Yanlış bel fıtığı tedavisine dikkat!

Mesleğiniz Karpal Tünel
Sendromuna Yol Açabilir

Toplumun yaklaşık yüzde 90’ı hayatlarının herhangi
bir döneminde en az bir kez bel ağrısı yaşıyor. Ancak
bunların yüzde 85-90’ı yalnızca istirahat ederek
kendiliğinden düzelebiliyor. Geriye kalan yüzde 1015 oranındaki hasta ise fizik tedavi ya da cerrahi gibi
ileri tedavi yöntemleri gerektirebiliyor.

Karpal tünel sendromu, median sinirin el bileği
seviyesinde sıkışarak, baskıya uğraması sonucu
ortaya çıkan bir hastalıktır. Elde uyuşukluk,
karıncalanma ve ağrı; ileri seviyelerde ise kas
erimesi, güç ve beceri kaybına yol açabilir.
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Masallar travma sebebi olabilir!
Kitaplar, her yaşta çocuğun sosyal ve duygusal anlamda gelişmesine destek
olurken bilgi dünyasının büyümesine de katkı sağlar. Bilhassa masal kitapları,
küçük yaştaki çocukların eğlenerek öğrenmesine yardımcı olur. Peki, çocukların
eğitim ve gelişim sürecine bu kadar etkisi olan masalları ve hikaye kitaplarını
seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyor musunuz?
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Bebeklerde Vitamin
Kullanımına Dikkat!
Mevsim geçişlerinde ebeveynler bebeklerinin
ve çocuklarının bağışıklık sistemini
güçlendirmenin yollarını arıyor. Üstelik
anne babalar çoğu zaman, hangi vitamin ve
mineral desteğine ihtiyaç olduğunun farkında
olmadan doktor tavsiyesi dışında çocuklarına
vitamin takviyesi yapabiliyor.

Sayfa 11

Baş dönmesi (Vertigo)

Baş dönmeleri, ağrılardan sonra doktora
başvurmayı gerektiren ikinci büyük nedendir.

Sayfa 4

Çocuklarda
Anjin / Bademcik İltihabı
Sayfa 12

Çocuklarda Diş Tedavileri
Sayfa 16

Gebelik ve Egzersiz
Sayfa 13
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Merhaba,
Gazete Central’ın 46. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik.
Gazetenin bu sayısında Estetik ve Plastik Cerrahi
Uzmanı Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt ile saç ekimi
hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsettik. Uzm. Dr.
Asuman Kaymaz’dan ise baş dönmelerinin hafife alınmaması gerektiğiyle ilgili bilgiler aldık.
Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz
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.
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Uzm. Dr. Asuman Kaymaz
Nöroloji Uzmanı

4

Opr. Dr. Kenan Coşkun

8

Dyt. Filiz Karaoğlu

1975 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
olan Uzm. Dr. Asuman Kaymaz, Nöroloji alanında uzmanlığını
almıştır. 2017 yılından itibaren Central Hospital’da görev
yapmaktadır.

Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, 2012 yılında Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü’nden mezun olmuştur. 2015 yılından itibaren
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Süha Ünüvar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

11

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.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

5

Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt

9

Uzm. Dr. Şahap Demirboğan

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif 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.

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.

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Dyt. Filiz Karaoğlu, 2013 yılında North Carolina Central
University Beslenme ve Diyet Bölümü’nden mezun
olmuştur. 2017 yılından itibaren Central Hospital’da görev
yapmaktadır.

Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

12

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

6-7

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

10

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.

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

13

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.

Fahriyenur Özgerim

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
2009 yılında Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi’nin Ebelik Bölümünden
mezun olmuştur. 2016 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Gülşah Umar

Emzirme Danışmanı
2012 yılında Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik Bölümünden
mezun olmuştur. 2016 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Gülten Arısoy

Bebek Odası Sorumlu Hemşiresi
2008 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nin Hemşirelik Bölümünden mezun olmuştur. 2016
yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.
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Uzm. Psk. Aycan Bulut
Uzman Psikolog

15

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.

Sevgi Ak

Sorumlu Hemşiresi

Dt. Nil Ceren Mungan

Diş Hekimi

16

2014 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden
mezun olan Dt. N. Ceren Mungan, aynı kurumda Pedodonti
bölümünde doktora etimi almaktadır. 2016 yılından itibaren Central
Hospital’da görev yapmaktadır.

2007 yılında Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılından itibaren Central Hospital’da
görev yapmaktadır.

Serap Duzcu
Sorumlu Ebe

2007 yılında Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Ebelik
Bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılından itibaren Central Hospital’da
görev yapmaktadır.
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BAŞ DÖNMESI (VERTIGO)

twitter.com/CentralTR
instagram.com/centraltr

Baş dönmeleri, ağrılardan sonra doktora başvurmayı gerektiren ikinci büyük nedendir.

facebook.com/CentralHospital

Uzm. Dr. Asuman Kaymaz
Nöroloji Uzmanı
asumankaymaz@centralhospital.com

Baş dönmesi olan hastalar çoğunlukla problemi iyi tanımlayamaz. Bu
hasta grubunda muayene ve teşhis
için yapılan testler normal bulunabileceğinden tanı koymada hastadan
alınan öykü büyük önem taşır. Belirtiyi
anlamada ilk adım hastanın baş dönmesi ile neyi kastettiğini anlamaktır.
Baygınlık, sersemleme gibi yakınmalar
baş dönmesi ile karışabilir. Baygınlık
genellikle beyne giden kan akımının
azalmasına yol açan durumlarda ortaya çıkar. (Tansiyon düşüklüğü, kalp ritim bozukluğu, kansızlık, sıvı kaybı gibi.)
Sersemleme ise ateş, kan şekerinin
düşmesi, yatan hastanın ayağa kalkması ile ortaya çıkan şikayettir. Gerçek
baş dönmesi (VERTİGO) bir hareket
halüsinasyonudur. Hasta, kendisinin
veya çevresinin döndüğünü ifade eder
ama ortada bir düşme, kayma, dönme
hareketi yoktur. Hastalar durumu bazen sersemlik hissi olarak (dizziness)
tanımlar; bu durum dengesizlik, başta
hafiflik hissi, sallanma, bir tarafa doğru
yönelme, sendeleme gibi daha geniş
bir tanımlamadır. Hastadan alınan iyi
bir öykü ile baş dönmesinin tipini, do-

Gerçek
baş dönmesi
(VERTİGO) bir hareket
halüsinasyonudur. Hasta,
kendisinin veya çevresinin
döndüğünü ifade eder ama
ortada bir düşme, kayma,
dönme hareketi
yoktur.

layısıyla hangi sistemin bozulduğunu
anlamak mümkün olmaktadır.

Muayene Aşamaları
Nasıldır?
1. Genel sistemik muayene: Hastada bulgular bayılmayı düşündürüyorsa, kardiovasküler sistem ve kan
basıncı ölçümleri titizlikle yatarak ve
ayakta yapılmalıdır. Boyun omurlarındaki kireçlenme, fıtık bulguları beyin
arka kısmını sulayan damarlara etkisi
ile kan akımı azalır ve baş dönmesine
neden olur.
2. Nörolojik muayene: Hastanın
şuur durumu, yürüyüşü, konuşma bozukluğu, göz küresi hareketleri, (spontan göz hareketleri), istemli hareketler,
denge testleri yapılarak taraf seçen bir
bulgu olup olmadığı tespit edilir.
3. Otolojik muayene: Kulak zarlarının görünümü, perforasyon, akıntı
veya kronik orta kulak iltihabı bulgusu
olup olmadığı testlerle tetkik edilmelidir. İç kulaktan menşeini alan denge
ve işitme siniri bu bölgede enfeksiyon,
travma, kullanılan toksik ilaçlarla etkile-

nir ve baş dönmesi ortaya çıkar. Bazen
tabloya işitme azlığı, çınlama, dolgunluk hissi ya da ağrı gibi yakınmalar eklenir. Ayrıca ileri yaşta beynin arka kısmının dolaşımını sağlayan damarların
geçici olarak tıkanması da iç kulaktaki
yapıların kanlanmasını bozar ve baş
dönmesi olur.
Baş dönmesi ve dengesizlik
yakınması ile gelen hastada beyinle ilgili bir hastalık düşünülüyorsa
çoğunlukla buna eşlik eden diğer
nörolojik bulgular vardır. Hastaların
büyük bir bölümü 60 yaşın üstünde
aterosklerozu olan vakalardır, sıklıkla
hipertansiyon ve sigara alışkanlığı
tanımlarlar. Daha genç olan ve ateroskleroz riski taşımayan vakalarda
ön planda beyincik kanaması veya
tıkanma düşünülmelidir. Bu tabloda
fokal nörolojik bulgu yoktur, sadece
baş dönmesi vardır. Ayrıca hastada
ciddi dengesizlik olduğu ve ayağa
kalkamadığı görülür.
Çift görme baş dönmesinin beyin
kaynaklı olduğunu düşündüren yakınmadır. Ancak iç kulak menşeili problemlerde de geçici çift görme olabilir.
Ayrıca muayenede tespit edilen
nistagmus (göz küresinde istemsiz hareketler, oküler osilasyon) hem beyin
hem de iç kulak lezyonlarında görülür.
Ancak kulak lezyonlarında hep aynı
yönde ortaya çıkar, beyin hasarlarında ise bakış yönüne göre değişkenlik
gösterir.
Baş dönmesine yol açan diğer
beyin hastalıkları; beyin yapılarındaki
damarların tıkanma veya kanaması,
beyin tümörleri, multiple skleroz, kanserin uzak etkileri, epilepsi, migren sayılabilir.

Tanı İçin Yapılan
Testler Hangileridir?
Sistemik hastalıklar yönünden ayrıntılı kan tetkiki, EKG, beyni besleyen
ana damarların ultrasonla tetkiki ve
odyolojik testler yapılmalıdır. Beyin
hastalıkları yönünden ileri tetkik olarak
magnetik rezonans inceleme (MRI)
başta gelmektedir. Ani başlayan baş
dönmesi atağı ile acile başvuran her
100 vakadan birinde beyinden gelen
hastalık saptandığı bildirilmektedir.

2017
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YANLIŞ BEL FITIĞI
TEDAVISINE DIKKAT!
Bel fıtığı, çok sık rastlanan bir hastalık olmasına karşın ne yazık ki kişiler tarafından yeteri
kadar tanınmıyor. Toplumun yaklaşık yüzde 90’ı hayatlarının herhangi bir döneminde
en az bir kez bel ağrısı yaşıyor. Ancak bunların yüzde 85-90’ı yalnızca istirahat ederek
kendiliğinden düzelebiliyor. Geriye kalan yüzde 10-15 oranındaki hasta ise fizik tedavi ya da
cerrahi gibi ileri tedavi yöntemleri gerektirebiliyor.
Belde yaşanan her ağrı,
bel fıtığı değildir
Omurlar arasında yer alan disk adlı
kıkırdakların, bulundukları yerden çıkması ve yakınlarından geçen sinirleri sıkıştırması bel fıtığı olarak tanımlanır. Yani
belde yaşanan her ağrı, bel fıtığı olarak
tanımlanamaz. Yalnızca bacağa gelen sinirin disk tarafından sıkışmış olması bel
fıtığını işaret eder. Bu sıkışmanın yerine,
miktarına ve süresine göre hastalarda
his veya kuvvet kaybına kadar değişiklik
gösteren şikayetler de görülebilir.

Opr. Dr. Kenan Coşkun
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
kenancoskun@centralhospital.com

Fıtık tedavisinde ayırıcı
tanı çok önemli
Bel ağrısı ile gelen hastaların tedavisindeki en önemli unsur ayırıcı tanıdır.
Çünkü kalça eklemlerindeki problemler,
omurgadaki eğrilikler, kemikte oluşan
iltihap, yaşla ortaya çıkan kireçlenme
veya kemik erimesi gibi sebepler bel
ağrılarına yol açabiliyor. Ayrıca doğum
veya rahim sarkmasından kaynaklanan
bel ağrıları, böbrek ve safra taşı kökenli
ağrılar, bacaklara kan taşıyan damarlardaki tıkanıklıklar sonucu oluşan ağrılar
da diğer bel ağrısı sebepleri arasında
sayılıyor. Bu gibi ağrılar da hastaların
bel fıtığından şüphelenmelerine neden olabiliyor. Bu hastalar, yalnızca
konunun uzmanı hekimler tarafından
değerlendirilmeli ve doğru merkezlere
yönlendirilmelidir.
Bel kaslarındaki kasılmaya bağlı olan
ağrılar, yalnızca yatak istirahati ve konservatif tedavi olarak adlandırılan ilaç tedavileri ile iyileşebilir. Ancak bel ağrılarındaki
tedavi sürecinde bazı doğru bilinen yanlışlara dikkat etmek gerekiyor.

Bilimsellikten uzak
yöntemler sakatlıklara
yol açabilir
Bel fıtığı tedavisi için hastalığın boyutuna göre çeşitli yöntemler uygulanabiliyor. Ancak halk arasında bilinen ve

yaygın olarak uygulanan, bilimsellikten uzak ve yanlış yöntemler hastalarda kalıcı hasarlara ve sakatlanmalara
yol açabiliyor. Hatta bu durum, doğru
tedavi ile iyileşebilecek hastaların tedavisinde gecikmelerin yaşanmasına
dahi neden olabiliyor.
Halk arasında doğru bilinen yanlışların başında “Bel fıtığı, bel çektirme
ile geriler” düşüncesi geliyor. Bu inanışın tamamen yanlış olduğu, bel çektirmenin yalnızca faset eklemlerdeki
(omurların arka uzantılarındaki eklemler) kaymalarda fayda sağlayabildiği
bilinmelidir. Çünkü bu yöntem, ileri
derecede bel fıtığı olan kişilere uygulandığında fıtığın yırtılarak kopmasına
ve hastada felç durumunun ortaya
çıkmasına sebep olabilir.

Her fıtık ameliyat
gerektirmez
Halk arasında tedavi süreci kadar
ameliyat ve ameliyat sonrası döneme
dair de pek çok yanlış bilgi mevcut.
Öyle ki bu hatalı bilgiler nedeniyle
hastalar, ameliyat konusunda ciddi

korku ve endişe duyabiliyor. Ancak
bilinmelidir ki her hasta ameliyat gerektirmiyor. Çünkü bel fıtıkları, omurilik ve sinir köküne ileri düzeyde bası
yapmıyorsa ilaç tedavisi, fizik tedavi
ve bel egzersizleri gibi konservatif
yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Hatta hastaların yaklaşık yüzde 95’i bu
yöntemler ile iyileşebiliyor.
Hastaların bir kısmı ise, ameliyatın
bel fıtığı veya omurga kireçlenmelerinde son çare olduğunu düşünüyor.
Ancak bunun aksine, bazı durumlarda ameliyat ilk ve tek seçenek olabiliyor. Özellikle uzun süre devam eden
şiddetli ağrı, ayaklarda kuvvet kaybı
ve idrar kaçırma gibi şikayetler yaşanıyorsa ameliyat tercih edilebiliyor.
Toplum içinde bel fıtığının ameliyattan sonra tekrarlama riskinin çok yüksek olduğuna inanılır. Oysa ameliyat
sonrası istirahat süresine uyulan hastalarda, kilo düzenlemesi yapılarak,
düzenli egzersizlerle birlikte doğru
oturup kalkma eğitimleri verildiğinde,
hastalığın yeniden tekrar etme oranı
yüzde 5’in altına düşmektedir.

Halk arasında
bilinen ve yaygın olarak
uygulanan, bilimsellikten
uzak ve yanlış yöntemler
hastalarda kalıcı hasarlara
ve sakatlanmalara yol
açabiliyor.
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SAÇ EKIMI ILE

SAĞLIKLI SAÇLARA KAVUŞUN
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Saç ekim işlemi lokal anestezi altında ortalama 6-8 saat süren, sosyal hayatı olumsuz
etkilemeyen, kolay bir süreçtir. İşlem esnasında ve sonrasında genellikle herhangi bir ağrı
olmamaktadır. Eğer olursa da hafiftir ve ağrı kesicilerle rahatlıkla ortadan kaldırılabilir.
Saç kaybı neden olur?

Opr. Dr. Afet Öncel Bozkurt
Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzmanı
afetoncel@centralhospital.com

Yaşlılık, hormonal değişiklikler, ailede kelliğe yatkınlık, sigara, aşırı kilo alımı
veya hızlı kilo kaybı, uzun süren ateşli
hastalıklar, bazı ilaçların alımı veya ilaç
alımının ani kesilmesi, yanık veya travma gibi birçok faktör saç kaybına yol
açabilir. Saç kaybı ne kadar erken başlarsa, kellik gelişmesi de o kadar hızlı
olmaktadır.
Kadınlarda da saç kaybı olabilmektedir. Yaklaşık olarak her 5 kadından biri
yaşlılık, hastalık ve menopoz sonrası
oluşan hormonal değişiklikler gibi nedenlerle saç dökülmesi yaşamaktadır.
Kadınlarda erkeklerdeki gibi yama tarzında bir dökülme olmaz. Bunun tersine tüm saç derisinde yaygın bir dökülme ve incelme meydana gelir.

Saç ekiminde
hangi teknikle
kullanılmaktadır?
Saç ekiminde birkaç teknik bulunmaktadır. Nakil tekniklerinden FUE
(folliküler unite ekstraksiyonu) ve FUT
(folliküler ünite transplantasyonu) yön-

temleri ile elde edilen greftler genellikle daha küçük girişimler isteyen hastalarda kullanılmaktadır. Flepler, doku
genişletilmesi ve saç derisinin küçültülmesi gibi teknikler ise daha dramatik değişiklikler isteyen hastalara uygulanmaktadır. Bütün bu yöntemlerin
biri veya birkaçı birlikte kullanılabileceği gibi, saç ekimi işleminde özellikle
saçın tamamına yakınının kaybedildiği
bölgeler için birden fazla seans uygulanması gerekebilir. Ayrıca saç rengi,
sertlik derecesi, dalgalı ve kıvrımlı olması gibi diğer faktörler de yapılacak
girişimin sonucunu etkilemektedir.
Dünyada şu an en popüler olan
FUE (folliküler unite ekstraksiyonu)
tekniğinde ise bir mikromotor yardımı
ile iki kulak arasındaki saçlı alandan
tek tek alınan sağlıklı saç kökleri saçsız
bölgelere yine özel cihazlar yardımı ile
ekilir.
Saç nakli her ne kadar etkili bir
yöntem olsa da yapılabilecekler bazen sınırlı kalmaktadır. Bu işlem saçlardaki dökülmeyi önlemez fakat seyrelmiş olan alanlarda daha doğal ve

dolgun bir görünüm sağlar. Çok az
saçı olan hastalar için ise cerrahinin
uygun bir seçenek olmadığı da akılda
tutulmalıdır.

Ense
bölgesinde
bulunan saçlar
genetik olarak
daha zor dökülür.
Saç ekim işlemi
bu bölgedeki uzun
ömürlü saç köklerinin
saçsız bölgelere
taşınması işlemidir.

Saç ekim süreci
nasıldır?
İşlem sırasında veya sonradan
sorun oluşturabilecek kontrolsüz yüksek tansiyon, pıhtılaşma bozuklukları
veya vücutta aşırı iz oluşumuna eğilim gibi tıbbi durumlar ameliyat öncesi değerlendirilir. Eğer sigara içimi ya
da kanamayı etkileyebilecek aspirin
gibi ilaç alımı varsa işlem öncesi bunların düzenlenmesi gerekir. Sigara kullanımının cerrahi girişimden en az 1-2
hafta önce bırakılması tavsiye edilir.
Çünkü sigara, deriye olan kan akımını
azaltarak iyileşmeyi olumsuz yönde
etkiler.
Ense bölgesinde bulunan saçlar
genetik olarak daha zor dökülür. Saç
ekim işlemi bu bölgedeki uzun ömürlü saç köklerinin saçsız bölgelere taşınması işlemidir. Bunlar 1 –3 saç kökü
içeren mikro veya mini greftler halindedir. Saç ekiminde sadece ekilen
saçın miktarı ve alınma biçimi değil,
ekilen saçların yönü, ön saç çizgisinin
doğallığı da çok önemlidir.
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Saç ekim işlemi lokal anestezi altında ortalama 6-8 saat süren ve bu
süre içinde kişinin sosyal ihtiyaçlarını televizyon izleyerek, kitap-gazete
okuyarak giderebileceği sıkıntısız
bir süreçtir. İşlem esnasında ve sonrasında genellikle herhangi bir ağrı
olmamaktadır. Eğer olursa da hafiftir
ve ağrı kesicilerle rahatlıkla ortadan
kaldırılabilir.

İşlem sonrası nelere
dikkat edilmelidir?
Kişi işlem bitiminden itibaren 2
gün dinlenerek günlük hayatına devam edebilir. İlk 2 gün ağırlıklı olmak
üzere alın bölgesine buz uygulama
ve yüksek bir yastıkta yatmak ödemi
azaltmak için faydalı olacaktır. Ekim
ve alım bölgesinde 5’inci günden itibaren herhangi bir iz kalmamakta ve
kişinin ekim yaptırdığı belli olmamaktadır.
İlk yıkama 3’üncü gün başlar ve
hastaya saç yıkama eğitimi verilir.
10’uncu güne kadar anlatıldığı tarzda yıkamaya devam eder. Genellikle
10’uncu gün ense ve ekim bölgelerindeki kabuklar kaybolur. Eğer kalan
olursa 10’uncu gün kontrole çağırılır
ve kalan kabuklar temizlenir. Yurtdışı
hastaları uzun süreli kalamayacaklarsa bu işlemi kendileri de yapabilirler.
Deniz, hamam, sauna, kaplıca gibi
aktivitelerden 15 gün boyunca uzak
durulmalıdır. Ameliyat sonrası 10 gün
cinsel aktiviteden, ilk 4-6 hafta ağır egzersiz ve spordan kaçınılmalıdır. Saç
ekiminden 1 ay sonra denize ve havuza rahatlıkla girilebilmektedir.
Saç nakli yapılan hastaların
%80’inin cerrahiden yaklaşık 3 hafta
kadar sonra ekilen saçlarının tamamı
veya bir kısmı dökülür. Unutulmama-

Saç Ekimi,
Plastik Cerrahi
Uzmanı ve Barış Aydın
koordinasyonunda
deneyimli ekip tarafından
gerçekleştirilmektedir.

lıdır ki bu durum normaldir ve her zaman geçicidir. Genellikle ayda 0,5 cm1,5 cm arasında saç tellerinde uzama
olur. Saçların döküldükten sonra yeniden uzaması 3-6 ayı alacaktır. Hattı bazı
kişilerde bu süre 1 yılı bulabilmektedir.
Çıkacak olan bu saçlar kişinin hayatı
boyunca kullanacağı, uzatabileceği, fön
çekebileceği, boyayabileceği kendi saçları olacaktır.

Saç Ekimine Uygun
muyum?
Görüşme sırasında saç analizi, dökülme tipi, verici alan kontrolleri ekip tarafından yapılarak karar verilmektedir. Ense
bölgesinde sağlıklı saça sahip olan kişilerin saç ektirebilme oranı daha yüksektir.

Saç Ekimi Ne Kadar
Sürer?
Saç ekimi alınacak greft sayısına
göre 4 – 8 saat kadar sürer. Saç ekimi
sonrasında kişi, iş ve sosyal çevresine 1
gün içerisinde dönebilir.

Ekilmesi Gereken
Saç Miktarını Neler
Belirler?
Ekilmesi gereken saç adedi kişiden
kişiye değişir. Saç dökülme tipi önemlidir. Gerekli saç miktarını belirleyen diğer
faktörler ise saç rengi, saç telinin kalınlığı
ve biçimidir.

Ekilen Saç Normal
Saçtan Farklı mıdır?
Ekilen saçlar sizin normal saçlarınızdır. Her saç gibi taranabilir, yıkanabilir,
şekil verilebilir ve kurutulabilir. Özel bir
bakım gerektirmez.

Saç Ekimi İçin
Tamamen Kel Olmayı
Beklemek Doğru mu?
Saçların tamamen dökülmesini beklemek kesinlikle yanlıştır. Tamamen kelleşme olan kişi ancak 2 seans saç ekimi
ile saçlı hale gelebilir. Yarıya kadar dökülmüş durumda ise bir seans yeterli olabilmektedir.
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BAHAR YORGUNLUĞUNA

KARŞI BESLENME ÖNERILERI
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Reklamlara aldanarak, bir doktora danışmadan ve vücut değerlerinde eksiklik olup olmadığına
bakılmadan vitamin-mineral takviyesi almak doğru değildir.
Mevsimine uygun meyve
ve sebzeler tüketilmeli

Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı
buketkocoglu@centralhospital.com

Enerji ihtiyacı
karbonhidratlı
yiyeceklere
yönlendirmesin
Mevsim değişikliğinde yeterli
uyku alınmadığında, yorgunluk ve
halsizlik sebebiyle konsantrasyon ve
performans düşüklüğü yaşanabilir.
Bu durumlarda genellikle gereken
enerjiyi yiyeceklerle karşılama ihtiyacı duyulur. Kişiler de enerji kazanabilmek için karbonhidrattan zengin yiyeceklerin tüketimine yönelir.
Dengeli beslenemeyen vücudun ise
bağışıklık sistemi zayıflar. Bu nedenle bahar aylarında yeterli ve düzenli
uyumaya ayrıca dikkat edilmelidir.

Güneş ışınları
değerlendirilmeli
Bahar mevsiminde güneş yavaş
yavaş sıcak yüzünü hissettirmeye
başlar. İşte böyle günlerde yazın depolanan D vitamini seviyesini dengede tutabilmek için mutlaka güneşten faydalanılmalıdır. Yalnızca yüz ve
kolların ön kısımlarının 15-20 dakika
güneşlendirilmesi yeterli olacaktır.

Bahar aylarında mevsim geçişleri nedeniyle grip, nezle ve alerji gibi hastalıklara yakalanma riski de yükseliyor. Bu hastalıklarla karşılaşmamak için ise bağışıklık
sistemini güçlendirilmek ve korumak büyük önem taşıyor. Bunun yolu da sağlıklı
beslenmekten geçiyor. Mevsim değişikliği
sebebiyle ortaya çıkan tüm bu problemlerden korunabilmek için, mevsimin getirdiği meyve sebzelerden yeterli ve dengeli
şekilde faydalanmak gerekiyor.

minimum 1,5 litre su içilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Vitamin, protein ve
demir içeren gıdalar
sofradan eksik
edilmemeli

Yavaşlayan ve güçlenmeye ihtiyaç
duyan bağışıklık sistemi, maydanoz, biber, turunçgiller, soğan, kereviz ve brokoli
gibi sebzeler ve çilek ve kivi gibi C vitamini içeren meyvelerle desteklenmelidir.
Mevsim değişikliğiyle birlikte artan stresi
azaltmak için ise B vitamini yönünden
Güne sağlam bir
zengin yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt
kahvaltı ile başlanmalı
ürünleri bahar aylarında sofralardan eksik edilmemelidir. Deniz ürünHer mevsim olduğu gibi
leri, tahıllar, yumurta, brobahar aylarında da güne
koli, lahana, mantar
muhakkak kahvaltı ile
ve turp da iyi bir
Mevsim değişikliği
başlanmalıdır. Sabah
selenyum kaynayapılacak sağlam bir
sebebiyle ortaya
ğıdır.
kahvaltı vücut dirençıkan problemlerden
cini korurken, metabolizma hızının düşmesine de engel olur.
Ayrıca gün içerisinde
özellikle ara öğünlerde
küçük bir avuç kadar badem, fındık veya mandalina gibi meyveler tüketilmelidir. Bunların yanı sıra
haftada 2 defa balık, 1 kez
de kuru baklagil tüketimi
vücudun toparlanmasına
katkı sağlayacaktır.

korunabilmek için, mevsimin
getirdiği meyve sebzelerden
yeterli ve dengeli şekilde
faydalanmak gerekiyor.

Daha güçlü bir
bağışıklık sistemi
için probiyotiklere yer
açılmalı
Hareketsizliğe ve beslenmeye bağlı
olarak oluşan bağırsak problemlerini en
aza indirmek için beslenmede muhakkak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük öneme sahip probiyotik gıdalara yer açılmalıdır. Yoğurt, kefir, turşu
önemli probiyotik kaynaklarındandır.

Bilinçsiz vitamin
takviyesine dikkat
Ekranlarda sürekli dönen reklamların
etkisiyle kişiler, gereksiz
vitamin ve mineral kullanımına yönelebiliyor.
Fakat reklamlara aldanarak, bir doktora danışmadan ve vücut değerlerinde eksiklik olup
olmadığına bakılmadan
vitamin-mineral takviyesi almak doğru değildir.

Haftanın 3
günü egzersiz
yapılmalı

Günde en az
1,5 litre su
şart
Bahar aylarında da
bol bol su tüketilmesi gerektiği bilinmelidir. Fakat
yüksek sıcaklıkların yaşanmadığı mevsimlerde
susuzluk hissi fark edilemediğinden su tüketimi unutulabiliyor.
Hatta daha çok sıcak içeceklere rağbet
edilebiliyor. Fakat bilinmelidir ki çay ve
kahve tarzı içecekler, suyun yerini tutmamasının aksine vücuttan su atımına sebep oluyor. Bu da vücutta daha fazla su
ihtiyacı oluşmasına zemin hazırlıyor. Eğer
sıklıkla sıcak içecek tüketiliyorsa günde

dem, ceviz gibi yağlı tohumlar da magnezyum, selenyum ve çinko bakımından
oldukça zengindir. Havuç ve balkabağı A
vitamininin öncüsü beta karoten kaynağıdır. Sarımsak ve soğan ise antimikrobiyal ve antiviral içeriği ile halk arasında
bilindiği gibi antibiyotik bir etkiye sahiptir.

Kuru baklagil, yağlı
tohumlar ve posalı
meyvelerin tüketimi
önemli
Kuru baklagiller, iyi birer bitkisel protein kaynağı olmakla birlikte önemli oranda
demir, çinko ve selenyum içerir. Fındık, ba-

Yaz
mevsimine
oranla diğer aylarda
azalan fiziksel aktivite
ve yemeklerin gece
geç saatlerde yenmesi
vücut ağırlığına artış
olarak yansıyabiliyor.
Bu artış da, mevsimsel
depresyonu beraberinde getirebiliyor.
Hem kilo artışını hem de depresyon
belirtilerini ortadan kaldırabilmek için
ise düzenli fiziksel aktivite gerekiyor.
Bu nedenle haftanın en az 3 günü, 40
dakika süreli ve tempolu egzersizler yapılmalıdır. Böylece zihni boşaltma fırsatı
bulunurken vücut ağırlığı da korunabilir.
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BESLENME

ALIŞKANLIKLARINIZI
DEĞIŞTIRIN!
Her gün hayatımızda oluşan rutinlerden bazıları; sabahları işe giderken pastaneden alınan
sıcak poğaçalar, öğlenleri pideler, hamburgerler, lahmacunlar, akşamları ise yemekten sonra
televizyon karşısında yatana kadar yenen abur cuburlar. Zaman içinde istenmeyen kilolar
sağlık problemlerini de yanında getirmeye başlar. Uzun yıllardır yoğun iş temposunda çalışırken
kazanılan bu rutinleri değiştirmek düşünüldüğü gibi kolay olmayabilir.
Ama size çok iyi
haberlerim var…
1. Türkiye’de hala diğer Avrupa ülkelerine kıyasla insanların çoğu yemek
yapmayı biliyor ve evde yemek yapma
oranı çok daha yüksek.

Dyt. Filiz Karaoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı
filizkaraoglu@centralhospital.com

2. Semt pazarları hala mevcut ve
bir sürü insanın pazara gitme alışkanlığı var.
3. En güzel haber de, evde yaptığımız yemeklerin dışarıdaki yediklerimize
oranla besin ve mineral açısından çok
daha besleyici, kalori oranının ise daha
düşük olması.
Bunların hepsi kültürel açıdan Türkiye’de var olan obezite ve kilo problemlerini çözmek açısından çok fazla
avantaj sağlar. Şimdi hep birlikte bu
avantajların eşliğinde beslenmedeki
var olan kötü alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceğimiz konusunda neler yapabileceğimize bakalım.

atıştırarak çıkmak tokluk hissi verir. Bu
ufak atıştırmalar kalorili yiyeceklerin fazla
tüketilmesinin de önüne geçer.

Beslenme Alışkanlıkları
Nasıl Değişir?

• Dışarda yemek seçimi yaparken
zeytinyağlı, salata ve ızgara gibi seçenekler değerlendirilebilir.

Beslenme yanlışlarını önceden görerek önlem almak:
Akşamları televizyon karşısında
çayla birlikte bisküvi, kraker veya pastalar yemek yerine evde hazırlanan kalorisi düşük ve besleyici atıştırmalıklar
tüketmek uyku öncesi vücudu besler.
Düşük kalorili bu atıştırmalıklar ayrıca
zaman içinde oluşan kilo artışının önüne geçer.
Olabilecekleri önceden görerek
beslenme yanlışlarının yerine başka bir
şey koymak:
• Dışarda eş-dostla yapılan yemek
organizasyonlarında yüksek kalorili yemekler ve çay kahve eşliğinde ağır tatlılar tüketmek yerine evden az da olsa

• Arkadaşlarla paylaşılacak vakitler
için bir yerde yemek planlamak yerine
daha çok fiziksel aktivite içeren etkinlikler
düşünülebilir.

Her şeyi bir anda
değiştiremezsiniz
Unutmayın ki kimse yanlış beslenme alışkanlıklarını bir günde kazanmadı.
Alışkanlıkların hepsini birden bire değiştirmek de mümkün olmayacaktır. Bunun
için işe, beslenme alışkanlığına kahvaltı
öğününü yerleştirerek başlanabilir. Alışkanlıkları değiştirmeye de gün içinde
tüketimi süregelen besinlerin tamamını
birden değiştirmek yerine daha sağlıklı
seçimler yaparak devam edilebilinir. Akşamları sofraya çok aç oturmak yerine

Çayla birlikte
bisküvi, kraker veya
pastalar yemek yerine evde
hazırlanan kalorisi düşük
ve besleyici atıştırmalıklar
tüketmek uyku öncesi
vücudu besler.

yemekten bir kaç saat önce sağlıklı bir
atıştırmalık yenebilir ve bir bardak su
içilebilir.
Sağlıklı beslenmek, diyet yapmak
ve daha sağlıklı bir hayatı seçmek zaman alır. Yapılan günlük, haftalık veya
aylık diyetlerle bunları yapmanız çok
zor olacaktır.
Her zaman her yerde sağlıklı ve
besleyici seçimler yapmayı öğrenmek
çok daha kalıcı bir çözümdür.
Size tavsiyem kesinlikle acele etmeyin kendinize zaman tanıyın, sabırlı olun her zaman daha sağlıklı daha
besleyici bir hayat için yeni alışkanlıklar
edinmeye çalışın. Sağlığınız için yeni
rutinler kurmaya çalışın.
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MESLEĞİNİZ KARPAL TÜNEL
SENDROMUNA YOL AÇABİLİR
Karpal Tünel Sendromu nedir?
Karpal tünel sendromu, median sinirin el bileği seviyesinde sıkışarak, baskıya uğraması
sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Elde uyuşukluk, karıncalanma ve ağrı; ileri seviyelerde
ise kas erimesi, güç ve beceri kaybına yol açabilir. Toplumun yüzde 1-2’sinde görülen bu
hastalığa, genellikle 40-60 yaş arası kişilerde daha sık rastlanır. Ancak ellerini aktif olarak
kullanan kişilerde daha erken de oluşabilir.

Uzm. Dr. Şahap Demirboğan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
sahapdemirbogan@centralhospital.com

Toplumun yüzde 50’sinde karpal
tünel sendromunu çağrıştıran bulgular
gözlemlenir. Bu sendrom çoğu kez hastanın kullandığı dominant elde başlar ve
genellikle iki elde de görülebilir. Karpal
tünel sendromuna erkeklere nazaran
kadınlarda 2-6 kat daha fazla rastlanır.
Yapılan araştırmalarda kadınlarda sinirin
geçtiği tünelin daha dar olduğunu gözlemlenmiştir.
Karpal tünel sendromu bazen median siniri ezen ya da sıkıştıran herhangi
bir hastalıktan dolayı da oluşabilir. Bu
durumun oluşması, altta yatan başka bir
hastalık sebebiyle de olabilir. Bu sendrom
genellikle troid eksikliği, diyabet, hipofiz
bezinin fazla çalışması, menopoz, romatoid artrit, bilekte burkulma, kırılma ve kanama gibi travmatik durumlar ve tümörler nedeniyle ortaya çıkabilir. Menopoz,
histerektomi, oral kontraseptif kullanımı,
şeker hastalığı ve hipotroidi gibi hormon
ve enzim bozukluklarında da karpal tünel
sendromu sıkça gözlenir.
Yapılan araştırmalarda karpal tünel
sendromu olan hastalarda median sinirin
geçtiği alanın diğer insanlara göre daha
dar olduğu saptanmıştır. El bileğinin içe
ve dışa doğru bükülmesi sırasında bu kanal 2-3 kat daralır ve kanal içindeki basınç
artar. Romatizmal hastalıklarda ise tendonlar ve çevrelerindeki doku şişliklerinde sıvı toplanmaları gelişir. Bu durum da
sinir sıkışmasına yol açarak, sinir beslenmesini bozar ve karpal tünel sendromu
ortaya çıkar.

Hastalığın belirtileri ve
vücut sağlığına etkileri
nasıl olur?
Hastalık ilerledikçe ağrı belirgin hale
gelir. Ağrı sadece ele değil, yukarı doğru
dirsek, üst kol hatta omuza kadar yayılır.
Hasta elini sarkıttığında ve salladığında
hafif bir rahatlama hisseder.
Bu hastalık çoğunlukla gece saatlerinde ve uyku esnasında kendini belli eder.
Gece dokular su topladığından eller şişer
ve bilek dokuları da şişerek siniri daha faz-

la sıkıştırır. Bu nedenle karpal tünel sendromunda yaşanan gece ağrısı ve uyanarak
elleri sallama isteği hastalığın karakteristik
bir özelliğidir. Hastalık daha da ilerlerse
günlük işleri yaparken zorlanmalar yaşanabilir. Kronikleşen ve tedavi edilmeyen
vakalarda ise ellerde kuvvet kaybı, başparmağın avuç içi ve dip kaslarda erime görülebilir. Ayrıca karpal tünel sendromunun
genel vücut sağlığına bir etkisi yoktur.

Bu sendromu yaşayanlar
nelere dikkat etmelidir?
Hastaların günlük yaşamlarında oldukça dikkatli davranmaları gerekir. Uzun süre
el-bilek hareketlerinin tekrarlandığı işlerde
çalışanların önleyici tedbirler almaları şarttır. Sürekli bilgisayar başında olan kişilerin
30 dakikadan sonra yazı yazmaya ara
vererek 3-5 dakika dinlenmeleri önerilir. Ev
hanımları, aşçılar ve mutfak görevlileri de
bileklerini mutlaka dinlendirmelidirler. Aynı
durum ağır yük kaldıran meslek gruplarında çalışan kişiler için de geçerlidir. Bunların yanı sıra kilo alımından kaçınılmalı, kilo
problemi varsa da mutlaka kilo verilmelidir.

Karpal tünel sendromunu
basit uygulamalarla
önleyebilirsiniz…
Hastalıktan korunabilmek için gün
içinde aralıklarla el-dirsek eklemlerinin

mutlaka dinlendirilmesi gerekir. Özellikle masa başı görevi yapan kişilerin gün
içerisinde dairesel egzersizler yaparak
eklemlerini rahatlatması önerilir. Ayrıca
bilgisayarda çalışırken koltuk ve masa
mesafesi iyi ayarlanmalı, mouse kullanırken de bilek ve dirseğin altına yumuşak
pedler koyulmalıdır. Ayrıca;
• Uzanıldığında kollar yastıklarla desteklenmelidir.
• Elleri çok fazla kullanmaktan kaçınılmalıdır.
• Farklı aletlerle el kullanım şekli değiştirilmelidir.
• Hasta olmayan diğer el daha çok kullanılmalıdır.
• El bileği aşağı doğru uzun süre bükülmemelidir.
Bunların dışında dengeli ve düzenli
beslenilmesi, Omega 3 yağ asidi yönünden zengin gıdaların tüketilmesi oldukça
önemlidir. Sigara-alkol gibi maddelerin
kullanılmaması, fiziksel aktivite ya da egzersizlerin de aksatılmaması gerekir.
Karpal tünel sendromu bulguları yaşayan kişilerin hemen uzman bir doktora
başvurması gerekir. Uzman hekim hastayı yönlendirerek gerekli tedaviyi uygular.
Eğer sendrom başka bir hastalığa bağlı
ortaya çıkmışsa, bu hastalıkla beraber tedavisi düzenlenir.

BEBEKLERDE VITAMIN
KULLANIMINA DIKKAT!
Mevsim geçişlerinde ebeveynler bebeklerinin ve çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmenin
yollarını arıyor. Üstelik anne babalar çoğu zaman, hangi vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç
olduğunun farkında olmadan doktor tavsiyesi dışında çocuklarına vitamin takviyesi yapabiliyor.

Anneler, bebeklerinin beslenmesi ve
bağışıklık sisteminin güçlenmesi başta
olmak üzere birçok konuda tedirginlik
yaşayabiliyor. Üstelik bebeklerinin beslenme takibini yapmalarına rağmen çoğu
zaman dışarıdan vitamin ve mineral desteği yapma ihtiyacı duyuyor. “Bebeğin
bir eksiği olmasın” düşüncesi ise aileleri
gereksiz ve yanlış vitamin kullanımına
itebiliyor. Bilhassa anne sütüyle beslenen
ve tüm vitamin ve mineral ihtiyacını anne
sütünden karşılayan bebeklerde gereksiz
takviyeler, çeşitli sıkıntıların yaşanmasına
neden olabiliyor.

Bebekler kalsiyum,
magnezyum, sodyum
ve potasyuma ihtiyaç
duyar
Erişkinlerin ve bebeklerin alacağı
vitamin ve mineraller arasında herhangi bir fark yoktur. Fakat bebeklerin bazı
mineralleri mutlaka alması gerekir. Bunların başında kalsiyum, magnezyum,
sodyum ve potasyum gelir. Bu mineraller anne sütü veya biberon maması alan
bebekler tarafından otomatik olarak
kazanılır. Bu nedenle normal beslenen
bebeklerde mineral eksikliği söz konusu
değildir. Fakat şiddetli ishal gibi durumlarda böyle eksiklikler ortaya çıkabilir ve
bu eksikliklerin giderilmesi gerekir. İshal
gibi problemlerin dışında normal beslenme koşullarına sahip bebeklerde bu
minerallerin eksikliğine sık rastlanmaz.
Ancak yalnızca anne sütü alan bebeklere, anne sütünün demir bakımından fakir olması nedeniyle mutlaka dışarıdan
demir takviyesi yapılmalıdır. Bu genellikle biberon mamalarına demir eklenerek
yapılır. Anne sütü alan bebeklere ayrıca
Sağlık Bakanlığı tarafından da idame dozunda demir verilir.

Yalnızca D vitamini
takviyesi yapılmalıdır
0-1 yaş gurubu olarak adlandırılan
bebekler için vitamin ihtiyacına karşılık
olarak doktor onayı ile yalnızca D vitamini
verilmesinin yeterli olduğunu söylemek
mümkündür. Çünkü bebekler, diğer tüm
vitaminleri yine beslenmesi sırasında
doğal olarak alır. Diğer vitaminlerin hepsi takip sırasında bir eksikliğinin olduğu
düşünüldüğünde ve saptandığında verilir. Örneğin; B vitamini komplekslerinin
eksikliğinde bebeğin ihtiyacı belirlenir ve
bu eksikliği düzeltecek kadar vitamin takviyesine başlanır.

Her vitaminin kendi
içinde bir görevi vardır
Vitaminlerin hepsi kendi başlarına
önemli işlevlere sahiptir. D vitamini, kemik
yapılarının tam ve normal olarak gelişmesi için gereklidir. B grubundaki vitaminler,
vücudun, sinir sisteminin, hematolojik sis-

temin gelişmesi için elzemdir. C vitamini,
vücutta birçok işlev için gerekli olduğu gibi,
eksikliğinde skorbüt hastalığı oluşabilir. K
vitamini, kanama sürecinde kan pıhtılaşmasına karşın gereklidir. A vitamini, göz ve cilt
sağlığı için olmazsa olmazlardandır. E vitamini ise vücutta birçok kimyasal olayın yanı
sıra üreme işlevi için önemlidir.

Uzm. Dr. Süha Ünüvar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
suhaunuvar@centralhospital.com

Aşırı dozda vitamin
toksik etkilere yol açabilir
Vücut, gereğinden fazla kullanılan vitamini idrar ve dışkı ile vücuttan dışarı atar.
Bu nedenle vitaminler vücutta herhangi bir
birikime yol açmaz. Fakat yağda eriyen A,
E, D, K gibi vitaminler fazla veya aşırı dozda
alındığında vücutta birikerek toksik etkiler
gösterebilir. Bu nedenle vitaminler yalnızca
gerçekten ihtiyaç duyulduğunda ve vücutta eksiklikler tespit edildiğinde kullanılmalıdır. Gerekenden daha fazla verilen vitamin
çocukları daha iyi duruma getirmez, aksine
çocukların çeşitli sıkıntılar yaşamasına neden olur.

Anne sütüyle
beslenen ve tüm
vitamin ve mineral
ihtiyacını anne sütünden
karşılayan bebeklerde
gereksiz takviyeler, çeşitli
sıkıntıların yaşanmasına
neden olabiliyor.

Vitamin ve
mineraller hangi
besinlerde bulunur?
D vitamini için en büyük
kaynak güneştir. Bu nedenle
çocuklar, D vitamininden faydalanabilmeleri için güneşin
zararsız olduğu saatlerde dışarı
çıkarılmalıdır. D vitamini ayrıca, yağda eriyen bir vitamin
olmakla birlikte balık, süt ve
yumurtada da bulunur. B vitamin grubunu, tahıllar, yağsız et,
böbrek, yürek, beyin, karaciğer,
yer fıstığı, tavuk, ceviz, yumurta,
kepek ekmeği ve yağlı tohumlar
içerir. C vitamini bilhassa meyve
ve sebzelerde, K vitamini, koyu
yeşil yapraklı sebzelerde bolca
bulunmaktadır. E vitamini ise
kuru yemişlerin sahip olduğu
yağlarda yer alır.
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ÇOCUKLARDA ANJIN
Boğaz ağrısı, yüksek ateş, bademcik şişmesi, yutkunma sırasında acı, ses değişikliği… Çocuklar
her yıl mutlaka bir kez bu şikayetleri yaşıyor. Ebeveynler bazen basit grip ilaçları bazen de bitki
çaylarıyla bu hastalığın önüne geçmeye çalışıyor.

Toplum içinde “bademcik iltihaplanması” olarak adlandırılan anjin, genel
olarak değerlendirildiğinde tedavisi
kolay bir hastalık türü olarak sınıflandırılıyor. Fakat ihmal edilen ve tedavisi aksatılan anjin, çocukların ciddi sağlık sorunları yaşamalarına neden olabiliyor.
Zamanında müdahale edilmeyen anjin,
uzun vadede çocukların ateşli romatizmal hastalıklar gibi önemli rahatsızlıklar
yaşamalarına yol açabiliyor.

Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
hasanunluturk@centralhospital.com

Anjin bademciklerin
iltihaplanmasıyla
oluşuyor
Tıpta tonsillit olarak adlandırılan
anjin, dış çevreden alınan bakteri ve
virüslerin bademciklerde oluşturduğu
bulaşıcı bir hastalıktır. Vücuda alınan
enfeksiyonlar, boğazda konumlanan
bademciklerin kızarmasına, şişmesine ve üst
kısımlarının beyaz lezyonlarla kaplanmasına neden olur. Bademciklerin
iltihaplanması sonucu da
anjin ortaya çıkar. Sonrasında ise hastalığa boğaz
ağrısı ve yüksek ateş eşlik eder. Ancak genellikle
ateş, hastalığın 3. veya 4.
gününde normale döner.
Anjin hastalığı, çoğunlukla 5 ile 15 yaş aralığındaki
çocuklarda görülür.

Bakteri sebepli anjinler
daha ciddi seyrediyor

Anjin hastalığı akut, subakut ve
kronik olmak üzere 3 farklı şekilde
oluşabilir. Akut anjinler, bakteri ve viAnjin bulaşıcıdır,
rüslerle bulaşarak kendini gösterirdikkat!
ken, bu anjinler daha ciddi seyreder.
Anjin tedavisinde dikkat edilGenellikle çocuklarda görülen bakteri
mesi gereken bazı noktalar vardır.
sebepli anjinlerin, halsizlik, iştahsızlık,
Yatak istirahati, yumuşak ve sulu gıhuzursuzluk gibi etkileri vardır. Bu andalarla beslenme ve bol sıvı tüketijin ayrıca, sıklıkla yüksek ateş, baş ağminin sağlanması bunların başında
rısı, eklem ağrıları ve öksürüğe neden
gelir. Bakteriyel anjinde ise hızlıca
olur. Çocukları olumsuz etkileyen anjin
uygun antibiyotik tedavisiiçin mutlaka gerekli tedaviye
ne başlanmalı, bu tedavi
başlanmalıdır. Anjin has7-10 gün devam etZamanında
talığı yaşayan çocuklar
tirilmelidir. Anjin
ayrıca, istirahat ve iyi
müdahale
tedavi edilmedibeslenmeye teşvik
edilmeyen anjin, uzun
ği durumlarda,
edilmelidir.
okulda diğer çovadede çocukların ateşli
cuklar arasında
romatizmal hastalıklar
ve aile içinde
gibi önemli rahatsızlıklar
bulaşarak yayaşamalarına yol
yılabilir. Uygun
açabiliyor.
antibiyotik tedavisi 24 saat içinde
bulaşıcılığı engelleyecektir.

Anjini
bulunan
çocukların
başkalarıyla
teması
önlenmeli

Bademcik
şişmesi ve ses
değişikliğinde
anjinden
şüphelenilmeli
Boğazda acı ve ağrının
karakterize olduğu anjin
hastalığının en belirgin
özelliği, bademcikler üzerinde oluşan beyaz lezyonlar, bademciklerin şişmesi ve kızarmasıdır. Anjin hastalığında
nadiren boyun tutulabilirken, boyundaki lenf bezleri şişebilir. Bunların yanı sıra
yutkunurken acı hissedilebileceği gibi
ateş, baş ağrısı ve ses değişikliği gibi belirtiler de görülebilir. Ayrıca, kulaklarda
ağrıyla da karşılaşılabilir.

ağır bir form alabilir. Bu nedenle uygun tedavi ve yöntemler acilen tespit
edilmeli ve en kısa sürede tedaviye
başlanmalıdır.

Anjin, ateşli romatizmal
hastalıklara zemin
hazırlayabilir
Anjin, beta hemolitik streptokok enfeksiyonlar sonucu oluşmuş ise ekstra
bir özen gerektirir. Tedavi edilmediğinde ateşli romatizmal hastalık şeklinde

Bazı
unsurlara
dikkat
edildiğinde
anjinin yayılma riskini
azaltmak mümkün
olabiliyor. Bunlardan
en önemlileri, gerekli hijyen önlemlerinin alınması, anjini
bulunan çocukların
başkalarıyla yakın temasının önlenmesi
ve okul döneminde
yaşanan anjinlerde çocuğun okula gönderilmemesidir. Ayrıca anjin
hastalığı yaşayan çocukların bardak
ve biberon gibi kişisel eşyalarının ve
oyuncaklarının sağlıklı çocuklarla temas ettirilmemesi alınacak diğer önlemler arasındadır.
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GEBELIK VE EGZERSIZ
Gebelik kadın hayatında önemli bir zaman dilimidir ve bu zaman diliminde uygun egzersiz ve
hareket değişiklikleri soruna yol açmaz. Bilinçli ve planlı egzersiz gebelikte bazı komplikasyonları
azaltmakta, gestasyonel diyabetin ortaya çıkmasını engellemektedir. Ayrıca gebelikte edinilen
bazı olumlu alışkanlıklar kadının sağlığını tüm yaşamı boyunca etkilemektedir.
Gebelikte duygusal, sosyal ve psikolojik durumlar fiziksel uygunluğu
etkiler. Bu nedenle gebe egzersiz yaparken bu durumunu dikkate almalı
eğer bir danışman eşliğinde egzersiz
yapıyorsa planlama bu faktörler eşliğinde olmalıdır.

Gebelikte, Egzersiz
Yaparken Nelere Dikkat
Etmeliyiz?
Gebelikte yapılan egzersizin hem
anne adayı hem de anne karnındaki
bebekte oluşturabileceği potansiyel
tehlikelerin önlenmesi için yapılan aktivitenin tipi, şiddeti ve süresinin bilinçli
şekilde düzenlenmesi gerekir. Bunun
yanı sıra, gebelik haftası da aktivite seçimi ve egzersiz dozunun ayarlanmasında bir kriterdir.
Egzersiz tipleri üç çeşittir;
1. Aerobik egzersizler
2. Kuvvetlendirme egzersizleri
3. Esneklik egzersizleri
Aerobik egzersiz bölümü, egzersiz programının kondisyon sağlanan
kısmıdır. Bu bölümde amaç uygun
kas gruplarında lokal dolaşımı ve
aerobik metabolizmayı artırmaktır.
Egzersiz periyodu kişinin toleransına
göre ayarlanmalı ve egzersiz seviyesi
klinik semptom oluşturmamalıdır. Aerobik aktivitede atardamarlar içinde
yağ deposu oluşumu ve kalp-damar
hastalıklarının riski azalır. Aerobik egzersizde yapılan hareket uzun periyotlarla tekrarlanabilir veya dinlenme
aralıklı yükleme şeklinde olabileceği
gibi gebenin motivasyonunu arttıracak şekilde değişik hareketlerle de
olabilir.
Gebelik sırasında yapılan aerobik
egzersizde kan şekeri hızlı düşebileceği için enerji ihtiyacı ortaya çıkar ve
bunu ek kaloriyle karşılamak gerekir
(kuru ve taze meyve, yoğurt). Aerobik
egzersizlerin gebenin nefes ve kan
dolaşımı üzerine olumlu etkisi görülmüş ve bu gebelerin özellikle gebeliklerinin son haftalarında gebeliklerine
bağlı değişiklikleri daha iyi tolere ettikleri saptanmıştır. Gebe için uygun ae-

robik egzersizler yüzme, sabit bisiklet
ve zeminde yapılan hareketlerdir.
Kuvvetlendirme ve sertlik egzersizleri, kas kasılmaları kullanılarak uygulanmaktadır. Bu egzersizler kasları
güçlendirir, kas-iskelet sistemi yaralanmalarından korur, kemikleri güçlendirir
ve sonuç olarak gebeyi günlük yaşamındaki yaralanmalardan korur günlük
performansını arttırır. Gebelik öncesinde bu tür egzersiz yapanların gebelikleri sırasında da düşük ve orta ağırlıklarla
çalışma yapmalarında sakınca görülmemektedir.
Esneklik egzersizlerinin amacı
normal eklem hareket açıklığının gelişimi ve devamlılığını sürdürmektedir.
Esneklik, kas gerginliğini azaltır, hareketler kolaylaşır, koordinasyon artar,
hareket açıklığı artar, günlük ev işi ve
görevlerde yaralanma riski azalır, vücut

duruşu daha iyi olur, dolaşım artar, aktivite sonrası kas ağrıları azalır, bel ağrısı ve diğer omurga problemleri azalır.
Esnekliği geliştirmek ve hareket açıklığını arttırmak için farklı esneme ve germe hareketleri vardır. Aktif ve pasif olarak
yapılan bu hareketlerde belirlenen hedef
için süre, danışman veya eğitmenle planlanır. Gebenin germe egzersizi sırasında
tek kas gerilmelidir. Çoklu kas gruplarının
aynı anda gerilmesi kramp gelişmesine
neden olabilir. Germelerde hedef normal fizyolojik sınırlarda olmalıdır. Sakin
yaşam süren gebe kadınlar için germe
egzersizi yürümeye göre daha etkili
bulunmuştur. Germe egzersizleri yapan
gebelerde kalp hızı ve kan basıncı daha
düşüktür. Bu durum preeklampsi (gebelikte yüksek tansiyon) riskini azaltmada
önemlidir.

Gebelikte
yapılan egzersizin
hem anne adayı hem de
anne karnındaki bebekte
yaratabileceği potansiyel
tehlikelerin önlenmesi için
yapılan aktivitenin tipi, şiddeti
ve süresinin bilinçli şekilde
düzenlenmesi gerekir.

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

FIZIKSEL ÖZELLIKLERI
Yenidoğanların kafası
vücuduna oranla
büyüktür
Yeni doğan bir bebeğin boynu kısa,
burnu ise yassı bir görünümde olur.
Yenidoğanlar, kol ve bacaklarını anne
karnındaki pozisyonuna benzer, hafif
kıvrılmış şekilde ve göğsüne yakın tutar.
Eller genellikle sıkıca kapalıdır ve güçlü
yakalama refleksi nedeniyle açmak zor
olabilir. Bazı yenidoğanlar saçlı olurken,
bazıları da saçsız dünyaya gelir. Bu özellik, ailenin genetik yapısına göre farklılık
gösterir. Yenidoğanların kafası vücuduna oranla büyüktür. Kafatasında kemikler arasında bıngıldak olarak adlandırılan
açıklıklar vardır. Bebek, doğum kanalına
girdiğinde kafa kemikleri üst üste binebiliyor. Bu da baş kısmında bir miktar
şekil değişikliklerinin oluşmasına neden
olabiliyor. Fakat bilinmesi gerekir ki, bu
süreçteki değişimler zaman içerisinde
kendiliğinden düzelir. Bu değişimler de
normal olarak kabul edilir.

İnsan yüzüne,
geometrik desenlere ve
siyah, beyaz renklere
tepki verirler

Yenidoğanların
gözleri mavi değildir
Tüm yenidoğanların göz rengi
ışığın yansımasıyla mavi olarak algılanır. Fakat yenidoğanların hangi
göz rengine sahip olduğu anlaşılamaz. Bunun nedeni de göze rengini veren melanin pigmentinin
henüz üretilmeye başlamamış
olmasıdır. Gözün gerçek renginin
oluşması 6 ile 12 ay arasında gerçekleşir.

Yenidoğanlar mor
ve soluk tene sahip
olur
Bebeklerin doğum sonrası el
ve ayaklarının mor ve soluk renkte olduğu görülür. Fakat kısa süre
içerisinde vücut ısısının düzenlenmesi ile mevcut renkte değişim
yaşanır ve bebeğin el ve ayaklarının rengi pembeleşir.

Yenidoğan, doğumdan itibaren
kokuları ayırt etme özelliğine sahiptir.
Öyle ki anne ve babanın kokusunu
ayırt etmeyi çok kısa zamanda öğrenirler. Ayrıca yenidoğanların parlak
ışığa karşı gözlerini kırpması da refleks
özellikli bir cevaptır. Görme yetenekleri

Fahriyenur Özgerim

Gülşah Umar

Gülten Arısoy

Yenidoğan Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi

Emzirme Danışmanı

Bebek Odası Sorumlu
Hemşiresi

tam olarak gelişmese de yaklaşık 2030 cm uzağı görebilirler. Yenidoğanlar
insan yüzüne, geometrik desenlere ve
siyah, beyaz renklere daha çok tepki
verirler. Göz kasları tam gelişmemiş
olduğundan yenidoğanların gözlerinde kayma görülebilir. Ancak endişe
etmeye gerek yoktur, çünkü bu göz
kaymaları genellikle birkaç ay içinde
kendiliğinden düzelir.

Dokunmak en iyi
iletişim yoludur
Yenidoğanla iletişim kurmanın en iyi
yolu dokunmaktır. Çünkü bebek daha

anne karnındayken annenin hareketlerini hissetmeye başlar. Yumuşak ve ritmik
dokunuşlar bebeği uyarır. Bu nedenle doğum sonrası erken dönemde anne-bebek
ve baba-bebek arasında ten teması sağlanmalıdır. Ten teması, vücut ısısını korurken, stresi ve ağlamayı azaltır, süt salınımını arttırır ve emzirmenin de devamlılığını
sağlar. Hamileliğin son dönemlerinde bebek, annenin kalp, nefes ve sindirim sisteminden gelen sesleri duymaya başlar.
Bebeğin anne karnında duyduğu sesler,
white noise (beyaz gürültü) olarak tanımlanır. Beyaz gürültü; fön, süpürge, araba
motoru gibi seslere benzetilir.

Ödemler, bebeklerin
görünüşünü değiştirir
Bebekler, genel olarak ebeveynlerine benzer. Fakat vücutlarında bir miktar
ödemle doğarlar. Bebekler, göz kapaklarındaki bu şişliklerden dolayı gözlerini
açmakta zorlanabilirler. Bu şişliklerin yenidoğanlarda normal olduğu bilinmelidir.
Ayrıca ödem geçtikçe bebeklerin gözlerini kolaylıkla açabildikleri ve gerçek yüz
hatlarına sahip oldukları da unutulmamalıdır. Bazılarının sırtında, kulak kepçelerinde ve omuzlarında lanugo olarak
adlandırılan ince tüyler vardır. Bu tüyler
zamanla dökülür. Yenidoğanların ciltlerinde ayrıca vernix isimli beyaz, kremsi
bir yapı bulunur. Bu yapı, bebeğin cildini
zedelenme ve enfeksiyona karşı korur
ancak kısa süre içerisinde cilt tarafından
emilerek kaybolur.
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MASALLAR TRAVMA

SEBEBI OLABILIR!
Büyük küçük fark etmeksizin her yaşta
insan tarafından sevilen hikaye ve masallar, olayların hayali bir mekanda geçtiği,
kahramanlarının ise insan, hayvan ya da
olağanüstü varlıklardan oluştuğu mensur
türü olarak açıklanır. Eğlenceli tekerlemelerle başlayan ve yine bir tekerlemeyle son
bulan masallar, genellikle iyiyle kötünün
çatışmasını ele alır. Olayların bilinmeyen
bir zamanda yaşandığı masallar, okuyucu
ve dinleyicileri eğlendiren, eğlendirirken
eğiten bir özellik taşır. Masallar, toplumun
kültürel ve ahlaki kurallarını hayal ürünü
motiflerle süsleyerek, gerçek dışı kahramanlar üzerinden yetişkin ve çocuklara
ulaştırır. Masallar ayrıca, toplumların kültür
birikimlerini ve bu birikimlerin kuşaktan
kuşağa aktarılışını anlatır.

Masallar, duygu ve
düşünceleri, ahlaki
değerleri ve hayalleri
anlatır
Dışarıdan bakıldığında masallarda,
hiçbir gerçeklik payı taşımayan ve mantığa aykırı olayların anlatıldığı düşünülür.
Çocukların rahatça uyutulması ya da eğlenceli vakit geçirmeleri için bir araç gibi
görülen masallar, aslında birçok kitapta
yansıtılmaya çalışılan duygu ve düşünceleri, ahlaki değerleri ve hayalleri anlatır.
Masallar, çocuklara düşünme, fikir yürütme, hayal kurma, sosyalleşme, dil gelişimi,

mensup olduğu toplumun değer yargılarını
benimseme, iyi, kötü, doğru, yanlış, dürüstlük olgularını tanıma gibi ciddi katkılar sağlar. Masallar, çocuğa anadilini nasıl kullanması gerektiğini öğretirken, konuştuğu dilin
tüm hünerleri konusunda bilgi sahibi olmasına da destek olur. Bunların yanı sıra masallar, çocukların sahip olduğu yeteneklerinin
gelişmesine olanak sunar. Masallar, emellere ulaşmada sabırlı olmayı, kıskançlığın
kötü sonuçlarını, gereksiz korkuların etkilerini, bağışlayıcılığın ve paylaşımın önemini
aşılar. Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde
ise, dostlukların oluşması için karşılıklı sevgi
ve saygının gerekliliğini gözler önüne serer.

Erkek çocukları
doğaüstü kahramanlara,
kızlar ise prenseslere
özeniyor
Çocuklar genellikle dinledikleri ya da
okudukları masallarda söz edilen karakterlerden etkilenir. Erkek çocukları güçlü,
doğaüstü yetenekleri olan kahramanlara, kız çocukları ise daha çok pembe ve
fuşya renkteki elbiseleri olan prenseslere
özenir. Çocukların kendilerini masallardaki karakterlerin yerine koyduğu söylenebilir. Bu endişelenecek bir durum
değildir. Hatta aksine, çocukların masallardaki kahramanlar gibi hareket etmeye
çalışması empati duygularının gelişmesine destek olacaktır. Çocuklar yalnızca

karakterlerin dış görünüşünden değil,
üslubundan ve tavırlarından da etkilenebiliyor. Ancak bu durum, aynı
zamanda çocukların hayal ve gerçeği
ayırt edebilme özelliği de kazanmalarını sağlıyor. Ayrıca her akşam yatmadan önce okunan masallar çocukların
dil ve kelime dağarcıklarının gelişiminde büyük rol sahibidir.

Masal kitabı seçerken
bu faktörlere dikkat!
Çocuklar için masal seçerken aileler ve eğitimcilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunların başında, içeriğinde sihir, büyü gibi
temalar işlenen masallardan uzak durulması ve daha gerçekçi hikayelerin
seçilmesi gibi özen gerektiren konular geliyor.
Masal ve hikaye kitaplarının ideolojik yönlendirme, önyargı ve ırkçılık
gibi düşünceler içermediğinden emin
olunması ve masalda bir zümreyi
aşağılayıcı tanımlama ve sıfat kullanılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
Örneğin; “fakir işçiler” gibi. Masallar,
cinsiyet duygularını körüklememeli,
bilhassa “bizi leylekler getirdi” şeklindeki örneklemeler içermemelidir. Masallardaki hayvanların adları hakaret
amaçlı kullanılmamalı, eşek, köpek,
domuz gibi hitaplarla hayvanlar aşağılanmamalıdır. Ayrıca kitapta “kambur, topal, kör, aptal” gibi lakapların ya
da yakıştırmaların kullanılmadığından
emin olunmalıdır. Bedensel veya zihinsel engeller mizah konusu yapılmamalıdır.

Resimlerle desteklenmiş
masal kitapları
seçilmeli
Küçük çocuklara hitap eden masal kitapları, içeriği destekleyen resimlerle hazırlanmış olmalıdır. Çünkü bu
kitaplardaki resimler, çocuğun hem
görsel algısını geliştirir hem de okuma alışkanlığı kazanmasına destek
sağlar. Masallarda bulunan resimlerin çocuğun kolaylıkla yorumlayabileceği türde çizilmesi, bu resimlerin
de anlatılan hikayeyle aynı sayfada
konumlanması gerekir. Çünkü çocuk,
resmi metinde anlatılan olayla bağdaştırabilmelidir.

Uzm. Psk. Aycan Bulut Konca
Klinik Psikolog
aycanbulut@centralhospital.com

Masallar kin,
nefret, ölüm,
korku, dehşet gibi
mesajlar içermemeli
Masal kitaplarının konuları
çocukların dikkatini çekecek, eğlendiren, eğlendirirken düşündüren nitelikte olmalıdır. Masallar,
çocuğu demokratik, barışçı ve
hür düşünceye yönlendirmeli,
çalışkan ve üretken bir birey olmasına katkı sağlamalıdır. Masal
kitapları ayrıca, dünya üzerindeki
doğal güzellikleri yansıtmalı, çocukları doğayı korumaya teşvik
etmelidir. Masalı okuyan çocuğun hikayeyle ve kahramanlarıyla bağ kurduğu unutulmamalı,
kin, nefret, ölüm, korku, dehşet
gibi mesajlardan uzak durmaları
sağlanmalıdır. Ayrıca kahramanlık, süper güçler gibi gerçek ötesi
kavramların abartılmadan dozunda kullanıldığı kitaplar satın
alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki
çocukken okunan ve etkisi altında kalınan kitaplar yaşam boyu
hafızalardan silinmez.
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ÇOCUKLARDA
DIŞ TEDAVILERI
Çocuk hastaların diş tedavilerinde ilk basamak koruyuculardır. Koruyucu uygulamalar
çürüğün oluşumunu engellemeyi amaçlar. Diş hekimleri profesyonel anlamda ‘flor’ ve ‘fissür
örtücü’ uygulamalarıyla diş çürüklerinin minimalize edilmesini sağlar.
Florid jel uygulaması
nedir?

Dt. Nil Ceren Mungan
Diş Hekimi
cerenmungan@centralhospital.com

Florid jel uygulaması diş minelerini kuvvetlendirmek amacıyla
dişlerin tüm yüzeylerine uygulanır.
Kliniğimizde yapılan flor jel uygulaması topikal bir uygulama olup çocukların sağlığı açısından zarar teşkil
etmemektedir. Bu uygulama sonrası
1 saat kadar bir şey yenilip içilemeyeceği için öncesinde, çocukların
tok olmaları tavsiye edilir. Çürük risk
oranı yüksek olan çocuklarda 4 ayda
bir, ağız hijyeni iyi olan çocuklarda
ise 6 ayda bir yapılır.

rafından ‘yer tutucu’ uygulamaları
ve çocuk diş protezi uygulamaları
yapılır.

Diş temizliği
bebekken başlar…
Çocukların diş sağlığında en
büyük görev aileye düşmektedir.
Çocukların dişleri günde 3 kez fırçalanmalı ve bu işlem ebeveyn kontrolünde olmalıdır. 2 yaşına kadar diş
fırçamalama sadece diş fırçasıyla,
sonrasında ise çocuklar için özel
üretilen diş macunları kullanılarak
gerçekleştirilmelidir.

Diş hekimi
ziyaretine ilk süt
dişinin çıkmasıyla
beraber başlamalı,
her 6 ayda bir rutin
olarak, herhangi bir
problem varlığında ise
daha sık diş hekimine
gidilmelidir.

Diş hekimine ne
zaman gidilmelidir?
İlk süt dişi doğumdan sonra
6.ayda başlar ve genellikle 2,5 – 3
yaşlarında süt dişlenme süreci tamamlanır. Alt ve üst çenede toplamda 20 adet süt dişi bulunur. Diş
hekimi ziyaretine ilk süt dişinin çıkmasıyla beraber başlamalı, her 6
ayda bir rutin olarak, herhangi bir
problem varlığında ise daha sık diş
hekimine gidilmelidir.

Süt dişleri neden
önemlidir?
Süt dişleri, çocuğun psikolojisinin, beslenmesinin, konforunun
yanında konuşmanın düzgün gelişimi için de önemlidir. Tedavilerinin
önemsenmemesi gelecekte birçok
probleme sebep olup enfeksiyon
odakları oluşturabilmektedir. Çürük
süt dişleri hem çocuğun genel sağlığı hem de alttaki sürekli dişlerin
gelişimi için zararlıdır. Çürük süt dişinin, kökte oluşturduğu enfeksiyon
daimi diş germine zarar verebilmektedir. Ayrıca süt dişleri kalıcı dişlerin yerlerini korumakta olup daimi
dişlere rehberlik yapmaktadırlar. Bu
nedenle erken süt dişi kayıplarında,
çapraşıklığı ve kalıcı dişlerin yerini
korumak amacıyla, diş hekimleri ta-

Bebekler uyutulmadan önce,
dişleri mutlaka ıslak bir tülbent ya
da diş fırçasıyla temizlenmeli ve biberonla uyutulmamalıdır. Beslenme
sonrasında dişler fırçalanamıyorsa
su içirilmeli mümkünse su ile çalkalanmalıdır. Ayrıca diş çürüklerinin
en büyük sebebi olan şekerli, asitli
ve karbonhidrat içerikli gıdaların

tüketimi aile tarafından sınırlandırılmalıdır.
Çeşitli nedenlerle diş tedavileri koltukta yapılamayan çocuklarda genel
anestezi işlemi uygulanmaktadır. Genel anestezi altında tüm diş tedavileri
tek seansta yapıldığı için bu durum çocuk ve aile için kolaylık sağlamaktadır.
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AMELIYAT SONRASI

HASTA BAKIMI
Ameliyat sonrası bakım
nasıl olmalı?
Hastanın geçirmiş olduğu ameliyat
türü her ne olursa olsun ameliyatın başarısı kadar ameliyat sonrası bakımın
iyileşme üzerinde büyük önemi vardır.
Ameliyat başarılı geçmiş, ancak ameliyat sonrası bakım tam anlamıyla yapılmamışsa hastada farklı komplikasyonlar meydana gelebilir. Ameliyat sonrası
bakım hastanede başlayarak tamamen
iyileşme gerçekleşene kadar evde devam eder.

Ameliyat sonrasında
hastanede bakım
Ameliyat sonrasında hastanın takibi,
yara yeri, genel durumu vital bulguları
değerlendirilerek olası komplikasyonlar engellenmelidir. Komplikasyonların
erken dönemde fark edilmesi büyük
önem taşır. Bakım süreci hastanın ameliyat masasından kaldırılarak yoğun bakım ya da servise alınmasıyla başlar ve
hasta taburcu edilene kadar devam
eder. Hasta taburcu edildikten sonraki
ilk 30 gün rutin kontrollerle takip sürecinin devam etmesi gerekir. Hastanın
yara bakımı, tansiyon, şeker gibi ölçümleri hemşire tarafından yapılır. Hastanın
rahatlaması için ağrı kesici ilaçlar ve
kullanması gereken ilaçlara devam edilir. İlaçlar damar yolu, ağız yolu ya da
enjeksiyon şeklinde verilebilir.
Hastanede bakım işini hemşire
üstlenir. Hasta eve taburcu edilmeden
önce bakımın nasıl yapılacağı hakkında

bilgi verilir. Hastalar hastane ortamında
daha iyi bakıldıklarını düşünerek taburcu
olmak istemeyebilirler. Ancak hastane ortamı enfeksiyon riskini arttırabileceğinden
dolayı hasta için en faydalısı taburcu olmasıdır. Bu nedenle de dünya ülkelerinde
ve ülkemizde erken taburcu politikası uygulanmaktadır. Hastanede bakım süresi
ameliyatın derecesi, ciddiyeti gibi durumlara göre değişken olabilir. Ancak genelde
3-7 gün içinde hasta taburcu edilir. Geçirilen ameliyatın türü ne olursa olsun bakım
süreçleri genelde benzerlik gösterir. Bu
konu hakkında hasta ve yakınları aydınlatılarak taburcu işlemleri gerçekleştirilir.

Beslenme
Ameliyat sonrasında hastanın iyi bir
şekilde beslenmesi iyileşmesi için çok
önemlidir. Kaliteli beslenildiğinde yara yeri
daha çabuk kapanır ve vücut daha çabuk
toparlanır. Fakat bazen fiziksel ya da ruhsal
problemler nedeniyle hastada iştah kaybı
yaşanabilir, tat alma duygusunu yitirebilir. Bu gibi durumlarda vücudun ihtiyaç
duyduğu vitamin, mineral ve proteinlerin
alınması mutlaka gerekir. Kabızlığa yol açabilecek besinlerden kaçınılmalıdır. Kabızlık
hastanın tuvalete çıktığında zorlanmasına
neden olur. Bu zorlanma ameliyat yerinin
açılmasına neden olabilir ve iyileşme süreci
uzayabilir. Yeni ameliyat olmuş ve iyileşme
sürecinde olan kişiler işlenmiş gıdalardan
uzak durmalıdır. Hazır meyve suyu, konserve ürünler, açık gıdalar hastanın beslenmesi için uygun değildir. Bu süre içinde bol
besin lifi, C vitamini, Çinko, protein, A vitamini, demir gibi vitamin ve mineraller içeren

Sevgi Ak
Sorumlu Hemşire

Serap Duzcu
Sorumlu Ebe

besinler tüketilmelidir. Ağırlıklı olarak taze
meyve ve sebze tüketimine özen gösterilmelidir.

İlaçlar
Hasta taburcu edilirken bazı ilaçlar reçete edilir. Bu ilaçlar doktor izni olmadan
kesinlikle bırakılmamalı ve doktorun önerdiği doz ve şekilde kullanılmalıdır. Doktor
rutin kontrollerde ilaç takibi yaparak ilaçları
azaltabilir ya da yenilerini ekleyebilir. Kullanılan ilaçlar hastada mide bulantısı, kusma,
baş ağrısı, baş dönmesi, ishal, kabızlık, bilinç kaybı gibi yan etkilere yol açabilir. Ciddi
boyuta ulaşan yan etkilerde mutlaka doktor bilgilendirilmelidir.

Aktivite
Ameliyatın büyüklüğü ve ciddiyetine
göre hastanın rutin işlerine dönem süreci
değişebilir. Ancak hasta ameliyat sonrası
ağır yük taşımaktan, ağır aktivitelerden
2-3 ay kaçınmalıdır. Normal günlük işler ve
kişisel bakım ameliyat sonrasında birkaç
gün içinde yapılmaya başlanabilir.

Banyo
Hastaneden eve döndükten sonra
saçlar ya da yüz yıkanabilir. Ancak ameliyat yerine bir süre su değdirilmemelidir.
Vücut ılık su ve sabunla silinebilir. Ameliyat
sonrası dikiş alma 7-10 gün sonra gerçekleşir. Dikişler alındıktan 2-3 gün sonra yara
yerine baskı uygulamadan banyo yapılabilir. Yara yerinde oluşan kabuklaşmanın
kendiliğinden düşmesi gerekir. Ameliyattan sonra ilk üç ay aşırı sıcak ya da soğuk
suya maruz kalınmamalıdır.

Yara bakımı
Hasta hastaneden ayrılırken
dikişlerin alınması gereken gün
için bilgi verilir. Hastaya söylenen
gün mutlaka dikişler aldırılmalıdır.
Ameliyat dikişleri güneş ışığından
çok fazla etkileneceğinden dolayı
ilk bir yıl direkt gün ışığına maruz
bırakılmamalıdır. Yara yeri için tavsiye edilen şekilde pansuman yapılmalıdır. Doktor önerisi olmaksızın yara yeri için ekstra ürünler ya
da ilaçlar kullanılmamalıdır. Yara
yerinde kızarıklık, akıntı, hassasiyet, şişlik, açılma gibi komplikasyonlar gelişirse mutlaka doktora
başvurulmalıdır.
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CENTRAL

MISAFIRLERIMIZDEN GELENLER

Paylaşılanlar Central Hospital konum bazlıdır.
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CENTRAL

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

Hayatveseyahat

Fitmusendisce

Muratbur

Tatilini kendi planlamak isteyenler. Nereler
gezilir, ne kadara gezilir, @hayatveseyahat
adresinden size güzel tüyolar çıkabilir.

Hastalığını sağlığa dönüştüren kişilerden
biri @fitmuhendisce. Sunumları ve renkli
tabakları hem eğlenceli, hem sağlıklı.

Bu aralar belki de en çok ihtiyacımız olan
şey sağlıklı yaşamak ve bunun gerekliliği
ile hayatımızı egzersizle renklendirmek.
İşte size aktif bir hesap @muratbur.

Zerrintekindor

Gurmeakademi

Dunyayigeziyor

Bence herkesin oyunculuğunu takdir
ettiği iyi bir ustadır Zerrin Tekindor.
Oyunculuğu ve naifliğiyle dingin bir hesap
takip etmek isteyenlere önerimdir.@
zerrintekindor

Tabaktaki sunumların görüntüleri kadar
lezzetlerinin de nefis olduğuna eminim.
Glutensiz beslenen biri olarak ben
yiyemesem de yine de süper.
@gurmeakademi

Yıllardır severek takip ettiğim bir hesap
@dunyayigeziyor. Ailecek gezi programı
yapmak herkesin başarabileceği bir
durum değil. Keyifle takip etmeye devam
edeceğim.

Esra Kaftan

Kurumsal İletişim Müdürü
esrakaftan@centralhospital.com
@esrakaftan

Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin
bizi

da

takip edin

Bonibonlar

Feyzalt

Yüksektopuklar

Bir ikiz annesinin zorlu ama eğlenceli
hallerinin adresi @bonibonlar. Fotoğraflara
bakınca tebessüm ettirse de İpek Hanım’a
ikiz erkek çocuklarıyla birlikte kolaylıklar
dileriz.

Gittiğim birkaç panelde dinleme fırsatı
buldum kendisini; @feyzalt. Avukatlık
mesleğinin yanı sıra, konuşmalarıyla da
sıkça gündemde olan, takip ettiğim güzel
hesaplardan biri.

Kadınlar için diyet, güzellik, moda ve
astroloji önerileri almak isteyenlere güzel
bir adres @yuksektopuklar.

@centraltr
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CENTRAL’DAN HABERLER

YAŞ ALMANIN GÜZELLIKLERI
Kadıköy Belediyesi / Gönüllü evleri ve Central
Hospital işbirliği ile düzenlenen sağlık söyleşileri
devam ediyor. Koşuyolu Gönüllü Evi’nde
düzenlenen ve büyük ilgi gören söyleşide
Uzm. Psk. Aycan Bulut Konca “Yaş Almanın
Güzellikleri”ni anlatırken bazı tavsiyelerde
bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda
gerçekleşen etkinliğin ardından birlikte hatıra
fotoğrafı çekilerek söyleşi tamamlandı.
İşbirliği çerçevesinde Kadıköy Belediyesi’ne ait
22 gönüllü evinde düzenlenen söyleşiler, kış ve
bahar aylarında devam ediyor. Gönüllü merkezi
katılımcılarının merak ettiği ve bilgilenmek
istediği farklı branş konularında uzman hekim
ekibimizin katılımlarıyla yılardır verdiğimiz desteği
sürdürüyor ve keyifli birlikteliklere imza atıyoruz.
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GÜZEL ÜLKEMİZİ TANIYALIM

KAZDAĞLARI
DÖRT
MEVSİM AYRI GÜZEL, KAZDAĞLARI…
Her yıl bahar geldi mi, Kaz
Dağları aklımıza düşer… Çiçek
kokulu mis gibi havası, kar
sularının erimesiyle daha bir
gür akan şelaleleri, dereleri,
dolaşmaktan huzur bulunan
şirin köyleri...
Alp Dağları’ndan sonra
dünyanın en temiz ikinci
havasına sahip Kaz dağları, eşsiz
ve gizli kalmış güzellikleriyle
adeta ziyaretçilerini büyülüyor.
Kaz dağlarının eşsiz doğası
içinde bulunan köylerinin her
biri gezilmeye değer. Taş evleri,
huzur dolu taş sokakları ile
insanı bambaşka bir atmosfere
götüren, çam ve zeytin ağaçları
ile çevrili bu yerde karşınıza
çıkan Ege Denizi manzarasıyla
büyülemeye devam eder.

MUTLAKA YAPINIZ...
Su sesinin kuş sesleriyle karıştığı Hasan Boğuldu ve
Sütüven şelalelerini

GÖRMEDEN,
Adatepe ve Yeşilyurt köylerini

GEZMEDEN,
Yöresel zeytinyağı, kekik ve birbirinden farklı meyveden yapılan
el emeği reçellerden

ALMADAN,
Midilli Adası’na bakan Zeus Altarı'nın muhteşem manzarasını

İZLEMEDEN,
Köylülerin yaptığı testi ve sepet peynirinden

YEMEDEN,
Meşhur köy pazarlarına

UĞRAMADAN,
Bol oksijenli havayı içinize çekip

DİNLENMEDEN
dönmeyin.

Central Hospital Complimentary Publication

DIZZINESS (VERTIGO)
Dizziness is the second symptom after pain requiring consultation with a physician.

Uzm. Dr. Asuman Kaymaz
Neurologist
asumankaymaz@centralhospital.com

Feeling faint may occur during situations that lead to reduced blood flow to
brain (such as hypotension, cardiac arrhythmias, anaemia, fluid loss)

ding positions. Findings pertaining to
cervical osteoarthritis or hernia may
lead to reduced blood flow to posterior
part of head; and may cause dizziness.

Lightheadedness is a symptom that
occurs due to fever, hypoglycaemia, or as a
patient confined to bed stands up.

2. Neurological examination:
Tests regarding consciousness, gait, misarticulation, eye movements (spontaneous eye movements), voluntary movements, balance should be performed,
and it should be determined whether
there is a finding suggesting tendency
to one side.

Actual dizziness (VERTIGO) is a motion
hallucination. Patient states that he/she or
the world around him/her turns; however,
there is no actual falling, slipping or turning
movement. Sometimes patients may define dizziness; this is a broad term including
imbalance, lightheadedness, swing, orientation towards one side, stagger.
With help of a good anamnesis, it may
be possible to define the type of dizziness,
and therefore, define the system with dysfunction.

What Are The Steps Of
Physical Examination?
1. General systemic examination: If
the symptoms defined by patient makes
you consider feeling faint; cardiovascular
system should be examined thourughly, and blood pressure measurements
should be performed in lying and stan-

Actual
dizziness (VERTIGO)
is a motion hallucination.
Patient states that he/she
or the world around him/her
turns; however, there is no
actual falling, slipping or
turning movement.

3. Otologic examination: Appearance of eardrum should be examined,
and it should be determined whether
there is perforation, discharge or chronic otitis media.
Vestibulocochlear nerve originating
from inner ear may be affected by infections or trauma in this region, toxic
medications used; and dizziness may
occur. Sometimes complaints such as
hearing loss, ringing in the ears, feeling
of tenderness, or pain may accompany
the clinical picture. Furthermore, temporary stenosis of vessels on back of
head due to old age may cause damage to blood flow to structures in inner
ear, and dizziness may occur.

If a brain disease is considered for
patient, who presented for complaints
such as dizziness and imbalance; there are usually other neurologic findings accompanying them. Most of the
patients are over 60 years old, and
suffer from atherosclerosis; and they
mostly define hypertension and smoking habit. For younger patients who
do not have risk for atherosclerosis,
cerebellar haemorrhage or stenosis
should be considered. There is no focal neurologic finding in this clinical
picture, patient only suffers from dizziness; besides, it may be observed that
patient has severe imbalance and he/
she cannot stand up.
Double vision is a complaint that
suggests dizziness may be originated
from brain. However, temporary double
vision may occur in problems originating from inner ear.
Moreover, nystagmus (involuntary
eye movements, ocular oscillation)
may be observed both in brain and
inner ear lesions. However, it always
occurs in the same direction for ear
lesions; in brain lesions, it may change
according to eye direction.
Other Brain Disorders that may lead
to dizziness may include stenosis or
haemorrhage of blood vessels in brain
structures, brain tumours, multiple sclerosis, distal effects of cancer, epilepsy,
or migraine.

What Are The Tests
Performed For
Diagnosis?
Full bllod count, ECG, USG examination of main blood vessels supplying
brain and audiological tests should be
performed for systemic diseases.
Magnetic resonance imaging (MRI)
may be performed as further examination for brain disorders. It is reported that a brain disorder is detected in
one patient among 100 patients, who
presented emergency department for
acute dizziness complaint.
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RESTORE HEALTHY HAIR WITH

K O Z Y A T4A4 4Ğ I7 7 9 9

HAIR TRANSPLANTATION...
Hair transplantation is an easy procedure, which does not have a negative effect on social life,
and which takes 6 or 8 hours under local anaesthesia. The person usually does not feel pain
during and after the operation. There may be mild pain, which may be eased with painkillers.
Why Hair Loss Occurs?
Several factors such as old age, hormonal changes, susceptibility to baldness,
smoking, excessive weight gain or rapid
weight loss, long-lasting inflammatory diseases, administration of certain drugs or
abrupt cessation of drugs, burns or trauma
may lead to hair loss. The earlier the onset
of hair loss, the rapid the baldness occurs.
Hair loss may occur in women as well.
Approximately one in 5 women experiences hair loss due to old age, disease, hormonal changes after menopause. Hair loss
pattern in women is not as patches as in
men. On the contrary, there will be a widespread hair loss and thinning.

Which Techniques
are Utilised for Hair
Transplantation?
There are several techniques utilised
for hair transplantation. Grafts obtained
by FUE (follicular unit extraction) and
FUT (follicular unit transplantation) hair
transplantation techniques are used for
persons, who generally require relatively
small interventions. Techniques such as
flaps, tissue expansion and scalp reduction
may be performed for persons, who require more dramatic changes. As one among
these techniques may be used for hair
transplantation, or several techniques may
be combined; and more than one session
may be required for regions, where almost
complete hair loss is observed. Furthermore, other factors such as hair colour, hair
thickness, wavy and curly hair also affect
the result of intervention to be performed.
Being the most famous technique
around the world nowadays, in FUE (follicular unit transplantation), healthy hair
follicles removed from hairy skin between two ears by help of micromotor are
transplanted into hairless areas by special
devices.
Although hair transplantation is a very
effective method, sometimes it may be limited. This intervention does not prevent
hair loss; however, it gives a more natural
and full appearance to areas, where hair

Surg. Dr. Afet Oncel Bozkurt
Plastic, Reconstructive and
Aesthetic Surgery Specialist
afetoncel@centralhospital.com

thinning occured. It should be kept in mind
that this surgery is not an appropriate option for persons, who have very little hair.

How is the Hair
Transplantation
Procedure?

hours under local anaethesia, and during
the procedure, persons may satisfy their
social needs by watching television, or
reading book or newspaper. The person
usually does not feel pain during and after the operation. There may be mild pain,
which may be eased with painkillers.

Medical conditions such as uncontrolled high blood pressure, coagulopathies
or excessive scar formation tendency that
may cause problem during or after the
procedure shoul be evaluated before surgery. In case of smoking or administration
of medications that may affect bleeding
such as aspirin; they should be regulated
before surgery. It is recommended that
smoking should be quited at least 1 or 2
weeks before surgical intervention. Since
smoking has a negative effect on recovery,
as it reduces blood flow to skin.

What Should be Taken
into Consideration After
Procedure?

Hair on back of head are genetically
more difficult to lose. Hair transplantation is
the procedure, where durable hair follicles
on this region are transplanted to hairless
areas on scalp. They are as micro or mini
grafts containing 1 or 3 hair follicles. For hair
transplantation, not only the amount of
hair transplanted or removal of hair follicles
are important, but also natural appearance
of frontline of hair is essential.

Patient may wash his/her hair as of
the 3rd day, and is trained on how to
wash hair. Patient continues to wash his/
her hair as instructed until the 10th day.
Crusts on back of neck and donor area
are generally removed on 10th day. In
the event there are remaining crusts, patient is called for follow-up on 10th day;
and remaining crust are removed. If patients from abroad cannot stay for long
time, they can carry on this procedure by
themselves.

Hair transplantation is an easy procedure, which approximately takes 6 or 8

Person should rest 2 days as of the
end of procedure, and then continue
his/her daily routine. Applying ice to forehead and lying on high pillow mainly
for first 2 days are important for reducing
oedema. No scar remains on transplanted or donor areas as of 5th day of hair
transplantation; and it may not be realised that person had hair transplantation.

Patients should stay away from
activities such as swimming, sauna,
spa for 15 days. Sexual intercourse should be avoided for 10 days
after surgery; patients should stay
away from doing heavy exercises or
sports for first 4 or 6 weeks. Patients
may swim in sea or swimming pools
1 month after hair transplantation.
In 80% of patients who had hair
transplantion, all or a portion of the
transplanted hair will fall out after
about 3 weeks of surgery. It should
be kept in mind that this is normal,
and it is temporary. Hair grows 0.5
cm-1.5 monthly. Regrowth of hair will
take 3 or 6 months after they fall out.
For some patients, this process may
take 1 year. Grown hair will be natural
hair of patient, and he/she can grow,
blow-dry and dye them.

A seperate popper
Hair transplantation procedures
are realised by Plastic Surgery Specialist and experienced team in Central Hair Transplantation Unit.

