
Hızlı yaşam tarzı ve stres vücutta olumsuz bazı etkiler yarattığı gibi, cilt-
te ve saçlarda da yıpranmalara neden olabiliyor. Bu problemler özellikle 
kadın ve erkeklerde vücutta yağlanma, selülit, ciltte kırışıklık, göz torba-
ları, saçlarda cansızlık ve dökülme olarak kendini gösteriyor. Problemleri 
gidermek için ise uygulanan medikal tedaviler imdadınıza yetişiyor.

DERMAKOZMETİK 
UYGULAMALAR

MART-NİSAN 2018 SAYI 51centralhospital.com    I    facebook.com/CentralHospital    I    twitter.com/CentralTR    I    instagram.com/centraltr
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Sayfa 10

Sayfa 13

Sayfa 15Sayfa 9

Sayfa 10

Viral Hepatitler (Sarılık)

Sayfa 14

Vücudun genel sağlığının bozulmasına yol açacak 
kadar anormal ve aşırı yağ depolanması obezite 
olarak tanımlanır. Obezite özellikle son 20 yılda tüm 
dünyada hızla artan ve toplum sağılığını ciddi anlam-
larda tehdit eden önemli bir toplumsal sağlık proble-
mi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Obezite Cerrahi Yöntemleri

Sayfa 6

Sayfa 5

Sayfa 16

Zayıflama sonrası  “Estetik Uygulamalar”
Obezite, çağımızın en büyük hastalıklarından biri olarak 
gösterilmektedir. Tüm dünyada hem beslenme alışkanlıklarının 
değişmesi hem de gıda üretiminin değişmesi nedeniyle obezite 
büyük bir sorun halini almıştır. 

Sağlığınızı Bisikletle Koruyun

Düşüğe Neden Olan Durumlar

Kalpte Ritim Bozukluğu

Zayıflarken Sağlığınızdan Olmayın
Günümüzde kilolu insanlar vücutlarında bulunan 
yağlardan kurtulmak için sihirli ilaçlar ya da metotlar 
arıyor. Zayıflama ilaçları, sauna eşofmanları ve cihaz-
ları, bölgesel egzersizler, düşük kalorili diyetler ve tek 
tip gıda maddeleriyle beslenme bu yöntemlerden 
sadece bir kaçı…

Bebeklerde
Memeyi Reddetme!
Annelerin emzirme döneminin belli za-
manlarında en çok şikayet ettiği konu 
‘Meme Reddi’dir. Özellikle bebeklerin bü-
yüme atağı olan 3. 6. ve 12. Haftalarında 
daha çok görülmektedir. 

Hepatit, genel anlamda karaciğer parenki-
minin iltihabı olup, enfeksiyonlara bağlı ola-
rak en sık karşılaşılan viral etkenler ise He-
patit A-B-C ve daha seyrek olarak da Delta 
hepatit virüsleridir.
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Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Gazete Central’ın 51. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni 
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyaca
ğınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Bu sayımızda Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan 
Bozkurtoğlu ile Obezite Cerrahi Yöntemlerinden bah-
sedeceğiz. Plastik, Rekonstrüftik ve Estetik Cerrahi 
Uzmanımız Dr. Afet Öncel Bozkurt’dan ise zayıflama 
sonrası uygulanan estetik uygulamalar hakkında bilgiler 
alacağız.

Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz 
kalite yolculuğumuzda, alanında tecrübeli uzman kadro-
muz ve bilgi sistemlerine dayalı teknolojik donanımımız 
ile hizmet vermekteyiz. 

Her zaman sizler için daha iyiyi hedefliyoruz.

Central ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.

Gazete Central

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

Opr. Dr. Figen Temelli Akın
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

Uzm. Dr. Hatice Güven
Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Gülşah Umar
Emzirme Danışmanı

Baran Kaya
Acil Tıp Teknisyeni

Dyt. Deniz Şafak
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Uzm. Dr. Hicran Ercan 
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı

Opr. Dr. Hakan Bozkurtoğlu
Genel Cerrahi Uzmanı

Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan
Kardiyoloji Uzmanı

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Müdürü

Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

2007 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Opr. Dr. Afet Ön-
cel Bozkurt, 2014 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim veAraştırma 
Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nden uzmanlığını 
almıştır. 2015 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1981 yılı Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bolümü 
mezunu olan Fzt. Sena Türkoğlu, 2007 yılından itibaren  Central Hos-
pital’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 Da-
lı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

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

1980 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan 
Uzm. Dr. Hatice Güven, 2017 yılından itibaren Central Hospital’da gö-
rev yapmaktadır.

1993 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. 
Hasan Ünlütürk, 1994-1998 yılları arasında Zeynep Kamil Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını tamamlamıştır. 2012 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır. 

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

2016 Halit Armay Anadolu Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan Baran 
Kaya, 2016 yılından beri Acıbadem Üniversitesi  İlk ve Acil yardım 
bölümünde öğrenimine devam etmektedir. 2016 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1996 yılında  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. 
Dr. Hakan  Bozkurtoğlu 2006-2007 yılları arasında Mustafa Kemal 
Üniversitesi Yardımcı  Doçentlik ünvanını almıştır.. 2009 yılından iti-
baren Central Hospital’da görev  yapmaktadır.

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

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

2009 yılında Eskişehir Üniversitesi A. Ö. Fakültesi Sağlık Kurumları Yö-
netimi’nden mezun Esra Kaftan, Central Hospital’da Kurumsal İletişim 
Müdürü olarak görev almaktadır. Eğitim programlarının koordinatör-
lüğünü ve Gazete Central’ın sorumlu yazı işleri müdürlüğünü sürdür-
mektedir. 2012 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1993  1997 Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan Diyetisyen 
Deniz Şafak, 2011 yılından itibaren Central Hospital’da görev yap-
maktadır.

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.

Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ
Nöroloji Uzmanı
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Nörolojik 
Hastalıklar 
Sinir Sisteminde 
Etkilediği Yerler;
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Burada sinir sistemi tanımıyla, canlının 

vücuduna dışarıdan gelen bilgi ve uyarı-

ları alıp, kaydeden hücresel bağlantılar ve 

geniş bir ağ sayesinde bu verileri iletebi-

len, dahil olduğu sistemdeki tüm organ-

ları yönetebilen bir bütün kastedilmekte-

dir. Geçmişte ruhsal hastalıkların tanı ve 

tedavileri de bu başlıkta inceleniyorken, 

20. yüzyıl ile birlikte nöroloji ve psikiyat-

ri birbirinden ayrı fakat yakın ilişki içinde 

olan iki bilim dalı olarak faaliyet gösterir 

olmuştur. Zamanla nöroloji kendi içinde 

de özelleşerek alt disiplinler oluşmuştur. 

Gelişen teknolojiyle birlikte görüntüleme 

yöntemlerinde sağlanan yenilikler (man-

yetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı 

tomografi, PET CT vb.) pek çok nörolojik 

hastalığın daha kolay ve erken tanınır ol-

masına katkı sağlamıştır.

NÖROLOJİK 
HASTALIKLAR

Hangi Şikayetlerde 
Nörolojiye 
Başvurmalıyız? 

Nörolojik hastalıklar, beyin ve sinir 

sisteminde etkilenen bölgeye göre ol-

dukça çeşitli ve birbirinden farklı ya-

kınmalar oluşturabilirler. Baş ağrısı, baş 

dönmesi, bayılma, hafızaya ilişkin so-

runlar, ani gelişen veya ilerleyici seyir 

gösteren unutkanlıklar, el ve ayaklarda 

uyuşma, kas gücü ve denge kayıpları, 

yürüme bozuklukları, çift görme veya 

görme kayıpları, felçler, istemsiz kasıl-

ma, titreme ve hareket bozuklukları, 

yaygın veya bölgesel ağrılar, konuşma 

ve uyku bozuklukları gibi yakınmaları 

olanların bir nöroloji uzmanına başvur-

ması önerilir.

Nörolojik Hastalıkların 
Tanı Yöntemleri 
Nelerdir? 

Tanıya ilişkin değerlendirme, hasta 

ve hasta yakını ile hekimin görüşmesi 

sırasında sağlanan anamnez bilgileri 

(yakınmaların ortaya çıkış özellikleri ve 

gelişim seyrine ilişkin bilgi edinilmesi ) 

ve nörolojik muayene ile başlar. Heki-

min gereksinim duyduğu laboratuvar 

tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri ile 

ön tanıları destekleyici bilgi sağlanır. Ge-

nel değerlendirmelerin yanı sıra beyin 

görüntüleme MR (manyetik rezonans) 

veya BT (bilgisayarlı tomografi) istene-

bilir. 

Dolaşım sistemiyle ilgili yakınmaları 

olan hastalarda, anjiografik tetkikler ya 

da doppler ultrasonografi ile beynin 

besleyici damar sistemine ilişkin bilgi 

sağlanır. EEG (elektroansefalografi) ile 

beynin elektriksel dalga aktivitesi, EMG 

(Elektromyografi) ile kas ve sinir iletim 

ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiler hasta-

nın tanısına yaklaşımda kullanılır. Ayrıca 

uyku bozukluklarının tanısında Polisom-

nografi (gece uykusu boyunca beyin, 

kalp, solunum ve kas aktivitelerinin kay-

dı), unutkanlık yakınması olan hastalar-

da nöropsikolojik testlerden yararlanılır. 

• Beyin damar hastalıkları

• Baş ağrıları (Migren vb.) 

• Epilepsiler

• Demanslar (Alzheimer has-

talığı vb.)

• Hareket bozuklukları (Par-

kinson hastalığı vb.)

• Uyku bozuklukları

• Kas hastalıkları (Myastenia 

gravis vb..)

• Periferik sinir hastalıkları 

(Nöropatiler, karpal tünel 

sendromu vb.)

• Multipl skleroz gibi sinir 

kılıfını etkileyen (demyelini-

zan) hastalıklar

• Tümöral, enfeksiyöz, gene-

tik hastalıklar gibi

Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ
Nöroloji Uzmanı

gamzeeroglu@centralhospital.com

Nöroloji, sinir sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalı olup, beyin, beyin sapı, omurilik, 
periferik sinir ve kas hastalıklarının tanı ve medikal tedavilerinin planlanmasını kapsar. 
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VİRAL HEPATİTLER 
(SARILIK)

Uzm. Dr. Hatice Güven
Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji Uzmanı

haticeguven@centralhospital.com

Hepatit, genel anlamda karaciğer parenkiminin iltihabı olup, enfeksiyonlara bağlı 
olarak en sık karşılaşılan viral etkenler ise Hepatit A-B-C ve daha seyrek olarak da 
Delta hepatit virüsleridir.

Ülkemiz bu virüslerle oluşan enfek-

siyonlarda ortaendemik bulaşma sınıfı-

na girmektedir. Güneydoğu, Doğu Ana-

dolu ve İç Anadolu bölgelerinde daha 

yüksek oranlarda olan bu durum,  ülke 

genelinde  %5 civarındadır. Batı bölgeler 

başta olmak üzere aşılama sayesinde 

azalma eğiliminde olmaya başlandığı 

gözlenmekle  beraber ciddi sonuçlara 

yol açabilmeleri nedeniyle önemini ko-

rumaktadır.

Hepatit A;
Kontamine (bulaşmış) besinler ve 

su ile hasta kişilere direkt temasla ağız 

yoluyla bulaşarak; karın ağrısı, kusma, 

halsizlik, kaseklem ağrıları, sarılık ya-

pabildiği gibi sıklıkla sadece gribal be-

lirtiler, ishal ve hiç belirti vermeden kan 

testlerinde saptanabilecek kadar hafif 

şekilde geçirilebilir.  Çocukluk dönemi 

hastalığı olarak daha çok karşımıza çık-

makla beraber son yıllarda Hepatit A’ya 

karşı aşılama ile gençerişkin dönemde 

de artış olmuştur. Genel belirtilere yöne-

lik destek tedavisi ve istirahati ile iyileş-

me olur, kronikleşmez. Korunma hijyen 

kurallarına uyum ve aşı ile mümkündür.

Hepatit B-C-Delta;

Ortak bulaşma yolları ve karaciğer-

de oluşturdukları hasar benzerlikleri ol-

masını nedeniyle birlikte söz etmek uy-

gundur. Delta Hepatiti sadece Hepatit B 

varlığında enfeksiyona yol açar.

Kimler risk altındadır?

✓ Yakın temas edenler (bu virüslerle 

bulaşmış kişilerle)

✓ Hepatit olan annelerden doğan 

bebekler

✓ Kan ve kan ürünü alanlar

✓ Damar içi ilaç / madde kullananlar

✓ Hijyenik olmayan koşullarda diş 

tedavisi, tıbbı girişim yaptıranlar

✓  Organ nakli olanlar

✓ Hacamat, dilaltıense kestirme gibi 

işlem yaptıranlar

✓ Dövme, piercing yaptıranlar

✓ Riskli cinsel davranışı olanlar

✓ Sağlık çalışanları, berber, kuaför, 

güzellik merkezinde çalışanlar

✓ Pozitiflik oranı yüksek bölgelerden 

gelenler, göçmenler

✓ Kalabalık yerde yaşayanlar 

( hapishane, bakımevikreş gibi..)

Hastalık belirtileri 
neler?

Akut ve kronik tipte geçirilen en-
feksiyonlarda farklı tipte seyretmekle 
birlikte en sık halsizlik ve yorgunluk ön 
plandadır. Sarılık her zaman olmayabilir. 
Genel vücut ağrıları, iştahsızlık, bulantı 
ve kusma olabilir. Akut seyirde iyileşme 
olur, kronik seyirde virüs karaciğerde 
ilerleyici harabiyete, hatta siroz ve uzun 
yıllar sonra kansere yol açabilir.

Hastalık tanısı nasıl 
konulur?

●     Karaciğer bozukluğunu gösteren 

testler

●     Viral hepatit serolojik testler

●     Batın Ultrasonografisi

●     Biyopsi ( Kornik hepatitlerde)

Tetkikler sonrası karaciğerde oluşan 

harabiyet evresi ve hastalığın seyri hak-

kında sonuca varılarak tedavi planlanır.

Korunma Yöntemleri 
Nedir?

Korunma çok önemlidir. Hepatit B aşı 

ile kesin önlenebilmektedir.

• Toplum bulaşma yolları ve korunma 

konularında bilinçlendirilmeli

• Tüm yeni doğanlar Hepatit B aşısı ile 

aşılanmalı

• Ergenlik Çağı / Genç ve erişkinlere 

Hepatit B tetkikleri ve aşılama yapıl-

malı

• Hepatit B enfeksiyonu geçiren, taşı-

yıcı olanlarla temas edenler aşılan-

malıdır.

• Hepatit B olanlara, Hepatit A aşısı ya-

pılmalıdır.

• Hamilelere Hepatit B taraması ve aşı-

laması yapılmalıdır.

Akut hastalıkta spesifik teda-

vi gerekmeyebilir fakat bazı du-

rumlarda hekim karar verebilir. 

Semptomatik tedavi ve istirahat 

yeterlidir. Kronik Viral Hepatitler, 

antiviral ilaçlarla tedavi edilmeli-

dir. Uzun, pahalı, yan etkileri olan 

ve tedavi sırasında ilaca direnç 

geliştirerek nükslere (tekrarlara) 

neden olan zorlu bir süreçtir.

Tedavi Nasıl 
Olmalıdır?



0
6 centralhospital.com 

twitter.com/CentralTR

instagram.com/centraltr

facebook.com/CentralHospital

K O Z Y A T A Ğ I

Son yıllarda obezite, ölüm sebeple-

ri arasında önemli bir yer teşkil etmek-

te olup, diyabet hastalığının %44’ü, 

kalp hastalıklarının % 24’ü ve bazı 

kanserlerin %41’i obezite ile bağlantılı 

kabul edilmektedir.

Obezite Nedenleri 
Nedir?

1. Yanlış beslenme alışkanlıkları,

2. Genetik nedenler,

3. Hormonel bozukluklar,

4. Yetersiz fiziksel aktivite sayı-

labilir.

Kimler Obezite 
Hastası Olarak Kabul 
Edilir?

Obezite, vücut kitle indeksi denilen 

bir ölçüm sistemi ile belirlenir. Vücut 

kitle indeksi kilonun, boyun karesine 

bölünmesi ile hesaplanır ve VKİ (vücut 

kitle indeksi) 40 olanlar hastalık düze-

yinde obez olarak adlandırılır. Obezite 

sınırları içine giren hastaların tedavisin-

de öncelikle sıkı egzersiz programları 

ve diyetisyen kontrolünde kilo verme 

denenir. Buna rağmen kilo veremeyen 

hastalardan uygun olanlara cerrahi te-

davi yöntemleri uygulanabilir.

Cerrahi Obezite 
Tedavisine Aday 
Hastalar;

• VKİ> 40 kg/m2 olanlar

• VKİ> 35 kg/ m2 olup Tip 2 di-

yabet olanlar

• Hipertansiyon, Uyku apnesi 

gibi metabolik hastalığı olanlar

Bu hasta grubunda, hangi cerrahi 

tedavi yönteminin uygulanabileceği 

hekimle görüşme esnasında verile-

rin incelenmesi sonucu belirlenir.  En 

önemlisi hastalarımızın uygulanacak 

yöntemi iyice anlaması ve ameliyat 

sonrası dönemde uyum sağlayabil-

mesidir. 

Tüp Mide Ameliyatı

Midenin yaklaşık %75-80’inin cer-

rahi olarak çıkartıldığı ve mide hac-

minin önemli ölçüde azaltıldığı yön-

temdir.  Bu yöntemde mide çok daha 

az gıda alacağından, hastada kalori 

alımı azalır ve kilo verilir. Ancak asıl 

kilo verdirici etkisi, mide bağırsak sis-

temi üzerindeki açlık tokluk ve kan 

şekerini kontrol eden hormonlar üze-

rindeki değişimden kaynaklanmak-

tadır. Diğer yandan bu ameliyat tek-

niği hastanın metabolik yönden de 

gastrik by pass kadar etkili bir şekilde 

iyileşmesine yol açmakta ve henüz 

OBEZİTE
CERRAHİ YÖNTEMLERİ

kilo verdirici etkisi ortaya çıkmadan, 

hastaların kan şekerleri düzeylerinde 

düzelmeler ve insülin ihtiyacında be-

lirgin azalma ya da tamamen bırakıl-

masına yol açmaktadır. Bu yöntemin 

dezavantajları, geri dönüşümsüz ol-

ması ve uzun süre vitamin takviyesi 

kullanmak zorunda olunmasıdır.

Gastrik by pass

En eski kullanılan obezite cerra-

hisi yöntemidir. Bu işlem 2 aşamalı-

dır. İlk aşamada yemek borusunun 

hemen devamından çok küçük bir 

mide cebi oluşturulur ve ikinci aşa-

mada ince bağırsak belli mesafeden 

bu mide cebi ile bağlanır. Burada 

hem tüp midedeki gibi hasta kısıtlı 

gıda alabilmektedir, hem de mide 

bağırsak sistemi üzerindeki horma-

nal değişim daha belirgindir. Böylece 

açlık hissi azalır ve tokluk hissi artar. 

Kan şekeri daha normal bir seyir izler. 

Obezite cerrahi tedavisinden bir dö-

nem sık kullanılan gastrik bant( mide 

kelepçesi) günümüzde neredeyse 

uygulanmayacak kadar azdır.

Mide balonu

Obezite tedavisinde kullanılan bir 

diğer girişimsel yöntemdir. Endosko-

pik olarak mide içerisine yerleştirilip, 

mide fundusunda şişirilerek hacim 

kısıtlayıcı etkisinden faydalanılır. Mide 

içerisinde, komplikasyonlara sebep 

olmaması için en fazla 6 ay kalabi-

lir. Çıkarıldıktan sonra aynı hastaya 

2 veya 3 kez daha takılabilir. Kısa ve 

orta dönemde kilo verdirici olsa da 

uzun dönemde sonuçları tartışılır.  

Daha çok aşırı obez hastalarda cer-

rahi bir teknik uygulanmadan önce 

bir miktar kilo verdirme amacıyla 

kullanılır. 

Obezite cerrahi tedavisinde 

kullanılan yöntemler 3 başlıkta 

toplanabilir.

1.   Rekstriktif 
(Hacim küçültücü) ameliyatlar

2.  Malabsorbtif 
(Emilim azaltıcı) ameliyatlar

3.   Kombine ameliyatlar

Opr. Dr. Hakan Bozkurtoğlu
Genel Cerrahi Uzmanı

hakanbozkurtoglu@centralhospital.com

Vücudun genel sağlığının bozulmasına yol açacak kadar anormal ve aşırı yağ depolanması 
obezite olarak tanımlanır. Obezite özellikle son 20 yılda tüm dünyada hızla artan ve 
toplum sağılığını ciddi anlamlarda tehdit eden önemli bir toplumsal sağlık problemi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Kullanılan Cerrahi 
Yöntemler Neler?
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TİROİD BOZUKLUĞU

Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

salimbereket@centralhospital.com

Baharın gelmesiyle birlikte vücudumuzda da bazı değişimler yaşanabiliyor. Özellikle 
bağışıklık sisteminde yaşanan farklılıklar birçok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Bu 
durumdan en çok etkilenenlerden biri de tiroid bezi. Ani değişen hava sıcaklıklarına 
uyum sağlayamayan ve strese giren vücut, tiroid hastalıklarına daha açık hale geliyor. 

Tiroid hastalıkları 
hızla yaygınlaşıyor

Tiroid hastalıkları ülkemizdeki en ciddi 

sağlık problemlerinin başında gelir. Özel-

likle iyot eksikliğine bağlı tiroid bezi has-

talıkları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. 

Tiroid hastalıklarının nedeni tam olarak 

bilinemese de aşırı kilo, genetik faktörler 

ve radyasyon gibi nedenler risk oluştura-

bilir. Ayrıca tiroid hastalıklarına erkeklere 

nazaran kadınlarda daha sık rastlanır. 

En çok mevsim 
geçişlerinde ortaya 
çıkıyor

Tiroid hastalıkları en çok ilkbahar ve 

sonbahar aylarında ortaya çıkar. Mevsim 

geçişlerinde yaşanan sıcaksoğuk hava 

değişimleri bu duruma zemin hazırlayan 

en önemli nedenlerden biridir. Tabi bu 

durum sadece tiroidi değil vücudun tüm 

genel sağlığını da etkiler. Vücut, aniden 

değişen neme ve ısı farklılıklarına hemen 

uyum sağlayamaz. Bu sebeple de strese 

girerek savunma sistemi zayıflayabilir. 

Vücudun orkestra şefi: 
Tiroid bezi 

Tiroid bezi, boyunda adem elması 

olarak adlandırılan kıkırdağın hemen 

altında bulunan bir organdır. Küçük bir 

organ olmasına rağmen işlevi oldukça 

önemlidir. Triiodotironin (T3) ve tiroksin 

(T4) denilen iki adet hormon üretir. Tiroid 

bezinin vücudumuzdaki işlevi bir orkest-

ra şefine benzetilebilir. Nasıl ki orkestra 

şefi hızlandığında tüm orkestra hızlanır-

sa, tiroid bezi de fazla çalıştığında tüm 

vücut fonksiyonları hızlanır. Aynı durum 

tam tersi için de geçerlidir. Tiroid bezinin 

fazla hormon üretmesi haline hipertiroi-

di, beklenenden az çalışıp eksik hormon 

üretmesine de hipotiroidi denir. 

Hipotiroidi: Tiroid bezinin az ya da 

hiç hormon üretmemesi anlamına gelir. 

Hipotiroidi en sık rastlanan tiroid hastalı-

ğıdır. Kadınlarda daha sık görülür ve özel-

likle gebelik sonrasında artar. Yaşla birlik-

te sıklaşır ve aileden birinde bu hastalık 

var ise sizde de olma olasılığı diğer bi-

reylerden daha yüksektir. Kullanılan bazı 

ilaçlar ve iyot eksikliği de hipotiroidizmin 

önemli nedenleri arasında yer alır. 

Erişkin bireylerde görülen hipotiroidi-

nin en önemli nedeni hashimotodur. Bu 

tiroid hastalığında vücutta bir nedenle ba-

ğışıklık sistemi bozulur ve oluşan antikor-

lar tiroid bezine saldırır. Hasar gören tiroid 

bezi de vücudun ihtiyacı olan tiroid hor-

monunu yeterince üretemez hale gelir. 

Hipertiroidi: Tiroid bezinin fazla 

hormon üretmesine bağlı gelişir. Hipotiro-

idiye göre sıklığı daha azdır ama tedavisi 

daha zahmetlidir. Hipertiroidinin en sık 

sebebi Graves hastalığıdır. Graves hasta-

lığında boynun ön tarafında tiroid bezinin 

büyümesine bağlı şişlik oluşur ve tiroid 

bezi normalden fazla hormon üretmeye 

başlar. Bu hastalıkta da bağışıklık sistemi 

bozulmuştur ve tiroid bezine karşı uyarı-

cı antikorlar oluşmuştur. Graves hastalığı 

olan kişilerde gözün arka tarafında şişme 

olur ve göz dışarı çıkmış gibi görünür. Hi-

pertiroidinin bir başka nedeni ise tiroid 

nodülleridir. Çoğu zaman sessiz olan bu 

nodüller bazı durumlarda fazla hormon 

üreterek hipertiroidi tablosuna neden ola-

bilirler. 

Ani kilo vermek 
hipertiroidi habercisi

Hipertiroidide ise hipotiroidinin 

tam tersine vücudun orkestra şefi dev-

rededir ve vücudu normalden fazla 

uyarmaya başlar. Bazal metabolizma 

hızlanır ve fazla yemek yenmesine 

rağmen kilo kaybı yaşanır. Kalbe gi-

den uyarı artar ve kalp ritmi hızlanır. 

Bunun sonucunda da çarpıntı, sinir 

sisteminde uyarılma, sinirlilik ve ellerde 

titreme görülür. Ter bezleri fazla uya-

rıldığından aşırı terleme ve sıcağa 

tahammülsüzlük gelişebilir. Ayrıca 

protein metabolizması hızlanır. Kas 

erimeleri, kaslarda zayıflık, halsizlik 

ve güçsüzlük de olabilir. Bunların 

dışında yorgunluk, kısırlık, adet dü-

zensizliği, vücut ağrıları ve görme 

bozuklukları gibi birçok şikâyetler 

de yaşanabilir.

Tedaviler ömür boyu 
sürebilir

Hipotiroidi hastalığının tanısını 

koymak oldukça kolaydır. Hastadan 

alınan kan örneğinde tiroid stimü-

lan hormon (TSH) ve tiroid hormo-

nu (T4 ve T3) seviyesine bakılarak 

hipotiroidi olup olmadığı hemen 

görülebilir. Bu hastalığın tanısında 

ultrasonografik yöntemlere de baş-

vurulur. Hastalığın tedavisinde eksik 

olan tiroid hormonu tiroid haplarıyla 

telafi edilir. Tiroid hapına olan ihtiyaç ki-

şiden kişiye göre değişebilir. Bu sebep-

le hastaya belli aralıklarla kan tetkikleri 

yapılarak ilaç dozu mutlaka ayarlan-

malıdır. Hipertiroidi tanısında ise, has-

tadan alınan kan örneğinde TSH, T3 ve 

T4 değerlerine bakılır. Ayrıca tiroid ult-

rasonografisi ve spesifik otoantikorla-

rın ölçümü de yapılır. Hipertiroidi tanısı 

olan hastada ilk seçilecek tedavi yönte-

mi tiroid hormon üretimini bloke eden 

ilaçlar vermektir.  İlaçlar ile tedavi edi-

lemeyen hastalarda ise radyoaktif iyot 

tedavisi (halk arasında atom tedavisi) 

ya da cerrahi yöntemler uygulanabilir. 

Tiroit hastalarının günlük yaşam 

şekillerine ve beslenme düzenleri-

ne çok dikkat etmeleri gerekir. Tiro-

id hormanlarının en temel bileşeni 

iyottur. Bu sebeple yeterli seviyede 

iyot alınmasına özen gösterilmeli-

dir. En zengin iyot kaynakları; süt, 

yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve 

deniz ürünleridir. Ancak içeriğinde 

guatrojen yani guatr hastalığına 

sebep olan maddeler bulunan 

yiyeceklerden uzak durulmalıdır. 

Karalahana, şalgam ve soya fasul-

yesi gibi besinler yüksek miktarda 

guatrojen içerdiğinden asla tüke-

tilmemelidir. Ayrıca karbonhidratlı, 

unlu ve şekerli yiyecekler de aşırıya 

kaçılmamalıdır.

Tiroid hastaları 
için sağlıklı yaşam 
önerileri
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K O Z Y A T A Ğ I DERMAKOZMETİK 
UYGULAMALAR

Uzm. Dr. Hicran Ercan 
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı

hicranercan@centralhospital.com

Hızlı yaşam tarzı ve stres vücutta olumsuz bazı etkiler yarattığı gibi, ciltte ve saçlar-
da da yıpranmalara neden olabiliyor. Bu problemler özellikle kadın ve erkeklerde vü-
cutta yağlanma, selülit, ciltte kırışıklık, göz torbaları, saçlarda cansızlık ve dökülme 
olarak kendini gösteriyor. Problemleri gidermek için ise uygulanan medikal tedavi-
ler imdadınıza yetişiyor.

Dolgu

Dudaklar etrafındaki radikal çizgi-

ler, göz çevresindeki kırışıklıklar, akne 

izleri ve alındaki çizgilerden kurtulmak 

için dolgu uygulamaları idealdir. Aynı 

zamanda yaşlanan ciltler kollojen ve 

yağ kaybına uğrar buna bağlı olarak 

sarkmalar, çökmeler ve kırışıklıklar 

oluşur. Dolgu   maddeleri kullanılarak 

kaybedilen yapılar yerine konulabilir. 

Böylelikle daha genç ve sağlıklı bir gö-

rünüm sağlanır. 

Dolgu maddesinin kalıcılığı hasta-

ya ve kullanılan maddeye göre değişir. 

Hyaluronik asit içeren preparatlarda 

6-12 ay, Polilaktik asit içeren uygulama-

larda 1-2 sene, Hidroksi apatit içeren 

preparatlarda 3-5 yıl kalıcılık devam 

eder. Kişinin cilt yapısı, yaşı ve yaşam 

şekli de önemlidir. Tekrarlayan enjeksi-

yonlarla süre uzatılabilir. 

Uygulama: Enjeksiyondan 30 da-

kika önce lokal anestezik kremler eşli-

ğinde uygulanır. Dolgu maddeleri çok 

ince iğnelerle cilde enjekte edilir. Teda-

vi süresi ortalama 20-30 dakikadır. 

Prp Tedavisi

“Kendi kanınla gençleşme tedavisi” 

olarak da bilinen PRP, yüzdeki yorgun 

yıpranmış ifadeyi yok etmek ve cildi 

canlandırmak için kullanılan en etkin 

yöntemlerden biridir. Bu uygulama ki-

şiden alınan az miktardaki kanın özel 

bir tüpe konularak santrifüj işlemine 

tabii tutulduktan sonra bileşenlerine 

ayrıştırılması ve elde edilen platelet 

yönünden zenginleştirilmiş plazma-

nın yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla 

geri verilmesidir. Yani PRP ile damarla-

rımızda dolaşan sihirli gücü harekete 

geçiriyoruz.

Yüz, boyun, dekolte ve el üzeri gibi 

vücut bölgelerindeki cilt kırışıklıklarında, 

akne ve yara izlerinde, cilt lekelenme-

lerinde gayet başarılı sonuçlar verir. Ayrı-

ca cildin elastikiyetini artırma ve koruma 

amaçlı olarak uygulanabilir.

Uygulama: Seanslar yaklaşık 30 daki-

ka sürer. Kişi işleminden sonra rahatlıkla 

günlük aktivitelerine dönebilir. İlk uygula-

madan itibaren ciltteki sağlıklı görünüm 

ve parlaklık fark edilmeye başlanır. 

Saç Mezoterapisi

Saçlarının cansızlığından yakınanlar 

ve parlaklığını kaybettiğini düşünenler 

için uyguladığımız en ideal yöntem saç 

mezoterapisidir. İşlem kadınlarda sade-

ce saçlı deriye değil, kaşlara da uygula-

nabilir. Çünkü amaç mevcut olan kılların 

yapısını güçlendirmek ve tamamen lokal 

bir işlemle hücre metabolizmasını uyarıp, 

doku canlılığını tekrar kazandırır.

Foliküler ünitenin gücünü artırmayı 

amaçlayan saç mezoterapisinin temeli, 

ilgili bölgeye özel olarak hazırlanmış bir 

ilacın özel uçlu enjektörlerle uygulanma-

sı işlemidir. Sorun çoğunlukla saç dökül-

mesi veya saç tellerinin zayıf olmasıdır. 

Mezoterapi, yaş, cinsiyet farkı gözet-

meksizin yapılabilir ve herhangi önemli 

bir yan etkisi yoktur. Saçlarının eskiye 

oranla seyrekleştiğini fark edenler, alın 

çizgisi gün geçtikçe daha geriye gi-

denler, tepe bölgesi, kulak üstleri veya 

şakaklarının açıldığını fark edenler, aile-

sinde kellik sorunu olan potansiyel has-

talar, saç dökülmesine sebebiyet veren 

ilaç kullananlar, kemoterapi görenler, saç 

ekimi yaptıranlar, kaş, favori, bıyık, sakal 

bölgelerinde dökülme sorunu yaşayan-

lar, saçkıran hastaları,  çok sık fön çek-

tiren, boya yaptıranlar, saçları fazlasıyla 

ısıya veya zararlı ışınlara maruz kalan 

işlerde çalışan kişilerde uygulanabilir.
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Kilo sonrası neden 
estetik ameliyata 
ihtiyaç duyulur

Diyet denemelerine rağmen başarılı 

sonuç alamayan ve vücut kitle indeks-

leri belirli değerleri aşmış kişilere genel 

cerrahi tarafından mide hacminin da-

raltıldığı bariatric (obezite) ameliyatları 

uygulanmaktadır. Tüm bunların netice-

sinde, özellikle diyetisyen eşliğinde ve 

egzersizle kombine edilmemiş diyetlerin 

sonucunda ya da bariatric cerrahi sonra-

sı, kısa sürede çok yüksek miktarda kilo 

kaybına bağlı deri gevşemekte, vücutta 

sarkma ve deformiteler gelişmektedir. 

Gençlerde deri elastikiyeti daha iyi oldu-

ğu için nispeten daha az deformasyon 

görülürken, doğum yapmış ve ileri yaş-

taki kadınlarda daha fazla deri deformi-

teleri olur. 

Estetik uygulamalar 
nasıl yapılır?

İlk etapta karın, bel, kalça bölgesi ele 

alınmaktadır. Eğer belde ve kalçada çok 

sarkma yoksa sadece karın germe yeter-

li olmaktadır. Ancak sarkmalar belirgin-

se karın germe ameliyatı arkaya doğru 

uzatılmakta ve hastanın bel çevresinde 

360 derecelik çepeçevre bir kesi yapıl-

maktadır. Böylece karın ve bel çevresin-

deki fazlalık dokunun vücuttan uzaklaş-

tırıldığı, poponun yükseldiği, yanlardaki 

yığılmaların düzeldiği bir işlem yapılmış 

olmaktadır. 

İkinci sırada meme, sırt ve kol yer al-

maktadır. Memelerde gelişen sarkmalara 

çoğu zaman memelerin içinin çok boşal-

ması da eşlik edeceği için hem meme 

dikleştirme hem de meme implantı uy-

gulanmaktadır. Bu işlem esnasında yapı-

lacak cerrahi kesi genellikle meme başı 

ve meme başından meme altına uzanan 

lollipop görüntüsünde bir kesidir. Sırt böl-

gesindeki bollukları almak için ise mayo 

içinde kalacak şekilde kesiler yapılarak 

cilt fazlası çıkartılmaktadır. Kol sarkma-

larının giderilmesi  için dirsekten koltuk 

altına uzanan çizgi şeklinde bir kesi ile cilt 

fazlası çıkarılmaktadır.

Bacak iç yanlarında oluşan sarkmalar 

kesinin kasık bölgesinden yapıldığı ve 

izlerin kasık bölgesine gizlendiği ayrı bir 

müdahale gerektirmektedir. Bacak ger-

me işleminde fazla deri bacak içine doğ-

ru gerdirilmekte fakat bu yeterli olmazsa 

bacak iç yanından aşağıya uzanan dik bir 

kesi de operasyona eklenebilmektedir. 

Yüz ve boyun için ise, yüz germe ame-

liyatı yapılmaktadır. Eğer gerekirse yüze 

yağ enjeksiyonları ile yumuşak doku kay-

bı da giderilmektedir.

Ameliyat sonrası dönem 

Operasyonların aralarının 3-6 ay 

kadar olması önerilmektedir. Yapılacak 

ameliyata göre operasyon sonrasında 

birtakım hareket kısıtlamaları getirilmek-

te ve korseler verilmektedir. Hasta ame-

liyatlar sonrası 1-3 gün arası hastanede 

kaldıktan 1 hafta sonra normal yaşamına 

geri dönebilmektedir. Genelde 3 hafta 

sonra hafif, 6 hafta sonra ağır spora izin 

verilmektedir. İzler başta uzun ve belir-

gin olmakta, ancak zamanla daha az gö-

rünür hale gelmektedir. 

Doğru bir planlama ile başlanan vü-

cut şekillendirme cerrahisi sonrasında 

hastalar zayıflama, sarkmış vücut görü-

nümlerinden, zayıf ve dinamik vücut gö-

rünümüne rahatlıkla kavuşabilmektedir.

Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt
Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzmanı

afetoncel@centralhospital.com

Obezite, çağımızın en büyük hastalıklarından biri olarak gösterilmektedir. Tüm dün-
yada hem beslenme alışkanlıklarının değişmesi hem de gıda üretiminin değişmesi 
nedeniyle obezite büyük bir sorun halini almıştır. Bu mücadeleyi profesyonel yardım 
alarak, diyetisyen eşliğinde sağlıklı bir şekilde yapanlar olduğu gibi kulaktan dolma 
yanlış bilgilerle uygulayanlar da azınsanmayacak kadar çoktur. 

Kilo sonrası deformitelerin en sık 

izlendiği bölgeler, karın, bel çevresi 

ve kalça göğüslerde  sarkma, sırtta 

katlanma, yüz ve boyunda sarkma, 

kollarda gevşeme ve bacak derisin-

de özellikle de iç taraftaki sarkmalar-

dır.

Hastanın durumuna göre değiş-

mekle beraber nadiren tek, çoğun-

lukla birden fazla seri operasyonlarla 

vücut şekillendirme yapılmaktadır. 

Operasyonlarda deformiteleri dü-

zeltme amacıyla bu alanlardan fazla-

lık dokular çıkarılarak gerdirme ve sı-

kılaştırma işlemleri uygulanmaktadır.

Hangi bölgelerde 
sarkmalar görülür
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K O Z Y A T A Ğ I

Fzt. Sena Türkoğlu
Fizyoterapist

senaturkoglu@centralhospital.com

SAĞLIĞINIZI
BİSİKLETLE KORUYUN

Günümüzde birçok insan; yoğun iş temposu, sosyal sebepler ve çevre düzenlemeleri 
gibi çeşitli nedenlerden dolayı artık bisiklete binmiyor. Oysaki bisiklete binmek kasları 
güçlendirir, nefes alımını düzenler, aşırı kilo alımını önler, kolesterol, yüksek tansiyon, eklem 
ve romatizma ağrılarına da iyi gelir. 

Stres, şişmanlık ve sırt 
ağrısından bisiklet ile 
kurtulun

Yapılan araştırmalar bisiklet kullan-

manın başta stres olmak üzere; şişman-

lık, sırt ağrısı, metabolizma hastalıkları 

ve yüksek tansiyon rahatsızlıklarını gi-

derdiği, daha sağlıklı ve mutlu bir bireye 

dönüştürdüğünü ortaya çıkarıyor. Bunla-

rın haricinde kişinin dayanıklılık gücünü 

arttırması, stresle baş etmesine yardımcı 

olması, yağ yakımı ve kilo kontrolünü 

sağlaması, eklemleri güçlendirmesi, sırt, 

bacak, basen, kalça, karın ve kol kaslarını 

çalıştırması, kondisyonu artırması açısın-

dan da insan sağlığı için oldukça faydalı. 

Mobil bisiklet ile 40 
dakikada rahatlama!

Normal bisiklete binmek, düzenli ve 

ritmik hareketlerle yapıldığı için stres 

atmaya yardımcı olur. Bisiklet gibi uzun 

süreli yapılan fiziksel sporlarda, insan 

vücudu 40 dakika sonrasında, mutluluk 

hormonu olan endorfin salgılamaya baş-

lar ve bu durumda kişide psikolojik olarak 

rahatlatma sağlar. Ayrıca bacak kaslarını 

da çalıştırdığından, tüm vücudun uyum 

içerisinde hareket etmesine de olanak ta-

nır. Pedal çevirmek, bir saatte 600 kalori 

yakılmasına yardımcı olur.

Kalp ve damar dostu; 
Kondisyon bisiklet

Kondisyon bisikleti yoğun efor gerek-

tiren ve oldukça fazla kalori yakılmasını 

sağlayan bir kardiyo egzersizidir. Kalp ve 

damar sağlığı için de çok faydalıdır. Kon-

disyon bisikleti ile çalışmak, kalp dolaşım 

sistemini olumlu yönde etkileyerek hızla 

zayıflamayı sağlar. Kondisyon bisikletinin 

en belirgin faydası egzersiz boyunca ya-

kılan yağ, karbonhidrat ve nabız takibi-

nin görülebilmesidir. Bunların yanı sıra, 

vücut direncini artırır, metabolizmayı 

hızlandırır, fazla kilolardan kurtulmayı 

sağlar ve fit bir görünüme kavuşturur. 

Kondisyon bisikleti ayrıca kemikleri güç-

lendirerek kas yapısını da kuvvetlendirir. 

Bu sayede kan basıncı kontrol altına 

alınmış olur ve kolesterol düşer. 

Eliptik bisiklet ile üst 
ve alt vücut aynı anda 
çalışır

Daha çok spor salonlarında rastlanı-

lan eliptik bisiklet; merdiven tırmanma, 

koşu bandı ve egzersiz bisikleti hareket-

lerini tek bir alette birleştiren bir cihaz-

dır. Diğer bisikletlerden farkı ise, düzenli 

ve doğru kullanıldığında kısa zaman 

içerisinde etkili bir sonuç alınabilmesidir.

Eliptik bisikletin en önemli faydası 

egzersiz sırasındaki darbeleri azaltması-

dır. Koşuya benzer bir çalışma sağlasa 

da eklemlerde aşınma ya da yıpranma-

ya sebep olmaz. Eliptik bisiklet kullanılır-

ken bacaklar makineyle devamlı temas 

halindedir ve eklemlerin zemine darbe 

yapma hareketini kısıtlar. Üst ve alt vü-

cut yani kol, karın, bel ve kalça birlikte 

çalışır. Alt sırt, diz, kalça problemi ve diğer 

eklem sorunlarından yaşayan kişiler ve 

yaşlılar tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Eliptik bisiklet kullanımı yüzme ve yü-

rümede olduğu gibi en az 40 dakika ve 

üzeri çalışılmalıdır. Haftada 3-4 kez yapıl-

ması uygundur. Bu çalışma düzeni kalp 

hızının gerekli seviyeye ulaşmasını sağlar. 

Kalp hızının yüksek tutulmasıyla da vü-

cudun metabolik hızı artar ve kilo verme 

kolaylaşır. 

Bisiklet süren 
çocukların kondisyon ve 
denge yetenekleri gelişir 

Bisiklet sürmenin yetişkinlere faydası 

olduğu kadar çocuklar için de birçok ya-

rarı vardır. Bisiklet, çocuklar için eğlence 

aracı olarak görülse de hem beden hem 

de ruh sağlıklarına büyük katkı sağlar. Çe-

viklik, kondisyon, konsantrasyon, denge 

gibi yeteneklerinin gelişmesinin yanı sıra 

kendine olan güvenlerinin de artmasına 

yardımcı olur. Çocuklar denge kurabil-

meyi bisiklet dışında hiçbir oyuncak ya 

da araç ile öğrenemezler. Çünkü bisiklet 

sürerken tüm beden uyum içinde çalışır.
Bisiklet sürerken kaslar dü-

zenli olarak hareket halinde 

olduğundan, çocukların beden 

gelişiminde büyük rol oynar. 

Hatta kilo problemi yaşayan 

çocuklarda, düzenli sistematik 

hareketler sonucu kilo kaybı 

da görülür. Ancak çocukların 

bisiklet kullanırken dikkat etme-

si gereken bazı noktalar vardır. 

Özellikle kask ve dizlik gibi ko-

ruyucu ürünler de kullanmaları 

önerilir. Bisiklet seçiminde ise 

mutlaka çocuğun yaşına ve 

boyuna uyan modeller tercih 

edilmelidir. 

Beden gelişimi 
için önemli



Bebek ve küçük çocuklarda ağrı sebepleri çok iyi bir şekilde gözlemlenmelidir. Ağrının neden 
kaynaklandığını tespit ederken ebeveynlerin sakin kalması ise büyük önem taşır. Ciddi 
sebeplerden kaynaklanan ağrılarda, mutlaka müdahale etmeden önce hekim görüşüne 
başvurulmalıdır. 

Ebeveynlerin dikkati 
önemli

Bebeklerde oluşan karın ağrısı pek 

çok nedene bağlı olabilir. Bu ağrıya ba-

zen kolik ya da kabızlık sebep olabildiği 

gibi bazen de ağrı ciddi bir sağlık so-

rununun habercisi olabilir. Bu sebeple 

annebabaların, ağrının özelliğine ve 

belirtilerine çok dikkat etmeleri gere-

kir. Bebekler karın ağrısı yaşadıklarında 

ağlama, huzursuzluk, ayaklarını karına 

çekme, emmede isteksizlik gibi belirti-

ler gösterirler. Ağrı esnasında karınları 

sert olur ve hassastır.

Bebeklerde gaz 
sancısının çözümleri

Küçük bebeklerde gaz sancıları 

genellikle akşam saatlerinde oluşur. 

Süt ile beslendikleri ve henüz yürüye-

medikleri için de karınlarındaki gazı 

rahat atamazlar. Bu durum da gidip 

gelen ağrılar şeklinde ciddi gaz sancı-

ları çekmelerine yol açar. Gaz sancısı 

çeken bebeklere karın masajı yapma, 

sıcak kompres uygulama, beslenme 

sonrası sırtını sıvazlama, kucağa alıp 

sallama, ılık bir banyo yaptırma, bacak-

larında bisiklet çevirme gibi hareketler 

yaptırma ve araba ile gezdirme gazın 

çıkarılmasında yardımcı olur. Ayrıca 

bebekte karın ağrısı olduğunda sıcak 

su torbaları uygulamak doğrudur çün-

kü sıcaklık krampları çözer.

Bebek ve çok küçük 
çocuklarda kulak 
ağrısı…

Bebek ve çocuklarda kulak ağrısına 

neden olan bazı durumlar vardır. Ku-

lak iltihabı özellikle orta kulak iltihabı, 

buşon yani kulak kiri, banyo esnasında 

su ile temas, nadiren de olsa kulağa ya-

bancı cisim kaçması başlıca sebepler-

dir. Kulak ağrısını tespit etmek güçtür 

ancak bebeğin davranışlarından anla-

şılabilir. Sebepsiz ve şiddetli ağlama ile 

birlikte ağrıyan kulağına dokundurma-

ma ve o kulağın üzerine doğru yatma, 

sürekli kulağını çekiştirme, ayakları ile 

sağa sola tekme atma gibi hareketler-

den ağrısının olduğu anlaşılabilir.

Bebeklerde diş 
çıkarma

Bazı bebekler çok nadiren hiç bir 

bulgu vermeden de diş çıkarabilir. 

Bazıları ise önemli derecede sıkıntı 

çekebilirler. Bebeklerde diş çıkartırken 

görülen bulgular; ateş, huzursuzluk, 

iştahsızlık, kusma ve ishal olabileceği 

gibi damaklarda şişlikler de oluşabilir. 

Bebek diş çıkartırken sıkıntı çeki-

yorsa, diş etine hafifçe baskı yaparak 

rahatlaması sağlanabilir. Diş kaşıyıcılar 

da bebeklerde rahatlama sağlayabilir. 

Bunların dışında bebeğin ateşi varsa 

ateş düşürücü veya ağrı kesicilerden 

yararlanılabilir. Soğuk nesneler be-

beğin dişetindeki ağrıyı ve kızarıklığı 

azaltabilir. Örneğin temiz küçük bir 

bez parçası buzdolabında soğutul-

duktan sonra çocuğun damağına 

uygulanabilir. Buzdolabında soğutul-

muş su içeren dişlikler de aynı görevi 

görür. Burada dikkat edilecek nokta 

bebeğin dişetlerine uzun süre soğuk 

uygulama yapılmamasıdır.

Bebekler diş 
çıkartırken ağrı kesici 
vermek doğru mu? 

Eğer ihtiyaç duyuluyorsa mutla-

ka doktorun önerdiği ilaçlar kullanıl-

malıdır. Doktor kontrolünde bebeğe 

verilen parasetamol ya da ibuprofen 

içeren ilaçlar da ağrısını azaltabilir. Be-

bekler diş çıkartırken çok ilaç verilme-

melidir. Çok ilaç kullanımı altta yatan 

başka bir hastalığın oluşturduğu ateşi 

düşüreceğinden o hastalığın anlaşıl-

ması zorlaşabilir.

Bebekte diş çıkartırken çok yük-

sek ateş ile birlikte kusma ve ishal 

görülüyorsa bu durum bebeğin gelişi-

mini olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple 

en kısa sürede çocuk doktoruna baş-

vurulmalıdır. Konusunda uzman olan 

hekim bu semptomların düzeltmesin-

de aileyi doğru şekilde yönlendirerek, 

bilgilendirecektir.

Ailenin, karın ağrısı durumla-

rında hemen paniklemesi yanlış 

olur. Bununla birlikte sebebini 

bilmedikleri bir ağrı için hemen 

ağrı kesicilere başvurmaları da 

doğru değildir. Eğer bebekte 

karın ağrısı çok uzun sürüyorsa, 

bu ağrıya kusma eşlik ediyorsa, 

karın ağrısı ile birlikte kaka yapa-

mıyorsa, emmesi azalmışsa, ate-

şi varsa, bitkin ve hipotonik ise 

mutlaka karın ağrısı daha ciddi 

bir nedenden kaynaklanabilece-

ği için doktora başvurulmalıdır.

Anne ve babalar 
panik yapmayın

BEBEK VE ÇOCUKLARDA 
AĞRI SEBEPLERİ

Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

hasanunluturk@centralhospital.com
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K O Z Y A T A Ğ I GEBELİKTE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Hamilelik, ilk defa anne olan kadınlar için oldukça heyecan verici bir süreçtir. Bu dönemde 
hormonel değişikliklerin yanı sıra fiziksel ve psikolojik değişimler de yaşanır. Bu sebeple anne 
adayı, gebelikten kaynaklanan sorunlarla başa çıkmakta zorlanabilir. 

Sabah Bulantıları İyiye 
İşaret

Sabah bulantıları ve ani kusmalar 

her gebe kadın için olağan durumlardan 

biridir. Sabah bulantıları hormonların gö-

revini düzgün yaptığının bir göstergesi-

dir. Sabah bulantılarının şiddetinin farklı 

olmasının nedenleri arasında; hormon 

seviyeleri, stres düzeyleri ve yorgunluk 

gibi etkenler sıralanabilir. 

Büyüyen Rahim 
Mesaneye Baskı 
Yaparsa…

Hamile kadınlar gebeliğin ilk ve son 

3 ayında sık tuvalete giderler.  Bunun 

sebebi vücut sıvısının artışı ve böbrekle-

rin çalışma hızında yükselme olmasıdır. 

Ayrıca büyüyen rahim mesaneye bas-

kı yaptığından sık idrara çıkma yaşanır. 

Ancak gebeliğin 4. ayında rahim, karın 

boşluğuna yöneldiği için bu şikayet or-

tadan kalkar.  Ani Terlemelere 
Dikkat 

Gebelik sürecinde vücut bebeğin ih-

tiyaçlarını karşılayabilmek için daha fazla 

kan ve vücut sıvısı üretir. Kan ve vücut 

sıvılarındaki artışlar da terlemeye sebep 

olabilir. Terleme en çok ellerde, bacaklar-

da, bileklerde ve yüzde meydana gelir. 

Terleme gebeliğin herhangi bir döne-

minde yaşanabilir. Ancak en çok hamile-

liğin 5. ayında artışlar gözlemlenir. 

Göğüslerde Değişim

Hamilelik süresince göğüslerin gide-

rek büyümesi ve duyarlılaşması, östro-

jen ve progesteron salınımındaki artışa 

bağlıdır. Bu sayede göğüsler emzirme 

dönemi için hazırlanır. Gebelikte göğüs 

ucunda belirgin renk değişikliği ve koyu 

renkli pütürlükler oluşabilir. 

6. Aydan Sonra 
Şişlikler Ve Ödem 
Başlıyor

Gebelikte vücut çok fazla sıvı üret-

tiği ve bu sıvıları tuttuğu için ellerde ve 

ayaklarda şişmeler ve ödem görülebilir. 

Hamilelik süresince gittikçe büyüyen 

rahim bacaklara giden damarlara baskı 

yapar. Bu sebeple kanın kalbe ulaşması 

zorlaşır ve ayak bilekleri ile ayaklarda çok 

fazla sıvı birikir. Bu durum genellikle ha-

mileliğin 6. ayından sonra meydana gelir. 

Ayrıca şişlikler ve ödem haricinde ellerde 

ve ayaklarda kramplar ve kasılmalar da 

yaşanabilir.

Kabızlığa Karşı Kuru 
Erik Suyu

Hamilelikte kabızlıkla çok sık karşıla-

şılır. Hormon düzeyindeki artışların yanı 

sıra büyümekte olan rahmin bağırsakla-

ra baskı yapması kabızlığa sebep olabilir. 

Beslenme düzeni daha çok lif bakımın-

dan zengin taze meyve ve sebzelerden 

oluşmalıdır. Öğünler 6 eşit parçaya bö-

lünmelidir. Hazırlanan yemeklere buğday 

kepeği eklemek de fayda sağlayabilir.  

Akıntı Sebebi 
Hormonlar

Hamilelikte vajina ve rahim ağzında 

yoğun bir kan akışı yaşanır. Bunun sonu-

cunda da damarlar genişler ve akıntılar 

yaşanabilir. Gebelikte hormon seviyeleri 

değiştiğinden rahim ağzı salgısı ve va-

jinal salgılarda ciddi bir artış görülebilir. 

Gebelikte akıntıların yaşanması normal 

kabul edilir. Ancak bazen hamileliğin ikin-

ci yarısında aniden fazla miktarda su gibi 

bir akıntı gelmesi zarların erken açılması 

anlamına gelebilir. Böyle bir durumla kar-

şılaşıldığında vakit kaybetmeden uzman 

bir doktora başvurulmalıdır. 

Eyvah Cildim!

Hamilelikte vücutta beliren cilt prob-

lemleri birçok kadının ortak sorunudur. 

Özellikle morkırmızı renkte ve örümcek 

ağına benzer çizgilere sıkça rastlanır. An-

cak bu çizgiler hormonal kaynaklıdır ve 

genellikle doğum sonrası kaybolur. Gebe-

likte yağ salgısı arttığından ciltte yağlan-

malar olabilir. Dengeli bir beslenme ve dü-

zenli cilt bakımı ile cilt sağlığı korunabilir. 

Duygusal Çelişkiler 
Normaldir

Gebelik döneminde görülen ve ola-

ğan kabul edilen geçici duygusal dalga-

lanmalar genellikle gebeliğin ilk ayların-

da olur. Gebeliğin istendiği durumlarda 

bile hamileliğin öğrenilmesinden itibaren 

anne adayında çelişik duygular belirebilir. 

Bu duygusal çelişkilerin belirli bir tedavisi 

yoktur. Ancak çikolata ve kafeinden uzak 

durmak, diyet yapmak, dengeli bir biçim-

de dinlenmek, spor yapmak, hissedilen 

duyguları konuşarak ifade etmek ya da 

sosyal çevredeki insanlarla paylaşmak so-

rununun ağırlaşmasını engelleyebilir.

En Sık Karşılaşılan 
Sorunlar

Gebelik başladığı andan itiba-

ren hamileliğin her günü, bebek 

ve anne adayı için oldukça önem 

taşır. Bu süreç oldukça heyecan 

verici olsa da, bazı sorunları da 

beraberinde getirebilir. Hamilelik-

te en sık karşılaşılan sorunlar; sa-

bah bulantısı ve kusmalar, artmış 

tükürük salınımı, sık idrara çıkma, 

idrar kaçırma, bel ve sırt ağrıları, 

baş ağrısı, karın ağrısı, mide yan-

ması, kramplar, varis, ödem, şiş-

kinlik ve kabızlıktır. 

Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

cengizhankolata@centralhospital.com
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DÜŞÜĞE
NEDEN OLAN DURUMLAR!

Hamilelik her kadın için heyecan ve mutluluk verici bir süreç. Ancak bazı gebelikler farklı 
nedenlerden dolayı düşükle de sonuçlanabiliyor. Düşüğe sebep olan durumlar tam olarak 
bilinemese de kromozom bozuklukları, bağışıklık sisteminde ki sorunlar, enfeksiyonlar 
ve stres gibi faktörler de bebeğin anne karnındaki gelişimini durdurabiliyor. 

35 Yaş Sonrası Risk 
Artar

Düşük yani tıptaki adıyla abortus, ha-

mileliğin 20. haftası tamamlanmadan ya 

da bebek 500 gram ağırlığa ulaşmadan 

önce farklı nedenlerden dolayı gebeliğin 

sonlanması durumudur. Düşüğe sebep 

olan faktörler değişiklik gösterebilir ve ço-

ğunlukla düşüklere neden olan durumlar 

tam olarak tespit edilemeyebilir. Gebeliğin 

ilk 3 ayında veya bir defaya mahsus gö-

rülen düşüklerin sık görülmesinin sebebi, 

kromozom bozukluklarıdır. Bu bozukluklar 

döllenme aşamasında gelişir. Kromozom-

ların fazla olması ya da eksik genler be-

beğin gelişimini durdurabilir. Özellikle 35 

yaş sonrası gebeliklerde düşük riski daha 

fazladır.

Düşük Sebebi Birçok Şey 
Olabilir

Düşüğe neden olan diğer durumlar 

ise; plasenta gelişimdeki problemler, bağı-

şıklık sisteminde oluşan bozukluklar, uzun 

süreli yaşanan çeşitli sağlık sorunları, en-

feksiyonlar (bakteriyel ya da cinsel yolla 

bulaşan enfeksiyonlar), tiroit hastalıkları, 

hamilelik yaşı, yüksek ateş ve sık kullanılan 

ilaçlardır (ağrı kesiciler, iltihap kurutucular 

vb). Bunların yanı sıra; stres, hormonal bo-

zukluklar, bazı miyomlar, hamilelikte siga-

raalkol gibi zararlı maddeler kullanma ve 

obezite de düşüğe sebep olabilir. 

Engellemek Mümkün 
Müdür?

Düşüğü engellemek ya da tekrar ya-

şanmasını önleyebilmek için düşük riski-

ni artıran faktörlerden uzak durulmalıdır. 

Düşük tehdidi olan ya da hamileliğinin ilk 

haftalarında kanama şikayetleri olan ka-

dınların özellikle sosyal yaşantılarını, eğer 

çalışıyorlarsa da iş tempolarını mutlaka 

yavaşlatmaları gerekir. Vücudu aşırı zor-

lamak anneyi yoracağından, bebeğin 

beslenme düzeninde de bozulmalar ola-

bilir. Kafein içeren içecekler tüketilmeme-

li, beslenme ve uyku düzenine de dikkat 

edilmelidir. 

Kanama Miktarına 
Dikkat

Düşükte görülen ilk belirtiler genellik-

le lekelenme ve vajinal kanamadır. Ancak 

her lekelenme ve kanama düşüğe sebep 

olmayabilir. Burada önemli olan nokta 

kanamanın miktarıdır. Lekelenme ya da 

kanama damla damla ise risk daha azdır. 

Eğer kanama aşırıysa düşük riski yük-

sektir. Kanama aniden başlayabileceği 

gibi öncesinde kahverengi bir akıntı da 

görülebilir. Kanama ile birlikte pıhtı ya da 

parça da düşebilir. Bu sebeple hamilelikte 

yaşanan her türlü kanama ciddiye alın-

malı, hemen uzman bir hekime başvu-

rulmalıdır. Bunların haricinde kasık bölge-

sinde kramp şeklinde veya regl sancısına 

benzer ağrılar da yaşanabilir. Gebeliğinin 

4. ya da 5. ayında olan gebelerde düşük 

belirtisi su gelmesidir. Ancak bu durum 

çok nadir görülür. 

Tekrarlayan Düşükler 

Tekrarlayan düşüklerin birçok nedeni 

olabilir. Düşüğün nedeni tespit edilirse bir 

sonraki gebelikte risk azaltılmaya çalışılır. 

Ancak nedeni bilinemeyen düşüklerde 

risk de artar. Gebeliğin art arda 3 veya 

daha fazla düşükle sonuçlandığı durum-

larda tekrarlayan düşüklerden bahsedi-

lebilir. Bir kez düşük yapmış bir kadının 

sonraki hamileliğinde düşük yapma riski 

yüzde 20’dir. 3 ya da daha fazla sayıda 

düşük yapmış kadınlarda ise tekrar düşük 

yapma riski yüzde 50’dir. 

Çift gözlü rahim, rahim ağzı yetmezliği 

ve rahimde şekil bozuklukları gibi durum-

lar bir sonraki hamilelikte düşüğün tekrar 

yaşanmasına neden olabilir. Böyle bir du-

rumda cerrahi işlem uygulanarak mevcut 

olan anomalinin düzeltilmesi gerekir. Ay-

rıca genetik ve çevresel faktörler, kronik 

hastalıklar, bağışıklık sistemi bozuklukları, 

bazı enfeksiyonlar, hormonal bozukluklar 

ve sperm ile ilgili durumlar da tekrarlayan 

düşüklerin başlıca sebepleridir.

Tekrarlayan düşüklerde dü-

şüğe neden olan duruma göre 

tedavi planlanır. Bulaşıcı has-

talık durumunda tedavi etme, 

kromozom bozukluğunu ayırt 

etme, metabolik bir hastalık var-

sa dengeleme veya anatomik 

bir bozukluk varsa cerrahi ope-

rasyonla düzeltme ile gebeliği 

sağlamak mümkündür. Ancak 

tekrarlayan düşüklerin birçoğu-

nun ne yazık ki tam olarak ne-

deni tespit edilemiyor.

Tedavi Yöntemleri

Opr. Dr. Figen Temelli Akın
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

figenakin@centralhospital.com
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K O Z Y A T A Ğ I BEBEKLERDE
MEMEYİ REDDETME!

Annelerin emzirme döneminin belli zamanlarında en çok şikayet ettiği konu ‘Meme Reddi’dir. 
Özellikle bebeklerin büyüme atağı olan 3. 6. ve 12. Haftalarında daha çok görülmektedir. Bu 
dönemlerinin dışında da meme redleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle doğumun ilk haftası sık 
biberon kullanımının meme reddine fazlasıyla yol açtığı görülmektedir.

Bebeğinizi Zorlamayın
Meme reddinin başka birçok sebebi 

vardır. Bu durumda annelerin yaptığı en 

büyük hata ise bebeği memeye zorlama-

sıdır. Anne genellikle bebeği aç kalmasın, 

emmeyi unutmasın diye bebeğini ağla-

tarak zorla memeye koyar. Bebek em-

medikçe daha çok zorlar fakat burada 

es geçtiği bir nokta vardır. Bebeği zorla 

memeye sürüklemek, bebekte daha çok 

strese sebep olacağından dolayı bu zor 

süreci uzatacaktır. Anne “bebeğim beni 

kabullenmiyor ya da benim sütümü be-

ğenmedi” diyerek daha çok üzülecek ve 

sonucunda da emmeyi çok erken dö-

nemde sonlandırabilecektir. 

Büyüme Atağının 
Geçmesini Bekleyin

Annenin yapması gereken en önemli 

davranış, bebeğini zorlamadan meme-

ye tutturmaya çalışmasıdır. Meme reddi 

teknik bir sebebe dayanmıyor ve sade-

ce büyüme atağı krizleri ise bebek bu 

dönemleri atlatınca eskisi gibi emmeye 

devam edecektir. Fakat anne bu dönem-

de bebeğini zorlarsa, bebek memeye 

gelirken yaşadığı o yoğun stresi kavrar 

ve sürekli hatırlar. Büyüme atağı döne-

mi bitse bile hafızada yerleşen zorlama 

pozisyonu bebeği rahatsız eder ve süreç 

düzelmeden devam eder. 

Biberon Kullanmayın
Meme reddinin neden kaynaklan-

dığını bilmek, problemi çözmek için yol 

gösterici olacaktır. Bebeğinizi ilk hafta-

dan biberon ile beslemeye başladıysanız, 

bebeğiniz çok kısa süre sonra biberonun 

basit çekim gücüne ve zorlanmadığı 

emme stiline alışacak, daha farklı emme 

stili olan memeden çekim yapmak is-

temeyecektir. Bu durum da kendinizi 

“benim biberonum anne memesine en 

yakını, memeyi reddetmez” diye geçiştir-

memelisiniz. Bebeğiniz artık memeden 

emmek istemiyorsa hemen biberonu 

bırakıp, kaşık ile besleme veya enjektör 

ile besleme yöntemlerini kullanmalısı-

nız. Hatta profesyonel destek ile birlikte 

parmak besleme(finger feeding) ve direk 

memeden besleme şekli olan emzirme 

destek sistemi ile besleme yapabilirsiniz. 

Burnu Tıkalı Olabilir
Bebeğinizin biberon kullanımı yok fa-

kat memeyi emerken sürekli reddediyor-

muş gibi kendini geri çekiyor ve kısa kısa 

emiyor olabilir. Bu durum da bebeğinizin 

burnunun tıkalı olduğunu düşünmeli-

siniz. Emzirme öncesi serum fizyolojik 

damla ile bebeğinizin burun bakımını 

yaparak, rahatladıktan sonra tekrar me-

meye tutturma yapmalısınız. Ayrıca ev 

içinde ki peteklerin sıcaklığı oda içini ku-

rutabilir ve bebeğinizin burnu da kuru 

havadan rahatsız olur. Bu durumda da 

petek üstüne 1 bardak su koyarak odanın 

nemini dengeleyebilirsiniz.

Stresiniz Bebeğinize 
Yansır

Meme retlerinde problem sadece 

bebekle ilgili olmayabilir.  Annenin 

stresli ve gergin tepkilerini gö-

ren bebek, onun gibi davrana-

rak stres tepkileri nedeniyle 

memeyi tutmakta zorlandı-

ğından emmeyi reddeder. 

Bu süreçte annenin yaşadı-

ğı yoğun stres ve bebekte ki 

ağlama krizleri sonucunda 

annenin oksitosin refleksi 

etkilenir ve sütün memeden 

çıkmasını zorlaşabilir. Anne stresini kont-

rol altına aldığında ve emzirme deneme-

lerine devam ettiğinde süt çıkışı tekrar 

sağlanacaktır. 

Kokunuzu Değiştirmeyin
Memenizin kokusunu değiştirmeyin. 

Meme ucunda ki montgomery bezle-

rinde, bebeğinizin anne karnından alışık 

olduğu bir koku vardır, bu koku amniyon 

sıvısına benzer ve bebekler memeyi bu 

koku sayesinde bulurlar. Meme ucunuza 

kokulu bir krem, yağ ve göğüs bölgenize 

parfüm kullanmamanız meme reddini 

önleyecektir.

Destek Almaktan 
Korkmayın

Bebeğiniz memeyi reddettiğinde, 

emmekte güçlük çektiğinde hangi dö-

nemde olursa olsun emzirmenin devam 

etmesi için mutlaka bir uzmandan des-

tek almalısınız. Doğru olmayan veya baş-

ka bebekte işe yaradığını gördüğünüz 

uygulamaları yaparak emzirme 

sorununuzu çoğaltmayın. 

Özellikle memeye yeni-

den alıştırma evresinde, 

meme ucuna bal, çi-

kolata, reçel gibi 

çok yüksek şekerli 

gıdaları sürmeyin. 

Bu durumda bebe-

ğinizin kan şekeri çok hız-

lı yükseleceğinden emme 

aktivitesinin kısa sürmesi-

ne sebep olacaktır.

• Bebeğinizi kesinlikle memeye 

emmeye zorlamayın. 

• Her emzirmede sakince teklif 

edin ve emebildiği kadar em-

zirin.

• Memelerdeki süt üretiminin 

devamı ve bebeğinizi besle-

mek için sağım işlemi yapın.

• Bebeğinizi biberon dışı teknik-

lerle besleyin.

• Bebeğinizle gün içinde mut-

laka ten teması yaparak, me-

menin kokusunu ve dokusunu 

hissettirin.

Meme Reddiyle 
Karşılaştıysanız;

Gülşah Umar
Emzirme Danışmanı

gulsahumar@centralhospital.com
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BEBEKLERDE
MEMEYİ REDDETME!

KALPTE
RİTİM BOZUKLUĞU

Ani ölümlere neden olabilen kalpteki ritim bozuklukları, kalbin kendisinden kaynaklanabildiği 
gibi kalbinde hiçbir sorun olmayan kişilerde de görülebiliyor. Stres, uyku bozuklukları, 
çay, kahve ve alkol tüketiminin fazla olması, tiroid bezinin fazla çalışması, ciddi kansızlık ve 
kullanılan bazı ilaçlar ritim bozukluğunu tetikleyebiliyor.

Kalp normalde dakikada 60-80 ci-

varı düzenli kasılma yapar ve kan pom-

palar. Kalp hareketlerini engelleyen her 

türlü etken ritim bozukluğuna neden 

olabilir. Kalpte ritim bozukluğu kalbin 

kendisinden kaynaklanabildiği gibi kal-

binde hiçbir sorun olmayan kişilerde de 

dış faktörlerden nedeniyle de gözlemle-

nebilir. Örneğin; stres, uyku bozuklukları, 

çay, kahve ve alkol tüketiminin fazla ol-

ması, tiroid bezinin fazla çalışması, ciddi 

kansızlık ve kullanılan bazı ilaçlar ritim 

bozukluğunu tetikler.

Kalpte Ritim 
Bozukluğu Olan 
Hastalar Nasıl 
Hisseder?

Dış faktörler olarak belirtilen çay, 

kahve, kola, uykusuzluk ve stres gibi te-

tikleyici unsurlardan kaçınmanın yeterli 

olmadığı hastalarda, altta yatan nedene 

bağlı olarak farklı medikal tedaviler uy-

gulanır. Kalbin atış hızının fazla azaldığı 

ya da kalp kasılma sorunlarının olduğu 

hastalarda kalp pilleri kullanılır.

Kalpte ritim bozukluğunun belirti-

leri kişi tarafından çok kolay anlaşılır; 

Çarpıntı hissi, göğüs kafesinde bir kuş 

kanat çırpıyormuş hissi, kalp atışlarında 

tekleme, kalbin duraklayıp tekrar çalışı-

yormuş hissi vermesi, nefes alamama, 

fenalık hissi varsa, kişi mutlaka bir kar-

diyoloji uzmanına muayene olmalıdır. 

Nadiren de olsa ritim bozukluğuna bağlı 

baş dönmesi, göz kararması, bayılma 

gibi durumlar ortaya çıkabilir. 

Sağlıklı Kişilerde 
De Ritim Bozukluğu 
Olabilir

Zaman zaman sağlıklı insanlarda da 

atriyum veya ventrikül gibi değişik kalp 

boşluklarından kaynaklanan ekstrasis-

tol yani düzensiz vuruşlar olabilir. Bu tip 

belirtilerin hastalık boyutunda bir ritim 

bozukluğu olarak değerlendirilmemesi 

gerekir. Ekstrasistol denilen düzensiz 

vuruşlara, eğer kalp yetersizliği veya 

benzeri yapısal kalp sorunları eşlik et-

miyorsa, genellikle herhangi bir tehlike 

arz etmezler ve hastaya rahatsızlık ve-

ren bir çarpıntı hissine neden olmadığı 

sürece tedavi gerektirmez. 

Ritim Bozukluğu Tek 
Tip Değildir

Ritim bozukluğu olarak adlandırılan 

tek bir hastalık yoktur. Ritim bozuklukla-

rının onlarca farklı türü ve her türün de 

farklı önemi bulunur. Dış etkenlerin yanı 

sıra kalpte ritim bozukluğuna neden 

olan yapısal sorunlar da bulunur. Kalpte, 

kapak, damar veya kas sorunları gibi ço-

ğunlukla sonradan edinilen hastalıklar 

olabildiği gibi, ailesel geçişli yani genetik 

kökenli ritim sorunları da görülebilir. 

Genetik geçişli ritim sorunları ara-

sında, doğumdan itibaren var olan fakat 

belirti vermeyen, spor, ani stres veya 

heyecan durumunda ortaya çıkabilen, 

bazı alerji, mantar hastalığı ilaçları anti-

biyotikler ve zayıflama ilaçları kullanımı 

sonrasında kalp durması nedeniyle ani 

ölüme yol açabilen türleri bulunmakta-

dır. Özellikle kitlesel sorumluluk taşıyan 

pilotluk veya ağır vasıta şoförlüğü gibi 

yüksek riskli meslekleri yapacak kişiler-

le, sportif aktiviteye başlayacak gençle-

rin detaylı bir kalp kontrolünden geçiril-

meleri mutlaka önerilir. 

Tedavi Süreci Ritim 
Bozukluğu Türüne Göre 
Değişir

Ritim bozukluğu teşhis edilirken türü, 

sıklığı dikkate alınmalı; kalp kasları, ka-

pakları veya damarlarındaki sorunlarla 

beraber değerlendirilmelidir. Hastalığa 

yaklaşım ve tedavi de ritim bozukluğu-

nun türüne göre değişir. Özellikle şikayet 

esnasındaki kalp elektrosunun çekilmesi,  

hastalığın teşhisi için çok önemlidir.

Diğer tetkiklerle beraber, özellikle 

“Ritm Holteri” tanıda yardımcı olur. Ritm 

Holter, hastanın koluna veya kemerine 

takılan, 24-48 saat süreyle hastanın üze-

rinde kalan ve bu süre zarfında kalp atış-

larını takip ve kayıt eden, anormalliklerin 

dökümünü veren bir sistemdir. 

Daha seyrek olan ritm bozuklukları 

için Transtelefonik EKG yöntemi uygu-

lanır. Şikayet sırasındaki kalp ritminin 

tespitinde kullanılan bu yöntemle, hasta 

şikayet esnasındaki kalp elektrosunu bir 

cihazı göğsüne değdirip düğmesine ba-

sarak çekebilir ve ilgili merkeze telefon 

yoluyla gönderip dökümünü sağlayabilir. 

Çok daha seyrek olan ritm bozuklukları-

nın tespit edilebilmesi ve o sırada olan bir 

düzensizliğin saptanabilmesi için cilt altı-

na yerleştirilen, aylarca duran ve hastanın 

ritmini takip eden Event Recorder denilen 

mini cihazlar da kullanılmaktadır. 

Bazı ritim bozukluklarında, elektriksel 

düzensizliği üreten kalp içi odağı bulmak 

için Elektrofizyolojik uygulama yöntemi-

ne başvurulur. Anjiyografi işleminde ol-

duğu gibi kasık damarlarından girilerek 

kalp içindeki değişik bölgelere ilerletilen 

elektrodlarla, tıpkı bir elektrikçinin kontrol 

kalemiyle tesisatı kontrol edişindeki gibi, 

sorunlu elektriksel odağın tespiti yapılır. 

Sorunlu odak tespit edilince Ablasyon 

yöntemine yani radyofrekans enerjisi 

veya soğuk uygulayarak bu odağı orta-

dan kaldırmaya sıra gelir. Bu yöntemle 

ritim bozukluklarının türüne göre değişen 

başarı oranları söz konusudur.

Strese Dikkat!

Ritim bozukluğunun sebe-

bi ne olursa olsun, stres tüm 

ritim sorunlarını olumsuz etki-

ler. Stresle başa çıkma, olayla-

ra tepki verme alışkanlıklarının 

değiştirilmesi, zihinsel ve be-

densel gevşeme teknikleri ko-

nusunda eğitimlerin alınması 

ve uygulanması, ritim bozuklu-

ğunun pek çok türünde olumlu 

sonuçlar elde edilmesini sağlar. 

Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan
Kardiyoloji Uzmanı

coskunturan@centralhospital.com
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K O Z Y A T A Ğ I ZAYIFLARKEN 
SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN!

Şok Diyetler Zayıflamak 
İçin Çözüm Değil

Sağlıksız yöntemler ve şok diyetler 

kısa vadede fazla kiloların azalmasına 

neden olabilir ancak vücudun deforme 

olması da kaçınılmaz olur. Bu diyetler 

kas kitlesini azalttığı için vücuttaki yağlar 

iyice belirginleşir. Şok diyetlerden önce 

sert olan kol ve bacaklar ölçü olarak bi-

raz daha incelse de, vücut o eski sertliğini 

yitirebilir. Asla unutulmamalıdır; Kilo ver-

medeki en önemli amaç vücuttaki yağ 

oranını dengeleyerek vücutta bulunan 

yağ kitlesinden 

sağlıklı biçimde 

kurtulmaktır. 

Ani 
Zayıflama 
Aşırı Kilo 
Alımına 
Neden 
Olabilir

Şok diyet-

lerle kilo veren 

insanlar, daha 

sonra bu 

kiloları geri alırlar ve alacakları kilolarla 

birlikte vücutlarındaki yağ oranı daha da 

artar. Kısacası bilinçsizce uygulanan bu 

geçici yöntemler nedeniyle, vücut için 

gerekli olan kas kitlelerini kaybetme ris-

ki doğar. Kaslar yağları yakan fabrikalar 

olduğu için, diyet yaparken kas kütlesini 

yitirmeden yağ kitlesinden kurtulmak ge-

rekir. 

Herkesin uygulayabileceği standart 

diyetlerden kaçınılmalıdır, çünkü her 

diyet kişiye özeldir. Zayıflamak isteyen 

kişiye verilecek diyet programı, bir bes-

lenme uzmanı tarafından o kişinin bes-

lenme alışkanlıklarına, yaşına, cinsiyetine, 

iş koşullarına, bazal metabolizma hızına 

ve kolesterol, tansiyon, diyabet gibi sağlık 

problemlerine uygun olarak hazırlanma-

lıdır. Her bireyin kişisel özellikleri farklıdır 

ve bu nedenle diyete vereceği cevap da 

farklıdır. 

Ara Öğünler 
Atlanmamalı

Sağlıklı bir diyet programında öğün-

ler, azar azar ve sık tüketilecek şekilde 

düzenlenmelidir. Öğün atlamak metabo-

lizmanın yavaşlamasına neden olur. Di-

yet sırasında yapılan en büyük hata ise 

tüm gün aç kalıp, metabolizmayı zayıflat-

maktır.

Diyetler 3 ana ve 3 ara öğün olacak 

şekilde düzenlenir. Ana öğünler ka-

dar önemli olan ara öğün-

ler, asla ihmal 

edilmemelidir. 

Kan şekeri, yemek-

ten 2-2,5 saat sonra ya-

vaş yavaş düşmeye başlar 

ve böylece açlık hissi doğar. 

Ara öğünlerin amacı kan şekerine 

bağlı açlık hissinin duyulmasını engel-

lemektir. 

İşte sağlıklı bir diyet 
için püf noktaları

•    Diyette, her besin grubundan yiyecek 

dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Tek tip 

besinlerle yapılan diyetlerin çoğu, başlar-

da kilo kaybetmeyi sağlar ancak hızlı kilo 

kaybının ardından kiloların tekrar alınma-

sına neden olur.

•    Diyet sırasında günlük en az 2–2,5 litre 

su içilmelidir. Kişinin çok su içmesini ge-

rektiren herhangi bir sağlık problemi yok 

ise, bu miktarın üzerinde içilen su böbrek-

leri gereksiz yere çalıştırır. Su, yemekler-

den önce içilmeli yemek arası veya ye-

mekten hemen sonra içilmemelidir.

•    Genelde beyaz ekmek tüketenler, diyet 

sırasında ekmeğin kalorisi azalacağı dü-

şüncesiyle ekmeği kızartırlar. Fakat bu şe-

kilde, ekmekte sadece su kaybı olurken, 

kalorisinde hiç bir değişiklik olmaz. 

•     Meyve ve sebzelere diyette çok daha 

fazla önem verilmelidir. Bu besinler vita-

min ve mineral açısından oldukça zen-

ginlerdir. Aynı zamanda posa içeriğinin 

yüksek olmasından dolayı kişide kabızlık 

problemi varsa onun tedavisine de yar-

dımcı olur. 

•     Diyet sırasında koşullar el verdiği süre-

ce spor yapılmalıdır. Ne yazık ki günümüz 

şartlarında spora pek vakit kalmıyor. Bu 

nedenle günlük hayatta mümkün oldu-

ğunca hareketli olmak gerekir. Örneğin 

yürüyen merdivenler ve asansörler yeri-

ne merdivenler tercih edilmeli, yakın me-

safelerde mümkün olduğu kadar yürün-

meli. Yağ yakmak için, metabolizmanın 

sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlayacak 

besin maddelerinin dengeli olarak tüke-

tilmesinin yanında, kasyağ oranına göre 

vücuda uygun spor programı belirlenme-

li, set ve tekrar sayıları kişinin fiziki ve fiz-

yolojik yapısı göz önünde bulundurularak 

hazırlanmalıdır.

Günümüzde kilolu insanlar vücutlarında bulunan yağlardan kurtulmak için sihirli ilaçlar ya da 
metotlar arıyor. Zayıflama ilaçları, sauna eşofmanları ve cihazları, bölgesel egzersizler, düşük 
kalorili diyetler ve tek tip gıda maddeleriyle beslenme bu yöntemlerden sadece bir kaçı…

Dyt. Deniz Şafak
Beslenme ve Diyet Uzmanı

denizsafak@centralhospital.com



/ 2014SAYFA 17 / 2018

ACİL SERVİSTE 
HASTA YÖNETİMİ

Baran Kaya
Acil Tıp Teknisyeni

barankaya@centralhospital.com

Acil servise gelen her hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi bir hastanenin 
kalitesini ve hizmet standartlarını gösteren en önemli unsurdur. Central Hospital acil 
servisi 7 gün 24 saat etik değerlerden ödün vermeden, deneyimli ve profesyonel ekibi ile 
her zaman en üst seviyede hizmet sunmaktadır. Ekip, aynı zamanda aldığı eğitimler ile 
de ilgili, sabırlı, anlayışlı ve güler yüzlü bir şekilde hastalarını anlayan ve çözüm üreten 
bir yapı içerisinde çalışmaktadır. 

Acil Servise Giriş

Acil servise gelen her hasta, çocuk 

veya erişkin fark etmeksizin aynı kalite 

standartlarında, uzman hekimlerimiz 

tarafından değerlendirilmektedir. Hasta-

ların önceliğini belirleyen şey ise tabii ki 

öncelikle onların yaşamsal bulgularıdır. 

Acil kapısından giren her hasta triyajdan 

sorumlu hekim ve hemşire tarafından 

karşılanır. Ve hekim odasına alınarak has-

tanın şikayetleri değerlendirilir. 

Hastalık Geçmişi 
Sorgulanır

Acil serviste hastanın tansiyonu, nab-

zı, ateşi, satürasyon değeri ölçülerek ve 

kapiller geri dolum muayenesi yapılarak 

hasta gözlem formuna özenle kaydedilir. 

Aynı zamanda hasta veya yakınları ile ile-

tişim kurularak mevcut bir metabolik has-

talığının olup olmadığı (Hipertansiyon, Di-

yabet, KOAH, KKY gibi), sürekli kullanılan 

ilaçlar ve herhangi bir ilaca bilinen bir 

alerji tespiti sorgulanarak hasta detaylıca 

değerlendirilir ve ön muayenesi yapılır. 

Bu değerlendirme çok önemlidir. Çünkü 

hastanın alerjilerine veya kullanmaması 

gereken ilaçların durumuna göre gere-

kirse yeni bir tedavi planı hazırlanmalıdır. 

Aksi taktirde ciddi sağlık sorunları ile kar-

şılaşılabilir. 

Acil Servis 
Sınıflandırması

Acil servislerde 3 farklı triyaj (sınıflan-

dırma) kodlaması vardır. Hekim tarafın-

dan triyaj yapılır.  Hastalar yeşil, sarı ve 

kırmızı olarak sağlık bakanlığı tarafından 

tanımlanan standartlara uygun sınıflandı-

rılırlar. 

   Yeşil alan hastaları aciliyet durumu 

en az olan hasta grubudur ve hayati teh-

like yoktur. 

    Sarı alan hastaları ise yeşil alan-

dan daha acil durumda olan hasta gru-

budur. Bu hastalar tıbbi olarak yeşil alan 

hastalarından öncelikli olarak değerlen-

dirilmektedir.

   Kırmızı alan hastaları aciliyet du-

rumu en yüksek olan, anında müdahale 

gerektiren hastalardır. 

Her türlü acil yardım gerektiren du-

rumda, hastalarımıza etkin bir şekilde 

klinik tablosuna göre müdahale edil-

mektedir.

Müşahede Hastalarının 
Yönetimi 

Hekim tarafından tedavisi planlanan 

hastanın tedavi uygulaması için hemşi-

re hasta uygulamalarını yapar. Hemşire 

tarafından müşahede alanına yatırılan 

hastanın serum, iğne veya ağızdan ilaç 

şeklinde uygulanacak tedavilerine baş-

lanır. Hastaların acil serviste bulunduk-

ları sürece takip ve kontrolleri yapılır. 

İşlemler tamamlandığında hekimin gö-

rüşüyle hastanın evde devam edilecek 

tedavisi planlanarak hasta taburcu edilir. 

Çocuk hastalarda ise sıkça kar-

şılaştığımız durumlar konvülsiyon-

lar yani havaleler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Havale geçiren çocuk 

hastalar da acil tıbbi bakıma ihtiyaç 

duyar. Çocuklarda tıbbi girişim-

ler büyük bir sabır ve özveri ister, 

çocuğun hastaneye alışmasında 

ailenin ve sağlık personellerinin tu-

tumu çok önemlidir. Yapılacak olan 

işlemlerde çocuk hasta ile iş birliği 

içinde olunması önem taşır.

Tüm acil servis çalışanları ola-

rak çocuk, genç, yaşlı her yaştan 

hastaya doğru ve etkin bir şekilde 

yardımcı olabilmek için daima en 

iyi şekilde hizmet vermeye çalışı-

yoruz.

Tüm hastalarımıza 
sağlıklı günler dileriz.

Çocuk Hastalara 
Tıbbi Yaklaşım



PAYLAŞIMLAR

MİSAFİRLERİMİZDEN GELENLER



CENTRAL’DAN HABERLERINSTA CENTRAL

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Müdürü

esrakaftan@centralhospital.com

@esrakaftan@esrakaftan@esrakaftan

Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin

bizi

@centraltr
takip edin

‘da

Bahar ayları tüm canlılığıyla bizi yaza hazırlıyor ve enerjimizi arttırıyor. İçimizde canlanmaya başlayan o kıpırtıları gün yüzüne 
çıkartıyor. Bu sırada instagram aleminde neler oluyor? İşte size yepyeni instagram adreslerinden keyifli kareler… 

@akademisyenanne 
Anne olanlar iyi bilir, çocuklarının geli-
şimi için referans olan adresler her za-
man çok kıymetlidir. @akademisyenan-
ne hesabı da bu referans adreslerden 
biri. Üstelik o kadar pozitif bir hesap ki 
candan, gönülden ve herkesten bir ke-
sit sunuyor takipçilerine.  

@mutluyumcunku
#mutluyumcunku. Ne kadar güzel bir 
etiket değil mi? İnsanı otomatik olarak 
mutlu hissetmeye teşvik ediyor. Belki 
de aslında elimizdekilerin kıymetini bi-
lerek, küçük şeylerden mutlu olabilme-
miz için bize yeni kapılar aralıyor.

@sagliklimutfak
@sagliklimutfak instagram hesabını uzun 
amandır takip ediyorum. Belki ilgi alanıma 
girdiğinden, sağlıklı beden için sağlıklı besle-
nilmesi gerektiğini düşündüğümden olabilir. 
Renkli hareketli ve sağlıklı bir adres isterseniz 
keyifle takip edebileceğiniz bir adres.   

@dogu.ekspresi 
Son dönem çok popüler olan adresler-
den biri @dogu.ekspresi. 24 saatlik Kars 
yolculuğunu keyifli hale getiren, bu 
yolculuk sırasında yol üzeri güzellikleri 
takipçileri ile paylaşan, hem eğlenceli 
hem görsel şölen sunan bir adres.

@gezgingurme
Hem gezi fotoğrafları hem de birbirin-
den lezzetli yiyeceklerin sunumu. Ins-
tagram alemi için keyif veren bir hesap. 
Ben beğenerek takipte kalıyorum, size 
de takip etmenizi öneririm. 

@irencagil
Doğada yaşayan, doğa tutkunu bir 
ailenin bize yansıttığı kareler. Özellikle 
büyükşehirlerde yaşayan kimilerimizin 
hayali yaşanmışlıklar. Çok keyifle ve 
çoğu zaman da özenerek takip ettiğim 
bir adres.

@filmhafizasi
Yerli ve yabancı film karelerinin içerisine 
davet eden bir hesaba dahil olmaya ne 
dersiniz? Bu kareler öyle yaşayan sah-
neler ki insan kendini o sahnenin bir 
kahramanı gibi hissedebiliyor.

@benimkahvaltim
Türk toplumu için kahvaltı kültürü çok 
önemlidir. Önce gözümüzü doyuran bir 
sofra, sonra midemize hitap eden güzel 
lezzetler bizi mutlu etmeye yeter.

Bizden Biri

Hastanenin cilt hastalıkları uzmanı olan 
Dr. Hicran Ercan dermokozmetik uygu-
lamalar konusunda başarılı çalışmalara 
imza atıyor. Hastanenin 7. katında hizmet 
veren Dermokozmetik biriminde, botoks, 
dolgu, PRP, saç mezoterapisi, mezolifting 
gibi hepimizi ilgilendiren işlemleri hem 
pratik hem de güvenilir şekilde uyguluyor. 



SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR 

Kozzy AVM’de, 8 mart dünya 
kadınlar günü söyleşi ilgi gördü.

Central Hospital ve Kozzy Avm işbirliğle , 8 mart dünya kadınlar gününe 

özel bir söyleşi düzenlendi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan ve Diye-

tisyen Deniz Şafak ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “sağlıklı yaşam ve güzellik 

sırları” konulu söyleşiye özellikle kadın dinleyicilerimizin ilgisi çok büyüktü.

Kadıköy Belediyesi, 
“CKM söyleşisi”

Central Hospital ve Suadiye gönüllü 

evi işbirliğiyle düzenlenen “Unutkanlık Ne-

denleri ve baş etme yolları” konulu sağlık 

söyleşisi yoğun ilgi gördü. Nöroloji Uzmanı 

Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ, unutkanlığın 

nedenlerini bahsederek, unutkanlığı azalt-

mak için neler yapılması gerektiği hak-

kında bilgiler verdi. Yoğun ilgi gösterilen 

söyleşide izleyiciler merak ettikleri soruları 

sorma fırsatı buldular.
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Pınar Çelik Taşkın
Kurumsal İletişim Uzmanı

pinarcelik@centralhospital.com

TARİHİ ANADOLU ŞEHRİ, 
ESKİŞEHİR…

Porsuk Çayı
Eskişehir’in en haraketli ve en güzel yeri arasındadır. Porsuk Çayı 

çevresinde yürüyüş sonrasında, civarda yer alan manzara eşliğinde 

kahvenizi yudumlamak ayrı bir keyif verecektir.   Havaların güzel ol-

duğu bahar ve yaz aylarında giderseniz gondol ve  bot turlarını da 

mutlaka denemelisiniz.

Sazova Parkı
Son yıllarda Eskişehir’de birçok park yapılsa 

da bunlardan en ünlü olanı Sazova Parkı. Özellikle 

çocuklu ailelerin çok keyifli vakit geçirebilecekleri 

park gerçekten büyük ve içerisinde ilginizi çekebi-

lecek birçok bölüm bulunuyor. Hayvanat bahçesi, 

Sualtı dünyası ve Uzay evi bunlardan bir kaçı…

Odunpazarı 
Şehrin en eski yerleşim bölgesi olan Odunpazarı’nda yer alan tarihi 

evler restorasyondan sonra gezginlerin büyük ilgisini çekiyor. Osmanlı’nın 

izleri taşıyan, ihtişamlı ve rengarenk evlerin süslediği sokaklar arasında do-

laşarak tarihi atmosferi hissedebilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Kentpark
Kent park, Türkiye’nin ilk yapay plajına sahip 

olması ile ünlü, Eskişehir’in en güzel parkıdır. Şeh-

rin deniz eksikliğini gideren Kentpark,  havaların 

sıcak olduğu günler her yaştan ziyaretçinin yo-

ğun ilgisi ile karşılaşıyor. Aileler için ayrı bir bölü-

mün de olduğu plaj Eskişehir ziyaretinizde sizin 

için de farklı bir deneyim olabilir.

Sevdiklerinize 
hediye almayı 
unutmayın…

Eskişehir’e ait en önemli hediye alterna-

tiflerinin başında lületaşından yapılma eşyalar 

geliyor. Lületaşından pipolar en popüler olanları. 

Bunlar dışında; Sorkun Çömleği, cam işlemeler 

ve met helva da şehirden kendinize ve sev-

diklerinize alabileceğiniz çeşitli hediyeler 

arasında…

Odunpazarında görmeden geçmemeniz gere-

ken diğer yerler; Eskişehir BalmumuMüzesi, Kur-

şunlu Camii ve Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Çağdaş 

Cam Sanatları Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, 

Şelale Park, Osmanlı Evi.

Özellikle hafta sonları birkaç günlüğüne kaçamak 
yapılabilecek, geçmişini yaşayan ama bir o kadar da yeni kalan 

güzel şehir… Türkiye’de en yaşanabilir şehirler listesinde, ilk 
sırada yer alan Eskişehir’i birlikte keşfetmeye ne dersiniz?



C e n t r a l  H o s p i t a l  C o m p l i m e n t a r y  P u b l i c a t i o n

In recent years, obesity has become 

a major cause of death, with 44% of di-

abetes, 24% of heart diseases and 41% 

of some cancers being associated with 

obesity.

What are the causes of 
obesity? 

The causes may include:

1. Poor eating habits,

2. Genetic causes,

3. Hormonal disorders,

4. Insufficient physical activity.

Who Are Considered As 
Obese?

Obesity is determined through a me-

asure called body mass index (BMI). BMI 

is calculated by dividing the body weight 

(kg) by the square of height (m), and tho-

se with a BMI of 40 are called morbidly 

obese. First treatment approach to an 

obese patient typically consist of strict 

exercise programs and weight loss un-

der a dietitian’s supervision. The eligible 

patients among those who cannot lose 

weight by the aforementioned interven-

tions could be offered surgical treatment 

options.

Obese Patients Who Are 
Candidates for Surgical 
Intervention;

• Those with a BMI> 40 kg/m2

• Type 2 diabetes patients with a 
BMI> 35 kg/m2 

• Those with metabolic diseases 

such as hypertension or sleep apnea

In this group of patients, possible sur-

gical treatment methods for a specific 

SURGICAL TREATMENT 
OPTIONS FOR OBESITY

patient are determined as a result of re-

view of the patient’s data during the inter-

view.  The most important thing is that our 

patients gain a clear understanding of the 

procedure to be applied and have an une-

ventful postoperative adaptation period. 

Sleeve Gastrectomy
This method involves substantial re-

duction of gastric volume by surgical 

removal of approximately 75-80% of the 

stomach.  In this method, the stomach will 

be able to get much less food so calorie 

intake in the patient will diminish with con-

sequent weight loss. However, its actual 

weightlosing effect is due to the chan-

ge in the gastrointestinal hormones that 

help to modulate the hunger, the satiety, 

and the blood glucose levels. On the ot-

her hand, this surgical technique leads to 

metabolic improvement of the patients as 

effectively as gastric bypass; and prior to 

its weightlosing activity, it improves blo-

od sugar levels and provides a significant 

decrease or abolition of the need for insu-

lin. The disadvantages of this method are 

its irreversibility and requirement of long

term use of vitamin supplements.

Gastric bypass
It is the oldest surgical treatment mo-

dality of obesity. This procedure compri-

ses 2 stages. In the first stage, a very small 

stomach pocket is formed immediately 

after the esophagus, and in the second 

stage, the small intestine is connected to 

this stomach pocket at a certain distance. 

In this method, the food intake the patient 

is able to have is limited as in the case of 

sleeve gastrectomy and the hormonal 

alteration in the gastrointestinal system 

is more pronounced. Thus, the feeling of 

hunger will diminish and the feeling of sa-

tiety will increase. The blood glucose level 

will have a more stable course The gastric 

banding procedure (stomach stapling), 

which was frequently used for some time 

in the surgical treatment of obesity, is al-

most obsolete nowadays.

Gastric Balloon 
Procedure

It is another interventional method 

used in treatment of obesity. The gastric 

balloon is placed endoscopically into the 

stomach and inflated in the gastric fundus 

in order to benefit from its volumerestri-

cting effect. It could be kept in the stoma-

ch for a maximum period of 6 months to 

avoid any complications. After removal, 

it may be reimplanted to the same pa-

tient for another 2 or 3 times. Although 

it provides weight loss in the short and 

midterm, long term outcomes of the pro-

cedure are disputable.  It is mostly used in 

extremely obese patients for them to lose 

some weight before undergoing a surgi-

cal procedure. 

Op. Dr. Hakan Bozkurtoğlu
General Surgery

hakanbozkurtoglu@centralhospital.com

Obesity is defined as accumulation of abnormal and excess body fat to the extent that it 
leads to impairment of general health of the body. Obesity has emerged as an important 
social health problem seriously threatening public health, which has particularly increased 
worldwide over the last 20 years.

OBEZİTE
CERRAHİ YÖNTEMLERİ

The methods employed in 

surgical management of obesity 

can be divided into 3 categories.

1. Restrictive

(volume reducing) operations

2. Malabsorptive

(absorption reducing)

operations

3. Combined operations

Which Surgical 
Procedures Are Used?
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Why one needs aesthetic 
surgery after losing 
weight?

Those with a BMI above certain le-

vels, who could not achieve success in 

losing weight despite their attempts to 

lose weight by dieting, undergo bariatric 

(obesity) intervention performed by ge-

neral surgery, where the volume of the 

stomach is reduced. As a result of all the-

se, especially in those who dieted without 

consulting a dietician and doing exercise 

or in those who lost large amounts of 

weight in a short time after having bari-

atric surgery, the skin loosens, leading to 

the development of sagging and defor-

mities in the body. Younger people have 

relatively less deformation due to better 

skin elasticity, whereas women who gave 

birth or are at increased age have more 

skin deformities.

How are aesthetic 
procedures performed?

At the first stage, abdomen, waist, 

and hip region are considered. If there is 

not too much sagging in the waist and 

hip, it would be adequate to lift the ab-

domen only. However, if the sagging is 

marked, the abdominal lifting surgery is 

extended to the back and a 360 degree 

circumferential incision is made around 

the waist of the patient. This procedure, 

thus, allows for the elimination of excess 

tissues around the abdomen and waist, 

lifting the buttocks and correction of bu-

ildups on the sides. 

The next stage involves the breasts, 

back, and arms. Sagging in the breasts 

are mostly accompanied by depletion 

of a large amount of fat tissue inside the 

breasts, therefore, both breast lifting and 

breast implantation are performed. The 

surgical incision to be performed during 

this procedure is usually an incision of lol-

lipop appearance, which is made around 

the nipple and extended from the nipple 

to the breast crease. In order to remove 

the loose tissues in the back region, inci-

sions are made in such a way that they 

remain in the swimwear region, through 

which excess skin is removed. In order 

to abate sagging tissues of skin in the 

arms, excess skin is removed by a linear 

incision extending from the elbow to the 

armpit.

Sagging in the inner side of the legs 

requires a separate intervention, which 

involves making an incision from the gro-

in region, in which surgical scars are also 

disguised. In the leg lifting procedure, ex-

cess skin is stretched into the leg, but if 

this is not enough, a vertical incision ex-

tending downwards from median side of 

the leg may also be incorporated into the 

operation. For face and neck deformities, 

face lift surgery is performed. If neces-

sary, the loss of soft tissue is also replaced 

with fat injections to the face.

Post-operative period 
It is recommended that the intervals 

between operations be in the range of 3 

to 6 months. Depending on the operati-

on, some movements are restricted and 

corsets are prescribed to be worn du-

ring the postoperative period. Patients 

may resume their normal daily activities 

1 week after a postoperative hospital 

stay of 1-3 days. Usually, mild exercise is 

allowed after 3 weeks, and rigorous exer-

cise only after 6 weeks. Though the scars 

are long and obvious at first, they beco-

me less visible over time. 

After undergoing a properlyplanned 

body shaping surgery, patients can make 

a transition from a sagging and cachectic 

body image to a slim and dynamic body 

appearance.

Obesity is recognized as one of the most important diseases of our age. It has become 
a major problem worldwide because of altered dietary habits as well as altered food 
production methods. There are those who take up the challenge wisely, consulting a 
professional and getting assistance from a dietician, in contrary to a substantial number 
of those who try to lose weight using hearsay or wrong information.

GET İN SHAPE WİTH
“AESTHETİC PROCEDURES”
AFTER WEİGHT LOSS

Op. Dr. Afet Öncel Bozkurt
Aesthetic, Plastic & 

Reconstructive Surgery 

afetoncel@centralhospital.com

The most common types of de-

formities after weight loss are sag-

ging in the abdomen, around the 

waist, in the hip, and the breasts; fol-

ding in the back; sagging at the face 

and neck, loosening in the arms and 

sagging in skin of the legs, especially 

at the inner sides.

Body shaping is performed by 

a single series of operations, albeit 

rarely, and mostly by multiple series 

of operations, depending on the 

condition of the patient. During the 

operations, in order to correct the 

deformities, excess tissues are remo-

ved from these areas and lifting and 

tightening procedures are applied.

In which regions 
is sagging likely to 
occur?




