
Antibiyotikler sadece kendisine duyarlı 
olan bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon 
hastalığını tedavi eder. Her antibiyotik her 
enfeksiyon yapan bakteride etkili değildir.
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Obezite, insülin direnci, metabolik sendrom ve romatizma 
hastalığına sahip V.M, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rafet 
Yiğitbaşı tarafından yapılan başarılı Tüp mide ameliyatı ile 
sağlıklı hayata merhaba dedi. V.M, ameliyat öncesi ve son-
rası yaşadıklarını Gazete Central okuyucuları için anlattı. 

Obezite Cerrahisi ile 
Yeni Hayata “Merhaba”

Çocuklarda Besin Alerjileri
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Bir annenin sezaryen doğum sonrası 2. gebeliğinde nor-
mal doğumu tercih etme hikayesi. Normal doğuma giden 
yolda hangi süreçlerden geçildiği ve doğumun olduğu 
gün yaşananlar röportajın detaylarında .

Sezeryan Sonrası 
Normal Doğum
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ANTIBIYOTIKLER
HANGI DURUMLARDA

KULLANILMALI?

Çocukların en sık yaşadığı sağlık problemlerinden biri şüp-
hesiz besin alerjisidir. En fazla bebeklerde ek gıdaya geçildiği 
zaman görülen alerji, kimi zaman ufak belirtiler gösterirken, 
kimi zaman da acil müdahale gerektirebilir.

Lamine Porselen Dişler

Yüz Yogası Mı? Bilimsel 
Estetik Uygulamalar Mı?

Burun Anatominiz 
Kaderiniz Değil

BEL FITIĞI TEDAVİSİNDE 
AMELİYAT SON ÇARE Mİ?

CHECK-UP NEDİR?

Genellikle 30-50 yaş grubunda görülen bel fıtığı, ge-
lişme çağındaki çocuklarda da görülmektedir. Ağır 
işlerde çalışanlar, ağır fiziksel aktivitede bulunanlar, 
uzun süre oturanlar ve ayakta kalanlarda risk art-
maktadır.

Sağlıklı kişilerin geleceğe yönelik sağlık risklerini be-
lirleyerek, erken tanı ile  hastalığı  baştan teşhis etme-
ye yönelik yapılan muayene, laboratuvar ve tarama 
yöntemlerinin araştırmalarına Check-up denir. 
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Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 
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Bu uygulamalara Central Hospital yazarak hastanemize ulaşabilirsiniz.
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Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Gazete Central’ın 53. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni 
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyaca-
ğınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Bu sayımızda Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rafet 
Yiğitbaşı’nın gerçekleştirdiği obezite cerrahisinden bah-
sedeceğiz. Ayrıca Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji 
Uzmanı Dr. Hatice Güven ile antibiyotik kullanımları hak-
kında bilinmesi gerekenleri ve farklı hekim içeriklerinden 
derlediğimiz yazıları sizlerle paylaşacağız. 

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.

Gazete Central

Bu gazete basın meslek 
ilkelerine ve Tababet-i 
Şubat Kanunu hükümlerine 
uymaya söz vermiştir.
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Uzm. Dr. Hatice Güven Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı Opr. Dr. Alparslan Aşır
Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji 
Uzmanı

Genel Cerrahi Uzmanı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

1980 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Hatice 
Güven, 2017 yılından itibaren Central Hospi-
tal’da görev yapmaktadır.

1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, Genel Cerrahi Yüksek Lisansını 
tamamlayan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, aynı 
kurumda 1997’de Genel Cerrahi Uzmanlığı-
nı tamamladı. 1997 doçent, 2010 yılında pro-
fesör ünvanını alan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı 
2013 yılından bu yana Central Hospital’da 
Genel Cerrahi Departman sorumlusu ola-
rak görev yapıyor.

1992 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu olan Opr. Dr. Alparslan Aşır, 1999 
yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Be-
yin Cerrahisi anabilim dalında uzmanlığını 
almıştır. 2017 yılından itibaren Central Hos-
pital’da görev yapmaktadır.
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Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt Uzm. Dr. Salim Bereket Opr. Dr. Derya Berk
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Uzmanı

Dahiliye Uzmanı Kulak Burun Boğaz Uzmanı

2007 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu olan Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt, 
2014 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim 
veAraştırma Hastanesi Plastik ve Rekons-
trüktif Cerrahi Kliniği’nden uzmanlığını 
almıştır. 2015 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.

1993 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Opr. Dr. Derya Berk, 1997’de S.B. 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB 
alanında uzmanlığını almıştır. 2018 yılından 
itibaren Central Hospital’da Kulak Burun Bo-
ğaz Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
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Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan Opr. Dr. B. Levent Konur Uzm. Dr. Erdem Toprak
Kardiyoloji Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

1991 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden me-
zun olan Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan, 
1996 yılında İstanbul Üniversitesi Kardi-
yoloji Enstitüsü’nden uzmanlığını almış-
tır. 2010 yılından itibaren Central Hospi-
tal’da görev yapmaktadır.

1987 yılında Ankara Tıp Fakültesi ve 
Dundee Üniversitesi Tıp fakültesi’nden 
mezun olan Opr. Dr. B. Levent 
Konur, 1987-1992 yılları arasında 
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana 
Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 
tamamlamıştır. 2016 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1976 Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. 
Erdem Toprak, 1985 yılında Gülhane 
Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Ana Bilim 
dalında uzmanlığını tamamlamıştır. 2017 
yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

13 14 15

Uzm. Dr. Süha Ünüvar Opr. Dr. Cengizhan Kolata Dt. Elif Çelikel
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Diş Hekimi

1975 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu olan Uzm. Dr. Süha Ünüvar, 1983 
yılında Gata Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını 
almıştır. 2015 yılından itibaren Central Hos-
pital’da görev yapmaktadır.

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

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Bölümü’nden mezun olan Dt. 
Elif Çelikel, 2012 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

16 17 18

Uzm. Dr. Hicran Ercan Uzm. Psk. Aycan Bulut Esra Kaftan
Dermatoloji Uzmanı Uzman Psikolog Kurumsal İletişim Müdürü

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.

2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’nden mezun olan Uzm. Psk. Ay-
can Bulut, 2012 yılında Haliç Üniversite-
si’nden uzmanlığını almıştır. 2010 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yap-
maktadır.

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 koordi-
natörlüğünü ve Gazete Central’ın sorumlu 
yazı işleri müdürlüğünü sürdürmektedir. 
2012 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.
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Antibiyotik nedir?

Antibiyotik, hastalık nedeni olan (ol-

mayan) bakterileri öldüren veya üremele-

rini durduran, doğal yoldan bazı mantar-

ların ürettiği veya laboratuvar ortamında 

sentetik olarak elde edilen kimyasal mo-

leküller olup; ilk olarak PENİSİLİN’in keşfi 

ile 1941’de enfeksiyonların tedavisinde 

kullanılmaya başlanmıştır.

Antibiyotikler nasıl 
etki eder?

Antibiyotikler grubuna göre bakte-

rilerin ya dış duvarının veya zarının ya-

pılarını bozarak, ya protein üretimini en-

gelleyerek ya da kromozomlardaki DNA 

/ RNA’larını tahrip ederek çoğalmalarını 

engelleme veya öldürme yoluyla etki 

eder..

Antibiyotikler hangi 
hastalıkları tedavi 
ederler?

Antibiyotikler sadece kendisine du-

yarlı olan bakterilerin sebep olduğu 

enfeksiyon hastalığını tedavi eder. Her 

antibiyotik her enfeksiyonu yapan bak-

teriye etkili değildir, buna “etki spektru-

mu” denir.

Antibiyotiklerle tedavi 
edilebilen hastalıklar;

Bakteriyel Pnömoni ( zatüre), bron-

şit, anjin, farenjit ve diğer solunum yolu 

enfeksiyonları

Bakteriyel menenjit

İdrar ve genital bölgenin bakteriyel 

enfeksiyonları

Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan 

apseler

Cildin bakteriyel enfeksiyonları

Gastrit ve mide ülserlerine sebep 

olan Helikobakter tedavisinde

Bruselloz (çiğ süt / süt ürünleri ile 

bulaşan enfeksiyon)

Tüberküloz

En ciddi olarak; birçok enfeksiyon sı-

rasında bakterilerin kan dolaşımına ka-

rışarak diğer organlara yayılımı sonucu 

gelişen ölümcül olabilen Sepsis tablosu

Antibiyotik sadece sebep olan mik-

roorganizmaya karşı etkili olup, iyileşme 

vücudun bağışıklık sistemi tarafından 

gerçekleştirilir. Bu nedenle asıl olan bağı-

şıklığın güçlü hale getirilmesi için gerekli 

olan, beslenme, egzersiz, uyku, stres fak-

törlerine dikkat edilmelidir.

Enfeksiyonun şiddetine göre 

hafif enfeksiyonlarda sıklıkla 3-5 

gün yeterli olmakla birlikte orta 

ve şiddetli enfeksiyonlara 1-2 hafta, 

bazı özel enfeksiyonlarda örneğin 

Bruselloz da 2 ay, Tüberküloz da 

6-12 ay ’a kadar kullanılabilir. Bu 

kullanımlara hekim takiplerle karar 

verir. 

Antibiyotikler 
ne kadar süre 
kullanılmalıdır?

Hangi durumlarda 
antibiyotik kullanımı 
gereksizdir?

Antibiyotikler yalnız bakterilerle 

oluşan enfeksiyonlar içindir. Virüslerle 

olan enfeksiyonlarda etkisizdir.

Her ateş ile seyreden hastalık en-

feksiyon olmadığı gibi, her ateşli enfek-

siyon hastalığına da antibiyotik gerek-

meyebilir.

Başta soğuk algınlığı, nezle, faren-

jit, hafif-orta şiddette grip, basit ishaller 

gibi sık karşılaşılan enfeksiyonlar

Suçiçeği gibi döküntülü enfeksi-

yonlar

Hepatitler (viral hepatit A-B-C-D)

Mantar enfeksiyonları

Virüslerle oluşan diğer tüm enfek-

siyonlar

ANTIBIYOTIKLER
HAKKINDA BILINMESI GEREKENLER

Antibiyotiklerin yan 
etkisi var mıdır?

Yan etkileri ve alerji yapma özellikle-

ri vardır. Doktorunuz sizin durumunuza 

uygun antibiyotik seçimine karar verme-

li, olabilecek sorunlarda gerekirse başka 

grup ile değiştirmelidir. Doktorun tavsiye-

lerini dikkatle dinleyerek nasıl kullanılma-

sı gerektiğini anlamalı ve uygulamalıdır. 

(dozu, aralıkları, yemeklerle ilişkisi, olabi-

lecek yan etkileri)antibiyotikler hastalık 

yapmayan hatta bizim ihtiyacımız olan 

faydalı maddeleri, vitaminleri üreten fay-

dalı bakterileri ve hastalık yapan (pato-

jen) mikroorganizmalara karşı dengeyi 

koruyan bakterileri de yok ettiklerinden, 

ortamda daha zararlı bakterilerin çoğal-

maları sonucunda başta bağırsak düzen-

sizliği ve alerjiler olmak üzere ikincil has-

talıklara neden olabilirler.

Diğer önemli zararları; bakterilerin an-

tibiyotiklere karşı direnç kazanmalarıdır. 

Bilinçsiz ve sık antibiyotik tüketimi artık 

bakterilerin antibiyotiklerden etkilenme-

mesine yol açarak tedavisi güç hasta-

lıklar yapmasına yol açar. Daha kötüsü 

sadece kullanılan antibiyotiğe değil pek 

çok antibiyotiğe karşı çoklu direnç ge-

liştirerek, elimizde kullanacağımız sınırlı 

sayıda antibiyotik kalmasıdır. Bu durum-

da ileride dirençli bakterilerle yani hiçbir 

antibiyotikle tedavi edilmeyen salgınlar 

yaşama ihtimali olabilir. Bu gibi durum-

ları engellemek için hem hekimler olarak 

bizler, hem de toplum üstüne düşeni yap-

malı  ve Antibiyotikleri sadece gerektiğin-

de kullanmalıyız.

4.
Sayfa
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Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji Uzmanı



OBEZITE CERRAHISI ILE
YENI HAYATA “MERHABA”

5.
Sayfa

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı

rafetyigitbasi@centralhospital.com

Genel Cerrahi Uzmanı

sonucunda gerekli kriterleri karşıladığımı 

söyledi.  Diz probleminin önemli bir sebe-

bi olduğundan bahsederek operasyona 

karar verdik.

Kendimi Sağlıklı ve 
Çok Mutlu Hissediyorum

Ameliyata giderken uyanamayaca-

ğımdan çok korkuyordum ama her şey 

çok başarılı geçti. Uyandığımda “ben ne 

yaptım” diye kendi kendime sordum, bir 

süre sonra sakinleşince ne kadar doğru 

bir karar verdiğimi anladım.  Ameliyat 

sonrasında hiçbir ağrı yaşamamıştım, tek 

istediğim yatmak yerine kalkıp biraz do-

laşmak oldu.

Eve gittiğimde her gün daha mutlu, 

daha az yorgun hissetmeye başladım. 

Artık dinç uyanıyordum, kendimi çok iyi 

hissediyorum. Her şeyden önemlisi daha 

küçük porsiyonlarla doyabiliyorum. Bir 

gün içeceğim miktardan daha fazlasını 

içmeyi denedim ama olmadı yeterli gel-

diğini gördüm. Ameliyat sonrası kendimi 

daha sağlıklı, çok hafif ve çok mutlu hisse-

diyorum. İyi ki karar verip başarabilmişim.

Ameliyat Olmaya Nasıl 
Karar Verdiniz?

6 senedir tüm denemelerime rağ-

men kilomu kontrol altına alamıyordum. 

5 yaşımda romatizma teşhisi konulmuştu 

ve 35 yaşımdan sonrada ağır hormonlu 

ilaçlar kullanmaya başlamıştım. Bundan 

sonra kilom kontrolden çıkmaya başladı, 

ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışsam 

da bir türlü başarılı olamadım. 2-3 sene 

boyunca diyetisyen desteği aldım, biraz 

veriyordum fakat sonra yeniden almaya 

başlıyordum.

Romatizma Hastalığı 
Kilo Artışını 
Tetikledi

Romatizma hastalığım 

zamanla bütün ihtiyaçlarımı 

karşılamamı etkilemeye baş-

ladı. Dizlerim, omuzlarım ve 

boynum gibi birçok yerimde 

romatizma vardı. Yürüyemi-

yordum ve bu yüzden işe bile 

gidemez olmuştum. Bir süre 

sonra romatizma kaynaklı il-

tihaplar oluşmaya başladı bu 

yüzden yatalak olma derece-

sinde hareketsiz kalıyordum. 

Bu durum daha fazla kilo al-

mamı hızlandırmıştı. Dişimde 

oluşan bir apsede bile iltihap 

oranım yükseliyordu ve yata-

lak oluyordum. Kilom arttıkça 

şeker problemim gibi birçok 

hastalık da ortaya çıkmaya 

başladı. 

Ortopedik 
Problemler 
Ameliyata 
Yönlendirdi

Ortopedi doktorlarım ar-

tık ameliyat olmam gerektiğini söyledi. 

Tedavi olduğum için yediklerime ve kilo-

ma dikkat etmem gerektiğini söyleseler 

de yapamıyordum. Ortopedi doktorlarım 

mide ameliyatı olarak kilomu kontrol altı-

na almam gerektiğini anlattılar.  Doktorlar 

vesilesiyle Prof.. Dr. Rafet Bey’e ulaştım. 

Kendisine yaşadığım sorunlardan bah-

settim ve ameliyat olmak istediğimi söy-

ledim. Olduğum kilo ve yapılan tetkikler 

Hekim Görüşü
Bayan V.M. 46 yaşında, yıllardır mev-

cut Obezite ve ilişkili sorunlar nedeniyle 

başvurdu. Yapılan muayenesinde vücut 

ağırlığı 106 kg, boyu 1,54 m olup yürüme-

ye yardımcı aparat kullanmaktaydı. Yapı-

lan hesaba göre Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 

yaklaşık 45 kg/m2 olarak tespit edildi. Bu 

değer, tek başına obezite için uyguladığı-

mız Bariatrik Cerrahi için mutlak bir endi-

kasyon oluşturmaktaydı. Ayrıca hastanın 

dizlerinde yürümesini zorlaştıran deje-

neratif Artrit sorunu vardı. İlgili ortopedi 

hekimleri başka tedavi yöntemlerinden 

sonuç alamayıp, hastaya mutlaka kilo 

vermesini önermişler. Kilo ve-

rebilmek için, uygun diyet tek 

başına yeterli olmayıp yoğun 

fiziksel aktivitenin de gerek-

li olduğu düşünüldüğünde, 

dizleri problemli hastanın 

kilo vermesi imkansız hale 

gelmekte, hatta giderek kilo 

almaktaydı. Kilo verebilmek 

için tek seçenek cerrahiydi. 

Ameliyat hazırlık aşamasında 

bilimsel olarak zorunlu olan 

Endokrinoloji ve Psikiyatri de-

ğerlendirmelerinde, beklendi-

ği gibi hastada insülin direnci 

ve metabolik sendrom bul-

guları dışında bir özellik sap-

tanamadı. Hastamıza cerrahi 

yöntem olarak “Tüp Mide” 

diye bilinen “Sleeve Gastrek-

tomi” operasyonu uygulandı. 

48 saat sonra sıvı gıdalarla 

beslenir halde sorunsuz ta-

burcu edildi.  Ameliyattan 

2 hafta sonra yapılan rutin 

kontrolünde bile verilen 8 kg 

ile, dizlerinde belirgin rahatla-

ma olduğu ve kendini daha 

sağlıklı hissettiği bildirildi. Di-

ğer hastalarımızdan edindiğimiz tecrübe-

ye göre, bu hastamızın da giderek daha 

rahat fiziksel aktivitelerde bulunabileceği-

ni ve bunun yanında insülin direncinden 

ve metabolik sendromun etkilerinden de 

kurtulacağını ümit etmekteyiz. 



Cerrahi işlem sonrası  
memnuniyet

Bel fıtığı denildiğinde,  omurlarımız 

arasında vücudumuzun belirli oranlarda 

her yöne hareketine imkân veren, sıvı 

biyomekaniğine sahip ‘Disk’ ismi verilen 

yastıkçıkların yapısının bozularak omu-

rilik kanalı içine yer değiştirmesini anla-

maktayız. Bunun sonucunda her vaka 

için olmasa bile, bacağın büyük sinirini 

(siyatik sinir) oluşturan sinir köklerinin 

birine veya daha fazlasına bası ya da en 

hafif haliyle teması söz konusu olabil-

mektedir. Ayrıca, bozulmuş disk yapısı 

nedeniyle diskten salınan bir takım ajan-

lar şimik etki ile kök iritasyonuna yol açıp 

siyataljiye sebep olabilmektedirler.

Bel Fıtığı Tanısı Nasıl 
Konulur?

Günümüzde Manyetik Rezonans Gö-

rüntüleme (MRG) ile diskin kanal içine 

olan taşma derecesi ve köklerle olan iliş-

kisi ortaya konulabilmektedir. Bilgisayarlı 

Tomografi (BT) bize kemik kanal hakkın-

da önemli bilgiler vermektedir. MRG’de 

köke temas veya bir bası olmadan da şi-

mik etki ile siyatalji ağrıları olabilmektedir. 

Burada önemli bir hususu dile getirmek 

gerekir. Rutin radyolojik çalışmalarda 

(MRG ve BT) hastalara, sırt üstü yatar 

(istirahat) halde pozisyon verilmektedir. 

Bu durum, günlük yaşamda hastanın 

yapmak durumunda olduğu hareketler 

sırasında oluşan disk/ kök ilişkisini ortaya 

koyamamaktadır. Oysa hastaların büyük 

çoğunluğu ayakta durmakla, oturmak ya 

da oturur pozisyondan ayağa kalkmakla 

ağrılarının şiddetlendiğini ifade etmekte-

dirler. 

Kalıcı sinir 
harabiyetine dikkat...

Dinamik tetkiklerde, omurilik kanalı-

nın ve /veya köklerin dışarı çıktığı kanal-

ların (lateral reses, foramen) çaplarında 

değişikliklerin görüldüğü ortaya konul-

muştur. Dolayısıyla disk ve kök ilişkisi sta-

tikten ziyade dinamiktir. Öne, arkaya ve 

yana eğilmekle bu kanalın çapı daralıp 

genişlemektedir. Bazı durumlarda kaçı-

nılmaz olarak, aslen narin bir yapı olan 

sinir, kemik ve disk arasında adeta çiğ-

nenmektedir. Erken dönemde sinirin 

kanla beslenmesi bozulmakta, ödeme 

yol açmakta, bacakta sinir dağılım ala-

nında uyuşma, karıncalanma ve ağrı 

şikâyetleri gelişmekte ve ancak bu duru-

mun devam etmesi uzun dönemde kalıcı 

sinir içi harabiyetlere yol açabilmektedir. 

 

Tedavi yöntemleri neler?
Bel fıtığının tedavisi cerrahi ve cerrahi 

dışı (koruyucu-konservatif) tedaviler ola-

rak ayrılmaktadır. Gerek koruyucu gerek-

se cerrahi tedavi yöntemleri kendi içinde 

çok farklı tedavi modalitelerine sahiptir. 

Öncelikle acil gereklilik (ani ya da ilerleyi-

ci kuvvet kaybı, idrar kaçırma gibi) dışın-

da cerrahi tedavi önceden planlanmış bir 

zaman içinde elektif olarak yapılmaktadır. 

Bu planlamada hastanın tıbbi ve sosyal 

şartları, ameliyathanenin yoğunluğu gibi 

bir takım faktörler rol oynamakta olup 

hekim ve hasta tarafından ortaklaşa be-

lirlenmiş bir tarih söz konusudur. Genel 

yaklaşım, sadece ağrı şikâyeti bulunan 

hastalarda ameliyattan önce 6-8 hafta 

kadar koruyucu tedavinin uygulanabile-

ceği yönündedir. Bununla birlikte, cerrah 

sadece ağrı şikâyeti olan olgularda dahi 

akılcı bir insiyatif kullanarak cerrahiye ka-

rar verebilir. Ancak toplumdaki genel kanı 

BEL FITIĞI TEDAVISINDE 
AMELIYAT SON ÇARE MI?

bu yönde olmayıp ameliyatı ‘son çare’ 

olarak nitelendirmekte ve ‘Ameliyat olan-

lar iyileşmiyor’ olarak ifade etmektedirler. 

Maalesef eldeki mevcut veriler ile cerrahi 

tedavi gerektiren ve gerektirmeyen has-

talar arasında net bir çizgi bulunmamak-

tadır. Bir kısım hasta grubu cerrahiyi dü-

şündürmekte olup konservatif tedaviden 

fayda görürken, tıbbi tedavinin yeterli 

olacağı ön görülen diğer bir grup hasta-

da sonuçta cerrahi tedaviye gidebilmek-

tedir. Günümüzde tanı yöntemlerindeki 

ilerlemeler sayesinde bu durum giderek 

netleşmektedir.

Hasarın kalıcılığını 
belirleyen faktörler

Cerrahide temel amaç sinir üzerin-

deki baskının kaldırılması olup teknolojik 

gelişimler (mikroskop, endoskop, skopi 

gibi) cerrahinin risklerini makul seviyele-

re indirilmiştir. Cerrahi ile hasarlı sinirin 

direkt tedavisi mümkün olmayıp zaman 

içinde hasarın düzelmesi umulmaktadır. 

Hasarın kalıcılığını da sinirin baskı altında 

kalma süresi ve ciddiyeti belirlemektedir. 

Cerrahinin son çare olarak görülmesi, 

hastaların konservatif tedavi ile değerli 

vakitlerini kaybetmelerine yol açmakta, 

sinir içinde harabiyetlerin gelişmesi (int-

ranöral fibrozis) nedeniyle cerrahiden de 

tam kür sağlama şanslarını yitirmektedir.

Hastalar son çare olarak 

cerrahiye gittiklerinde ameliyat 

sonrasında duyu kusurları ve 

nöropatik ağrılarının devam et-

tiğini görmekteler bu sebeple 

cerrahi sonrası memnuniyetleri 

azalmaktadır. Bel ağrılarında te-

davinin belirlenmesi aşamasın-

da bir Beyin Cerrahının fikrinin 

alınması, onun deneyimlerinden 

faydalanılması, uygun tedavi 

yönteminin belirlenmesinde 

veya hiç değilse cerrahi öncesi 

en uygun konservatif tedavi sü-

resinin tanımlanmasında önemli 

olup seçilmiş vakalardaki cerrahi 

başarıyı daha da arttıracaktır.

6.
Sayfa

Siyatalji adı verilen kalçadan bacağa doğru yayılan ağrıların en sık rastlanan sebebi 
tıbbi literatürde ‘Lomber Disk Hernisi’ olarak bilinen bel fıtıklarıdır. Ağırlıklı olarak 
30-50 yaş grubunda görülmekle beraber artık gelişme çağındaki çocuklarda dahi 
görülmeye başlamıştır. Ağır işlerde çalışanlar, ağır fiziksel aktivite gösterenler, uzun 
süre oturanlar ve ayakta kalanlarda risk artmaktadır.
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YÜZ YOGASI MI?
BİLİMSEL ESTETİK

UYGULAMALAR MI?
Son dönemde Uzakdoğu’dan ülkemize “yüz yogası” isimli bir akım ulaşmış durumda. 
Yüz bölgesine özel hareketlerle gerçekleştirilen bu yoga ile kırışıklıkların 
önlenebileceğine inanılıyor. Öyle ki birçok kişi kulaktan kulağa tavsiyelerle yayılan 
bu yüz yogası ile yaşlanmanın önüne geçmeye çalışıyor. Peki, yüz yogasının anti-aging 
etki yarattığı ne kadar doğru? 

7.
Sayfa

Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt

afetoncel@centralhospital.com

Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzmanı

Yüzyıllar boyunca nerdeyse tüm kül-

türlerde insanlar ebedi gençliğin peşinde 

koşmuşlardır. Yaşlanma insan hayatının 

kaçınılmaz sonudur ve yüzümüze kırışık-

lık ve sarkma olarak yansır. Günümüzde 

yaşam süresi uzadıkça genç görünme de 

bir o kadar değerli oldu. Bu amaçla uygu-

lanan botoks, dolgu, lazer, kimyasal pee-

ling, yüz germe, göz kapağı operasyon-

ları, kaş kaldırma gibi tıbbi müdahaleler 

dışında yüz akupunkturu, yüz yogası gibi 

alternatif yöntemler geliştirildi. Bu yön-

temler geleneksel tıbbi yöntemlerden 

daha ucuz ve az girişimsel olduğu için bir 

anda popüler oldu. 

Özellikle Uzakdoğu’da popüler olup 

yaygınlaşan yüz yogasının ve yüz eg-

zersizlerinin etkinliği ile ilgili çeşitli araş-

tırmalar mevcut. Bu çalışmalardan bir 

kısmı egzersizleri desteklese de ellerinde 

yeterli bir kanıt yoktur. Egzersizlere bağ-

lı yanak kaslarında hacim artışı olsa bile 

mimik kaslarını çok kullanmaya bağlı kaz 

ayaklarında, alın çizgilerinde, kaş arasın-

daki çizgilerde artış kaçınılmaz olur. Bu 

da bizi istenmeyen sonuçlara doğru gö-

türür.

Düzgün beslenme, düzenli egzersiz 

ve güneş ışınlarından korunma daha 

genç bir cildin temel kurallarıdır. Bunlarla 

birlikte kırışıklıkların tedavisinde etkinliği 

kanıtlanmış olan dolgu uygulamaları, bo-

toks, lazer ve estetik cerrahi girişimler ile 

yaşlanmayı çizgilerini geciktirmek müm-

kündür..

Botoks

Botoks, Clostridium botulinum isimli 

bir bakteriden üretilen bir bakteri tok-

sindir, yılan zehiri değildir. Botoks, özel 

iğneler aracılığıyla yüzün sorunlu böl-

gelerinde kas içine verilir, kaslara olan 

elektriksel iletiyi bloke ederek, uygula-

nan bölgedeki kasın fonksiyonunu ge-

çici olarak azaltır veya yok eder. Kaslar 

kasılamayınca, üzerindeki ciltte oluşan 

mimik kırışıklıklarında gözle görülür bir 

şekilde azalır. Botoksun kullanım alanları 

alın ve göz kenarındaki çizgileri gide-

rebilen en iyi yöntemlerden biridir. Bir 

maskeleme yöntemidir. Uygulama ile 

yüz daha dinamik ve aydınlık bir ifadeye 

sahip olur. 

Dolgu

Yüzdeki ince çizgilerden kurtulmak 

amacıyla veya yüze hacim kazandırmak 

için kullanılan dolgu uygulaması ile yüz-

deki derin kırışıklar, çökük ya da sarkık 

yanaklar yok olur ve doğal yüz kontur-

ları geri döner. En çok kullanılan dolgu 

maddesi Hyaluronik asittir. Sıklıkla du-

dakta, yanakta, ağız kenarı kıvrımlarında, 

derin kaş arası çizgilerinde ve belirgin 

gözyaşı oluğunda kullanılır.

Cerrahi Girişimler

Yüz germe ameliyatı, üst, orta ve alt 

yüz bölgelerinin tamamını içeren, yüz-

deki yaşlanma belirtilerini geriye çevir-

me yani yüz gençleştirme ameliyatıdır. 

Yanak, çene kenarları ve boyun sark-

malarını toparlayarak cildinizi genç bir 

görünüme kavuşturmak amacıyla yapıl-

maktadır. Derin çizgiler, sarkmalar, nor-

malden fazla bulunan yağ dokuları gi-

derildiğinde yüzünüz daha canlı, doğal, 

genç ve daha dinamik görünmektedir. 

Göz kapağı ameliyatında üst ve alt 

göz kapağı ayrı ayrı değerlendirilir. Üst 

göz kapağı değerlendirilirken kaş düşük-

lüğü olup olmadığı mutlaka göz önünde 

bulundurulmalı.
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BİR HAYAT İÇİN

CHECK-UP YAPTIRIN
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Dahiliye Uzmanı

Check-Up Nedir?

Sağlıklı kişilerin geleceğe yönelik sağ-

lık risklerini belirleyerek, erken tanı ile  

hastalığı  baştan teşhis etmeye yönelik 

yapılan muayene, laboratuvar ve tarama 

yöntemlerinin araştırmalarına Check-up 

denir. Kişinin bir şikayeti varsa ona yöne-

lik olarak uzman hekim muayenesi ve la-

boratuvar araştırmaları check-up değildir.

Check-Up Kimlere 
Uygulanır?

Her yaş grubun - da ve cinsiyette-

ki kişiler için yapılacak check-up prog-

ramları vardır. Anne karnındaki bebekte 

oluşabilecek risklerde dahi erken tanı 

araştırmaları yapılabilmektedir. 

25 – 30 yaşına kadar sağlıklı olduğu-

muz düşünülmekle birlikte bu yaşlarda 

da ailesel risk faktörlerine göre faklı che-

ck-up programları uygulanabilmektedir. 

Check-Up İle Tüm 
Hastalıklar Teşhis 
Edilebilir mi?

Check-up ile teşhis edilemeyecek 

hastalık yoktur. Ancak insan ve biyolojik 

canlı çevre sözkonusu olduğundan che-

ck-up sırasında çok yeni gelişmekte olan 

bazı sorunlara tanı konamayabilir. Bu du-

rum oldukça seyrek görülmektedir.

Check-Up Hangi 
Testlerden Oluşur?

Kişinin dahiliye muayenesi yapıl-

dıktan sonra uygulanacak check-up 

programı doktor tarafından belirlenerek  

check-up yaptırmak isteyen kişilere bilgisi 

verilir.

Standart bir check-up’ta kan sayımı, 

tam idrar tahlili, kan şekeri, kolesterol, kara-

ciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon 

testleri, elektrokardiyografi, karın ultraso-

nu bulunur.

40-50 yaş grubunda ultrason, akciğer 

grafisi, mamografi, smear, dışkıda gizli kan,  

erkeklerde prostat taramasına yönelik 

testler, 50 yaş üstünde kolonoskopi yapılır. 

Ayrıca ailesel yatkınlık ya da belli bir risk 

varsa ona yönelik farklı testlerde yapılabi-

lir.

Check-Up’a Başvurmak 
İçin Ne Yapılmalıdır?

Check-up yaptırmaya karar veren kişi-

lerin, hangi sağlık kuruluşunda check-up 

yaptırmak istenirse istensin öncelikle telefon 

veya sağlık kuruluşuna başvuru ile check-up 

danışmanları ile görüşmesi önerilmekte-

dir. Hasta danışmanlarının vereceği bilgiler 

doğrultusunda tüm check-up doktor mua-

yeneleri, testler ve görüntüleme yöntemleri 

randevuya dönüştürülerek planlanmakta 

ve kişi belirlenen tarihte davet edilerek che-

ck-up işlemlerine başlanmaktadır.

Check-Up için Ne Kadar 
Süre Gereklidir?

Check-Up planlama, hasta hastane-

ye gelmeden önce danışmanlar aracılığı 

ile yapılacak tetkikler ve görüntüleme 

yöntemlerinin randevuları planladığı 

için misafirimiz büyük bir zaman kaybı 

yaşamamaktadır. Yaklaşık 4-5 saat bir 

zaman zarfında tetkikler, görüntüleme-

ler ve doktor muayeneleri tamamlanır. 

Muayeneler sonucunda başka bir sorun 

saptanmaz ise yarım gün gibi bir süreç-

te misafirimizin check-up programı ta-

mamlanmış olur. 

Rutin olarak yılda bir kez 
check-up yaptırmak yeterli-
dir. Eğer kişide daha önce-
den bir risk saptanmış ise 
ilgili uzmanın önerdiği sık-
lıkta hastaya yönelik testler 
tekrarlanmalıdır.



Gelişen Teknoloji 
ile Ameliyatlar 
Artık Çok Konforlu 

Geçtiğimiz yılda özellikle bu-

run cerrahisinde çok yol katedil-

miş ve endoskoplarında devreye 

girmesiyle burun içinde neredey-

se keşfedip ulaşıp müdahale ede-

mediğimiz hiçbir nokta kalma-

mıştır.

Kullanılan yeni tekniklerle 

ameliyat süreleri kısalmış, morluk 

şişlik miktarları minimize olmuş, 

başarı yüzdeleri çok yükselmiş-

tir. Ameliyat sonrası konforun da 

maksimum seviyeye ulaşması 

için alınan önlemlerle artık fonk-

siyonel ve estetik olarak burun 

problemlerimiz kaderimiz olmak 

zorunda değildir.

BURUN ANATOMINIZ 
KADERİNİZ DEĞİL!

Burun;  solunum yolu başlangıcı ve 

koku duyusu ana merkezi  olduğu için 

fonksiyonel olarak,  yüzümüzün tam orta-

sında  ve  insanların ilk bakışta dikkatini çe-

ker şekilde öne doğru çıkıntılı olması sebe-

biyle de estetik açıdan son derece  önemli 

bir organımızdır.

Burun; dışardan görünen çatısı, iç des-

tek mekanizmaları, solunum pasajı ve si-

nüsleriyle bir bütündür. Yapılacak her mü-

dahalede bu yapılar tümüyle göz önünde 

bulundurulmalı, bütünsel bir yaklaşım 

tercih edilmelidir. Burun piramit şeklinde; 

içinde kemik ve kıkırdaktan oluşan “sep-

tum”  adı verilen bir orta destek yapısı, bu 

yapının her 

iki yanında 

yer alan bi-

rer solunum 

yolu ve alı-

nan havanın 

ısıtılıp, nem-

lendirilip, ge-

nize doğru 

y ö n l e n d i -

r i lmesinde 

rol oynayan  

“konka” adını 

verdiğimiz 

burun etleri 

ve bu kon-

kalar arasına 

açılan sinüs ağızları ile son derece kompli-

ke bir yapıdır. Bu iç yapıyı, alına yakın üst 

bölümde burun kemiği ve dudağa yakın 

alt kısımda da burun dış kıkırdakları bir 

çadır gibi örtmektedir.  Burun ucu dediği-

miz en çıkıntılı kısım ve yana doğru açılan 

kanatlarda ise, görünümde olduğu kadar 

fonksiyon üzerinde de büyük öneme sa-

hip, hareketli kıkırdaklar mevcuttur.

Burun tıkanıklığı 
nedir?

Ne zaman müdahale gerekir? Bir bu-

run deliğinden daha iyi nefes alındığı halde 

diğerinde sürekli bir tıkanıklık hissi, burun 

yerine ağızdan nefes alma eğilimi, özellikle 

çocuklarda devamlı ağzı açık dolaşma hali, 

hiçbir zaman yeteri kadar nefes alınamadı-

ğına dair şüphe, sürekli horlama ve yorgun 

uyanma, en basit soğuk algınlığında dahi 

hastalığın çok uzaması, beraberinde alın 

ve yüz bölgesinde ağrılarla beraber sinüzit 

atakları geçirilmesi, orta kulak iltihabına yat-

kınlık, sürekli geniz akıntısı gibi durumlarda; 

artık burun içi yapıların anatomik ve muko-

zal patolojiler açısından değerlendirilmesi 

mutlak gereklidir.

 Burundan yeteri kadar nefes alamama 

durumu, genç yaşlarda kişileri çok rahatsız 

etmeyebilir ve minimal bir sorun gibi de-

ğerlendirilebilir. Ancak yıllar içinde yaşlan-

manın getirdiği yumuşak dokulardaki gev-

şeme ile burun ucunun aşağı doğru yer 

değiştirmesi ya da kentsel yaşam ve suni 

beslenme koşullarının kaçınılmaz sonucu 

olarak gelişen alerjik patolojiler, kilo alma 

gibi ek sorunlar ile kişinin hayat ve uyku ka-

litesini bozmakta, artık tahammülü güç bir 

durum haline gelebilmektedir. Horlama ve 

uyku apnesi, sinüzit ve kronik farenjit gibi 

sorunların belli oranlarda temelde burun 

kıkırdak ve kemik yapıları ile burun etlerinin 

kronik patolojileri sonucu geliştiğini günü-

müzde artık net olarak bilmekteyiz. Yapısal 

sorunlar dışında özellikle çocuklarda geniz 

eti büyümesi, alerji,  polip adını verdiğimiz 

burun içinde normalde olmaması gereken 

etlerin büyümesi gibi mukozal hastalıklar, 

nadiren de olsa iyi veya kötü huylu tü-

möral oluşumlar da burun tıkanıklığı ve 

burunda şekil değişikliği sebebi olabilir. 

Bu nedenle burun tıkanıklığı veya burunla 

ilgili şekilsel problemi olan tüm kişiler bir 

kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı ta-

rafından mutlaka değerlendirilmelidir.

Burunda estetik ve 
fonksiyonel problemler 
aynı müdahale ile 
giderilebilir mi? 

Burun orta desteğini sağlayan sep-

tum, genetik ya da travmatik nedenlerle 

sağa ve/veya sola kayarak solunum pa-

sajını kapattığında, 

dış görüntüye hiç 

müdahale etmeksi-

zin yalnızca bu yapıyı 

içerden düzeltme işle-

mine “Septoplasti” adı 

verilir. Burun üstünü 

çadır biçiminde örten 

kemik ve kıkırdak ça-

tının yalnızca şekilsel 

bozukluklarının tek ba-

şına düzeltilme işlemi 

ise “Rinoplasti” olarak 

adlandırılır. Ancak dış 

çatı ve iç destek me-

kanizmaları birbiri ile 

girift bir yapıya sahip 

olduklarından genellikle her iki yapıda eş 

zamanlı olarak deformasyonlar görülmek-

te, bu nedenle de hem fonksiyonu hem 

de estetik görünümü oluşturmaya yönelik 

olarak her iki cerrahi aynı anda yapılmakta 

olup, bu operasyonu da “Septorinoplasti” 

olarak isimlendirmekteyiz. Hayatının bir 

döneminde burun estetik operasyonu ol-

mayı planlayan kişilerde, septumda da eğ-

rilik mevcutsa, her iki cerrahinin eşzamanlı 

yapılması elimizdeki çok kıymetli kıkırdak 

malzemenin uygun şekilde kullanılabilme-

si açısından son derece önemli bir ayrın-

tıdır. Bu operasyonların her birine “konka” 

dediğimiz burun etlerinin cerrahileri ve 

kısman sinüs cerrahileri de aynı seans da 

eklenebilir. 
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Çocukların en s ık yaşadığı 

sağl ık problemlerinden bir i  şüp -

hesiz besin aler j is idir.  En fazla 

bebeklerde ek gıdaya geçi ldiği 

zaman görülen aler j i ,  k imi zaman 

ufak bel ir t i ler  göster irken,  k imi 

zaman da aci l  müdahale gerekt i -

rebi l iyor.  Bi lhassa söz konusu ço -

cuklar olduğunda daha da önemli 

bir  hal  a labi len aler j i ler,  çoğunluk-

la  a ler j i  yapan besinin tüket i lme -

sinin ardından i lk dakikalar ya da 

i lk  saat lerde ortaya çık ıyor. 
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Halk arasında gebelik ya da hamilelik şekeri olarak bilinen gestasyonel diyabet, şeker 
hastalığı olmayan bir anne adayında da oluşabiliyor. Anne ve bebek sağlığı açısından 
risk yaratabilen bu durum, hamile kadınların yaklaşık yüzde 5’inde rastlanıyor. Ancak 
hamilelikte yaptırılan şeker yükleme testi ile anne ve bebekte oluşabilecek birçok sağlık 
problemi önceden tespit edilebiliyor. 

Gebelik şekeri dikkate 
alınmalı

Gebelik şekeri (gestasyonel diyabet); 

hamilelik öncesi şeker hastalığı bulunma-

yan bir anne adayının gebelik dönemin-

de kanındaki glikoz (şeker) seviyesinde 

yükselme saptanmasıyla ortaya çıkar. 

Gebelik şekeri, gebe kadınların yaklaşık 

yüzde 3-5’inde rastlanır. Yüzde 90’ı ise 

gebelik sırasında fark edilir. Hamilelik dö-

neminin 24. ve 28. haftalarında yapılacak 

şeker yükleme testi ile gebelik şekeri tes-

pit edilebilir.

Şeker yükleme testi 
ile sağlık problemleri 
belirlenebilir 

Hamilelikte şeker yükleme testi yaptır-

manın anne ve bebek sağlığı açısından za-

rarlı olup olmadığı en çok merak edilen ve 

tartışılan konulardan biridir. Ancak gebelik 

süresince anne ve bebekte oluşabilecek 

herhangi bir sağlık probleminin önceden 

tespit edilebilmesi için şeker yükleme testi-

nin yaptırılması gerekir. Şeker yükleme testi 

sırasında vücuda şeker yüklenmesi, sağlıklı 

bünyelerde hem bebek hem de anne için 

sakınca teşkil etmez. Çünkü vücutta şeker 

testi sırasında yüklenen kan şekerini den-

geleyen ve kısa sürede normal seviyeye 

düşüren bir mekanizma vardır. 

Gebelik şekerinde risk 
grupları

Hamilelikte oluşabilecek gebelik şekeri 

yüksek riski, riskli ve riskli olmayan grup 

olarak üçe ayrılır. Vücut kitle indeksi (BMI) 

yüzde 30’nin üzerinde olan gebeler yük-

sek risk grubundadır. Gebelikte tekrarlanan 

ve açıklanamayan bebek kayıpları ve kötü 

gebelik öyküsü olan kadınlar risk grubun-

dadır. Ayrıca iri bebek doğumu yapanlar, 

ailesinde diyabet öyküsü olanlar, polikistik 

over (yumurtalıklarda irileşme ve küçük 

kistler oluşması) hastaları, 25 yaş üzeri ka-

dınlar, önceki gebeliğinde diyabet öyküsü 

olanlar ve zor doğum yaşayan (omuz takıl-

ması) kadınlar da bu grupta yer alır. 25 yaş 

aralığında olan kadınlar, ilk gebeliği olanlar 

ve ailesinde herhangi bir şeker hastalığı ol-

mayan kişiler ise risk grubu dışındadır.

Tanı için 75 gramlık 
şeker yükleme testi 
yeterli

Gebelik şekerinin tanısı için güncel 

yaklaşım olarak kabul edilen 75 gramlık 

şeker yükleme testi anne adayına uygu-

lanır. Test sonuçlarında açlık kan şekeri 

92 mg/dl, 1. saat kan şekeri 180 ml/dl, 2. 

saat kan şekeri 153 gr/ml altında ise bu 

değerler normal olarak kabul edilir. An-

cak çıkan sonuçlardan herhangi bir de-

ğer yüksek ise anne adayı risk grubun-

dadır. 

Tanısı konan ve kan şekeri istenilen 

seviyede takip edilen gebelerde sağlık-

lı bir gebelik süreci ve doğum imkanı 

sağlanabilir. Bu taramanın yaptırılmama-

sı halinde ise tanı koyulamayan yüzde 

50’lik kısımdaki anne adayında ve bebek-

te bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir.  

 

Bebekte gelişme gerili-
ği ve organ anomalileri 
oluşabilir.

Bebekte oluşabilecek sorunlar ise; 

organ anomalileri (omurga, kalp vb), bü-

yüme gelişme geriliği, diyabet riski, zor 

doğuma bağlı doğum travmaları, yeni 

doğan döneminde uzamış sarılık, hipog-

lisemi (kan şekerinin normal seviyeden 

daha düşük olması), hipokalsemi (kanda-

ki kalsiyumun aşırı derecede azalması), 

hipomagnezemi (kandaki magnezyum 

düzeyinin normalin altına inmesi) ve 

yeni doğan solunum problemleridir.

Tedavide ekip çalışması 
gerekli

Tanı koyulduktan sonra kan şekeri-

nin hedeflenen seviyelerde tutulabilmesi 

için anne adayına diyet, egzersiz ve ilaç 

tedavisi planlanmalıdır. Diyabet sistemik 

bir hastalık olduğundan ve vücuttaki tüm 

organları ilgilendirdiğinden; anne adayının 

kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, en-

dokrinoloji uzmanı, beslenme ve diyet uz-

manının da bulunduğu multidisipliner bir 

yaklaşımla yakın takibe alınması gerekir. 

Unutulmamalıdır ki gebelik şekeri bir son-

raki doğumda yüzde 60 oranında tekrar-

lar. Gebelik şekerlerinde ileriki dönemlerde 

diyabet olma oranı ise yüzde 26’dır. 

Risk grubunda 
olmayanlarda düzenli 
kan şekeri testi 
yaptırmalı

Gebelik döneminde şeker yükleme 

testinin atlanmaması gerekir. Çeşitli se-

beplerle test yaptırmak istemeyen ge-

beler ise, risk grubunda olmasalar bile 

düzenli olarak açlık kan şekeri testini yap-

tırmaları gerekir. Gebelik süresince açlık 

kan şekeri 95 ml/dl’ı, tokluk kan şekeri de 

140 ml/dl’ı aşmamalıdır. Hemoglobin A1c, 

yani glikozillenmiş hemoglobin kan tah-

lili de (HbA1C) yüzde 6’yı geçmemelidir. 

HAMILELIKTE
ŞEKER YÜKLEMESI
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LAMINE
PORSELEN DIŞLER

Lamina, Latince kökenli bir kelimedir, yaprak anlamına gelir. Gülüş tasarımında 
dişlerin ön yüzeyine yapılan, istenilen diş formu ve diş rengini vermek amacıyla 
yapıştırılan 0,3-0,7 mm kalınlığında oldukça doğal ve estetik olan, ince porselen 
yapılardır.

Porselen laminate veneer tekniği, ön 

dişler için günümüzde en konservatif ve 

sonuçları ideale en yakın estetik uygula-

ma yöntemlerinden biridir. Dişlerin ön yü-

zeyinden çok az bir aşındırma yapılması 

yeterli olmaktadır, hatta bazı durumlarda 

hiç aşındırma gerekmeyebilir.

Laminate Porselen 
Veneer Hangi 
durumlarda uygulanır?

Dişlerin arasındaki diestama(aralık)

ların kapatılmasında

Dişlerin formunun düzeltilmesinde,

Ön dişleri kırık veya aşınmış olan kim-

selerde diş boylarının uzatılmasında,

Kırık veya çatlak dişlerin tedavisinde,

Diş renginden memnun olmayan ki-

şilerde,  bleaching (beyazlatma) işlemleri-

nin yeterli gelmeyeceği antibiyotik nede-

ni ile renklenen dişlerde ve kalıcı beyazlık 

isteyen hastalarda, 

Gülüşünü beğenmeyen hastalarda 

gülüş tasarımı amacıyla, 

Hafif çapraşık dişlerin düzeltilmesinde 

ortodontik tedavi (tel takılması) ve porse-

len kuron(kaplama)lara alternatif olarak,

Ön dişlerde büyük dolguların olduğu, 

ideal  estetik görünümün tam sağlana-

madığı durumlarda,

 Kalıtsal yapı bozukluklarında

Laminate Porselen 
Veneerin Avantajları

Yapımı için diş yüzeyinden çok az 

madde kaldırılır. Kuron yapımında oldu-

ğu gibi dişin çepeçevre küçültülmesine 

gerek yoktur.

Sigara, çay, kahve gibi gıdalarla bo-

yanmazlar. 

Metal içermedikleri için dişetlerinde 

zamanla gri bir yansımaya neden olmaz-

lar. 

İnce ve saydam oldukları için ışığın 

geçmesine izin verirler ve uygulandığı 

dişlerin tamamen doğal görünmesini 

sağlarlar.

Yapımı oldukça kısa sürer, çoğu za-

man iki seans yeterli olabilmektedir.

Laminate Porselen Ve-
neerin Dezavantajları

Diğer diş tedavisi seçeneklerine göre 

sağlık ve estetik açısından birçok üstünlü-

ğü olmasına rağmen, tedavi ücreti daha 

yüksektir.

Teknik hassasiyeti çok yüksektir. Bu 

nedenle, hem diş hekimi, hem de çalışılan 

diş laboratuar bağlamında, özel ve teknik 

bir çalışma ve hassasiyeti gerektirir.

Yapıştırılmadan önce oldukça kırıl-

gandırlar.

Laminate Veneer Hangi 
Durumlarda Yapılamaz?

Hastada kapanış bozukluğu varsa, alt 

çene önde veya dişler baş başa kapanı-

yorsa,

İleri dereceli florozis (dişlerde sarı be-

yaz lekeler) varsa,

İleri derecede renklenmeler (Lamina-

te Veneerlerin renk yansımasını kapata-

mayacağı durumlar) varsa,

İleri dereceli diş sıkma ve gıcırdatma  

gibi durumlar varsa,

Dişte yeterli mine dokusu yoksa,

18 yaşından küçüklerde laminate por-

selen veneer yapılması uygun değildir.

Laminate Yapılırken 
Herhangi bir acı veya 
ağrı hisseder miyim?
İşlemler sırasında lokal anestezi ile diş/
dişler uyuşturulduğu için herhangi bir 
ağrı veya acı duyulmaz. Bazı dişlerde hiç 
anestezi dahi gerekmeyebilir.

Laminateler Uzun 
Ömürlü müdür?
Ağız hijyenine dikkat edilirse diş fırçalama, 
diş ipi kullanımı düzenli yapılırsa yıllarca 
sorunsuz olarak kullanılabilir.

Laminateler Dayanıklı 
mıdır?
Laminateler yapıştırılana kadar çok kırılgandır, 
yapıştırıldıktan sonra ise oldukça dayanıklıdır. 
Dişi kırabilecek her türlü alışkanlık veya sert gıda 
laminayı da kırabilir. Diş gıcırdatma, kalem ısırma, 
sert kuruyemiş yeme alışkanlıkları dişlere olduğu 
gibi laminatelere de zarar verebilir.

Özel Bakım gerektirir mi?
Laminatelerin bakımı da normal dişler gibidir. 
Günde 2 kez fırçalama, günde 1 kez diş ipi 
kullanımı, 6 ayda bir diş hekiminin kontrolü 
yapılması gereken rutin uygulamadır.
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Ultraviole ışınlarının (UV) normal 

şartlarda cilt üzerinde çok önemli et-

kileri bulunur. Fakat günümüzde ik-

limsel değişiklikler, ozon tabakasında 

incelme ve güneşin yaydığı ultraviole 

ışınlarında artış görülür oldu. Bu gibi 

durumların yaşanması da ultraviole 

ışınlarının deri üzerinde olumsuz et-

kiler bırakmasına yol açmaya başladı. 

Bronzlaşma, ultaviole etkisi ile deri 

pigmentasyonlarının artması olarak 

açıklanır. Fakat artık ultraviole ışınları 

derideki hücrelerin DNA’sına zarar 

vermeye başladı. Sonraki süreçte ise 

deri kanseri oluşumuna dahi neden 

olabiliyor. 

Cilt Lekeleri 
Çoğunlukla Yüzde 
Meydana Geliyor

Korunma yöntemlerine uyulmadan ge-

çirilen yaz mevsimleri, ne yazık ki başta cilt 

lekeleri olmak üzere çeşitli cilt problemleri 

ile sonlanıyor. Bu cilt lekeleri ise vücudun 

en fazla güneşe maruz kalan bölgesi olan 

yüzde, özellikle alın ve yanaklarda oluşuyor. 

Fakat vücudun diğer bölgelerinde de mey-

dana gelebiliyor. Lekeler genellikle hemen 

yaz sonrasında oluşurken, kış aylarında nis-

peten hafifliyor. Gebelik, doğum kontrol hapı 

kullanımı gibi hormonal değişimler de lekele-

rin oluşumunu kolaylaştırabiliyor. Dolayısıyla 

doğum kontrol hapı kullananların ve gebele-

rin daha dikkatli olması gerekiyor.

Cilt lekeleri en fazla 
mevsim geçişlerinde 
oluşuyor

Cilt lekeleri özellikle cildin yeni hava ko-

şullarına ayak uydurmaya çalıştığı mevsim 

geçişlerinde görülüyor. Çünkü yaz ayların-

da güneşin ve nemin etkisiyle hasar gören 

cilt, sonbahara girilmesiyle rüzgar ve ani ısı 

değişimleri nedeniyle olumsuz yönde et-

kilenebiliyor. Bu nedenle özellikle mevsim 

değişiklilerinin yaşandığı dönemlerde cildin 

nemlendirilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca 

bronzlaşmanın ardından vücut bir cilt yeni-

leme sürecine girer ve cildin ölü tabakaları 

pul pul dökülür. Böyle durumlar yaşanırken 

cilde nemlendirme işlemi yapılmazsa ciltte 

renk farklılıkları ve lekeler oluşabilir. Ancak 

burada cildi nemlendirirken yağlandırma-

maya özen gösterilmelidir. Çünkü cilt tipine 

uyumsuz nemlendirici ve temizleyici ürün-

ler kullanıldığında gözeneklerin tıkanmasıyla 

akne ve siyah nokta oluşumu yaşanabilir.

Kimyasal peeling 
ile cilt lekelerinden 
kurtulabilirsiniz

Yaz sonrası güneş nedeniyle lekelenen 

ciltlere kimyasal peelingler veya lazer teda-

viler de uygulanabiliyor. Kimyasal peeling 

olarak adlandırılan deriyi soyma işlemi, cilt 

tedavilerinde kullanılan güvenilir ve etkin bir 

yöntemdir. Uzman dermatologlar tarafın-

dan uygulanan kimyasal peeling yöntemi, 

cilt lekelerinin yanı sıra akne izleri ve ince 

kırışıklıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. 

Bu yöntem, tüm cilt yapılarına, yılda en az 

bir kez uygulanabilir. Kimyasal peeling ile 

yaz sonunda kalınlaşan derinin üst tabakası 

ölü hücrelerden arındırılır. Yenilenen 

cildin etkisi ise ömür boyu sürebilir..  

Mezolifting yöntemi 

de cilt lekelerine 
karşı uygulanabilir

Cildin üst tabakasına müdahale 

edilebildiği gibi, güneşin zararlı ışın-

larından, stresten ve hava kirliliğin-

den etkilenen derilerin alt tabakaları 

da mezolifting yöntemiyle tedavi 

edilebiliyor. Bu yöntem, tüm yaz sü-

resince güneş ışınlarından ve aşırı 

sıcak havalardan olumsuz yönde 

etkilenen cildin yenilenmesini ve 

lekelerinden arınmasını sağlıyor. 

Mezolifting uygulamasıyla cildin 

kaybettiği nem, mineral ve vitamin 

küçük iğneler yardımıyla derinin altına en-

jekte ediliyor. Bu uygulama 35 yaş üstü tüm 

hastalara uygulanabiliyor fakat kronik hasta-

lığı olan ve kullandığı ilaçlara alerjisi bulunan 

hastalara önerilmiyor. Mezolifting uygula-

ması çok fazla olmasa da enjeksiyon yapılan 

bölgelerde hafif kızarıklara, morluklara veya 

hafif şekildeki ödemlere de yol açabiliyor. Bu 

yan etkiler kısa süreli olmakla birlikte hızlıca 

ortadan kayboluyor.

Bu besinlerle güneşin 
zararlı etkilerine savaş 
açabilirsiniz

Lekelerin yiyecek ve içeceklerle doğru-

dan bir bağlantısı yoktur. Fakat likopen içe-

ren domates ve benzeri kırmızı renkli sebze 

ve meyveler, beta karoten içeren havuç, ka-

yısı ve kavun, C vitamini bakımından zengin 

olan turunçgiller güneşin zararlı etkilerini 

dolaylı yoldan azaltabiliyor. Cilt lekeleri konu-

sunda öncelikli amaç lekelerin oluşumunu 

önlemektir. Lekelerden korunabilmek için 

bu besinler tüketilebilir. Fakat oluşan cilt leke-

leri için mutlaka bir dermatoloji uzmanından 

yardım alınmalıdır.

Birçoğumuz için yaz mevsimi deniz, kum, güneş üçlüsüyle iç içe geçti. Tabii, her güzel 
şeyin bir sonu olduğu gibi yaz mevsiminin de sonu geldi. Peki, parlak ve bronz tenlerin 
ardından rengini ve canlığını kaybeden bir cildin yanı sıra bir de cilt lekeleriyle 
karşılaşmaya hazır mısınız? 

YAZ BITIMINDE
CILDINIZI ONARIN

Sağlıklı Bir Cilt İçin 
Güneş Koruyucuların 
Özelliklerine Dikkat 
Edilmeli

Güneş koruyucu ürünler, güneşin 

zararlı etkilerinden sakınma konusunda 

önemli bir yere sahiptir. Fakat güneş 

koruyucu kremler kendi içinde fiziksel 

ve kimyasal olmak üzere iki gruba ayrı-

lır. Fiziksel güneş koruyucular, ultraviole 

ışınlarını deriden yansıtarak cildi savu-

nur. Kimyasal güneş koruyucular ise 

ultaviole ışınlarını absorbe ederek direkt 

deriyi korur. Bu nedenle hamilelerin, em-

ziren annelerin ve bebeklerin yalnızca 

fiziksel güneş koruyucuları tercih etmesi 

gerekir.
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Anne babaların çocuğa 
desteği büyük önem 
taşıyor

Okulların açılacak olması hem çocuk-

larda hem de ailelerde farklı duyguların 

yaşanmasına neden olmaktadır. Okulla-

rın açılmasıyla heyecanla birlikte çeşitli 

sıkıntılar da yaşanabiliyor. Evde aile için-

de sosyalleşerek büyüyen çocuk sosyal-

leşmeye okulda devam etmektedir. Oku-

la başlamaya hazırlanan bazı çocuklar 

sevinç ve heyecan hissederken, bazıları 

yoğun stres altındadır. Bu dönemde anne 

babanın sağlayacağı destek çocukların 

korku ve kaygılarını yenmelerine yardım-

cı olacaktır.

Çocuğa okul 
sorumluluklarına uygun 
ortam oluşturulmalı

Çocukların okul yaşamına alıştırılabil-

mesi için öncelikle ev düzeninin ve ku-

rallarının okula ve okul sorumluluklarına 

uygun şekilde programlanması gerekir. 

Okula başlayan çocuklara rahatça ders 

çalışabilecekleri özel bir oda ya da ça-

lışma alanı düzenlenmelidir. Aileler, okul 

döneminde yaşam düzenleri tamamen 

değişen çocukları okul ve okul hayatı 

hakkında bilgilendirmeli, okul açılmadan 

önce de çocuğa gideceği okul gösteril-

melidir. Ayrıca bu dönemde çocuklar, sık 

sık okulla ilgili sorular sorabilir. Aileler, bu 

dönemde gelecek sorulara ilgi ve sabırla 

cevap vermeye özen gösterirken, çocu-

ğa tedirginlik yaşatacak açıklamalardan 

da sakınmalıdır.

Ebeveynler kaygılarını 
çocuklarına 
yansıtmamalı 

Çocuğu okula yeni başlayacak olan 

çoğu ebeveyn, çocuklarının okul yaşa-

mı hakkında ciddi kaygılar yaşayabiliyor. 

Hatta çoğu zaman endişelerini, tavır ve 

yorumlarıyla çocuklarına yansıtabiliyor. 

Fakat aileler yaşadıkları bu kaygıları ço-

cuklarına hissettirmemeye özen göster-

melidir.  Çünkü unutulmamalıdır ki kaygı 

bulaşıcıdır ve anne babaların endişeleri 

çocuklarda korku yaratabilir. Evdeki bu 

kaygılı ortam, okula başlamaya hazırla-

nan çocuk için büyük zarar teşkil eder. Bu 

yeni başlangıcı çocuk adına kolaylaştıra-

bilmek için ona cesaret verilmelidir.

Tatil bitiminde okul 
dönemi düzenine 
geçilebilir

Uzunca bir yaz tatilinin ardından ço-

cukların eski okul düzenine geçişleri bi-

raz vakit alabiliyor. Bu sürece daha hızlı 

ve yumuşak geçiş yapabilmek için tatil 

bitiminde eski düzene uygun yaşamak 

fayda sağlayabilir. Örneğin; sabahları er-

ken kalkılabilir, erken saatlerde kahvaltı 

yapılabilir, yine akşamları erkenden yatı-

labilir. Fakat tüm bu hazırlıklara rağmen 

çocuklar okulun ilk günlerinde sabah er-

ken uyanmaya, okula gitmeye veya ders 

çalışmaya karşı bir isteksizlik yaşayabilir. 

Tüm bunların normal olduğu ve endişe 

duyulması gereken bir durum olmadığı 

bilinmelidir. Böyle zamanlarda anne ba-

balar, tatilin gevşek sınırlarından vazge-

çip çocuğu okul hayatının keskin sınırla-

rına alıştırmaya çalışmalıdır.

Okul dönemi 
planlaması çocukla 
birlikte yapılmalıdır 

Uyku ile yemek düzeninin ve ders 

çalışma saatlerinin yeniden planlanması 

çocuğun okula daha kolay adapte 

olmasına katkı sağlayabilir. Fakat bu 

planlamalar mutlaka çocukla birlikte 

yapılmalıdır. Ne zaman ders çalışması 

gerektiği, ne kadar serbest vaktinin 

olduğu, ne zaman yemek yemesi ve saat 

kaçta uyuması gerektiği çocukla açık 

ve kesin bir dille konuşulmalıdır. Onun 

fikri alınmadan yapılan planlamalar, 

çocuğun kendisini değersiz ve yetersiz 

hissetmesine yol açabilir. 

 

Çocuk bir önceki 
okul dönemi 
başarısı hakkında 
eleştirilmemeli

Yeni okul döneminde bir üst sınıfa 

devam edecek çocuklara önceki 

eğitim yılı hakkında olumsuz eleştiriler 

yapmaktan kaçınılmalıdır. Geçmiş okul 

dönemlerinde yaşanan problemler ise 

yeni döneme asla yansıtılmamalıdır. Bu 

eleştiriler, çocuğun rehavete kapılmasına 

neden olabilir. Yeni eğitim döneminin 

bambaşka yenilikler getireceği, 

olumlu olumsuz çeşitli durumların 

yaşanabileceği fakat her durumda 

onun yanında olunacağı çocuğa 

hissettirilmelidir. Bu destek, çocuğun 

okula ve başarıya dair motivasyonunun 

artmasına destek sağlayacaktır. 

 

Okul endişelerini 
azaltmak için kolay 
hedefler belirlenmeli

Yeni eğitim dönemine başlamak hemen 

hemen tüm çocuklar için endişe sebebi-

dir. Bilhassa başarı oranı düşük çocuklar 

bu duyguları daha yoğun yaşar. Bu 

endişelerin önüne geçebilmek için yeni 

dönemde çocukla birlikte, çocuğun ka-

pasitesine uygun, ulaşılması kolay hedef-

ler belirlenmelidir. Bu hedefler çocuğun 

adım adım gelişmesini ve ilerlemesini 

kolaylaştıracaktır. 

 

Okul korkuları 2 hafta-
yı geçiyorsa dikkat!

Tüm bu hazırlıklara rağmen çocuğun 

okulla ilgili korku ve tedirginlik süresi 1-2 

haftayı geçiyorsa, zaman kaybetmeden 

bir uzmana başvurulmalıdır. Bu durumda 

ilk olarak başvurulacak uzman, rehber 

öğretmenleridir. Rehber öğretmen des-

teğinin yeterli olmaması durumunda he-

kim yardımı alınmalıdır.

TATIL BITTI,
DERS ZILI ÇALIYOR

Yeni eğitim-öğretim yılı 
için geri sayım başladı. 
Minikler ev ortamından 
ayrılmaya ve okulla ta-
nışmaya hazırlanıyor. 
Bir üst sınıfa devam ede-
cek öğrenciler ise uzun 
bir tatil sürecinden son-
ra okula uyum sağlama-
nın yollarını arıyor. Tatil 
sonrası rutine alışmak 
çocukların ruh sağlığını 
bir hayli etkilemektedir. 
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Hangi Hastalar Yoğun 
Bakım Ünitesinde Takip 
Edilir?

Aynı anda birden fazla ağır hastalık ve 

komplikasyon ile mücadele eden, yaşamı 

tehdit edici akut bir hastalık veya travma 

geçiren, genel durumu değişken ve 24 

saat sürekli izlenmesi gereken hastalar 

yoğun bakım ünitesine kabul edilirler. 

Monitörize edilerek yakından izlenen ve 

yaşam fonksiyonları desteklenen yoğun 

bakım hastaları, fiziksel rahatsızlıklarının 

yanı sıra anksiyete, deliryum, duyusal 

yoksunluk ve duyusal yüklenme gibi bir-

çok psikososyal problemle karşı karşıya 

kalmaktadır.

Duyusal Algılamada 
Bozukluk Yaşanabilir

Yoğun bakım hastaları uzun süre 

hastanede kalma, hareketsizlik ve sosyal 

izolasyon gibi nedenlerle duyusal algıla-

mada bozukluk yaşamaktadırlar. Yoğun 

bakım hastasının yaşadığı duyusal deği-

şimler kendilerine açıklama yapıldığında, 

durumları hakkında bilgi verildiğinde ve 

yalnız olmadıkları konusunda güven ve-

rildiğinde azalabilir.  Kendini tehdit altında 

hisseden hastalara aile üyelerinin ziya-

retleri ve hastalarla konuşmaları duyusal 

yoksunluk ve duyusal yüklenme riskinin 

önlenmesine yardımcı olmaktadır. Hasta-

nın yabancı olduğu yoğun bakım ünite-

sinde kendi tanıdık dünyasına ait sesler 

işitmesi kontrol duygusunu kazanmasına 

ve güven duygusunun oluşmasına yar-

dım etmektedir.

Yakınlarının Sesleri İle 
Uyaran Etkisi

Yoğun bakım hastalarının çoğunu bi-

linci kapalı hastalar oluşturmaktadır. Bilin-

ci kapalı hastaların kendileri ve çevreleri 

üzerinde kontrolleri olmadığı için koma-

da olan hastalar ile konuşmanın terapotik 

bir değeri vardır. Komada olan hastalara 

yakınlarının sesleri ile yapılan uyaranların 

hastaların koma durumları üzerine olum-

lu etkileri olduğu rapor edilmektedir.

İyileştirici Çevre 
Sunulması Önemli

Hemşireler hastalarına en iyi iyileş-

tirici çevreler sunma gücüne sahiptir. 

Hemşirelerin yoğun bakım hastalarına 

anlamlı içeriğe sahip dış uyaran sağlama-

sı, hastanın duyusal yoksunluk ve duyu-

sal yüklenme gibi problemler yaşamasını 

engellemektedir. Uyarının sağlanmasına 

yönelik hemşirelik girişimleri hastanın 

yere, zamana ve kişiye oryantasyonunu 

sağlamaktadır. Odada saat ve takvim bu-

lundurmak, hastanın kol saati kullanması-

na izin vermek, hasta ile iletişim kurarken 

gün ve saat bilgisini vermek, gündüz ışık-

ları kapatmak, perdeleri açmak ve gece 

ışıkları kısmak hastanın zamana oryan-

tasyonunu sağlayarak duyusal fonksiyon-

ları düzeltmektedir. Hastaya ismi ile hitap 

etmek, bakım vericilerin kendini tanıt-

ması, fiziksel kısıtlamaya saatte bir 10 dk 

ara vermek, hastaya kitap okumak, rad-

yo dinlemesini ve televizyon izlemesini 

sağlamak, günlük haberleri izlemesi veya 

dinlemesi için fırsat sunmak, hastaya te-

rapotik amaçla dokunmak hastanın yere 

ve kişiye oryantasyonunu sağlamaktadır. 

Yoğun Bakım Ziyaret 
Kısıtlaması

Erişkin Yoğun Bakımında enfeksiyon 

kontrolü için ziyaret kısıtlaması uygulan-

maktadır. Hastanın birinci derece yakın-

ERİŞKİN
YOĞUN BAKIM
SÜREÇLERİ

Hemşirelik Bülteni

ları bu ziyaretleri sırasında yoğun bakım 

sorumlusu tarafından hastalarının du-

rumu ve yoğun bakım işleyişi hakkında 

bilgilendirilmiş onamı alınarak işlemler 

gerçekleştirilir. 

Hasta Bakım Süreci

Erişkin Yoğun Bakım sürecinde hasta-

lara uygulanan işlemler, hastaların vücut 

ve saç bakımı rutin olarak yıkama şeklin-

de yapılır. Çarşaf değişimleri rutin olarak 

bakım sonrası ve gerektiğinde yapılmak-

tadır. Doktor tarafından yasaklanmamış-

sa,  hastalara 2 saatte bir pozisyon verile-

rek kas iskelet sisteminin devamı sağlanır 

ve bası yaraları oluşmasının önüne geçi-

lir. Hastaların beslenmesi için Diyetisyen 

ile iş biriliği sağlanarak günlük kalori ihti-

yacına göre beslenmeleri sağlanır. 

Erişkin Yoğun Bakım ünitesinde yatan 

hastaların tedavi ve takip süreci yoğun 

bakım deneyimi olan hekim ve hemşire 

kadrosuyla yürütülmektedir.

Yoğun bakım ünitesi, ileri teknolojik donanım ve özel sağlık 
bakım ekibiyle hayatı tehdit eden hastalıkların tanı ve 
tedavisinin yapıldığı, organ fonksiyonlarının desteklendiği, 
hastaların monitörizasyon ile yakından takip edildiği 
kontrollü ortamdır. 
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Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin

@centraltr
takip edin

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Müdürü

Bu sayfada, takip etmekten keyif alacağınızı düşündüğümüz instagram adreslerine yer vermeye devam 
ediyoruz. Günümüzde önemli bir yer tutan sosyal medyanın henüz tanışmadığınız yeni hesaplarını takip 
ederken kimi zaman keyiflenecek, kimi zaman da sorgulayacaksınız.

Şimdi yeni adreslerle tanışmaya hazır mısınız?

glutensiz_yasiyorum

iclalaydin

centraltr

Hayata gülen gözlerle bakan ve pozitif-
liğini resimlerinden hissettiren kadın @
iclalaydin. Yazarlığı kadar oyunculuğu 
da takdire şayan insanlardan. İnstagram 
sayfası hem eğlenceli, hem düşündürü-
cü hem hüzünlü hem de bilgi dolu. Aile 
dizisi arayanlar ve gülmek isteyenler bu 
dönem Egenin Hamsisi dizisinde keyifli 
bir karaktere can veren İclal Aydını takip 
edebilir. 

Duydum ki Central Hospital’ın instagram 
sayfasını takip etmeyenler varmış. Güve-
nilir sağlık bilgilerine ulaşmanın en kolay 
yolu @centraltr hesabı. Hekimlerimizden 
aldığımız bilgiler, sebzelerin ve meyvele-
rin sağlığa faydaları, eğitim duyuruları ve 
anne&bebek eğitimlerinin görselleri hep-
si bu sayfada. Haydi eller telefona,beğen 
tuşuna basmaya…

pembekoala

ozlemledoyasiyayasamak

Her şey hesap adını beğenmemle başla-
dı. Sonra profili incelerken buldum kendi-
mi. İki çocuklu bir annenin çılgın halleri. 
Küçük bebecikle abisinin tatlı çekişmeleri. 
Beni hesaba çeken şey sanıyorum doğal 
haller ve cıvıl cıvıl resimler. Bence çocuk-
lu bir aile iseniz takipten keyif alacağınız 
adreslerden.

Sağlıklı beslenebilmek daha doğrusu sağ-
lıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline geti-
rebilmek. Günümüzde sağlıklı kalabilmek 
adına yapabileceğimiz adımlara destekçi 
bir adres @ozlemledoyasiyayasamak. 
Katkısız, doğal ürünlerden yemekler, tat-
lılar, smothie denemeleri. Tüm bunların 
yanı sıra hem motivasyon hem hayata 
pozitif bakma önerileriyle dopdolu bir 
sayfa.

drbanutascifresko

neslicanday

Beynini doğru besle kitabını almamla baş-
ladı @drbanutascifresko ile tanışıklığımız. 
Bir Nöroloji uzmanı olarak glütenin zarar-
larını, migreni ve fibromiyaljiyi anlattığı ki-
tabını merakla okudum. İnstagram hesa-
bından sağlıklı kalabilmek adına yalnızca 
beslenmenin düzenlenmesi gerektiğini 
değil, aynı zamanda sporun ve yoganın 
insan bedenini nasıl beslendiğini de öğ-
rendim.

Hayatın içinden yaşanmışlıklar, mutlu-
luklar, gerçekler, hüzünler. Öyle güzel bir 
hesap ki, hemen anlaşılıyor paylaşımların 
içtenliği. Sayfa, hayat koşuşturması içinde 
unuttuğumuz küçük mutlulukların öne-
mini ve sağlıklı olduğumuz her güne sıkı 
sıkıya sarılmamız gerektiğini hatırlatan 
güzel karelerle dolu. Kendi adıma etkilen-
diğim bu sayfayı sizlerle de tanıştırmak 
istedim. 

esrakaftan@centralhospital.com
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HER MEVSİM SICACIK
KIBRIS

SAİNT HİLARİON KALESİ
Girne’de meşhur Beşparmak 

Dağları’nın üzerindeki üç kaleden 

birisi de Saint Hilarion Kalesi.

BÜYÜK HAN
Lefkoşa’da görmeniz gereken en 

önemli Osmanlı eserlerinden biri 

olarak gösterilen Büyük Han, Surlariçi 

bölgesinde ve Kıbrıs’ın en büyük şehir 

içi hanı olarak biliniyor. Tarihi dokusu 

kadar eğlenceli atmosferiyle de dikkat 

çeken hanın etrafında hediyelik eşya 

dükkanlarından alışveriş yapabilirsiniz.

GİRNE KAPISI
Venedik Sütunu’nun tam karşısında 

bulunan Girne Kapısı, Lefkoşa kentine 

kuzeyden giriş sağlıyor. Şehri saran surların 

üzerinde bulunan 3 kapıdan birisidir.

TARİHİ LİMAN
Venedikliler tarafından bugünkü haline 

getirilen Liman, Kaleye olan yakınlığından 

dolayı bir zamanlar güvenliği sağlamak 

için kullanılırmış. Girne Liman’ında uzun 

yürüyüşler yapıp, güneşin batımını 

izlemek ve fotoğraflar çekmek çok  keyifli 

olacaktır. 

Pınar Çelik Taşkın

pinarcelik@centralhospital.com

Kurumsal İletişim Uzmanı

Kıbrıs, Akdeniz’in sıcacık ikliminde tatil severler için çok güzel 
bir seçenek… Yılın dört mevsimi kesintisiz sunduğu eğlencenin 
yanısıra rahatlatıcı dokusu, eşsiz güzellikte olan kumsalları ve 
tüm bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan kültürel miras, tarihi 
zenginlik ve coğrafyası her zaman Kıbrıs’a gelenleri etkiliyor.

.Dünyanın tek bölünmüş başkenti olan ve birçok tarihi esere 
sahip Lefkoşa  görmeden geçemeyeceğiniz yerler arasında.... 
Girne ve Gazimağusa ise neredeyse her mevsim deniz imkanı 
sunmasıyla konaklama için iyi bir tercih olacaktır.

Eğer vaktiniz varsa Karpaz’ı da görmeden adadan ayrılmayın 
derim. Eşsiz doğası, turkuaz renkte pırıl pırıl suları, altın sarısı 
kumsalları ve caretta carettalarıyla ünlü bölge, görenleri 
büyülüyor.

Kıbrıs mutfağına gelecek olursak, damak zevkinize hitap eden tatlarıyla bütün tatilinizi yemek yiyerek 
geçirmenize sebep olabilir. Ada’nın meşhur şeftali kebabı, piruhi, molehiya, kolakas, ceviz macunu, cacık, 
meşhur zeytinleri çakıstes, hellim ve humus gibi lezzetlerini denemeden dönmeyin derim.

GİRNE KALESİ
Şehrin içinde, Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu en eski yerlerden biri... 7. yüzyılda Arap-

İslam akınlarına karşı kentin korunması amacıyla Bizanslılar tarafından yapılan ve 

şehrin hemen girişinde bulunan Girne Kalesi, günümüzde müze olarak hizmet 

veriyor. Müzenin içinde St. George Kilisesi, Kırnı mezarları, Venedik Kulesi, Luzinyan 

Kulesi ve Batık Gemi Müzesi bulunuyor.

KIBRIS’TA KISA BİR GEZİNTİ

BELLAPAİS MANASTIRI
Muhteşem kuşbakışı görüşü ve dağ 

manzarası ile Kıbrıs’ın en güzel yerlerinden 

olan Bellapais Manastırı, Kıbrıs’ta gotik 

mimari tarzının görülmesi gereken en 

önemli örneklerinden biri olarak kabul 

ediliyor. Günümüzde konser salonu olarak 

da kullanılmaya devam ediliyor. 



Recently, a movement called “face 

yoga” has reached our country from the 

Far East. It is believed that wrinkles can 

be avoided with this yoga, which is per-

formed with special motions in the face 

region. So many people try to get ahead 

of their aging with this face yoga which 

spreads mouth to mouth recommenda-

tions. But is it true that the face yoga has 

an anti-aging effect? 

For centuries, in almost all cultures 

people have pursued eternal youth. 

Aging is the inevitable in human life and 

reflected to our face as wrinkles and sag-

ging. Nowadays, the longer the life span 

is, the more valuable it is to look young. 

Alternative methods such as facial acu-

puncture and facial yoga have been de-

veloped for this purpose besides medical 

interventions such as Botox, filling, laser, 

chemical peeling, facelift, eyelid opera-

tions, brow lift. These methods became 

popular suddenly because they were 

cheaper and less invasive than traditio-

nal medical methods. 

There are various researches on the 

effectiveness of facial yoga and facial 

exercises, which are especially popular 

and spread in the Far East. Although 

some of these studies supported the 

exercises, they don’t have enough evi-

dence. Even though there is an increase 

in the volume of the cheek muscles due 

to the exercises, it is inevitable to have 

increased lines between goose legs, fo-

rehead lines and eyebrows due to the 

excess use of mimic muscles. This leads 

us to unintended consequences.

Proper nutrition, regular exercise and 

protection from sun rays are the basic ru-

les for a younger skin. Along with these, 

it is possible to delay the aging lines with 

filling applications, Botox, laser and aest-

hetic surgical procedures whose effecti-

veness has been proven in the treatment 

of wrinkles.  

Botox
Botox, is a bacteria toxin which is pro-

duced by a bacteria called Clostridium 

botulinum and it is not a snake venom. 

Botox is administered into muscles in 

troubled areas via special needles and 

it blocks the electrical conduction to 

the muscles and temporarily reduces or 

eliminates muscle function in the app-

lied region. When the muscles can not 

contract, the mimic wrinkles on the skin 

visibly diminish. Botox is one of the best 

methods to relieve the lines on the fore-

head and laugh lines. It is a masking met-

hod. With the application, the face gains 

a more dynamic and bright expression.

Filling
The deep wrinkles, sinking or sagging 

in the cheeks disappear and the natural 

face contours come back with the filling 

application which is used to relieve the 

thin lines on the face or to add volume 

to the face.  The most commonly used 

filler is Hyaluronic acid. It is often used on 

the lips, cheeks, folds on the side of the 

mouth, deep lines between the eyebrows 

and prominent tear groove.

Surgical Interventions
Facelift surgery is a facial rejuvena-

tion surgery that involves reversing the 

signs of aging in the face, including the 

entire upper, medial and lower face are-

as. It is applied to make you look younger 

by restoring the sagging on your chick, 

jaw edges and neck. You face looks more 

vivid, more natural, younger and more 

dynamic when deep lines, sagging, and 

fat tissues that seem to be more than 

normal are relieved. 

During eyelid surgery, upper and 

lower eyelids are evaluated separately. 

When the upper eyelid is evaluated, whet-

her low eyebrows are present should de-

finitely be taken into consideration and if 

necessary, hanging methods should be 

applied to eyebrows. If it is present in the 

lower eyelid, its relationship with the chi-

ck should be take into consideration and 

in case there is volume loss in the chick, 

it should be applied together with medial 

face lift operation.

Central News

Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt 
Plastic Surgery

afetoncel@centralhospital.com
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“HELLO TO NEW WORLD”
WITH BARIATRIC SURGERY

How did you decide to 
have surgery?

I have not been able to control my 

weight despite all my attempts for 6 

years. At the age of 5, I was diagnosed 

with rheumatism and I started to use 

medication with high hormone levels 

after the age of 35. After that, my weight 

started to get out of control, and althou-

gh I tried to eat healthy, I could not have 

succeeded somehow. I received support 

from dietitian for 2-3 years, I gave a little 

weight, but then I started to gain weight 

again.

Rheumatism Disease 
Triggered Weight Gain

My rheumatism disease began to af-

fect my ability to meet all my needs in 

time. I had rheumatism in many places 

such as my knees, my shoulders and 

my neck. I could not walk, so I could not 

even go to work. After a while, rheuma-

tic inflammations started to develop so I 

was immobile to a degree that I became 

bedridden. This has accelerated my we-

ight gain even more. Even in an abscess 

developed in my knee, my inflammation 

rate increased and I became bedridden. 

As my weight increased, many diseases 

such as diabetes started to appear.

Orthopedic Problems 
Directed to Surgery

My orthopedists said that I 

should have surgery now. Even 

they said that I have to watch what 

I eat and my weight, I could not 

do it because I was treated. My 

orthopedists told me that I need 

to control my weight by having a 

bariatric surgery.  I have reached 

Mr. Rafet by my doctors’ referrals. I 

told him about the problems I was 

having and I said I wanted to have 

the operation. Due to my weight 

and the result of the tests, he told 

me that I have met the necessary 

criteria.  We decided for the opera-

tion since it is an important reason 

for my knee problem. 

I Feel Healthy and Very 
Happy

When I was taken to the operation, I 

was so afraid that I would not be able to 

wake up, but everything went very suc-

cessful. When I woke up, I asked myself, 

“What have I done?”, after a while I cal-

Miss V.M. is 46 years old, she presen-

ted for obesity and associated problems 

which exist for many years. In her exa-

mination, her body weight was 106 kg, 

her height was 1.54 m and she was using 

an auxiliary device to walk. Body Mass 

Index (BMI) was determined to be about 

45 kg/m2 according to the calculation. 

This value was an absolute indication 

for Bariatric Surgery on its own. Also, 

she had degenerative arthritis problem 

in her knees that made it difficult for her 

to walk. Relevant orthopedic physicians 

can not get results from other treatment 

methods and recommend that the pa-

PHYSICIAN’S 
OPINION

Prof. Rafet Yiğitbaşı General Surgery
rafetyigitbasi@centralhospital.com

tient should absolutely lose weight. In or-

der to lose weight, appropriate diet is not 

enough on its own and intensive physical 

activity is necessary, so patient with prob-

lematic knees made her unable to lose 

weight and she gradually gained weight. 

The only option to lose weight was sur-

gery. Endocrinology and Psychiatry eva-

luations, which are scientifically neces-

sary in preparation stage for surgery, no 

characteristics were observed in the pa-

tient except insulin resistance or metabo-

lic syndrome findings, as expected. The 

patient underwent “Sleeve Gastrectomy” 

operation known as “Tube Stomach” as 

surgical procedure. After 48 hours, she 

was discharged to be fed with liquid food, 

without any problems.  It was reported 

that in her routine follow-up performed 

2 weeks after surgery, even with 8 kilos 

lost, she had significant relaxation in her 

knees and she felt healthier. According to 

our experience with our other patients, 

we hope that this patient will also be able 

to have more comfortable physical acti-

vity, she will be relieved of the effects of 

insulin resistance and metabolic syndro-

me. 

med down and understood that I made 

the right decision.  I did not have any 

pain after surgery, all I wanted to do was 

get up and walk around instead of lying.

When I went home I began to feel 

happier, less tired every day. Now, I wake 

up feeling vigorous and I feel so good. I 

can fell full in smaller portions, which is 

more important than anything else. 

One day, I tried to drink more that I 

usual do,  but I could not, I realized 

it was enough. After surgery I feel 

healthier, light and very happy. Luc-

kily, I decided and succeeded.




