
Laparoskopik cerrahi ameliyatları Central’da etik 
değerlerden ödün verilmeden profesyonel yaklaşım 
ile yapılırken, bu konuda referans bir kurum olma 
yolunda da ilerlenmektedir.
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Üç Ameliyat Bir Arada
(Safra Kesesi – Kasık ve Göbek Fıtığı)
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Obezite, çağımızın en büyük hastalıklarından 
biri olarak gösterilmektedir. Tüm dünyada hem 
beslenme alışkanlıklarının hem de gıda üretiminin 
değişmesi nedeniyle obezite büyük bir sorun 
halini gelmiştir. 

Zayıflama Sonrası “Estetik 
Uygulamalar” ile Forma Girin

Sayfa 8Sayfa 5

Normal Doğumla Dünyaya 
Gelen İkiz Bebeklerin Öyküsü

Sayfa 11

Boyun Kireçlenmesi
& Tedavi Yöntemleri

Sayfa 12
Çocuklarda Migren

Sayfa 16

Sayfa 6

İple Yüz Germede
Ameliyatsız Yöntem

Ayak Tabanında Ağrı;
Plantar Fasiit Ve Topuk Dikeni

Servikal spondiloz, boyun omurgasını oluşturan 
yapıların normal özelliklerini kaybederek, 
yıpranmaya ve tahrip olmaya başlamasına bağlı 
olarak oluşan bir dizi değişikliktir. 

Sayfa 4

Sayfa 7

Botox (Botulinum toksin) tıp ve diş hekimliğinde tedavi ve kozmetik amaçla 
sıklıkla kullanılan kas aktivitesini geçici bir süre bloke eden bir nörotoksindir. 
Halk arasında bilindiği gibi yılan zehrinden elde edilmez.

Çene Eklemi Tedavilerinde 
Botox Yöntemi

Bir çocuk sahibi Emine Hanım’ın ikiz 
bebeklerine hamile kaldığında en büyük 
dileği gebeliğini sorunsuz tamamlayarak 
bebeklerine kavuşmaktı. 

Sayfa 6/7Sayfa 9

SAĞLIKLI KALP İÇİN 
KIŞ ÖNERİLERİ

Soğuk ve rüzgarlı havalar artık kendini gösteriyor. Soğuk havanın 
genel vücut sağlığına olumsuz etkileri kadar kalp sağlığı için de birçok 

risk faktörüne sebep olduğu biliniyor.



Merhaba, 
Gazete Central’ın 45. sayıda sizlerle birlikteyiz. Yeni sayı-
mızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyacağınızı 
düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 
Gazetenin bu sayısında, mide küçültme operasyonları 
sonrasında yapılan estetik uygulamaları anlattık. Beyin ve 
Sinir Cerrahisi hekimi Opr. Dr. Kenan Coşkun’dan boyun 
kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler öğren-
dik ve Opr. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş’ın gerçekleştirdiği 
çoklu operasyonla, günümüzde Laparoskopik Cerrahinin 
artık daha fazla ön plana çıktığından bahsettik. 
Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz kali-
te 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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Bu uygulamalara Central Hospital yazarak hastanemize ulaşabilirsiniz.
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Doç. Dr. Hakan Turan Çift
Ortopedi ve Travmatoloji

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

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

12

9

Uzm. Dr. Hicran Ercan
Dermatoloji Uzmanı

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

14Uzm. Dr. Öznur Yılmaz
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

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

Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ
Nöroloji Uzmanı

1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. 
Gamze Eroğlu Arığ, 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
Nöroloji uzmanlığını almıştır. 2011 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

Uzm. 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.

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

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

Opr. Dr. B. Levent Konur
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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 Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 
tamamlamıştır. 2016 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

18-19

4Opr. Dr. Kenan Coşkun
Beyin ve Sinir Cerrahisi

1990 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. 
Kenan Coşkun, 1996 yılında Özel Esma Hatun Hastanesi’nde 
uzmanlığını almıştır. 2016 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

6Prof. Dr. Hasan Dursun
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

1985 Gata Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Hasan 
Dursun, 1988 yılında Gata Askeri Tıp Fakültesi’nde uzmanlığını 
tamamlamıştır. 2012 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

Kurumsal İletişim Müdürü

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

Esra Kaftan

8Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

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

Opr. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş
Genel Cerrahi Uzmanı

1997 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. 
Mehmet Mustafa Altıntaş, 2003 yıllında Lütfi Kırdar Kartal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını tamamlamıştır. 2012 
yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

5

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

11Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Opr. Dr. Figen Temelli Akın

17Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik 
Fakültesi’ nden mezun olan Devrim Eren Tekin, 2001 yılında aynı 
fakültede Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında yüksek lisansını 
tamamlamıştır. 2016 yılından itibaren Central Hospital’ da görev 
yapmaktadır. 

Devrim Eren Tekin



Servikal spondiloz, boyun omurgasını oluşturan yapıların normal özelliklerini kaybederek, 
yıpranmaya ve tahrip olmaya başlamasına bağlı olarak oluşan bir dizi değişikliktir. Servikal 
artroz veya boyun kireçlenmesi ifadeleri de benzer durumlara işaret eder.

Boyun bölgesinde bulunan yedi 

adet küçük omur kemiği ve bunları 

birleştiren disk, eklem ve eklem bağları 

mevcuttur. Dejenerasyon (yıpranma) 

ilk olarak disklerde başlar. Disk yaşlan-

dıkça parçalanma, suyunu kaybetme, 

çökme gözlenir. Normal yapısı bozulup 

dışa doğru kabarıklaşır. Komşu kıkırdak 

ve kemik yapılarda bir dizi değişikliğe 

yol açarken, omurilik ve sinirlerin geçti-

ği kanalda daralma başlar ve bu durum 

ilerledikçe hastalarda birtakım rahatsız-

lıklara yol açar.

Yaşa bağlı görülen bu değişikliklere 

60 yaş ve üstünde sıklıkla rastlamak 

mümkündür ancak sadece bir kısmında 

rahatsızlık verecek kadar ilerler. Ayrıca;

• Kilolu olan ve egzersiz    
 yapmayanlarda,

• Ağır yük kaldırmayı ve çok eğilmeyi  
 gerektiren işlerde çalışanlarda,

• Yıllar önce boyun yaralanması ya da  
 ameliyat geçirmiş kişilerde,

• Servikal disk fıtığı veya artrit hastalığı  
 olanlarda da gözlenebilir.

Hangi durumlarda 
nasıl belirtiler gösterir?

Hastaların en sık boynunda ağrı 

görülür. Boyuna, omuza, enseye, kürek 

kemiğine yayılabilen ağrı vardır. Bo-

yun hareketleri ağrıyı şiddetlendirebilir. 

Boyunda ise sertlik görülebilir. Boyun 

bölgesinden çıkıp kola giden sinirlerin 

etkilenmesi nedeniyle ağrı kola, ele ve 

parmaklara yayılabilir. Ağrılar zaman 

zaman şiddetlenip sonradan azalan 

tarzda kendini gösterebilir. Bir diğer 

durum, özellikle sabah kalkınca görü-

lebilen boyunda ve omuzda sertliktir. 

Hastalar ayrıca ense kısmından baş-

layıp yukarıya başının tepesine doğru 

yayılan ağrıdan yakınabilirler.

Bu bölgede omurilikten çıkan ve 

kollara giden sinir köklerinin itilmesi 

veya sıkışması, kolda ve elde uyuşma, 

karıncalanma, güçsüzlük, ince hare-

ketlerde beceriksizliğe neden olabilir. 

Nadiren kalp ağrısı sanılabilen göğüs 

ağrısı da oluşabilir. Bu bulgular ve ya-

kınmalar boyunda sinir kökü sıkışması 

(servikal radikülopati) olarak tanım-

lanan ve sinir üzerindeki baskının 

oluşturduğu tablodur. Eğer servikal 

spondilozda oluşan değişiklikler omu-

riliğin de etkilenmesine yol açmış ise 

hastada bacaklarda güçsüzlük, sürekli 

yorgunluk hissi vardır. Hasta bacakla-

rını sert ve beceriksiz hisseder. Buna 
bağlı yürüme problemleri vardır ve za-

man zaman dizlerde boşalma ve buna 
bağlı düşmeler görülebilir. İlerlemiş 
durumlarda idrarını tutamama ya da 
idrar yapamama gibi durumlar da ge-

lişebilir. Ayrıca ellerde de hissetme ile 
ilgili problemler oluşabilir. Bu durum, 
kişinin elindeki bir cismi tanıyamama 
ya da kolayca düşürmsine neden ola-

bilir. Omuriliğin etkilenmiş olduğu bu 
tabloya da “servikal myelopati” adı ve-

rilmektedir.

Tedavi Yöntemleri 
Nelerdir?

Yapılan muayene ve tetkiklerle tanı 

konacak ve tedavinizin şekline karar 

verilecektir. Tedavide eğer sinir veya 

omurilik bası bulguları yoksa koruyucu 
tedavi ön plandadır. Boyun egzersizle-

ri ile hareketleri mümkün olduğunca 

normale getirmeye çalışılır. Hareket 
derecesi giderek artırmaya çalışmak 

gerekir. Ağrı kesici ve antienflamatuar 
ilaçlar bu aşamada yararlıdır. Gerekli 

görülürse fizik tedavi uygulanır.

Servikal spondilozun ilerlemiş ol-

duğu, omurilik veya sinirleri sıkıştırıp 
normal fonksiyon görmesini engel-

lediği durumlarda ameliyat ile tedavi 
söz konusudur. Hastanın yaşı, genel 
durumu ve varsa eşlik eden hastalık-

ları göz önünde bulundurularak en 
uygun ameliyat şekline karar verilir. 
Sıkışmaya neden olan yapılar ve kireç-

lenme bölgeleri uzaklaştırılarak nor-

mal anatomik hale getirilir. Böylece bir 
yandan ağrıların ve diğer yakınmaların 
geçmesi sağlanırken diğer yandan da 
sinir ve omurilik basının oluşturduğu 

tehlikeden uzaklaştırılıp güvence altı-

na alınmış olur.

Opr. Dr. Kenan Coşkun
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

kenancoskun@centralhospital.com

BOYUN KİREÇLENMESİ 
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 TEDAVİ YÖNTEMLERİ

“Hastalarda 
en sıklıkla boyunda 

ağrı görülür. 
Boyuna, omuza, 

enseye, kürek
 kemiğine yayılabilen 

ağrı vardır. “



(SAFRA KESESİ – KASIK VE GÖBEK FITIĞI)
ÜÇ AMELİYAT BİR ARADA

Hastanemizde travma nedeniyle 

omurga ameliyatı geçiren Yalçın Bey, 

memnuniyetinin üst düzeyde olması 

nedeniyle her şikayetinde Central Hos-

pital’e gelmeye devam etmektedir. Kasık 

ağrıları nedeniyle Genel Cerrahi polikli-

niğime başvuran Yalçın Bey’e yaptığım 

muayene ve tetkikler sonucunda; iki ta-

raflı kasık fıtığı, göbek fıtığı ve safra ke-

sesinde taş tespit ettim. Bu üç hastalığın 

tek tedavisi ameliyat olduğu için gerekli 

hazırlıkları takiben ameliyata aldım.

Bu üç hastalığın ameliyat planlama-

sında, ileri teknolojileri içeren laparosko-

pik cerrahi uyguladım. Açık ameliyatlara 

oranla bu üç patolojinin laparoskopik 

olarak tedavi edilmesi hasta konforun-

da en üst düzey başarı sağlamaktadır. 

Ertesi gün taburcu edilerek evine dönen 

Yalçın Bey üçüncü günde normal hayatı-

na kaldığı yerden devam etmiştir. Dene-

yimli ve tecrübeli doktorların uyguladığı 

laparoskopik cerrahinin başarısı tartışıl-

mazdır. Günümüzde safra kesesi ameli-

yatlarında olduğu gibi fıtık cerrahisinde 

de laparoskopik uygulamalar artık çok 

ön plana çıkmıştır. Laparoskopik cerrahi 

ameliyatları Central’da etik değerlerden 

ödün verilmeden profesyonel yaklaşım 

ile yapılırken, bu konuda referans bir ku-

rum olma yolunda da ilerlenmektedir.

Uzman görüşü;

Hastalık 
süreciniz ve 
karar verme 
aşamanızdan 
biraz 
bahseder 
misiniz?

Rahatsızlığım ka-

sıkta bir ağrıyla baş-

ladı ve Dr. Mehmet 

Altıntaş’a geldim. Ge-

rekli kontrollerimi ya-

pan doktorum, bir de 

röntgen çekilmesini 

istedi. Kasık için çektir-

diğim filmin sonuçla-

rında safra kesesinde 

bir şey görüldü. Aynı 

zamanda göbek fıtı-

ğım da vardı. Ortaya 
böyle bir sonuç çıkın-

ca hepsini bir arada 
çözümleyebileceğimiz 

3’lü laparoskopik ope-

rasyon önerisi geldi. 
Başta operasyonları 

bir arada düşünmek zordu. Çün-

kü göbek ve kasık fıtığından çok 
safra kesesi beni korkutmuştu. Fa-

kat doktorum operasyonu daha 
detaylı anlatarak, en uygun ope-

rasyonun bu olduğunu söyleyin-

ce daha fazla düşünmeye gerek 
kalmadı. Gerekli tahliller sonra-

sında operasyonu yapabileceğini 
söyledi. Benim için en doğru olanı 

önereceğini biliyordum, herşey 
de çok iyi geçti.

Ameliyat kararını 
vermenizde hekimin 
bir rolü oldu mu?

Bu hastaneye ilk olarak, araba 

iterken omurgamı kırmam sonu-

cunda geldim. O zaman da başka 

bir doktorunuzun uyguladığı başa-

rılı tedavi ile hayata döndüm. Tabi 

ki doktoru tanıyor olmanın verdiği 

güven ve rahatlık çok başka bir 

şey. Tanımasaydım bir korku hisse-

derdim veya bir tedirginlik olurdu. 
“Nasıl yapılacak, sonraki süreç nasıl 

geçecek?” gibi sorularım olabilirdi. 

Fakat her ne olursa olsun sağlığım 

için yönlendirildiğim bu operasyo-

nu kabul ederdim.

dırdığımda kasıkta şişme veya ağrı 

oluyordu, şimdi ise ağır kaldırabili-

yorum. Operasyon sonrası kendimi 

yenilenmiş gibi hissediyorum. Şu 

an operasyon konusunda çok doğ-

ru bir karar verdiğimi anlıyorum.

Ameliyat sonrası süreçten 

çok memnun kaldım, her ko-

nuyla tek tek ilgilenen çalışan-

larıyla, Central Hospital’ı takdir 

ediyorum. Başka bir hastanede 

olsaydım 1 aydan önce çıkabi-

leceğimi sanmıyorum. Herkese 

bu operasyonu öneririm, çok ra-

hat ve sonrasında çok konforlu. 

Açık ameliyattan ise laparosko-

pik operasyonun daha doğru bir 

tercih olduğunu deneyimlemiş 

oldum. Aldığım tedavilerden o 

kadar memnun kaldım ki çev-

remdeki tanıdıklarımı da buraya 

yönlendiriyorum. Benim ailem 

de aynı şekilde buraya geliyor. 

Hastaneniz ve doktorlarınız artık 

bizim ailemizden biri gibi oldular.

3 ameliyat geçirdiniz. 
Kaç gün hastanede 
kaldınız?

Doktoruma ne kadar süre kalaca-

ğımı sordum, ben 1 hafta kalacağımı 

tahmin ediyordum. Fakat kendisi 1 

günde kendimi toparlayıp taburcu 

olabileceğimi söyledi. Ameliyat son-

rasında da, gerçekten söylediği gibi 

1 gün yattım ve ertesi gün kendimi 

toplayıp eve çıktım. Sonraki gün ise 

arabayla hastaneye kontrole gele-

bilecek kadar iyiydim. Dr. Mehmet 

Bey’in başarılı ameliyatı sayesinde 

her şey sorunsuz geçti. Hatta hasta-

neye arabayla geldiğimde kendi bile 

çok şaşırdı. Kendimi ameliyat olma-

mış gibi hissediyordum. Bu kadar 

kolay olacağını tahmin bile edemi-

yordum.

Ameliyat sonrası 
süreciniz nasıl geçti?

Hiçbir rahatsızlıkla karşılaşmadım, 

günlük hayatıma kaldığım yerden 

devam ettim. Aksine hayat konforum 

yükseldi. Ağrılarım ortadan kaybo-

lunca rahatça kendi işimi görmeye 

başladım. Öncesinde ağır bir şey kal-
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Opr. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş
Genel Cerrahi Uzmanı

mehmetaltintas@centralhospital.com



“Topuk 
ağrısı sabahları 
veya uzun süre 
inaktivite sonrası 
ilk adım atılırken 

şiddetlenir.”
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Prof. Dr. Hasan Dursun
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

hasandursun@centralhospital.com

Plantar fasiit ayak tabanında ağrı ile 

karakterizedir, yürümenin başlangıcın-

da şiddetlidir ve erişkinlerdeki ayak ve 

topuk ağrılarının en sık görülen nede-

nidir. En sık 40-60 yaşlarda ve genç at-

letlerde görülür. Olguların 1/3’ünde çift 

taraflıdır. Nedeni tam anlaşılamamıştır.

Aşırı egzersiz, uygun olmayan 

ayakkabı,  sert zemin, düzayak, çukur 

ayak, bilek hareketlerinin kısıtlı olması, 

kasların zayıf, kısa veya 

gergin olması gibi bir çok 

faktör sorumlu olabilir. 

Plantar fasiit tanısı; ilk 

adımı atarken şiddetlenen 

topuk ağrısı ve lokal has-

sasiyet varlığı ile konur. 

Topuk ağrısı sabahları 

veya uzun süre inaktivite 

sonrası ilk adım atılırken 

şiddetlenir. Yürümeye 

devam ettikçe azalması 

tipiktir. Ancak gün sonu-

na doğru uzamış yüklen-

meyle birlikte yeniden 

şiddetlenir. Ayırıcı tanıda 

sinir sıkışmaları, bel fıtığı, 

nöropatik ağrı, kemikte 

kırık veya zedelenme, 

Paget hastalığı, Hanglud-

sendromu, tendinit, bursit 

gibi nedenler ve eklem iti-

hapları (artritler) akla gelmelidir.

TEDAVI

Başlangıç tedavisi 
(ilk yapılması gereken 
uygulamalar)

Varsa obezite, semptomatik düzta-

banlık ve sistemik enflamasyon tedavi 

edilmelidir. Diğer yandan ağrının azal-

tılması, ayakkabı ve alışkanlıkların de-

ğiştirilmesi ve egzersiz gibi konservatif 

tedavilere başlanmalıdır.

Başlangıçta istirahat ve buz tatbi-

ki ağrıyı azaltabilir. Daha sonra sıcak 

tatbiki (hot pack, parafin gibi), ultason 

ve yumuşak dokuları germe ve güç-

lendirme şeklindeki formal fizik tedavi 

uygulamaları ile hastaların büyük bölü-

mü tedavi edilebilir. 2-3 haftalık fizik te-

davi programından sonra egzersizlere 

devam ederek ve koruyucu tedbirlerle 

nüksler engellenebilir.

Antiromatizmal ilaçlar sadece siste-

mik enflamasyonu olan hastalarda, en 

çok 2-3 hafta süre ile kullanılmalıdırlar.

İstirahat splintleri geceleri, parmak-

lar dorsofleksiyona (ayağın anatomik 

duruştan bilek hareketiyle yukarı doğ-

ru kalkması) gelmeyecek şekilde, ayak 

bileklerini düzgün pozisyonda tutarlar. 

Özel donanımlı ortezlerle de benzer 

etkinliğe sahiptirler. Prefabrik silikon 

topukluk yararlı olabilir. Keçe pedler 

ve lastik destekler silikondan daha az 

etkilidir. Manyetik tabanlıkların ilave bir 

yararı yoktur.

Terlik giyme veya çıplak ayakla yü-

rüme semptomları artırabilir veya yeni-

den başlatabilir. Bu nedenle yataktan 

kalkarken ilk adımlar ağırlığı emen bir 

ayakkabı veya sandaletle atılmalıdır.

Sert zeminde yürümek zorunda 

olan hastalar, darbe emici, yumuşak 

tabanlı ayakkabılar giymelidir. Atlet 

ayakkabıları, ark destekli ve sayası sert 

ayakkabılar yararlı olabilir. Yürüme ve 

sıçrama esnasında sert topuk vuruş-

larından ve trambolin kullanmaktan 

kaçınılmalıdır.

Ayak tabanına kinesio-taping olarak 
tanımlanan bant destekleri, özellikle ilk 

adımda ağrısı olan bazı 
hastalarda yararlı olabilir. 
Bant hipoallerjen olmalı, 
çok sıkı olmamalıdır.

Bu uygulamalar 3-4 

hafta içinde yararlı ol-

maz ise kortizon enjek-

siyonu ağrı ve sakatlığı 

azaltmada yararlı olabi-

lir. Kortizon enjeksiyonu 

dikkatli kullanılmalıdır. 

Tekrarlı enjeksiyonlar lif 

problemlerine neden 

olabilir ve plantar faysa 

yırtılmasına zemin ha-

zırlayabilir.

Tedaviye 
dirençli 
hastalarda:

Plantar fasiitli hasta-

ların büyük çoğunluğu 

düzelir. Ancak 6-12 ay arasında konser-

vatif tedavilerle cevap alınamamışsa 

cerrahi tedavi akla gelmelidir. Hastala-

rın %2-5’ine cerrahi prosedürler öneril-

mektedir, ancak ameliyat oranları çok 

daha düşüktür. Ameliyatın başarı oranı 

%75’ten fazladır.

Hastalığın seyri 
(Prognoz)

Sonuç genellikle iyidir. Hastala-

rın yaklaşık %80’i bir yılın sonunda 

düzelir. Bu selim tabiatından dolayı, 

potansiyel yarar ve zararı bilinmeyen 

ve bazen de pahalı olan tedavilerden 

kaçınılmalıdır.

AYAK TABANINDA AĞRI;
PLANTAR FASİİT VE TOPUK DİKENİ

Ayak tabanı altındaki deriye yapışık olan ayak tabanı fasyası (plantar fasya), ayak tabanında 
uzunlamasına seyreden kalın liflerden oluşur. Plantar fasyanın enflamasyonuna topuğun 
dibindeki ve ayağın altındaki lifli dokunun iltihaplanması (plantarfasiitis), topuk kemiği ile birleşiği 
yerdeki kemiksi oluşuma ise topuk dikeni adı verilir. Topuk dikeni genellikle plantarfasiitin ileri 
evrelerinde görülür.



SAYFA 07 / 2017

Botoks nedir?

Botox (Botulinum toksin) tıp ve diş hekimliğinde tedavi ve kozmetik amaçla sıklıkla kullanılan kas 
aktivitesini geçici bir süre bloke eden bir nörotoksindir. Halk arasında bilindiği gibi yılan zehrinden 
elde edilmez. Besin zehirlenmelerine yol açabilen “Clostridium Botulinum” adı verilen bakterilerden 
elde edilen bir toksindir.

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

serefezirganli@centralhospital.com

Eklem hastalıklarında 
hangi tedaviler uygulanır?

Eklemdeki bu hasarlar genellikle 

çene kasları, eklem diski ve ligamentler 

gibi eklemin elemanlarında meydana ge-

lir. Eklem problemi eklem elemanlarının 

biri veya bir kaçında birlikte görülebilir. 

Eklem rahatsızlıklarının tedavisinde ön-

celikle problemin doğru tespit edilmesi 

gerekir. Tedavi probleme yönelik yapıl-

malıdır. Eklem rahatsızlıklarının giderilme-

sinde medikal tedavi, konservatif tedavi 

ve cerrahi tedavi yöntemleri gibi bir ta-

kım tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır. 

Tedavide koruyucu yaklaşımlar ön plana 

çıkmaktadır.  Cerrahi tedavi yaklaşımı 

nadir olarak uygulanmaktadır. Medikal 

tedavide genellikle kas gevşetici ve ağrı 

kesici bir takım ilaçlar kullanılabildiği gibi 

bazen de stresi azaltmak ve psikolojik 

durumu iyileştirebilmek amacıyla psiki-

yatrik ilaç desteği de gerekebilmektedir.

Konservatif yaklaşımda ise dişlerin 

üzerine geçen şeffaf bir plak 

kullanılmaktadır. Kullanılan bu plağın 

hem tedavi edici hem de koruyucu bir 

özelliği vardır. Eklem bölgesine gelen 

Çene eklem 
rahatsızlıkları nedir?

Bilindiği üzere alt çenemiz hareketli 
olup kafatası ile eklem yapar. “Çene eklemi” 
olarak da bilinen bu eklemin tıp literatürün-

de ismi “Temporomandibular eklem”dir. 
Eklemi oluşturan yapılar arasında; eklemin 
kemik yapısı, disk, eklemle ilişkili kaslar ve li-

gamentler yer almaktadır. Bu yapıların her-

hangi birindeki problem, eklem rahatsızlığı 
olarak ortaya çıkar. Bu rahatsızlık bazen ek-

lemde bir ses, bazen ağız açıklığında kısıtlı-

lık, bazen ise şiddetli bir ağrı ile baş gösterir. 
Eklem kompleks bir yapı olduğu için bun-

ların biri veya bir kaçı da bir arada olabilir.

Çene eklemi 
rahatsızlıklarının 
sebepleri ne olabilir?

En belirgin sebepleri arasında diş sıkma 
veya gıcırdatma yer almaktadır. Diş sıkma 
veya gıcırdatmanın en büyük nedeni ise 
strestir. Günlük sosyal hayattaki ve iş ya-

şamındaki strese bağlı olarak tüm vücut 
kas gruplarında istemsiz olarak kasılmalar 
olabilir. Bu kasılmalar uyku sırasında ya da 
gün içerisinde farkında olmadan meydana 
gelebilir. Hiç şüphesiz bu kas gruplarından 
olan çene kasları da olumsuz etkilenmek-

tedir.

Eklem hastalıkları en 
çok kimlerde görülür?

Eklem rahatsızlıkları strese bağlı olarak 
en çok genç ve orta yaş grubunda görü-

lür.  Gençlerde daha çok sınav dönemle-

rinde belirgindir. Orta yaş grubunda ise; iş 
yoğunluğu ve aşırı çalışma temposu, aile-

vi sorunlar ve psikolojik problemler etkili 
olmaktadır. Ayrıca İstanbul gibi aşırı trafik 
yoğunluğu olan şehirlerde trafik stresini 
de göz ardı etmemek gerekir. Aşırı sinirli, 

hassas ve titiz bir yapıya sahip kişilerde ek-

lem rahatsızlıkları daha sık görülmektedir. 
Kadınlar yapısal olarak erkeklere göre daha 
zarif  ve narin bir yapıya sahip oldukların-

dan dolayı kadınlarda eklem rahatsızlıkları 
görülme oranı daha fazladır.

ÇENE EKLEMİ TEDAVİLERİNDE 

BOTOX YÖNTEMİ

kuvveti azaltarak iyileşmeyi hızlandırdığı 

gibi dişlere gelen zararı da azaltır. Ayrıca 

kasların aşırı kasılmasının da önüne 

geçer. Plağın en önemli dezavantajı 

kullanımının zor olmasıdır. Bazen 

hastalarımız plağı kullanamamaktan 

şikayet etmektedir. Bu hastalarımıza 

çene kaslarına botox yapılmasını 

öneriyoruz. Botoks ile çene kasları kısmi 

olarak felçe uğratılır ve kaslar eskisi gibi 

kasılamaz. 

Diş tedavilerinde Botox 
kullanımı  

• Çene eklemi rahatsızlıkları,

•  Masseter kas hipertrofisi,

• Bruksizim (diş sıkma, diş gıcırdatma),

• Çene yüz bölgesinde kozmetik    
 amaçlı kullanımı,

• Çene yüz bölgesi ağrıları,

• Trigeminal nevralji,

• Oromandibular ve baş boyun   
 distonileri,

• Frey sendromu gibi bir takım   
 rahatsızlıklarına tedavisinde   
 kullanılmaktadır.

“Botox 
yöntemi, 

25-65 yaş aralığında 
olan sağlıklı bütün 
bireylere cinsiyet 

ayrımı yapılmaksızın 
uygulanabilir.”



Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı

Kilo sonrası neden 
estetik ameliyata 
ihtiyaç duyulur?

Diyet denemelerine rağmen başarılı 

sonuç alamayan ve vücut kitle indeks-

leri belirli değerleri aşmış kişilere genel 

cerrahi tarafından mide hacminin da-

raltıldığı bariatric (obezite) ameliyatları 

uygulanmaktadır. Tüm bunların netice-

sinde, özellikle diyetisyen eşliğinde ve 

egzersizle kombine edilmemiş diyetle-

rin sonucunda ya da bariatric cerrahi 

sonrası, kısa sürede çok yüksek miktar-

da kilo kaybına bağlı olarak deri gevşe-

mekte, vücutta sarkma ve deformiteler 

gelişmektedir. Gençlerde deri elastikiyeti 

daha iyi olduğu için nispeten daha az 

deformasyon görülürken, doğum yap-

mış ve ileri yaştaki kadınlarda daha fazla 

deri deformiteleri olur.

Hangi bölgelerde 
sarkmalar görülür?

Kilo sonrası deformitelerin en sık 

izlendiği bölgeler, karın, bel çevresi, kal-

çada ve göğüslerde  sarkma, sırtta kat-

lanma, yüz ve boyunda sarkma, kollarda 

gevşeme ve bacak derisinde özellikle de 

iç taraftaki sarkmalardır.

Hastanın durumuna göre değiş-

mekle beraber nadiren tek, çoğunlukla 

birden fazla seri operasyonlarla vücut 

şekillendirme yapılmaktadır. Operasyon-

larda deformiteleri düzeltme amacıyla 

bu alanlardan fazlalık dokular çıkarılarak 

gerdirme ve sıkılaştırma işlemleri uygu-

lanmaktadır.

Estetik uygulamalar 
nasıl yapılır?

İlk etapta karın, bel, kalça bölgesi 

ele alınmaktadır. Eğer belde ve kalçada 

çok sarkma yoksa sadece karın germe 

yeterli olmaktadır. Ancak sarkmalar 

belirginse karın germe ameliyatı arka-

Ameliyat sonrası 
dönem

Operasyonların aralarının 

3-6 ay kadar olması öneril-

mektedir. Yapılacak ameliyata 

göre operasyon sonrasında 

birtakım hareket kısıtlamaları 

getirilmekte ve korseler veril-

mektedir. Hasta, ameliyatlar 

sonrası 1-3 gün arası hasta-

nede kaldıktan 1 hafta sonra 

normal yaşamına geri döne-

bilmektedir. Genelde 3 hafta 

sonra hafif, 6 hafta sonra ağır 

spora izin verilmektedir. İzler 

başta uzun ve belirgin olmak-

ta, ancak zamanla daha az gö-

rünür hale gelmektedir.

Doğru bir planlama ile 

başlanan vücut şekillendirme 

cerrahisi sonrasında hastalar, 

zayıflayarak sarkmış vücut 

görünümlerinden, zayıf ve 

dinamik vücut görünümüne 

rahatlıkla kavuşabilmektedir.

ZAYIFLAMA SONRASI

ya doğru uzatılmakta ve hastanın bel 

çevresinde 360 derecelik çepeçevre bir 

kesi yapılmaktadır. Böylece karın ve bel 

çevresindeki fazlalık dokunun vücuttan 

uzaklaştırıldığı, poponun yükseldiği ve 

yanlardaki yığılmaların düzeldiği bir işlem 

yapılmış olmaktadır.

İkinci sırada meme, sırt ve kol yer al-

maktadır. Memelerde gelişen sarkmalara 

çoğu zaman memelerin içinin çok boşal-

masının da eşlik edeceği için memeye 

hem dikleştirme hem de meme implantı 

uygulanmaktadır. Bu işlem esnasında 

yapılacak cerrahi kesi genellikle meme 

başı ve meme başından meme altına 

uzanan lollipop görüntüsünde bir kesi-

dir. Sırt bölgesindeki bollukları almak için 

ise mayo içinde kalacak şekilde kesiler 

yapılarak cilt fazlası çıkartılmaktadır. Kol 

sarkmalarının giderilmesi  için dirsekten 

koltuk altına uzanan çizgi şeklinde bir 

kesi ile cilt fazlası çıkarılmaktadır.

Bacak iç yanlarında oluşan sarkma-

lar kesinin kasık bölgesinden yapıldığı ve 

izlerin kasık bölgesine gizlendiği ayrı bir 

müdahale gerektirmektedir. Bacak ger-

me işleminde fazla deri bacak içine doğ-

ru gerdirilmekte fakat bu yeterli olmazsa 

bacak iç yanından aşağıya uzanan dik 

bir kesi de operasyona eklenebilmek-

tedir. Yüz ve boyun için ise, yüz germe 

ameliyatı yapılmaktadır. Eğer gerekirse 

yüze yağ enjeksiyonları ile yumuşak 

doku kaybı da giderilmektedir.

afetoncel@centralhospital.com
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“ESTETİK UYGULAMALAR” İLE  

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

FORMA GİRİN

“Doğru 
bir planlama 

ile başlanan vücut 
şekillendirme cerrahisi 

sonrasında hastalar, 
zayıflayarak sarkmış vücut 

görünümlerinden, 
zayıf ve dinamik vücut 
görünümüne rahatlıkla 

kavuşabilmektedir.”



SAĞLIKLI KALP İÇİN 
KIŞ ÖNERİLERİ

Soğuk hava kalbi 
etkiliyor

Kış mevsiminin kalp sağlığı üze-

rinde birçok etkisi vardır. Soğuk 

hava, kalp ve dolaşım sisteminin 

vücudu ısıtması ve enerji ihtiyacını 

karşılaması için daha fazla çalışma-

sına neden olur. Ayrıca rüzgar, kar 

ve yağmur gibi durumlar da vücut 

sıcaklığını azaltan diğer faktörlerdir. 

Özellikle hipertansiyon ilaçları saye-

sinde yaz dönemi normal seyrinde 

olan tansiyon, kışa girerken tekrar 

bozulma eğilimi gösterebilir. Yine 

soğukla beraber harekete geçen 

bazı mekanizmalar kanın pıhtılaş-

masına ve özellikle krize yatkın ki-

şilerde kalp krizi ve felç riskindeki 

artışı da beraberinde getirebilir. Di-

ğer yandan, soğuk havayla beraber 

gelişip yayılan üst solunum yolu 

enfeksiyonları sebebiyle kalp yeter-

sizliği hastalarındaki bozulma da 

sıklıkla gözlemlenen bir durumdur. 

Bunların haricinde daha önceden 

kalp hastalığı olduğunu bilmeyen 

kişilerde dahi göğüs ağrıları olabi-

lir. Tüm bu ağrılar soğuk havanın 

spazm etkisinden kaynaklanır.

Yaşlılar ve genç kalp 
hastaları risk grubu

Kalp sağlığı ile ilgili bu durumlar 

yaşlılarda ve kalp hastalığı bulunan 

genç insanlarda özellikle önem ka-

zanır. Bilhassa kalp krizi, felç geçir-

miş veya buna yatkın olduğu bili-

nen birey ve yaşlıların soğuk hava 

şartlarına karşı mutlaka bazı önlem-

ler almaları gerekir. Bu tarz hasta 

grubundaki kişilerin soğuk havada 

mümkün olduğunca dışarı çıkma-

ması gerekir. Eğer çıkılması gereki-

yorsa da kalın tek bir kıyafet yerine 

birkaç ince kıyafet üst üste giyilme-

lidir. Evin sıcaklığının ise 22-23 dere-

ceden aşağı olmayacak şekilde iyi 

ayarlandığından emin olunmalıdır. 

Ayrıca soğuk havaya karşı sıcak 

gıda ve içeceklerle vücut sıcaklı-

ğının desteklenmesi gerekir. Kalp 

sağlığında beslenmenin çok önemli 

bir yeri olduğundan beslenme hata-

larından kaçınılması ve daha özenli 

davranılması şarttır.

Gribe karşı maske

Hastaların önemli bir kalp veya 

akciğer rahatsızlığı varsa, havalar iyi-

ce soğumadan sonbaharda grip aşısı 

yaptırmaları fayda sağlayabilir. Özel-

likle grip bulaşmış kişilerle temastan 

özenle kaçınılmalıdır. Eğer aynı yerde 

bulunmak ya da çalışmak durumun-

dalar ise ağız-burun maskesi alıp kul-

lanmaları gerekir. Tabi bu durum hem 

hasta kişilerin hem de yaşlı veya kalp 

hastası bireylerinde uyması gereken 

bir kuraldır. Bunların haricinde soğuk 

havada özellikle çok karlı zeminde yü-

rümek veya birikmiş karları küremek 

gibi zorlayıcı bedensel işlerin, riski 

yüksek kişilerde kalp krizini tetikleye-

bildiği de bilinmektedir.

Sağlıklı kişiler de 
dikkat etmeli

Kalp sağlığı için alınması gere-

ken önlemler sağlıklı kişiler için de 

geçerlidir. Özellikle düzenli egzersiz 

ve fiziksel hareketlere alışık olan ki-

şilerin, bu tarz yararlı faaliyetleri kış 

şartlarında da sürdürmeleri tavsiye 

edilir. Düzenli olarak yapılan egzer-

sizlerin kalp, akciğer, eklem sağlığı 

ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etki-

leri olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca 

bu hareketler bağışıklığı artırarak kış 

enfeksiyonlarına karşı vücudun di-

rencini de yükseltir.

 Kışın yapılan 
egzersizde tempo 
önemli

Sağlıklı bireylerin egzersiz ko-

nusunda alışkın oldukları yüksek 

tempoya soğuk havalarda bir anda 

çıkmamaları gerekir. Kışın yapılan 

egzersizlerde temponun vücut ısın-

dıkça yavaşça artırılmasına özen 

gösterilmelidir. Tok karnına egzersiz 

asla yapılmamalıdır. Yemekten sonra 

en az 2 saat geçmiş olmalıdır. Ayrıca 

midedeki tokluk-dolgunluk hissinin 

kaybolmuş olmasına da dikkat edil-

melidir. Toplumumuzda genellikle 

mide doluyken yapılan egzersizlerin 

yenilen besinleri erittiği gibi yanlış 

bir düşünce hakimdir. Oysaki bu du-

rum hem kalbi hem de mideyi gere-

ğinden fazla yorar.

Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan
Kardiyoloji Uzmanı

sinancoskunturan@centralhospital.com

Soğuk ve rüzgarlı havalar artık kendini gösteriyor. Soğuk havanın genel vücut sağlığına 
olumsuz etkileri kadar kalp sağlığı için de birçok risk faktörüne sebep olduğu biliniyor.
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Çabuk 
üşüyorsanız…

Egzersiz sırasında özel-

likle el ve ayakların, baş, 

boyun ve göğüs bölgesinin 

üşümesi, ağızdan soğuk 

havanın solunması gibi risk 

faktörleri taşıyan bireylerin 

daha dikkatli olmaları şart-

tır. Çünkü çok çabuk üşü-

yen ve soğuk alan kişilerin 

kalp damarlarında büzülme 

ve pıhtılaşma olabilir. Bu 

durum da kalp krizi riskini 

tetikleyebilir. Bu sebeple 

soğuk alan bölgelerin so-

ğuktan korunması ve ağzın 

kapatılması önem taşır. Kış 

sporları yapmak isteyen-

lerin ise yüksek irtifada en 

az 1-2 gün geçirip vücutları 

ortama alıştıktan sonra bu 

sporlarla uğraşmaları gü-

venli olur.

“Kalp sağlığında 
beslenmenin 

çok önemli bir yeri 
olduğundan beslenme 

hatalarından kaçınılması
ve daha özenli 
davranılması 

şarttır.”



Doç. Dr. Hakan Turan Çift
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

hakanturancift@centralhospital.com

Diz önü ağrısı nedir?

Hastaların şikayetleri genellikle trav-

ma olmaksızın diz önü ağrısı, çömelme 

ve merdiven inip çıkarken artan ağrıdır. 

Ağrı en sık görülen şikayet  olup diz 

önünden ses gelmesi (krepitasyon), diz-

de sertlik, günlük aktivitelerini yapama-

ma, fiziksel aktivitede kısıtlanma, yaşam 

kalitesinin düşmesi şeklinde kendini 

gösterebilir. Hastaların aktiviteleri kısıt-

lanır ve bu da kilo alma ile sonuçlanır. 

Kilo alma neticesinde dizin önündeki 

ekleme (patellafemoral ekleme) binen 

yük artışı olur ve bu da ağrıyı arttıra-

rak bir kısır döngüye sokar. Ayrıca bi-

siklet sürme esnasında patellafemoral 

ekleme binen yük vücut ağırlığının 1,5 

katı iken, merdiven inip çıkarken vü-

cut ağırlığının 3-4 katı civarındadır. Bu 

hareketler de özellikle diz önü ağrısını 

arttırabilir.

Ağrıyı artıran nedenler 
nelerdir?

Bu hastalığı kolaylaştırıcı faktörler 

mevcuttur. Özellikle patella kemiğinin 

(ayna kemiği) aşırı hareketi (hipermo-

bilite), bazı uyluk ve baldır kası rahat-

sızlıkları (Kuadriceps kası kuvvetsizliği, 

gergin gastrokinemius, illiotibial band 

ve Hamstring kasları) lokal faktörler 

arasındadır. Ayrıca alt ekstremite biyo-

mekaniğinde bozulmalar da diz önü 

ağrısı yapar. İleri derece düztabanlık 

(pes planus), kalçanın rotasyon kusur-

ları (Femoral internal rotasyonu) gibi 

ayak ve kalça problemleri diz önü ağrısı 

ile kendini gösterebilir. Kullanım kusur-

ları da akılda bulundurulmalıdır. Özelli-

ke çok merdiven inip çıkmak, squat eg-

zersizleri diz önü ağrısını oluşturabilir. 

Kilo alımı, topuklu ayakkabı giymek de 

hastaya bağımlı diz önü ağrısını arttırıcı 

diğer faktörlerdir.

Tanı nasıl konulur?

Diz önü ağrısı, muayene sırasında 

yapılacak özel testlerle ön tanısı ko-

nulabilecek bir hastalıktır. Her hastaya 

diz MRI’ı çektirmek gerekmez. Alt eks-

tremite dizilim kusuru olup olmadığı 

belirlendikten sonra bel, kalça ve ayak 

bileği yansıyan ağrıları ekarte edilerek 

dize yönelinir. Dizde çekilen X-ray’ler ile 

kemik patolojisi olup olmadığı araştırılır. 

Gerekirse diz MRI’ı çekilir. MRI’da diz içi 

patolojiler ortaya konulur. Özellikle me-

nisküs yırtığı olup olmaması ve patolo-

jik medial plika mevcudiyeti önemlidir. 

Çok ayakta kalarak çalışanlar ve trav-

ması olanlarda stres kırıkları da akılda 

bulundurulmalıdır. Kıkırdak hasarlarının 

tanısı da diz MRI ile konulur. Eklem içi 

kitleler de ayırıcı tanıda atlanmamalıdır.  

Diz önü ağrısı nasıl 
tedavi edilir?

Diz önü ağrısının tedavisi ortopedist-

ler ve hasta için sıkıntılı bir süreçtir. Çün-

kü ağrının tanı sonrası 12 aylık periyodda 

tekrarlama oranı %70-90’dır. Tedavide 

hasta uyumu çok önemlidir. Öncelikle 

eklem içi patoloji yok ise tedavisi cerrahi 

dışıdır. Ağızdan antiinflamatuar ilaç teda-

visi başlanır. Hastalara gün içinde en az 3 

defa 10’ar dakikadan buz tatbiki önerilir. 

Tedavide hastanın yaptığı aktiviteler de-

taylı olarak ortaya konulup, hangi hare-

ketleleri uygulamaması gerektiği belirti-

lir. Eğer kilolu hasta ise kilo vermesi ve 

çok sık merdiven inip-çıkma, çömelme, 

bağdaş kurma hareketlerinden sakın-

ması önerilir. Özellikle kuadriceps kasını 

(üst bacak) kuvvetlendirici egzersizler 

önerilir.  Kalça ve diz kasları germe eg-

zersizleri başlanır. İlk etapta dizlik çok 

önerilmez. Hasta egzersizleri uygun 

şekil ve miktarda yapar ise başlangıç-

ta ağrılarının artabileceği konusunda 

bilgilendirilmelidir. 3 hafta bu tedaviler 

faydalı olmaz ise diz içine yapılacak en-

jeksiyonlar önerilebilir. İnatçı ağrı diz içi 

patolojilerin sebep olduğu durumlarda 

dizin içine artroskopi ile bakılmalıdır. Art-

roskopi kameralı sistemle diz eklemine 

girilerek yapılan bir ameliyattır. Hastalar 

aynı gün veya 1 gün sonra taburcu edilir, 

yapılan işleme göre değişmekle birlikte 

ameliyattan sonra hemen yürütülür. 

Artroskopi, hasta için konforlu ve rahat 

bir ameliyattır, sonrasında egzersiz pro-

tokolü uygulanır. 

DİZ ÖNÜ AĞRISI & 
TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Genç erişkinlerde dizde şikayetin en sık sebeplerinden birisi diz önü ağrısıdır. Bu ağrı, bütün 
diz ağrılarının %11-17’sidir. Boling ve arkadaşları diz önü ağrısını, kadınlarda 1000 kişide 33 ve 
erkeklerde 1000 kişide 15 olarak saptamışlardır.

Diz önü ağrısı 
mutlaka tedavi 
edilmelidir

Diz önü ağrısı sık karşılaşı-

lan ve tedaviye dirençli bir du-

rum olduğundan özellikle genç 

ve orta yaşlı erişkinlerde daha 

büyük sıkıntılara yol açmaması 

için bu konuda uzman doktor-

lar tarafından değerlendirilmeli 

ve tedavi edilmelidir.
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“Özellike çok 
merdiven inip çıkmak, 
squat egzersizleri diz 

önü ağrısını oluşturabilir. 
Kilo alımı, topuklu ayakkabı 
giymek de hastaya bağımlı 

diz önü ağrısını arttırıcı 
diğer faktörlerdir.”



DİZ ÖNÜ AĞRISI & 
TEDAVİ YÖNTEMLERİ

NORMAL DOĞUMLA

Bir çocuk sahibi 

Emine Hanım’ın ikiz 

bebeklerine hamile 

kaldığında en bü-

yük dileği gebeliğini 

sorunsuz tamamla-

yarak bebeklerine 

kavuşmaktı.  Doğum 

şeklini çok düşün-

memiş olsa da ikiz 

oldukları için genel-

likle ikiz bebeklerin 

sezaryen ile doğdu-

ğunu biliyordu.

Nasıl bir 
gebelik süreci geçirdiniz?

Gebelik sürecim tamamen sorunsuz 

geçti, ufak tefek problemler oldu tabi ki ama 

gebelik boyunca majör problemlerim olma-

dı. Ben sabırsız bir kişilik olduğum için be-

nim adıma tek sorun bebeklere kavuşaca-

ğım sürenin bir türlü geçmek bilmemesiydi.

Normal doğuma nasıl 
karar verdiniz?

Aslında benim normal doğum ya da 

sezaryen gibi bir tercihim yoktu. İlk doğu-

mum normal olduğu için tabi ki yaşanılan 

tecrübeden dolayı normal doğum arzu 

ediyordum ama herşeyi ikizlerin anne 

karnındaki durumu belli edecekti. Karar 

sürecinde beni ikizler yönlendirdi desem 

sanırım doğru olur.

Doğum şeklini 
bebeklerim belirledi, 
hekimim destekledi 

İkizlerden biri uzun bir süre ters dur-

du. Muayeneler sırasında her şey normal 

olduğu için Dr. Figen Temelli beklemekte 

bir sıkıntı olmayacağını söylemişti. Son 

muayenede ikisi de normal doğuma uy-

gun pozisyon aldığı için normal doğumu 

denemeye karar verdim. Tabi ki Dr. Figen 

Hanım’ın desteği de bu kararı almam için 

yardımcı oldu.

Hastane süreçlerini 
anlatır mısınız?

Çok huzurlu bir doğum gerçekleştir-

dim. İlk olarak kız bebeğimi bir süre son-

ra da erkek  bebeğimi kucağıma aldım. 

Hastanede kaldığımız süre boyunca baş-

ta hekimim olmak üzere kattaki hemşire 

ve ebe arkadaşlar her konuda yardımcı 

oldular. Emzirme, bakım konusunda beni 

bilgilendirdiler.  

Doğum sonrası 
düşünceleriniz...

Doğum sonrası kontrol süreçleri konu-

sunda bir hiçbir problem yaşamadım. Her-

şey olması gerektiği gibiydi, hem şaşkınlık 

hem de mutluluk vardı. Uzun ve özlemle 

dolu bir yolculuk mutlu bir sonla bitmiş 

oldu. Bu süreçte ilk başta sevgili eşim, bi-

ricik oğlum ve sakin, sabırlı, anlayışlı dok-

torumuz Dr. Figen Temelli’ye benim ya-

nımda olmalarından dolayı teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

Uzman görüşü

Gebemiz bu gebelikte takip sıkıntısı 

olmazsa normal doğum yapmak istedi-

ğini iletti, ben de kendisine bebeklerle il-

gili bir sürpriz olmazsa yapabileceğimizi 

söyledim. Daha sonra da takiplerde er-

kek bebeğin tek besleme damar olduğu 

tespit edildi. Bu 

durumun ilerle-

yen süreçlerde 

farklı problemlere 

veya erken do-

ğum vs. sebeplere 

yol açabileceğini 

anlattım. Doğum 

takiplerinde be-

beklerin su den-

gesi ve kilo alımı 

genelde iyi sey-

retti. Son takipler-

de   pozisyonlarını 

değiştirip kız be-

bek başıyla, erkek 

bebek ise poposu ile durmaya başladı. Bu 

sebepten normal doğumdan uzaklaşacak 

gibi plan yapmaya başladık.  

Son kontrolde tekrar bebekler normal 

doğum pozisyonunu aldı ve tekrar bekle-

meye başladık. Ertesi gün Emine Hanım’ın 

sancıları arttı ve doğum için yatışını ver-

dik. Aynı gün 16:17’de kız bebek sağlıklı bir 

şekilde dünyaya geldi. Sonrasında erkek 

bebeğimizi bekledik, o da saat 16:59’da 

sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

 İKİZ BEBEKLERİN ÖYKÜSÜ

 Opr. Dr. Figen Temelli Akın
 Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 figentemelli@centralhospital.com

DÜNYAYA GELEN

Ikiz gebeliklerde 
normal doğum 
yapılabilir

İkiz gebeliklerde eğer be-

beklerin pozisyonları uygunsa 

normal doğum denenebilir. 

Fakat 1. doğum sağlıklı bir şekil-

de olsa bile, 2. bebek o esnada 

pozisyon değiştirebilir ya da kor-

don bağıyla ilgili sorunlar gibi se-

zeryan gerektirecek durumlar 

oluşabilir. Anne ve bebeklerin 

durumunda tıbbı bir sorun oluş-

madığı müddetçe ikiz gebeler-

de normal doğum yapılabilir.



Migren akut yineleyen baş ağrısının en sık nedenidir. Son 20 – 25 yılda çocuklardaki migren ortaya 
çıkışında belirgin artış olmuştur. 7 yaşından küçük çocuklarda migren görünme oranı %1-3, 15 
yaşında ise bu oran %5- 10'dur. ilk üç yaştaki çocuklarda da migren tipi baş ağrıları görülebilir ama 
belirtilerin tanınması zordur. ilk 7 yaşta erkek çocuklarında sıkken, 7-11 yaşları arasında kız/erkek 
oranı eşitlenir; 11 yaşından sonra ise kızlarda üç kat daha fazla görülür.
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Migren ağrısı 
olduğunu nasıl 
anlarsınız?

• Migrende baş ağrıları ataklarla sey-

reder ve huzursuzluk, keyifsizlik, başını 

sallama, başını tutma, ışığa ve sese du-

yarlılık baş ağrısının göstergeleri olabilir.

• Ağrı gözün arka kısmında, alında, 

şakaklarda, sıklıkla çift taraflı ve zonkla-

yıcıdır.

• Bulantı, kusma, ışığa ve sese aşırı 

duyarlılık ağrıya eşlik eder.

• Ağrıyı stres, yorgunluk, kafa trav-

ması, açlık, gürültü, egzersiz, hastalık, 

soğuk hava başlatabilir.

Migren Türleri

1-Auralı migren: Klasik migrende, 

lokalize ya da yaygın ağrıyla birlikte 

duyusal, motor ve görsel belirtiler aura 

olarak tanımlanır. Aura genellikle baş 

ağrısından 30-60 dakika önce görülür. 

Çocuklarda görülen en yaygın aura 

tipleri solukluk, keyifsizlik, huzursuzluk, 

anoreksi ya da görme bozukluğudur.

2-Aurasız migren (basit migren): 
Çocuklarda görülen migren atakları-

nın %85’ini oluşturur. Başlamadan önce 

devresinde aşırı neşe ve hareketlilik, dep-

resyon, huzursuzluk, uykuya eğilim, aşırı 

susama, solukluk olabilir. Ağrı sırasında 

gözlerin altında koyu halkalar gelişir. Bir-

çok çocukta ağrı sırasında karında rahat-

sızlık duygusu, kusma olur. Baş ağrısı 1-72 

saat sürebilir. Hasta, ciddi ağrıdan sonra 

8-10 saat  uyuyabilir. Migren öncesinde, 

sırasında, sonrasında yapılan tıbbi araştır-

malar genellikle tamamen normaldir.

Migreni tetikleyen 
nedenler nelerdir?

• Çikolata,

• Kafein (kolalar, enerji içecekleri,        

 kahve vb.)

• Hormonlar,

• Adet görme,

• Hava değişimleri,

• Uykusuzluk,

• Yemek takvimi değişimleri,

• Aşırı ışık, aşırı ses,

• Stres,

•  Tetikleyicilerden sakınılması tüm 

ÇOCUKLARDA MİGREN

Uzm. Dr. Süha Ünüvar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

suhaunuvar@centralhospital.com

migren ataklarını yok etmeyebilir ama 

sıklığı azaltabilir,

• Ergenler eğer sigara ve alkol 

kullanıyorsa bunlar kesilmelidir.

Tedavide ilk yapılması gereken, ço-

cuğu dinlenebileceği sessiz, karanlık 

bir odaya alıp, alnına ıslak bir bez yer-

leştirmektir. Uyku çoğunlukla en etkili 

tedavidir. Çocuk migrenleri önlenebilir 

ve tedavi edilebilir. Burada önemli olan 

ailenin bu konuda duyarlı olması ve 

tekrarlayan baş ağrılarında çocuğu he-

kime getirmeleridir.

“Son 20 – 25 
yılda çocuklardaki 

migren ortaya çıkışında 
belirgin artış olmuştur. 7 

yaşından küçük çocuklarda 
migren görünme oranı
 %1-3, 15 yaşında ise bu 

oran %5- 10'dur.

“Migren 
ağrısı gözün 

arka kısmında, 
alında, şakaklarda, sıklıkla çift taraflı ve zonklayıcıdır.”



Son yıllarda kadınların çeşitli egzersiz programlarına olan ilgilerinin giderek artması, bu durumun 
gebelikte de sürdürülmesine hatta bu dönemde estetik kaygılarla egzersiz yapma isteğinin 
artmasına yol açmıştır. Bazı kadınlar ise gebelikleri sırasında ilk kez egzersiz yapmaya karar verirler.

Bir Sonraki Sayı GEBELİKTE EGZERSİZ

Gebelik boyunca yapılan egzersiz-

lerin, gebelik diyabeti ile preeklampsiyi 

(gebelikte ödem ve yüksek tansiyon) 

önlemede ve kilo kontrolü sağlamada 

etkili olduğu bilinmektedir. Günlük 30 

dakikalık şiddeti ayarlanmış egzersiz 

önerilmektedir. Bilinçli ve düzenli eg-

zersiz yapmak için öncelikle gebelikte 

ortaya çıkan değişiklikler hakkında bilgi 

sahibi olmak ve her adımı bu bilgiler 

doğrultusunda atmak gebeyi tehlikeler-

den koruyacaktır.

Vücudumuza neler 
oluyor?

Gebelik sürecindeki değişimler; hor-

monal kaynaklı bağ dokusu ve kas de-

ğişiklikleri, total kan hacminin yükselme-

siyle rahme ve böbreklere kan akışının 

artması, fetüsün büyümesi ile rahmin 

kapladığı hacmin artmasıyla diyaframın 

yükselmesi, göğüs kafesinin genişlemesi, 

vücudun kilo alımının artışıyla duruş deği-

şikliği ve yerçekimi ağırlık merkezi değişi-

mine vücudun adapte oluşudur.

Emzirmeye hazırlanan memelerin 

büyümesi sonucu omuz çevresi ve üst 

sırtta oluşan değişimler, baş ve boyun 

duruşunda değişiklikler, yerçekimi mer-

kezinin öne doğru yer değiştirmesiyle 

bel kavsinde değişiklik, vücut ağırlığının 

topuklara taşınması ve buna bağlı olarak 

dizlerde gerginlik diğer değişikliklerdir. Ge-

beliğin ilerlemesiyle göğüs kafesinin çapı 

artar ve diyafram yükselirken kaburgala-

rın omurga ile yaptığı açı değişir. Gebenin, 

ağırlık merkezi gelişimine gebelik boyun-

ca adapte olması gerekir. Bu adaptasyonu 

sağlayan faktörler, kas kuvveti ve eklemle-

rin durumudur.

GEBELİKTE FİZYOLOJİK 

 Opr. Dr. B. Levent Konur
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 leventkonur@centralhospital.com
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DEĞİŞİKLİKLER

Bel kavsinde yaşanan değişiklikler ge-

belerin % 50’sinde bel ağrısına yol açar ve 

en sık gebeliğin 15-30 haftalarında görülür. 

Vücut ağırlığı artışı sonucunda da omur-

gaya ve eklemlere daha fazla baskı oluşur. 

Gebe vücudunda hormonlar etkisiyle ek-

lemlerde gevşeme, 3. üç aylık dönemde 

ayak ve ayak bileğinde de yumuşak doku 

değişiklikleri olur.

 Gebeliğin ilerlemesiyle rahmin ağırlık, 

boyut ve içeriği artar. Bu durum karın ön 

duvarındaki adalelerin arasındaki ilişkiyi et-

kiler. Karın ön duvarındaki adalelerin boyu-

tunda artış olurken kas liflerinin üzerindeki 

kılıflar aynı oranda uzamaz ve karın ön du-

varında gerginlik oluşur.

Daha çabuk yorulma 
görülebilir…

Tüm bunlar olurken, gebede ayrıca 

solunum merkezi hassasiyeti artar ve solu-

num sayısı dakikada 15’ten 18’e çıkar, böyle-

ce kan karbondioksit oranı % 25 düşer. Ar-

tan nefes sayısı ve büyüyen rahmin etkisi 

nedeniyle diyafram yükseldiği için gebe 

kadınlarda yedek solunum kapasitesi dü-

şer ve gebeler gebeliklerinin sonuna doğru 

basit eforlarda bile nefessiz kaldıklarını de-

neyimler.

Gebelikte kan hacmi, rahim duvarından 

plasentaya geçen gereksinimleri ve vücut 

için gerekli diğer ihtiyaçları karşılamak ama-

cıyla % 40 artar. Sıvı seviyesindeki bu artış 

nedeniyle hemoglobin seviyesi % 20 düşer. 

Bu fizyolojik durum gebelik anemisi olarak 

adlandırılır ve gebenin kendini yorgun his-

setmesine yol açar.

Gebelik başlangıcıyla kalp atım hacmi 

yükselir ve kalp verimi % 30 -50 oranında 

artar. İkinci üç aylık dönemde kan basıncı 

düşer ve uzun süre ayakta kalan gebede 

bayılma hissi olabilir. Son üç aylık dönemde 

fetusun ağırlık artışıyla birlikte gebenin sırt 

üstü pozisyonda yatmasıyla büyük damar-

lar  üzerine basınç oluşturur ve bilinç kay-

bına gidecek kadar tansiyonu düşürebilir. 

Gebelikteki değişikliklere bağlı olarak özel-

likle bacaklarda ödem, bacaklar,  dış genital 

bölge ve anüs çevresinde varisler oluşur.

Kramplara 
dikkat!

Tekrarlayan kramplar ge-

nellikle gebeliğin ikinci yarı-

sında görülür. Bazen çok ağrılı 

olabilir. Kalsiyum ve magnez-

yum eksikliğine bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Artan sıvı 

tutulumu, fiziksel aktivitede 

azalma ve uzun süre sabit po-

zisyonda kalma gibi nedenler 

dolaşımı etkileyerek krampları 

tetikleyebilir.

Bel kavsinde 
yaşanan değişiklikler 
gebelerin % 50’sinde 

bel ağrısına yol açar ve 
en sık gebeliğin 15-30 
haftalarında görülür.
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Tuvalet eğitimi için en 
uygun dönem 2-3 yaş

Çocuklara tuvalet eğitimini kazandır-

mak için ideal yaşın beklenmesi ve çocu-

ğa doğru eğitim ile anlatılması oldukça 

önemlidir. Çocuklar kas gelişimlerini an-

cak 2-2.5 yaş arası tamamladıklarından, 

tuvalet eğitiminin öğretilebilmesi için en 

uygun dönem, 2 yaş ve sonrasıdır. Çok 

sık görülmemekle birlikte, bazı çocuklar 

18. aydan sonra bu kontrolü kazanabilir. 

Tuvalet eğitiminde doğru yaşın önemli 

olması kadar çocuğun bu duruma kendi-

ni hazır hissetmesi de oldukça mühimdir. 

Kendini hazır hissetmeyen çocuklarda 

bu alışkanlığı kazanmak 3 yaşına kadar 

uzayabilir.

Çocuğa tuvalet eğitimi verilirken onu 

bu yeni duruma teşvik etmek oldukça 

fayda sağlayabilir. Çocuğu küçük dü-

şürecek tavır ve sözlerden kaçınılmalı, 

cesaretlendirici ve özendirici tutumlar 

sergilenmelidir. Zorlama, ayıplama ve ce-

zalandırma gibi davranışlarda bulunmak, 

çocuğun eğitimi reddetmesine yol açabi-

lir. Bu sebeple tuvalet eğitimi anne-baba 

tarafından ahlaki bir konuymuş gibi de-

ğerlendirilmemelidir. Ebeveynlerin mut-

lak sabır göstermeleri, eğitim sırasında 

sorun yaşanıyorsa bile asla çocuğun ya-

nında bu konu hakkında konuşmamaları 

gerekir. Tuvalet eğitiminde kız çocuğuna 

annenin, erkek çocuğuna ise babanın 

model olması daha doğrudur. 

Çocuk eğitimi 
reddediyorsa zorlamayın!

Tuvalet eğitimini reddeden ve aşırı 

tepki gösteren çocuk asla zorlanmamalı-

dır. Eğer eğitime 2 yaş öncesinde başlan-

dıysa, bir süre ara verilmeli ve daha sonra 

tekrar denenmelidir. Tepki göstermeyen 

çocuğa karşı ise anne-babanın tutumu 

değişmemelidir. Çocuk idrar kontrolünü 

yapmayı öğrendiyse, asla tekrar beze dö-

nülmemelidir. Unutulmamalıdır ki birçok 

eğitimde olduğu gibi tuvalet eğitiminde 

de kararlı ve sabırlı olmak ön koşuldur. 

Tuvalet eğitiminin çocuğa doğru bir şe-

kilde kazandırılması amaçlanıyorsa 4 yaş 

ve sonrasına ertelenmemelidir.

Ikiz çocuklara dikkat!
İkiz çocuklarda tuvalet eğitimi tek 

çocuğa göre farklılık gösterir. Eğitim 

sürecinde ikizler asla birbirleriyle kıyas-

lanmamalıdır. Eğer çocuklar arasında 

ayrım yapılırsa, bu diğer çocukta güven 

eksikliğine ve suçluluk duygusuna neden 

olabilir. Çünkü iki çocuğun da kendisini 

hazır ettiği süreç farklılık gösterebilir. Bu 

durumda ebeveynlerin yapması gereken 

ilk şey, kendisini hazır hisseden çocukla-

rıyla tuvalet eğitimine başlamalarıdır. Di-

ğer çocuk zaten kendiliğinden kardeşine 

özenecek ve onu taklit etmeye başlaya-

caktır. Bu şekilde tuvalet eğitimini daha 

kolay kazanacaktır. Ayrıca eğitim süre-

since gösterdikleri her başarı için çocuğa 

takdir edici sözler söylenmeli, tebessüm 

edilmeli veya sarılarak motive edilmelidir. 

Hatta ufak bir hediye ile çocuk ödüllen-

direbilir.

Gece eğitimi gündüze 
göre farklıdır

Çocuklar genellikle gece saatlerinde 

idrarlarını tutmakta zorluk yaşarlar ve 

gündüze göre idrar kontrolünü yapmayı 

daha geç öğrenirler. Bu sebeple gündüz 

saatleri idrarını tutabilen bir çocuğa, yat-

madan 1 saat önce sıvı gıdalar verilme-

melidir. Çocuğun uyumadan önce tuva-

let ihtiyacı giderilmeli, yatmadan önce 

de bezi mutlaka çıkarılmalıdır. Eğer bez 

çıkarılmazsa bu çocukta ilerleyen zaman-

larda kaygıya yol açabilir ve idrar kontro-

lünde zorluk yaşayabilir.

Gece uykusu ağır olan çocuklarda da 

tuvalet eğitimi zorlu geçebilir. Bu durum-

da yapılması gereken ilk adım; çocuğun 

anne-babasının idrar kontrolünü ne za-

man öğrendiğini bilmek ve ailede gece 

idrar kaçırma sorunu yaşayan kişinin 

olup olmadığını araştırmaktır.

ÇOCUĞUNUZ TUVALET 
EĞİTİMİNE HAZIR MI?

Tuvalet eğitimi bebeklik döneminden çocukluğa geçişin en önemli göstergelerinden biri. 
Oldukça hassas olan bu süreç, sağlıklı bir iletişim ve eğitim ile geçirilmezse, çocuklarda ileriki 
dönemlerde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Özellikle kendini hazır hissetmeyen çocuklarda ise 
eğitim süresi uzayabiliyor.

Tuvalet sonrası 
temizlikte anne-
baba tutumu 
önemli

Tuvalet eğitiminde dikkat 

edilmesi gereken diğer bir 

konu da tuvalet sonrası te-

mizlenmedir. Çocuğa temiz-

lik öğretilirken anne-babanın 

tutumu oldukça önemlidir. 

Ebeveynleri tarafından tuva-

let eğitimi almış çocuk, temiz-

lik becerisini kazanırken de 

anne-babasını model olarak 

alır. Çocuğun tuvalet sonrası 

temizliğini yapabilmesi öz-

güven gelişimini de olumlu 

yönde etkiler.

Kız çocuklarına temizliğin 

önden arkaya doğru yapılma-

sı gerektiği öğretilmelidir. An-

cak bu sayede oluşabilecek 

idrar yolu enfeksiyonlarından 

korunulabilir. Ayrıca çocuğa 

tuvalet sonrası çıkmadan 

önce sifon çekmesi öğretil-

meli ve ellerini yıkaması ge-

rektiği anlatılmalıdır.

“Çocuğun 
tuvalet 

sonrası temizliğini 
yapabilmesi 

özgüven gelişimini 
de olumlu yönde 

etkiler.”



Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ
Nöroloji Uzmanı

gamzeeroglu@centralhospital.com

ÇOCUĞUNUZ TUVALET 
EĞİTİMİNE HAZIR MI?
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UYKU BOZUKLUKLARI
Uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığımız açısından oldukça önemli aktif bir süreç, yaşamsal bir 
zorunluluktur. Uykusuz yaşayabilmek mümkün olmadığı gibi ortalama yaşam süresinin 
yaklaşık üçte birinin uykuda geçtiği bilinmektedir. Uyku bir onarım ve düzenleme süreci olarak 
değerlendirilebilir.

Uykuda Neler Olur?

Uykuda bedensel ve zihinsel verile-

rin depolama, ayrıştırma, onarma işlem-

leri yapılır, hafıza ve metabolik süreçler 

düzenlenir. Bu süreçleri aksatan uyku 

bozuklukları, kişinin yaşam kalitesini 

bozar. Bazen hayatı tehdit edebilecek 

sağlık sorunlarına, trafik ve iş kazalarına, 

ruhsal duruma etkileri ile bireyin mut-

suzluğuna ve sosyal ilişkilerde bozulma-

lara yol açan sonuçlar doğurur. Uyku, 

gece boyunca belli sürelerle tekrarlanan 

yüzeysel ve derin uyku dönemleri ile 

(NonREM ) rüyalı uyku dönemlerinden 

(REM) oluşur.

Uyku Bozuklukları 
Nelere Neden Olur?

Uyku bozuklukları, toplumda sık 

rastlanan hastalıklardır. Uykuya dalma 

ve sürdürme güçlükleri bunlar arasında 

en sık görüleni olmakla birlikte, gündüz 

uyku hali ve horlama ile kendini göste-

rebilen uykuda solunum bozuklukları, 

huzursuz bacaklar ve uykuda hareket 

bozuklukları, vücudun biyolojik saatinde 

ortaya çıkan değişikliklere bağlı uyku 

sorunları, uyku içeriğini bozan uykuda 

yürüme, konuşma, kabus bozuklukları 

ve rüyalı uyku dönemine özgü bozuk-

luklar gibi oldukça geniş çeşitlilik gösteren 

hastalıklar grubudur. Stres durumlarında, 

farklı ortamda bulunma, vardiyalı çalışma, 

hastalık dönemleri, alkol, kafein veya uya-

rıcı maddelere maruz kalma durumların-

da uyku kısa süreli olarak bozulabilir.

Uykusuzluğunuz kronik 
olabilir mi?

Kronik uykusuzluk sonucunda vücut 

direnci düşer, metabolik hastalıklara yat-

kınlık artar, şeker dengesi solunum ritmi 

bozulur. Konuşma, dikkat bozuklukları, 

unutkanlık başlar. Stres hormonu salgılan-

masına bağlı olarak gerginlik, tahammül-

süzlük ortaya çıkar. Deneysel olarak uyku 

yoksunluğu oluşturulan bireylerde 3 gün-

den sonra bedensel ve ruhsal bulguların 

ortaya çıkmaya başladığı, süre uzatılırsa 

hallüsinasyon, gerçeği değerlendirme ve 

algı bozuklukları gibi psikotik tabloların 

görüldüğü, hayvan deneyleriyle ise uzun 

süren uykusuzluğun ölümcül olabildiği 

bildirilmiştir.

Normal uyku süresi, kişinin gereksi-

nimine ve yaş dönemine göre değişir. 

Yetişkin birey için 4 – 11 saat arasında de-

ğişebilir. Çocuklukta uyku gereksinimi ve 

süresi uzun olup yenidoğan günün 16 – 18 

saatini uykuda geçirir.

 Uyku bozukluklarında 
tanı tedavi

Uyku bozukluklarında konunun 

uzmanı hekimler tarafından uyku 

alışkanlıklarına ilişkin ayrıntılı öykü, 

nöropsikolojik değerlendirme ve sis-

temik muayene, laboratuvar testleri, 

görüntüleme yöntemleri ve uyku testi 

ile tanı konur, tedavi hastalığın türü ve 

ağırlığına göre değişir.  İlaç tedavileri, 

CPAP cihazları kullanımından üst solu-

num yollarına yönelik operasyonlara 

kadar farklı tedavi şekilleri mevcuttur. 

Uyku bozukluklarında neden her ne 

olursa olsun öncelikle kişinin uyku 

hijyeni konusunda bilgilendirilmesi 

ve kaliteli bir uyku için bu kuralları ya-

şantısına uygulaması önerilir. Düzenli 

yatış ve kalkış saatlerine uyma, yat-

madan önce stresli aktivitelerden, yo-

ğun fiziksel egzersizlerden, uyarıcı ilaç 

veya içeceklerden uzak durma, yatak 

odasının sessiz ve karanlık olması, ısı 

ve havalandırmanın yeterli olması, 

uyku gelmeden yatağa girmemek, 

uyuyamadığında yatakta uyumaya 

aşırı çaba sarfederek zaman geçirme-

mek, yatma saatinde çok aç ya da tok 

olmamak gibi.

Kaliteli uyku 
sağlıklı yaşamın 
tamamlayıcısıdır

Kaliteli ve yeterli bir uyku süreci, 

sağlıklı bir gündüz yaşantısının tamam-

layıcısıdır. İhmal edilmemesi ve sorun 

varsa mutlaka uzman desteği alınarak 

çözüm bulunması gerekir. Uyku apne-

si olarak bilinen uykuda solunum bo-

zukluklarının kalp – damar sistemi 

ve metabolizma üzerine etkile-

ri, apne gibi gündüz uyukla-

malarına yol açan, önlene-

meyen uyku atakları ile 

karakterize narkolepsinin 

yaratabileceği trafik ve iş 

kazaları, uykusuzluk ve 

huzursuz bacaklar sendro-

munun kişide yarattığı endi-

şe ve depresif ruh halleri doğru 

tanı ile tedavi edilebilir.

 Sonuç olarak;

Uyku bozuklukları tedavi 

edilebilir hastalıklardır. Erken 

ve doğru tanı çok önem-

lidir. Rastgele uyku ilaçları 

kullanmak doğru değildir. 

İlk aşama konunun uzmanı 

hekimlerden destek alarak 

sorunun kaynağına yönel-

mek ve tedaviyi buna göre 

planlamak olmalıdır. Bazen 

sadece uyku alışkanlıklarımı-

zı gözden geçirmek ve uyku 

hijyenine uygun davranmak 

bile sorunu çözebileceğini 

unutmamak gerekir.
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Her yaş grubu 
yaptırabilir

İple yüz germe dışında boyun 

germe, yanaklarda ve çenede sark-

ma, gıdı bölgesi, boyun çizgileri, kaş 

düşüklüğü ve kaş kaldırma gibi iş-

lemler de yapılabilir. İplikler yüz ve 

boyun bölgesinde daha etkin sonuç-

lar verir ancak karın, kalça, iç bacak 

ve üst kol sarkmalarında da kullanı-

labilir. İple yüz germe yöntemi için 

belli bir yaş aralığı yoktur. Diyabetli-

ler, kanser hastaları, bağışıklık siste-

mi hastalığı olanlar, cildinde enfek-

siyon olanlar ve kan sulandırıcı ilaç 

alan kişiler haricinde her yaş grubu 

bu yöntemi yaptırabilir.

30 dakika sonra 
taptaze bir yüz

İple yüz germe işlemi ortalama 

30 dakika sürer. Uygulama sonrası 

elde edilen sonuçlar en baştan itiba-

ren natüreldir. Hasta görünüşünde 

rahatlama ve yüzünde tazelenme 

hisseder. Bu işlem sayesinde ciltte 

gençleşme ve yüz ifadesinde canlı-

lık sağlanır.

Etkinliği 2 yıla 
kadar sürer

İple yüz germe işleminin tedavi-

den sonra mekanik bir kaldırma et-

kisi olur ve hasta, sonuçları hemen 

fark eder. Ayrıca 3. haftadan başlaya-

rak fibroblastik ve kolajen doku olu-

şumu (bağ dokunun uyarılması ile 

aktive olması) ile birlikte etki giderek 

artar. Tabii hastanın yaşı ve yaşam 

biçiminin estetik sonuçların ömrü-

nü etkileyebileceği unutulmamalı-

dır. Ayrıca hastada var olan sarkma 

derecesi de bu durumu etkiler. İple 

yüz germe uygulaması hyalüronik 

asit ve botulinyum toksin gibi diğer 

kozmetik tedavilerle birlikte kullanıl-

dığında mükemmel sonuçlar verir.

Uygulama sonrası 
nasıldır?

Uygulama sonrası hastanın yüzü 

daha gergin ve daha hacimli görü-

nür. İple yüz germe işleminin etkisi 

uzun ömürlüdür. Her estetik teda-

vide olduğu gibi işlem sonrası hafif 

şişlik, kızarıklık veya morarma olabi-

lir. Ancak bunlar geçici ve kısa süreli 

etkilerdir. Hastalar tedaviden hemen 

sonra normal hayatlarına ve aktivite-

lerine dönebilirler. Ama egzersiz ve 

yüz masajından bir süre kaçınmaları 

önerilir. 

Alerji testi 
gerektirmez

İple yüz germe tedavisi oldukça 

güvenilirdir. Uygulamada kullanılan 

tüm ürünler çok sıkı sağlık kontro-

lünden geçmektedir. Tedavide kul-

lanılan bu materyaller sertifikalıdır 

ve yıllardır cerrahi operasyonlarda 

tercih edilmektedir. Ayrıca ipler ha-

cim kaybına karşı etkili ve natürel 

materyallerdir. Bu sebeple de tüm 

cilt tipleri için uygundur. Klinik ça-

lışmalarda alerjik reaksiyon testleri 

yapılmış ve herhangi bir reaksiyona 

rastlanmamıştır. Bu nedenle uygula-

madan önce alerji testi yapmaya da 

gerek görülmemektedir.

İPLE YÜZ GERMEDE
AMELİYATSIZ YÖNTEM

İple yüz germe, yüzün özellikle orta ve alt bölümlerinde oluşan hacim kayıplarına ve cilt 
sarkmalarına karşı uygulanan ameliyatsız en etkili yöntemdir. Bu yöntem, yaşlanma belirtilerini 
önleyip geciktirirken bir yandan da cilde yenilik ve gençleşme sağlar. İple yüz germe işleminde 
kullanılan ipler insan dokusuna uyumlu, bileşenleri doğal ve tamamen emilebilirdir.

“Uygulama 
sonrası elde 

edilen sonuçlar 
en baştan itibaren 

natüreldir.”



Ameliyat ister büyük, ister küçük olsun herkeste bir kaygı uyandırır. Ameliyat öncesinde ve sonrasında 
neler olacağını bilmek hasta ve hasta yakınlarının yaşayacağı kaygıyı ciddi anlamda azaltır.

AMELİYAT ÖNCESİ
HASTA HAZIRLIĞI

Hasta bakımı neden 
önemlidir?

Hastalıkların tedavi yöntemlerinden 

biri olan cerrahi girişimler, acil durumlar-

da hazırlık olmaksızın uygulanabileceği 

gibi, tanısı konulmuş hastalarda önceden 

planlanarak ve hazırlık yapılarak uygulan-

maktadır.

Hastanın iyileşme 

sürecinde, ameliyat ön-

cesi hazırlık ve bakım 

eğitimi, en az yapılan 

cerrahi girişim kadar 

önemlidir. İyileşmenin 

hızlı olması, bireyin 

mümkün olduğu kadar 

günlük aktivitelerine 

geri dönmesi eğitimle 

doğru orantılıdır.

Ameliyat öncesi dö-

nem bakım ve hazırlık; 

cerrahi tedaviyi olum-

suz yönde etkileyecek 

risk faktörlerini erken 

saptamak, mümkünse durumu ameliyat 

öncesi düzeltmek, hastanın ameliyat sı-

rası ve sonrası stresle baş edebilmesini 

kolaylaştırmak, hastanın ameliyat sonrası 

bakıma katılımını sağlayarak iyileşme sü-

recini hızlandırmak ve olası komplikasyon-

ları önlemek ya da en aza indirmek için 

önemlidir.

Ameliyat öncesi hazırlık

Hastalar tıbbi tanı ve sağlık durumları-

na göre ameliyattan bir gün önce ya da 

ameliyat saatinden 2 saat önce servise ka-

bul edilir. Bu kabulden sonra hemşirenizin 

yapacağı hazırlıklar:

• Kimlik bilekliğinizin sizinle teyit   

 edilerek takılması,

• Ameliyat öncesi görüşme, hasta ve  

 ailesinden temel bilgilerin toplanması  

 ve değerlendirilmesi,

• Doktor direktifi doğrultusunda kan ve  

 radyolojik testlerin yapılması,

• Yaşam bulgularının alınması ve kayıt  

 edilmesi,

• Fiziki muayenenin yapılması,

• Damar yolunun açılması,

• Barsak hazırlığının yapılmasını kapsar.

Kimlik bilekliği; hastanede yattığı-

nız sürece bileğinizde kalması gereken, 

sizi birçok riske karşı koruyacak, kimlik 

bilgilerinizin olduğu plastik bir bileziktir. 

Ameliyathaneye inmeden önce hem-

şireniz size sorarak (Adınız soyadınız, 

gün-ay-yıl olarak doğum tarihiniz), kimlik 

bilekliğinizi kontrol edecektir. Bu uygu-

lama olası hasta karışıklıklarına karşı sizi 

koruyacaktır.

İlaçlar; Ameliyat öncesi ilaçlar da 

sorgulanmaktadır. Kan sulandırıcı ilaçlar 

kanamaya sebep olabilir. Aspirin dahil 

bu tür bir ilaç kullanıyorsanız bunu mut-

laka bildirmelisiniz. Antibiyotikler, anes-

tetiklerle etkileşerek istenmeyen etki 

oluşturabilir. Sakinleştiriciler; kan basıncı-

nızı düşürerek şoka neden olabilir. İdrar 

söktürücüler; potasyum ve sıvı kaybına 

neden olabilir. Steroidler; uzun süre kulla-

nıldıysa hormon salgılayan bir bezi bas-

kılayarak hormon salgılamasını engeller. 

Bu durum hastanın anestezi ve ameli-

yat stresi ile baş etmesini güçleştirir.  

Gebelik; Gebelik varsa bildirmeniz 

bebeğinizi olası zararlardan koruyacak-

tır. Daha önce geçirdiğiniz ameliyatların 
sonrasında yaşadığınız olumsuzlukları 
(şiddetli bulantı, kusma, kanama vb) da 
hemşireniz ile paylaşmanız alacağımız 

önlemleri farklılaştıracak-

tır. Üst solunum yolu en-

feksiyonu ve ya soğuk al-

gınlığınız varsa hemşireye 
bildirmeniz önemlidir. Bu 
gibi durumlarda iyileşene 
kadar ameliyat doktor ta-

rafından ertelenebilir.

Yeme/içme; Ameli-

yat öncesi en az 6 saat 

herhangi bir şey yiyip iç-

memelisiniz. Herhangi bir 

şey yiyip içmeniz aneste-

zi sırasında yediklerinizi 

kusmanıza ve bunların 

soluk borusuna kaçması-

na neden olabilir.

Genel bilgiler; Tırnak ve dudak bo-

yanızı ameliyat öncesinde çıkarmalısınız. 

Boyaların çıkarılması kanınızdaki oksi-

jenlenmeyi takip etmemiz için gereklidir. 

Ameliyata girmeden önce mutlaka; lens, 

gözlük, işitme cihazı, çıkabilen protez diş, 

takı, toka vb kişisel eşyalar çıkarılmalıdır. 

Bu gibi eşyalar ameliyathanede kullana-

cağımız bazı cihazlar nedeniyle size zarar 

verebilir, çıkabilir dişler soluk borunuza ya 

da yemek borunuza kaçabilir.

Ameliyata giderken; Artık ameliyata 

gitme vaktiniz geldiğinde sizin için uygun-

sa anestezi doktoru tarafından yapılması 

istenen sakinleştirici bir ilaç hemşireniz 

tarafından uygulanacaktır. İlaç ağızdan, 

damar yolunuzdan kas içine uygulana-

bilir. Uygulanan ilaç sizin ameliyata daha 

kaygısız bir şekilde girmenizi sağlayacak-

tır. Bu ilaç uygulandıktan sonra kesinlikle 

yatağınızdan tek başınıza kalkmamalısı-

nız. Düşüp zarar görebilirsiniz.

Devrim Eren Tekin
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Bir sonraki sayı “Ameliyat sonrası bakım nasıl olmalı”

Hasta Ameliyat 
Öncesinde Neler 
Yapmalı?

Sigara İçmek: Ameliyat önce-

sinde mümkünse sigaranın bıra-

kılması ya da kullanımının en aza 

indirilmesi anesteziyi kolaylaştırdı-

ğı gibi, ameliyat sonrası oluşabile-

cek akciğer rahatsızlığı ihtimalini 

azaltır.

Alkol: Ameliyattan birkaç gün 

öncesinden itibaren alkol alın-

maması gerekir. Alkol karaciğeri 

olumsuz etkiler ve büyük ameli-

yatlar sonrasında karaciğerin tam 

kapasite çalışmasını engeller.

Uyku: Büyük ameliyatlar ön-

cesinde hastanın birkaç gece en 

azından 8 saat uyuması gerekir. 

Uyku ameliyat sonrası iyileşme 

sürecini hızlandıracaktır.

SAYFA 17 / 2017

İPLE YÜZ GERMEDE
AMELİYATSIZ YÖNTEM

 devrimerentekin@centralhospital.com



@centraltrINSTA CENTRAL

Paylaşılanlar Central Hospital konum bazlıdır.

MİSAFİRLERİMİZDEN GELENLER 



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 Müdürü

Kitapkurduanne 

Çocuk yetiştirirken belki de ebeveynler 
olarak takılıp kaldığımız bir noktadır 
doğru kitap seçimi. Sizde de benim gibi 
düşünüyorsanız kaynak olabilecek bir 
sayfa önerim olacak.  Çocuğunuzun yaşına 
uygun yayınları takip edebilir, birlikte keyifli 
okumalara yapabilirsiniz.

Kurumsalevhanimi
Benim gibi aranızda çölyak olmadığı halde 
belli hassasiyetler nedeniyle glutensiz 
yaşamı tercih edenler varsa, tam size göre 
bir adres @kurumsalevhanimi. Ben evde 
kolaylıkla yapılabilecek tarifleri denemek 
için sabırsızlanıyorum, Şekersiz, unsuz hayat 
çok rahat…

Ozsutmutluluktadinda
Adı gibi tatlıları da mutluluk tadında. Hangi 
ruh halinde olursak olalım, ister sevinçli 
ister mutsuz hissedelim tatlılar bizi her 
daim enerjik kılar. Birbirinden farklı adeta 
sanat harikası tatlı seçenekleriyle siz de 
mutlu olmak isterseniz önerilerimize kulak 
verebilirsiniz.

Anamals.co
İşte sevimli mi sevimli hayvanlar. Her biri 
ayrı güzel her biri ayrı tatlı. Hepsinin en 
doğal halleri ve şımarıkları bu sayfada. 
Küçük büyük herkesin beğenisini kazanan 
bu eğlenceli dünyada yer alma ve gülme 
garantili sevimli hayvanları like etmeye ne 
dersiniz.

Kackaloribu
Tam benlik bir sayfa. Yediğimiz ürünlerin 
kaç kalori olduğunu öğrenmek benim 
kulağıma hoş geliyor, ya size… Özellikle 
dışarıdan satın aldığımız fast food ve hazır 
paketli gıdaların kalorilerini benim gibi 
merak edenlere takip tavsiye olunur.  

Gezi önerisi
Ocak-Şubat ayları sonbaharı bitirdiğimiz 
günlerin ardından, çetin kış koşullarına 
alışmaya çalıştığımız günleri de 
beraberinde getiriyor. Bu aylarda size 
huzur vereceğini düşündüğünüz yerleri 
gitmeyi ihmal etmeyin… 

Taylankumelii
Sağlıklı beslenmenin elimizde olduğunu 
düşünürüm her zaman. Sadece biraz 
dış çevre faktörlerinin ve motivasyon 
kaynaklarının doğru kullanılması gerekiyor. 
Profesyonellerin önerilerine zaman zaman 
değil de her daim kulak versek eminin 
daha mutlu ve sağlıklı hissedebiliriz.    

@centraltr
Kardinalmelon
Huzur, mutluluk, dinginlik, o anda 
görüntülerin içinde olduğunuzu hissettiğiniz 
resimler inanılmaz. Kimi zaman ülkenin 
bir köşesinden çekilmiş dar sokaklarında 
yürürken, kimi zaman masmavi denizlere 
göz kırparken, kimi zaman da uçsuz bucaksız 
derinliklere bakarken bulabilirsiniz kendinizi.

Onediocom 

Çok eğlenceli, değişik ve keyifli. İşte  
onedio.com adresini tarif edebileceğim 
üç kelime. Her gün dünyanın farklı 
bölgelerinden manzaralar, hayvanlar alemi 
ve yeni yeni bilgiler. Kendi adıma çok 
keyif aldığım bir mecra, sizlere de takibi 
öneririm.

Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin

takip edin

dabizi

@centraltrINSTA CENTRAL
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CENTRAL DENETİMLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Central Hospital olarak misafirlerimize kaliteli bir 
sağlık hizmeti sunabilmek adına TSE tarafından 
değerlendirildiğimiz ISO 9001 Kalite Belgesi ve ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerinden 
başarıyla geçtik. ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerinin 
yeniden tescillenmesi ile misafirlerimize sunduğumuz 
hizmetin kalitesini her daim ileriye taşımak hedefimizdir.

Hizmet Kalite Standartları denetimi ise sağlık sektöründe 
hizmet kalitesinin ortak standartlarda olmasını 
hedefleyen ve Central Hospital’ın yine pek çok öncü 
uygulama ile desteklendiği bir süreç ile tamamlanmıştır. 
Özellikle yeniliğe açık, hasta odaklı, hasta memnuniyeti 
ve hasta güvenliği ön plana çıkarılmış, aidiyet duygusu 
yüksek bir yaklaşım sergilememiz bakanlık yetkilileri 
tarafından da takdir ile karşılanmıştır.



Şehrin karmaşasından 
sıkıldığınızda, sakin ve huzurlu 
bir tatil arayanlardansanız 
Abant’a geldiğinizde 
kendinizi doğaya bırakacak 
ve yeniden doğmuş gibi 
hissedeceksiniz. Yaz ve kış her 
mevsim uğrayabileceğiniz 
bu güzel yerde muhteşem 
göl manzarasına karşı 
sevdiklerinizle sıcacık kahvenizi 
yudumlarken hoş sohbetler 
edebilirsiniz.

1988 yılında Milli Parklar 
kapsamında korumaya alınan 
bölgede doğal doku oldukça 
önemsendiği için ilçeye 
geldiğinizde ilk dikkatinizi çeken 
özellik bu yemyeşil güzelliğin ne 
kadar iyi korunduğu olacaktır.

Bölgede göl çevresinde 
ve ormanlık alanlarda 
yürüyüş yaparken bisiklet 
gezilerine, barbekü partilerine 
katılabilirsiniz.
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DOĞASIYLA KENDİNE HAYRAN BIRAKAN; ABANT…

Örmeci Yaylası: Yemyeşil yaylada dilerseniz 
kamp yapabilir, dilerseniz yürüyüş ve piknik gibi 
aktiviteler düzenleyebilirsiniz.

Sinekli Yaylası: Kampçıların yürüyüş parkurları 
arasında olan bu yaylada şirin ahşap evleri 
görebilirsiniz.

Samandere Şelalesi: “Tabiat Anıtı” olarak 
bilinen şelale manzara fotoğrafçılarının uğrak 
noktalarından. Siz de tatilinizi ölümsüzleştirmek 
için bu bölgede bol bol fotoğraf çektirebilirsiniz.

 

GEZİLECEK YERLER



(GALLBLADDER - INGUINAL AND UMBILICAL HERNIA)

ORTOPEDİ DE

MULTIPLE SURGERY  

Opr. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş
General Surgeon

mehmetaltintas@centralhospital.com

It all began with pain 

and discomfort in my 

groin.  That is when I de-

cided to come to Cent-

ral Hospital to see Dr. 

Mehmet Altıntaş.  After 

a routine examination, 

he asked to see X-Rays 

of the troublesome re-

gion.  While observing 

my results he saw that 

there was something 

my gall bladder along 

with a umbilical hernia.  I 

was very scared as a re-

sult however Dr. Altıntaş 

recommended a soluti-

on that put my mind at 

ease.  I was going in for 

a combination surgery 

that he would perform 

laparoscopically.  After 

pretesting,  I was sche-

duled for my surgery.  I 

truted that this was the 

best solution for my 

condition and I was glad 

to have it all taken care of in one shot.  

Everything was a success.  

 Did the physician 
play a role in your 
decision to undergo 
an operation? 

I first came to Central Hospital 

because I broke my spine.  Another 

physician took care of me at that time 

and brought me back to life.  Of cour-

se knowing your doctor prior to any 

kind of treatment or procedure provi-

des more trust and comfort.  Howe-

ver, when it comes to my health I will 

do anything that is necessary.

After the 3 operations, 
how many days did 
you remain in the 
hospital? 

I asked my doctor how long I 

would need to remain hospitalized 

after the surgeries.  I had imagined 

one week atleast.  When Dr. Altıntaş 

told me I would be released on the fol-

lowing day I couldn’t believe it.  I was 

even well enough to drive myself to 

my follow-up appointment the next 

day.  Thanks to Dr. Altıntaş’ success-

ful skills everything went smoothly.  I 

could hardly believe how quick and 

easy my recovery was.  I felt great!

How would you 
describe your post-
operative stage?

I had no discomfort and continued 
on with my daily life.  My quality of life 
increased almost immediately.  Befo-

re my surgery I couldn’t lift anything 
without pain or swelling in my groin.   

I depended on others for help.  After 
the surgery I felt refreshed.  I know I 
made the right decision to go through 
with the surgery.

Admitted to our hospital some 

time back for for spinal surgery do to 

trauma, Mr. Yalçın has since been a pa-

tient.  Recently he came in to the Ge-

neral Surgery outpatient clinic at Cent-

ral Hospital with complaints of pain in 

his groin.  During his examination and 

review of his screenings I was able to 

see. Bilateral inguinal hernia, Umbilical 

hernia and stones in the gall bladder. 

The only solution for this was surgery.  

After discussing the details with Mr. 

Yalçın we took the initial steps to sche-

duling his surgery.  Using technologi-

cally advanced laparocopic method, 

the treatment all three pathologies 

was achieved with success while pro-

viding the patient the highest level of 

comfort.  Mr. Yalçın was released the 

following day and was able to get back 

to his daily lifestyle in only 3 days. The 

success of laparoscopic surgery imp-

lemented by experienced surgeons is 

indisputable. Today, laparoscopic app-

lications for hernias and gallbladder 

disorders remains in the forefront of 

treatment options.

Central Hospital remains a referen-

ce institution that serves patients with 

the upmost professional approach wit-

hout compromising it’s ethical values.

 Expert Opinion 

 I am was very pleased with the 

entire course of the procedures.  I 
want to thank everyone involved 
each step of the way.  I really appre-

ciate all that you have done. I think 
that my decision to have these 
procedures elsewhere would have 

elongated my recovery period.  My 
advice to anyone who is suffers 
from any of these disorders is to 

come see Dr. Altıntaş immediately.  
The decision to have laporosco-

pic surgery was definitely the right 
thing to do.  I’ve been so happy with 

the treatments I recieved over the 
years, I now have friends and family 
members who are regulars here.  
The doctors and staff here have be-

come family. 

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



Opr. Dr. Kenan Coşkun
Neurosurgery Specialist

kenancoskun@centralhospital.com

• Those who have suffered neck   
 injuries or related surgeries

• Those who have cervical disc   
 herniation or arthritis.  

How are symptoms 
indicated in  
various cases? 

The most common symptom is 

neck pain.  Other times pain may 

radiate to the neck, shoulders and 

shoulder blade.  Movement in the 

neck may aggrevate the pain and 

this may lead to stiffness. Patients 

may experience stiffness more du-

ring the morning.  The nerves of the 

neck may spread pain into the arm, 

hand and spread out into the fin-

gers.  Pain may intensify from time 

to time and decrease on its own.  

Patients may also complain that the 

pain in the neck radiate towards the 

top of the head.   

 Made up of seven small ver-

tebra bones in the neck region 

that are joint by discs and con-

nective joints, the degenerati-

on of these joints begins at the 

discs.  Discs fragmentation, loss 

of fluids and collapse are all cha-

recteristics that can be seen as 

humans age.  Normal structure 

breaks down and an outward 

swelling may be seen.  Adjacent 

cartilage and bone structures 

may also suffer changes.  The 

narrowing of the nerves in the 

spinal cord begins to cause dis-

comfort and pain.   

Age-related changes can be 

seen in those who are 60 and 

above affecting only some also; 

• Those who are overweight  
 and do not  exercise

• Those who work jobs that  
 require heavy lifting and bending

The compression on the nerves 

from the spine into the arms can 

cause numbness, tingling and loss 

of strength.  At times, pain in the 

chest believed to be coronary re-

lated can be felt.  These signs and 

symptoms called “cervical radicu-

lopaty” are the result of nerve root 

compression in the neck.  When 

the cervical spondylosis begins to 

affect the spinal cord, patients will 

feel weakness in legs and a cons-

tant feeling of fatigue.  Stiffness, 

lack of coordiantion and difficulty 

walking may occur. Advanced ca-

ses may result in incontinence or 

the ability to urinate.  The loss of 

feeling in the hands may cause pa-

tient to drop  and  recognize ob-

jects.  The effects of these on the 

spinal cord is called “cervical mye-

lopathy”.

What are the 
Treatment Options?

 Diagnosis will be made by exa-

mining the patient and test results.  

Treatment is planned depending 

on the severity of the patients con-

dition.  If nerve or spinal compres-

sion has not occured, preventative 

treatment options are used.  Exer-

cises for the neck combined with 

analgesicsan anti-anflammatory 

drugs are recommended for this 

stage.  Physical therapy is applied 

if seen necessary. 

If conservative treatment fails 

or if neurological signs and symp-

toms such as weakness in your 

arms or legs worsens this may be 

the indication of the need for sur-

gery to create more room for your 

spinal cord and nerve roots.  The 

patients age and general conditi-

on normally will play a part in the 

type of procedure that will take 

place.

Cervical spondylosis is the wear and tear affects on the spinal disks of the neck.  As the disks 
dehydrate and shrink with age or illness, signs of osteoarthritis and other bone spurs may 
develop.

AND TREATMENT METHODS
CERVICAL SPONDYLOSIS

“The most 
common symptom is 

neck pain.  Other times 
pain may radiate to the 

neck, shoulders and 
shoulder blade.”

K O Z Y A T A Ğ I444 77 99

SAYFA 23 / 2017




