Laboratuvar Sonuçlarınıza

Daha Hızlı Ulaşmak
İster misiniz?

BAKÜ’DEN CENTRAL HOSPITAL’A

UZANAN SAĞLIK YOLCULUĞU

iPhone ve Android
uygulamasını cep
telefonunuza hemen
indirerek laboratuvar
modülünü kullanabilir,
sonuçlarınıza mobil olarak
ulaşabilirsiniz.

Azerbaycan Bakü’lü 42 yaşındaki Bayan F.Ş., Genel
Cerrahi Profesörü Dr. Rafet Yiğitbaşı tarafından
uygulanan cerrahi tedavi desteği ile sağlığına
kavuştu.

Sayfa 4

Artroskopi Nedir?
Central Hospital Aylık Ücretsiz Gazete
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KIŞA ÖZEL
BESLENME ÖNERİLERİ

Artroskopi kelimesi kısaca ‘’Eklemin içine
bakmak ve görmek’’ anlamına gelir ve
günümüzde ortopedide eklem içi sorunların
tanı ve tedavisinde en sık uygulanan cerrahi
prosedürdür.

SAYFA 8

Kalp Sağlığı ve Spor
Spor yapmak için sağlıklı mısınız? Spor yaparken
vücudun uyarı sinyallerine zamanında kulak
vermek gerekir.

SAYFA 9

SAYFA 15

Kısa ve uzun vadeli hastalıklardan korunmak ve de sağlıklı bir hayat için beslenmemizde
yapacağımız değişikliklerle daha sağlıklı ve dinç kalabiliriz.

Meme Cerrahisi Tedavi Yöntemleri
Meme kitlelerinin %65’i hasta tarafından fark edilir.
Kendini düzenli olarak muayene eden kişilerde bu oran
%85’e kadar yükselir.
SAYFA 5

Ilgaz
Yılın yarısında karlarla kaplı yüce dağları,
topraklarının üçte birini kaplayan ormanları
pek çok turizm çeşidine elverişli yaylaları ile
şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için
idealdir.

SAYFA 17
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29. Sayımız ile
Merhaba!
Değerli okuyucularımız,
Gazete Central’ın yeni sayısı ile sizlerle buluşmanın
sevincini yaşıyoruz.
Bu sayımızda yine keyiﬂe okuyacağınızı
düşündüğümüz konuları mercek altına alarak branş
ve hastalıklara dair doktor görüşlerine yer verirken,
ayrıca Central’dan haberlere ve kültürel etkinliklere
değinmeye çalıştık.
Kapakta, kış mevsiminde sağlıklı beslenme haberini
detaylandırdık. Yeni yılın ilk günlerinde ameliyathane
salonlarında yapılan revizyon ve yeni cihaz
yatırımları ile ameliyathane salonlarını yeniledik.
Gazete Central’ın bu sayısı ile birlikte yurtdışından
gelen talepler üzerine son dört sayfamızdaki sağlık
haberlerini İngilizce olarak hazırladık.
Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz
kalite yolculuğumuzda, alanında tecrübeli uzman
kadromuz ve bilgi sistemlerine dayalı teknolojik
donanım ile her zaman sizler için daha iyiyi
hedeﬂiyoruz.
Görüş, yorum ve gazetemizde yer almasını istediğiniz
konuları gazetem@centralhospital.com adresine
göndererek bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni sayı ve faklı
projelerde sizlerle birlikte olmak dileğiyle, sağlıklı
günler dileriz.
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TÜRKİYE İŞ BANKASI
VAKIFBANK
ZİRAAT BANKASI
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Beneﬁt Card
Dr. Back - up Card
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Sağlık Asist
Asistan Şirketler

Assist Card
CGM Compu Group
Medline
Europe
Europ Assistance
Marm Assistance
Inter Partner Asistance
Promed Bilgi Yönetim Sistemleri
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Türk Telekom Sağlık ve Sos. Yard. Vakfı
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Axa PPP Healthcare

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.
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Prof. Dr. Rafet YİĞİTBAŞI
Medikal Direktör,
Genel Cerrahi Uzmanı
1989 İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi
Yüksek Lisansını tamamlayan
Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, aynı kurumda
1997’de Genel Cerrahi Uzmanlığı’nı
tamamladı.1997 yılında Doçent
2010 yılında Profesör ünvanını alan
Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı 2013 yılından bu
yana Central Hospital’da
Medikal Direktör ve Genel Cerrahi
Departman sorumlusu olarak
görev yapıyor.

S.4

Katkıda
Bulunanlar

Uzm. Dr.
Hakan BOZKURTOĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı
1996 yılında İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden mezun olan
Op. Dr. Hakan Bozkurtoğlu 2006-2007
yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi
Yardımcı Doçentlik ünvanını almıştır.
2009 yılından itibaren
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

S.5

Uzm. Dr. Hicran ERCAN

Opr. Dr. Hüseyin EKİCİ

Dermatoloji Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji 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.

1994 Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun olan Op.Dr.
Hüseyin Ekici, 2000 yılında Cerrapaşa
Tıp fakültesi’nde uzmanlığını
tamamlamıştır.2013 yılından itibaren
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

S.6

S.8
Opr. Dr. Aslı ALAY

Uzm. Dr.
Sinan Coşkun TURAN
Kardiyoloji Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum
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.

2002 İstanbul Tıp Fakültesi’nden
mezun olan Op. Dr. Aslı Alay, 2009
yılında Vakıf Gureba Hastanesi’nde
uzmanlığını tamamlamıştır. 2011
yılından itibaren Central Hospital’da
görev yapmaktadır.

Uzm. Dr.
Hasan ÜNLÜTÜRK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı
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.

S.9

S.11

Dyt. Deniz ŞAFAK

Dt. Gökçe ÇETİN

Uzm. Psk. Aycan BULUT

Beslenme ve Diyet
Uzmanı

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı

Klinik Psikolog

2008 İstanbul Üniversitesi Çapa Diş
Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan
Dt.Gökçe Çetin,2011 yılından itibaren
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

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

1991 – 1997 Hacettepe Üniversitesi’nden
mezun olan Dyt.Deniz Şafak, 2011
yılından itibaren Central Hospital’da görev
yapmaktadır.

S.15

S.12

S.16

S.13
Medine BUDAK

Emre BEKMAN

Kurumsal İletişim Yöneticisi
Gazete Central Editörü

Kurumsal Performans
Geliştirme Müdürü

Sorumlu Ebe

2009 yılında Eskişehir Üniversitesi A.Ö
Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetiminden
mezun Esra Kaftan, Central Hospital’da
Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak
görev almaktadır. Baba Eğitim Program
Koordinatörlüğünü ve Gazete Cental’ın
Editörlüğünü de sürdürmektedir. 2012
yılından itibaren Central Hospital’da
görev yapmaktadır.

2000 yılında Ankara Üniversitesi
Hemşirelik Okulu ve 2005 yılında
İşletme Bölümü’nü bitiren
Medine Budak, Marmara Üniversitesi
Sağlık Yönetimi Programı’nı tamamlamıştır.
Central Hospital’da Kurumsal Performans
Geliştirme Müdürü olarak görev yapan
Budak, Gebe Eğitimi ve
Yenidoğan Ev Ziyareti Programları’nın
koordinasyonunu yürütmektedir.
2010 yılından itibaren
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Esra KAFTAN

1996 yılında Zeynep Kamil Meslek
Lisesinden mezun olan Emre Bekman
2011 yılından itibaren Central
Hospital’da görev yapmaktadır.

S.14
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Prof. Dr.
Rafet YİĞİTBAŞI
Genel Cerrahi Uzmanı
Medikal Direktör

rafetyigitbasi@centralhospital.com

BAKÜ’DEN CENTRAL HOSPITAL’A
UZANAN SAĞLIK YOLCULUĞU

Azerbaycan Bakü’lü 42
yaşındaki Bayan F.Ş.’ye 2 yıl
önce “Meme Kanseri” teşhisi
sonrası Kemoterapi ve Cerrahi
tedavi uygulanmış. Yapılan
periyodik rutin kontrollerde göğüs
duvarında eski ameliyat bölgesine
uyan yerde tümör yinelemesi
saptanmış.
Azerbaycan şartlarında tedavisinin
yapılamayacağı söylenen
hasta, ileri tetkik ve tedavisini
Türkiye’de yaptırmaya karar
vermiş. Tanıdığı bazı hekimler
ve Türkiyeli dostları İstanbul’da
Central Hospital Istanbul ve
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.
Rafet Yiğitbaşı’nı önermişler.
Gerekli haberleşmelerin ardından
hasta Istanbul’a gelerek Prof.
Dr. Rafet Yiğitbaşı tarafından
muayene edildi. Hastada göğüs
kemiğini de istila eden bir
meme kanseri yinelemesi tespit
edildi. Muayene sonrasında
PET-CT inceleme ile genel vücut
taraması planlandı. Sorunun tek
odak halinde olduğu görüldükten
sonra hastamızın durumu, Prof.
Dr. Rafet Yiğitbaşının da katıldığı
bir onkoloji konseyinde tartışıldı.
Riskli de olsa, odağı uzaklaştıracak
bir cerrahi tedaviden hastanın
yarar görebileceği kararı üzerine,
durum hasta ile paylaşıldı.

Central Hospital ve hekimine
son derece güvendiğini bildiren
F.Ş’ye, örneği son derece az olan,
“Tutulmuş Göğüs Kemikleri ile
Birlikte Tümör Rezeksiyonu
ve Prostetik Rekonstrüksiyon”
operasyonu uygulandı. 2 günü
yoğun bakımda olmak üzere
ameliyat sonrası dönemi sorunsuz
geçen hastamız 8. Gün cerrahi
şifa ile hastaneden taburcu edildi.
Birkaç hafta sonra Radyoterapi
ve kemoterapi uygulanacak olan
hasta, bu süreyi sevdikleriyle
geçirmek üzere ve şifa umudu
artmış olarak memleketine
döndü.

Türkiye’ye Sağlık
Yolculuğunuzu Anlatır
mısınız?
İki yıl önce başımdan geçen
kötü tecrübeden sonra hastalık
tekrarlayınca sağlık teknolojisi
çok ileri olan Türkiye’de tedavi
olmayı düşündüm. Bir Türkiye’li
dostumuzun İstanbul’da
yaşayan bir doktor yakınının
tavsiyesine uyarak Central
Hospital Istanbul’da Prof. Dr.
Rafet Yiğitbaşı’na gelmeye
karar verdim. Muayene ve PET
CT sonrasında oldukça zor olan
bir ameliyatı Rafet hoca ve
ekibi gerçekleştirdi. Ameliyattan
yaklaşık bir hafta sonra taburcu
olarak ülkeme geri döndüm.

Tıbbi Tedaviden Memnun
Kaldınız Mı?
Central Hospital, dünya
standartlarında ve donanımlı bir
hastane. Başta ameliyatımı yapan
Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı olmak
üzere tüm cerrahi ekip oldukça
profesyoneldi. Ameliyat öncesi
tüm riskleri paylaştılar, ameliyat
sonrası tüm tıbbi süreçleri bana

anlattılar. Hastanede yattığım süre
boyunca her gün yapılan medikal
ziyaretler, kattaki hemşirelerin ve
sağlık çalışanlarının ilgileri, hasta
hizmetlerinin bilgili ve güleryüzlü
yaklaşımları beni çok etkiledi.

Hastanenin Otelcilik
Hizmetlerini Nasıl
Buldunuz?
Hastanede benim için hazırlanan
hasta odasında tüm detaylar
düşünülmüştü. Tek kişilik konforlu
ve büyük odalar, bana özel
hazırlanmış yemek menüleri,
kafeterya hizmetleri sunan
oda servisi, yurtdışı hastalara
özel hazırlanmış TV kanalları,
hastaneyle ilgili bilgi
veren Azerbaycan
Türkçesi ile
yapılmış
yayınlar.

Tüm bu saydıklarım ve daha
birçok özellik Central Hosptial’da
mevcuttu.

Central Hospital
Istanbul’da Kendimi
Ülkemde Gibi Hissettim
Önemli bir ameliyat kararı ile
daha önce gelmediğim bir ülkeye
geldim. Central Hospital ekibinin
yaklaşımı ve samimiyetleri
sayesinde kendimi Baküdeki
bir hastanede tedavi olur gibi
hissettim. Uluslararası hasta
transfer birimi yetkilileri de
benimle çok ilgilendi. Sürekli
beni ziyaret etti. İhtiyaçlarımı
hemen çözdü. Tekrar tüm ekibe
teşekkürlerimi iletiyorum.
Teşekkürler Central….
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Meme Cerrahisi
Yöntemleri

Op. Dr.
Hakan BOZKURTOĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı

hakanbozkurtoglu@centralhospital.com

Meme kitlelerinin %65’i hasta tarafından fark edilir. Kendini düzenli olarak muayene eden kişilerde
bu oran %85’e kadar yükselir.

Meme kitleleri palpabl veya
nonpalpabl, kistik veya solid,
benign (iyi huylu) yada malign
(kötü huylu) olabilirler.
Meme kitlelerine yaklaşım iyi
bir anamnez alınarak ve dikkatli,
sistematik ﬁzik muayene ile
başlar. Görüntüleme yöntemleri
(meme ultrasonograﬁsi,
mamograﬁ v.b.) ve histopatolojik

kitlelerinde halen daha ilk

takip edilir. Daha sonraki yara

engel olacak kadar düşük

tedavi seçeneği cerrahidir. Bu

bakımları ayaktan yapılır.

seviyede ise, hastanın

amaçla birden fazla yöntem
uygulanabilmektedir.

Meme Koruyucu
Cerrahisinde,

prosedürler daha yaygın olarak

Meme dokusu total olarak

Modiﬁye radikal mastektomi;

alınmaz. Sadece tümör dokusu

Memedeki tümör çok odaklı ise,

etrafındaki güvenli kalınlıkta

meme küçük ancak tümör çapı

sağlam doku ile beraber çıkarılır.

büyükse, hastanın sosyokültürel

Evrelendirme yapılabilmesi için

düzeyi ameliyat sonrası yakın

aynı taraf 1. ve 2. düzey koltuk

takip prosedürlerine uymasına

altı lenf nodları da çıkarılır.
Çıkarılan dokular ameliyathanede
hazır bekleyen patoloji hekimi
tarafından frozen denilen
yöntemle anında incelenir ve
yeterli kalınlıkta güvenli doku
çıkarıldığından emin olunur.
Ameliyata son verilir.
Bu yöntemin uygulandığı

sitolojisi-iias, trucut biyopsi,

hastalara mutlaka radyoterapi

cerrahi biyopsi v.b.) yöntemleri

uygulanır ve hastaların takipleri

kullanılarak kesin teşhise gidilir.

daha sık aralıklarla yapılır.

Amaç kötü huylu ayrımını kısa bir
İyi huylu kitleleri genellikle
takip edilse de ele gelen kitleler
ve/veya çapı 2 cm’den büyük
olan kitleler cerrahi olarak
çıkarılmaktadır.
Bu işlem lokal anestezi veya
genel anestezi altında iyi
kozmetik sonuçlarla yapılmaktadır.
Memenin malign (kötü huylu)

ile uygulanmaktaysa da son
zamanlarda meme koruyucu

inceleme (İnce iğne aspirasyon

sürede doğru olarak yapmaktır.

Bu yöntem günümüzde başarı

Modiﬁye Radikal
Mastektomi,
Kanser olan meme göğüs duvarı
kası fasyasıyla beraber tamamen
çıkarılır. Aynı taraf koltuk altındaki
1. ve 2. düzey lenf nodları da
evreleme yapılabilmesi için
çıkarılır. Bu işlemi takiben
hastalarımız 2 gün hastanede

uygulanmaktadır.

tercihi memesinin mutlaka
alınması yönünde ise, hasta
kozmetik sonuçları dikkate
alınmayacak kadar ileri yaşta ise
uygulanmaktadır.
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SAÇLARA
KIŞ BAKIMI

Uzm. Dr. Hicran ERCAN
Dermatoloji Uzmanı

hicranercan@centralhospital.com

Saç bakımı kışın da saçlarınız için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kuru ve soğuk kış ayları saçlar için çok zararlı
olabilir. Yılın bu zamanında sıcak iç mekanlar ve soğuk dış mekanlardan dolayı saçlar kolaylıkla kuruyabilir. Saçlarınızın
zarar görmemesi için bu aylarda koruyucu önlemler alınmalı ve buna uygun saç bakımı kürleri uygulanmalıdır.

Kış İçin Saç Bakım
İpuçları
• Saçlarınızı bir şapka, başlık ile
koruyun ancak bunların başınızı çok
sıkmamasına özen gösterin. Eğer
sıkı olursa kafa derisindeki dolaşımı
kısıtlar. Buda saçlara zarar verir.
• Günlük olarak düzenleyici kullanın.
• Saçlarınızı nemlendirmek için
saçlarınızı soğuk suyla yıkayabilirsiniz.
Soğuk su nemi saçlara hapseder ve
saçlara fazladan parlaklık katar.
• Saçlarınız ıslakken dışarı çıkmayın.
Eğer yeterince soğuk ise saçlarınız
donabilir ve kırılabilir.
• Fön makinesi gibi ısıtıcılı saç
şekillendirici aletler kullanmayı
azaltın.
• Çok sıcak suyla duş almaktan veya
saçlarınızı yıkamaktan kaçının. Bunun
yerine ılık yada soğuk su kullanın
çünkü sıcaklık saçlarınızı ve cildinizi
kurutarak zarar verebilir.
• Saçlarınızı yıkamanız gerektiği zaman
kuru şampuan kullanmayı deneyin.
Bebek tozu kullanabileceğiniz kuru
şampuanlardan bir tanesidir.

Saç Kayıplarını
Önlemek İçin
• Sağlıklı saçlara sahip olmak için
uygun besinleri almak gerekir.
• Su, protein, biyotin, A,B6,B12,C
vitaminleri, bakır, demir, omega3,
çinko, kalsiyum, folik asit ve
magnezyum kafa derisi cilt ve saç
bakımı için çok önemli rol oynarlar.
• Saçların büyümesi için önemli olan
kafa derisindeki dolaşımı arttırmak
için parmak uçlarınızı kullanarak kafa
derinize masaj yapın.
• Nazik bir tarama yada fırçalama
gözenekleri kapatan sertleşmiş yağları
saçtan ve kafa derisinden ayırır.
• Sıkı olan şapka ve başlıklar kafa
derisindeki dolaşımı zayıﬂatır ter ve kir
oluşumuna sebep olur.
• Eğer stresli bir yaşamınız varsa
kendinize zaman ayırarak stresi
azaltmayı deneyin çünkü aşırı stres
saç kayıplarına neden olur.
• Eğer saçlarınızı boyuyorsanız boya
işlemini 2 ayda bir defa yaparak
sınırlandırın.
• Saçlarınıza aşırı ﬁziksel zorlama
yapmaktan kaçınmalısınız. Saçlarınızı
nazikçe tarayın ve fırçalayın. Saçlarınızı
fırçalarken saçınızı çekmeyin ve
saçlarınızı örmekten ve at kuyruğu
yapmaktan mümkün olduğunca
kaçının.
• Yeteri kadar uyuyun.
• Düzenleyici kullanın ve çatallaşan saç
uçlarını kesin.

• Eğer saç dökülmesi hakkında
şikayetleriniz varsa ve tedavi görmek
istiyorsanız bir doktora görünmeyi
ihmal etmeyin.

Sağlıklı Saçlara Sahip
Olmak İçin Nelere
Dikkat Etmemiz
Gerekli?
Saçın esas maddesi keratin denilen
bir proteindir. Sağlıklı saçlara sahip
olmak istiyorsak unutulmaması
gereken en önemli nokta saçın
sadece kökünden beslenebileceğidir.
Saç sadece kökünden beslenir.
Sağlıklı saçlara sahip olmak için
sağlıklı-dengeli-doğru beslenmeliyiz.
Dışarıdan lokal olarak uygulanan
preparatlar saçlarımıza sağlık
getirmez. Bu tür uygulamalar saçların
yıpranmış görüntüsüne kısa süreli
değişmeler dışında yarar sağlamazlar.
Saçlarımız için gerekli olan besin
maddeleri saçlarımıza sadece kan
yolu ile ulaşabilirler. Yeterli protein,
demir, çinko, biotin, folik asit içeren
beslenme şekli saçlarımız için
çok önemlidir.

Saça
Uygulanan
Kimyasal
Maddelerin
Etkisi Nedir?
Saç boyası, renk
açıcılar, jöle, köpük gibi
kimyasal maddeler
günümüzde çok sık
kullanılmaktadır.

Bu maddeler doğru kullanıldığında
nadiren saçlara zarar verirler. Çok sık
ve uzun süreli uygulamalar saçların
zaman içinde zayıﬂamasına ve
kırılmalara neden olurlar.

Saçlar Ne Sıklıkla
Yıkanmalıdır?
Sık şampuanlama saçların
yıpranmasına neden olur. Gün
aşırı yıkama saç sağlığı açısından
uygun gözükmektedir. Saçlar ıslak
iken daha kırılgandır. Islak saçlar
yumuşak havlularla ve düşük ayarlı
kurutma makineleri ile kurutulmalıdır.
Aynı şekilde kaba sert fırçalama
saçların çabuk yıpranmasına ve mat
görünmelerine neden olmaktadır.

Saçlarımızı Kestirmek
Saça Fayda Sağlar Mı?
Unutulmaması gereken saçın
kökünden beslendiğidir. Dolayısı ile
saçlarımızı kestirmek saçlara sağlık
açısından bir katkıda
bulunmaz.
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ARTROSKOPİ NEDİR
Opr. Dr.
Hüseyin EKiCi
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

huseyinekici@centralhospital.com

Artroskopi kelimesi kısaca ‘’Eklemin içine bakmak ve görmek’’ anlamına gelir ve günümüzde
ortopedide eklem içi sorunların tanı ve tedavisinde en sık uygulanan cerrahi prosedürdür.

Artroskopi Nedir?
Artroskopi kelimesi kısaca ‘’Eklemin
içine bakmak ve görmek’’ anlamına
gelir ve günümüzde ortopedide
eklem içi sorunların tanı ve
tedavisinde en sık uygulanan
cerrahi prosedürdür.

Artroskopinin
Avantaları Nelerdir?
Artroskopide açık cerrahi ile
karşılaştırıldığında, cerrahi işlem
sırasında çevre yumuşak dokulara
minimal zarar verilmesi, estetik ve
fonksiyonel iyileşmede çok daha
iyi ve hızlı sonuçlar elde edilmesini
sağlamaktadır. Hasta ameliyat
olduğu gün yada ertesi gün taburcu
olabilmekte, ağrısı daha az ve
konforu daha yüksek seviyelerde
iyileşebilmektedir. Hastane
enfeksiyonu riski ciddi oranda
azalmaktadır.

OMUZ ARTROSKOPİSİ
Omuz en hareketli eklemlerimizden
biridir. Fakat tüm bu hareketler
becerisi kolayca sakatlanmasına da
bir neden oluşturur. Bu problemler,
omuzu başın üzerine kaldırma
durumunda yada ani bir sakatlanma
sonucunda tekrarlayabilir. Ancak
artroskopi sayesinde bu problemleri
aşmak kolaydır.

Artroskopik Yöntem

Riskler ve Kısıtlamalar

durumlardan biri meydana gelirse
hemen doktorunuzu aramalısınız.

Artroskopi genellikle ayakta
tedavi sonrasında, hastanın aynı
gün içerisinde evine gidebileceği
bir yöntemdir. Artroskopi öncesi
hastaya kan testleri yapılması
gerekir. Artroskopi işleminden
önceki gün gece yarısından sonra
hastanın hiçbir şey yiyip içmemesi
gerekir. Hastanın durumuna göre
genel ya da lokal anestezi tercih
edilebilir. Bu anestezi, 1-2 saat
sürebilecek işlem sırasında acı
duymanızı engeller. Doktorunuz bu
süre içerisinde artroskopiyle omuz
ekleminizin içini görüntüleyerek
işlemi gerçekleştirecektir. Artroskop
ve diğer aletler için açılmış olan
küçük cilt delikleri bir veya iki dikiş
ile kapatıldıktan sonra omzunuza
pansuman ve bandaj yapılır.

Tüm cerrahi işlemler gibi
artroskopininde bazı riskleri
vardır. Enfeksiyon, damar ve sinir
yaralanmaları olabilir. Literatürde
bu risklerin toplamı %1’den azdır.
Artroskopi tüm omuz problemlerini
gidermek için yeterli olmayabilir.

Hazır olduğunuzda doktorunuz
gerekli ﬁzik tedavi programına karar
verecektir. Böylece günden güne
hareket açılımınızı ve gücünüzü geri
kazanmaya başlayacaksınız.

Ortopedik
Değerlendirme
Omzunuzdaki ağrının nedenini
öğrenmek için, doktorunuzun sizi
iyice muayene etmesi gerekir. Bu
değerlendirme, tıbbi öykü, ﬁzik
muayene ve probleme yönelik özel
testleri içermektedir. Artroskopi
tanının kesinleşmesi için gerekli
görülebilir.

Artroskopi Nasıl Yapılır?
• Sıvı eklem içine verilerek eklemin
şişmesi ve böylece doktorun
kamera ile eklem içini daha rahat
görmesini sağlar.
• Küçük Cilt kesileri yapılır. Bu
küçük deliklerden sıvı, artroskop ve
işlemin yapılacağı cerrahi aletler
yerleştirilir.
• Artroskopi eklemin içine ışık
tutarak kamera sistemiyle görüntü
ekrana çıkarılır.
• Cerrahi alet eklemi onarmak
için herhangi bir açılmış delikten
gönderilir.

ARTROSKOPİ SONRASI
SÜREÇ
Rehabilitasyon Süreci
Artroskopi omzunuzun eski
performansını kazanması için ilk
basamaktır. Bundan sonraki aşama
olan rehabilitasyonda size büyük
bir rol düşmektedir. Cerrahi sonrası
ilk birkaç gün boyunca belli başlı
aşamalardan geçerek kendinizi
daha rahat hissedebilirsiniz. Buz
uygulamaları hekimin önerdiği
şekilde yapılmalıdır. Uygun
görülürse omuz askısı ve ağrı
kesici kullanımı önerilir. Eğer
doktorunuz uygun görürse birkaç
gün içinde ağır işler yapmaya
başlayabilirsiniz.
Eğer ateş, uyuşma,
karıncalanma,
kızarıklık, ateş
yükselmesi,
şişlik gibi

Cerrahınız ve ekibi size uygun
bir ﬁzik tedavi ve rehabilitasyon
programı oluşturur. Ameliyattan bir
hafta 10 gün sonra bu programı
uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu
program omzunuzdaki problem
ve cerrahi türünüz göz önünde
bulundurularak şekillendirilir.
Esneme ve germe egzersizleri
omuz hareketlerinin sağlanması için
uygulanır.
Artroskopi sonrası iyileşme süreci
açık ameliyata oranla daha rahat
geçmekte ve çok daha az zaman
almaktadır. Bunun sonucunda en
kısa zamanda eski yaşamınıza
kaldığınız yerden devam
edebilirsiniz.
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Spor yaparken vücudun uyarı sinyallerine zamanında kulak vermek gerekir. Kilo alımıyla, kalp,
akciğerler ve beyin başta olmak üzere tüm beden ve hatta zihin fonksiyonları bile erken yaşta çökmeye başlar. Buna “erken yaşlanma” diyoruz. Düzenli egzersiz sadece kilo sorunu olanların yapması
gereken bir şey değildir.

Düzenli Spor Birçok
Hastalığın Riskini
Azaltır
İnsan hem zihinsel hem de bedensel
olarak çalışacak şekilde yaratılmıştır.
Beden bu ihtiyacından mahrum
kalınca sadece kalp hastalığı değil;
şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve
çeşitli kanserler başta olmak üzere
pek çok hastalığa yakalanma riski
artar.
Düzenli egzersiz sadece bu sorunların
doğma riskini azaltmakla kalmaz,
aynı zamanda ruhsal rahatlama,
uyku kalitesinde düzelme, özgüven,
kendini formda hissetme ve erken
yaşlanma belirtilerinden uzaklaşmayı
da temin eder.

Hangi Spor Ne Kadar
Sürelerde Yapılmalıdır?
Sağlık sorunu tespit edilmeyen
bireylerde düzenli sporun
faydalarını sağlayabilmek üzere;

haftada en az 5 gün ve en az
yarım saatten orta tempolu
egzersiz (aralıksız hızlı yürüyüş
gibi) veya haftada en az 3 gün en
az 25-30 dakikalık ileri tempolu
egzersiz (koşu gibi) önermektedir.
Peşpeşe olmamak kaydıyla
haftada en az 2 gün orta veya
ileri düzeyde kas güçlendirici
egzersizlerin de (ağırlık
çalışmaları) vücuda büyük yararlar
sağladığı gösterilmiştir.Egzersiz
bahsettiğim bu sürelerde ve
sıklıkta yapılamasa bile, yerinde
oturup kalmaktan her şekilde
daha iyidir. Yürüyüş veya koşuya
engel ortopedik sorunları olanlar
için bisiklet, eğer buna da
engel varsa yüzme harika birer
alternatiftir.
Tek seferde 1 saati aşan egzersiz
süreleri tavsiye edilmez.Sporun
daha fazlasının sağlayacağı
ilave fayda az, beraberinde
getirebileceği tükenme, bıkkınlık,

kas-eklem sorunu gibi riskler ise
daha fazladır.

Ağır Eğzersizlerden
Kaçının

Uzm. Dr.
Sinan Coşkun TURAN
Kardiyoloji Uzmanı

Egzersiz tempolarına önce
haﬁften başlayıp birkaç hafta-ay
içinde giderek artan bir egzersiz
programından sonra ulaşılması
gerekmektedir.
Alışma dönemi olmadan birdenbire
koşulara, ağır sporlara veya
halı saha maçlarına gitmekten
kesinlikle kaçınılmalıdır.Aç karna
veya yemekten hemen sonra
dolu mideyle yapılan spor da yine
tehlikeli olabilir.
Spor için en uygun vakit sabah
kahvaltısından en az 2 saat
geçtikten sonrası olmakla beraber,
eğer vakit buna müsait değilse haﬁf
bir akşam yemeğinden en az 2 saat
geçtikten sonra da spor yapılabilir.

Spor Sırasında
Vücudunuzu İyi
Dinleyin
Sporda vücudun uyarı sinyallerine
zamanında kulak vermek büyük
önem taşır. Spor esnasında
sersemlik, bayılacak gibi olma
hissi veya bayılma, yapılan eforla
orantısız bir nefes darlığı, göğüs
ağrısı, düzensiz kalp atışı hissi
gibi durum yaşayanlar sporu
derhal sonlandırmalı ve hemen
kardiyolojik kontrolden geçmelidir.
Bunun altından kalp hastalığı
veya ciddi bir sorun çıkacağı
anlamına gelmez. Ancak net bir
değerlendirme yapılana kadar
spordan kesinlikle uzak kalmak
gerekir.

Spor yapmak için sağlıklı mısınız?
Yüksek tansiyon öyküsü olanlar nefes
tutmayı-ıkınmayı gerektiren ağırlık
(halter, vücut geliştirme) çalışmalarından
kaçınmalı, hızlı yürüyüş, bisiklet veya
yüzme türü sporlara da ancak tansiyonları
tedavi edildikten sonra yönelmelidirler.
Spora yeni başlayacak olan bireyler önce
önemli kalp hastalığı, aort gibi büyük
damarların hastalığı, ciddi ritm bozukluğu,
şeker hastalığı, yüksek tansiyon, epilepsi
gibi sorunlar veya bunların gizli belirtileri
yönünden iyice sorgulanmalı, EKG ve kalp

ultrasonu (EKO) ile de değerlendirilmelidir.
Böyle yüksek risk grubundaki bireylerde
özellikle koşu, tenis, halter, vücut geliştirme
gibi ağır sporlar, yüksek tempo, hırs ve
heyecanın işe karıştığı yüksek tempolu
sporlar büyük tehlike arz eder. Hafif egzersiz
türleri bu tip sorunları bulunmayan bireyler
içindir. Böyle sorunları bulunan kişilere uyan
egzersiz programları da aslında olmakla
birlikte, bunlar ancak bu konulara hakim
uzmanlarca düzenlenebilir. Vücudun spora
tepkisini ölçmek ve muhtemel olumsuz

coskunturan@centralhospital.com

SAĞLIĞI
VE
SPOR
KALP

sonuçları önceden kestirmek bakımından
Efor Testi çok yararlı olur. Böyle işlemlerle
tıbbi onay verilmiş olsa bile; kışın soğuk
havada spor veya eller-göğüs soğuğa maruz
kalarak yapılan zorlayıcı işler, ağır şeyleri
çekmek, itmek, kaldırmak, sürüklemek gibi
aktiviteler kalp damar hastalığı bulunan
bireyler için sakınca arz eder.
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Fzt.
Sena TÜRKOĞLU
Fizyoterapist

senaturkoglu@centralhospital.com

YETİŞKİNLERDE
DURUŞ (POSTÜR)
BOZUKLUKLARI

İnsan anatomisi gereği ilerleyen
yaşla beraber omurgada öne
doğru eğrilme sonucu duruş
bozukluğu gözlemlenir. 50 yaş
ve üzeri yetişkinlerde duruş
bozuklukları genelde ağrı
şikayetiyle birliktedir. Hastalar
hekime bel, boyun v.b. dejeneratif
rahatsızlık nedeni ile başvurur.
15 günlük tedavi süresinde duruş
analizi sonucunda sorunlu bölge
tespit edilir ve tedavi programına
dahil edilir.

Fonksiyonel Duruş
Bozuklukları
Düşük Omuz: Boyun ve sırt
kaslarının güçsüzlüğüne bağlı olarak
omuzlar önde, boyun genelde
aşağıdadır.
Düzleşmiş Bel: Karın kasları
kuvvetli, beli dik tutan sırt kasları
zayıftır. Bu durumda omurga disk
oluşumlarına binen yük arttığı için
bel fıtığı riski de artmaktadır.

Kemik Dokusu
Kaybıyla Seyreden
Duruş Bozuklukları
Kifoz (kamburluk): Sırt
omurgasının öne doğru
yuvarlanmasıdır. İleri yaş,
obezitede ve osteoporoza bağlı

çökme kırıklarında ilerlemiş kifoz
deformiteleri görülür.
Lordoz (çukur bel): Beldeki
normal çukurluğun artmasıdır.
Karın, sırt, kalça kasları ve bağ
zayıﬂıklarına bağlıdır. Bel ve
bacaklarda ağrıya yol açar.
Kifolordoz: Sırtta kamburluk,
belde çukurluk vardır. Kalça
öne, dizler ise arkaya doğru
eğiktir. Baş öne doğrudur, ancak
kamburluktan dolayı boyun
çukuru artmıştır. Bu rahatsızlığın
görüldüğü hastalarda boyun, sırt,
bel ve bacak ağrıları daha sık
görülür.
Arkaya Eğik Bel: Kalçalar önde,
dizler geridedir. Göğüs kafesinin
öne çıkmasıyla beraber vücut
ağırlık merkezi ayakların ön
kısmına kaymaktadır. Omurga ve
omuzlarda ağrı hissedilir.

Postür Bozuklukları
Nelere Sebep
Olabilir?
Fizik tedavi biriminde tedavi
programı içerisinde ağrılı bölgeye
lokalize sıcak, elektroterapi ve

Hareket sistemi kas, iskelet ve kollajen (kıkırdak, bağ,
fasya) doku olmak üzere 3 ana gruptan oluşur. Bu üç
sistem vücudumuzun ﬁziksel kondisyonunu ve elastikiyetini
mükemmel bir uyum içinde yöneterek kişiye ideal
duruşu sağlar. Duruş bozuklukları, çocukluk döneminden
başlayarak yanlış oturma, yanlış yatma ya da yanlış çalışma
alışkanlıkları sonucu gelişir.

masaj terapisi uygulanarak
gevşeme sağlanır ve kan dolaşımı
düzenlenir. Takibinde problemli
bölgeye özel rehabilitasyon ve
klinik pilates egzersizleri eşliğinde
sağlıklı postür desteklenir.

Basit Gündelik
Postür
Egzersizlerinden
Örnekler:
1 – Arkalıklı bir sandalyede
sırtımızı rulo yapılmış büyük
bir havlu ile destekleyelim.
Dirseklerimiz sandalyenin
arkasında olsun. Nefes alarak
sırtımızı havluya kollarımızı da
sandalyenin arkasına yaslayalım.
5’e kadar sayalım ve gevşeyelim.
2 – Ellerimizi yumruklar aşağı
bakacak şekilde göğüs hizasında
birleştirelim, nefes alarak
dirseklerimizi yana açalım nefes
vererek kapatalım.
3 – Havlu sırtımızda duvara
yaslanalım nefes alalım,
verirken yavaş yavaş dizlerimizle
esneyelim. 10-15 arasında
hareketi tekrarlayalım.

4- Yüzünüz duvara dönük havluyu
elimide olabildiğince duvarda
yukarıya yükseltelim. 5’e kadar
sayıp gevşeyelim.

Hangi Spor
Yapılmalı?
7’den 70’e herkesin en iyi
sporu yüzmedir. Özellikle
sırtüstü yüzmede omurga ağırlık
taşımadan esnek ve kıvrımsal
hareketini tamamlar buda
omurgaya tam elastikiyet sağlar.

Hangi Spor
Yapılmamalı?
Omurga problemli kişiler için
tenis, basket, binicilik ve
tırmanma yasak sporlardır.

GEBELİK ZEHİRLENMESİNE
DİKKAT!

Opr. Dr.
Aslı ALAY

aslialay@centralhospital.com

Hamilelik sürecinin son 3 ayında ortaya çıkan gebelik zehirlenmesi; düşüğe, erken doğuma ve en
önemlisi anne bebek riskli durumlara neden oluyor. Özellikle gebelik boyunca dinlenme fırsatı
olmayan ve çok çalışan anne adaylarında ortaya çıkma riski yüksek görülüyor.

Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi),
sadece gebeliğe bağlı ortaya çıkan,
doğumdan kısa bir süre sonra
düzelen ve nedeni tam olarak
bilinemeyen bir hastalık. İdrarda
protein kaybı ile başlayan gebelik
zehirlenmesi, normalde damarların
içinde bulunması gereken sıvının,
damar dışına çıkmasıyla, eller
ve bacakların şişmesine yol açar.
Devamında anne adayının tansiyon
seviyesi zamanla yükselmeye
başlar. Bu durumda gebelikte
en sık rastlanılan problem olan
hipertansiyon da görülebilir.
Hipertansiyon tüm gebeliklerin
yüzde 12-15’inde görülür ve bunun
da yaklaşık yüzde 70’indeki neden
preeklampsidir.

Çok Çalışan Anne
Adayları Risk Grubu
Gebelik zehirlenmesi, 18 yaş altı ve
30 yaş üzerindeki gebeliklerde, ikiz
gebelikler gibi çoğul gebeliklerde,
bebeğin suyunun fazla olduğu
durumlarda, kan şekeri yüksekliği
olan şeker hastalığı ve kronik
yüksek tansiyon sorunu olan

gebelerde daha sık ortaya çıkar.
Özellikle gebeliği boyunca dinlenme
fırsatı olmayan ve çok çalışan anne
adaylarında da ortaya çıkma riski
yüksektir.

Tedavide Erken Tanı
Önemli
Preeklampside önemli olan
tanının erkenden konması ve
sınıﬂandırmanın doğru yapılmasıdır.
Gebelik zehirlenmesi, erken
dönemde fark edildiğinde tedavisi
mümkün olan, geç dönemde ise
anne adayının ve/veya bebeğin risk
altında olacağı bir hastalıktır. Doğru
sınıﬂandırma ile idrarda protein
kaybının miktarına ve annenin
tansiyon ölçümlerine dayanarak
haﬁf, orta ve ağır preeklampsi
ayrımı yapılır.

Preeklampsinin
Belirtileri
Ani ortaya çıkan kilo artışı,
yüzüklerin parmağa dar gelmesi,
yüzde şişme, halsizlik, bilinç
bulanıklığı, unutkanlık, uykuya
eğilim, bebek hareketlerinin
azalması, karın ağrısı, gözlerde
sinek uçuşması hissi, ani görme
bozuklukları, az görme ya da ani
görememe, karaciğer bölgesinde
ağrı, ani başlayan bulantı ve kusma,
göz aklarında veya vücutta sararma
ve az idrar yapmadır.

Gebelik zehirlenmesinde
iki grup: Hafif ve orta
preeklampsi
Haﬁf preeklampsi grubunda sık
poliklinik kontrolleri ile ayakta takip
önerilirken, orta preeklampsi grubu

hastane şartlarında izlenmesidir.
Haﬁf preeklampsi grubunda anneye
gerekli eğitim verilerek evde kendi
kendine izlemesi sağlanır. Tansiyon
ölçümleri ile idrarda protein
testinin belli aralıklarla yapılmalı
ve diğer klinik durumlar hakkında
yeterli bilgilendirilmesi ile durumda
ağırlaşma olduğunda hastaneye
başvurması istenmelidir. Fiziksel
aktivitesinin kısıtlanması yani
hastanın dinlenmesinin şart olduğu
anlatılmalıdır.
Orta preeklampsi grubu ise,
mutlaka hastane şartlarında
izlenmeli ve her an ağır
preeklampsi haline
dönüşebileceği akılda
tutulmalıdır. Bebeğin
akciğer gelişimi
açısından uygun
haftaya ulaşıldığında
(34.hafta ve üzeri)
doğum planlanmalıdır.

Anne-bebek takip
edilmeli
Preeklampsinin erken
başlaması ve uzun sürmesi
bebeğe giden besin
maddelerinin azalmasına ve
rahimiçi

gelişme geriliği oluşmasına yol
açabilir. Bebeğe giden oksijen azlığı
bebekte sıkıntı oluşmasına neden
olabilir. Ani ortaya çıkan bebekte
sıkıntı hali, plasentanın erken
ayrılması ve gelişme geriliği neden
olabilir.
Haﬁf preeklampsi olgularının yakın
izlenmesi, orta ve ağır olguların
hastane şartlarında incelenmesi
gerekmektedir.
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Uzm. Dr.
Hasan ÜNLÜTÜRK
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı

hasanunluturk@centralhospital.com

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜK

Öksürük Nedir? Nasıl
Oluşur?
Normalde solunum yolu mukozası,
üzerindeki tüysü yapılar ve ürettiği
mukus ile virüs, bakteri, toz zerresi
gibi yabancı maddeleri vücuttan
uzaklaştırır. Enfeksiyon sırasında
bozulan bu mekanizmanın yerine
öksürük reﬂeksi aktiﬂeşir. Ayrıca
yabancı maddeyi atabilmek için
balgam üretimide artar. Burundan
akmak yerine boğaz gerisine doğru
akan sümüksü salgı boğazı tahriş
ederek öksürüğü başlatır.
Kış aylarında soğuk algınlığı
sendromuna neden olan virüsler
ve bakteriler daha yaygın olarak
havada bulunur. Dolayısıyla bu
mevsimde çocuklarda öksürük daha
sık görülür.

Öksürük Hastalığa
Göre Farklılık Gösterir
mi?
Öksürük değişik hastalıklarda değişik
özellikler gösterebilir. Nezleyle birlikte
olan öksürük ıslak veya kuru özellik
gösterebilir ve bir hafta kadar sürebilir.
Öksürük nezlede genellikle en son
kaybolan belirtidir. Özellikle üst solunum
yolu enfeksiyonuna bağlı öksürükler
gece gözlenir. Yatış pozisyonuyla geniz
akıntısı bronş ağacına akar ve öksürük
reﬂeksini uyarır. Ateş, burun akıntısı ve
öksürük genellikle gribal bir enfeksiyon
bulgusu olsa da, 39 dereceyi aşan

ateş ve sıkıntılı solunum zatürree gibi
daha ciddi solunum yolu hastalığını
da akla getirir. Öksürük öğürme
reﬂeksini uyararak kusmaya neden
olabilir. Kusma devam etmedikçe bu
korkulacak bir durum değildir.

Uzun Süreli Öksürük
Hastalık Habercisi
Olabilir
Özellikle yuvaya giden çocuklarda
peş peşe gelen soğuk algınlığı,
öksürüğün haftalarca sürmesine
yol açabilir. Çocuğunuzun öksürüğü
1 ayı geçiyorsa astım, alerji,
sinüzit gibi solunum yollarının
aşırı duyarlılığından kaynaklanan
durumlar akla gelmeli ve doktora
danışılmalıdır.
Öksürük başka hastalıkların da
belirtisi olabilir. Örneğin havlama
tarzında öksürük krupta, iç çeker
gibi öksürük boğmacada, göğüste
ötmeyle birlikte öksürük astımda
görülür.
6 aydan küçük bebeklerde öksürük
bebeği yorabilir. Özellikle sonbaharkış mevsiminde yaygınlaşan RSV
(Respiratory syncythial virüs) daha
büyük çocuklarda nezleye neden
olurken, bebekler alt solunum
yollarını ve akciğerlerini etkileyecek
ciddi solunum zorluğuna yol açabilir.

Ev Ortamı Öksürüğü
Tetikleyebilir
Ev içi ortamda öksürüğe yol açabilir.
Eğer evden çıktıktan birkaç saat
sonra belirtiler haﬁﬂiyor ve yeniden
eve dönüldüğünde başlıyorsa evin
içindeki havada tahriş edici maddeler
bulunduğundan kuşkulanmak gerekir.
• Evde yakıtlardan çıkan gazlar
• Sigara dumanı
• Evdeki kimyasal maddeler
• Toz ve nem
• Dekorasyon

Öksüren
Çocuğa Neler
Uygulanmalıdır?

Öksüren Çocuk Ne
Zaman Doktora
Götürülmelidir?

Ailenin bu konuda sabırlı olup,
doktorların yönlendirdiği şekilde
davranmaları gerekir. Unutulmamalı ki
her üst solunum yolu enfeksiyonundan
sonra 6-8 hafta öksürük devam
edebilir. Öksürüğü kesmek ailelerin
amacı olmamalıdır. Altta yatan neden
tedavi olunca öksürük de geçecektir.
Tüm dünyada ciddi olarak dikkat
çekilen nokta, öksürük kesmek için
değil yumuşatmak ve kolaylaştırmak
için özellikle çocuklarda ilaç dışı yollar
kullanılmasıdır. Bunlar serum ﬁzyolojik,
bitkisel buharlar gibi yan etkisi olmayan

• Evde yardımcı yöntemlerle sonuç
alamadıysanız

yollardır.

Öksürüğü
Yumuşatmak ve
Kolaylatmak İçin
Uygulanacak Basit
Yöntemler
• Sigara içmeyin
• Bol Su içirin
• Havadaki nemi arttırın
• Gerektiğinde Doktorunuzun
Önerdiği Öksürük Kesici İlaçları
Kullanın

• Öksürük giderek artıyorsa
• Hırıltı varsa
• Ateş yükseliyorsa, çocuk
doktoruna başvurmalısınız.
• Özellikle doktor önerisi
olmadan ezbere öksürük şurubu
kullanmanın yarar değil zarar
verebileceğini unutmamalıdır.
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Çocuklarda İnternet
Kullanımına Dikkat!
Günümüz teknolojisinde çocukların
internet ve bilgisayardan uzak
kalmaları mümkün değildir. Çocuklar
bilgisayar aracılığıyla olmasa bile,
cep telefonları ve tabletler sayesinde
internet ile tanışırlar. Bu renkli
dünyayı keşfetmek ve bu dünyanın
içinde vakit geçirmek isterler.
İnternet ve bilgisayara olan ihtiyacın
şekli ve şiddeti çocuğun yaşına
göre değişim gösterir. Bu durumda
değişmemesi gereken tek faktör,
çocukların internet kullanımında anne
ve babanın denetimi ve kontrolünün
mutlaka olmasıdır. Bilgisayar ve
internetin doğru ve denetimli
kullanımı; çocuğun sosyal, duygusal,
bilişsel gelişimi için yararlıdır.

İnternet, 2 Yaş Öncesi
Çocukların Gelişimlerini
Etkiler Mi?
0-6 yaş arası dönemde çocukların
zihinsel, duygusal, sosyal ve dil
gelişimleri hızlıdır. Bu dönem de
sosyalleşmeleri aile içinde başlar ve
okul öncesi dönem ile devam eder.
Çocuk kendini ifade etmeye, tepki
göstermeye, insanlarla birlikte vakit
geçirmeye, yeni arkadaşlar tanımaya,
oyun oynamaya ve akademik olarak
yeni şeyler öğrenmeye ihtiyaç
duyar. 2 yaş öncesindeki çocuklara
bilgisayar ve internet kullandırılması,
gelişim dönemlerine ait bu özellikleri
engeller. Bu nedenle 3 yaş sonrası
çocukların anne ve babanın
denetiminde internet kullanımına
başlaması gerekir.

Ne Kadar Süre
Bilgisayar Başında
Durulmalı ?
2 ile 4 yaş arasındaki çocukların
dikkat süreleri 20 dakika ile sınırlıdır.
Çocuğun 20 dakikadan fazla
bilgisayarla ilgilenmesi zararlı olur.
Çocuk, özellikle bu dönemde anne
ve babanın kucağında bilgisayar
kullanmalıdır. Küçük çocukların
zihinsel gelişimlerine uygun oyunlar,

çizgi ﬁlmler sadece anne ve babaları
yanlarındayken kısa süreli olarak
izletilmelidir.

5-6 Yaş Arası Çocuklar
Bilgisayarı Tek Başına
Kullanmak İster. Bu
Durumda Ebeveynler
Nasıl Davranmalı?
5-6 yaş arası çocuklar ise, bilgisayarın
başında tek başına vakit geçirmek
ister. Bu dönemde çocuk bilgisayar
kullanırken anne ve babanın
yanında olması yeterlidir. Çocuğun
ne yaptığını anne ve baba mutlaka
görmelidir. Çocuk dış dünyayı merak
eder ve yeni şeyler öğrenmek ister.
Bu merakın giderilmesi anne ve
babanın sunacağı imkanlarla olabilir.
Yaşına uygun olmayan bilgiler
çocuk için bilgi kirliliği olacaktır. 5
ile 8 yaş arasındaki çocuklar için
internet kullanımı haftada en fazla
3 gün, 1 saat olmalıdır. Ayrıca
çocuğun bilgisayarı çok iyi kullanıyor
olması çocuğun çok zeki olduğunu
göstermez.

Bilgisayar Evde Nerede
Durmalı?
Çocuğun odasında bilgisayar
bulundurmak oldukça risklidir.
Çocuğun odasında bilgisayar
bulundurmak; aile içinde izolasyonu
sağlar, paylaşmayı azaltır ve
çocuğun sanal dünyada kendine
farklı bir dünya yaratması için
zemin hazırlanmış olur. Bu sebeple
bilgisayarın ailenin ortak kullanım
alanında kontrollü olarak kullanılması
gerekir.

Yaşı Büyük Çocuklarda
Bilgisayar Kullanımına
Dikkat!
Büyük çocuklar için haftanın kaç
günü, kaç saat bilgisayarı kullanması
gerektiğinin çocukla birlikte
planlanması; çocuğun iç denetim ve
kontrol duygusunu oluşturur. Dikkat
edilmesi gereken nokta; anne ve

babanın çocuklarına internetten
farklı, ilgi çekebilecek seçenekler
sunmasıdır. Yaşı büyük çocuklar
bilgisayar ve interneti ailelerinden
uzaklaşma aracı olarak kullanmaya
başlıyor ise, bu durum aile içi
iletişimde ciddi sorunlar olduğunun
işaretidir.

İnterneti Yasaklamak
Çözüm Değil
Çocuğun bilgisayar ve internet
ile tanışması anne ve babasının
denetiminde olmalıdır. Bilgisayarın
odasında olmaması, kullanım
süresinin kısıtlı olması, bilgisayarı
kullandığında anne-babanın
yanında olması, güvenlik için şifre
konulması, oynayacağı oyunların
birlikte seçilmesi gerekir. Günümüzde
interneti kullanmayan birey yoktur.
İnterneti yasaklamak çocuğu hem
anne ve babasından uzaklaştırır
hem de yalan söylemesine teşvik
eder. İnternetten öğrenilen bilgiler
okulda ve sosyal hayatta doğru
kullanıldığında çocuk için yararlı
olur. Bilgisayar başında fazla vakit
geçirmek, çocuğu asosyalliğe iter. Bu
nedenle çocuk için farklı seçenekler
yaratılmalıdır. Çocukla vakit
geçirilmeli, konuşulmalı, paylaşım
içinde olunmalıdır. Çocuklar duygusal,
sosyal ve bilişsel tatmini ve güven
hissini, sanal dünya yerine ailesinden
sağlamalıdır.

Uzm. Psk.
Aycan BULUT
Klinik Psikolog

aycanbulut@centralhospital.com

Modern yaşamın bir gereği haline gelen bilgisayar ve internet kullanımı, şüphesiz çocuklarında hayatına girdi.
İnternetin iletişim ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda yararları olduğu bilinse de, çocuklarda yarattığı
psikolojik ve sosyal olumsuz etkilerinin yanı sıra tehlikeler içerdiği de yadsınamaz bir gerçek.

Yanlış İnternet
Kullanımı, Aile Ve
Sosyal İlişkilerde Sorun
Oluşturabilir
Çocukların yanlış ve fazla internet
kullanımı, aile ve sosyal ilişkilerinde
sorun yaratır. Zamanının çoğunu
bilgisayarda geçiren çocuklarda
derslere karşı ilgide azalma, dikkat,
konsantrasyon ve motivasyon
eksikliği, dil gelişimlerinde gerileme
görülür. Küçük yaşlardan itibaren
kontrolsüz internet kullanımı
çocukta bağımlılık yaratır. Yaşına
uygun olmayan sitelere girmek
çocuğun kafasını karıştıracağı gibi,
çocuğu şiddet ve cinsel içerikli
programlara alıştırır. Anne ve
baba kontrolü olmadan kullanılan
internet çocuğa sınırsızlık yaşatır.
İnterneti kendi kontrolünde kullanan
çocuklar yabancı kişilerle iletişime
geçebilir. İçki, alkol ve uyuşturucu
gibi özendirici sitelere girebilir. Bu
istenmeyen kullanım
modelleri çocuğun
kişilik gelişimini
olumsuz etkiler.
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Sare Bebeğin “Normal
Doğum” Yolculuğu

Medine BUDAK, RN
Gebe Eğitim ve Yenidoğan
Ev Ziyaretleri Program
Koordinatörü

medinebudak@centralhospital.com

Yeni Yılın İlk Günlerinde, 1600. Yenidoğan Ev Ziyaretimizi Yücel Ailesinin Evinde Gerçekleştirdik. Oldukça
keyifli bir Normal Doğum hikayesi olan Emel Hanım ve eşini bu süreçte sürekli destekleyen Caner Bey’le
gerçekleştirdiğimiz ropörtajın, normal doğum düşünen aileler için cesaretlendirici olması dileklerimizle...

Central Hospital’da
Doğum Yapmaya Nasıl
Karar Verdiniz?
Hamileliğimi öğrenir öğrenmez
interneti aktif kullanan bireyler olarak
hemen en doğru hastane ve en
doğru hekimi araştırmaya başladım.
“Normal doğum” araştırmalarım
sırasında, popüler kadın sitelerinde
Central Hospital ve hekimim Fatma
Nur Hanım’ın çokça konuşulduğunu
ve memnuniyetin yüksek olduğunu
gördüm. Hastaneye gidip doktorumuz
ile tanıştığımızda ne kadar doğru
bir tercih yaptığımızı görmüş olduk.
Biz en iyi hastane neresi ise oraya
gitmeye razıydık, bu hastane karşıda
da olabilirdi. Hastanenin evimize yakın
olması bonusu oldu.

Normal Doğum
Kesinlikle Her
Annenin Ve Babanın
Tatması Gereken Çok
Özel Bir An...
Ben Avrupa’da yetişmiş bir anne
adayı olarak doğumumu kesinlikle
normal doğum olarak gerçekleştirmek
istiyordum. En büyük endişem ise son
dakikada olumsuz bir durum olması
ve sezaryen doğum gerçekleştirmekti.
Hem ben hem de eşim, Central’in
düzenlediği ücretsiz gebe ve baba
eğitimlerine katılarak genel yaklaşımı
öğrenmeye çalıştık. Eğitimlerde de
sürekli normal doğum konuşulması bizi

rahatlattı. Eşim, benimle birlikte normal
doğuma girdi. O anda eşimin desteğine
çok ihtiyacım vardı. Elimi tutarken
elini o kadar sıkmışım ki ve kendisi de
o andan etkilenip kendisini o kadar
kasmış ki, çıktığında beli tutulmuştu ve
elini hissetmiyordu.

Central Hospital’ın
Gebe ve Baba
Eğitimleriyle
Bebeğimize
Hazırlandık
Doğumuma 4 gün kalmıştı. Doktorum
muayenesini yaptıktan sonra bebeğin
henüz inmediğini söyledi. Eyvah, acaba
sezaryen mi olacak diye endişelenirken
doktorum “ bol bol yürüyüş
yapacaksın, 2-3 güne kadar inmesini
bekleyeceğiz” dedi. Biz de o gün
eşimle caddeye gittik, yürüyüş yaptık.
Evde bulunduğum sürede suyumun
geldiğini görünce eşim internetten
bilgi almaya çalıştı. Düzenli kasılmaların
gelmesini beklememiz gerektiği
yazıyordu. Fakat Gebe Eğitiminde Arzu
Ebe, “suyunuz geldiği anda hastaneye
gelmelisiniz” demişti. Aklıma o
anda Arzu Hanımın sözleri geldi ve
eşime “hemen hastaneye gidiyoruz”
dedim. İyi ki de hastaneye gelmişiz.
Meğer haﬁf kasılmalar dediklerim
doğumun başladığını gösteren düzenli
kasılmalarmış. Ebe hanım muayene
ettiğinde neredeyse doğum yapmak
üzere olduğumu anladık. Hastaneye
geldikten yaklaşık 1 saat sonra Sare
kollarımdaydı.

Hamile Pilatesine
Katılamadım Ama
Yeni Anne Pilatesi İçin
Randevumu Şimdiden
Aldım.
Ben çok aktif bir gebelik süreci
geçirdim. Öyle ki, sancılarımı bile
hissetmemişim. İçimde kalan tek şey
çok istememe rağmen Central’in

Hamile Pilatesine gidememek
oldu. Ama Yeni Anne Pilatesi
için şimdiden randevumu
aldım ve doğumdan sonra eski
formuma kavuşma sürecini pilatesle
sağlayacağım.

Normal Doğumun
Duygusu Çok Yüksek
ve Anneler İçin Büyük
Bir Kolaylık
Normal doğumu bütün anne adayların
tavsiye ediyorum. Benim doğumum
kolay bir doğum oldu ve anne
adaylarının olumlu düşünerek bu
süreci güzel bir şekilde tamamlaya
bileceklerine inanıyorum. Bebeğin
dünayaya geliş anına hem kendiniz
hem de eşiniz şahit oluyor. Müthiş
bir duygu, tarif edilemez, ancak
yaşanır... Ben aksam 22.00’da doğum
yapmıştım. 24 saatimiz dolmadan
Doktorum Fatmanur Hacıbaloğlu
çıkabileceğimizi söyledi. Hatta espirisini
bile yaptık; o kadar ikram ve hazirlik
yapıldı, bari yakinlarimiz gelsin de
görsün dedik. İyileşme süreci de bir o
kadar hızlı oluyor normal doğumun.
Bütün gebelere normal doğumu tavsiye
ediyorum. Eğitimlerle bilinçlenirlerse
korkularını yener ve psikolojik olarak

kendilerini hazırlarlar. Ve tabii bir de
doğru hastaneyi seçmeleri lazım.

Central Hospital, Anne
ve Babaları Düşünen
Bir Hastane
Hekim, hemşire, ebe ve tüm
kadroya teşekkür etmek istiyorum.
Bizim oldukça telaşlı ve panik
olarak geldiğimiz bir zamanda
bizi sakinleştirmeleri, yılmadan
sürekli emzirmem için uğraşmaları,
normal doğum düşüncemden
vazgeçmememi sağladıkları ve
diğer herşey için çok teşekkürler.
Lohusa şerbeti ve anne güzellik
saati gibi ince detay hizmetler
olması memnuniyet verici. Birşeyi
anlatmadan geçemeyeceğim. Gebelik
eğitiminde bir kek yapmıştı ödüllü
aşçınız. Tarif kartini alip pekmezli
kekten ben de yaptim. Evdekiler
bayildi. Eşim de Baba Eğitimindeki
tuzda tavuğu anlata anlata bitiremedi.
Biz ücretsiz olarak düzenlenen bir
eğitimde bu kadar ikram ve üst düzey
bir hazırlık açıkçası beklemiyorduk.
Kesinlikle Central, anne ve babaları
düşünen bir hastane.
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KIŞA ÖZEL

BESLENME ÖNERİLERİ

Dyt.
Deniz ŞAFAK
Beslenme ve Diyet Uzmanı

denizsafak@centralhospital.com

Kış mevsimi herkesin bildiği gibi hastalık dönemidir. Bakteriler ve virüsler daha kolay beslenirler.
Bize de düşen önlemimizi almaktır. Her gün yiyoruz içiyoruz ancak ne kadar dikkat ediyoruz ?

Kısa ve uzun vadeli hastalıklardan
korunmak ve de sağlıklı yaşamak
için beslenmemizde yapacağımız
değişikliklerle daha sağlıklı ve
dinç kalabiliriz.
Direncimizin artması için vücudun
ihtiyacı olan besinleri doğru
zamanda ve miktarlarda almak
önemlidir. Gün içersinde 3 ana
öğün mutlaka oluşturulmalıdır.
Her öğünden sonra vücut aldığı
enerjiyle direnç gösterebilir.
Öğünlerin içeriği de bu anlamda
önem taşır.

Tek başına karbonhidratlarla dolu
bir beslenmeden sonra kan şekeri
ani yükseleceğinden ağırlık çöker,
uyku hali bastırır . Bu nedenle
öğünlerde çorba , ekmek , pilav,
makarna gibi karbonhidratları,
et ürünlerini , sebzeyi ve süt
ürünlerini ( süt , yoğurt , cacık ,
ayran vs. ) dengeli almak gerekir.
ilk bakıldığında biraz korkutucu
gelebilir. Bu kadar yiyeceği bir
arada dengelemek zor olacaktır
diye. Oysa hepimizin günlük
beslenmesinde bazen bu denge
kurulmuş olur.
Bir çorbanın arkasından dolmayı
ve yanında yoğurdu hepimiz
yeriz başka bir örnek verecek
olursak etli bezelyenin yanında
pilav ve cacık yenilir. İstediğimiz
4 besin gurubu da bu öğünlerde
tamamlanmış oluyor aslında.
Beslenme düzeninin dışında bazı
besinlerin direnci arttırma ve
bağışıklık sistemini güçlendirmede
önemli etkileri vardır.

A vitamini bağışıklı sistemini
güçlendirmede önemli rolleri
vardır. Havuç , kayısı gibi turuncu
sebze ve meyveleri, yeşil yapraklı
sebzeleri ve brokoliyi beslenmeye
eklemek gerekir.
C vitamininin hastalıklara
karşı koruduğunu herkes bilir.
Özellikle bu mevsimde bolca
bulunan portakala , mandalina ,
greyfurt, biber gibi besinleri daha
sık kullanmaya özen göstermek
gerekir.
E vitamini ihtiyacı için
salatalarınıza 1 kaşık zeytinyağını
eklemeyi unutmayınız.
Demir minerali bağışıklık sistemin
üzerinde çok etkilidir. Bu nedenle
kırmızı et , yumurta , balık , yeşil
yapraklı sebzeler , kurubaklagiller
daha sık tüketilmelidir.

Demirin emilimi için C vitamini
etkilidir. Bu nedenle demirden
zengin besinler tüketildiğinde C
vitaminini almayı unutmayınız.
Beslenmede yapılacak
düzenlemelerle birlikte günlük
hayatımızda bazı alışkanlıklara
da dikkat edilmelidir. Stres , her
ne kadar kaçması zor olsa da
bağışıklık sistemimizi baskıladığı
bir gerçektir. Bu nedenle bazı
alışanlıklarımızı değiştirmekte
fayda vardır.
Uyku , direncin artması için
gereklidir. Her bireyin kendi
ihtiyacına göre günlük 6-8 saatlik
uykuyu alması gerekir. mümkün
olduğunca aynı saatlerde yatılıp
aynı saatlerde kalkmaya özen
göstermelidir.

Aslında hiç zor olmayan bu değişiklikleri yaparak
hastalıklara daha az yakalanabiliriz. Özellikle hastalıkların
kapımızı zorladığı şu günlerde…
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İMPLANT NEDİR
Dt.
Gökçe ÇETİN
Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı

gokcecetin@centralhospital.com

Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacıyla yerleştirilen, bir süre sonra kemik dokusuyla
kaynaşan, doğal bir diş gibi iş görebilen, uygun maddeden yapılmış çoğunlukla titanyumdan oluşan vidalardır.

Genellikle ilerleyen yaşa bağlı
kemik kaybı, diş çürüğü veya
zamanla oluşan aşınmalara bağlı
diş kayıplarında çene kemiğine
uygulanarak kaybedilen
dişin kök vazifesini görürler.
Sonrasında implantların üzerine
çiğneme fonksiyonunu yerine
getirebilecek dişler uygulanır.

İmplant Neden Tercih
Edilir?

bir bireyde uygulama esnasında
ağrı oluşturmaz.

Diğer dişlerin ve dokuların
sağlığını korur (tek diş
eksikliğinde çekilen
dişin etrafındaki dişlerin
aşındırılmasına gerek kalmaz)
Tam protez kullanan bireylerin
protezlerinin tutuculuğunu
arttırır.Protezin ağızda hareketini
azaltır.Doğal diş kökü vazifesini
görerek çiğneme kuvvetini
arttırır.

Dişler Ne Zaman Hazır
Hale Gelir ?

İmplant Nasıl
Uygulanır?

• Birden fazla dişini kaybetmiş bireyler de

İmplantlar çene kemiğine lokal
anestezi altında tek seansta ,
sayıca fazlaysa birkaç seansta
uygulanabilir. İmplant sağlıklı

• Ağız içi dokuları sağlıklı bireylerde

İmplantın çene kemiğine
uygulanması sonrası bir iyileşme

ve kemikle kaynaşma
(osseointegre) süresine ihtiyaç
vardır.Bu alt çene için daha sıkı
bir kemik yapısına sahip olması
dolayısıyla 2-3 ay üst çene için
3-4 ay kadardır. Bu süre sonunda
implantların üzerine dişlerin
yapımına başlanabilir.

İmplant Kimlere Uygulanır?
• Tek diş eksikliği ( diş çekimini takiben)

• İleri yaşa bağlı tam diş eksikliği durumlarında

• Yeterli çene kemiği boyutlarına sahip bireylerde
• Diş çekim sonrası çene kemik kaybının ileri derece olmadığı
durumlarda
• Bağışıklık sistemine ait sürekli bir rahatsızlığı olmayan bireylerde
• Diş sıkma alışkanlığının aşırı olmayan bireylerde uygulama
yapılabilmektedir.

İmplantın Avantajları Nelerdir?
• İmplant diğer köprü ve protezlere göre çok daha iyi çiğneme
fonksiyonu sağlarlar.
• Estetik ve dayanıklılık bakımından da oldukça üstündürler.
• Hareketli protez kullanma zorunluluğundan ve zorluğundan kurtarır,
implant bu bakımdan daha önceden hareketli protez kullanan kişilerin
özgüveninin geri kazanılmasına yardımcı olur.
• Çene kemiği erimeleri implant sayesinde azalır.
• Dogal Dişlerin aşındırılıp köprü yapılması zorunluluğunu ortadan
kaldırır.
• Dişeti ve kemiği desteklediği için köprü protezlere oranla daha doğal
ve estetik sonuç verir.
• İmplant sayesinde Daha sağlıklı ve dengeli beslenme sağlanır.

Ilgaz

GÜZEL
ÜLKEMİZİ
TANIYALIM

GEZİLECEK YERLER
ILGAZ DAĞI Batı Karadeniz bölgesinde güzelliği ile
meşhur bir sıradağ.

Yılın yarısında karlarla kaplı yüce dağları,
topraklarının üçte birini kaplayan
ormanları pek çok turizm çeşidine
elverişli yaylaları, sevecen insanları ve
geleneksel konukseverliği ile doğayla
baş başa kalmak ve şehir hayatından
uzaklaşmak isteyenler için idealdir.

TAŞ MESCİD Sekçuklu döneminden kalma mescidin
üzerinde birbirine dolanmış iki yılanın tasvir edildiği
ve günümüzde “Tıp Sembolü” olarak kullanılan motif
bulunan taş mektep.

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARK Dört mevsim zaman
geçirilebilecek, huzurlu atmosferi ve bol oksijenli
havasıyla önemli bir park.

ILGAZ KAYAK MERKEZİ Kış ve kayak turizminin
önemli merkezlerinden olan ve otellerin yer aldığı
kayak merkezi.

DERBENT İstiklal Savaşı sırasında şehit düşen

MUTLAKA YAPINIZ...
• Ilgaz dağında kayak
YAPMADAN,
• Dağ yürüyüşlerine
KATILMADAN,
• Doğal güzelliklerini görmeden
DÖNMEYİN..

askerler anısına yaptırılan şehitlik ve mesire yeri.

KIRKPINAR YAYLASI Kırk kaynaktan beslenen
yapay bir gölün olduğu bölge.
YILDIZTEPE TURİZM MERKEZİ Dağcılık, doğa
sporları, kamp eğitimi ve diğer spor dallarının
yapılabildiği turizm merkezi.

İNDAĞI KAYA MEZARLARI İnsan eliyle oyulmuş
mağaralar, kaya mezarları ve kayya kiliseleri.
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CENTRAL 10. ULUSLARARASI LİBYA
SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINDA

BAKÜ SAĞLIK TURİZMİ VE İŞBİRLİĞİ
GÜNLERİ

Central Hospital, Türk tıp sektörünün gelişimini ve Türkiye’de sağlık

Central Hospital, Azerbaycan’da düzenlen en 2. Bakü Sağlık

sektörüne paralel olarak büyüyen sağlık turizminin tanıtımına katkı

Turizmi İşbirliği Günleri’ne katıldı. Medikal Direktör düzeyinde

sağlamak üzere Libya / Trablus’ta düzenlenen 10. Uluslararası Libya

katılım sağlanan programda, Birebir görüşmelerle çok sayıda sağlık

Sağlık ve Medikal Fuarına katıldı.

kuruluşu ve turizm şirketleriyle temas kurularak ülkemizin sunduğu
sağlık hizmetlerinin tanıtımına katkı sağlandı.

CENTRAL ETKİNLİKLERİ
Central Hospital başlattığı yeni twitter uygulamaları ile takipçilerine ayrıcalıklar sunuyor.

TWITTALK– (ONLINE SAĞLIK) SÖYLEŞİLERİ
Sosyal medyada öncü uygulamalar yapan Central Hospital, sağlık sektöründe ilk olarak uygulanan twitter üzerinden online sağlık söyleşilerini
gerçekleştiriyor. Yapılan söyleşilerin sonuncusu çocuklarda, kural disiplin
ve sınırlar konusunda gerçekleştirildi. Twitter takipçilerinden gelen sorular
Uzm. Psk. Aycan Bulut tarafından yanıtlarını buldu.

YARIŞMALARI
@centralTR adresini Twitter’da takip eden takipçilerimiz arasında
yapılan RT yarışmaları ile birçok aileye anne bebek paketi hediye
ettik. Sürekliliği sağlanan proje Twitter @centralTR sayfasında her
ay devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin…
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CENTAL HOSPITAL KOZZY
SAĞLIK SÖYLEŞİSİ

GÖNÜLLÜ EVİ
SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ

Kozzy ve Central Hospital işbirliği kapsamında Kozzy Alışveriş ve

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Gönüllü Evinde gerçekleştirdiğimiz

Kültür Merkezinde “Her Yönüyle Göğüs Estetiği Ameliyatları’’ konulu

“Unutkanlık” konulu sağlık söyleşisi Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Emin

sağlık söyleşisi düzenlendi. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Çakır ile gerçekleştirildi. Yoğun katılımın sağlandığı söyleşide, sunumun

Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Sivri ile gerçekleştirilen söyleşide estetik

ardından katılımcılar unutkanlıkla ilgili merak ettikleri soruların

cerrahi yöntemlerine değinildi, İnteraktif olarak katılımcıların soruları

yanıtlarını buldu.

yanıtlandırıldı.

İNTERNET ANNELERİ İLE
BİR ARAYA GELDİK
Central - İnternet anneleri işbirliği ile gerçekleşen “Lohusalık Dönemi”
sağlık söyleşisi yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Uzm. Psikolog
Aycan Bulut gebe ve annelerden gelen soruları yanıtladı. Keyiﬂi
bir etkinliğin ardından katılan anne ve anne adaylarına Central’ın
hazırladığı hediyeler verildi.

10. BABA EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Baba eğitimlerinin ilk bölümünde Uzman Psikolog ‘’Bebekli hayata
hazırmısınız’’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimimizde verilen ara
sonrasında Bebek Hemşiremiz bebek bakımıyla ilgili bilgileri aktardıktan
sonra baba adayımızla birlikte bebek banyosunu uygulamalı olarak
yaptı. Kelebek masajı, gaz çıkartma, göbek bakımı ve bebek bezleme
konularında katılımcılarımızı bilgilendirdi.

Central Hospital Complimentary Publication

STEPPING INTO A NEW LIFE
BY SAYING GOODBYE TO
OVER WEIGHTS IN CENTRAL
What have you
experienced when you
were a child?
I was 7 years old when I had
the trafﬁc accident. I was in
hospital for 6 months after the
accident. I had several surgeries.
I don’t have gall bladder and
appendicitis.I don’t have gall
bladder and appendicitis.
Orthopedical surgeries were
required based on my growth
during my teenage years.
During this period, due to
feeding with liquids for longer
periods, immobility, heavy
cortisone medicines, I had
excessive weights. I can say
that I have spent my entire
childhood this way.

How did you decide
to have Tube Stomach
Surgery?
I did not succeed in losing
weight through diet and
life style arrangements and
searched for surgery options.
My family supported me for
this surgery. After giving the
decision, we started searching
for a surgeon. We have met
with my doctor Prof. De. Rafet
Yiğitbaşı through directions of
some surgeons working in the
public sector. During the general
surgery examination, Dr. Rafet
shared all detailed information,

and all of the possibilities after
the Tube Stomach surgery.
We received approvals from a
health corporation involving
Endocrinology, Psychiatry and
Dietitian and my surgery was
planned.

How Was The Process
at Central After the
Surgery?
Closed surgery (laparoscopic)
procedure lasted about 3.5
hours. I stayed at Central
for 5 days. During the time
I was in the hospital I was
very pleased for the care of
nurses and auxiliary staff. I
started to feel better and
more positive after
my surgery. I was
discharged from
Central with a new
eating plan.

Dilara G. is 23 years old. Her health problems
started 15 years ago after went through a car
accident. After the accident she experienced
considerable injuries and organ losses occurred in
her body. After 12 surgeries within 15 years, she
decided to apply for Tube stomach surgery.

Now What İs Different
İn Your Life?

Thank you Central
Hospital

I consume a liquid diet in the
nutrition menu for initial days.
3 weeks after the surgery, I
started to eat soups and solid
foods. I lost 10 kilos in 3 weeks.
Now, I feel better. I am at the
beginning of this process but I
think that the most difﬁcult part
is over. After my report period is
terminated, I will continue my
current position.

I want to thank my surgeon
Prof. Dr. RafetYiğitbaşı and all of
the caring Central staff.
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Prof. Dr.
Rafet YİĞİTBAŞI
Genel Cerrahi Uzmanı
Medikal Direktör

rafetyigitbasi@centralhospital.com

HEALTH TRAVEL FROM BAKU:
I FELT HOME AT CENTRAL HOSPITAL

Chemotherapy and Surgical
treatment was administered
to 42-year old Ms. F.S.2 years
ago after a diagnosis of “Breast
Cancer”. In the periodical checks
made, a tumor recurrence was
detected in the locality that
matched the former surgical area
on the chest wall.
The patient, who was told that
her treatment could not be
achieved under the conditions
in Azerbaijan, decided to have
her further examination and
treatment made in Turkey.
Several doctors she knows
and her friends from Turkey
recommended Central Hospital
Istanbul in Istanbul and Prof.
Dr. Rafet Yiğitbaşı, General
Surgery Specialist.After the
required correspondences, the
patient came to Turkey and
was examined by Prof.Dr. Rafet
Yiğitbaşı. A recurrence of breast
cancer that also invaded the
chest bone was detected in the
patient. After the examination,
a general screening of the body
was planned to be made by
PET-CT examination. After it was
observed that the problem was
single focused, the situation of
our patient was discussed in an
oncology council in which Prof. Dr.
Rafet Yiğitbaşı also participated.
Even though it was risky, upon

the decision that the patient
might beneﬁt from a surgical
treatment that will remove the
focus, the situation was explained
to the patient.

“Tumor Resection together
with the Chest Bones that
have been involved and
Prosthetic Reconstruction”
operation, which is a very rare
application, was performed on
F.Ş., who said that she trusted
Central Hospital and her doctor to
the utmost degree. Our patient,
who spent the post-operation
period, 2 days of which was in
the intensive care unit, as free
of problems, was discharged
from the hospital on the 8th day
with surgical cure. The patient,
to whom radiotherapy and
chemotherapy would be applied
a few weeks later, went back to
her country so as to spend this
period with her loved ones and
in a way that her hope for a heal
improved.

Would you please tell us
about your health travel to
Turkey?
After a bad experience that I
had two years ago, when the
disease recurred, I considered
being treated in Turkey, where
the health technology is very
advanced. After the researches I
made, I decided to see Prof. Dr.
Rafet Yiğitbaşı at Central Hospital
Istanbul. After the examination
and the PET CT, Professor Rafetand
his team performed the operation
which was quite a difﬁcult one. I
was discharged from the hospital
and came back to my country
nearly one week after the
operation.

Are you satisfied with the
Medical Treatment?
Central Hospital is up to the
world standards and a wellequipped hospital. EspeciallyProf.
Dr. Rafet Yiğitbaşı, who
performed my operation being
in the lead, all the surgical team
was quite professional. They
told me all the risks before the
surgery, and explained all the
medical processes after the
operation. I was affected by the
medical visits made throughout
the period I stayed at Central, the
care given by the nurses and the
health attendants in the ward.
The way I was treated by the
patient services made me feel
home.

What Did You Think About
Staying at Central?
All the details were taken
into consideration in
the patient room that
was prepared for me
in the hospital.
Comfortable
and big single
rooms, the
menus
that were
prepared
specially
for me,
the room
service
that
rendered
cafeteria services,
the TV channels
that were
prepared for the
foreign patients,
the publishings
that were
made by
Azerbaijani
Turkish

giving information related to the
hospital. All those that I listed
and many more specialties were
present in the Central Hospital.

I felt like in my own
country at Central Hospital
Istanbul
With an important decision for a
surgery, I came to a country that
I had never been before.I felt as
if being treated in a hospital in
Bakû thanks to the approach and
sincerity of Central Hospital team.
The ofﬁcials of the international
patient transfer unit also showed
a lot of interest to me. They
continuously visited me. They
immediately solved my problems
and gave me my needs.I forward
my thanks again to all the team.
Thank you Central….
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10th International Libyan
Healthcare and Medical
Exhibition
Central Hospital participated to the 10th International Libyan
Healthcare and Medical Exhibition that is organized in Libya /
Tripoli in order to contribute to the promotion of developing
healthcare tourism parallel to the healthcare sector in Turkey and
development of Turkish medical sector.

2nd Baku Health Tourism
& Cooperation Days
Central Hospital attended the 2nd Baku Health Tourism and
Cooperation Days that is organized in Azerbaijan. Contribution is
made to Promote healthcare services that our country provides
by contacting numerous healthcare institutions and tourism
companies with one on one discussion in the program in which
attendance is performed at Medical Director level.
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Kemijiro N.
Family From Japan

Ms. Fatma A. From Libya

Burn injury complaints of our two guests who came from Libya
with Operation of Libya Healthcare Cooperation, is evaluated and
treated by Plastic, Esthetic and Reconstructive Surgeon Op. Dr.
Ayşegül Sivri. Treatment follow-up and control processes of our
guests, who have left with great satisfaction, still continues at
Central Hospital.

Esra Kaftan - Corporate Communications Manager
Murat Meriç - International Patient Services Manager

Contractor of the Marmaray Project, Japanese Taisei Corporation
Company provides check-up health service to its employees in
frame of the conducted cooperation in Central Hospital under the
administration of our checkup specialist.

Murat Meriç - International Patient Services Manager

Mr. Tariq A. from
Saudia Arabia
Tariq A. faced the inability to defecate for years and was examined by a number of
gastroenterologists and surgeons in America, Germany, and Australia.
Suggestions and medical treatments recover that the patient does not have an organic
problem. The said patient contacted General Surgeon Representative of our hospital Prof.
Dr. Rafet Yiğitbaşı as a result of thorough investigation and suggestions made to him. He
was examined and treatment options were discussed in relation to the disease.
Prof. Dr. Rafet Yiğitbaş explained to his patient that as a result of additional examinations
made at Central Hospital his technique, which is applied in similar diseases, arose from
the one for motility, a rare disease.The patient who declares that he believes and trusts
Central Hospital and our doctor, applied to our hospital again to be operated after going
to his country and making the necessary preparations.
A surgical operation (esophagomyotomy+ Anterior Fundoplication) was applied to our
patient by Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı and Op.Dr. Hakan Bozkurtoğlu who removed muscle
spasms on the bottom end of the alimentary canal with the laparoscopic method.The
patient was discharged from the hospital on the 3rd day with great satisfaction whose
problem was solved indeﬁnitely.
Prof.Dr. Rafet Yiğitbaşı – General Surgery Specialist

