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Küçük yaşta vücudunda ciddi yanıklar oluşan Tekla 
G, annesiyle birlikte tedavi olmak için geldikleri 
Central Hospital’da yaşadıklarını Gazete Central 
okurları için anlattı.
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Gürcistan’dan Central’a
Yeni Bir Hayata Merhaba
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Tahriş olmuş kaslar sinirler iltihabı ve damarlarda 
genişlemeyi tetikler. Sonuçta migrene benzer 
musküler (kasla ilgili), nörolojik (sinirle ilgili) veya 
vasküler (damarla ilgili) baş ağrıları ortaya çıkabilir. 
Bu üç yapı birlikte görev yaptığı için hastalıkları da 
birbirini etkiler. 

Migren mi? Kas Ağrısı mı?

Sayfa 4Sayfa 17

Sayfa 8

Lazer, yaklaşık 20 yıldır çeşitli diş tedavilerinde kullanılan, Türkiye’de de 
kullanımı son yıllarda artış gösteren kısaca “yoğunlaştırılmış ışık” anlamına 
gelen ışık kaynağıdır. Lazer diş tedavilerinin bu konuda eğitim almış diş hekimleri 
tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.

Lazer Destekli Diş Tedavileri

Central Estetik ve 
Dermokozmetik  Kliniği 
Yenilendi

Sayfa 6

Central’ın ödüllü Şefi 
Şaban Ustadan Lezzetli Tarifler
Sayfa 18

İdrar Yolu Hastalıklarında 
Tanı Yöntemi; Ürodinami

Sayfa 5

Sağlıklı Bir Hayat İçin
BİSİKLET

Sayfa 11

Çocuklarda 
Uyku & Bozuklukları

Ürodinami, mesanenin fonksiyonlarını ölçmeye 
yarayan karmaşık bir test sisteminin adıdır. 
Mesaneye takılan bir sonda yardımı ile mesane sıvı 
ile doldurulur. 

Sayfa 9

Sayfa 10

Estetik cerrahide yaz trendlerini 
takip ederek, renkli meyvelerle 
tazelenerek, ruhunuzu güneşle 
besleyerek, yürüyüşler yaparak ve 
dermokozmetik cilt uygulamaları ile 
kendinizi ödüllendirerek yaza girin…



 

Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Merhaba, 
Gazete Central’ın 43. sayısında sizlerle birlikteyiz. 
Yeni sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyif-
le okuyacağınızı düşündüğümüz yazılarına yer 
verdik.
 
Gazetenin bu sayısında, bedenimizi yaz aylarına 
hazırlamaya yönelik içeriklere yer verdik. Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon hekimi Prof. Dr. Hasan 
Dursun’dan, sıkça karıştırılan “Migren ağrısı mı? 
Kas ağrısı mı?” sorusunun yanıtını aldık. Diş beyaz-
latmada son teknoloji olan lazerle beyazlatma 
işleminin ayrıntılarını hekimimizle değerlendirdik. 
Anne bebek bölümünde yine merak edilen pek 
çok konunun detaylarına değindik.  
 
Gazete Central’ın aktüel sayfalarında Instagram 
hesaplarından ön plana çıkarttığımız isimlere 
bakabilir, gezelim görelim sayfasında bu aylarda 
gidilebilecek en güzel cennet köşelerden “Yedi 
Göller”e bir yolculuk yapabilirsiniz.
  
Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdi-
ğimiz kalite yolculuğumuzda, alanında tecrübeli 
uzman kadromuz ve bilgi sistemlerine dayalı 
teknolojik donanımımız ile hizmet vermekteyiz.
 
Her zaman sizler için daha iyiyi hedefliyoruz. 
Sağlıklı günler dileriz.

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör

Saygı ve Sevgilerimle,
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Prof. Dr. Hasan Dursun
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 4
1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Prof. Dr. Hasan Dursun, 1985 yılında Gata Askeri Tıp 
Fakültesi’nden uzmanlığını almıştır. 2016 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev almaktadır.

Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı

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

9 9 Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

1974 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan, 1982 yılında İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde fizik tedavi uzmanlığını 
tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

9Uzm. Psk. Aycan Bulut
Uzman Psikolog

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

13Uzm. Dr. Özlem Sipahi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

1997 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Uzm. Dr. Özlem 
Sipahi, 2001 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını 
almıştır. 2014 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

11Uzm. Dr. Aydan Angay
Çocuk Nörolojisi Uzmanı

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Uzm. Dr. Aydan Angay 1991 yılında İstanbul 
Üniver sitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Pediatri 
Uzmanlığı’nı almıştır. 2014 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

12Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1991 yılında Gata Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. 
Cengizhan Kolata 1998 yılında aynı fakülteden uzmanlığını 
almıştır. 2015 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

Sena Türkoğlu
Fizyoterapist

1981 yılı Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon 
Bolümü mezunu olan Fzt. Sena Türkoğlu, 2007 yılından itibaren 
Central Hospital'da görev yapmaktadır.

5

8Doç. Dr. Şeref Ezirganlı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

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

7-9Uzm. Dr. Esra Kural Ünüvar 
Dermatoloji Uzmanı

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

Opr. Dr. Yusuf Temiz
Üroloji Uzmanı

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

10

15Dyt. Selma Turan
Beslenme ve Diyet Uzmanı

1981 Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetik Bölümü 
mezunu olan Dyt. Selma Turan 2008 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

16Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan
Kardiyoloji Uzmanı

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

7Uzm. Dr. Hicran Ercan
Dermatoloji Uzmanı

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

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

2007 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Opr. 
Dr. Afet Öncel, 2014 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nden 
uzmanlığını almıştır. 2015 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.
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Prof. Dr. Hasan Dursun
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm.

hasandursun@centralhospital.com

KAS AĞRISI MI?
MIGREN MI?

• Kasları ve yumuşak dokuları  
saran örtü

• Dokuların koruyucu kılıfı

• Kök hücre kaynağı

• Kas gücünü tendona aktaran yapı

• Üç boyutlu, entegre bir sistem

• Deriden kemiğe ve tepeden 
tabana kadar kesintisiz devam 
eder

• Tüm romatizmal ağrıların üçte 
birinin kaynağı

• Miyofasyal ağrıların kaynağı

• Sinir sıkışma sendromlarının   
nedeni

• Varisleri ve ödemi engeller

• Lenfödemi engeller, kaslara 
yardımcı olur

• Kas gerilimini azaltır ve enerjiyi 
tamponlar

• Refleks kas aktivitesine katılır, 
hareketi koordine eder

• Olağanüstü durumlarda anormal 
bir kuvvet ve müthiş bir hız sağlar

Gizemli doku – 
Fasya nedir?

Baş ve boyun ağrılarının önemli 

bir kısmı kas kılıflarından kaynakla-

nan (miyofasyal) sorunlardır. Ancak 

kronik baş ağrısı olanlara yanlış bir 

terim olarak “gerilim tipi baş ağrısı” 

teşhisi konur. 

Gergin kaslar ve fasya vücuttaki 

kan damarlarını, lenf damarlarını ve 

sinirleri ezer, makasla keser gibi sı-

kıştırır, boğar, kan ve lenf akışını tıkar. 

Tahriş olmuş kaslar sinirler iltiha-

bı ve damarlarda genişlemeyi tetik-

ler. Sonuçta migrene benzer muskü-

ler (kasla ilgili), nörolojik (sinirle ilgili) 

veya vasküler (damarla ilgili) baş 

ağrıları ortaya çıkabilir. Bu üç yapı 

birlikte görev yaptığı için hastalıkları 

da birbirini etkiler. “Gerilim baş ağrı-

sı” basit bir ifade ile “gergin kasların 

ağrıya duyarlı yapıları germesi veya 

sıkıştırmasına bağlı baş ağrısı” anla-

mına gelir. Ancak hastalara genel-

likle “sadece gerginsiniz” denir veya 

“bir psikiyatriste görünmeleri” tavsi-

ye edilir. Bu “psikojenik” tanısı abartı-

lıdır. Çünkü omuz, diz veya ayak ağ-

rıları nadiren “psikojenik ağrı” olarak 

kabul edilir. 

Kasların migrenle 
fizyolojik ilişkisi

Botox: Kaşlara botox enjeksiyo-

nunun migreni yok ettiği gözlendi. 

Bu durum; kaşlardaki kırışıklıklara 

neden olan kasların trigeminal sini-

re bağlı olmasına ve kaşlar çatıldı-

ğında sinirin dallarının gerilmesine 

bağlandı.

Beyin zarı bağlantıları: Kas 

kılfları (faysa) kafatasının tabanında 

doğrudan beyin zarına dura mater’e 

bağlanırlar. Kötü postür ve kasların 

gerilmesi beyin zarını gererek mig-

renle karışan şiddetli baş ağrısına 

neden olabilirler.

Omuz kapanı sendromu: Baş 

ağrısı ile birlikte karpal tünel sendro-

mu bulguları (ilk 3 parmakta uyuş-

ma veya ağrı) varsa, kronik migrenin 

altında torasik outlet sendromu yatı-

yor olabilir. Torasik outlet sendromu, 

boyun ve omuzdaki skalen ve subk-

lavius kasları ve sıkışan kol sinir ağı 

ve kola giden damarlar ile ilgilidir.

Migren nadir görülen 
bir hastalıktır

Boyundaki 20’den fazla kasın 

ağrısı başa yansır. Bunlardan bazıları 

bulanık görme, ışığa karşı hassasi-

yet gibi semptomlara yol açar. Bazı 

kasların ağrıları doğrudan dişe ve 

çeneye yayılır, ancak dişlerin teda-

visi ile geçmez. Özellikle trigeminal 

sinirin veya dallarının gerilmesi veya 

sıkışması beyinde enflamasyon, va-

zodilatasyon ve vasküler permea-

bilite gibi migren bulgularına ve be-

yin hastalığı endişesine neden olur. 

Migrenin gerçekten ne olduğunu, 

nereden geldiğini, tetik noktaların 

nasıl saptanabileceğini anlamak, ağ-

rının ardındaki nedenleri keşfetmek 

ve hiçbir şey yardımcı olmadığı za-

manlarda ne yapılabileceğini bilmek 

gerekir. 

Migren belirtilerinde 
fizik tedavi etkilidir

Migren olarak tanımlanan belirti-

leri olan birçok hastada ilaçlar çoğu 

kez etkisizdir. Çünkü bu semptom-

lar birçok faktör tarafından tetiklenir. 

Ancak fizik tedavi (hot pack, TENS, 

ultrason, lazer, traksiyon, egzersiz), 

manuel terapi (manipülasyon, miyo-

fasyal gevşetme), lokal enjeksiyon 

(lokal anestezik ve kortizon enjeksiyo-

nu, akupunktur, kuru iğne, ozon, PRP, 

proloterapi, öezoterapi) ile başarılı so-

nuçlar elde edilir.

Üst trapez kasta strain 
(miyofasyal ağrı)

Enseden başa ve göze doğru, ba-

lık oltası şeklinde bir ağrının yayılma-

sına neden olabilir. Ayrıca üst kolda 

ve uylukta tüylerin diken diken olma-

sına ve baş dönmesi, bulantı, görme 

bozukluğu ve ışığa karşı hassasiyete 

neden olabilir. Problemler genellikle 

ağır poşet, çanta taşımakla veya baş 

ve omuz arasında telefon tutmakla 

başlar ya da artar. Bulantı ile birlikte 

başın bir tarafında ortaya çıkan ağrı 

genellikle migrene bağlanır. 

Sternokleidomastoid 
(SKM) kas

Vagus siniri ve beyin sapı ile ya-

kın ilişkisinden dolayı SKM kas belir-

gin nörolojik semtomlara ve ağrıya 

neden olabilir. Esas bulgu baş ve 

yüzde ağrı olmakla birlike, bulantıya, 

araç tutmasına ve denge bozukluğu-

na da neden olabilir. Belirtiler sıklıkla 

migren, sinüzit, iç kulak problemleri, 

trigeminal nevraljiy gibi problemlerle 

karışabilir. SKM ağrı ve fonksiyon bo-

zukluğuna en sık neden olan kaslar-

dan biridir. Ancak o oranda tedavisi 

de kolaydır. 
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Stres, şişmanlık ve sırt 
ağrısından bisiklet ile 
kurtulun

Yapılan araştırmalar bisiklet kullanma-

nın başta stres olmak üzere; şişmanlık, sırt 

ağrısı, metabolizma hastalıkları ve yüksek 

tansiyon rahatsızlıklarını giderdiği, daha 

sağlıklı ve mutlu bir bireye dönüştürdü-

ğünü ortaya çıkarıyor. Bunların haricinde 

kişinin dayanıklılık gücünü artırması, stresle 

baş etmesine yardımcı olması, yağ yakımı 

ve kilo kontrolünü sağlaması, eklemleri 

güçlendirmesi, sırt, bacak, basen, kalça, ka-

rın ve kol kaslarını çalıştırmasıve kondisyo-

nu artırması açısından da insan sağlığı için 

oldukça faydalı. Peki, sağlıklı ve formda bir 

beden için hangi bisikletler tercih edilmeli? 

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 sonra, mutluluk hor-

monu olan endorfin salgılamaya başlar 

ve bu durum da kişide psikolojik olarak 

rahatlatma sağlar. Ayrıca bacak kaslarını 

da çalıştırdığından, tüm vücudun uyum 

içerisinde hareket etmesine de olanak ta-

nır. Her gün düzenli bir şekilde 30 dakika 

bisiklet kullanıldığında, ayda ortalama 2-3 

kilo verilebilir. 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 bisikletinden doğru fayda 

sağlanması için haftada en az 3 gün, 45 

dakika ile 1 saat arası egzersiz yapılmalı-

dır. 40 dakikadan az yapılan egzersizde 

istenilen sonuca ulaşılamaz. Bisiklet, tem-

polu yürüyüş ve yüzme gibi ritmik spor-

lar, ancak 40 dakikadan sonra vücuda 

yağ yaktırmaya başlar. 

Kondisyon bisikletinin en belirgin fay-

dası egzersiz boyunca yakılan yağ, karbon-

hidrat ve nabız takibinin görülebilmesidir. 

Bunların yanı sıra, vücut direncini artırır, me-

tabolizmayı hızlandırır, fazla kilolardan kur-

tulmayı sağlar ve fit bir görünüme kavuş-

turur. Kondisyon bisikleti ayrıca kemikleri 

güçlendirerek kas yapısını da kuvvetlendirir. 

Bu sayede kan basıncı kontrol altına alınmış 

olur ve kolesterol düşer. Tüm bu fiziksel fay-

dalarının yanı sıra kişi kendini daha sağlıklı, 

dinç, enerjik ve pozitif hisseder.

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 cihazdır. 

Diğer bisikletlerden farkı ise, düzenli ve 

doğru kullanıldığında kısa zaman içeri-

sinde etkili bir sonuç alınabilmesidir.

Eliptik bisiklet kullanımı yüzme ve 

yürümede olduğu gibi en az 40 dakika 

ve üzeri çalışılmalıdır. Haftada 3-4 kez 

yapılması uygundur. Bu çalışma düzeni 

kalp hızının gerekli seviyeye ulaşmasını 

sağlar. Kalp hızının yüksek tutulmasıyla 

da vücudun metabolik hızı artar ve kilo 

verme kolaylaşır. Epiliptik cihazla dakika-

da ortalama 8-10 kalori harcanır. 

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.

Fizyoterapist 

KAS AĞRISI MI?

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 bisik-

let kullanırken dikkat etmesi ge-

reken bazı noktalar vardır. Özel-

likle kask ve dizlik gibi koruyucu 

ürünler de kullanmaları önerilir. 

Bisiklet seçiminde ise mutla-

ka çocuğun yaşına ve boyuna 

uyan modeller tercih edilmelidir. 

Bisiklet sürmek; yüzme ve yürüyüş gibi her yaşa ve her şarta uyumlu olan spor dallarından 
biri. Özellikle Avrupa ülkelerinde ulaşım amaçlı olarak kullanıldığı için, trafik sorununa ve enerji 
tasarrufuna çözüm getirmesi sebebiyle tüm dünyada ayrı bir öneme sahip.

Beden gelişimi için önemli
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BISIKLET
SAĞLIKLI BIR HAYAT IÇIN

Bisiklete 
binmek, kalp 

direncini arttırdığı ve 
metabolizmayı hızlandırdığı 

için günlük hayatımda 
mümkün olduğunca bisiklet 
kullanmayı tercih ediyorum.  

Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan
Kardiyoloji Uzmanı





KENDINIZI YENILEMEYE 

HAZIR MISINIZ?
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Central Dermokozmetik, Estetik & Plastik Cerrahi kliniğinde kendinizi ödüllendirmeye ne dersiniz? 
Uzman kadrosuyla hizmet veren kliniğimizde birbirinden farklı uygulamaları deneyimleyebilir, 
güvenilir ekibimizin danışmanlık desteği ile size uygun işlemleri yaptırabilirsiniz. 

•Uzman 
hekim kadrosu

•Profesyonel ekip 
•Modern mimari

•Teknolojik cihazlar
•Etkili sonuç veren 

uygulamalar 

İple yüz germe, cilt gençleştirme 

(anti aging), botox, dolgu, 

dermaterapi, hücresel gençleştirme 

(P.R.P.), somon dna’sı, gençlik aşısı, 

mezoterapi, kimyasal peeling, akne 

ve leke tedavisi, saç mezoterapisi, 

saç P.R.P, kılcal damar tedavisi, 

terleme botoxu (kol altı, el, ayak), 

göz altı ışık dolgusu, lazerle tırnak 

mantarı tedavisi ve lazer epilasyon.

Göz kapağı estetiği, burun 
ameliyatları, el cerrahisi, 
meme estetikleri (büyütme, 
küçültme, dikleştirme), 
jinekomasti, karın germe 
ameliyatları, kepçe kulak 
ameliyatları, vaser lipo – yağ 
aldırma ameliyatları, ve yüz 
estetiği.

Batık tırnak tedavisi, 
nasır tedavisi, mantar 
tedavisi ve el-ayak 
bakımı.

EL-AYAK BAKIMI 
DERMOKOZMETIK 
UYGULAMALAR 

ESTETIK VE 
PLASTIK CERRAHI 



serefezirganli@centralhospital.com

Lazer, yaklaşık 20 yıldır çeşitli diş tedavilerinde kullanılan, Türkiye’de de kullanımı son yıllarda artış 
gösteren kısaca “yoğunlaştırılmış ışık” anlamına gelen ışık kaynağıdır. Lazer diş tedavilerinin bu 
konuda eğitim almış diş hekimleri tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.

Lazer güvenilir mi?

Lazer röntgen ışını (X-ışını) gibi 

radyoaktif özellik içermez. Güveni-

lirdir ve sağlık açısından herhangi 

bir sakıncası yoktur. Şeker ve kalp 

hastaları (tansiyon, kalp ameliyatı 

geçirenler ve kalp pili olan hasta-

lar v.b), çocuklar ve hamileler de 

dahil olmak üzere herkeste ve her 

yaşta kullanılabilir.

Lazerin avantajları 
nelerdir?

Lazerin diş tedavilerinde kul-

lanımının birçok avantajı vardır. 

Ağrısız, anestezisiz ve kanamasız 

bir tedavi imkanı sağlar. Yara iyi-

leşmesi daha hızlı olur. Lazerle diş 

beyazlatması geleneksel yöntem-

lere göre daha kısa sürede yapıla-

bilir ve lazerle daha iyi sonuç alınır.

Diş tedavilerinde 
en çok hangi lazer 
kullanılmaktadır?

Diş tedavilerinde tercih edilen 

lazerler, kullanım alanlarına göre 

sert ve yumuşak doku lazerle-

ri olmak üzere ikiye ayrılır. Diş 

hekimliğinde yumuşak doku iş-

lemlerinde kullanım kolaylığı ve 

etkinliği açısından en çok diyot 

lazerler kullanılmaktadır. 

Lazer hangi diş 
tedavilerinde 
kullanılmaktadır?

• Uçuk ve ağız içi aftlar

• Diş beyazlatma

• Dişeti beyazlatma

• İmplant üstlerinin açılması

• Çekim sonrası kanamanın 
durdurulması

• Kök kanallarının sterilizasyonu

• Diş hassasiyetlerinin giderilmesi

• Dişeti enfeksiyon tedavisi

• Yumuşak doku yapışıklıklarının 
kesilmesi

• Estetik amaçlı dişetlerinin 
kesilerek diş boylarının uzatılması

• Kas spazmına bağlı çene eklem 
ağrı tedavisi

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

Diş beyazlatma (Bleaching), dişlerin 

yapısına (mine ve dentin tabakasında) 

nüfus eden renklenmelerin giderilerek 

dişlerin önceki tonuna göre ağartılma 

işlemidir. Dişlerin doğal renkleri zamanla 

koyulaşır, diş taşı  temizliği ve polisaj ya-

pılarak dişte oluşan renkleşmeler gideri-

lebilir. Ancak bu şekilde çözümlenmeyen 

renklenmelerin, dişlere porselen vs. yap-

tırmak yerine daha koruyucu bir yöntem 

olan beyazlatma yöntemi uygulanabilir. 

Yapılan işlem sonrasında dişler durumu-

na göre 8-10 tona kadar açılabilir.

Lazer ile Diş Beyazlatma

Lazer ile diş beyazlatmanın en büyük 

avantajı, işlemin çok kısa sürede gerçek-

leştirilebilmesidir. Tüm yumuşak dokular 

bariyerle izole edildikten sonra 4 dakika 

gibi kısa bir sürede beyazlatma işlemi ta-

mamlanır.

Ofis Tipi Diş Beyazlatma 

Diş hekiminin klinikte kontrollü bir 

şekilde uyguladığı yöntemdir. Tüm yu-

muşak dokular ışıkla sertleşen bir bari-

yerle izole edildikten sonra, beyazlatma 

jeli dişlere uygulanır ve ışıkla aktive edilir. 

İstenilen beyazlığa gelinceye kadar işlem 

tekrarlanabilir. Bu şekilde bir hafta arayla 

2 seans yapılır.

Ev Tipi Diş Beyazlatma  

Hastanın diş hekimi kontrolünde 

evde kendi uygulayacağı sistem olan ev 

tipi beyazlatma, hastanın dişlerinden alı-

nan ölçülerle kişiye özel, dişlerin üzerine 

tam oturan, ince şeffaf bir plak hazırlanır. 

Bu plağın içine geceleri yatmadan önce 

diş beyazlatma ajanı uygulanarak dişlere 

takılır. Beyazlatma işlemi gece uykuda 

gerçekleşir. Tedavi süresi 1 – 2 hafta sürer.

DİŞ BEYAZLATMA 

DIŞ TEDAVILERI
LAZER DESTEKLI
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RUHUNUZU 
GÜNEŞLE 
BESLEYIN

Günbatımını  
hayal edin

Günbatımları bazen hüzün-

lü olmalarına rağmen her za-

man huzurludurlar. Ve pembe 

olanları daha da huzur yüklü-

dür. Cumartesi olduğunu hayal 

edin.

Nefesinizi dinleyin
Nefesinizin sesine kon-

santre olduğunuzda, soluk alıp 

verdiğinizi gerçekten duydu-

ğunuzda, kendinizi son derece 

huzurlu hissedeceksiniz. Bunun 

için derin soluk alın. Ve bir çiçeği 

kokladığınızı hayal ederek nefe-

si içinize çekin.

Her şeyin içinde 
en iyiyi arayın

İnsanlarda ve olaylarda en 

iyiyi aramayı alışkanlık haline 

getirin. Bu basit yaklaşımın sizi 

sakinliğe götürecek iyimserlik 

ve pozitiflik oluşturduğunu anla-

yacaksınız. Her türlü hastalığın 

kaynağının huzursuzluk oldu-

ğunu unutmayın.

Gülümseyin
Gülümsemek yüzünüzdeki 

başlıca bütün kasları gevşetir. 

Aynı zamanda kendinizi iyi his-

setmenize yardımcı olacak müt-

hiş bir etki yaratır.

CENTRAL UZMANLARINDAN 
YAZA HAZIRLIK ÖNERILERI

ESTETIK CERRAHIDE 
YAZ TRENDLERINI TAKIP EDIN 

Bu aylarda uygulatabileceğiniz, liposuction (yağ alma), silikon protez ile göğüs 

büyütme, karın germe veya göğüs küçültme gibi operasyonlar ile yaz sezonuna 

güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. VASER liposuction tedavisi ile bölgesel yağlan-

malarınızdan kurtularak güzel bir vücuda sahip olabilirsiniz. Üstelik VASER lipo 

sonrasında hızlı iyileşme süreciyle yaza kısa sürede hazırlanabilirsiniz.

Opr. Dr. Afet Öncel  I Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Uzm. Psk. Aycan Bulut 
Uzman Psikolog

MEYVELER ILE RENKLENIN, TAZELENIN
Yaz ayının gelmesiyle manavlar, pazarlar rengarenk meyveler ile dolmaya baş-

ladı. Her meyve bizi içeriği bakımından bulunduğu mevsime hazırlar. Yaz mevsimi-

nin gelmesiyle de, meyvelerin çeşitliliği ve tüketimi artıyor. Bu durumda dikkat et-

memiz gereken bazı noktalar olmalı. Tek bir öğünde fazla miktar tüketmek yerine 

gün içine yayılmış öğünleri tercih etmeli ve geç saatte yememeye özen gösterme-

lisiniz. Böylece ana öğünlere hazırlık yaparak daha dengeli beslenmiş olursunuz. 

Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu  I Beslenme ve Diyet Uzmanı

CILDINIZI ÖDÜLLENDIRIN
Dermokozmetik uygulamalar arasında dünyada en sık yapılan işlemlerden 

olan dolgu uygulamaları popülaritesini halen koruyor. Kırışıklıkları yumuşatmak, 

ciltteki elastikiyet kaybını azaltmak, istenmeyen şekil bozuklularını düzeltmek, cil-

de kaybettiği nemi vermek için dolgu yaptırmanızın tam zamanı.  Yüz, boyun ve 

el gibi bölgeler için yapılan dolgu işlemi öncesinde lokal anestezik etkili kremler 

uygulanmakta ve işlem kısa sürede tamamlanmaktadır. 

Uzm. Dr. Esra Kural  I Dermatoloji Uzmanı

EGZERSIZ VE YÜRÜYÜŞLERE BAŞLAYIN
Yaz demek tatil demek, yaz demek bol aktivite demek. Vücudunuz buna 

hazır mı?

Yaz döneminde dirençli olabilmek ve çabuk yorulmamak için şimdiden ne-

fesinizi açacak egzersizleri,  yürüyüşleri yapmaya başlamalısınız. Bel, karın, omuz 

ve bacak kaslarınızı güçlendirici egzersizleri edinerek çalışmaya başlatabilirsiniz. 

Uzm. Dr. Şahap Demirboğan  I Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
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K O Z Y A T A Ğ I IDRAR YOLU HASTALIKLARINDA 

TANI YÖNTEMI; ÜRODINAMI

Op. Dr. Yusuf Temiz
Üroloji Uzmanı

yusuftemiz@centralhospital.com

Ürodinamik testler
• Üroflowmetri (idrar testi),

• Sistometri,

• Basınç akım çalışması,

• Pelvik kas (üretral sifinkter) 
elektromyografisi (EMG),

• Üretral basınç çalışması, 

• Videoürodinamik çalışma.

Ürodinami ne için 
yapılır?
• Alt idrar yolları için yapılacak 
tedavinin yan etkileri önemli ise tanıdan 
emin olunmasında,

• Tekrarlayan idrar kaçırma atakları 
olan hastaya cerrahi planlanıyorsa,

• Karışık tipte (baskı+sıkışma/
hissetmeden) idrar kaçırması ve sıkışma 
semptomları veya eşlik ettiği idrar 
problemleri varsa,

• Nörolojik hastalığı olanlarda özellikle 
semptom ve klinik bulgular arasında 
uyumsuzluk yaşanıyorsa,

• Alt üriner sistem yakınmaları 
var ve tıkanıklık (örneğin prostat) 
düşündürüyorsa,

• Uygun tedaviye rağmen alt üriner 
sistem yakınmaları devam ediyorsa,

• Hem tıkanmaya bağlı alt üriner 
sistem şikayeti var ve hem de nörolojik 
hastalık varsa,

• Genç olup alt üriner sistem şikayeti 
tarif ediyorsa,

• Nörolojik hastalığı olan tüm nörojenik 
mesane fonksiyon bozukluğu olanlarda,

• Gündüz sıkışma ve sıkışma tipinde 
idrar kaçırması olan çocuklarda,

• Devam eden gündüz idrar kaçırması 
olan çocuklarda,

• Spinal Bifidalı çocuklarda.

Alt üriner sistem 
yakınmaları
• İdrar yaparken yanma,

• Sık idrara çıkma,

• Gece birkaç defa idrara kalkma,

• İdrara başlarken zorlanma,

• İdrar tazyik ve kalibresinde azalma,

• Çatallı idrar yapma,

• Kesik kesik idrar yapma,

• Mesaneyi tam boşaltamama.

Kısaca teknik;

Test yapılmadan önce TİT ve idrar 

kültürü yapılıp idrar yollarında aktif en-

feksiyon olmadığından emin olunma-

lıdır. Hastaya alt idrar kanalı (üretra) ve 

makat kateter takılır. Mesanedeki rezidü 

idrar boşaltılır ve kaydedilir. Üretral takı-

lan kateter mesane içi basınçları ölçülür. 

Rektal kateter ise abdominal basınçlar 

ölçülür. Eğer pelvik EMG yapılacak ise 

pelvik bölgeye yerleştirilen EMG elekt-

rotları ile ölçümler yapılır. Hastanın ilk 

idrar ve sıkışma hissi ve maksimum ka-

pasite kaydedilir. Bu arada inkontinansı 

olduğu nokta işaretlenir. Sistometri fa-

zında, ilk idrar hissi, maksimum kapa-

site, mesane kompliansı, mesane kası 

basınçları ve uyumsuzluğu kaydedilerek 

raporlanır. İnkontinansın olduğu nokta-

daki mesanedeki idrar miktarı ve karın 

içi basınç belirlenir. Hasta zaman zaman 

öksürtülerek inkontinansı olup olmadığı 

gözlenir. Bu ölçümlerden yola çıkılarak 

idrar yolu şikayetlerinin nedeni bulun-

maya çalışılır.

Ardından eğer imkan var ise, hasta-

ya kateterli olarak uroflowmetri kabına 

idrarı yaptırılır. Bu esnada mesane içi ba-

sıncı ve mesane çıkışının direnci (basınç 

akım çalışması) ölçülür. Bu sayede idrar 

fazındaki problemler saptanır.

EMG ile mesane kası ile idrar tutmayı 

sağlayan kasın uyumu veya uyumsuzlu-

ğu (detrussör sfinkter dissinerjisi) belir-

lenir.

Videoürodinami ile ise doldurma ve 

boşaltma fazında üreterlere (mesane 

ile böbrek arasındaki idrar kanalı) kaçak 

(reflü) olup olmadığı, üretranın (internal 

sfinkterin) açılıp açılmadığı gözlenir ve 

rapor edilir.

En son olarak da işlem sonrası yine 

mesanede kalan idrar miktarı ölçülerek 

kaydedilir.

Ürodinami, mesanenin fonksiyonlarını ölçmeye yarayan karmaşık bir test sisteminin adıdır. 
Mesaneye takılan bir sonda yardımı ile mesane sıvı ile doldurulur. Doldurma ve daha sonra 
boşaltma (idrar yapma) esnasında mesanede gerçekleşen olayların bilgisayar yardımıyla 
kaydedilmesi ve uzmanı tarafından yorumlanması esasına dayanır. 



Uyku, organizmanın fizyolojik ihtiyacı sonucu çevre ile bilinçli iletişiminin istemli olarak 
kesilmesi hali olarak tanımlanabilir. Çocuklarda uyku, günlük islevlerinin yeterli ve kaliteli 
olabilmesi için önemli bir faktör olup, durgunluk veya aşırı huzursuzluk, algılama, öğrenme 
güçlükleri, beslenme sorunu ve duygu durum bozuklukları en sık görülen sorunlardandır.

ÇOCUKLARDA

Uykuda neler oluyor?
Uykuda fizyolojik, hormonel ve 

nörolojik bir takım değişiklikler ya-
şanır. Yenidoğan bir bebek günün 
16-20 saatini uykuda geçirir. Gündüz 
gece farkı yoktur. 6 aylıktan itibaren 
gece–gündüz farkı belirgin hale gelir. 
2 yaşından itibaren uyku süresinde 
belirgin azalma, 4 – 5 yaş da gündüz 
uyku ihtiyacı kalkar.

Uykuda nörolojik 
değişimler nelerdir? 

Beyin uyku sırasında farklı bir bi-
linç düzeyine geçer. Uyku 2 evreden 
oluşur.

• REM; (hızlı göz hareketlerinin 

yaşandığı paradoksal uyku)

• Non REM; REM uykunun görülen 
evresidir. Uykunun diğer evreleri 
arasına serpiştirilmiş olarak yaşanır. 
Hızlı göz hareketleri, huzursuzluk 
vardır, ancak kasla hareket etme 
REM uyku süresi yaşla giderek 
azalır. REM uykusunun bebeklerde 
özel bir yeri vardır ve nöronların 
olgunlaşmasına katkıda bulunur.

Uykuda hormonel 
değişiklikler

Uykuda kortizon ve adrenalin 
seviyeleri düşer, büyüme hormo-
nu salgılanır. Karanlıkta salgılanan 
melatonin uykunun devamlılığı için 
önemli bir maddedir.

0-6 yaş çucuklarda 
uyku bozukluğu sık 
mıdır?

Tıbben sağlıklı çocuklar arasın-

da %20-30 oranında uyku bozuklu-

ğuna rastlanmaktadır. Çocuklarda 

uyku bozukluğu 3 şekilde gözlenir;

• Uykuya dalmakta güçlük

• Uykuyu devam ettirme de sorun, 

huzursuzluk, ağlama, uykuda 

konuşma, bacak krampları ile 

seyreder.

• Gündüz uyku hali; uyku süresi ve 

kalitesi yetersiz ise gözlenir.

Uyku bozukluklarının 
nedenleri?

En sık sorun solunumu ile olan 
bozukluklardır. Erken doğan bebek-
lerde veya normal yenidoğanda da 
10 sn veya daha uzun süre apne de-
nilen soluk tutmaları olabilir.

Büyük çocuklarda bademcik ve 
geniz eti hava yolunu daraltarak, 
gürültülü solunuma (horlama) ve 
sık uyanmaya neden olabilir. Ayrıca 
sallama, çocuğu alma, bezleme ya 
da oyuncak gibi etkinliklerin alıştı-
rılması halinde, çocuk her uyanma 
anında bunları isteyecek ve uykuya 
dalma sorunu yasayacaktır.

 Uzm. Dr. Aydan Angay 
 Çocuk Nörolojisi Uzmanı
 aydanangay@centralhospital.com

UYKU & BOZUKLUKLARI



Bebek sahibi olmadan önce eşlerin dikkat etmesi gereken konulardan biri de kan uyuşmazlığıdır. 
Hamilelikte oluşan kan uyuşmazlığı tespit edilmez ve tedaviye başlanmazsa anne ve bebeğin 
sağlığını ciddi derecede etkileyebilir.
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K O Z Y A T A Ğ I

Vücuda oksijen taşımakla görevli al-

yuvarların üzerinde bulunan antijenik ya-

pıdaki proteinler kan grubunu (A, B, AB 

veya O) belirler. Kan grubunda D proteini 

olan kişilere Rh (+) pozitif, olmayanlara 

Rh (-) negatif denir. 

Anne adayının Rh (-), baba adayının 

Rh (+) kan grubuna sahip olduğu durum-

larda, bu çiftlerin bebekleri Rh (+) veya 

Rh (-) olabilir. Eğer bebek Rh (-) ise bir so-

run teşkil etmez ancak bebeğin Rh (+) bir 

kan gruba sahip olması Rh uygunsuzlu-

ğuna yani kan uyuşmazlığına yol açabilir.

A, B, AB ve O (sıfır) grupları arasında 

da uyuşmazlık yaşanabilir. Bu durum 

anne adayının O (sıfır), baba adayının 

ise diğer gruplardan birini taşımasından 

kaynaklanır. Çiftler arasındaki bu uyuş-

mazlık genellikle ilk gebeliklerde rastlanır. 

Ayrıca hafif seyrederek bebekte risk oluş-

turmayan sarılıklara da neden olabilir.

Rh uyuşmazlığı ise, ikinci gebelik-

lerde ortaya çıkabilir. Çünkü normalde 

anne ve bebeğin kanı gebelikte birbirine 

karışmaz. Rh uyuşmazlığı için doğum 

sırasında bir miktar bebek kanının anne 

dolaşımına katılması gerekir. 

Rh uyuşmazlığından ne 
zaman bahsedilir?

Anne adayının kan grubunun Rh (-), 

baba adayının ise Rh (+) olması, 

Bebeğin kanının belli oranda anne-

nin dolaşımına katılması (bebeğin kan 

grubunun Rh (+) pozitif olması şart),

Anne adayının bağışıklık sisteminin 

bebeğin Rh (+) kanını tanıması gerekir. 

Ayrıca tanımayıp antikor geliştireme-

mesi de söz konusu olabilir. Bu durum 

bir sorun teşkil etmez. 

Anne adayı tüm bu durumları ta-

şıyorsa, doğumdan hemen sonra (ge-

nelde 72 saat içinde) kendisine anti D 

yani Rh antikoru yapılır. Eğer bu işlem 

gerçekleşmezse anne, kanındaki bebek 

alyuvarlarına karşı antikor geliştirebilir. 

Anneye yapılan Rh antikoru sayesinde 

kanına karışan Rh (-) kan hücreleri blo-

ke edilir ve ortamdan kaldırılır. 

Rh antikoru yapılmazsa, anne bu 

alyuvarları tanır ve geliştirdiği cevap, 

memory cell (bağışıklık sistemindeki 

hafıza sahibi hücreler) olarak adlandırı-

KAN UYUŞMAZLIĞI 
DIKKATE ALINMALI

Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

cengizhankolata@centralhospital.com

lan hücreler tarafından saklı tutulur. İkinci 

bir hamilelikte ise, gebelik sırasında olası 

bir bebek kanının (Rh + olması şart) anne 

dolaşımına katılması bu hücrelerin he-

men aktive olmasına neden olur. Bu hüc-

reler ürettikleri antikorları bebeğin dola-

şımına katarak, bebeğin kan hücrelerini 

yıkarlar. Bu durum da bebekte kalp ve 

dolaşım problemlerine (hidrops fetalis) 

yol açabilir. Hatta bebek kaybına varan 

kötü bir tabloya da sebep olabilirler. 

İlk gebelikte, 8. haftadan sonraki ka-

namalarda bu riske karşı anne adayına 

anti D yapılmalıdır. Ayrıca gebelikte her-

hangi bir kanama olmadığı halde, 28. 

gebelik haftasında koruma amaçlı anti 

D yapılabilir. Ancak bebeğin kan gurubu 

henüz bilinmediğinden yapılması şart 

değildir. Aynı şekilde bu uygulama kürtaj-

dan sonra da yapılmalıdır. Anti D anneyi 

ve bebeği rahatlatan ve olası problemle-

ri en aza indiren bir koruma yöntemidir. 

Anti D doğumdan veya müdahaleden 

sonraki ilk 72 saatte anne adayına yapıl-

malıdır. Ancak yapılması atlanmışsa, tela-

fi için sonraki 20 gün içinde yapıldığında 

dahi faydalı olduğuna dair yayınlar da 

bulunmaktadır.



ÇOCUKLARDA ATEŞ

rebiliyorsa, nezle grip belirtileri varsa, 

ateşi düştüğü zaman keyfi yerine ge-

liyor, iyi besleniyor ve etrafıyla ilgileni-

yorsa, muhtemelen acil veya tehlikeli 

bir durum yoktur, sadece grip olmuştur.

Antibiyotiğe hemen 
başlamayın!

Ateşle karşılaştığınız zaman dokto-

Ateşliyken geçirilen havale çocukta 

herhangi bir rahatsızlık bırakmaz, kısa 

sürer ve beyin hasarına sebep olmaz. 

6 aylıktan küçük ve 6 yaşından büyük 

çocuklar ateşli havale geçirmez. Ate-

şin çok yüksek olması havale ihtimali-

ni arttırmaz. Ateşli havaleden korkula-

rak üst üste verilen ateş düşürücü ve 

antibiyotikler, çocuğa havalenin kendi-

sinden daha büyük zarar verebilir.

Çocuğunuz 
ateşlendiği zaman ne 
yapmalısınız?

Öncelikle ateşini ölçmelisiniz. Bir ço-

cuğun başının sıcak, ellerinin soğuk 

olması veya ateş yükselirken titreme-

si herhangi bir şey ifade etmez, önce 

koltuk altından ateşini ölçün eğer 38 

derecenin altındaysa çocuğunuzun 

ateşi yüksek değildir, ateş düşürücü 

vermeniz gerekmez. Eğer ateşi 38 de-

receden yüksekse (rektal ölçümlerde 

39 dereceden yüksekse), öncelikle 

tehlikeli bir durum olup olmadığına 

dikkat etmelisiniz.

Çocuğunuz 3 aylıktan büyükse, vü-

cudunda herhangi bir döküntü yoksa 

başını rahatça oynatabiliyor, boynunu 

çevirebiliyor ve çenesini dizine değdi-

ra gidemiyorsanız, hemen antibiyotiğe 

başlamayın. Ateş düşürücü (paraseta-

mol veya ibuprofen içeren) şurup veya 

fitiller kullanın. Ateşin düştükten birkaç 

saat sonra tekrar yükselmeye başlama-

sı normaldir. Parasetamol ve ibuprofen 

içeren şurupları 6 saatte bir verilebilir. 

Eğer ateş düşmüyorsa saçlarını ılık suy-

la ıslatın, kasık ve koltuk altlarına ılık (so-

ğuk değil) suyla ıslatılmış bezler koyun. 

Kolonya veya sirke kullanmayın, soğuk 

duş yaptırmayın. Çocuğun başını ıslat-

mak kötü bir etkiye sebep olmaz aksi-

ne ateşi düşürmeyi hızlandırır. Ateş bu 

şekilde de düşmezse (yani halen koltuk 

altından ölçüldüğünde 38 derecenin 

üzerindeyse) de endişelenmeyin. Şurup 

verdikten sonra ateş düşmediği için he-

men fitil vermeyin. Ateş düşmese bile 

tekrar ateş düşürücü ilaç vermek için 4 

saat geçmesini bekleyin.

Eğer, ateşin ilk kez 38 derecenin 

üzerine çıkmasının üzerinden 72 saat 

geçmesine rağmen, ateş hala zaman 

zaman 38 derecenin üzerine çıkıyorsa, 

mutlaka doktorunuza başvurun. Enfek-

siyonun, aslında 3 gün içinde antibiyo-

tiksiz kendiliğinden ne kadar çabuk iyi-

leştiğini görünce şaşıracaksınız.

Ateş, vücudun mikroplara karşı savunma yöntemlerinden biridir ve ateş yüksek iken mikroplar 
daha kolay ölür. Tüm anne babalar çocuğun ateşi yükselirse havale geçireceğinden korktuğu 
için yükselmesi endişe verici bir hale gelir.

 Uzm. Dr. Özlem Sipahi
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 ozlemsipahi@centralhospital.com
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RAMAZAN’DA
DOĞRU BESLENME

Ramazan’da uzun süre aç kalmak 

metabolizmanın yavaşlamasına sebep 

olur. Bu durum da besinlerin yağ haline 

gelmesini kolaylaştırır. Aç kalındığı için 

vücut hareketlerinde yavaşlama ve me-

tabolizma hızında düşme gerçekleşir. İftar 

sonrasında yemeğe aşırı yüklenmek ise 

yemek sonrası kan şekerinin hızla yükle-

mesine ve ardından da hızlı düşmesine 

sebep olabilir. 

Ramazan’da en az 4 
öğün yemek yenmeli

Açlık durumunun uzun süre devam 

etmesi baş ağrısı, baş dönmesi, unutkan-

lık, dalgınlık, dikkatsizlik, uykuya eğilim, si-

nirlilik, midede ekşime ve şişlik gibi sorun-

lara yol açar, iş verimini düşürür. Bu gibi 

etkilerin görülmemesi için iftar-sahur ve 

ara öğünler mutlaka yapılmalıdır. Rama-

zan’da 4-5 öğün şeklinde beslenilmesini 

önermekteyiz. İftar ikiye bölünerek bir 

öğün öğlen, diğer öğün akşam yemeği 

mantığında ve aralarda 1-2 ara öğün, sa-

hurda ise kahvaltı tarzında beslenilmelidir. 

Reflüden korunmak 
için...

Ramazan’ın yaz ayına rastlaması ve 

açlık saatlerinin uzaması, sağlık riski taşı-

yan kişilerin çok dikkat etmesini gerektiri-

yor. Ramazanda en sık görülen sorunlar-

dan olan reflü ve kabızlık probleminden 

korunabilmek için beyaz undan yapılmış 

hamur işleri ve şekerli yiyeceklerden uzak 

durulmalı, kızartma ve benzeri yağlı, baha-

ratlı, tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Lifli 

yiyeceklere ağırlık verilerek, daha yavaş 

sindirilen ve daha uzun süre tokluk hissi 

sağlayan protein ve vitamin içeren yiye-

cekler tercih edilmelidir. Gün boyunca 

tutulan oruç sonrası yapılan hafif bir spor, 

vücudunuza büyük faydalar sağlayacak-

tır. Egzersiz yerine, iftar sonrası ağır tem-

polu yürüyüş yapabilirsiniz. 

Iftar sofranızdan bu 
gıdaları eksik etmeyin

•   İftarda ilk olarak su içilmelidir. 

• Yemeğe çorba ile başlanmalıdır. 

• Mutlaka bir çeşit sebze yemeği veya 

salata olmalıdır. 

• Yoğurt veya ayran mutlaka olmalıdır. 

• Tatlı olarak sütlü tatlılar, ara öğünlerde 

tüketilmelidir.  Şerbetli, ağır tatlılar kişilerde 

şeker yüklemesine neden olabilir. 

• İftarda pilav, makarna, börek yerine 

esmer ekmek tüketilmesi daha uygundur.

• Et-tavuk-balık da iftarda tüketilmesi 

gereken diğer gıdalardandır.    

Sağlıklı bir oruç için 
sahur önemli
• Protein tokluk sağladığı için yumurta, 

peynir, süt, yoğurt mutlaka tüketilmelidir. 

• Sahuru kahvaltı şeklinde yapmak en 

uygunudur.

• Bol sıvı alınması önemli olduğu için bol 

su içilmelidir. 

• Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi 

ve vücut direncinin artması için mevsim 

meyvelerinden sahurda bir porsiyon 

mutlaka yenmelidir. 

• Tuzlu besinler yenilmemelidir. 

• Sahura mutlaka kalkılmalıdır.

Ramazan’da Sağlıklı 
Beslenme Mönüsü:

Iftar (1. Öğün)

• 1 bardak su

• Kahvaltılık (zeytin, peynir)

• 1-2 hurma

• 1 kase çorba

• 1 dilim ekmek veya 1/8 pide (bir avuç içi 

kadar)

Yarım saat sonra (2. Öğün)

• Izgara köfte, et veya tavuk

• Zeytinyağlı sebze

• Salata 

• Yoğurt

Ara Öğün

• 2 top dondurma veya 1 porsiyon meyve

Ara Öğün

• 1 küçük kase sütlü tatlı veya meyve

Sahur

• Kepekli peynirli tost, domates, salatalık, 1 
yumurta, 1 bardak süt, 1 porsiyon meyve  

Dyt. Selma Turan
Beslenme ve Diyet Uzmanı

selmaturan@centralhospital.com

Ramazan ayında oruçla birlikte insanların beslenme alışkanlıkları da tamamen değişiyor. Üç 
ana ve bunun yanı sıra ara öğünlerden oluşan günlük beslenme düzeni, sahur ve iftar olmak 
üzere iki öğüne düşürülüyor. Öğün sayısının azaltılması durumu da birçok besinin bir arada 
tüketilmesine sebep oluyor. Uzun süren açlık sonrası iftarda yemeğe çok fazla yüklenmek; 
reflü, hazımsızlık, kabızlık ve baş ağrısı gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor.

RAMAZANGELİYOR
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Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan

sinancoskunturan@centralhospital.com 

Kardiyoloji Uzmanı

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

Kalp hastalıklarının 
nedenleri nelerdir? 

Kalp hastalıklarına sebep olabilen 

birçok durum vardır. Bunlardan en riskli 

ve engel olunamayanları genetik geçişli 

olanlarıdır. Ailesinde kalp krizi ya da her-

hangi bir kalp rahatsızlığı geçirmiş olan 

kişilerin kalp krizi geçirme ihtimali daha 

yüksektir. Aynı şekilde kalıtsal yollarla ge-

çen kolesterol de tedavi edilmediği tak-

dirde kalp krizine ve genç yaşta ölümlere 

neden olabilir. 

Yapı itibariyle stresli olan kişilerde 

kalp hastalıkları daha fazla görülür. Ayrı-

ca şeker hastalığı da yüksek oranda risk 

teşkil eder. Kalp hastalıklarının artmasına 

neden olan diğer faktörler ise; sağlıksız 

beslenme, sigara-alkol gibi zararlı alışkan-

lıklar, yüksek tansiyon, obezite, düzensiz 

bir hayat şekli, hareketsizlik ve uyku prob-

lemleridir.

Kalp sağlığını nasıl 
koruyabiliriz?

Kalp sağlığını bozabilecek bazı fak-

törler kontrol altına alınarak sağlıklı bir 

yaşam sürdürülebilir. Özellikle stres yara-

tacak durumlardan mümkün olduğunca 

kaçınılmalıdır. Sigara ve alkol gibi mad-

deler kullanılıyorsa hemen bırakılmalıdır. 

Kilo almamaya özen gösterilmeli, mev-

cut kilonun korunmasına dikkat edil-

melidir. Yağlı etler, kızartmalar, pastırma, 

salam, karaciğer, dalak gibi sakatatlar ve 

konserve ürünler asla tüketilmemelidir. 

Gençlerde Kalp 
hastalıkları 

Kalp hastalıkları ve kalp krizi genel-

likle ileri yaştaki kişilerde görülse de, son 

yıllarda gençlerde de hızla yaygınlaşma-

ya başladı. Özellikle son dönemde genç 

yaştaki insanların kalp rahatsızlıklarına 

bağlı olarak yaşamlarını yitirmeleri en-

dişe yaratıyor. Sağlıksız ve düzensiz bes-

lenme, stres, hareketsiz yaşam, aşırı mik-

tarda sigara ile alkol tüketimi ve yoğun 

fiziksel aktiviteler ani kalp krizinin erken 

yaşlarda ortaya çıkmasına sebep olabilir. 

Ayrıca kola, gazoz gibi asitli içecekler de 

kalp hızını olumsuz yönde etkileyerek 

kalp krizine zemin hazırlayabilir.

Kalp sağlığıyla ilgili 
doğru bilinen yanlışlar 
neler?

•  Yumurta tüketiminin sanıldığı gibi 

kalp sağlığına zararlı bir etkisi yoktur. Aşı-

rıya kaçılmadığı sürece yumurta yenile-

bilir. Yumurtayı fazla tüketmek kolesterol 

KALP SAĞLIĞINI
ÖNEMSEYIN 

değerlerinde yükselmeye sebep olabile-

ceğinden dikkatli olunmalıdır.

•  Kahve ve bitter çikolatanın kalp ve 

damar sağlığı açısından faydalı olduğuna 

inanılır. Ancak bunu destekleyecek nitelik-

te bilimsel bir çalışma mevcut değildir. 

•  Sanılanın aksine kalp hastaları da eg-

zersiz yapabilir. Tempolu yürüyüşler kalp 

hastaları için faydalıdır.  

•  Göğsün sol tarafına doğru yayılan 

ağrıların kalp krizine işaret ettiği sanılıyor. 

Ancak göğsün sağ tarafında oluşan ağrı-

lar da kalp krizinin belirtisi olabilir. Ayrıca 

sadece göğüsteki değil sırttaki ağrılar da 

kalp krizinin göstergesi olabilir.

Kalpte bulunan sorunlar 
ne gibi sinyaller veriyor?

Kalp hastalıkları çoğunlukla hiçbir be-

lirti vermeden de gizlice ilerleyebilir. Her 

kalp hastalığının farklı belirtileri vardır. An-

cak en sık görülen bulgular; göğüste ağrı, 

çarpıntı ve yanma, nefes almada güçlük, 

sol kolda ağrı ve uyuşma, sırt ağrısı, karın 

ağrısı, bayılma, gece idrara sık çıkma, si-

yanoz (el-ayak parmakları ve dudaklarda 

mavimsi bir renk oluşması), ayak ve karın 

bölgesinde şişme, öksürük, çabuk yorul-

ma ve halsiz düşmedir.
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GÜRCISTAN’DAN CENTRAL’A
YENI BIR HAYATA MERHABA

Yaşadıklarınızı anlatır 
mısınız?

Tekla G: Merhaba ben Tekla, 16 ya-

şındayım. Üç yaşındayken kaynar su-

yun içine düşmüşüm ve vücudumun 

göğsümden aşağısı neredeyse tümü 

yandı. Beni hastaneye götürdüler ve 

bir ay yoğun bakımda kaldım. Bu sü-

reçte birçok farklı tedavi yöntemi uy-

gulanmış. 5-6 yaşlarıma geldiğimde “Z 

Plasti”  ameliyatı yapıldı. Başlarda her 

şey yolunda gittiyse de iyileşme ye-

terli düzeyde olmadı. 2013 yılında yeni 

bir ameliyatla deri nakli yapıldı ama 

daha önceki gibi yine sonuç alınama-

dı. Genç bir kız olduğum için yanık 

izlerinin yok olması veya daha az gö-

rünmesi için tedavi arayışlarımız hep 

sürdü. Daha küçük yaşlarımda hep di-

ğer arkadaşlarıma özendim, onlar gibi 

oyunlar oynayamadım, koşamadım, 

denize giremedim. İçimde yanıkların 

tedavi edileceğine dair hep bir umut 

taşıdım. Yurtdışında bu tip yanıkların 

nasıl tedavi edildiğini ve nerede tedavi 

olabileceğimi ailem ile birlikte araştır-

maya başladım.

Central Hospital’ı nasıl 
tercih ettiniz?

Lera G (Anne): Gürcistan’da da çok 

iyi tedaviler yapılıyor fakat biz farklı 

ülke ve farklı bir doktordan da bir gö-

rüş almak istedik. Böylelikle hastane ve 

hekim araştırmaya başladık. Bizi doğru 

yönlendireceğine inandığımız bir ak-

rabamızın önerisiyle Central Hospital 

ile iletişime geçtik. İletişime geçtiğimiz 

hasta transfer birimindeki çalışandan 

aldığımız bilgiler ve Plastik Cerrahi he-

kiminin yapılacak ameliyatla ilgili bizi 

yönlendirmesi sonucunda tedaviye 

başlamaya karar verdik. Böylelikle İs-

tanbul’a yolculuğumuz başladı.

Tedavi süreci 
hakkındaki 
görüşlerinizi alabilir 
miyiz?

Lera G (Anne): Ameliyat sonrası 

genel duruma bakarsak, yıllardır yapı-

lan tedavilerden çok daha iyi sonuç-

lar aldık. Bu kadar iyi bir tedavi için 

oldukça makul bir ücret ödedik.  Bu 

anlamda da Central’ı tercih ettiğimiz 

için mutluyuz. Herkese tekrar tekrar 

her konuda bu denli özenli ve ilgili 

oldukları için teşekkür ederiz. Yakın-

larıma ve yurtdışında tedavi olmak 

isteyenlere mutlaka Central Hospital’ı 

önereceğim. Verilen tıbbi tedavinin 

yanı sıra hastalarını aileden biri olarak 

görmeleri ve önemsemeleri bizim için 

önemliydi.  

Tıbbi tedavi ve 
hastane hizmetlerini 
değerlendirir misiniz?

Tekla G: İstanbul’a geldikten 2 

gün sonra hastaneye yatışım yapıldı. 

Ameliyat öncesi doktor bana nelerin 

yapılacağını, ameliyatın ne kadar sü-

receğini, endişe etmememi ve her 

şeyin yolunda gideceğini söyledi. 2 

gece hastanede kaldım. Annem hep 

yanımdaydı ve beni hiç yalnız bırak-

madı. Hastanede kaldığım sürede Op. 

Dr. Afet Öncel, hemşireler ve tercü-

manlığımızı yapan çalışanların iletişi-

minden ve bana yaklaşımlarından çok 

memnun kaldım. Biz Central’ı kendi 

evimiz gibi benimsedik. Taburcu ol-

duktan sonra kontroller için 20 gün 

hastaneye geldiğimizde aileden biri 

gibi olmuştuk.

Eklemek istedikleriniz 
var mı?

Lera G (Anne): Anlatmak istediğim 

küçük bir anektod var. Kızım Tekla ile 

İstanbul’a gelirken bir sorun yaşadık. 

Kızımın pasaport süresinin bittiğini 

fark etmemişiz, dolayısıyla İstanbul’a 

girişte kızımın girişine izin verilmeye-

ceğini ve Gürcistan’a geri gönderilece-

ğini söylediler. Kızım 16 yaşında henüz 

reşit olmadığı için buradan “tek başına 

seyahat edebilir” belgesini çıkartmam 

gerekiyordu. Bu süreçte Central Hos-

pital adına Uluslararası hasta danış-

manınız ve tercümanımız Osman Şey-

hoğlu konsolosluk işlemlerinin hızlıca 

çözümlenmesinde ve tüm detaylarda 

bize çok yardımcı oldu. Hastanenin 

sorumluluğunda olmamasına rağmen 

bizi sahiplenmeleri çok kıymetliydi. 

Bu nedenle de hastaneye ve Osman 

Bey’e yardımlarından dolayı ayrıca 

minnettarlığımı iletmek isterim.

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

afetoncel@centralhospital.com

Küçük yaşta vücudunda ciddi yanıklar oluşan Tekla G, annesiyle birlikte tedavi olmak için geldikleri 
Central Hospital’da yaşadıklarını Gazete Central okurları için anlattı.

Uzman Görüşü

Hastamız 3 yaşında sıcak 

su ile yanmış. 2006, 2013 

yıllarında bacaklarda oluşan 

deformite ve  izler nedeniyle 

ameliyat edilmiş. Hastanın 

her iki uyluk ve diz bölgele-

rinde şekil bozuklukları ile 

izler mevcuttu.  

Her iki bacak arkasında 

bulunan bantlaşmaya neden 

olan izlerine yönelik “Z plas-

ti flepleri” uygulandı. Ayrıca 

çukurlaşmaya neden olan 

bölgelere hem deri kalitesini 

iyileştirmesi hem de o bölge-

leri doldurmak amacıyla yağ 

enjeksiyonu yapıldı. 

Ameliyat öncesinde, son-

raki süreçte farklı ameliyatla-

rın olabileceği iletildi. Tabur-

cudan 6 ay sonra kontrol 

ve bazı bölgelere tekrar yağ 

enjeksiyonu ile liposuction 

planlandı.
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Şaban Yıldız
Central Mutfak Şefi

CENTRAL’IN ÖDÜLLÜ ŞEFI ŞABAN YILDIZ'DAN 

LEZZETLI TARIFLER
Central Hospital’ın Milli Aşçısı Şaban Yıldız’ın lezzetli tariflerini bu ay sizlerle paylaşmak istedik. Ödüllü aşçımız Şaban 
Yıldız, Dünya Gastronomi Festivali’nde altın madalya almış milli bir aşçı. İşte sizler için şefimizden aldığımız, evde 
yapılması kolay 2 özel tarif.

• Yarım litre süt 

• Yarım su bardağından biraz az pirinç 

• 1 buçuk su bardağı nişasta 

• 2 adet yumurta

Lavanta ve Damla Sakızlı Sütlaç

Ispanaklı Havuçlu Tavuk Sarma

MALZEMELER

MALZEMELER

YAPILIŞI

YAPILIŞI

Pirinci yıkayın. Tencereye suyu ve pirinçleri koyup, pirinçler suyunu çekin-

ce süt, lavanta suyu ve damla sakızını ilave edip kaynayana kadar karıştırın. 

(Lavantayı suyun içinde kaynatıp süzdürün)

Nişasta ve yumurta sarısını ayrı bir kapta soğuk suyla beraber ezerek çır-

pın ve karışıma ekleyin. Kaynayan süte şeker ilave edip damak zevkinizin kı-

vamına göre (ister koyu ister açık) nişastayı az az dökün ve kaynayana kadar 

karıştırmaya devam edin. Soğuduktan sonra servis edin. 

Tavuk etlerini ince bir şekilde açın 

veya dövün. Soğan, sarımsak, biber, 

havuç ve ıspanağı ince ince doğrayıp 

sırasıyla tereyağında soteleyin. Baha-

ratlarını ilave edin.  

Açmış olduğunuz tavukların 

üzerine iç harcı koyup sarın ve 180 

derece fırında kızarana kadar pişirin.

• 1 çorba kaşığı tereyağı

• Karabiber, tuz 

Patates Kek Için

• 2 adet orta boy haşlanmış patates

• 1 tutam dereotu

• 1 tutam fesleğen

Patates kek için patatesleri kay-

nar suda haşlayın ve soyup ren-

deleyin. Fesleğeni, dereotunu ince 

ince doğrayıp sıvı yağ ve tuzu ekle-

yerek harmanlayın. Patatesli karışı-

mı yuvarlak bir kalıbın içine koyup 

bastırın ve kalıptan çıkartıp fırında 5 

ila 10 dakika pişirin.

• 2 adet tavuk but veya göğüs

• 1’er adet sarı ve kırmızıbiber 

• 1 küçük boy soğan

• 100 gram ıspanak (20 yaprak kadar)

• Yarım adet havuç

• 1 diş sarımsak

• 2 çorba kaşığı sıvı yağ

• Tuz

Sos Için

• 2 tatlı kaşığı köri

• 1 su bardağı krema

• 1 tutam maydanoz

• Tuz

Sos için kremayı kaynatın. Köri 

ve maydanozları ilave edin. tuzunu 

katıp karıştırdıktan sonra ocağın al-

tını kapatın. 

Servis için tabağa önce sosu ya-

yın, üzerine patates kekini koyun. En 

üste ise fırından çıkan tavuk sarma-

ları yerleştirip servis edin.

• 1 su bardağı şeker 

• 1 su bardağı lavanta 

• 1 su bardağı su 

• 2 küçük adet damla sakızı 
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Tüm tarifleriimize  www.centralhospital.com/YemekTarifleri/  linkinden ulaşabilirsiniz.



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

Esra Kaftan
esrakaftan@centralhospital.com

@esrakaftan

Kurumsal İletişim Yöneticisi

Gonca Özmen (@goncaozmenn)
Bu sayının ailemizden biri köşesinde uzun 
yıllardır Central Hospital’da Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. 
Gonca Özmen var. Profesyonel yaklaşımı, 
çocuklarla iletişimi, mesleğine duyduğu 
sevgi ile ailemizin en değerli üyelerinden. 
Küçük misafirlerimizin korkmadan 
gelebildiği, ailelerin yanında kendilerini 
rahat hissettikleri hekimimizle uzun yıllar 
başarılı çalışmalara imza atmayı dileriz.

Merve Özkaynak (@mevy)
Sade, doğal, güzel bir görünüm. Hepimizin 
isteği bu değil mi? Söz konusu alışveriş, 
makyaj, stil, güzellik sırları olunca güvenilir 
bir hesaptan güvenilir marka önerileri 
almak kıymetli. İşte tam da bu nedenlerden 
@mevy takip edilir, bir taraftan yaş 
alırken diğer taraftan yıllara nasıl meydan 
okunabileceği öğrenilir. 

Uçak yolcusu (@ucakyolcusutr)
Tatilin, gezmenin, yeni yerler keşfetmenin 
düşüncesi bile güzel değil mi? Hepimiz 
tatil kısa da olsa uzun da olsa günlük 
koşuşturmalardan uzaklaşmak, kimi zaman 
kafa dinlemek, kimi zaman ayak tabanları 
ağrıyana dek gezmek için bir yerlere 
yol almaz mı? İşte size bu konuda fikir 
verebilecek bir adres  @ucakyolcusutr. Plan, 
program vs, vs, gerisi size kalmış. 

Dilara Koçak (@dilarakocakiyiyasam)
Yıl 1998 yılında Dilara Koçak ile aynı işyerinde 
çalışmıştık. Aradan yıllar geçti. Şimdilerde işinde 
çok başarılı, mesleğini hakkıyla yapan, beslenme 
ve diyetin profesyonel kişiler tarafından 
yapılmasını savunan Türkiye’nin tanınmış 
diyetisyenlerinden. Sağlık önerileri, pratik 
tarifleri, gülen yüzü ile takip için önerebileceğim 
instagram adreslerinin başında geliyor.   

Büyükada Şekercisi 
(@buyukadasekercisi)
Büyükada’da keyifli bir mekan keşfetmeye 
ne dersiniz. Bir dükkan düşünün, hem 
rengarenk, hem sade, hem cıvıl cıvıl hem 
huzur verici. Çocukluğundan buyana yaz 
aylarını adada geçiren biri olarak böylesine 
güzel mekanları görebilmek ekstra keyifli. 
Ada ziyaretlerinde gidilecek mekanların 
arasında ön sıralarda yerini alan Büyükada 
Şekercisini siz de keşfetmeye ne dersiniz? 

Doğa Rutkay (@doarutkaykamal)
Her paylaşımını keyifli takip ettiğim biri Doğa 
Rutkay Kamal. Projeleri, tiyatro sahnesinde 
hayat verdiği farklı tiplemeleri ve Yeter 
karakteriyle hepimizin gönlünde taht kuran 
isimlerden. Birçoğumuz gibi bende enerjisinin 
ekrandan geçen nadir insanlardan olduğunu 
düşünüyorum. Bu nedenle uzun yıllar 
ekranlarda görmeyi diliyoruz.

Kısacıkfilm (@kisacikflim)
Film severler için @kisacikfilm hesabı sinema 
kesitlerinin sunulduğu güzel bir seçenek. Yerli, 
yabancı pek çok film hatta çizgi film küçücük 
gösterimlerle bize ulaşırken, verdiği mesajlarla 
hem düşündürüyor hem eğlendiriyor. Günlük 
hayatın içinde diyalogların yanı sıra farklı 
söylemleri de takip etmek isteyenler için takip 
edilecek bir mecra.   

@centraltr
Istanbul’da Yaşam (@istanbuldayasam)
İstanbul, kimi zaman bakmaya doyamadığımız, 
kimi zaman da içinde kaybolduğumuz güzel şe-
hir. Her ne kadar İstanbul’da yaşasak da iş hayatı 
ve günlük koşuşturmalar nedeniyle çoğu zaman 
güzelliklerinin ya farkına varamıyoruz yada keyfi-
ne. İste size yaşamın içerisinden bir adres önerisi. 
Siz de benim gibi @istanbuldayasam takip edebi-
lir, bu sayede yeni yerler keşfedebilirsiniz.   

Ollaluna 
Instagram hesabıyla yeni tanıştım. Renkli, 
eğlenceli, oldukça hareketli bir sayfa. Ollaluna 
kendisinin deyimiyle tam da bir kova burcu 
kadını. Pek çoğumuz gibi kalıpları yok. 
Nasıl isterse öyle hareket ediyor. Bu halini 
Instagram üzerinden de bize o kadar güzel 
yansıtıyor ki, paylaşımlarını benim gibi 
herkes de merakla takip ediyor. 

Ailemizden 

Biri

Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin

takip edin

dabizi



Caddebostan Gönüllü Evi ve Central Hospital işbirliğiyle düzenlenen 

“Cilt Uygulamaları Söyleşisi”, Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Esra Kural’ın 

sunumuyla gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın sağlandığı söyleşide, der-

mokozmetik uygulamaların günümüz teknolojisi ile geldiği nokta ve cilt 

gençliğini korumak için yapılması gerekenler paylaşıldı. Söyleşi bitimin-

de tüm katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çekilerek etkinlik tamamlandı.

Kadıköy Belediyesi 
“Ses Kısıklıkları Söyleşisi”

Kadıköy Belediyesi'ne bağlı koro üyelerinin ve halkın katılım sağ-

ladığı söyleşide, Dil ve Konuşma Terapisti Maral Yeşilyurt, “Ses kısık-

lıkları” konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonra-

sında gelen pek çok soru yanıtlandırılırken, günlük hayatta sesimizi 

korumamıza yönelik bazı egzersiz önerilerinde bulunuldu. 

FVM Okulları Işık Lisesi’nde düzenlenen Meslek Günleri’ne davet 

edilen Cental Hospital Estetik ve Plastik Cerrahı Opr. Dr. Afet Öncel 

ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, üniversite 

tercihlerinde tıp ve sağlık alanlarını seçmeyi düşünen gençlerle bir 

araya geldi. Gençlerle 

sohbet eden ve merak 

ettikleri soruları yanıt-

landıran katılımcıla-

rımız, hedefleri doğ-

rultusunda ilerleyen 

gençlerin geleceğe 

yönelik kararlarına 

ışık tutmaya çalıştı.

Türkiye’nin en sevilen haber spikeri Fatih Portakal ve eşi Arma-

ğan Portakal’ı, her yıl düzenli olarak geldikleri check-up kontrolle-

ri için 7. Yılında Central’da ağırladık. Yapılan kontroller sonrasında 

Kurumsal İletişim Departmanını ziyaret eden Portakal çifti, yapılan 

çalışmaları değerlendirerek beğenilerini iletti. Birlikte çektirdiğimiz 

hatıra fotoğrafı bize güzel bir anı olarak kaldı.  

Caddebostan Kültür Merkezi’nde
 “Estetik Cilt Uygulamaları”

Işık Lisesi’nde “Meslek Günleri” etkinliğiFatih Portakal 
Check-up’dan tam not aldı 
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Bolu’da heyelan 
sonucunda 
oluşan Yedigöller 
Milli Parkı, eşsiz 
güzelliklere sahip, 
kuzeyden güneye 
doğru sıralanan 
ve yedi adet 
gölüyle 
görülmeye değer 
bir yer…

YEDIGÖLLER’IN MUHTEŞEM MANZARASINDA KAYBOLUN…

Milli Park’a girdiğinizde misafirleri, ayaklarına çiçekler sermiş 
Seringöl karşılıyor. Yürüyüşe devam ederken Büyükgöl’e 
ulaştığınızda, şanslıysanız tahta iskelenin üzerinde yer bulup ufak 
bir fotoğraf molası verebilirsiniz.

Kamp yapmayı düşünürseniz, Deringöl kenarı güzel bir tercih 
olacaktır. Farklı bir görüntü arıyorsanız sazlarla kaplı Sazlıgöl, 
nilüferlerin süslediği İncegöl ya da yeşil ve turkuazın büyüleyici 
renklerine sahip görüntüsüyle Nazlıgöl’ü gezebilirsiniz. Ayrıca 
Kurugöl’ün adından da anlaşılacağı gibi yılın büyük kısmını kuru 
olarak geçirdiğini hatırlatmak isteriz.

GEZILECEK YERLER

Muhteşem doğanın fotoğraflarını…

 ÇEKMEDEN,

Dilek Çeşmesi’nde dilek…  

DILEMEDEN,

Yedigöller’in en can alıcı noktası 
Kapankaya’dan manzarayı…

SEYRETMEDEN,

Gölün muhteşem görüntüsüne               

karşı oturup Alabalık… 

YEMEDEN,
dönmeyin.

MUTLAKA YAPINIZ...

GÜZEL ÜLKEMİZİ TANIYALIMSAYFA 21 / 2016

BİZDEN SÖYLEMESİ
Yedigöller özellikle ağaçların rengârenk bir 
güzelliğe sahip olduğu sonbaharda gitmeyi 
tercih edin.



Prof. Dr. Hasan Dursun
Physical Therapy and Rehabilitation Specialist

hasandursun@centralhospital.com

MIGRAINE OR MUSCULAR PAIN?

• Shroud surrounding muscles and 
soft tissues

• Protective sheath of tissue

• Source of stem cells

• Builds muscle strength 

• An integrated three dimensional 
system 

• Uninterruptedly extends from the 
skin to the bones

• The source of one-third of all 
rheumatic pain 

• The source of myofascial pain

• Cause of nerve compression 
syndrome

• Prevents edema and vericose veins

• Prevents lymphedema, aids the 
muscles

• It reduces muscle tension and 
serves as energy buffersReflex 
accompanies the muscle activity 
hence; coordinating movement

• In some exceptional cases, an 
abnormal force occurs creating an 
strength and speed.  

Aphorisms About Fascia

What is Fascia (Mysterious Tissue) ?

A significant portion of headaches 

and neck pain are actually myofascial 

pain.  Chronic headaches are someti-

mes misdiagnosed as “tension heada-

ches”.  Muscles that are tense can push 

down and cause compression on the 

blood vessels and nerves.  

Irritated muscles can trigger inflam-

mation and dilation of blood vessels.  

This ultimately results in migraine like 

(muscle -related), neurological (ner-

ve-related) or vascular (vein-related) 

headaches.   These 3 structures affect 

eachother. Most of the time patients 

are told that they are tense and are 

referred to a psychiatrist for treatment. 

This “psychogenic” diagnosis is over 

exaggerated because it is rare to diag-

nose pain in the shoulders, knees and 

feet as  “psychogenic pain”.  

The Physiological 
Relationship of Muscles 
with Migraines

Botox Injections:  When applied in 

the region surrounding the eyebrow it 

is said to prevent migraines.  Frowning 

can lead to wrinkles and the muscles in 

this region are connected to the trigen-

minal nerve and nerve branches that 

are connected to stress. 

Brain Membrane Links

Fascia binds the dura mater (dural 

membrane) directly to the base of the 

skull.  Bad posture can cause muscle 

tension and lead to severe migraine 

like headaches.  

Thoracic Outlet 
Syndrome

Headaches with symptoms of car-

pal tunnel syndrome with (numbness 

or pain in first 3 fingers) may be a sign 

of an underlying case of thoracic outlet 

syndrome.  Thoracic outlet syndrome 

is a condition in which symptoms are 

produced from compression of nerves 

or blood vessels, or both, because of an 

inadequate passageway through the 

thoracic between the base of the neck 

and the armpit.

Migraine Is A Rare 
Disease

During a migraine, more than 20 

muscle aches reflect onto the head.  

Symptoms can range form blurred vi-

sion and sensitivity to light.  Some pain 

spreads directly to the teeth and jaws, 

but cannot be treated by a dentist.  In 

particular the expansion or tension put 

on the trigenimal nerve, Inflammation 

in the brain, vasodilatation and vascu-

lal permeability may cause concerns 

in diseases related to the brain.  In or-

der to adequitly understand the what 

a migraine really is, we must narrow 

down on its trigger points and what 

can be done to prevent or deal them 

before and after they occur.  

Often times presciption or over 

the counter medication are defines 

as inneffective.  This is do the the va-

rious trigger points of migraines thus 

far.  There have been many cases of 

success to ease and prolonge the oc-

currance of migraines by Physical The-

rapy sessions.  These sessions include 

the application of heat packs, TENS, 

Laser, Traction, exercise regiments 

and manual therapies such as mani-

pultion, myofascial treatment.  Other 

forms of treatment that are used are 

local anesthtics, cortizone injections, 

acupuncture, dry needles, ozone the-

rapy and PRP.  

Upper Trapezius 
Muscle Strain 
(Myofascial Pain)

Myofascial pain syndrome is a ch-

ronic pain disorder. In myofascial pain 

syndrome, pressure on sensitive points 

in your muscles (trigger points) causes 

pain in seemingly unrelated parts of 

your body, called referred pain.  This 

can cause numbness, tingeling and 

blurred vision.   Problems usually arise 

after carrying heavy bags or holding 

the phone up to ones ears using the 

support of the shoulder.  These symp-

toms along with nausea are connected 

to migraines.  

Sternocleidomastoid 
(SCM) Muscle

Due to the close relationship betwe-

en the vagus nerve and brainstem 

SCM muscles can cause pain and set 

off neurological red flag.  Actual findin-

gs show that pain in the face along with 

nausea,motion sickness and balance 

disorders are all related symptoms to 

this.   Migraines, sinusitis, problems with 

the inner ear can be confused with 

trigeminal neuralgia. SCM is one of 

the most common cause of pain and 

muscle dysfunctions; luckily here are 

many types of treatment options.

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



HELLO TO ANOTHER TALE OF SUCCESS

FROM GEORGIA TO ISTANBUL

Can You Tell Us Your 
Story?

Tekla G; Hello my name is Tekla. 

I am 16 years old.  When I was 3 ye-

ars old I fell into a bin of boiling water.  

The entire portion of my body from 

neck down was severely burned.  I 

was hospitalized for one month in 

which I underwent many different tre-

atments.  At the age of 5 or 6 I had 

the Z-Plasty surgery.  I was told that 

this surgery would heal my wounds 

completely however this is not what 

happened.  

In 2013 I underwent another pro-

cedure where I had a skin graft which 

also didn’t make much of a difference.  

Because of  my age my family and I 

seeked many scar revision treatment 

options for my scars.  I had a very diffi-

cult time as a child because my peers 

were participating in activites and pla-

ying and I could not. I never lost hope 

and as I became older I began to do 

my own research.  I began searching 

treatment options outside of Georgia.  

How Did You Come 
Across Central 
Hospital?

Lera G  (Mother); Although there 

are many treatment options availab-

le in Georgia, we wanted a second 

opinion from a different point of view 

and so we began our international 

search.  With the advice of a trusted 

family friend we narrowed our sear-

ch to Central Hospital.  We contacted 

the hospital and they were very infor-

mant of the procedure and the Plastic 

Surgeon that would be involved. With 

enough the information we gathered 

our journey to Istanbul began.  

The Surgery Was A 
Success

Lera G  (Mother); Looking at the 

general results of the surgery, We 

reached better results after just one 

procedure then we have in all of the 

previous surgeries combined.  The 

cost of the surgery was also very re-

asonable.  With all of these positive 

aspects combines, we are very plea-

sed with our decision for treatment at 

Central Hospital.  I can’t thank everyo-

ne who has helped us enough.  Aside 

from the treatment and healthcare, 

Central Hospital provides a warm, 

friendly  environment.  They made us 

feel important. We felt at home every 

step of the way. 

Can You Evaluate 
The Treatment and 
Services?

Tekla G;  I was admitted to the 

hospital 2 days upon our arrival.  The 

Dr. Afet spoke to me about the dura-

tion of the surgery and the pre and 

post operative states.  She assured 

me that I had nothing to worry about 

and helped me ease my mind.  After 

the surgery I remained  in the hospi-

tal with my mother by my side every 

moment.  Dr. Afet Öncel, the nurses 

and interpreters were all a pleasure.  

My mother and I felt very comfortable 

at Central Hospital.  When I returned 

on the 20th day for my post-operati-

ve control I was greeted by the same 

smiling faces.  

A Little Anecdote

Lera G  (Mother);  There is a small 

little anecdote that I would like to men-

tion.  When Tekla and I were travelling 

to Istanbul we came across a problem 

regarding my daughters passport.  It 

had expired and we were not aware of 

this.  Tekla was not able to enter into 

Turkey at the airport.  Because she is 

underaged she was unable to travel 

alone by law making the situation a 

bit more difficult.  Osman Şeyhoğlu 

of the International Patients Depart-

ment at Central Hospital was a huge 

help.  He was quickly able to retrieve 

the neccessary documents from the 

consulate that would allow Tekla to 

return home on her own and renew 

her passport.  Although it was not 

thier concern, Central Hospital made 

an effort by taking the extra step and 

this will always be very meaningful to 

me.  I will be forever grateful.  

Opr. Dr. Afet Öncel 
Esthetics & Plastics Surgeon

afetoncel@centralhospital.com

Due to severe burns acquired at a young age, Tekla G, came to Central Hospital with her mother 
for her treatment.  Tekla shared her story with us. 

A Word From 
Our Expert

The Patient was burned 

severely at the tender age 

of 3.  She had two previous 

operations, 2006 and 2013 

for the deformities on her 

legs.  Tekla had deformaties 

on both legs ranging from 

her knees upwards onto 

both thighs.  

Z Plasty technique was 

used on the inner thighs 

however some regions had 

sunk in over time and nee-

ded different techniques.  

To improve the caving in 

and to improve the skin qu-

ality, I used fat injections in 

these areas. I will be seeing 

Tekla once again for the se-

cond round of fat injections 

that will give her a more na-

tural look and feel. 
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