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Sayfa 12

Sayfa 16

Sayfa 14Sayfa 7

Sayfa 6/7Sayfa 5

Sayfa 10

Cilt Bakımı Mevsimi Başladı

Yaz, güneş, kum, tatil bitti. Peki, güneşin zararlı 
ışınlarının, tuzlu ve klorlu suların olumsuz etki-
lerinin cildimizde oluşturacağı deformasyonla-
ra ne kadar hazırız?

Kalp Sağlığına Dikkat...
Kalp hastalıkları ve kalp krizi tüm dünyada ya-
şamı tehdit eden rahatsızlıkların başında ge-
liyor. Kalpte en sık görülen hastalıklar damar 
sertliğinden kaynaklanıyor olsa da; sağlıksız 
ve düzensiz beslenme, stres, hareketsiz ya-
şam, aşırı miktarda sigara ile alkol tüketimi ve 
yoğun fiziksel aktiviteler farklı kalp hastalıkları-
nın ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. 

Sayfa 6

Bol güneşli ve enerji dolu yaz mevsimi, yerini kas-
vetli ve yağışlı sonbahar aylarına bırakıyor. Bu mev-
sim değişiklikleri de insanlar üzerinde psikolojik ve 
fizyolojik birtakım değişimlerin yaşanmasına yol 
açabiliyor. 

Sonbaharda Uykusuz Kalmayın

Sayfa 9

İdrarını tutamama yetişkinlerde sosyal yaşamı zor-
laştıran, gerek fiziksel gerekse de psikolojik birçok 
hastalığa neden olan en önemli sağlık sorunların-
dan biri. Yetişkinlerde aşırı kilo alımına bağlı olan 
obezite, halk arasında “alt ıslatma” olarak bilinen 
idrar kaçırma problemini tetikliyor.

Obezite İdrar Kaçırmayı Tetikliyor

Sayfa 4

Sayfa 10

Damarların genişlemesi ve damar duvarlarının bir noktada devamlılığının 
bozulması sonucu, toplumun  % 5-10 unda senede bir kez burun kanaması 
olmakta; bu vakaların %9-10 kadarlık kısmı doktora müracaat etmekte, 
%8-10 kadarının KBB uzmanınca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Burun Kanamaları

Bağışıklık Sistemi Güçlü 
Bebekler

Detox Yaz Yorgunluğuna 
İyi Gelir

Emzirmenin Faydaları

Omuz ağrısı bel ve boyun ağrılarından 
sonra 3. sıklıkta görülen bir problemdir. 
Omuz ağrısı özellikle kolunu kullanarak 

çalışan kişilerde doktora başvurma 
nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. 

OMUZ AĞRILARINA
SON NOKTAYI KOYUN



Uzm. Dr. Hicran Ercan
Dermatoloji Uzmanı

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

1976 yılında Hacettepe Üniversitesi tıp Fakültesi’nden mezun olan 
Opr. Dr. Feyyaz Pişkinsüt, 1985 yılında Manisa SSK Hastanesi’nde 
uzmanlığını almıştır. 2017 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Uzm. Dr. Ali Kemal Özkan, 1991 yılında Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını almıştır. 2016 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Gonca Özmen

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Opr. 
Dr. Başak Sel 2006 yılında Vakıf Gureba Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği’nden uzmanlığını almıştır. 2010 yılından itibaren 
Central Hospital’de görev yapmaktadır.

1991 - 1997 Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan Diyetisyen 
Deniz Şafak, 2011 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.
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Bu uygulamalara Central Hospital yazarak hastanemize ulaşabilirsiniz.
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Opr. Dr. Yusuf Temiz Doç. Dr. Hakan Turan Çift
Üroloji Uzmanı Ortopedi ve Travmatoloji 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.

2002 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Doç. Dr. Hakan Turan Çift, 2012 yılında İstanbul Medipol 
Hastanesi’nde doçentliğini almıştır. 2016 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

5

11

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

Gazete Central’ın 49. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni 
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyaca-
ğınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Gazetenin bu sayısında Ortopedi ve Travmatoloji   
Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift ile Omuz ağrıları-
nın oluşturabileceği rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. 
Kardiyoloji Uzmanımız Dr. Sinan Çoşkun Turan’dan ise 
kalp sağlığımızı korumak  için nelere dikkat etmemiz 
gerektiğini öğreneceğiz.

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

Bu gazete basın meslek 
ilkelerine ve Tababet-i 
Şubat Kanunu hükümlerine 
uymaya söz vermiştir.

2002 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uğur Derman İngilizce 
Programından mezun olan Uzm. Dr. Öznur Yılmaz, 2007 S. B. 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanlık 
Eğitimi’ni tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

2007 yılında Marmara Üniversi-
tesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 
Ebelik bölümünden mezun 
olmuştur. 2013 yılından itiba-
ren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

2006 yılında Van Yüzüncüyıl 
Üniversitesi, Sağlık Yükseko-
kulu Ebelik bölümünden me-
zun olmuştur. 2014 yılından 
itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Öznur Yılmaz

Serap Duzcu     Ümmügülsüm Aygün

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Sorumlu Hemşire Ebe

Uzm. Psk. Aycan Bulut Konca
Uzman Psikolog

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

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

Dahiliye UzmanıKulak Burun Boğaz Uzmanı
Uzm. Dr. Ali Kemal ÖzkanOpr. Dr. Feyyaz Pişkinsüt
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Yetişkinlerde idrar 
kaçırmanın nedenleri

İdrar kaçırmanın nedenleri kadınlar 

ve erkekler olmak üzere iki gruba ay-

rılmaktadır. Kadınların yaklaşık % 20 ile 

30’unda idrar kaçırma hastalığına rastlan-

maktadır. Genç kadınların % 20-30’unda, 

orta yaşlı kadınların % 30-40’ında, yaşlı 

kadınların ise % 30-50’sinde idrar kaçırma 

gözlenmektedir.

Erkekler de ise idrar kaçırma kadınla-

ra göre yarı yarıya daha azdır. Ortalama 

erkeklerin % 3-11’inde idrar kaçırma vardır. 

Erkeklerde % 40-80 sıkışma tipinde, yüz-

de 10-30 karışık tipte, % 10’dan az baskı ti-

pine idrar kaçırma vardır. Sıkışma tipinde 

idrar kaçırma daha çok BPH’ya (iyi huylu 

prostat büyümesi) bağlı aşırı aktif mesa-

nede olurken, baskı tipinde idrar kaçırma 

ise, prostat ile ilgili ameliyatlar sonrası, 

nörolojik yaralanmalar sonrası daha çok 

olmaktadır.

Obeziteye dikkat
Yaş, hamilelik sayısı, doğum yöntemi, 

obezite, sigara, kronik öksürük, kabızlık, 

mesane hastalıkları, menapoz ve pelvik 

cerrahiler idrar kaçırmayı etkileyen genel 

faktörlerdir. Pek çok kadının ortak sorunu 

olan idrar kaçırmayı en çok obezite etki-

ler. Karın içi basıncının artması şişman 

kadınlarda idrar kaçırma problemine yol 

açar. Genç ve orta yaşlı bayanlarda baskı 

tipinde idrar kaçırma, yaşlılarda ise karışık 

tipte idrar kaçırma daha çok olmaktadır.

Böbrek yetmezliğine yol 
açabilir

OBEZİTE
İDRAR KAÇIRMAYI 
TETİKLİYOR

OMUZUNUZU 
KALDIRAMIYOR MUSUNUZ?

Bu dört tipin teşhisi ve tedavisi birbi-

rinden çok farklıdır. İdrar kaçıran hasta-

nın, kaçırma sebebi eğer mesanenin tam 

boşalamaması ve dolayısıyla böbrekleri 

etkileyen bir durumsa önemli sorunlar 

doğurabilir. Bu durum böbrek yetmezliği-

ne neden olabilir. İdrar kaçırma tedavisin-

de en önemli nokta kaçırma tipini doğru 

teşhis etmektir. Ayrıca idrar kaçıran in-

sanlarda suyu az içtiklerinde az kaçıra-

cakları düşüncesi oluştuğundan suyu az 

tüketmektedirler. Bu da diğer hastalıklara 

sebebiyet verir.

Sosyal hayattan 
soyutluyor

İdrar kaçıran insanların depresyona 

yatkın oldukları, insani ilişkilerle ilgili so-

run yaşadıkları, sosyal aktivitelerden uzak 

durdukları gözlenmektedir. İlerleyen yaş-

lardaki idrar kaçırmaya sebep olabilecek 

çok fazla belirti yok. Yeni doğan döne-

mindeki spinal kord hastalıkları üriner sis-

temi yakından ilgilendirdiği için o açıdan 

da değerlendirmesi gerekmektedir.

İdrar kaçırmanın tedavisi tamamen 

sebebe yönelik olmaktadır. Genel olarak 

idrar kaçırma eğer sıkışma tipindeyse 

ilaçlarla, baskı tipindeyse cerrahi yöntem-

lerle olmaktadır. Stresli insanlarda sıkışma 

tipinde idrar kaçırmalar daha fazla görü-

lür. Bu sorun karşısında kişi psikolojisini 

bozacak kadar etkilenmişse yardım al-

ması faydalı olur.

Yetişkinlerde idrar kaçırma-
nın genelde dört tipi vardır;

• Sıkışma tipi
• Baskı tipi
• Karma tipi
• Taşma tipi

Opr. Dr. Yusuf Temiz Doç. Dr. Hakan Turan Çift
Üroloji Uzmanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

yusuftemiz@centralhospital.com hakanturancift@centralhospital.com

İdrarını tutamama yetişkinlerde sosyal yaşamı zorlaştıran, gerek fiziksel gerekse de 
psikolojik birçok hastalığa neden olan en önemli sağlık sorunlarından biri. Yetişkinlerde 
aşırı kilo alımına bağlı olan obezite, halk arasında “alt ıslatma” olarak bilinen idrar kaçırma 
problemini tetikliyor.

Omuz ağrısı bel ve boyun ağrılarından sonra 3. sıklıkta görülen bir problemdir. Omuz 
ağrısı özellikle kolunu kullanarak çalışan kişilerde doktora başvurma nedenleri arasında ilk 
sıralarda yer alır. 

Omuz ağrısının sık görülmesinin en 

önemli nedenlerinden biri omuz ekle-

minin insan vücudunun en hareketli 

ve en karmaşık eklemi olmasıdır. Omuz 

eklemi köprücük, kürek ve kol kemiği 

sayesinde oluşur. 

Omuz hastalıkları

Omuz eklemini çevreleyen kapsül 

dediğimiz bir eklem kılıfı bulunur. Kap-

sülde yapışıklığa neden olan durum-

larda donuk omuz hastalığı ile karşı 

karşıya kalırız. Bu kapsülün üzerinde 

ligaman dediğimiz eklemini oluşturan 

kemikleri birbirine bağlayan bağlar var-

dır. Bu bağlarda ki aşırı zorlanma veya 

gevşeklik sonucu omuz ekleminin çıkık 

veya yarı çıkıkları oluşur. Bu bağların 

üzerinde de omuz eklemini hareket 

ettiren kasların tendonları bulunur. 

Bu tendonları omuzu hareket ettiren 

kasların kemiğe tutunmasını sağlayan 

kirişler olarak izah edebiliriz. Omuzu 

çevreleyen döndürücü rotatif kaf deni-

len 4 önemli tendon vardır ve yırtıkları 

dolayısıyla çok önem kazanırlar. 

Vücudumuzun en hareketli olan 

omuz ekleminin sürtünmeyi azaltarak 

daha rahat hareket etmesini sağlayan 

subakromiyal bursa dediğimiz vücu-

dun en büyük keseciklerinden biri bulu-

nur. Bu yapıda iltahaplı romatizmalarda, 

omuzu kötü kullandığımız durumlarda 

iltihaplanarak sorunlara neden olabilir. 

Rotator kaf;  kolun öne, yana 

ve arkaya hareketi omuz ekleminin 

rotasyon hareketini yapmasını sağlar. 

Sıkışma sendromu, kürek kemiğinin bir 

uzantısı olan akromion ve humerusun 

arasında yer alan bu kasların sıkışması 

anlamına gelmektedir. Omuz 

sıkışma sendromunda; kolun havaya 

kaldırılması, arkaya doğru yöneltilmesi 

gibi hareketlerde ağrı meydana gelir. 

Özellikle geceleri omuzdan başlayarak 

kola, ön kola ve ele kadar uzanan ağrı 

da bir diğer bulgudur. Ayrıca omuz 

eklemini hareket ettirirken takılma hissi 

oluşabilir.

Tanı koyulurken 
dikkat…

Tanı koyulmasında ilk basamak ay-

rıntılı bir hikayenin alınması ve özenle 

uygulanan fizik muayenedir. Takiben 

yardımcı görüntüleme yöntemlerine 

başvurulur. Kemik yapıların değerlen-

dirilmesi için öncelikle düz grafilerden 

faydalanılır. Rotator manşet yırtığından 

şüphelenildiği durumlarda MRI (man-

yetik rezonans görüntüleme) tetkiki 

istenir. 

Omuz ağrısı bazı durumlarda bo-

yun bölgesindeki boyun omurlarındaki 

problemlere de bağlı olabilir. Bu sebebi 

dışlamak için doktorunuz boyun böl-

genizi de muayene edecektir. Sıkışma 

sendromundan şüpheleniyorsa gerekli 

tedaviler uygulanır. 

Tedavi nasıl olmalıdır?

Tedavide amacımız, ağrıyı azaltmak 

ve hastanın mümkün olabilecek en 

kısa süre içerisinde gündelik hayatına 

dönmesini sağlamaktır. Uzun dönem-

de travma olmaksızın gelişen omuz 

ağrılarının tedavisi öncelikle ameli-

yatsız tedavidir. Bu amaçla 3 haftalık 

ağrı kesici ve enflamasyonu azaltıcı 

ilaçlardan faydalanılır. Ağrının azalma-

sıyla birlikte rotator manşet kaslarının 

kuvvetlenmesi amacıyla egzersizler 

başlanır. Bu egzersizler şikâyetlerinizin 

tekrarlamaması için oldukça önemlidir. 

Kaslar kuvvetlendiğinde omuz başının 

yukarıya yer değiştirmesi ve omuz ba-

şının akromion altında tekrar sıkışması 

önlenmiş olur. 

Ameliyatsız yöntemlerle başarılı 

sonuçlar alınamazsa ya da büyük bir 

kas yırtığınız varsa o zaman ameliyat 

planlanır. Cerrahinin özellikle omuz 

konusunda uzmanlaşmış ortopedi ve 

travmatoloji uzmanlarınca yapılması 

karşılaşılabilecek problemlerin üstesin-

den gelinebilmesi ve başarı için esastır. 

Artroskopik tedavi…

Bu konuda uzmanlaşmış cerrahlar 

tarafından hastaların % 90’nın üzerinde 

bir oranında tedavi artroskopik cerrahi 

dediğimiz kapalı yöntem ile yapılabil-

mektedir. Omuzda yapılan 1 cm lik 4-5 

adet delikten skopi yardımı ile cerrahi 

tedavi yapılır. Artroskopik cerrahide, 

kemik çıkıntılarının traşlanması, var ise 

tendon yırtıklarının dikilmesi ve köprü-

cük kemiği ile kürek kemiği arasındaki 

akromioklavikuler eklemde kireçlenme 

olan olgularda köprücük kemiği ucu-

nun traşlanarak çıkarılması  işlemleri 

gerçekleştirilir.

Tedavide amacımız, 
ağrıyı azaltmak ve 
hastanın mümkün 

olabilecek en kısa süre 
içerisinde gündelik 
hayatına dönmesini 

sağlamaktır. 
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K O Z Y A T A Ğ I

Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan
Kardiyoloji Uzmanı

coskunturan@centralhospital.com

Genetik mi, yaşam tarzı 
mı, beslenme mi? 

Kalp hastalıklarına sebep olabilen 

birçok durum vardır. Bunlardan en riskli 

ve engel olunamayanları genetik geçişli 

olanlarıdır. Ailesinde kalp krizi ya da her-

hangi bir kalp rahatsızlığı geçirmiş olan 

kişilerin kalp krizi geçirme ihtimali daha 

yüksektir. Aynı şekilde kalıtsal yollarla ge-

çen kolesterol de tedavi edilmediği tak-

dirde kalp krizine ve genç yaşta ölümlere 

neden olabilir. 

Yapı itibariyle stresli olan kişilerde 

kalp hastalıkları daha fazla görülür. Ayrı-

ca şeker hastalığı da yüksek oranda risk 

teşkil eder. Kalp hastalıklarının artmasına 

neden olan diğer faktörler ise; sağlıksız 

beslenme, sigara-alkol gibi zararlı alışkan-

lıklar, yüksek tansiyon, obezite, düzen-

siz bir hayat şekli, hareketsizlik ve uyku 

problemleridir.

Kalp sağlığını 
korumaya dikkat edin

Kalp sağlığını bozabilecek bazı fak-

törler kontrol altına alınarak sağlıklı bir 

yaşam sürdürülebilir. Özellikle stres oluş-

turabilecek durumlardan mümkün oldu-

ğunca kaçınılmalıdır. Sigara ve alkol gibi 

maddeler kullanılıyorsa hemen bırakıl-

malıdır. Kilo almamaya özen gösterilmeli, 

mevcut kilonun korunmasına dikkat edil-

melidir. Yağlı etler, kızartmalar, pastırma, 

salam, karaciğer, dalak gibi sakatatlar ve 

konserve ürünler asla tüketilmemelidir. 

Kırmızı et yerine tavuk veya balık eti 

yenmelidir. Tabi tavuk eti tüketilirken de-

risi gibi yağlı bölümleri çıkarılmalıdır. Balık 

eti içerdiği Omega 3 yağ asitleri sebebiy-

le kanın akışkanlığını artırıcı özelliğe sa-

hiptir. Ve kolesterol düşürücü etkisi saye-

sinde kişiyi kalp-damar hastalıklarında da 

korur. Bu sebeple haftada 1 defa mutlaka 

balık yenmelidir. Ancak tüketilen balığın 

mevsimine uygun türden seçilmesine 

dikkat edilmelidir.

Süt ve süt ürünlerinin az yağlı olanları 

tercih edilmelidir. Ayrıca yemekler pişirilir-

ken zeytinyağı kullanılmalı, aşırı tuzdan da 

uzak durulmalıdır. Gün içinde hiçbir öğün 

atlanmamalı, mevsim sebze ve meyvele-

rinden oluşan öğünler hazırlanmalıdır. Ek-

mek seçiminde ise tam tahıllı olanları tü-

ketilmelidir. Düzenli olarak yapılan fiziksel 

hareketler de kalp sağlığını korumaya yar-

dımcı olur. Bedeni çok yoracak hareketler 

yerine tempolu yürüyüşler yapılabilir. 

Kalp hastalıkları artık 
gençlerde de çok sık 
karşılaşılıyor

Kalp hastalıkları ve kalp krizi genel-

likle ileri yaştaki kişilerde görülse de, son 

yıllarda gençlerde de hızla yaygınlaşma-

ya başladı. Özellikle son dönemde genç 

yaştaki insanların kalp rahatsızlıklarına 

bağlı olarak yaşamlarını yitirmeleri endişe 

yaratıyor. Sağlıksız ve düzensiz beslenme, 

stres, hareketsiz yaşam, aşırı miktarda 

sigara ile alkol tüketimi ve yoğun fiziksel 

aktiviteler ani kalp krizinin erken yaşlarda 

ortaya çıkmasına sebep olabilir. Gençler-

de kalp krizine neden olabilen diğer bir 

etken de uyuşturucu madde kullanımıdır. 

Ayrıca kola, gazoz gibi asitli içecekler de 

kalp hızını olumsuz yönde etkileyerek 

kalp krizine zemin hazırlayabilir.

Kalp krizi yaşlılara nazaran gençlerde 

daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. İleri 

yaştaki bireylerde kalpteki ana damar tı-

kandığında yan damarlar devreye girerek 

kişinin hayatını kurtarabilir. Ancak genç-

lerdeki yan damarlar gelişimini henüz ta-

mamlayamadığı için kalp krizi daha ölüm-

cül sonuçlar doğurabilir. Kişinin hayatta 

kalmasını sağlayan bu damarlar ise 50 

yaşından sonra gelişir. 

Kalp sağlığıyla ilgili 
doğru bilinen yanlışlar 

• Halk arasında yumurtanın kalp sağ-

lığını olumsuz yönde etkilediği şeklinde 

yaygın bir inanış vardır. Oysaki yumurta 

tüketiminin sanıldığı gibi kalp sağlığına 

zararlı bir etkisi yoktur. Aşırıya kaçılmadığı 

sürece yumurta yenilebilir. Yumurtayı faz-

la tüketmek kolesterol değerlerinde yük-

selmeye sebep olabileceğinden dikkatli 

olunmalıdır.

• Kahve ve bitter çikolatanın kalp ve 

damar sağlığı açısından faydalı olduğuna 

inanılır. Ancak bunu destekleyecek nitelik-

te bilimsel bir çalışma mevcut değildir. 

• Sanılanın aksine kalp hastaları da eg-

zersiz yapabilir. Tempolu yürüyüşler kalp 

hastaları için faydalıdır. Ancak bazı hasta-

ların egzersiz testi yaptırması gerekebilir.

• Göğsün sol tarafına doğru yayılan 

ağrıların kalp krizine işaret ettiği sanılıyor. 

Ancak göğsün sağ tarafında oluşan ağrı-

lar da kalp krizinin belirtisi olabilir. Ayrıca 

sadece göğüsteki değil sırttaki ağrılar da 

kalp krizinin göstergesi olabilir.

• Kalp hastalıklarının en önemli neden-

lerinden biri de genetik geçişlerdir. Ancak 

ailesinde kalp hastası olmayan kişiler de 

sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle kalp 

ve damar hastalıklarına yakalanabilir. 

• Bilinenin aksine kalp hastalıkları sa-

dece erkeklerde görülmüyor. Kalp damar 

hastalıkları, kadınlarda da ölüm nedenleri 

arasında birinci sırada yer alıyor. 

KALP SAĞLIĞINA 
DİKKAT!...

Vücudumuzdaki en hayati or-

ganlarımızdan olan ve yaşam boyu 

durmadan çalışan kalp, hastalıklara 

karşı oldukça duyarlıdır. Kalp rahat-

sızlıkları çok çeşitli olsa da, en sık 

görülen rahatsızlık damar sertliğidir. 

Kalp hastalıkları çoğunlukla hiçbir 

belirti vermeden de gizlice ilerle-

yebilir. Her kalp hastalığının farklı 

belirtileri vardır. Ancak en sık görü-

len bulgular; göğüste ağrı, çarpıntı 

ve yanma, nefes almada güçlük, 

sol kolda ağrı ve uyuşma, sırt ağrı-

sı, karın ağrısı, bayılma, gece idrara 

sık çıkma, siyanoz (el-ayak parmak-

ları ve dudaklarda mavimsi bir renk 

oluşması), ayak ve karın bölgesinde 

şişme, öksürük, çabuk yorulma ve 

halsiz düşmedir.

Kalp Hastalıkları
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BURUN KANAMALARI

Opr. Dr. Feyyaz Pişkinsüt
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

feyyazpiskinsut@centralhospital.com

Basit Önlemlere 
Rağmen Kanama 

Durmadıysa 
Doktora 
Başvurun

Damarların genişlemesi ve damar duvarlarının bir noktada devamlılığının bozulması sonucu, 
toplumun  % 5-10 unda senede bir kez burun kanaması olmakta; bu vakaların %9-10 kadarlık 
kısmı doktora müracaat etmekte, %8-10 kadarının KBB uzmanınca değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Burun kanamaları; 
• Ön ve Arka kısım olmak üzere ikiye 

ayrılır. Çocuk ve yetişkinlerde genellikle  

ön, yaşlı kişilerde ise arka kanamalar gö-

rülmektedir. Düşük, nemli, sıcak ve kuru 

iklimlerde burun kanamaları daha sık gö-

rülmektedir.

Burun niçin kanar?
• Nemlendirme, ısıtma fonksiyonu 

için yoğun damarlanma ağı mevcuttur.

• Damarsal yapılar muko-

zanın hemen altında yer alıp, 

destek dokudan yoksundur.

• Atar ve toplardamar-

lar arasında yumaklaşmalar 

mevcuttur. Bu yumaklaşma-

ların ön kısımda bulunanı 

daha çok çocuk ve genç-

lerde, arka tarafta bulunanı 

ise yaşlılarda kanama oluşu-

munda rol oynar. Burunun 

ön bölümünden köken alan 

kanamalar daha basit, sık ve 

hafif seyreden kanamalar-

dır. Arka taraftan gelişen kanamalar ise 

daha ağır seyreder.

Burun kanamasının 
nedenleri?

A- Lokal Nedenler;
1. Enfeksiyonlar

• Alerjik reaksiyonlar

• Sinüzit, Rinit

2.  Travmalar

• Burun karıştırma, kuvvetli hapşırma 

ve sümkürme

• Burun kırıkları, burundan besleme 

sondası uygulanması

• Basınç değişiklikleri sonucu oluşan 

Barotavmalar ve ameliyat sonucu oluşa-

bilecek travmalar

3. İyi ve kötü huylu tümörler

4. Soğuk-kuru hava (kış aylarında),  
           sıcak- kuru hava (yaz aylarında)

• Burundan oksijen uygulanması, 

Septum Deviasyonu

5. Diğer etkenler

• Yabancı cisimler, burun orta du-

varının perforasyonu, kimyasal madde 

(uyuşturucu madde, nazal spreyler, 

amonyak vs.)

B- Sistemik etkenler;
1. Hipertansiyon, damar sertliği 

(ateroskleroz), tüberküloz, frengi (sifi-
liz), kelebek hastalığı  (sistemik lupus 
eritomatozis)

2. Kan hastalıkları

Burun kanamasında 
hasta ne yapmalı?

Hasta ve yakınlarının olabildiğince 

sakin olmaları gerekir. Baş hafif öne 

(arkaya değil) doğru eğilip burun ka-

natları baş ve işaret parmağı arasında 

geniş bir şekilde sıkıştırılarak 10 dakika 

beklenmelidir. Girişim sonucu kanama 

durmuş ise sakin bir şekilde istirahate 

çekilmeli, eğer kanama durmuyor ise 

sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri 

daha uygundur.

Basit önlemlere rağmen 
kanama durmadıysa 
doktora başvurun…

Burun kanamalarının tedavisinde 

ana unsur kanamaya yol açan etkenin 

ortadan kaldırılmasıdır. Nedenin araştı-

rılması zaman alabileceği için öncelikle 

aktif kanama kontrol altına alınmalıdır. 

Bunun için;

• Tansiyon yüksekliği olmayan 

hastalarda kanama olan nazal pa-

saja konan, anestezik ve damar 

büzücü etkenler içeren solüsyon 

emdirilmiş  tamponlarla hem 

anestezi sağlanır, hem de damar-

ların büzüşmesi ile kanama kont-

rol altına alınır. Takiben kanamaya 

neden olan damar ağzı görülü-

yorsa kimyasal veya elektrokote-

rizasyon ile damar yakılıp işlem 

tamamlanmış olur.

• Tansiyon yüksekliği olan va-

kalarda kanama genellikle arkada-

ki daha büyük çaplı damarlardan 

ve çok olacağı için öncelikle tansiyon 

düşürülüp kanama kontrol altına alın-

maya çalışılır. Eğer bu girişim yetersiz 

kalırsa buruna ön (anterior) tamponlar 

konur, nadiren arka ( posterior) tam-

ponlarda konularak kanama durdurulur. 

Çok nadiren de olsa burunu besleyen 

damarlara yönelik cerrahi girişimde ge-

rekebilir.

Kalp hastalıkları ve kalp krizi tüm dünyada yaşamı tehdit eden rahatsızlıkların başında geliyor. 
Kalpte en sık görülen hastalıklar damar sertliğinden kaynaklanıyor olsa da; sağlıksız ve düzensiz 
beslenme, stres, hareketsiz yaşam, aşırı miktarda sigara ile alkol tüketimi ve yoğun fiziksel 
aktiviteler farklı kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. 
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Bol güneşli ve enerji dolu yaz mevsi-

mi, yerini kasvetli ve yağışlı sonbahar ay-

larına bırakıyor. Bu mevsim değişiklikleri 

de insanlar üzerinde psikolojik ve fizyolo-

jik birtakım değişimlerin yaşanmasına yol 

açabiliyor. Bu değişimlerin başında uyku 

problemleri geliyor. Yeterli oranda alına-

mayan uyku, günlük yaşamın olumsuz 

etkilenmesine, kişiler üzerinde duygu du-

rum değişikliklerine, bitkinliğe ve çalışma 

ortamında odaklanamama gibi sorunlara 

yol açabiliyor. 

Sonbahar aylarında 
vücutta değişiklikler 
yaşanıyor

Sonbahar ayıyla birlikte gündüzlerin 

kısaldığı, gecelerin ise uzamaya başladığı 

sonbahar mevsimini karşıladık. Dolayısıy-

la yazdan çıkarken kişilerin vücut biyo-

lojik saatinde de değişimler yaşanmaya 

başladı. Bu durum da kişilerde uyku bo-

zuklukları gibi şikâyetlerin görülmesine 

yol açar oldu. Çünkü sonbahar aylarında 

vücut ritmini sağlayan ve uykuya dalma 

hızını ayarlayan melatonin hormonunun 

etkisinde azalma görülebiliyor. Melatonin 

hormonunun azalmasına bir de seratonin 

azlığı eklendiğinde vücut bağışıklığında 

zayıflama baş gösterebiliyor. Bağışıklığı 

azalan vücutta ise uyku bozukluğu, nezle, 

grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar 

ortaya çıkarken, var olan bu hastalıkların 

seyri de ağırlaşabiliyor. Bu gibi sorunları 

yaşamamak için ise günlük uyku düzeni-

ni sağlamak ciddi önem taşıyor.

Uyku yaşamsal 
zorunluluktur

Uyku, insan sağlığı için oldukça aktif 

bir süreçtir ve insanların yaşam süresinin 

ortalama olarak üçte birini oluşturur. Bu 

nedenle her gece belli sürelerde sağlan-

ması gereken uyku, bireylerin zihinsel 

ve fiziksel sağlığı açısından yaşamsal bir 

zorunluluktur. İşte bu sebeptendir ki uyku 

olmadan bir yaşam sürdürmek imkansız-

dır. İnsan vücudunun onarım süreci ola-

rak adlandırılan bu süreçte aynı zamanda 

bedensel ve zihinsel verilerin depolan-

ması, ayrıştırılması yapılırken, hafıza ve 

metabolik süreçler de düzenlenir. Bu gibi 

süreçlerin yaşandığı uykunun aksaması 

ise kişilerin yaşam kalitesinin düşmesine 

yol açabilir. 

En sık uykuya dalma 
ve uykuyu sürdürme 
problemi yaşanıyor

Uyku bozuklukları özellikle sonbahar 

aylarında sıklıkla yaşanıyor. En sık görü-

len uyku problemlerinin başında ise uy-

kuya dalma ve uykuyu sürdürme güçlük-

leri geliyor. Gündüz uyku hali ve horlama 

ile kendini gösterebilen uykuda solunum 

bozuklukları, huzursuz bacak sendromu, 

uykuda hareket bozuklukları ve vücudun 

biyolojik saatinde ortaya çıkan değişiklik-

lere bağlı oluşan sorunlar da diğer önem-

li uyku bozukluklarıdır. Ayrıca, çoğunlukla 

çocukluk çağlarında görülen kabus bo-

zuklukları, uyku içeriğini bozan uykuda 

yürüme ve konuşma, rüyalı uyku döne-

mine özgü bozukluklar da diğer uyku 

problemleri arasında yer alıyor.

Uykusuzluk, ruh 
sağlığını tehdit etmeye 
başlayabilir

Yaz mevsiminden sonbahar aylarına 

geçişte insan vücudu iklim değişiklikleri-

ne ayak uydurmaya çalışır. Yaz boyunca 

bol bol güneş ışını alan vücut, kapalı ha-

valarda alıştığı D vitaminini alamamaya 

başlar. Bu durum da insan psikolojisinde 

dalgalanmaların yaşanmasına neden 

olabilir. Bu tabloya kronik uykusuzluk ek-

lendiğinde ise vücut direncinde düşme 

yaşanabilir. Direnci düşen vücutta meta-

bolik hastalıklara yatkınlık artabilir, şeker 

dengesi ve solunum ritmi bozulabilir. 

Bunların yanı sıra konuşma, dikkat bo-

zuklukları ve unutkanlık başlayabilir, stres 

hormonu salgılanmasına bağlı gerginlik 

ve tahammülsüzlükler ortaya çıkabilir. 

Uzman desteği şart

Kaliteli ve yeterli uyku süreci, sağlıklı 

bir gündüz yaşantısının tamamlayıcı-

sıdır. Bu nedenle yalnızca kronik değil, 

mevsimsel uyku bozuklukları da önem-

senmelidir. Yaşanan şikayetler içinde 

mutlaka bir uzman desteği alınmalı ve 

gerekli uyku kalitesinin sağlanması için 

çeşitli çözüm yolları aranmalıdır. Çünkü 

uyku apnesi olarak bilinen uykuda so-

lunum bozuklukları, kalp-damar sistemi 

ve metabolizma üzerindeki etkileri, apne 

gibi gündüz uyuklamalarına yol açan ve 

önlenemeyen uyku atakları doğru tanı ile 

çözüme kavuşturulabilir. Ayrıca trafik ve iş 

kazalarına sebep olabilen narkolepsi, in-

somnia (uykusuzluk) ve kişide endişe ve 

depresif ruh halleri yaratabilecek huzur-

suz bacak sendromu yine yalnızca doğru 

tanı ile tedavi edilebilir.

Sonbaharda kaliteli bir 
uyku için bu kurallara 
dikkat!

• Uyku bozukluklarının nedeni ister mev-

simsel ister kronik olsun öncelikle, uzman 

hekimlerden kaliteli uyku konusunda bilgi 

edinilmeli,

• Kaliteli bir uyku için düzenli yatış ve kal-

kış saatlerine uyulmalı

• Yatmadan önce stresli aktivitelerden, yo-

ğun fiziksel egzersizlerden ve uyarıcı ilaç 

ya da içeceklerden uzak durulmalı,

• Yatak odası sessiz ve karanlık olmalı,

• Odanın ısı ve havalandırması uygun şe-

kilde ayarlanmalı,

• Yatma saatinde çok aç ya da çok tok ol-

mamaya özen gösterilmeli,

• Uyku ihtiyacı hissetmeden yatağa giril-

memeli 

• Uyuma sıkıntısı yaşandığında uyumak 

için aşırı çaba sarf edilmemeli,

• Gün içerisinde bol bol temiz hava alın-

malı

• Yağmurlu hava şartları hakim olsa dahi 

yürüyüş yapmaya özen gösterilmelidir.

SONBAHARDA
UYKUSUZ KALMAYIN

Tanı için test ve 
değerlendirmeler 
gerekebilir

Uyku bozukluklarının tanısı 

için ilk olarak, konunun uzma-

nı hekimler tarafından hastanın 

uyku alışkanlıklarına ilişkin ayrın-

tılı öykü alınır. Daha sonra nörop-

sikolojik değerlendirme, sistemik 

muayene, laboratuvar testleri, 

görüntüleme yöntemleri ve uyku 

testi ile uyku bozukluğunun tanısı 

konur. Tedavi yöntemine ise has-

talığın türü ve ağırlığına göre ka-

rar verilir. Uyku bozukluklarında, 

ilaç tedavileri ve CPAP cihazı kul-

lanımından, üst solunum yollarına 

yönelik operasyonlara kadar farklı 

tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ
Noroloji Uzmanı

gamzeeroglu@centralhospital.com

Uzm. Dr. Ali Kemal Özkan
Dahiliye Uzmanı

alikemalozkan@centralhospital.com

Mevsimsel olarak grip salgını herkesin etkilendiği bir hastalıktır. Özellikle kalabalık ortam-
larda insandan insan bulaşarak hızla yayılır. Savunma sistemi zayıf olanlar daha çok etkile-
nir ve yatağa bağlanır. Yaşlılar, şeker, kalp ve akciğer gibi kronik hastalığı olanlarda ölümcül 
olabilir. Yaşadığımız grip salgınından etkilenmemek olası değil. 

Yapacağımız en önemli iş savunma 

mekanizmamızı güçlendirmek. Bunların 

başında gelen ise antioksidan vitaminle-

ri düzenli ve yeterince almaktır. Antiok-

sidanlar DNA ve hücre hasarını önler ve 

hücrelerin bakım ve onarımını sağlarlar.

Hücre hasarını önleyen;  

Güçlü bir antioksidandır. Yağda çö-

zülür. Aşırı alımında birikici etkisi vardır. 

Bitki kaynaklı olan A vitamin öncülerine 

karatonoidler , hayvansal kaynaklı olan-

lara retinoller denir. Kandaki karatonoid 

miktarı ile hücrelerdeki oksidatif hasa-

rın önlenmesi arasında önemli bir ilişki 

vardır.  A vitamini DNA hasarını önler, 

dokuların bakım ve onarımını artırır, gör-

me gücünün artışında önemli rol oynar. 

Eksikliğinde savunma sistemimiz azalır, 

gece körlüğü, deride pullanma olur.

A Vitamini Kaynakları 

Bitkisel kaynaklı A vitamini en çok 

kış bitkilerinde bulunur. Havuç, ıspanak, 

patates, bal kabağı, pırasa, lahana, kar-

nı bahar, brokoli A vitamini depolarıdır.  

Hayvansal kaynaklı A vitamini peynir,  

yoğurt, süt, yumurta ve balıkta bulunur. 

Ciğer, kırmızı ve beyaz ette retinol vardır. A 

vitamini Isıya ve pişirmeye dayanıklıdır. A 

vitamin fazlası baş dönmesi, baş ağrısı, kas 

güçsüzlüğü, ciltte soyul- ma gibi belirtiler 

olur. Bu nedenle aşırı doz vitamin alınma-

malıdır.

Bağışıklık sisteminin 
koruyucusu;

E vitamini yağda çözünen ve önemli 

bir antioksidandır. Aktif formu alfa toko-

ferol dur. E vitamini hücrelerin oksidatif 

hasarından korur, bağışıklık sistemini güç-

lendirmede önemli rol oynar. Sinir sistemi, 

kasların ve üreme organların foksiyonları 

için önemlidir.  Kalp damar hastalıkları ve 

kanser önlenmesinde önemli bir antioksi-

dandır.

E Vitamini Kaynakları 

E vitamini bitkisel gıdalar ve  tahıl 

ürünlerinde boldur. Tohumlarda, tohum 

yağlarında, yeşil yapraklı bitkilerde, süt ve 

süt ürünlerinde bulunur. E vitamin fazlası 

kanın pıhtılaşmasını önler.  Kan sulandırıcı 

alanlarda önerilmez.

En güçlü antioksidan;
Halkımız gripten korunmak için C 

vitamini almanın önemli olduğunu bilir. 

Gerçekten askorbik asit yada C vitami-

ni en güçlü antioksidan vitaminlerden-

dir. C vitamini alımı savunma mekaniz-

masını artırır, hücre DNA hasarını önler, 

hücre tamirinde önemli rol oynar. Ke-

mik, diş ve cilt sağlığında etkilidir.

C Vitamini Kaynakları 

C vitamini vücutta üretilmez. Gıda-

lar ile alınır. Doğal C vitamini turunç-

giller portakal,  mandalina, limon da 

boldur. Yeşil yapraklı sebzeler, biber, 

brokoli, lahana, ıspanak, maydanoz, 

dereotu, kivi, çilek C vitamininden zen-

gindir. 

Aşırı C vitamini almak toksik etki 

yapar. Karın ağrısı bulantı kusmaya yol 

açar. Vitaminleri dışarıdan yüksek doz 

almak yerine her gün düzenli olarak gı-

dalardan almak daha doğrudur. 

Örneğin 1 portakal ya da 2 kivi gün-

lük C vitamini ihtiyacını karşılar. Müm-

künse sebzeler az pişmiş veya çiğ tü-

ketilmesi C vitamini alımı için önemlidir.
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Uzm. Dr. Hicran Ercan Opr. Dr. Çetin Çom

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

hicranercan@centralhospital.com cetincom@centralhospital.com

CİLT BAKIMI 
MEVSİMİ BAŞLADI

GEBELİKTE
BEL AĞRILARINA DİKKAT!

Yaz, güneş, kum, tatil bitti. Peki, güneşin zararlı ışınlarının, tuzlu ve klorlu suların olumsuz etkilerinin 
cildimizde oluşturacağı deformasyonlara ne kadar hazırız? Öyle ki bir kısmımız bronzluğun 
altından ortaya çıkmaya başlayan parlaklığını yitirmiş ciltlerle yüzleşti bile. Bu durumun arka 
planında bir de ilerleyen zamanlarda oluşabilecek güneş lekeleri, ciltte elastikiyet kaybı, hatta 
kırışıklıklar gibi riskler var. 

Gebelik süreci, kimi anneler için rahatlıkla tamamlansa da, kimi anneler için hiç de kolay geçmiyor. 
Bunun sebeplerinin başında da genellikle gebeliğin son dönemlerinde annenin ve bebeğin artan 
kilosuyla beraber ortaya çıkan bel ağrıları geliyor. 

Her gün 2 litre su şart

Cildin nem dengesini düzenleyen ve 

elastikiyetini koruyan en önemli faktörün 

su olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Deri-

de bulunması gereken su oranının yüzde 

10’un üzerinde olması şartı da bilinmesi 

gereken diğer bir gerçek. Çünkü ciltte su 

miktarının azalması pullanma, egzama 

gibi bazı deri hastalıklarına ve enfeksi-

yonlara sebep olabilir. Gerekli su miktarı-

nın karşılanması için de her gün mutlaka 

2 litre kadar su tüketilmesi şarttır. Tabii cilt 

sağlığı için kafeinli, asitli ve alkollü içecek-

lerin ve sigaranın kullanımı da sınırlandı-

rılmalıdır.

Cilt problemlerinin 
önüne geçin

Yaz aylarında yoğun şekilde maruz 

kalınan güneş ışınları, klorlu ve deniz 

suları cilt üzerinde bazı leke veya izlerin 

oluşmasına neden olabiliyor. Bu duru-

ma bir de mevsim geçişine bağlı hava 

değişiklikleri de eklendiğinde cilt, sahip 

olduğu savunma mekanizmasını zaman-

la yitirebiliyor. Giderek zayıflayan bu me-

kanizma da cildin elastikiyetini sağlayan 

kolajen yapının deforme olmasına, hücre 

yenileme kapasitesinin azalmasına ve 

proteinlerin kaybolmasına yol açabiliyor. 

Tüm bu olumsuz gelişmeler deride fi-

ziksel değişimlere, ilerleyen dönemlerde 

de cilt kanserinin oluşmasına zemin ha-

zırlayabiliyor. Bu nedenle yaşanabilecek 

olası cilt problemlerini önleyebilmek için 

cildin güçlendirilmesi gerekir. Bilhassa 

problemli ve duyarlı cilde sahip kişiler bu 

mevsimde daha fazla dikkat etmelidir.

Aşırı terleme ciltte yağ 
üretimini tetikleyebilir

Yaz aylarının kavurucu sıcaklıklarını 

hisseden vücut, terleme mekanizmasını 

devreye sokarak kendi içinde bir savun-

ma geliştirir. Tabii fazla gelişen terleme 

olayı da deriye aşırı yağ üretimi olarak 

yansır. Bu sebeple cilt temizliği özellikle 

yaz aylarında daha fazla önem kazanır. 

Çünkü cilt temizlenmez, cildin gereksi-

nim duyduğu nem sağlanmaz ve yanlış 

kozmetik ürünler kullanılırsa deri göze-

neklerinin kapanmasına zemin hazırlan-

mış olur. Gözeneklerin kapanması da cilt 

altında yağ butonlarının oluşumunu te-

tikler. Bu gibi sorunları ortadan kaldırmak 

için profesyonel cilt temizliğine ekstra 

özen gösterilmesi gerekir. Cilt temizliği-

nin düzenli şekilde yapılması derinin nem 

dengesini koruyacaktır.

Peeling işlemi ile cilde 
nem kazandırılabilir

Mevsim geçiş dönemlerinde değişen 

hava sıcaklıkları cildin üst yüzeyinde ka-

lınlaşma oluşmasına sebep olabilir. Bu 

kalınlaşma problemi haftada 2 kez uy-

gulanacak peeling ile çözülebilir. Ancak 

bu uygulama hassas cilde sahip kişilere 

tavsiye edilmez. Cildin uygun kalınlıkta 

olabilmesi ve ihtiyacı olan nemi kazana-

bilmesi için kimyasal peeling, mezoterapi 

ve PRP gibi işlemler de düşünülebilir. Bu 

uygulamalar sadece alanında uzman he-

kimler tarafından yapılmalıdır.

Kozmetik ürünler, 
kış mevsiminde 
kullanılanlarla aynı 
olmamalı

Cildin günlük temizlik ihtiyacı ayrıca 

önemli bir konudur. Her gün yapılacak 

cilt temizliği ve nemlendirme işlemi, cil-

din mevsim geçişlerinden olumsuz şe-

kilde etkilenmesinin önüne geçecektir. 

Cilt bakımı hususunda diğer bir mühim 

nokta ise tercih edilen nemlendirici krem 

ve cilt temizleyicilerinin kış mevsiminde 

kullanılan ürünlerle aynı 

olmaması gerektiğidir. 

Çünkü kozmetik ürün-

lerinin her biri değişen 

mevsim şartlarına göre 

üretilir. Ayrıca satın alı-

nacak ürünlerin derma-

tolojik testlerden geçmiş 

olması da göz ardı edil-

memesi gereken konu-

lardandır.

Aşırı sıcak 
su ile duştan 
kaçınılmalı

Mevsim değişikliği-

nin yaşandığı dönem-

lerde ciltte, özellikle yüzde, burun çev-

resinde, yanaklarda ve ellerde çatlaklar 

oluşabilir. Bu cilt sorunlarını önlemek için 

aşırı sıcak su ile duş alınmamalı, banyo 

sonrası cilt mutlaka nemlendirilmelidir. 

Bu faktörlerin yanı sıra cilt dengesini etki-

leyebilecek alkol ve esans içeren temizlik 

ürünlerinin kullanımından kaçınılmalı, ak-

sine yağlı sabun veya jeller tercih edilme-

lidir. Ayrıca satın alınan temizlik ürünleri 

5,5 PH seviyesine sahip olmalıdır.

Yaygın bel ağrıları 

Gebelerin %50-70’i, gebeliğin herhan-

gi bir döneminde az veya çok bel ağrısı 

çeker. Fakat ağrılar en çok hamilelik döne-

minin son aylarına doğru, annenin ve be-

beğin kilosundaki artış sonrası yaşanma-

ya başlıyor. Doğuma hazırlık sürecinde 

salgılanan hormonlar leğen kemiğinde ve 

omurga bağlarında yumuşama ve gevşe-

meye yol açar. Gebelik ilerledikçe buna 

anne ve bebeğin artan kilosu da eklenin-

ce eklemlerde oluşan baskılar fazlalaşa-

rak anne adayı bel ağrılarıyla karşı karşıya 

kalabiliyor. Bu ağrılar günlük hayatı et-

kileyebilir ve uyku düzenini de bozabilir. 

Risk altındaki geceler, kilolu ve önceden 

bel ağrısı olanlardır. Yanlış duruş-pozis-

yon, aşırı ayakta kalma eğilme tetikleyici 

veya arttırıcı olabilir. Stres vücudun zayıf 

bölgelerinde birikir. Stresli zamanlarda bel 

ağrısında artış hissedebilirsiniz.

Hafif ağrılar, hamileliğin seyri sırasında 

ortaya çıkması nedeniyle çoğunlukla nor-

mal kabul edilir. Fakat gebelik sürecinde 

yaşanan her ağrı bu denli basit olmaya-

bilir. Öyle ki özellikle D vitamini eksikliği 

nedeniyle bazı gebelerde geçici kemik 

erimesi sorununa bağlı olarak kemik yu-

muşamaları ve hatta kırılmalar dahi görü-

lebilir.

Hamilelikte yaşanan bel 
ağrılarının nedenleri 

Gebelik döneminde ciddi bel ağrıları 

yaşanıyor, yürürken aksamalar hisse-

diliyorsa öncelikle bu durumun altında 

herhangi bir metabolik hastalığın yatıp 

yatmadığının kontrol edilmesi önerilir. 

Annenin ise kalsiyum, fosfat ve D vitami-

ni gibi değerlerinin gözden geçirilmesi 

gerekir. Bunların yanı sıra omurgada ge-

lişebilecek enfeksiyonlar, çeşitli eklem çı-

kıkları, omurgada oluşabilecek kırıklar ve 

tümörler de hamilelik sürecinde yaşanan 

bel ağrılarının altında yatan sebeplerden 

olabiliyor. Neyse ki bunlar sık değildir ama 

ciddi ağrılı durumlarda akla gelmelidir.

Basit uygulamalarla bel 
ağrıları hafifletilebilir

Bazı küçük uygulamalarla hamilelikte 

meydana gelen bel ağrılarını hafifletmek 

mümkün olabiliyor. 

• Bel ve boyundaki kavisi düzleştirerek 

duvara yaslanın vücudunuzu pul gibi du-

vara yapabildiğiniz kadar yapıştırın. 

• Kalçalarınızı sıkarak leğen kemiğinizi 

öne doğru çekin böylece 15-20 saniye du-

run. Bunu sık sık yapın.  

• Ayaklar hafif önde omuz açıklığında 

iken bu duruşta squat yapmak faydalı 

olur. Bunu gebeliğin başından itibaren 

yapın. 

• Dizleriniz üstünde 4 ayak pozisyon-

da sırtınızı kedi gibi esnetin ve öyle durun 

sonra sırtınızı düzleştirin. 

• Arkaya yaslanarak dik oturmak,  göğ-

sü dik tutarak ayağa kalkmak ve omuzlar 

gerideyken yürümek gebelikteki bel ağrı-

larını önlemede fayda saylayabilir. 

• Bir şeyi kaldırırken eğilmek yerine 

çömelmek, sırtüstü yatmaktan kaçınmak, 

sola yatmak, bol bol dinlenip uyumak bu 

esnada dizlerin arasına destek yastıkları 

kullanmak; Bazen sıcak, bazen soğuk uy-

gulamak ve masaj da rahatlatıcı olabilir.

Hamilelerin ayakkabı seçimi de bel 

ağrısı konusunda önemli rol oynuyor. To-

puksuz, zemine sıfır ayakkabılar yerine al-

çak topuklu ayakkabılar tercih etmek, bel 

ağrılarını azaltmada etkili oluyor.  Bunla-

rın yanı sıra hafif yüzme ve yürüyüş gibi 

aktiviteler de sırtı güçlendirirken, ağrıları 

da azaltabiliyor.

Bitmeyen ağrılar erken 
doğum sinyali verebilir

Gerekli tedbirler alındığı halde sırt 

ve bel ağrıları geçmiyorsa, bu durum 

erken doğum habercisi olabilir. İki hafta-

dan uzun süren ve sonu gelmeyen sırt 

ağrılarını kanama, ateş ve idrar sırasında 

yanma gibi belirtiler izliyorsa altta yatabi-

lecek farklı hastalıklardan şüphelenilmeli 

ve mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
GÜÇLÜ BEBEKLER

GEBELİKLE GELEN 
DEĞİŞİM

Bebeklerde bağışıklık sisteminin güçlü olması, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için büyük 
önem taşıyor. Bu sebeple özellikle çocukluk döneminde bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi 
gerekiyor. Hastalıkların başladığı sonbahar döneminde, henüz tam olarak gelişmemiş bağışıklık 
sistemleriyle bebekler en büyük risk grubunda yer alıyor. 

Bir kadının hayatındaki en güzel deneyimlerden biri olan hamilelik, anne adayı için en önemli 
dönüm noktalarından biridir. Anne ve bebeği bu süreçte uzun bir yolculuğa çıkarlar. Bu süre 
boyunca anne adayı hem duygusal hem de fizyolojik açıdan değişiklikler yaşar.

Bebeklerin vücutlarının en önemli sa-

vunma mekanizması olan bağışıklık sis-

temlerinin bilinçli şekilde güçlendirilmesi 

çok önemli. Anne ve babaların bebeğe 

karşı en önemli sorumluluğu ise; hastalık-

lara karşı tek mücadele silahı olan bağışık-

lık sisteminin gelişimine destek vermek.

Vücudu koruyan 
kalkan…

İmmün sistem denilen bağışıklık siste-

mi; bir canlıdaki hastalıklara karşı savun-

ma mekanizmasını oluşturan hastalık et-

kenlerini tanıyıp onları yok eden, vücudu 

yabancı ve zararlı maddelerden koruyan 

bir sistemdir. İnsan vücudu hastalıklara 

karşı bir savunma sistemi ile donatılmış-

tır. Bağışıklık sistemi hastalıklara yol açan 

sebepler tarafından uyarıldığında  hareke-

te geçer. Sistem, yabancı olarak algıladığı 

mikroorganizma ile karşılaşınca bundan 

kurtulmak için savaşmaya başlar. 

 Bağışıklık sisteminin 
gelişimi anne karnında 
başlar

Bağışıklık sistemi vücudun savunma 

sistemidir ve bağışıklık sisteminin gelişimi 

anne karnında başlar. İlk aylarda bağışık-

lık sistemi zayıftır ve zamanla geçirilen 

enfeksiyonlar ile giderek olgunlaşarak, 

vücudu korumaya başlar. Annenin gebe-

likteki beslenmesi, geçirdiği enfeksiyonlar 

ve stresi bağışıklık sisteminin oluşmasın-

da etkili olur. Bebek doğduktan sonra da 

çocuğun beslenmesi, yaşadığı ortamın 

fiziksel durumu, geçirilen enfeksiyonlar, 

kullanılan ilaçlar ve aşılar ile bağışıklık sis-

temi gelişir. 

  Yeni doğan dönemi fizyolojik olarak 

bağışıklık sisteminin tam olgunlaşmadığı 

bir dönemdir. Bu nedenle bu dönemde 

özellikle anne sütü ile beslenmeye özen 

gösterilmeli, hijyen kurallarına dikkat edil-

meli, bebek enfeksiyon hastalığı geçiren-

lerden uzak tutulmalı ve rutin çocukluk 

çağı aşıları tamamlanmalıdır. 

 Yetersiz beslenme ve 
kronik hastalıklara 
dikkat

Yetersiz beslenme, çeşitli kronik has-

talıklar gibi bağışıklık sistemini baskıla-

yan durumlar dışında doğuştan bağışık-

lık sistemi bozuklukları da olabilir. Bu tip 

hastalıklar genellikle yaşamın ilk 6. – 9. 

ayları sonrasında tekrarlayan, alt ve üst 

solunum yolu hastalıkları olarak karşımıza 

çıkar. Bunun dışında yaşamın ilk aylarında 

ortaya çıkan daha ağır ve acil müdahale 

gerektiren hastalıklar da vardır. 

Gebelik süresince bebeğin anne kar-

nındaki gelişimi ve anne adayının vü-

cudunun bu sürece alışabilmesi için bir 

dizi değişiklikler oluşur. Bu süre boyunca 

anne adayı hem duygusal hem de fizyo-

lojik açıdan değişimler yaşar. Hamilelik 

dönemi trimester denilen üç tane üç aylık 

döneme ayrılır. 

Bu dönemde anne adayında görülen 

en önemli değişiklik adet gecikmesidir. 

Bunun haricinde göğüslerde büyüme, 

hassasiyet, karıncalanma hissi, sabah 

bulantıları ya da kusma görülür. Aşerme 

haricinde yoğun aromalı ve kokulu yiye-

cek-içeceklere karşı da tiksinti duyulur.  

Anne adayı bu dönemde kendini halsiz ve 

sürekli yorgun hisseder. Değişen hormon 

düzeyleri yüzünden de aşırı duygusallık 

gösterir. Vajinal akıntıda artış görüldüğü 

gibi; sık idrara çıkma, ağızda hissedilen 

pas-metalik tat gibi şikayetler de yaşanır.

İlk üç aylık dönemin sonuna gelindi-

ğinde, kusma, bulantı ve sık idrara çıkma 

gibi şikayetler azalma gösterir. Ancak 

hamilelik süresince bağırsak hareketleri 

yavaşlayacağından kabızlık yaşanabilir. 

Kan hacminin artmasına bağlı; kalp, akci-

ğer ve böbreklere düşen yük de artar. İlk 

üç ay boyunca bulantı ve kusma halini 

aşırı yaşayan gebeler dışında, kilo artışı 

1-2 kg civarında olur.

İkinci üç aylık dönem, ilk döneme 

nazaran anne adayında daha rahat geç-

mektedir. Bu dönemde kadında gebelik 

heyecanı ve sevinci artar. Özellikle ge-

beliğin 20. haftasında bebeğin hareket-

lerinin hissedilmesiyle en üst seviyeye 

ulaşılır. Fizyolojik olarak ise; anne adayı-

nın cildinde, meme başı ve çevresindeki 

areola denilen halkada koyulaşmalar ve 

kahverengi bir tona dönüşüm başlar. 

Aynı durum göbek deliğinden başlayıp, 

aşağıya doğru uzanan çizgide de gö-

rülür. Gebelik süresince yükselen bazı 

hormonların ciltteki renk hücrelerini 

uyarması ve boya yapımını arttırması bu 

renk değişimine neden olur.

Bu renk değişimi doğumdan kısa bir 

süre sonra normale döner ancak koyu 

tenli kadınlarda daha belirgindir. Bebek 

anne karnında büyüdükçe anne ada-

yının iştahı da artar. Gebelik boyunca 

annenin alması gereken 12 kg’ın hemen 

hemen %  60’ı bu ikinci üç aylık dönem-

de alınır. Kilo artışına ilaveten hamileliğin 

eklemleri gevşetmesiyle sırt, bel ağrıları 

ve kasıklarda çekilme gibi şikayetler de 

olabilir.

Bu neden anne adayının rahat ve vü-

cudunu sıkmayan giysiler tercih etmesi 

gerekir. Kolostrum denilen ilk süt ise koyu 

kıvamlı bir salgı halinde gelebilir. Bu du-

rum normaldir ve gelen sıvının temiz bir 

bezle silinmesi yeterli olacaktır.

Üçüncü trimester dönemde anne 

adayının karnındaki bebeğin büyümesiy-

le birlikte kadında şikayetler de artmaya 

başlar. Gebeliğin 28 – 30. haftalarında 

özellikle bebeğin mideye yaptığı baskı, an-

nede mide yanması, sindirimde güçlük ve 

kramplar şeklinde ortaya çıkar. Bu rahat-

sızlıklar gebeliğin diğer dönemlerinde de 

yaşanabilir. Ayrıca karında çatlaklar oluşur 

ve yalancı doğum ağrıları kasılmaları yü-

zünden anne adayı endişeye düşebilir. 

30’lu haftalara gelindiğinde ise en çok 

bası altında kalan organlar akciğerler ve 

mesanedir. Bu sebeple anne adayı solu-

num güçlüğü çeker ve sık sık idrara çıkma 

ihtiyacı hisseder. Karın içi basıncının art-

ması sonucu öksürme, gülme, hapşırma 

gibi durumlar da idrar kaçırmaya sebep 

olabilir.

Hamileliğin sona yaklaşması sebebiy-

le midede ekşimeler iyice artar ve kasıl-

malar şiddetlenir. Ancak bu kasılmalar yü-

rürken veya yapılan başka hareketler ile 

azalma gösteriyorsa doğum sancısı sanıl-

mamalıdır. Kasılmalar belli aralıklarla dü-

zenli bir şekilde devam ediyorsa doğum 

zamanının geldiği anlaşılır. Gebeliğin son 

haftalarında ishal, bacaklarda ise kramp-

lar yaşanmaya başlar. Anne adayı uykuya 

dalmak da zorluk yaşar. Annenin enerjisi 

azaldığından, devamlı bir uyuklama halin-

de olur. Bu durum oldukça normaldir.

Rafine gıdalardan uzak 
durulmalı

Anne sütünün dışında daha sonraki 

süreçte bağışıklık sistemini dengede tu-

tup, güçlendirmek için beslenmeye çok 

dikkat edilmesi gereklidir. Mümkün oldu-

ğu kadar rafine olmuş gıdalardan ve raf 

ömrü uzun gıda maddelerinden uzak 

kalınmalıdır.

Yeterli uyumayan çocuk 
kolay hastalanır

Bebeklerin ve çocukların bağışıklık 

sisteminin güçlenmesinde uyku çok 

önemlidir. Erişkinlere göre çocukların 

uyku gereksinimi daha fazladır. Yeterli 

uyumayan, dinlenmeyen çocukların has-

talıklara daha kolay yakalandığı bilinen 

bir gerçektir. 

Bağışıklık sistemini ve dengesini 
bozan bazı durumlar vardır; 

• Anne sütü alınmaması
• Yetersiz ve dengesiz beslenme

• Çocukluk çağı aşılarının yapılmaması
• Yetersiz uyku

• Hijyen kurallarına uymama
• Kalabalık ortam

• Sağlıksız çevre koşulları, sigaralı ortam
• Mutsuz ve huzursuz yaşam

• Güvenliksiz ve sevgisiz aile ortamı

3.
üç ay

2.
üç ay

1.
üç ay

Uzm. Dr. Gonca Özmen Opr. Dr. Başak Sel
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

goncaozmen@centralhospital.com basaksel@centralhospital.com
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EMZİRMENİN 
FAYDALARI

ŞİKAYETÇİ ÇOCUKLARA 
NASIL YAKLAŞILMALI?

Emzirme dönemi, anneyle bebek arasındaki bağın kuvvetlendiği en keyifli süreçtir. Emzirmenin 
şüphesiz fiziksel ve ruhsal olarak bebeğe çok faydaları vardır. Bebekler doğumdan itibaren ilk altı 
ay yalnızca anne sütüyle beslenmelidir. Çünkü anne sütü bebek için en sağlıklı besindir. 

Birçok ebeveyn çocuklarının kardeşi olmasını, hatta çocuğun kardeşiyle büyüyerek paylaşımcı 
yetişmesi gerektiğini düşünür. Ancak evin ilk göz ağrısı için daha ikinci çocuk doğmadan her 
şey değişir. Henüz kardeşle tanışmadan kıskançlıklar hatta şikayetler başlar. Öyle ki bu durum 
çocuğun yaşıtlarını veya arkadaşlarını şikayet etmesine kadar ilerleyebilir.

İlk 6 ay anne sütü 
verilecek en değerli 
hediyedir.

Emzirmenin doğumdan hemen son-

ra başlatılması ve sık olarak emzirmek, 

annenin süt üretimini kolaylaştırır. Anne 

sütü; yeni doğan bebeğin büyüme ve 

gelişmesi için gerekli olan tüm sıvı, ener-

ji ve besin öğelerini içerir. Daima temiz, 

taze ve uygun ısıda olan, sindirimi kolay, 

bebeğin ayına göre değişim gösteren, 

bağışıklığını koruyan faktörler yönünden 

zengin, doğal bir besindir. Anne sütü ve 

emzirmenin; hem bebek, hem de anne 

için başta beslenme olmak üzere; sağlık, 

bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve 

ekonomik yönden pek çok sayıda yarar-

ları vardır.

Emzirmeye erken 
başlamak, bebeğin 
hastalıklara yakalanma 
riskini azaltır.

Doğumdan sonra gelen sarı süt yani 

kolostrum (ön süt), bebeği birçok has-

talıktan korur. Kolostrum; daha kıvamlı, 

yağ yönünden fakir, minerallerden ve 

bebeği enfeksiyondan koruyan faktörler 

yönünden oldukça zengindir. Anne ne 

kadar çabuk emzirmeye başlar ve ne ka-

dar sık emzirirse süt o kadar çabuk artar. 

Bu durum özellikle ilk günlerde bebeğin 

şekerinin düşmesini ve sarılık riski aza-

lır. Bebeklerde, başta ishal olmak üzere 

mide, bağırsak enfeksiyonları, zatürre 

gibi solunum yolu enfeksiyonları, orta 

kulak enfeksiyonları, menenjit, idrar yolu 

enfeksiyonları gibi mikrobik hastalıklara 

yakalanma sıklığı da azalır. Alerji ve di-

yabet, kolit, ateroskleroz gibi kronik has-

talıklar da daha az görülür. Dişler kolay 

çürümez, çene ve diş sağlığı gelişimine 

katkı sağlar. Obezite ve ani bebek ölümü 

riski de azalır. Sosyal, psikolojik ve zeka 

gelişimi olumlu yönde etkilenir. 

Bebeğe ek sıvı ya da 
besin verilmemeli

Bebeğe, ek sıvı ya da besinlerin ve-

rilmesi, annenin süt yapımını azaltır.  İlk 

6 ay sadece anne sütü ile beslenen be-

bekler sağlıklı büyür ve gelişirler. Anne 

sütü bebeğin haftasına göre de değişim 

gösterir. Erken doğumun gerçekleştiği 

prematüre bebeklerle, zamanında doğan 

bebeklerin anne sütleri farklıdır. Zamanla 

bebeğin ihtiyaçlarına göre sütün yapısı 

değişir. 

Emzirmek, anne-bebek 
bağını güçlendirir

Sağlıklı her anne, bebeği için yeterli 

miktarda süt üretebilir. Emzirilen bebek, 

sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmiş 

olmakla birlikte, emzirme sırasında anne 

ile ilişkisi de güçlenir. Annenin bebeğini 

benimsemesi ve bebeğin sağlıklı bir kişi-

lik kazanması kolaylaşır. Anneden gelen 

ilk sütün miktarı az olmasına rağmen, 

bebeğin beslenmesi ve bağırsakların ça-

lışması için yeterlidir. Anne sütü kolaylıkla 

sindirilebilir, anne sütü alan bebeklerde 

karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. 

Anne sütündeki protein ve mineraller 

inek sütüne göre daha azdır ve bu yüz-

den bebeğin sindirim sistemini ve böb-

reklerini yormaz. 

Emziren anneler çabuk 
kilo verir, stresle baş 
etme güçleri artar

Emzirme; bebek için önemli oldu-

ğu kadar anne için de çok faydalıdır. 

Kilo vermeyi kolaylaştırır. Rahim daha 

çabuk toplanır. Bebekle anne arasında 

yakın bir bağ kurulur, annelik duygusu 

gelişir ve annenin kendine güveni ar-

tarak, psikolojik tatmini sağlanmış olur. 

Emzirme anne için doğal bir sakinleşti-

ricidir, annenin stresle baş etme gücü 

artar. Özel bir hazırlık gerektirmez, 

ekonomiktir. Yeni bir gebeliği geciktirir. 

Meme, yumurtalık ve rahim kanserine 

yakalanma riskini azalttığı gibi, anneyi 

kemik erimesine karşı da korur. Emzi-

ren annelerde doğum sonrası kanama 

miktarı daha azdır. Emzirmeye devam 

ettikleri sürece adet görme olasılıkları 

daha düşük olduğundan bu anneler, 

doğumda kaybettikleri demir depoları-

nı daha kısa zamanda tekrar oluşturur-

lar. Emzirme diabetik annenin günlük 

insülin ihtiyacını azaltır.

Çocuklarınızdan kardeşleri ya da arka-

daşları için “oyuncağımı aldı”, “onun tara-

fını tutuyorsun” ya da “onunla daha fazla 

ilgileniyorsun” gibi şikayetler duymaya mı 

başladınız? Endişe etmenize gerek yok. 

Çocuklar bu şikayet kozuna, ebeveynleri-

nin ne kadar yanında olduklarını ve onları 

ne derece koruyup kolladıklarını anlaya-

bilmek için başvurur. 

Çocuklar neden şikayet 
ediyor?

Çocukların sık sık şikayet yolunu seç-

mesinin altında çeşitli nedenler yatıyor 

olabilir. Örneğin; saçını çektiği için karde-

şini veya oyuncağını kırdı diye arkadaşı-

nı şikayet eden çocuk, anne babasının 

gücüne sığınıyor olabilir. Diğer yandan 

çocuk, şikayet ederek ebeveynlerinin 

dikkatini çekebileceğini düşünebilir, kar-

deşine daha fazla ilgi gösterildiği hissine 

kapılabilir. 

Ayrıca etrafta gördüğü şikayet du-

rumlarını da çevresine yansıtabilir. Çünkü 

çocukları ayna olarak tanımlayabiliriz, on-

lar anne ve babasından ne görürse onu 

yansıtır. Yaptığı yaramazlıklar sonucunda 

“akşam baban gelsin, seni ona şikayet 

edeceğim” tepkisine maruz kalan çocuk, 

gördüğü tutumu bir başkasına uygula-

mak isteyebilir. Yani çocuk çözümü, çevre-

sinde gördüğü gibi kişilerin davranışlarını 

şikayet etmekte arayabilir. 

Çocukların şikayetleri 
görmezden gelinmemeli

Çocukların kardeşleri ve arkadaşları 

için bildirdiği şikayetleri anne babaların 

çözmeye çalışmasının yanlış bir tutum 

olacağı bilinmelidir. Çünkü tüm problem-

leri ebeveynlerin ortadan kaldırması, ço-

cukların her fırsatta yeni şikayetler yarat-

masına ve sorunlarının başkası tarafından 

çözülmesini beklemesine yola açabilir. 

Fakat bu durum, çocuğun şikayetlerine 

kayıtsız kalmak ve onu umursamamak 

anlamına da gelmemeli. Aksine çocuklar 

dinlenmeli, problemi nasıl çözmesi gerek-

tiği konusunda yönlendirilmelidir.

Anne-baba 
olarak yapılması 
gerekenler…

Çocuklar, kardeşleri ya da 

arkadaşları ile bir tartışma ya-

şamışsa ve ağlıyorsa öncelikle 

onu sakinleştirme yoluna gi-

dilmelidir. Çünkü sinir halinde 

olan çocuk, sağlıklı iletişim ku-

ramayacağı gibi, problem ve 

çözümü hakkında da doğru 

yönlendirilemeyecektir. Şikayet 

durumlarında çocuğun proble-

mini çözmek yerine, ona kendi 

çözümünü üretmesi için destek 

olunmalıdır. Çünkü akıllardan 

çıkarılmamalıdır ki; çocuğun 

yaşadığı problemler yalnız onu 

ilgilendirir ve sorunu yalnızca 

kendisi çözmelidir. 

Bazı çocuklar tüm yönlen-

dirmelere rağmen sorunlarına 

kendisinin çözüm üretemeye-

ceğine inanabilir. Böyle durum-

larda çocuklara “böyle yapmayı 

denedin mi, belki böyle yapsan 

daha uygun olabilir” şeklinde 

çözüm önerileri sunulabilir. Bu 

tarz yönlendirmeler, çocuğu 

sorunlarını çözmek konusun-

da destekleyecektir. Ayrıca bu 

yollarla, anne ve babanın evde 

otorite olduğunu idrak edecek 

olan çocuk, küçük sorunları için 

ebeveynlerini meşgul etmeme-

si gerektiğini de anlayacaktır. 

Böylece problemlerini kendisi 

çözmeye başlayarak şikayet hu-

yundan da vazgeçecektir.

Uzm. Dr. Öznur Yılmaz 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

oznuryilmaz@centralhospital.com

Uzm. Psk. Aycan Bulut Konca
Uzman Psikolog

Birçok anne doğumdan son-

ra çalışmak zorunda olduğu için, 

bir süre sonra beslenmeyle ilgili 

sorunlar başlayabilir. Bu durumda 

annenin sütünü sağarak saklaması 

uygun olacaktır. İşyerinde 3 saatlik 

periyotlarda süt sağılabilirse, anne 

sütünün azalması engellenmiş olur 

ve bebek bu sağılan sütlerle beslen-

meye devam eder. Sabah, iş dönü-

şü,  akşam ve gece emziren anneler, 

emzirmenin hem fiziksel hem de 

ruhsal faydalarını görmeye devam 

edecektir. Ayrıca uzun emzirme 

dönemi, anneleri meme kanserine 

karşı da korumaktadır. Mümkünse 

çalışma hayatına dönmek için bebe-

ğin en az altı aylık olması beklenme-

lidir. Bebek altı aylık olduktan sonra 

ek gıdalara başlanabilir.

aycanbulut@centralhospital.com
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K O Z Y A T A Ğ I DETOKS 
YAZ YORGUNLUĞUNA İYİ GELİR

Bilindiği gibi sonbahar ve kış ayları genellikle rutin hayata geçiş dönemidir. Yaz boyunca düzensiz 
sürdürülen yaşam şartları yeme-içme alışkanlıklarını da değiştirir. Bu değişiklikler kilo artışına 
sebep olabildiği gibi genel beden sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak vücuda yaz 
sonrası detoksu yaparak, kışa güçlü bir bağışıklık sistemiyle girmek mümkün.

Detoksta altın kural; 
sebze-meyve tüketin

Detoks yaparken dikkat edilmesi ge-

reken en önemli kural sebze ve meyve 

tüketimini arttırmaktır. 

Unutulmamalıdır ki ne kadar çok 

renkli meyve-sebze tüketilirse o kadar 

farklı vitamin ve antioksidanlar alınmış 

olur. C vitamini toksin atımı için çok 

önemlidir, süpürge görevini üstlenerek, 

toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. 

Yeşilbiber, salatalık, kivi, yeşil yapraklılar 

ve limonda bolca C vitamini bulunur. 

Kırmızı renkli meyve ve sebzeler de C 

vitaminin en büyük yardımcısıdır. 

Karbonhidratlar yeterli 
miktarda alınmalı

Detoks amacıyla yapılan diyetlerde 

düzenli beslenmek ve vücudun ihtiyaç-

larını doğru karşılamak oldukça önem-

lidir. Detoks programı sadece sebze ve 

meyvelerden oluşmaz. Vücut karbon-

hidrata da ihtiyaç duyar. Karbonhidrat-

lar en önemli enerji kaynaklarıdır ve 

yeterli miktarda tüketildiğinde vücuda 

oldukça fayda sağlar. Örneğin kırmı-

zı-yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye 

ve börülce gibi yiyecekler yenilebilir. Ek-

mek tüketiminde ise beyaz ekmek ye-

rine organik tam tahıllı ekmekler tercih 

edilmelidir. Pirinç yerine de bulgur tü-

ketilmelidir. Bunların yanı sıra en önemli 

probiyotiklerden biri olan yoğurt ürünleri 

de mutlaka menü içerisinde yer almalıdır. 

Gün içinde tüketilecek peynirin ise kah-

valtıda veya salatalarla birlikte alınması 

önerilir.

İçecekler günlük ve taze 
olmalı

Detoks yaparken yiyeceklerde kulla-

nılan yağın zeytinyağı olması gerekir. İçe-

ceklerde ise kullanım kolaylığı sağlaması 

bakımından deği-

şik karışımlar ha-

zırlanabilir. Farklı 

meyve ve sebze-

lerden oluşan içe-

cekler mutlaka 

günlük ve taze 

olmalıdır. Meyve 

suyu, salata veya 

bunları içeren sıvı 

gıdalar hazırlan-

dıktan sonra asla 

bekletilmemelidir. 

Çünkü içecekler 

bekledikçe vitamin kaybına uğrar ve sa-

dece posaya döner. Bu tür sıvı gıdalar ara 

öğünler için uygundur. Ana öğün yerine 

tüketilmemelidir. 

Kızartma yerine ızgara 
veya buğulama

Yağlı yiyeceklerden de uzak durulma-

lıdır. Diyette tüketilen etlerin yağsız olma-

sına özen gösterilmelidir. Haftada en az 

2 gün ızgara veya buğulama balık yenil-

melidir. Balıklar yağda kızartılmamalıdır. 

Kırmızı et ve tavuk için de aynı pişirme 

yöntemleri tercih edilmelidir. Kızartma 

veya aleve yakın mangalda pişirme yön-

temi, yüksek ısıdan dolayı besinde vita-

min kaybına yol açar ve kanserojen riski 

de artar.

Yağdan uzak durun!

Süt ve yoğurt ürünleri tüketilirken 

yağsız olanları tercih edilmelidir. Bu yiye-

ceklerin etiketlerine bakıldığında yağsız 

ürünlerdeki kalsiyum ve protein seviyesi-

nin daha yüksek olduğu görülecektir. De-

toks programı dışında da günlük beslen-

mede yağsız ürünler tercih edilmelidir. 

Detokslar bu kurallar dahilinde yapıl-

dığında sağlığa zarar vermez. Beslenme 

düzenine dikkat edilerek, uzun süreli aç 

kalmamaya da özen gösterilmelidir.

PAYLAŞIMLAR

DETOKS İÇECEK

1 küçük su bardağı yağsız 

yoğurt (150 gram)

1 salatalık

1 yeşil elma

3-4 dal nane

3-4 dal maydanoz

1 adet taze zencefil

İsteğe göre 1 tatlı kaşığı bal 

ve biraz tarçın

Tüm bu malzemeler karış-

tırılır. Hava sıcak ise karışımın 

içerisine 1 avuç buz eklenebilir. 

Meyvelerin suyu asla sıkılma-

malıdır. Lif alımı bağırsakları ça-

lıştırması bakımından detoksta 

oldukça önemlidir.

Dyt. Deniz Şafak
Beslenme ve Diyet Uzmanı

denizsafak@centralhospital.com
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NORMAL DOĞUM 
SÜRECİ

Doğum anne adayının en mucizevi olayıdır, düşünsenize o kadar zaman bekliyorsunuz içinizde 
bir kalp atıyor ve artık ona kavuşma zamanı… Günleri saydık saydık ve o gün geldi.

Artık bebeğimize kavuşmak için bir-

kaç gün ya da birkaç saat kaldı, normal 

doğuma hazırlandık ve bekliyoruz.

Normal doğum nedir, 
Nasıl ilerler?

38 – 42 gebelik haftasını doldurmuş 

olan bir bebeğin rahim dışına zarlar ve 

plasenta ile birlikte atılması olayına nor-

mal doğum denilmektedir. Bu süreç ey-

lem ya da travay süreci sonucunda mey-

dana gelir.

Eylem veya Travay

Anne adayının sancı olarak algıladığı 

düzenli aralıklarla rahim kasılmalarının 

ortaya çıkması ile başlayan süreçtir.

Normal doğum yapacağız ve süreç 

ilerliyor, anne adaylarının bu eylemde 

rol oynayan faktörleri bilmesi gerekiyor. 

Bunlar;

• Doğum kanalı

• Bebek

• Doğum eyleminin gerçekleşmesini 

sağlayan güçler (Rahim Kasılmaları)

• Annenin psikososyal durumudur.

Belirtiler başladı ama 
bunları biliyor muyuz? 

1) Aşağı inme yerleşme

Doğum eyleminden 2-4 hafta önce-

sinde bebeğin başının doğum kanalına 

doğru aşağıya yerleşmesidir. Doğumun 

başladığını gösteren bir belirti olmamak-

la birlikte, yaklaştığını gösteren bir belir-

tidir. Belirtiler her gebede farklı şekilde 

olduğundan bazen hissedilmeyebilir.

2) Nişan

Doğumdan genellikle birkaç gün 

öncesinde ortaya çıkan bir belirtidir. 

Gebelik boyunca kapalı olan rahim ağ-

zında rahmi ve bebeği enfeksiyondan 

korumak için pelte gibi bir tıkaç oluşur. 

Rahimdeki kasılmaların etkisiyle geniş-

leyen rahim ağzından bu tıkaç atılmaya 

başlar. Gebe bunu akıntı şeklinde fark 

eder. Bu tıkaç aynı zamanda hafif pem-

bemsi kanla bulaşmış şekildedir. Buna 

nişan denir. Bu belirti geldiğinde anne 

adaylarımız korkarlar, hemen hazırlanır, 

ama korkmayalım bu bize bir işaret-

tir.  Nişan geldiğinde hemen hastaneye 

gitmek gerekmez. Bu doğumun çok 

yaklaştığını, birkaç gün içinde doğumun 

gerçekleşeceğini gösterir. Hazırlıklarınızı 

gözden geçirmek için zamanınız vardır. 

Bu durumda korkmadan hekiminizi bilgi-

lendirmelisiniz.

3) Suyun gelmesi

Bu durum sağlık çalışanları ve hekimi-

niz için çok önemlidir. Bunu uzunca an-

latmak istiyorum çünkü küçük yaramaz 

artık gelmek istiyor. 

Bebeği koruyan su kesesi doğum ey-

leminin başında bazen ağrılar tam olarak 

başlamadan bazen de doğumun ilerleyen 

saatlerinde yırtılabilir. Kese yırtıldığında 

amniyon sıvısı rahimden dışarı akar. Su 

kesesi üst bölgeden ve sıyrık şeklinde 

yırtılmışsa amniyon suyu sızıntı şeklinde 

olabilir. Bu nedenle gebeler idrar kaçırdık-

larını ya da akıntı nedeniyle ıslaklık oldu-

ğunu düşünebilirler. Amniyon sıvısı akıntı 

gibi koyu kıvamlı değil, su gibi akışkandır. 

Amniyon kesesi yırtıldıktan sonra bebeğin 

anne rahminde mikrop alması kolaylaşır. 

O yüzden hastaneye gitmek gerekir. Ya-

tış yapılır yapılmaz genel fizik muayene 

tamamlanır, laboratuar tetkikleri alınır, va-

jinal muayene yapılarak değerlendirme 

yapılır.

4) Kasılmalar

Artık yavaş yavaş kasılmalar (sancılar) 

başladı ufak da olsa bunu ayırt etmek ge-

rekir.

Gebeliğin 20. haftasından itibaren rah-

minizin kasıldığını hissedebilirsiniz. Bu ka-

sılmalara yalancı doğum kasılmaları den-

mektedir. Bu nedenle çoğu kadın gerçek 

doğum kasılmaları zannedip, doğumun 

başladığını düşünerek hastaneye gidebilir. 

Ağrıları; yalancı ve gerçek kasılmalar ola-

rak ikiye ayırıyoruz.

Yalancı kasılmalar

• Kasılmalar ve ağrı düzensiz aralıklar-

la gelir

• Ağrıların süresi uzun ve düzensizdir

• Ağrı kasık bölgesinde hissedilir

• Ağrılar rahim ağzını açmaz

• Dinlenmeyle geçer

Gerçek kasılmalar

• Ağrılar düzenli aralıklarla gelir

• Ağrılar 1 dakikayı geçmez ve giderek 

şiddetlenir

• Ağrı bel ve karında hissedilir

• Rahim ağzı giderek açılır

• Dinlenmeyle geçmez

Sıra geldi bebeğimizin o heyecanlı 

kalp seslerini dinlemeye tabii ki ağrılarımı-

zın varlığını görme vakti yani NST’ ye.

Nonstres Test 
(Nst) Nedir?

Bebeğin kalp atışlarının seyrini, bebek 

hareketleri ve varsa kasılmalarla olan iliş-

kisini temel alarak bebeğin iyilik halini de-

ğerlendiren bir testtir. Doğum takibinde 

de aynı amaçla kullanılır.

Gebenin karnı üzerine sabitlenen iki 

alıcı ucu (prob) vardır. Bu problardan biri 

bebeğin kalp seslerini, diğeri ise rahmin 

kasılmalarını algılar. Algılanan kasılmalar 

ve kalp sesleri cihaz tarafından bir grafik 

kâğıt üzerine aktarılır.

Yaklaşık 20 dakika süren bu işlem 

sırasında gebelerden, bebeklerin her ha-

reketlerini hissettiklerinde ellerine verilen 

küçük bir butona basmaları istenir. Böy-

lelikle; bebeğin kalp atım hızı ve aktifliği, 

rahimdeki kasılmalar ve bebeğin kalbinin 

bu kasılmalara verdiği cevaplar değerlen-

dirilerek bebeğin sağlığı hakkında dolaylı 

bir bilgi elde edilmiş olur. Bebek kalp atı-

şında herhangi bir anormallik yoksa 2-3 

saatte bir doktorun istemi doğrultusun-

da NST sıklığına karar verilir.

 Artık ağrılar başladı 
ama bunlar düzenli 
mi, düzensiz mi? Süresi 
nasıl olmalı ve nasıl 
takip etmeliyiz?

Eylemin başında kasılmalar orta şid-

dette, kısa süreli ve aralıklıdır. Eylem iler-

ledikçe kasılma süreleri, şiddeti ve sıklığı 

artar.

Sıklık; bir kasılmanın başlangıcından 

diğerinin başlangıcına kadar geçen süre 

ağrıların yoğunluğu uterusun sertliğiyle 

anlaşılır.

Süre; kasılmanın şiddetinin artmaya 

başladığı süre ile azalması arasındaki za-

mandır.

Şiddet; rahim kaslarının kasılma gü-

cüdür. Kasılmaların şiddeti elle muayene 

ve NST ile ölçülebilir.

Suni sancı; uterusta ritmik kasılma-

lar oluşturmak için damardan kasılmayı 

sağlayan ilaçlar vermektir. Suni sancıda 

doz artışı kasılmalar düzenli ve ritmik 

olana kadar doktorun istemi ile arttırılır. 

Bu sırada gebe NST’ ye bağlı kalır. Dü-

zenli kasılmalar oluşmaya başladığında 

yürümeyi dahi engelleyebilir. Ağrılar 2-3 

dakikada bir gelir, 60-90 saniye sürebilir, 

bel ve perine bölgesinde basınç hissedi-

lebilir, bulantı ve kusma olabilir.

Bu sırada anne adayımızın hayati 

bulgu takibi de önemlidir. Eğer gebenin 

durumu stabil ise ateş, nabız, kan basıncı 

en az 4 saatte bir değerlendirilir, ancak su 

gelişi ve doğum eyleminde ateş yüksel-

mesi varsa saatte bir kontrol edilmelidir.

 Gebenin Doğum 
Sırasındaki Pozisyonu

Bebeğimize kavuşmaya saatler kaldı 

bazı pozisyonlar bu süreci daha da kısa 

geçirmenizde fayda sağlamaktadır. Nor-

mal doğum eylemindeki gebenin, ey-

lemin başlangıç aşamasında sürekli ya-

takta kalmasına gerek yoktur, dolaşabilir, 

yan yatabilir. Doğum sancılarını çekerken 

pozisyon değiştirmek bebek ve doğu-

mun ilerlemesi üzerinde eşit derecede 

önemli etkileri vardır.

Hareketler ve dik durulan pozisyonlar 

kasılmaların sıklığı, uzunluğu ve etkinli-

ğine yardımcı olur. Yer çekimi bebeğin 

daha hızlı aşağı inmesine yardımcı olur. 

Pozisyon değiştirmek bebeğe sürekli ok-

sijen sağlar, doğum süresini de kısaltabilir.

Sallanma

Anne doğum eylemi sürecinde nefes-

le birlikte ritmik şekilde sallanırsa kendisi-

ni daha iyi hisseder.

Yürüme, merdiven 
çıkma, uzanma 

Bebeğin aşağı inmesine ve doğum 

pozisyonu için dönmesine yardımcı olur. 

Yürüme aktif dönemde ve geçiş döne-

minde daha etkilidir. Çünkü bebek rahim 

ağzına baskı yapacak kadar yeterince 

aşağı indiği için rahim ağzının açılmasına 

katkıda bulunur. Bunu anne adayı da fark 

edecektir.

Eller ve dizler 
(Diz çökme)

Bel ağrısını giderebilir, bebeğin dön-

mesine yardımcı olur.

Çömelme

Anne ve bebek için yerçekimi yardı-

mıyla bebeğin aşağı inmesini anne daha 

kontrollü hisseder. Pelvisi açar, bebeği 

daha rahat ilerletebilirsiniz. Ikınma döne-

mini daha rahat geçirmenizi sağlar.

Ne zaman 
doğumhaneye geçeceğiz?

Doğum takibinde 10 cm açıklığa ula-

şıncaya kadar gebe odasında takip edilir. 

Tam açıklığa ulaşan anne adayı doğum 

eylemi için heyecanlı bekleyişin son bul-

duğu doğumhaneye alınır.

Serap Duzcu Ümmügülsüm Aygün
Sorumlu Hemşire Ebe

serapduzcu@centralhospital.com ummugulsum@centralhospital.com

Artık küçük 
mucizeye 

yani 
bebeğimize 

kavuşma 
vakti.
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Balon turu ile, rüya gibi gündoğumu

İZLEMEDEN,
Bölgenin kendine özgü testi kebabını

YEMEDEN,
Avanos’da bulunan Kızılırmak’ta

YÜRÜMEDEN,
Göreme ve Ürgüp sokaklarında alışveriş yapmadan

DÖNMEYİN...

MUTLAKA YAPINIZ...

Pınar Çelik
Kurumsal İletişim Uzmanı

pinarcelik@centralhospital.com

Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin

bizi

INSTA CENTRAL

Ardaturkmen
Arda Türkmen’in Tv programlarında lez-
zetlendirdiği yemeklerin yanı sıra sempatik 
tavırları hepimizin gönlünde taht kurdu. 
Tıpkı programları gibi instagram sayfası da 
hem keyifli hem bilgilendirici. 

Mugeboz
Son dönemde takip ederken en merak 
ettiğim sayfalardan biri.  İyi bir oyuncu 
olmasının yanı sıra glütensiz beslenmesi 
ve bu konuda bir restoran açması benim 
favorilerimden. Benim gibi glütensiz besle-
nenler takibe alırlarsa iyi olur derim. 

Draycakaya
İlk olarak sempatikliğiyle dikkatimi çeken 
Dr. Ayça Kaya’nın, sağlığı korumaya 
yönelik önerileri gerçekten çok kıymetli. 
Bu nedeniyle tabii ki takibe değer adresler 
arasında yerini alıyor.  

Saffetemretonguc
Gezerken öğreten, öğretirken adeta 
oralardaymış gibi hissettiren Saffet Emre 
Tonguç’un instagtam paylaşımları görüş-
meye değer güzellikleri bizlere sunmaya 
devam ediyor. 

Nodaywithoutcoffee
Kahve kokulu bir sayfa @nodaywithout-
coffee. İnsanın içini açan ve keyfe davet 
eden bir hali var. Kahvenin keyfe dönüş-
tüğü resimlerin ardı ardına sıralandığı bu 
keyifli sayfayı takip etmenizi öneririm.  

Mutfaksirları
Mutfaktaki minik ipuçları hepimizin haya-
tını kolaylaştırır. İşte bu nedenden takip 
edilesi hesap listesinde yerini alıyor ve 
yeni bilgiler öğrenilmeye devam ediliyor.  

Kırmızıbisikletim
Kırmızı bisikleti ile yola koyulan, amacı 
köy okullarını yenileme ve ağaçlandırma 
projesi olan bu güzel adres gerçekten tak-
dire şayan. Bakarken hem duygulandıran 
hem gururlandıran resimleri barındırıyor 
içerisinde. 

Glutensiz_yasiyorum
İşte benim bir dizi hastalıklarım sonrası glü-
tensiz ve laktozsuz hayata geçiş hikayem. 
Siz de benim gibi bir bağışıklık sistemi (oto-
immün) hastalığına sahipseniz veya IBS, 
glüten hassasiyeti gibi sıkıntılarınız varsa 
beni takibe alın, takipte kalın derim…  

Ecevahapoğlu
Yazarlığı ile tanıdığımız Ece Vahapoğlu’nun iyi bir 
atlet ve spor eğitmeni olduğunu biliyor muydu-
nuz? Ben de instagram hesabından öğreniyorum 
detayları. Ülkemizi spor müsabakalarında en iyi 
şekilde  temsil etmesinden dolayı tebrik ediyor, 
teşekkürlerimizi iletiyoruz.  

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Müdürü

esrakaftan@centralhospital.com

@centraltr
takip edin

‘da

bizi

MASAL DİYARI KAPADOKYA

K
apadokya’ya adım attığınızda 

kendinizi bir film sahnesindey-

miş gibi  farklı bir atmosfere 

kaptırabilirsiniz. Keşfetmeye Ihlara vadi-

si, Göreme, Ürgüp, Avanos ve Uçhisar’ı 

günlük turlarla ya da harita ile kendiniz 

gezerek etkileyici bir yolculukla başlaya-

bilirsiniz. Yürümekten sıkılırsanız, atlarla 

veya atv kiralayarak vadilerdeki gezinti-

nize devam edebilirsiniz.

Kil toprağı ile meşhur, bölgenin yöre-

sel geleneği olan çanak-çömlek yapımını 

saatlik atölyelerle öğrenerek harika bir 

hobi edinmekte çok keyifli olacaktır.
Bir çok yeraltı şehrine  ev sahipliği yapan Kapadokya’da, 

Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirlerinin büyüleyici güzel-

liklerinin keyfini de çıkarmayı unutmayın. Kaymaklı Yeraltı 

Şehri henüz tümüyle ortaya çıkarılamamış olmasına rağmen, 

keşfedilen bölümlerinin zenginliği sizi heyecanlandıracak.

Hayal sınırlarını zorlayan büyülü coğrafyasıyla Kapadokya, masal diyarını andıran 
peri bacaları ve keşfedilmesi gereken sayısız doğal güzelliği ile görülmeye değer…

Sonbaharın beraberinde getirdiği tüm güzellikler kendini göstermeye başladı. Kış 
öncesi keyifli zamanlar geçirebileceğimiz günler bizleri bekliyor. Bakın bu keyifli 

zamanlar için InstraCentral size hangi önerilerde bulunuyor.

@esrakaftan@esrakaftan@esrakaftan
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IS IT HARD
FOR YOU TO RAISE YOUR SHOULDER?

ATTENTION
TO HEART HEALTH!

Assoc. Prof. Dr. Hakan Turan Çift
Orthopedics and Travmatology

hakanturancift@centralhospital.com

Shoulder pain is a problem seen in 3rd frequency after low back pain and neck pain. Shoulder 
pain is in mostly seen causes to be seen by a doctor in persons working by arm. 

Is it Genetics, Lifestyle, 
or Nutrition? 

There are many conditions that can 

cause heart disease. The most risky and 

unobstructed of them are those with ge-

netic diseases. People who have had a 

heart attack or any heart disease in their 

family are more likely to have a heart 

attack. Likewise, hereditary cholesterol 

can cause heart attacks and deaths at a 

young age if not treated. 

Heart disease is more common in 

people who are stressed. Also, diabetes 

is a high risk. Other causes of increase of 

the risk for heart disease are unhealthy 

nutrition, harmful habits such as smok-

ing-alcohol, high blood pressure, obesity, 

an irregular life style, inactivity and sleep-

ing problems.

Be careful to protect 
your heart health

A healthy life can be sustained by 

controlling some factors that may im-

pair the health of the heart. Especially 

situations that may cause stress should 

be avoided as much as possible. If ciga-

rettes and alcohol are used, they should 

be stopped immediately. Care should be 

taken not to gain weight and to main-

tain the current weight. Fat meats, fries, 

bacon, salami, liver, spleen and canned 

products should never be consumed. 

Instead of red meat, chicken or fish 

must be eaten. Of course, when consum-

ing chicken meat, the fat parts like the 

skin should be removed. Due to the ome-

ga-3 fatty acids fish contains, it has the 

ability to increase the blood flow. And it 

protects the human from cardiovascular 

diseases thanks to cholesterol-lowering 

effect. For this reason, fish must be eaten 

once a week. However, care should be 

taken to ensure that the fish being con-

sumed is selected from the appropriate 

species for the season.

Low-fat milk and dairy products 

should be preferred. Also, olive oil should 

be used when the dishes are cooked 

and the excessive salt should be kept 

away. During the day, no meals should 

be skipped and meals consisting of 

seasonal vegetables and fruits should 

be prepared. In the selection of bread, 

whole grain ones should be consumed. 

Regular physical movements also help 

to maintain heart health. Instead of 

movements that tire the body to much, 

a walk may be taken. 

Heart diseases are 
now common in young 
people too

Heart diseases and heart attacks are 

usually seen in older people, but in re-

cent years it has also become common 

in young people. Especially in the recent 

period, it raises concern that young peo-

ple lose their lives due to heart problems. 

Unhealthy and irregular nutrition, stress, 

sedentary life, excessive consumption 

of cigarette and alcohol, and intense 

physical activity can cause sudden heart 

attack in early ages. Another cause of 

heart attack in young people is the use 

of drugs. In addition, acid drinks such as 

coke and soda can also affect the heart 

beat in a negative way and thus provide 

the basis for a heart attack.

A heart attack can have more dan-

gerous consequences for younger 

people than older people. In older indi-

viduals, if the main artery in the heart is 

blocked, lateral vessels can function and 

save the one’s life. However, heart attacks 

can have more lethal consequences, as 

vessels of younger people have not yet 

fully grown. These vessels, which helps 

surviving, develop after the age of 50.. 

Wrong assumptions 
known as facts about 
heart health 

• There is widespread belief among 

people that egg affects heart health 

negatively. However, egg consumption 

has no harmful effect for heath health as 

supposed. Egg can be eaten as long as it 

is not too much. It should be paid atten-

tion that excess consumption of egg may 

cause an increase in cholesterol values.

• It is believed that coffee and bitter 

chocolate is beneficial for heart and vein 

health. However, there is no scientific 

study to support this. 

• Contrary to popular belief, heart pa-

tients can also exercise. Brisk walking is 

useful for heart patients. However, some 

patients may need to undergo an exer-

cise test.

• The pain spreading to the left side 

of the chest is thought to indicate a heart 

attack. However, the pain on the right 

side of the chest may also be a symptom 

of a heart attack. In addition, not only 

the chest but also the back pain may be 

symptom of a heart attack.

• One of the most important causes of 

heart disease is genetics. However, peo-

ple without heart disease in their family 

can also suffer from cardiovascular dis-

eases due to unhealthy living conditions. 

• Unlike what is known, heart diseases 

are not seen only in men. Cardiovascular 

diseases are the leading cause of death 

among women too. 

Heart, which is one of the 
most vital organs in our body 
and is constantly working for 
lifetime, is very sensitive to dis-
eases. Although heart condi-
tions vary widely, the most com-
mon disease is vascular stiffness. 
Heart disease can often progress 
secretly without any symptoms. 
Each heart disease has different 
indications. However, the most 
common findings are pain in 
chest, palpitation and burning, 
difficulty in breathing, left-hand 
pain and numbness, back pain, 
abdominal pain, fainting, fre-
quent night time urination, cya-
nosis (a bluish colour in hands, 
toes, and lips) swelling in feet 
and abdominal area, coughing, 
quick fatigue and sluggishness.

Heart Diseases

Dr. Sinan Coşkun Turan
Cardiology

coskunturan@centralhospital.com

One of the main causes of shoul-

der pain is that the shoulder joint is the 

most moving and complex joint of hu-

man body. Shoulder joint comprises of 

collarbone, scapula, and humerus. 

Shoulder diseases

There is a joint sheath called cap-

sule surrounding the shoulder joint. 

In cases causing bond in capsule, we 

face the disorder of frozen shoulder. 

There are ligaments which bond the 

bones forming the joint on this cap-

sule. As the result of over-tensioning 

or looseness in these ligaments, dislo-

cation or semi-dislocation is formed in 

the shoulder joint. There are tendons 

of the muscles moving the shoulder 

joint on these ligaments. We can de-

scribe these tendons as chorda allow-

ing these muscles bonding the bones 

moving the shoulder. There are 4 im-

portant tendons called rotatory cuff 

surrounding the shoulder and they are 

important due to their tears.

There is one of the biggest saccules 

of the body called subocromial bursa 

allowing more comfortable movement 

for the shoulder joint which is the most 

moving part of our body by reducing 

friction. This structure may cause in-

flammation when we use our shoulder 

in a bad manner. 

Rotatory cuff
Rotatory cuff  allows the shoulder 

joint to perform front, side, back, and 

rotational movement. Compressio 

syndrome is the compression of these 

muscles between acromion and the 

humerus, which is an extension of the 

scapula. In shoulder compressio syn-

Our goal in 
treatment is to 

reduce the pain and 
to allow the patient 
to return to his/her 
daily life as soon as 

possible.

drome, pain occurs in moves such as 

raising arm or directing it to backwards. 

Especially, pain starting from the shoul-

der at nights and reaching to the front 

arm and hand is another finding. Also, a 

feeling of being attached may be formed 

when moving the shoulder joint.

Pay attention when 
making diagnosis...

The first step in diagnosing is tak-

ing a detailed story and application of a 

careful physical examination. Screening 

methods are used following it. For the 

evaluation of bone structures firstly plain 

radiographs are used. MRI ( Magnetic 

Resonance Imaging ) is wanted when 

suspected from rotatory cuff tear. 

Shoulder pain in some cases may 

also be due to problems in the neck ver-

tebrae in the neck area. Your doctor will 

examine your neck area to exclude this 

cause. If suspected from a compessio 

syndrome, the necessary treatments are 

applied. 

How should treatment be?
Our goal in treatment is to reduce the 

pain and to allow the patient to return to 

his/her daily life as soon as possible. The 

treatment of shoulder pain without long-

term trauma is primarily non-surgical 

treatment. For this purpose, painkillers 

and anti-inflammatory medications are 

used for 3 weeks. As the pain decreases, 

exercises are started to strengthen the 

rotatory cuff muscles. These exercises 

are very important for your complaints 

not to be repeated. When the muscles 

are strengthened, it is prevented that the 

shoulder head is displaced upward and 

the shoulder head is recompressed un-

der the acromion. 

If successful results can not be ob-

tained with non-surgical methods or if 

you have a large muscle tear, then sur-

gery is planned. Operation by the ortho-

paedists and traumatologists experted 

especially in shoulder is essential to deal 

with the problems which may be en-

countered and for success. 

Arthroscopic treatment...

Treatment may be made with closed 

operation called arthroscopic operation 

by the expert operators for the patients 

with the rate over %90. Surgical treat-

ment is performed with the help of a fluo-

roscopy from 4 or 5 holes of 1 cm opened 

on the shoulder. In arthroscopic surgery, 

trimming of bone eminentias and stitch-

ing of tendon tears are performed and in 

cases where there is arthritis in acromy-

oclavicular joint between collarbone and 

scapula, trimming and removal of the 

end of scapula are performed.

Heart diseases and heart attacks are the leading cause of life-threatening illnesses all over the 
world. Unhealthy and irregular nutrition, stress, sedentary lifestyle, excessive consumption of 
cigarette and alcohol, and intense physical activities can lead to different heart diseases, although 
the most common diseases in heart are caused by vascular stiffness. 




