

Alın ve kaş arası mimik kırı

şıklıkları 

Dudak çevresi kırışıklıkları 

Boyun bölgesi kırışıklıkları

Burundan ağıza doğru inen 

nazolabial çizgi

Dudak kenarından çeneye 

doğru inen çizgiler 

Yanak sarkmaları

Kaş kaldırma

Koltukaltı avuç içi ve ayak ta

banında terleme tedavisinde

Botox uygulama 
alanları
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Ülkemizde her gün 300, her yıl 120 

bin kişi, sigara tüketiminden kaynaklanan 

sebeplerle yaşama veda ediyor. Sigara kul

lanıcılarının yanı sıra sigaranın dumanına 

maruz kalan binlerce pasif içici de ciddi 

zararlar görüyor. Doğru bir beslenme prog

ramı ile nikotinin zararlı etkilerinden biraz 

olsun korunmak mümkün.

Nikotin, insan sağlığını 
yerle bir ediyor

Nikotinin insan vücudu üzerinde sayı

sız olumsuz etkisi bulunuyor. Beyin ve sinir 

sistemi üzerine baskı kurma ve uyuşturma 

etkisi bunların başında geliyor. Bu etkilerin 

yanı sıra nikotin, sindirimi yavaşlatırken, kan 

basıncını yükselterek de kalp atışlarını hız

landırıyor. Nikotin ayrıca, kan pıhtılaşmasını 

arttırırken, organların yeterli kan alımını da 

engelliyor. Soluma sonrası hızla emildiği için 

aşırı nikotine maruz kalmak kusma, ishal, hı

rıltılı soluma, felç ve koma gibi büyük sağlık 

problemlerine neden olabiliyor. Yapılan pek 

çok araştırma sigara içme davranışının, iş

tah kaybı, öğün ihmali, kafein alımında artış 

ve sebze  meyve tüketiminde azalma gibi 

etkilere neden olduğunu açıklıyor. Bu araş

tırmalar ayrıca, sigaranın beslenme alışkan

lıklarını, fiziksel aktiviteleri ve sağlıklı yaşamı 

olumsuz etkilediğini gözler önüne seriyor.

Vücuttaki nikotinleri te-
mizleyen ve dışarı atılımı-
nı kolaylaştıran besinler…

Su Vücutta biriken nikotini dışarı atmada 

en etkili besinlerin başında hayat kaynağı 

olan su geliyor. Çünkü su, vücutta bulunan 

zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir 

rol üstleniyor.

Havuç İnsan sağlığına katkılarıyla bi

lenen havuç ve antioksidan birleşim karo

tenoid bakımından oldukça zengin olan 

havuç suyu, vücuttaki nikotinin dışarı atıl

masında da büyük pay sahibi. Havuç, içeri

ğindeki A vitamini ile nikotinin cilde verdiği 

zararları da azaltıyor. Ayrıca yapılan çalışma

lar, her gün yenen bir adet havucun akciğer 

kanseri olasılığını yarı yarıya düşürdüğünü 

göstermiştir.

Bal kabağı Beta karotenden zen

gin bir besin olan ve bir kasesinin günlük A 

vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayan 

bal kabağı, sigara içenlerin vücudunda bi

riken nikotinin atılmasında önemli bir rol 

üstleniyor.

Kivi Portakalın 2 katı kadar C vitamini 

içeren kivi, önemli nikotin savaşçısı besinler 

arasında yer alıyor. Sigara tiryakisi kişiler, ni

kotin sebepli A, C ve E 

vitamini kaybı yaşadı

ğından bu vitaminlerin 

kaynağı olan kividen 

bol bol tüketmelidir. 

Portakal Sağlığa 

önemli katkıları olan 

portakal, sadece C vita

mini değil aynı zaman

da içerdiği kanserle sa

vaşan fitokimyasal ve 

flavonoidler ile de tam 

bir sağlık deposudur. 

Yenilerek ya da suyu 

NIKOTININ ZARARLI ETKILERINE, 
BESINLERLE SAVAŞ AÇIN!

Sigara, şüphesiz ki insan sağlığına en fazla zarar veren maddelerin başında geliyor ve ne 
yazık ki sigara tüketimi, her geçen gün artarak devam ediyor. Üstelik Türkiye, en fazla sigara 
kullanan ülkeler arasında 11. sıraya yerleşmiş durumda ve özellikle erkek tüketicilerde oran 
oldukça fazla. 

sıkılarak tüketilebilen ve tam bir şifa kaynağı 

olan portakal, kan değerlerini arttırmaya ve 

kanı yenilemeye yardımcı oluyor.

Brokoli Brokoli, karaciğerlerde ciddi 

tahribatlara neden olan nikotinle savaşmak 

için tüketilmesi gereken besinlerin başında 

geliyor. Ayrıca C vitamini bakımından zen

gin olan brokoli, kansere karşı koruyucu 

fitokimyasallar içeriyor. Bağışıklık sistemini 

güçlendiren bu sebze, karaciğerin iyileşme

sinde de önemli rol oynuyor.

Karalahana Turpgiller ailesinden, 
önemli bir kanser düşmanı olan karalaha

na, sahip olduğu antioksidan etkisi ile başta 
nikotin olmak üzere vücutta biriken zararlı 
radikalleri dışarı atıyor. Bunların yanı sıra 
karalahana, içerdiği demir, kalsiyum, po

tasyum ve magnezyum ile vücut sağlığını 

destekliyor.

Ispanak Bir diğer nikotin savaşçısı 

besin de önemli oranda demir ve folik asit 

içeren ıspanak. Ispanak ile vücuda alınan 

folik asit, tütünün tadını değiştirerek sigarayı 

içilmez hale getiriyor. 

Pancar Muhteşem bir demir ve folat 

kaynağı olan pancar, karaciğer için mükem

mel bir tonik olmakla birlikte kanı temizleme 

özelliği de taşıyor. İçeriğindeki betasiyanin 

adlı bileşik ile pancar, kanser ile savaşta da 

etkilidir.

Zencefil  Vücudu nikotinden temizle

yen besinlerden bir diğeri de antioksidan 

özellikteki zencefildir. Tam anlamıyla muci

zevi bir besin olan zencefil, akciğerlerin niko

tinden temizlenmesine katkı sağlıyor. 

Zerdeçal Zencefil ailesinin üyesi olan 

zerdeçal’ın bir ansiklopediyi dolduracak 

kadar faydası vardır. Antioksidan olan zer

deçal, tam bir karaciğer dostudur. Hatta 

zerdeçal sayesinde Hindistan’da kanserin 

neredeyse hiç görülmediği bilinmelidir. 

Nikotin, vücuttan tam 
anlamıyla 3 günün 
sonunda atılır

Vücut, sigarayla birlikte alınan 

nikotini tam 6 saat sonra atmaya 

başlar. Nikotinin tamamen vücuttan 

atılımı ise 3 günün sonunda gerçek

leşir. Ancak uzun yıllar boyunca aşırı 

miktarda sigara içen kişilerin vücudu, 

bu işlemi tam anlamıyla yerine geti

remez hale gelir. Ayrıca sigara kulla

nanlarda, sebze meyve tüketimi az 

olduğundan dolayı önemli oranda C 

vitamini ve beta karoten tüketimine 

ihtiyaç duyulur. Diğer yandan sigara 

kullananların vücudunda bulunan A, 

C ve E vitamin miktarları azaldığın

dan, oluşan ihtiyacı karşılamak için 

bu gruptaki besinlerin mutlaka tüke

tilmesi gerekir. 
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NIKOTININ ZARARLI ETKILERINE, 
BESINLERLE SAVAŞ AÇIN!

Sevgi Ak
Sorumlu Hemşire

Uzm. Psk. Aycan Bulut Konca
Uzman Psikolog

aycanbulut@centralhospital.com

Son yıllarda en sık görülen psikolojik sorunların başında bipolar bozukluk geliyor. Toplumsal 
sorumluluklar, çocukluk çağı sendromları ve aile içinde yaşanan birtakım sorunlar kişilerde 
çeşitli psikolojik dalgalanmalara yol açabiliyor. Bunun sonucunda da bireylerin duygu 
durumlarında ani iniş-çıkışlar, fazla enerjik olma, umursamazlık, kibir ve depresyona eğilim 
gibi belirtiler görülebiliyor. 

ÇAĞIN SIK GÖRÜLEN PSIKOLOJIK 

HASTALIĞI; BIPOLAR BOZUKLUK

Bipolar bir duygu 
bozukluğudur 

Manik depresif olarak da adlandırılan bi

polar bozukluk hastalığı kişinin duygu duru

mu, enerjisi ve işlevselliğinde alışık olmadığı 

iniş çıkışlara neden olan bir duygu bozuklu

ğudur. Bipolar bozuklukta iki uç yaşanır. Bir 

uçta depresyon diğer uçta ise manik yani 

depresyonun tam tersi semptomlar göz

lemlenir. Depresyon, sosyal hayatta önceleri 

severek ve istenerek yapılan tüm aktivitele

rin çevresel, hormonal ve genetik bozukluk

lardan dolayı artık yapılmak istenmemesi 

durumudur. Manikte ise, aşırı hareketli, ener

jik, konuşkan, umursamaz, güçlü ve coşku 

dolu bir dönem yaşanır. Bipolar bozukluk 

tedavi edilmediği takdirde intihara da yol 

açabilen ciddi ruhsal bir rahatsızlıktır.

Bipolar bozuklukta 
depresyon ve manik 
dönem belirtileri

Bipolar bozukluğun en kritik belirtileri; 
manik haldeyken taşkın hareketlerin yapıl
ması ya da sinirli olunması, konuşkanlık, aşırı 
hareketlilik ve bu semptomlara ek olarak 

depresyondur. Bipolar bozukluğun teşhisi

nin yapılabilmesi için bu belirtilerin hastanın 

kişisel ya da sosyal yaşamında ciddi sıkıntı

lara neden olması ya da hastane yatışının 

gerekecek kadar ağır olması gerekir. Manik 

dönemin resmi tanısı için ise taşkın ya da 

huzursuz duygu durumu, sosyal hayatta ve 

cinsel yaşamda artmalar, hızlı ve aşırı konuş

ma, düşünce uçuşması ya da düşüncelerin 

yarıştığı hissi gibi durumların yaşanması ge

rekir. Bunların yanı sıra kişide daha az uyku 

gereksinimi, abartılı benlik saygısı veya kibir

lenme, özel yetenek ve aşırı güçlere sahip 

olduğuna inanma, dikkat dağınıklığı, aşırı 

para harcama, saldırgan ve öfkeli hareketler 

gibi durumlar da gözlemlenmelidir.

En çok 20’li yaşlarda 
görülüyor

Birçok insan duygu durumunda ani 

inişçıkışlar yaşayabilir. Bu gayet normaldir. 

Ancak bipolar bozuklukta bu belirtilerin sey

ri daha ağırdır. Bipolar bozukluğun toplum

da görülme sıklığı % 1’dir ve cinsiyet ayrımı 

olmaksızın her kişide aynı oranda gözlem

lenir. Hastalık genellikle en sık 20’li yaşlarda 

başlasa da, nadiren çocukluk ve gençlik 

çağlarında da görülebilir. Ancak bu dönem

deki kişilerde hastalığın belirtileri daha çok 

davranış düzeyinde olur. Yani hastalık ken

disini duygusal belirtilerden daha çok dav

ranışsal düzeyde gösterir. Bazı durumlarda 

ise hem duygusal hem davranışsal belirtiler 

bir arada olabilir.  Kadınlarda depresyon 

dönemi erkeklere oranla daha sıktır. Manik 

dönemi ise daha az görülür. 

Bu belirtilerden 3 veya daha fazlası her gün 

yoğunlukla yaşanıyorsa ve 1 hafta ya da daha 

uzun bir süre devam ediyorsa manik bir tanı 

teşhis edilebilir. Eğer hastanın duygu durumu 

huzursuz ise, bu duruma ek olarak kişinin di

ğer semptomlardan birkaçını daha yaşaması 

gerekir. İnişler ve çıkışlar şeklinde gözlemlenen 

bu belirtiler bireysel farklılıklar gösterebilir. Bu 

değişiklikler bipolar bozukluğun teşhis edilme

sini de zorlaştırır. 

Nedeni bilinmiyor

Bipolar bozukluğunun ortaya çı

kış nedeni tam olarak bilinmemektedir. 

Ancak yapılan çalışmalarda bipolar bozuk

lukta genetik eğilimler de gözlemlenmiştir. 

Yaşamın belli bir döneminde yaşanılan 

herhangi bir olay bu genetik eğilimi tetikle

yebilir. Bunun sonucunda da kişi yaşadığı 

atakların farkında olmayabilir. 

Biyolojik ve psikolojik 
tedaviler de uygulanıyor

Bipolar bozukluk için çeşitli biyolojik ve 

psikolojik tedaviler bulunmaktadır. Psikana

litik tedavide kişiye çocukluk çağı kayıpları,  

ileriki dönemlerde yaşanılan yetersizlikler ve 

suçluluk duygusuyla ilgili içgörü kazandırıl

maya çalışılır. Bipolar bozukluk hastalığında 

ünlü davranış bilimci Beck’in kullandığı biliş

sel bir tedavi yöntemi de vardır. Bu yöntem

deki amaç; hastadaki olumsuz ve mantıkdışı 

düşünme örüntülerini ortaya çıkarma, olay

lara, kişinin kendisine ve yaşanan tersliklere 

daha gerçekçi bakma yollarını öğretmektir. 

Bipolar bozukluğunda psikolojik teda

viler dışında çeşitli biyolojik tedaviler de 

kullanılmaktadır. Biyolojik tedavi yöntemleri 

en çok psikolojik tedaviyle birlikte uygulan

dıklarında daha etkili olmaktadır. Hastadaki 

depresyonu ortadan kaldırabilmek için ise 

elektro şok ve çeşitli antidepresan ilaçların 

işe yaradığı da görülmektedir. Bunların yanı 

sıra, günlük duygu durum belirtileri, alınan 

tedaviler, uyku düzeni ve sosyal hayatta 

yaşanılan olaylar hakkında not tutmak da, 

tedavi sürecinde hem hastanın kendisine 

hem de ailesine fayda sağlar. Bu notlar dok

tora da hastalığı en etkili şekilde izleyip teda

vi etmede yardımcı olabilir.

Biyolojik ve psikolojik 
tedaviler de uygulanıyor

Bipolar bozukluk tedaviye ça

buk cevap veren bir rahatsızlıktır. 

Tekrarlayabilme olasılığı yüksek 

olduğundan da uzun süreli koru

yucu tedavi tavsiye edilir. Ve genel

likle hastalar her zaman koruyucu 

bir tedaviye ihtiyaç duyar. Bipolar 

bozukluk tedavisinde en uygun 

yöntem, ilaçlar ve psikoterapi iki

lisinden oluşan bir tedavi şeklidir. 

Bipolar bozukluk ilaçları ruh sağlığı 

ve hastalıkları uzmanı hekimler ve 

psikiyatristler tarafından yazılır. 

Koruyucu tedavi şart
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AILELERIMIZLE BIRLIKTE BIRKAÇ KEYIFLI KARE 

Geleceğin anne babalarını yeni hayatlarına hazırlarken, büyükanne ve 
büyükbabalarımızı da unutmadık. Her ay uzman kadromuzla düzenle-
diğimiz eğitimlerimizde, ailelerimizi hem bilgilendiriyor hem de keyifli 
anlara tanıklık ediyoruz.
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Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin

takip edin

dabizi

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

Dr.Ozgurbolat
Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Aslında 
biz ebeveynlere ders niteliğinde. Gündelik 
hayat içerisinde dikkat etmediğimiz veya 
gözden kaçırdığımız davranışlara ayna 
tutarcasına dikkat çekici ve etkileyici.

Yazarceker
Küçük karelere sığdırılan büyük hikayeler. 
Resimlerden bize geçen gerçek 
yaşanmışlıklar. İşte benim bu sayfayla ilgili 
hissettiklerim.  

Filmegitmedenonce
Vizyona giren filimler hakkında filme 
gitmeden önce fikir sahibi olacağınız farklı 
bir hesap. Özellikle youtube kanalı çok daha 
detaylı. 

Saglikliyasiyoruzcom
Kendi adıma çok faydalandığımı bir 
hesap. Malum devir sağlıklı beslenme 
ve her gün bildiğimiz bilgilere yenilerini 
ekleme devri. Tavsiye olunur.  

Semanınsağlıklımutfağı
Hastalıklar bazen sağlığı geri kazanmada 
büyük rol oynuyor. Semanın sağlıklı 
mutfağı, sağlıklı yaşam için hepimizin bu 
yolda çaba sarf etmesi gerektiğinin en 
güzel örneği. 

Kangurular
Gezen gören, mekan ve yemek 
önerilerinde bulunan güzel bir hesap. 
Takip ederken hem keyif alır hem de yeni 
yerler keşfetme olanağı sağlarsınız.

Plansızgezgin
Dünyanın çok farklı yerlerine plansızca 
yol almak, farklı deneyimler yaşamak. 
Gitmediğimiz yerler hakkında fikir sahibi 
olmak ve plansız gezilere yönelmek için 
birebir bir adres. 

Muradosmann
Dünyayı sevdiğinin elinden tutarak gezen 
adam diyorlar ona. İnanılmaz kareler, 
dünyanın dört bir yanından keşfedilen 
güzellikler. Hayranlıkla takip edilebilecek 
bir hesap. 

Akasyasilturkmen
Bu sayfa o kadar eğlenceli ki anca takip 
ederseniz benim ne demek istediğimi 
anlarsınız. Doğaçlama sohbetler, samimi 
değerlendirmeler benden söylemesi…

Yazın tadını çıkartmanın tam zamanı… 

InstraCentral’ın bu ay objektifine takılanlara gelin şöyle birlikte bakalım 

Esra Kaftan
esrakaftan@centralhospital.com

@esrakaftan

Kurumsal İletişim Müdürü

@centraltr

Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin

takip edin

dabizi
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KAZDAĞLARI

 Bozcaada ufaklığından beklenmeyecek süprizlerle dolu bir yer. Tek yapmanız gereken uçsuz 
bucaksız bağları, bağ evlerini, rüya gibi kumsallarını, pırıl pırıl denizini, size özel küçük koylarını ve 
lezzetli yemeklerini keşfetmek…

SIZI BAŞKA BIR DÜNYADA HISSETTIREN BOZCAADA…

Göztepe’ye çıkıp güneşin batışını  

IZLEMEDEN,
Ayazma ve akvaryum koyunda denize 

GIRMEDEN,
Doğal ada reçellerini

YEMEDEN,
Ada meydanında kahvenizi içmeden

DÖNMEYIN...

MUTLAKA YAPINIZ...

Her mevsim güzel olan Bozcaada tatilini, 
senede bir düzenlenen “bağbozumu 

festivali” ne denk getirmekte keyifli olacaktır.

BIZDEN SÖYLEMESI...

  Adayı, sokaklarını gezerek tanımaya başlayabilirsiniz. Her bir 
sokakta sizleri başka bir ayrıntı bekliyor, özellikle fotoğraf severle
rin bol bol vaktini alacağından eminim. Sıcaktan bunalınca, ada
nın en güzel koylarında buz gibi bir denize girerek ferahlayabilir
siniz. Ayazma koyu, adanın en popüleri ve en geniş plajına sahip, 
bütün gün burada denizin keyfini çıkartmak isteyeceksiniz. 

 Buraya kadar gelip de adaya özgü bir şeyler almadan dönmek 
olmaz. Adanın merkezinde her gün kurulan yerel pazardan el yapımı 
hediyelik eşyalar satın alarak sevdiklerinize hediye edebilir, gelincik 
şerbeti ve lezzetli badem kurabiyeleriyle de kendinizi mutlu edebilir
siniz.  Bozcaada’nın en az gündüzleri kadar akşamları da bir başka 
güzeldir. Restoranların, daracık şirin sokaklarına attığı masalarından 
birine kurulun, sohbetinize eşlik eden birbirinden güzel mezelerin ve 
yemeklerin keyfini çıkartın.
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SHE CAME FROM TBILISI, 
AND BEAT CANCER OWING TO
A SUCCESSFUL OPERATION

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
General Surgeon

rafetyigitbasi@centralhospital.com

How was the disease 
process?  

I had been living in Tbilisi, the cap

ital of Georgia, with my husband and 

son. Since there are sensitive people 

both in my family and my friends, when 

we came together, we talked about 

women’s health. In this direction, I also 

regularly checked my breasts by hand 

against mirror. One day when I was 

checking my breast by hand, I felt that I 

touched a solid bulk and I realized that 

it did not disappeared in my following 

checks. I understood the importance of 

the situation and immediately applied 

to a doctor. After ultrasonography and 

mammography, the presence of the 

bulk was detected. A biopsy was done 

with a needle to determine its type. As 

the result of the pathology, it was told 

to me that the bulk was malignant and I 

had to undergo surgery.

How did you decide on 
the doctor and hospital?

After my illness became clear, I came 

together with my family and decided 

jointly on where I should be operated. 

Since the hospitals in my country do not 

have modern and adequate technology, 

we planned to undergo this surgery in 

any country abroad.  By contacting the 

cousin of my husband, who lives in Tur

key, we asked him to find a reliable doc

tor and a hospital. He told me that he 

asked for help from a friend who works 

as a manager at Central Hospital in Istan

bul. Thus, we reached the name of Prof 

Dr. Rafet Yiğitbaşı, a specialist on breast 

surgery. After we learned from the infor

mation we received that the hospital has 

modern conditions and technology, we 

arrived at the Central Hospital by getting 

an appointment without hesitation.

What did you 
experience during the 
hospital process?

We came to the hospital with all the 

analyzes and films we had in Georgia. I 

was experiencing the uneasiness and 

restlessness of having to be examined 

by a doctor and to do procedures to 

undergo a surgery in a country, the lan

guage of which we did not know. How

ever, when I first met Prof Dr Rafet, his 

way of approaching me which was affec

tionate and assuring, his method of ex

amining me, and his style of questioning 

the process I had experienced removed 

all my disturbance. When he told me that 

I had absolutely to undergo a surgery, I 

consented without hesitation. As the re

sult of the necessary examinations and 

analyzes, my surgery was performed. It 

reduced my stress that doctors always 

visited me and provided information 

about the process both before and after 

the operation. During the period I stayed 

in the room, care of the hospital staff and 

their way of approaching made me feel 

like I was in my country.

What did you go through 
after the surgery?

After the operation, Prof Dr. Rafet in
formed me about my condition in detail 
and provided his opinion about how I 
should continue my treatment in my 
country. He told me what I should pay 
attention to until the control period. I 

started the radiotherapy process by vis
iting an oncologist after I returned to my 
country. I consulted Mr. Rafet at all hours 
of the day without any hesitation for 
matters which I was in doubt and made 
me uneasy. By complying with his rec
ommendations, I overcame the hardest 
period without getting demoralized. In 
this way, I had positive communication 
with my family and friends. At my first 
control, I didn’t feel disturbed and I was 
motivated as if I was on a touristic trip. 

As a result of my controls, I learned that 
I recovered from my illness and that ev
erything was under control. I think of 
continuing my life as Mr. Rafet suggests 
and having a second child after my 

medication ends.

Would you like to add 
anything?

I now understand better that I made 

the right decision to come to Turkey and 

to have surgery at the Central Hospital 

after what I have gone through. I recom

mend Central Hospital, my second home, 

without any hesitation to all the women 

in my country, who know or wonder 

and ask about the process which I gone 

through.

Physician’s opinion;

Our 41 years old female pa
tient applied to Central Hospital 
for breast cancer diagnosed after 
preliminary investigations in Geor
gia. In the examination I made, a 
bulk of 2 cm was detected in the 
upperouter quadrant of the right 
breast and the axillary lymph was 
found to be normal. The pathology 
samples the patient had were re
viewed once again and the diagno
sis of “cancer” was confirmed. The 
localization and characteristics of 
the bulk were suitable for “Protec
tive Surgery of Breast”. We took the 
patient to operation by telling her 
alternative methods and possible 
outcomes. The patient was subject
ed to the “right breast upper outer 
quadrant removal (quadrantecto
my)” operation within safe limits. 
For the evaluation of the axillary 
lymph, an important part of the 
surgical treatment, Sentinel Lymph 
nodule sampling marked with 
Methylene Blue, which is also an 
important surgical treatment, was 
performed. It meant that there was 
no need for axillary operations and 
that the disease was at the lowest 
stage that the lymphs were clean in 
the pathologic examination during 
the operation.  Our patient, who 
had a nonproblematic recovery 
process after surgery, was satisfied 
with our cosmetic result and left 
our hospital.
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Urologist

yusuftemiz@centralhospital.com

EXTRACORPOREAL SHOCK  
SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL)

What is ESWL?

ESWL (Extracorporeal shock wave 

lithotripsy) means breaking the stones 

with external shockwaves. The invention 

of this device dates back to the 1980s. 

The field of use of ESWL, which was wid

er in the years in which it was invented 

first and in the 90’s, has narrowed due to 

the development of closed surgery tech

niques in recent years. ESWL is a conve

nient and effective treatment for 90% of 

urinary system stones.

In terms of the energy sources that 

generate the shockwaves, there are 3 

types of devices which are electrohy

draulic, piezoelectric and electromagnet

ic. There is no difference between these 

devices in terms of stone breaking suc

cess. There are two kinds of devices in 

terms of stone focusing and displaying; 

Fluoroscopy (xray) and ultrasonograph

ic devices. The most widely used devices 

for this purpose are fluoroscopic devic

es. Ultrasonographic devices are more 

suitable for stones which cannot be dis

played in xray (radiolucent).

How is the breakage 
operation performed?

Shockwaves are generated by elec

tric energy for the device. These shock 

waves are generated in the balloon filled 

with water and are transferred to the 

body through the balloon since it can 

move in water, and the waves focusing 

on the stone by the focusing process 

breaks the stone by concentrating on 

the stone. These waves do not harm the 

body but when they are transmitted to 

the stone which is a different structure, it 

causes breakage in the stone.

When deciding on stone treatment, 

treatment options are listed taking into 

consideration factors such as stone size, 

stone location, other diseases of the pa

tient, and stone component.

In which circumstances 
should it be used?

The conditions in case of which the first 

choice is ESWL;

• Stones smaller than 2 cm in diam

eter in the kidney, especially those close 

to 1 cm

• Residual kidney stones after percu

taneous or open surgery

• Ureter upper end stones 

ESWL can also be applied 

to other stones. For example, 

ESWL can be applied on the 

stones in the lower end of 

the ureter. However, consid

ering the hardiness to focus 

the stone and the possibility 

of failure to break stone in it, 

it is more appropriate to treat 

stone ureterorenoscopically. If 

ESWL is applied the stones in 

the kidney, which are 2 cm or 

above, the number of sessions 

shall be too high as well. Percutane

ous nephrolithotomy (used to remove 

stones larger than 3 cm) would be a bet

ter option since the stone is more likely 

to break down and obstruct the kidneys. 

Stones between 1-2 cm in the kidney, es

pecially the lower pole of the kidney, are 

still a matter of debate. ESWL and flexi

ble ureteroscopic (operation performed 

by entering into urinary channel) stone 

treatment methods are suitable for these 

stones. 

The conditions in case 
of which ESWL cannot 
be applied;

• Pregnant patients or those having 

bleeding problem, patients having occlu

sion in the systems lower than urinary 

system, and patients having pacemaker 

or aneurism near the kidney.

Ureterorenoscopy, flexible ureterore

noscopy, percutaneous nephrolithotomy, 

and open stone operations can be used 

alternatively in patients for whom ESWL 

cannot be performed.

Treatment process...

The general evaluation of the patient 

is done. If there is no active infection or 

obstruction for application, ESWL can 

be applied. ESWL is usually performed 

without anesthesia. Anesthesia can be 

applied for children and or those having a 

too low pain threshold. There is no need 

to use painkillers in every patient. Patients 

who have pain during the procedure can 

be administered painkillers by pausing 

the operation. The operation takes 30

45 minutes depending on the shooting 

speed. A patient may return to his/her 

ordinary life after the operation. After 3-7 

days, the patient is called for check and 

controlled again. If the stone is not bro

ken, another session of ESWL is applied. 

If there are no changes in 3-4 sessions in 

the stone, the treatment is not continued 

and alternative stone treatment methods 

are applied.

• Failure to break the stone (approx

imately 10%)

• Occlusion of channel after fall of 

stone pieces to urinary channel and 

need of endoscopic surgery then 

(10-20%)

• Renal colic  

• Rash

• Urinary infection

• Blood in urine

Rare;
• Bleeding in the periphery of the 

kidney. 

• Pancreatitis

• Urosepsis 1-2%

Effects which are 
likely after ESWL

Urinary system stone diseases are very common. In the society, there are almost 5-10% 
stone patients. The treatment of stone diseases has changed in recent years depending 
on the developments in the technique. There are many options such as medical treatment, 
ESWL, closed surgical treatment and open surgical treatment.

Opr. Dr. Yusuf Temiz




