Başarılı Bir Ameliyat Öyküsü

1800. Yeni Doğan Ev Ziyareti

Sevda Zeynalova, bir süre önce göğsünde tespit ettiği şişlik
nedeniyle Radyolog olan kızı tarafından muayene edildi.
Muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda göğsünde
kitle tespit edildi. İşte bu süreçten sonra ameliyat olması
için hastane ve hekim arayışına girildi.

Bir tanıdığım Central Hospital’da doğum yapmıştı ve çok
memnun kalmıştı. Ben de onun tavsiyesi ile Central Hospital’a gelmeye karar verdim.
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Çocukların sağlıklı diş yapısına sahip olabilmeleri için ağız bakımına erkenden başlamak, onlara
da bu alışkanlığı kazandırmak gereklidir. Süt dişleri 6-8 aylıkken çıkmaya başlar ve 34 - 36 aylıkken
toplam 20 adet süt dişi tamamlanır. Dişlerin bakımına ilk dişlerin çıkmasıyla başlanmalıdır.
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Central Uygulaması App Store ve Android’de Hizmetinizde

KAS - İSKELET SİSTEMİ
NORMAL
DOĞUM SAĞLIKLIDIR
Doğumhane salonları, gebelerimize daha
iyi hizmet sunabilmek, doğum sürecinde
kendilerini ev ortamında ve güvende
hissetmelerini sağlamak üzere yenilendi.
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Tatil Bitti,
Şimdi Okul Zamanı
Güzel bir tatil dönemi geçirildikten sonra
aileler ve öğrenciler okul hazırlıkları için
hazırlanmaya başlarlar. Bu dönemde ailelerin en büyük görevi çocukları yeni eğitim
- öğretim dönemine hazırlamak ve okula
gitmek konusunda motive etmektir.
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Önemi
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Kalça Protezi
Ameliyatları
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Omuz Cerrahisinde
Artroskopi Yöntemi
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Merhaba!
Gazete Central’ın 33. sayısı ile sizlerle buluşmanın sevincini
yaşıyoruz.
Bu sayımızda yine keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz konulara değinmeye çalıştık. Gazete Central ile sizlerle paylaşmak istediğimiz bazı konulara da bu bölümde değinmeye çalışacağız.
Central Hospital, medikal kadrosunu ve Kadın Doğum birimini
siz değerli misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için
zenginleştirmeye devam ediyor. Kadın Doğum branşında
alanında uzman hekimler aramıza katılıyor. Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı / Tüp Bebek Doç. Dr. Tülay Okman Kılıç, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı / Perinatolog Op. Dr. Mustafa Kır
poliklinik hizmeti vermeye başlıyor.
Hastanenin Doğumhane salonları yenilendi. Yeni bir görünüm
kazanan doğumhanelerin görüntülerini gazetenin iç sayfalarında bulabilirsiniz. Teknolojik cihaz donanımı olarak Üroloji
hastalarının idrar yolu ve mesane görüntüleme ve tanı yöntemi
olan Flexible Sistoskopi cihazı uzman Ürolog yönetiminde
hastalarımıza hizmet vermeye başladı.
Bilimsel toplantıların bu ayki konusu genetik gelişmeler ve klinik
birimlere yansıması hekimlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Ayrıca
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ekibimiz, misafirlerimize daha iyi
hizmet verebilmek amacıyla dönemsel toplantılarını tamamladı.
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.
Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
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Medikal Direktör
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Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzmanı
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1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi
Yüksek Lisansını tamamlayan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, aynı kurumda
1997’de Genel Cerrahi Uzmanlığını tamamladı. 1997 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.

Opr. Dr. Bülent Arslan
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

6-15

1989 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Opr. Dr.
Bülent Arslan, 1998 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde Beyin Cerrahisi Uzmanlığını tamamlamıştır.

Opr. Dr. Hüseyin Ekici
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı

Üroloji Uzmanı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

1985 Gata Askeri Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Hasan Dursun
1988 yılında Gata Askeri Tıp Fakültesinde Uzmanlığını tamamlamıştır.
2012 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Medine Budak

1998 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr.
Yusuf Temiz, 2006 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A. D.
Uzmanlığı’nı tamamlamıştır. 2008 yılından itibaren Central Hospital’da
görev yapmaktadır.
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Prof. Dr. Hasan Dursun

13
17

5-6

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

Opr. Dr. Meryem Küçükaşçı Çağdaş

2002 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan
Dt. Levent Mehmet Kalkan, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Otetik
Diş Tedavisi üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. 2014 yılından
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Opr. Dr. Yusuf Temiz

Nöroloji Uzmanı

10

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

Dt. Levent Mehmet Kalkan

Uzm. Dr. Gamze EROĞLU ARIĞ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Fizik Tedavi ve Rehberlik Uzmanı

Opr. Dr. Cuma Kılıçkap
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

14

Uzm. Psk. Aycan Bulut

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Yöneticisi, Gazete Central Editörü
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 Central’ın editörlüğünü de sürdürmektedir. 2012
yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.
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1978 Ege Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Cuma
Kılıçkap 1985 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesinde
Uzmanlığını almıştır. 2011 yılından itibaren Central Hospital’da
görev yapmaktadır.

Burcu Cumbul

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.

6

1974 İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan
Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan 1982 yılında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Fizik Tedavi Uzmanlığını tamamlamıştır.
2007 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.
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2006 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan
Opr. Dr. Meryem Küçükaşçı Çağdaş, 2012 yılında Maltepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Uzmanlığını
almıştır. 2014 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Kurumsal Performans Geliştirme Müdürü

Uzm. Dr. A.Şahap Demirboğan

Emzirme Danışmanı

12

2013 yılında Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu
olan Burcu Cumbul 2014 yılından itibaren Central Hospital’da görev
yapmaktadır.

Klinik Psikolog

16

2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan
Uzm. Psk. Aycan Bulut Bulut 2012 yılında Haliç Üniversitesinden
Uzmanlığını almıştır. 2010 yılından itibaren Central Hospital’da görev
yapmaktadır.
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AZERBAYCAN’DAN GELEN MISAFIRIMIZIN

BAŞARILI BİR AMELIYAT ÖYKÜSÜ

twitter.com/CentralTR
facebook.com/CentralHospital

Sevda Zeynalova, bir süre önce göğsünde tespit ettiği şişlik nedeniyle radyolog olan kızı
tarafından muayene edildi. Muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda göğsünde kitle
tespit edildi. İşte bu süreçten sonra ameliyat olması için hastane ve hekim arayışına girildi.

Azerbaycan’daki Süreci
Anlatır Mısınız?

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzm.
rafetyigitbasi@centralhospital.com

Azerbaycan’da kimya mühendisi
olarak bir fabrikada laboratuvar müdürü olarak çalıştıktan sonra bu sene
emekli oldum. Emeklilikten kısa bir
süre sonra göğsümde kitleyi farkettim.
Kızım doktor olduğu için önce ona konuyu anlattım. Beni muayene etti. Muayene sonrasında memede bir tümör
olduğunu ve bu tümörün aydınlatılması gerektiğini söylediğinde ne hissedeceğimi bilemedim. Öncelikle tümörün
patolojik incelemesinin ve gerektiğinde
yapılacak operasyonun belirlenmesi
için hekim görüşüne başvurduk. Kızım
çalıştığı hastanenin başhekimine nereyi önerebileceğini sordu. Başhekim,
kendisinin de hocası olan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı’nın İstanbul Central Hospital’da görev yaptığını ve meme kanseri
konusunda uzman bir genel cerrah
olduğunu söyledi. Sonra hastane ile
iletişime geçerek doktorun raporlarımı
değerlendirmesini bekledik. Değerlendirme sonucunda ameliyat kararı çıktı.

Central Hospital’da
Neler Yaşadınız?
İlk defa geldiğim İstanbul’da Central
Hospital’a ameliyat olmak için yattım.
Yatışımın yapıldığı gün Prof. Dr. Rafet
Yiğitbaşı, beni tekrar muayene ederek
tedaviye yönelik yapılacakları anlattı ve
hemen ertesinde ameliyat planı yapıldı. Ameliyattan sonra 3 gün hastanede
kaldım. Doktorum tarafından kontrollerim yapıldı. Her istediğimi doktoruma sorabildim. Taburcu olacağım gün
bundan sonra tedaviye nasıl devam
edileceğinin bilgisini aldım. Cerrahi tedavinin ardından bir ay sonra radyoterapiye başlanılacak. Ara kontrollerle
Central Hospital’da hastalığımın takipleri yapılacak.

Kendimi Evimde Gibi
Rahat Hissettim
Hastanede kaldığım süre boyunca
doktorum Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı’nın

tıbbi tedavisinden, kattaki hemşirelerin
bakımlarından, yemeklerimi getiren çalışanların hizmetlerinden, temizlikle ilgilenen ekibin ilgilerinden çok memnun
kaldım. Böyle ani gelişen bir durumda
ihtiyacım olan güveni herkesin teker
teker vermesi çok önemliydi. Kendimi
gerçekten de evimde gibi hissettirdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi
iletiyorum.

Azerbaycan’da
Tanıdıklarıma Tavsiye
Edeceğim
Yukarıda da belirttiğim gibi İstanbul’a ve hastanenize ile defa gelmeme
rağmen tüm süreçlerden çok memnun
kaldım. Sağlıkla ilgili benim ve yakınlarımın herhangi bir ihtiyacında mutlaka
Central Hospital’ı ve doktorlarınızı önereceğim. Tekrar teşekkür ederim.

Uzman Görüşü
Azerbaycan’da yaşayan hastamız
Sevda Zeynalova, memesinde şüpheli
bir kitle tespit edilmesi üzerine hasta-

nemize başvurarak tarafımdan değerlendirildi. Patolojik incelemesi yapılmamış olan hastada zaman çok kıymetli
olduğundan ameliyat sırasında yapılan
patolojik bir inceleme olan frozen (dondurulmuş doku) inceleme ile birlikte
bir operasyon hazırlığı yapıldı. Estetik
kaygıları olan hastamızda operasyonda çıkarılan kitlenin kötü huylu olduğunun patolog tarafından bildirilmesi
üzerine önceden planlanan ve hastayla da paylaşılmış olan meme koruyucu
cerrahi işlem ile tümörlü doku güvenli
sınırlarla çıkartıldı. Meme kanseri tedavisinde en modern yaklaşım olan boyama tekniğiyle sentinel (nöbetçi) lenf
dokusu incelemesi de işleme eklendi.
Bunun sonucuna göre koltuk altı lenf
bezlerinin de çıkartılma işlemi yapıldı.
Nihai patoloji raporu hasta ve doktor
olan kızı ile paylaşılarak takip eden
süreçte radyoterapi ve medikal onkoloji konsültasyonları önerildi. Hastamız
memesi korunmuş olarak, en bilimsel
yaklaşımla koltukaltı değerlendirilerek
ve ameliyat sonrası tedavileri planlanarak cerrahi şifa ile taburcu edildi.
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ALS NEDIR?
Motor nöron hastalığı (MNH) olarak ta bilinen ALS, omurilik ve beyin sapı
bölgesinde hareket kontrolünden sorumlu motor sinir hücrelerinin tahrip
olmasıyla ortaya çıkan, kaslarda güç kaybı ve erimeye yol açan bir hastalıktır.
Kas zayıflığı, ellerde ya da bacaklarda başlayabileceği gibi, dil kaslarında
ağız - yutak bölgesinde de olabilir. Kas
yorgunluğu, kramplar, kas içinde istemsiz kasılmalar, ellerde beceri gerektiren
ince kas hareketlerinde zorlanma yutma ve konuşma zorluğu, el ve dil kaslarında erime, zamanla hastanın bağımsız hareket fonksiyonlarını kaybetmesi,
baskım, beslenme ve solunum desteğine gereksinim duyacak hale gelmesine
yol açar. Tüm bu ilerleyici seyir boyunca hastanın zihinsel ve entelektüel işlevlerinde bir kayıp söz konusu olmaz.
Solunum kasları etkilendiğinde nefes
alma güçleşir, yaşamsal işlevler tehlikeye girer.

Hastalığın Nedenleri
Nelerdir?
Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de genetik temel önemlidir. %
3 - 10 hasta ailevi özellik gösterir. Virüsler, ağır metallere bağlı toksik etki ve
otoimmunite olası diğer sebepler arasındadır. Ayrıca sinir sisteminde hücreler arası aktarımı sağlayan GLUTAMAT
gibi nörotransmitterlerin motor nöron-

larda toksik etki yaratabildiği düşünülmekte ancak bu tahribat sürecini neyin
başlattığı bilinmemektedir.
ALS genellikle erişkin yaş hastalığıdır. 40 - 50 yaşlarda başlangıç daha
sıktır. Erkeklerde kadınlara göre biraz
daha sık görüldüğü bilinmektedir. Hastalık sıklığı 100.000’de 2-6 civarında
olup ülkemizde kesin istatistiksel çalışma olmamakla birlikte 6000 – 8000
arası ALS hastası olduğu tahmin edilmektedir.

ALS Tanısı Nasıl
Konulur?
Tanıda nörolojik muayenenin yanı
sıra EMG (elektromyografi) bulgularından yararlanılır. Destekleyici gerekirse
BOS (beyin, omurilik sıvısı) incelemesi
ve genetik çalışmalardan yararlanılabilir.
Hızlı ilerleyici seyir gösteren ALS
hastalığında iyileştirici bir tedavi şu
an için mümkün değildir. Semptomatik ve destekleyici tedaviler ile yaşam
kalitesine ve sürecine katkı sağlamaya
çalışılmaktadır. Onaylanmış ve tedavide kullanılmakta olan tek ilaç qlutamat

etkinliğini dolayısıyla nöronal tahribatı
azalttığı düşünülen RİLUZOL’dür.
İlaç tedavisinin yanı sıra destekleyici bakım ve terapi yöntemleri ALS
hastalarının takibinde büyük önem
taşır. Hastanın fiziksel kondisyonunu
arttırma, kas krampları ve spastisiteyi
azaltma, tükrük salgısındaki artışa müdahale yanı sıra depresyon, ağrı, uyku
bozukluğu, kabızlık v.s yakınmalar için
de medikal destek gerekebilir. Fizyoterapist desteği tartışılmaz ölçüde önem
taşır. Konuşma bozukluğuna yönelik
olarak yardımcı cihazlar ve konuşma
terapisi önerilebilir. Solunum ve beslenme desteği ise hayati önem taşımaktadır.
Her ne kadar istisnaları olsa da (örneğin ünlü çevre bilimci Stephen Hawhing hâlâ hayatını sürdürmektedir) ALS
hastaları çoğunlukla 5 - 7 yıl içerisinde
solunum yetmezliği ve buna bağlı
komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmektedir. ALS tedavisinde kök hücre
çalışmaları ileriki dönemde ümit verici
olabilir.

Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ
Nöroloji Uzmanı
gamzeeroglu@centralhospital.com
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KAS - İSKELET SİSTEMİ
HASTALIKLARINA
MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı / Medikal Direktör
Kas – İskelet Sistemi, kemikler, eklemler, eklem destek dokuları, çeşitli uzuvları hareket ettiren kaslar, merkezi sinir
sistemi tarafından yönetilen hareket
veya duyulardan sorumlu periferik (civar) sinirlerin bir arada sağlıklı ve koordineli işlev görmeleri sayesinde sağlıklı çalışabilen bir sistemdir. Bu çok farklı
anatomik ve fizyolojik ünitelerin primer hastalıkları, Nöroloji, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Nöro-

şirurji uzmanlarının uğraş alanına girse de, giriş cümlesinde bahsettiğimiz
nedenlerle sebep veya sonuç ilişkisi
gereğince ikinci veya üçüncü uzmanlık alanlarının değerlendirmelerine de
sıkça ihtiyaç duyulabilmektedir. Hastalık veya şikayetlerin tanı aşamasında
devrede olan Radyoloji (Röntgen, MR,
Kemik Yoğunluğu ölçümü vs.), EMG,
Laboratuar gibi modaliteler ile ağrı
yönetiminde devreye giren Anestezi

birimi de multidisipliner (çok branşlı)
yaklaşımda katkı sağlayabilmektedir.
Bu nedenle, Kas - İskelet Sistemi hastalarının tanı ve tedavi aşamalarında
multidisipliner yaklaşım son derece
önemli olup, Central Hospital olarak
hastanemizde mevcut ekipman ve
alanında uzman hekimlerimizle bu
kapsamlı hizmeti eksiksiz olarak hastalarımıza sunabilmekteyiz.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Uzm. Dr. Şahap Demirboğan
Fizik tedavi Kliniğine başvuran hastaların muayenesi sonucu gerekli tetkikleri istenmesinin yanı sıra hastalığıyla
ilgili gerekli branşlarla da (Nöroloji, Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Dahiliye gibi)
konsültasyon yapılmaktadır. Hasta
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon dışı
branşın tedavi alanına giriyorsa oraya
yönlendirilerek tedavisinin o uzmanca yapılması sağlanmaktadır. FTR ye
müracaat eden hastanın hikayesinde
travma varsa Ortopedi uzmanının
görmesi istenmekte, inmesi var ve
yeni ise Nöroloji uzmanınca görülme-

si önerilmektedir. Herhangi bir eklemde ağrısı varsa travma hikayesi de beraberinde eşlik ediyorsa Ortopediye
yönlendirilmektedir.
Eklemde ağrısı nedeniyle çekilen tetkiklerde Fizik tedavi değilde cerrahi
tedavi gerekiyorsa yine Ortopedi departmanına yönlendirilmektedir. Bel
ve boyun hastalarında FTR ile geri
dönmesi düşünülmeyen Nörolojik defisitli hastaların Beyin cerrahi uzmanınca görülmesi istenmektedir. Tedaviye
cevap vermeyen, sosyal endikasyonu
olan bel ve boyun fıtıklı hastaların be-

yin cerrahi uzmanınca da değerlendirilmesi istenmektedir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hasta gurubu genellikle orta yaş üstü
olduğu için tansiyon, kalp yetmezliği ve benzer kronik şikayetler FTR
yapmaya engel olabilir bu konuda
Dahiliyeden hasta değerlendirilmesi
isteriz. Aynı şekilde Nöroloji, Ortopedi,
Beyin Cerrahisi gibi branşların tedavileri planları sürecinde Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon gerekliliği durumunda
bizden destek istenilerek hasta yönlendirmeleri yapılmaktadır.
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Beyin ve Sinir Cerrahi / Opr. Dr. Bülent Aslan
Beyin ve Sinir Cerrahisi, kendi alanına
giren hastaların bir kısmı doğrudan
bize başvurup medikal ve cerrahi tedavisini planlarken, diğer taraftan bir
grup hastada Fizik Tedavi & Rehabilitasyon, Nöroloji, Ortopedi branşları
tarafından takip ve tedavi edilirken
hastalık sürecinin gereği olarak cerrahi girişim ihtiyacı ile Beyin Cerrahisine
yönlendirilebilmektedir. Bu yönüyle

örtüşen alanlar sözkonusu olduğundan bu branşların yakın işbirliği içerisinde çalışmaları gerekmektedir.

yonun olması ve işbirliğinin hastanın
ihtiyaç ve konforuna göre sağlanması
önemsediğimiz kriterlerdendir.

Beyin Cerrahisi tarafından ameliyat
edilen hastaların da ameliyat sonrasındaki süreçte aktif hayata daha çabuk dönebilmeleri için fizik tedavi &
rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç olabilmektedir. Bu nedenle kaliteli bir tıbbi
hizmet için branşlar arası koordinas-

Nöroloji / Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ
Omurga, kemik - eklem ve kas yapıları,
aralarında koordinasyon sağlayacak
bir yönetici mekanizma olmaksızın
ahenkli çalışamazlar. Bu idari mekanizma sinir sistemi (beyin, beyincik,
omurilik, duyu ve hareket sinirleri)
olduğundan hareket sistemine ilişkin
hastalıklarda nörolojik yaklaşım büyük önem taşır.
Hareket bozuklukları kapsamında incelenen Parkinson hastalığı, distoni
gibi hastalıkların yanı sıra primer kas
hastalıkları, kas güçsüzlüğü bulgularının ön planda olduğu sinir - kas
kavşağı hastalıkları, duyu, hareket sinirlerinde tahribat, sıkışma ile kendini
gösteren periferik veya tuzak nöropatilerin primer olarak nöroloji polikli-

niklerinde tanı ve tedavisi yapılsa da,
hareket sistemi bozukluklarının pek
çoğunda Ortopedi, Fizik Tedavi, Beyin
ve sinir cerrahisi uzmanı arasında görüş alış verişi oldukça önemlidir.
Diğer uzmanlık alanlarına başvuran
hastalarda primer sorun olmasa da
hastalık sürecinin bir bölümünde
Nörolojik sorunlar eklenebilmekte
yada primer sorun Nörolojik bir problem olan hastalarımızda kas – eklem
– iskelet sistemi zamanla etkilenebilmektedir. Bu yüzden Nöroloji hastaları için cerrahi seçenek dahil diğer
branşlar ile ortak değerlendirme gerekebildiği gibi, diğer branşların hastalarına da Nörolojik değerlendirmeler yapılmaktadır. Nörolojik bilimler,

ayrıca EMG (elektromyografi) ile sinir
kas fonksiyonlarının elektrofizyolojik
olarak değerlendirilmesini sağlayarak
tanısal yaklaşıma katkıda bulunur.
Uzmanlık alanlarının çoklu yaklaşımı
ile tanı ve tedavisi düzenlenen hastalık
grupların toplumdaki yaygınlığı göz
önüne alındığında omurga hastalıkları
başı çeker. Bel ve boyun fıtığı olan hastalar, tanı aşamasından sonra sorunun
boyutuna göre ilaç tedavisi, fizik tedavi, egzersiz ya da cerrahi gereklilik konusunda tedavi yönlendirmesi noktasına gelirler. Bu aşamada söz konusu
uzmanlık alanları arasında ki multidisipliner yaklaşım ile hastaya en uygun
tedavi biçimine karar verilir.

Ortopedi ve Travmatoloji / Opr. Dr. Cuma Kılıçkap
Bu alanda 2 tür yaklaşım vardır. Birincisi klasik yaklaşımdır. Bu yaklaşım biçiminde hasta ilgili branşlardan birine
muayene olur, o hekim gerekli görürse, diğer ilgili branşlardan görüş ister,
gelen görüşlere göre tanı ve tedaviyi
uygular. İkinci yöntem; günümüzde
uygulanan multidisipliner yaklaşım
olarak adlandırılan yöntemdir. Bu
yöntemin esası; “hasta bir bütündür,
parçalara ayırıp her bölümünü ayrı

bir doktora gönderemezsiniz” ilkesine
dayanır. İlk gören hekim ilgili branşları bilgilendirerek, gerekli inceleme ve
değerlendirmeleri birlikte yapmayı
planlar. Hangi aşamada hangi branşın ön planda olduğunu, bir program
içerisinde tanı ve tedavisinin yapılması
sağlanır.
Her aşamada, her branş hekimi, özel
çağrı beklemeksizin, tanı ve tedaviye
ortak değerlendirme içerisinde yürü-

tür. Örneğin; kalça ve diz artroplasti
hastalarında; ameliyat öncesi fizik tedavi değerlendirmesi ile egzersizler
başlanır, ameliyat sonrası ilk günden
itibaren egzersiz, yürütme gibi fonksiyonları fizyoterapistlerce verilir. Hastanın nörolojik problemleri ile ilgili tedavi
protokolü düzenlenir.
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Rehabilitasyon Nedir?
Ağrı, eklem sertliği, sinir felçleri gibi nedenler hastanın hareket yeteneğini sınırlar. Hasta bu nedenle yürüme, merdiven çıkma,
banyo yapma, giyinme gibi temel günlük aktiviteleri yapamaz hale gelir.
Ağrının dinmesi, eklem mekaniğinin restorasyonu, kasların güçlenmesi, hareket yeteneğinin yeniden kazanılması; kısaca sakatlığın
tedavisi için yapılan çalışmalara rehabilitasyon denmektedir.

Rehabilitasyon Gerektiren Bazı Hastalıklar
Nörolojik Hastalıklar
Kafa travması, beyin kanaması, damar tıkanması (inme), beyin felci, beyin tümörleri, omurilik lezyonları, omurilik felçleri, spina
bifida, sinir kökü sıkışmaları (bel - boyun fıtığı, spinal stenoz), yüz felci, tuzak nöropatileri (karpal tünel sendromu), kol ve bacakta
sinir kopmaları, kas erimesi ile seyreden hastalıklar, omurilik ön bonus hastalıkları (ALS), musküler distrofiler.

Prof. Dr. Hasan Dursun
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
hasandursun@centralhospital.com

Ameliyat Öncesi Fizik
Tedavi Gerekli midir?
Ameliyat öncesi fizik tedavi, ameliyat
kararı verilen birçok hastalıkta yararlı
ve gereklidir. Ağrılı durumların %90’ ı
tedavi edilebilir. Hastaların pek azında
ağrı nedeni ile ameliyat gerekir.
Yüz felci, sinir sıkışmaları, kısmi sinir
yaralanmaları gibi bazı hastalıklarda
fizik tedavi tek başına yeterli olabilir.
Kas yaralanmaları, tendon ve ligament lezyonları, eklem kontraktürleri
gibi birçok sağlık sorunu fizik tedavi
ile düzelebilir. Ameliyatın geciktirilmesi gerekiyorsa, ağrının tedavi ve
yaşam kalitesinin artması için fizik
tedavi gerekebilir.
Bazen hastayı ameliyata hazırlamak
için de fizik tedavi gerekebilir. Ameliyat bölgesinde erimiş kasların güçlenmesi, ağrının dinmesi, ödemin
çözülmesi ameliyatın başarısını arttırabilir ve ameliyat sonrası iyileşme
sürecini kısaltabilir.

Ortopedik Hastalıklar
Omurga sorunları, skolyoz (omurganın eğrilmesi), kifoz (kamburluk), omurga kırıkları, kemik sorunları, kırık tamiri, eklem deformitelerinin düzeltilmesi, eklem protezleri, diğer sorunlar kas, tendon - ligament - menisküs - eklem kıkırdağı lezyonları.

Rehabilitasyon Uygulamaları Nelerdir?
1- Tıbbi Tedavi Nedir?
Tıbbi tedavi ilaçla tedavi anlamına gelir. Sakatlığa neden olan hastalıkların tedavisi ve / veya kontrol altına alınması için
çeşitli ilaçlar kullanmak gerekebilir. Bu ilaçlar hastalığa ve etkilenen doku / organa göre ilgili uzman hekimler tarafından
reçete edilmeli ve yan etkileri de değerlendirilmelidir.

2- Fizik Tedavi Nedir?
Fizik tedavi; ısı (sıcak, soğuk), ışık (infraruj, lazer), çeşitli elektrik akımları, yüksek frekanslı dalgalar (ultrason, kısa dalga,
radar), mekanik destekler ve egzersiz gibi fiziksel ajanlarla yapılan tedavilere verilen isimdir. Bu ajanlar ödemi ve ağrıyı
azaltmak, hücreleri uyarmak, doku kanlanmasını arttırmak, hasarlı dokularda hücre yenilenmesini ve doku tamirini
hızlandırmak gibi olumlu etkilere sahiptirler.
Tedavi doku hasarının veya ağrının olduğu bölgeye uygulanır. Fizik tedavi duruma göre 15 – 30 seans uygulanmalıdır.

3- Cerrahi Tedavi Nedir?
Cerahi tedavi, doku ve organların ameliyatla tamiri anlamına gelir. Tıbbi ve / veya fizik tedavi ile düzelmeyen durumlarda ameliyat gerekir.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi Gerekli Midir?
Ameliyat sonrası fizik tedavi uygulamalarının iyileşmeyi hızlandırmak, ameliyata bağlı komplikasyonları azaltmak, nekahat
dönemini kısaltmak ve günlük
yaşantıya daha erken dönüş gibi
önemli avantajları vardır.
Yapılan bilimsel çalışmalarda; fizik
tedavinin cerrahi tedavinin başarısına olumlu katkıları giderek daha
çok anlaşılmaktadır. Bu nedenle bir
çok hastalıkta ameliyat önce ve/
veya ameliyat sonrası fizik tedavi
ve rehabilitasyon uygulamaları
önerilmektedir.
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KALÇA PROTEZI AMELIYATLARI
Kalça Protezi
Kırıklar, kıkırdak yaralanmaları,
kireçlenme ve romatizmal hastalıklar sonucu eklemler görev yapamaz
duruma gelir. Günlük yaşamımızı
ağrısız ve sınırlama olmadan sürdürebilmek için bozulan eklemlerin
yerine yapay eklem ameliyatları uygulanmaktadır. Artroplasti (yapay
eklem - protez) ameliyatları en sık
kalça, diz ve omuz eklemleri için yapılmaktadır.

Kalça Protezi
Ameliyatına Nasıl
Karar Verilir?

ilaçlar belirlenir. Dahiliye muayenesi

- 4 hafta dolunca desteksiz yürüme

ile muhtemel riskler belirlenir. Gerek-

önerilir.

li görülürse kardioloji, nöroloji, göğüs
hastalıkları uzmanı ve diğer muayeneleri yapılır.

Ameliyat Sonrası
Rehabilitasyonun
Önemi

Ameliyat Sonrası
Nelere Dikkat
Edilmelidir?
Bacak - bacak üstüne atmak,
bağdaş kurup oturmak ve yere çömelmemek gereklidir. Ameliyatlı ta-

Ameliyattan sonra bacak damar-

raf üzerine yan yatmaya genellikle

larında kan akımının düzenli olması

4 - 6 aydan sonra geçilir. Yan yatma

için ayak-bacak pompası egzersizleri-

sırasında, 6 - 8 hafta bacak arasına

ne başlanır. Ameliyattan bir gün son-

yastık konması sağlanır.

ra, fizyoterapist eşliğinde kalça diz
ve ayak bileği egzersizlerine başlanır.
Hastanın genel durumuna göre; oturma ve ayakta durması öğretilir. Walker

Sonraki Dönem

Uygulanan tedaviye rağmen ağrılı
durumlarda



Rahat yürüyememeye, oturduğu
yerden kalkma zorluklarında

günden itibaren yürüme miktar ve sü-

Bu ameliyatlardan sonra

resi arttırılır.

genellikle; ağrısız bir kalça

Diğer şikayetlerle beraber, eklemi
koruyacak tedavi yöntemleriyle
onarılamaz derecede eklemin bozulmuş olduğunun tespitinde kalça

Başlangıçta walker (yürüteç) daha

eklemi elde edilir. Ameliyat

sonra çift koltuk değneği ile yürüme

öncesi geçen süreye ve

sağlanır. Bu durum hastanın sağlık

kalça hareket oranlarına

protezi ameliyatına karar verilebilir.

Ameliyat Kararı
Verilen Hasta
Ameliyata Nasıl
Hazırlanır?
Ameliyat yapılacak kalça eklemi,

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
cumakilickap@centralhospital.com





Opr. Dr. Cuma Kılıçkap

yardımı ile ilk yürümesi sağlanır. İkinci

durumu, kas gücü ve yaşına göre değişiklik gösterir. Hastanın oturması,
yataktan inmesi, ayağa kalkması ve

göre değişmekle birlikte,
topallama ve yürüme bo-

Kalça Protezi Ameliyatları
Deneyimli Ortopedi ekibi,
Anestezi, Fizik Tedavi &

tuvalete gitmesi öğretilir. Merdiven

zukluğu ameliyat öncesine

Rehabilitasyon gibi branş

inip-çıkması ve evde yapması gerekli

göre oldukça azdır. Genel-

destekleri ve ileri teknoloji

egzersizler hastaneden çıkış öncesi

likle ağrısız, topallamasız

gösterilir.

daha rahat bir günlük ya-

ameliyat hazırlığı amacıyla röntgen

Oturma, ayağa kalkma, yürüme

şam sağlanır. Ağrı, enfeksi-

filmleri çekilerek teknik detayları ha-

miktarı hastanın durumuna göre art-

zırlanır. Akciğer grafisi ve EKG çeki-

tırılır. Genellikle 7 - 14 günde çift kol-

yon veya diğer problemle-

lir, laboratuvar incelemeleri yapılır.

tuk değneğinden, dirsek destekli tek

Geçirdiği hastalıklar ve kullandığı

koltuk değneği ile yürümeye geçilir. 3

re karşı hastalar uyarılır. Bu
problemleri

düşündüren

bulgular görülünce beklemeden doktor kontrolüne
gelmesi önerilir.
Günümüzde kalça protezleri 20 - 30 yıl dayanmaktadır. Hastanın kilosu, günlük yaşam tarzı protezin
dayanıklılığını

etkilemek-

tedir. Bu nedenle sakin bir
yaşam önerilir.

ile yapılmaktadır.
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OMUZ CERRAHİSİNDE
ARTROSKOPİ YÖNTEMİ
Omuz en hareketli eklemlerimizden biridir. Fakat tüm bu hareketler
becerisi, kolayca sakatlanmasına da bir neden oluşturur.

Opr. Dr. Hüseyin Ekici
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
huseyinekici@centralhospital.com

Artroskopi Nedir?

sinde bu problemleri aşmak kolaydır.

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

Artroskopik Yöntem

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 ya da ertesi
gün taburcu olabilmekte, ağrısı daha
az ve konforu daha yüksek seviyelerde iyileşebilmektedir.

Omuz Artroskopisi
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. Artroskopi saye-

Artroskopi Nasıl Yapılır?

Artroskopi ameliyatları

•

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.

Uzman Ortopedi ekibi, Anestezi,
Fizik Tedavi & Rehabilitasyon gibi
branş destekleri ve ileri teknoloji
ile yapılmaktadır.

Artroskopi genellikle ayakta tedavi
sonrasında, hastanın aynı gün içerisinde evine gidebileceği bir yöntemdir.
Hastanın durumuna göre genel ya da
lokal anestezi tercih edilebilir. Anestezi, 1 - 2 saat sürebilecek işlem sırasında
acı duymanızı engeller. Artroskopiyle
omuz ekleminin içi görüntülenerek işlem gerçekleştirilir. Artroskop ve diğer
aletler için açılmış olan küçük cilt delikleri bir veya iki dikiş ile kapatıldıktan
sonra omuza pansuman yapılır.

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 Sonrası
Rehabilitasyon
Artroskopi omzunuzun eski performansını kazanması için ilk basamaktır.

Sonrasında rehabilitasyon gereklidir.
Cerrahi sonrası ilk birkaç gün buz uygulamaları hekimin önerdiği şekilde
yapılmalıdır. Uygun görülürse omuz
askısı ve ağrı kesici kullanımı önerilir.
Eğer uyuşma, karıncalanma, kızarıklık,
ateş yükselmesi, şişlik gibi durumlardan biri meydana gelirse hemen doktorunuzu aramalısınız.
Ameliyattan bir hafta - 10 gün sonra
size uygun bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı oluşturarak bu programı
uygulamaya başlamanız önerilir.
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.

Riskler ve Kısıtlamalar
Tüm cerrahi işlemler gibi Artroskopinin de bazı riskleri vardır. Enfeksiyon, damar ve sinir yaralanmaları olabilir. Literatürde bu risklerin toplamı
%1’ den azdır.

KADIN HASTALIKLARI
ENFEKSIYONLARI
Akıntılar ve Nedenleri
Vajinit olarak da adlandırılan, vajina kökenli enfeksiyonlar çocukluktan
menopoza kadar her yaşta görülebilir.
Normal değerlendirilen fizyolojik vajinal akıntılar olabileceği gibi enfeksiyona bağlı patolojik vajinal akıntılara
da olabilmektedir. Bazen fizyolojik dediğimiz normal akıntılar da kadınların
hekimlere başvurmasına yol açabilir.
Sağlıklı bir kadında, şeffaf yumurta
beyazı gibi kokusuz bir akıntı normal
kabul edilir.

Akıntılar Neden Olur?
Vagen mukozası içinde, tüm vücudumuzda olduğu gibi flora denilen faydalı ve koruyucu bir bakteri grubu vardır. Laktobasiller (süt basili) denilen bu
yararlı bakteriler vagendeki glikojeni
parçalayıp laktik asite cevirir ve ortam
PH’ ının asidik olmasını sağlar. PH’ ın
arttığı durumlarda, floranın zayıflaması
(antibyotik kullanımı, uzun surely adet
kanamaları, gebelik, aşırı kilo, sentetik
iç çamaşırı kullanımı v.b) veya dengesinin çeşitli etkenlerle bozulması sonucu
akıntılar oluşur.

Mantar Enfeksiyonları
Yoğun kaşıntı ve tahriş yapan süt
kesiği veya peynir kıvamı şeklinde
akıntı olmaktadır. Eşlik eden vulva enfeksiyonu varlığında vulva cildinde
kızarıklık, ağrı ve ödem oluşmaktadır.

İdrarda ağrı ve acı vardır. Kokusuzdur.
Koku olması bakteriel enfeksiyonun da
eklendiğini gösterebilir

artış görülür. Patolojik akıntı durumlarında uzman bir hekime başvurulmalıdır.

Mantar enfeksiyonları, antibiyotik kullanımı sonrasında, gebelikte ve şeker
hastalarında daha sık görülür. Ayrıca
vücudun direncinin düştüğü durumlarda, kanser tedavilerinde daha sık
görülebilir. Tedavide antifungal tablet,
fitiller ve vaginal flora düzenleyicilerin
uygulanması gerekir.

Vajinal
enfeksiyonlardan
korunmak için alınması
gereken tedbirler
nelerdir?

Tricomonas vaginalis enfeksiyonu
bol miktarda sarı - yeşilimsi köpüklü
kötü kokulu akıntı yapar, vajina ve vulvada şiddetli yanma, kaşıntı yapabilir.
Cinsel ilişki ile bulaşır ve eş tedavisi de
gerekir. Akıntı ile birlikte kasık ağrısı
ve ateş yüksekliğinin olması iç genital organlarda da enfeksiyon şüphesi
uyandırır. Bu durum derhal ciddi bir tedavinin başlanmasını gerektiren sağlık
sorunudur.

•

Gereksiz antibiyotik kullanımından
kaçınılmalı.

•

Banyo, havuz, sauna ve egzersizden sonra ıslak, terli çamaşır veya
mayolar vücutta uzun süre tutulmamalıdır.

•

Havuz, hamam, sauna, küvet gibi
ortak kullanılan yerlerin temizliğinden emin olunmalıdır.

•

Tuvalette temizliğine önem verilmelidir.

•

Vajinal tampon ve pedler sık sık
değiştirilmelidir

•

Dar pantolon, sıkı iç çamaşırları
mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Pamuklu iç çamaşırı giyilmeli,
sentetik iç çamaşırlarından uzak
durulmalı ve iç çamaşırı ağı ütülenerek kullanılmalıdır.

Gebelikte Vajinal
Akıntı

•

Kokulu, parfümlü tuvalet kağıdı,
renkli sabunlar, deodorantlar kullanılmamalıdır.

Gebelerde artan hormonlar nedeniyle vajinal akıntıda miktar olarak bir

•

6 ayda bir jinekolojik muayene,
yılda 1 kez smear testi yapılmalıdır.

Vajinal Akıntılarda
Hangi Tahliller
Yapılır?
Jinekolojik muayeneyi takiben, direk akıntıdan alınan örneğin mikrobiyolojik incelenmesi veya vaginal kültür
alınır. Servikal smear de yapılabilir.

Opr. Dr. Meryem Küçükaşçı Çağdaş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
meryemkucukascicagdas@centralhospital.com
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CENTRAL

EMZİRME DANIŞMANLIĞI İLE
ANNELER MUTLU BEBEKLER SAĞLIKLI
Doğum yapan annelere özel verilen Emzirme Danışmanlığı hizmeti, annenin hastanede kalışı boyunca eğitim ihtiyacını
belirleyerek, emzirme eğitimlerini planlar, anneyi cesaretlendirir ve emzirmede başarılı olana kadar eğitime devam eder.

Emzirme Teknikleri Anne Sütünü Etkiler
C Tekniği
Başparmak hariç diğer dört parmak ile memenin alttan kavranarak tutulması tekniğidir. Memenin altındaki en dışta kalan
parmak ile başparmak ” C” harfi oluşturacak şekilde meme kavranır. Emzirme tekniği olarak en uygun tekniktir.

U Tekniği
Başparmak ile işaret parmağı ve tarafındaki parmakların U harfi oluşturacak şekilde, memenin alttan kavranarak tutulduğu tekniktir.

Makaslama Tekniği
Burcu Cumbul
Emzirme Danışmanı
burcucumbul@centralhospital.com

Bu teknik ile emzirme doğru bir emzirme değildir. Meme başının orta parmak ve işaret parmağı arasına alınarak tutulduğu tekniktir. Bu teknik ile süt kanalları baskılandığı için süt akışı engellenir ve meme doğru kavranmadığı için ağırlık
bebeğin çenesine yüklenir.

EMZİRME POZİSYONLARI
Yan Yatarak Emzirme Pozisyonu
Anne ve bebeğin her ikisinin de yattığı yerden emzirme durumudur. Anne ve bebeğin yüzü birbirlerine dönük olarak
paraleldir. Yatağın sırt tarafı yükseltilmiş veya yastıklarla kaldırılmış olmalıdır. Anne ayaklarını dizlerinden kırarak yatabilir.
Bir eli ve kolu ile bebeğin başına destek verirken diğer kolu ile bebeğin sırt ve poposunu destekler. Bebeğin başının altına
küçük bir yastık konulabilir. Dikkat edilmesi gereken konu bebeğin memeye uzanmasına gerek kalmaması ve annenin
bebeğin üstüne doğru abanmamasıdır. Annenin yattığı yerden kalkmasının zor olduğu durumlarda veya yattığı yerden
emzirmek istendiğinde uygulanabilir.

Beşik Pozisyonu
Klasik pozisyondur. Anne kol destekli bir koltuk benzeri oturma ünitesindedir. Aynı pozisyon yatakta yastık desteği ile de
sağlanabilir. Bebeğin başı annenin dirseğinin iç tarafına yatmıştır. Annenin kucağında bir yastık olması çocuğu kucakta
tutabilmek açıcından yararlı olur. Bebeğin üzerine yatırıldığı kol, sırtından bebeğe destek vermelidir. Bu pozisyon normal
yolla miadında doğmuş bebekler için uygundur. Sezaryen ile doğum yapan anneler ve erken doğmuş küçük bebekler
için ilk başlarda uygun olmayabilir. Annenin karnındaki dikişlere baskı oluşabilir. Bebek güçsüz ise meme başını iyi tutamayabilir.
Ayrıca Çapraz Beşik pozisyonu ve Futbol Topu Pozisyonları da emzirme tekniği olarak kullanılmaktadır.
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Bebeklerde ve
Çocuklarda Diş
Sağlığının Önemi
Çocukların sağlıklı diş yapısına sahip olabilmeleri için ağız bakımına erkenden başlamak, onlara da bu alışkanlığı kazandırmak gereklidir. Süt dişleri
6 - 8 aylıkken çıkmaya başlar ve 34 - 36
aylıkken toplam 20 adet süt dişi tamamlanır. Dişlerin bakımına ilk dişlerin
çıkmasıyla başlanmalıdır. Bunun için temiz, ıslak bir tülbent yada parmak fırçaları kullanılır. Süt dişleri sahip oldukları
organik yapı sebebiyle çok kolay çürüyebilmektedir.
Çocukların motor yetenekleri 5 yaşına kadar tam gelişmediği için anne
babalar kontrol etmeli ve kendileri de
fırçalamalıdır. Macun bezelye tanesi
kadar sürülmeli ve kuru bir şekilde fırçalanmalıdır. Böylece macun yutulmayacaktır. 2 yaşına kadar florid içeren diş
macunları kullanılmamalıdır.

Erken Diş Kayıplarında
Ne Yapılmalı?
Süt dişleri zamanından erken kaybedilirse alttaki daimi dişler farklı yön
ve pozisyonda sürebilirler, bazı dişlerde
gömülü kalabilir hiç çıkmayabilir. Çeneler arasında kapanış bozuklukları ve gelişim sorunları meydana gelmektedir.

Bunlardan dolayı süt dişleri zamanından önce çekilmemeli, tedavileri yapılmalıdır. Eğer çekilmesi gerekirse yerine
yer tutucu yapılarak alttan gelen dişe
yer oluşturulmalıdır.

Diş Çürümelerini
Engellemek İçin Ne
Yapılmalı?
Dişleri çürümeye karşı güçlendirmek için flor tabletleri kullanılmalıdır.
Hekim tarafından da yerel flor uygulaması ve fissür örtücü işlemleri yapılmalıdır.
Flor uygulaması 6 yaşından büyük
çocuklarda yılda 2 - 3 kez yapılmalıdır.
Florid diş macunlarında yeterince mevcuttur ancak çocuklar fırçalamayı tam
anlamıyla yapamadıklarından ağızda
topikal flor uygulaması yapılmalıdır. Çocuk hiçbir acı hissetmeyeceği için diş
hekimi korkusunu yenmesinde de yardımcı olacaktır.

Tedavi yöntemi?
Fissür örtücü işlemi daimi azı dişlerine yapılır. Dişlerin çiğneme yüzeylerini örten akışkan bir maddedir. Yeni çıkan dişler tam olarak gelişmediğinden
çürümeye karşı dirençsizdirler. Kısa sürede yapılan bir işlemdir ve hemen yemek yenilmesine engel teşkil etmezler.
Çürümeye ya da travmaya bağlı er-

ken kaybedilen süt dişinin yeri korunmazsa yanlardaki dişlerin kaymasıyla
boşluk kapanır. Bunun için yer tutucu
yapılmalıdır. Çocuğun ileriki yaşlarda
düzgün dişlere sahip olabilmesi için yerinin korunması gereklidir. Özellikle ön
diş kayıplarında çocuklarda oluşacak
olumsuz etki ortadan kaldırılır. Yer tutucular sabit ve hareketli olmak üzere
2 çeşittir.

Sabit yer tutucu:
Var olan dişlerin üzerine yapıştırılır. Fırçalanabilir ama sakız ve
lokum gibi yapışkan gıdalardan
uzak durulmalıdır.

Dt. Levent Mehmet Kalkan
Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı

Hareketli yer tutucu:
Takıp çıkarılabilmektedir. Yemek
esnasında çıkarılmalı sonra tekrar takılmaya devam etmelidir.

2.5 - 3 yaşından
itibaren çocuklar
dişlerini diş macunu
ile kendileri
fırçalayabilirler.

leventmehmetkalkan@centralhospital.com
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“YENIDOĞAN EV ZIYARETI ILE
KENDIME GÜVENIM GELDI”
Central Hospital’da Doğum Yapmaya Nasıl Karar Verdiniz?
Bir tanıdığım Central Hospital’da doğum yapmıştı ve çok memnun
kalmıştı. Ben de onun tavsiyesi ile Central Hospital’e gelmeye karar
verdim. Evimin hastaneye yakın olması da benim açımdan büyük
şanstı. Başka hiçbir yer düşünmedim, araştırma gereği bile duymadım. Özellikle doğum öncesi ve sonrasında sunulan hizmetlerin
çeşitliliği bizi çok etkiledi. Ev ziyaretleri, pilates, gebe eğitimi, baba
eğitimi; bütün bu hizmetlerin hepsinden yararlanmış birisi olarak kesinlikle doğru yer olduğunu kendim de tecrübe etmiş oldum.

Hastane ortamında “güvenli” pilatesle doğuma hazırlık...
Medine Budak
Yenidoğan Ev Ziyareti Program Koordinatörü
medinebudak@centralhospital.com

Hamilelik öncesinde aktif olarak pilates yaptığım için gebelik sürecinde de pilates yapmak istiyordum. Amacım, normal doğuma en iyi şekilde hazırlanmaktı. Bu ortam her zaman gidilen spor salonlarından farklı ve güvenli olmalıydı,
çünkü artık düşünmem gereken bir bebeğim vardı. Hastane ortamında pilates ile yine Central sayesinde tanıştım,
gebeliğimin başından sonuna kadar hiç aksatmadan düzenli olarak kurslara katıldım. Şimdi ise Central’da pilatese
devam etmek için dört gözle kırkımın çıkmasını bekliyorum.

Kadın Doğum Hekimim Opr. Dr. Fatma Nur Hacıbaloğlu’nun ve Perinatoloji Uzmanı’nın erken
teşhisi sayesinde bebeğim sağlıkla dünyaya geldi.
Hastanemizin ücretsiz olarak düzenlediği eğitimlerden haberdar olur olmaz eşim ve ben kayıtlarımızı yaptırdık. Öncelikle eşim eğitime geldi ve sonrasında ise ben katıldım. Eğitimlerin büyük faydasını gördük kesinlikle, şimdi banyolarda
baş yardımcım “eşim”.
Eğitim günü 36. haftamdaydım ve eğitim öncesine de kontrol randevumu almıştım. Kontrole gittiğimde kadın doğum
doktorumun bebekle ilgili gelişme sorunu olduğunu tespit etmesinin ardından hemen ileri muayene ve renkli doppler için perinatoloji (riskli gebelik) profesöründen randevu organize edildi. O panik halimizle, hastanede perinatoloji
alanında bir profesörün bulunuyor olmasını duymak içimizi çok rahatlattı. Renkli doppler sonrasında perinatoloji
profesörü ve kadın doğum doktorum acil doğuma karar vererek benim ve bebeğimin hayatını kurtardılar. Doğum
planlayan bütün herkese hastanelerini iyi seçmelerini tavsiye ediyorum. Hastanede Perinatolog (riskli gebelikler uzmanı) bulunmasının gerçekten büyük önemi varmış.

Tüm çalışanlar, birer psikolog gibi yaklaştı.
Acil doğumun psikolojisine kendimi hazırlarken tüm çalışanların
yürekten ve gönülden bana yardımcı olmak istediklerini hissettim.
Sürekli bana pozitif telkinlerde bulunuyorlardı. Evde yardıma ihtiyacım olup olmadığını bile sorduklarını hatırlıyorum, gerçekten çok
duygulanmıştım.

Yenidoğan Ev Ziyareti ile kendime güvenim geldi...
Doğumdan sonra sağlıklı bir şekilde oğlumuz Mehmet Tuncer’e kavuştuk. Bebeğimi gördüğüm anda mutluluktan ağladığımı hatırlıyorum. Hayata 4 hafta kadar erken merhaba demiş
olsa da Allah’a şükürler olsun Central Hospital’in uzman ekibi sayesinde sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gözlerini açtı. Şu anda sağlık durumu ve kilo alımı oldukça iyi. Ev ziyareti sayesinde de bebeğimin gelişimini evimdeyken öğrendim. Ayağımıza kadar gelen bu hizmet, doğru
bildiğimiz bir çok yanlışı da düzeltmemizi sağlayarak kendimize olan güvenimizi arttırdı.
Central Hospital’in A’dan Z’ye bütün çalışanlarına bu vesile ile tekrar teşekkür ediyorum.
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BEL FITIĞI VE TEDAVI
YÖNTEMLERI
Bel Fıtığı Nedir?
Bel bölgesinde 5 adet omurga mevcuttur. Disk dediğimiz yapı 2 omurga
arasında yastıkçık görevi görmektedir.
Bu yapının çevresindeki zarı yırtarak
bulunması gereken yerden dışarı çıkması ve omurilik, sinir kökü kanalına
girmesiyle bel fıtığı oluşur.

Bel Fıtığı Neden ve
Nasıl Olur?
Bu yırtılma ağır kaldırma, travma, ters
hareketler, aşırı kilo, genetik faktörlere
bağlı olarak oluşabilir. Sigara kullanımı
bel fıtığı oluşumunu kolaylaştırır.

Belirtileri Nelerdir?
Bel fıtığı olan hastalarda bel ağrısı,
bacaklarda ağrı, uyuşma, güçsüzlük,
his kaybı, kaslarda incelme gibi şikayetler görülebilir. Bu şikayetler uzun süre
ayakta kalma, uzun yol yürüme, öksürme ve ıkınma gibi durumlarda artış gösterir. Fiziki muayene ile sinir germe testi,
kas gücü muayenesi, duyu muayenesi,
refleks kontrolleri yapılır.

kündür. MR görüntüleme yöntemi ile
ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gereken diğer patolojilerin ekarte
edilmesinde faydalı olur.
Bel fıtığı tedavisinde hastaların
%90 - 95’ i medikal tedavi ve fizik tedavi
ile iyileşme süreci sağlanır. %5 - 10 hastada cerrahi müdahale gerektirir.

Ameliyat Gerektiren
Durumlar Nelerdir?


Bacakta şiddetli ağrı



Bacak ve / veya ayakta güç kaybı



İdrar kaçırma (acil müdahele gerektirir)



Kaslarda incelme

Cerrahi Tedavi
Yöntemleri Nelerdir?

Bel Fıtığı Tanısı Nasıl
Konulur?

Mikrodiskektomi: Küçük bir kesi
ile girilerek yapılan (2 cm) çevre dokuya zarar vermeden mikroskop altında
fıtığın güvenli bir şekilde çıkartılması
ameliyatıdır. Küçük bir alanda çalışıldığı
için hastanın 12 saat içerisinde yürümesi
mümkündür. Ameliyat sonrası minimal
ağrıya neden olur. Başarı oranı, güvenliliği yüksek olan, dünyada en çok kabul
görmüş ve tercih edilen yöntemdir.

Bel fıtığı tanısında MR görüntüleme
yöntemi uygulanır. MR tetkiki ile fıtığın
yeri, sinir kökü ve omurilik ile ilişkisini 3
boyutlu olarak değerlendirmek müm-

Mikrodiskektomi yöntemi dışında
bel fıtığının durumuna göre Endoskopik
Diskektomi, Laser Diskektomi, Nukleoplasti yöntemleri de uygulanmaktadır.

Sıklıkla Sorulan Sorular
1- Hangi durumlarda bel fıtığından şüphelenilmeli?
Bel ağrısı ile birlikte bacakta ağrı,
uyuşma, güçsüzlük gibi yakınmalar bel fıtığı belirtisi olabilir. Ayrıca
idrar tutamama şikayetine neden
olabilir ki bu durumda acil olarak
hasta ameliyata alınmalıdır.
2- Bel fıtığından korunmak için
neler yapılmalıdır?
Bel kaslarını güçlendirmek için
düzenli olarak yürüyüş ve bel
egzersizleri yapmak gerekir. Ayrıca yüzme gibi sporlar da faydalı
olacaktır. Hareketsiz yaşantıdan
kaçınmak, ağır cisimleri kaldırırken dikkatli olmak ve kilo kontrolü
yapmak önemlidir. Sigara kullananlarda bel fıtığı 3 kat daha fazla
görülür.
3- Bel fıtığım var ne zaman ameliyat olmam gerekir?
Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez, ileriki dönemlerde de mutlaka ameliyat gerektireceği anlamı
taşımaz. Ayak veya bacakta güçsüzlük, hastanın yaşam kalitesini
bozacak düzeyde ilaç ve fizik tedaviye cevap vermeyen şiddetli
ağrı, idrar kaçırma durumlarında
ameliyat gerektirir.
4- Ameliyat olmazsam ne gibi
sıkıntılarla karşılaşabilirim?
Ayaktaki güç kaybı artarak düşük
ayak tablosu oluşabilir. Tam bir
güç kaybı oluşan bu durum kalıcıdır, ayağın gücünü eski haline
getirmek mümkün değildir. Aynı
şekilde idrar kaçırma problemi
oluşursa hasta 4 - 6 saat içerisinde ameliyata alınmalıdır. Bu durum da kalıcı olabilir.
5- Ameliyat çözüm müdür?
Ameliyatın amacı mevcut nörolojik problemleri ortadan kaldırmaktır. Başarı oranı %98’ dir.

Op. Dr. Bülent Aslan
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
bulentaslan@centralhospital.com

Bel fıtığı
ameliyatlarında
en başarılı yöntem
Mikrodiskektomi
yöntemidir.
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TATIL BITTI

ŞIMDI OKUL ZAMANI
Öğrenciler tatil döneminde zamanın çok çabuk geçtiğine inanırlar. Güzel bir tatil
dönemi geçirildikten sonra aileler ve öğrenciler okul hazırlıkları için hazırlanmaya
başlarlar. Bu dönemde ailelerin en büyük görevi çocukları yeni eğitim - öğretim
dönemine hazırlamak ve okula gitmek konusunda motive etmektir.

Aileler Okul
Hayatını Çocuklarına
Anlatmalıdır

Uzm.
Uzm.
Dr.Psk.
Zeyneb
Aycan
Gürbüz
Bulut
Dermatoloji
Klinik Psikolog
Uzmanı
zeynebgurbuz@centralhospital.com
aycanbulut@centralhospital.com

Yeni dönemde çocukları okula yeni
başlayan ailelerin tatlı bir telaşları vardır. Evdeki düzenin yeni okula ve yeni
sorumluluklara uygun olarak ayarlanması gerekir. Oyun döneminden çıkan
yeni okula başlayan çocuklar için uygun ders çalışabileceği oda ve gerekli ortamlar sağlanmalıdır. Yepyeni bir
hayat düzenine geçecek olan çocuklara aileleri tarafından önceden okul ve
okul hayatı ile ilgili bilgiler verilmelidir.
Çocuğun okulla ilgili soracağı sorulara
sabırla ve ilgiyle cevap vermek gerekir.
Heyecan ve merak içinde olan çocukların yaşadığı duyguları anladığınızı göstermeniz önemlidir. Korku ve tedirginlik yaratacak ifadelerden kaçınılması
gerekir. Özellikle ailelerin çocuklarının
okul yaşantısı ile ilgili endişeleri varsa
bunları çocuklarına yansıtmadan çöz-

meleri gerekir. Çocuğu okula yeni başlayan ebeveynlerin çocuklarının neler
yaşayacakları ile ilgili yoğun kaygıları
vardır. Hatta kaygılarını tavır ve yorumlarıyla çocuklarına hissettirirler. Bu gibi
durumlarda ebeveynler fark etmeden
çocuğa sık sık karşılaşabileceği olumsuz bilgiler ve yorumlar anlatırlar. Kaygı
bulaşıcıdır ve ebeveynlerin yüksek kaygı düzeyi çocuklarında da tedirginlik ve
korku yaratır. Ev içindeki bu kaygılı ve
güvensiz ortam okula yeni başlayan
çocuk için ciddi bir tehdit unsurudur.
Ebeveynlerin kendi korkuları çocuklar
üzerinde olumsuz etkiler bırakmamalıdır.

Ödev ve Serbest Zaman
Planı Çocukla Birlikte
Yapılmalıdır
Okulun başlamasıyla öğrencilerin
eski düzenli hayata geçmeleri biraz
zaman alabilir. Önceden yapılan hazırlıklara rağmen okulun ilk günlerinde
öğrencilerde sabah uyanmaya, okula

gitmeye ve ders çalışmaya karşı isteksizlik görülmesi oldukça normaldir. Bu
noktada anne ve babaların çocukları
yeni düzene alıştırmaya çalışırken tatilin gevşek sınırlarından vazgeçip okul
hayatının sıkı ve kesin sınırlarına geçiş
yapmaları gerekmektedir. Ailelerin çocukları ile birlikte uyku ve yemek düzenini, ders çalışma saatlerini yeniden
planlamaları gerekir. Kendisine sorulmadan ve fikri alınmadan yapılan bütün programlar çocukta değersizlik ve
yetersizlik hissi yaratabilir.
Bu nedenle okuldan eve gelince
ne kadar serbest vaktinin olduğu, ne
zaman ödev yapmaya / ders çalışmaya
başlayacağı, ne zaman yemek yeneceği ve saat kaçta yatacağı hakkında açık
ve kesin şekilde konuşulmalıdır.

Çocuğunuza Hep Destek
Tam Destek Olun
Çocuğunuzun rehavete kapılmamasını sağlamak için olumsuz eleştirilerden uzak durmalısınız. Yeni dönemin
yenilikler getireceğini, çocuğunuzun
yaşayacağı olumlu ya da olumsuz her
durumda onun yanında olacağınızı hissettirmeniz önemlidir. Sizin desteğiniz
çocuğunuzun okula ve başarıya olan
motivasyonunu arttırır.
Okulların açılması bütün öğrenciler
için heyecan ve tedirginlik kaynağıdır.
Okul başarısı düşük olan öğrenciler
bu olumsuz duyguları daha yoğun yaşar. Bu gibi durumlarda bu öğrencileri
ürkütmekten veya telaşlandırmaktan
kaçınmalı, tavsiye verirken hassas davranmalısınız. Yeni dönem için somut
ve ulaşılması kolay hedefler belirlemek
adım adım gelişmeyi ve ilerlemeyi kolaylaştıracaktır. Bu değerlendirme ve
planlamalar çocuğunuz için değil çocuğunuzla beraber çocuğunuzun kapasitesine uygun olarak yapılmalıdır.
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İDRAR YOLU VE MESANE
HASTALIKLARIN TANISINDA
FLEXIBLE SISTOSKOPI YÖNTEMI
Flexible Sistoskopi Nedir?
Işıklı ve esnek bir kamerayla alt idrar yolundan girip alt idrar yolunun ve mesanenin incelenmesidir. Flexible sistoskoptan elde
edilen görüntü büyütülerek ekrana yansıtılmakta ve dolayısıyla daha detaylı bir inceleme yapılabilmektedir.

Flexible Sistoskopi Ne Zaman Yapılır?
• Gözle görülen veya sadece idrar tahlilinde çıkan kanamalı idrar durumlarında
• İşeme zorluğu veya işeme rahatsızlıklarında

Opr. Dr. Yusuf Temiz

• Sebebi bulunamayan idrar yolu enefeksiyonlarının tanısında

Üroloji Uzmanı

• Alt idrar kanalı darlıklarının tanınmasında

yusuftemiz@centralhospital.com

İdrar Kanamalarının Nedenleri Nelerdir?
• İdrar yolu enfeksiyonları

• Kanama yapan sistemik hastalıklar (örn: hemofili)

• Böbrek tümörleri

• Bazı gıdalar (örn: pancar)

• Üst idrar yolu tümörleri

• Nefritler (özellikle çocuklarda)

• Mesane tümörleri

• Travma veya aşırı egzersiz

• Prostat büyümesi ve kanseri

• Radyasyon

• Böbrek, idrar kanalı (üreter) ve mesane taşları

• İdrar yolları tüberkülozu

• Bazı ilaçlar (örn; piridyum içeren ilaçlar, kan sulandırıcılar)

Flexible Sistoskopi İle Hangi Hastalıkların Tanısı Konabilir?
• Alt idrar yolu (üretra) darlıkları iltihapları iyi ve kötü
huylu tümörleri, taşları, doğumsal anomalileri
• Prostat büyüklüğü, tıkanıklık derecesi
• İdrar kesesi taşı, tümörü (mesane kanseri), iltihap
ve anomalileri
• Üst idrar yollarının (üreter) idrar kesesine birleştiği
yerdeki problemler
• Üst idrar yolunun radyolojik görüntülenmesi veya
tıkanıklığın giderilmesi amacıyla kateter takılması

Yan Etkiler (Komplikasyonlar)
Flexible sistoskopinin komplikasyonları nadirdir. İdrar
yolları enfeksiyonu, kanama, idrar yaparken yanma
bunlardandır.

Nasıl uygulanır?
• Hastanın hastalıkları nedeniyle kullandığı diğer ilaçlar, ağrı kesiciler veya aspirinin (ki bunlar kanın pıhtılaşmasını geciktirirler) bilinmesi gerekir. Özellikle kan
sulandırıcı ilaçların önceden kesilmesi
gerekmektedir.
• İşlem için özel bir giysi giyilir ve bir masanın üzerine sırt üstü uzanılır.
• İşlemin yapılacağı yer antiseptik bir sıvı
ile temizlenir.
• Bu işlem esnasında genel veya spinal anesteziye ihtiyaç duyulmadığından
bölgesel olarak uyuşturmak için idrar
kanalına jel kıvamında bir madde verilir.
Böylece işlem sırasında rahatsızlık duyma riski azaltılmış olur.
• Yaklaşık 5 mm kalınlığında ve esnek
olan flexible sistoskop adı verilen bir tüp
idrar kesesine kadar ilerletilir. Sistoskop
sayesinde idrar kesesi sıvı ile doldurulur.
Sistoskopun ucunda küçük bir ışık kaynağı ve kamera vardır; bu sayede mesane (idrar kesesi) bir monitör ekranından
gözlenerek gerekli inceleme yapılır.
• İşlem yaklaşık 5 - 10 dk. kadar sürer.
İşlem esnasında biyopsi alma gereği
doğarsa daha sonra genel veya spinal
anestezi altında biyopsi alınır.
• İşlem sonrası hasta günlük aktivitelerine geri dönebilir.
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Gebe Eğitimleri Anne Adaylarını Bilgilendiriyor
5 yıldır devam eden gebe eğitimlerinin
47.’si çok sayıda anne adayının katılımı
ile gerçekleştirildi. Uzman eğitimci kadrosuyla, gebelikte sağlıklı beslenme,
normal doğum nefes teknikleri, anne
sütünün önemi, ağrısız (epidural) normal doğum yöntemi, emzirme teknikleri, uygulamalı bebek banyosu ve bebek
bakımı konularında bilgilendirmeler
yapıldı.
Katılımcıların sinerjisi ile daha keyifli
hale gelen eğitimin sonunda toplu pasta kesimi yapılarak, anne adaylarını sertifikaları ve hediyeler ile uğurlandık.

Katkılarından dolayı teşekkür ederiz

47. Gebe Eğitiminden Kareler

Baba Eğitimlerinde
400 Baba Adayını Ağırladık

Bebek Bakım Eğitimi Katılımcılara
Atölye Ortamı Sağlıyor

Başladığı günden bu yana yaklaşık
400 baba adayına ev sahipliği yapan
baba eğitimlerinin 18.’ si gerçekleştirildi.
Eğitimin içeriğinde Uzman Psikoloğumuz babaları bebekli hayata psikolojik
olarak hazırlarken, bebek hemşiresi de
uygulamalı bebek banyosu, kelebek
masajı, gaz çıkartma, bez değiştirmeyi

Bebek bakım eğitimi, sadece bebek
bakımına yönelik içeriklerden oluşturulan bir eğitim programı. Eğitime
katılan maksimum 5 çift ile yaklaşık
4 saat süresince birebir uygulamalı
bakım hizmetinden oluşuyor. Eğitimde
Uzman bebek hemşiresi, emzirme tek-

baba adayları ile birlikte yaptı. Eğitime
verilen arada ödüllü aşçımızın sunumunu yaptığı “Tuzda tavuk” oldukça
beğenildi. Eğitim süresince keyifli saatler geçirdiğimiz baba adaylarımızı
sertifikaları ve ufak hediyelerimiz ile
uğurladık.

seli

ba Eğitimi Gör

la 18. Ba
Baba Adaylarıy

Katkılarından dolayı teşekkür ederiz

nikleri, uygulamalı bebek banyosu ve
bebek bakımı detaylarını anne & baba
adaylarıyla paylaşıyor. Eğitim bitiminde bir gelenek haline gelen fotoğraf
çekimleri yapılarak katılımcılar sertifikaları ve çeşitli hediyelerle uğuranıyor.

en Bir Görüntü

Bebek Bakım Eğitimind
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ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgeleri Yenilendi
Central Hospital’in sunduğu hizmet kalitesi Türkiye’nin en tecrübeli denetim kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) tarafından yeniden belgelendirildi.
Central Hospital’in ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 2 gün
süresince 4 uzman denetçi tarafından
değerlendirildi.
Baştetkikçi Sayın Hidayet Şahin ve
TSE’nin uzman ekibi, Central Hospital’in
sektöre örnek olabilecek birçok iyi uygulamasının olduğunu ve bundan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.
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NORMAL DOĞUM
SAĞLIKLIDIR
Normal doğum ve Ağrısız (epidural) doğum
yapılan doğumhane odalarında, güvenilir ellerde bebeğinizi kucağınıza alabilirsiniz.

>> DÜNYA STANDARTLARINDA		

>> EVINIZIN KONFORUNDA 		

>> MODERN TASARIM

CENTRAL DOĞUMHANE SALONLARINDAN GÖRÜNTÜLER
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Torunum Geliyor Eğitimi
Büyükanne ve Büyükbaba Eğitimi
Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Torunum Geliyor eğitiminin 4.’ sü keyifli
bir ortamda tamamlandı.
Torun sahibi olmaya hazırlanan veya yeni torun olmuş büyükanne & büyükbabaların katıldığı “Torunum Geliyor” eğitiminde; “Psikolojik yaklaşımlar”, “Anne
- baba adayları ile iletişim”, “Kuşak çatışmaları”, “Bebek bakımında doğru bilinen
yanlışlar”, “Daha iyi büyükanne ve büyükbaba nasıl olunur?” konuları katılımcılar
ile paylaşıldı.

Genetik Bilimler Semineri
Bilimsel toplantıların bu ayki Genetik bilimler ve klinik birimlere yansıması konulu toplantısı tüm branş hekimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu alandaki gelişmeler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. İbrahim
Akalın tarafından aktarıldı. Eğitim süresince değerlendirmeler ve soru cevaplar
bölümleri yapılarak toplantı tamamlandı.

Eğitimin bitiminde toplu fotoğraf çekimi ve sertifika dağıtımı yapılarak katılımcılar uğurlandı.

i Katılımcıları
Torunum Geliyor Eğitim

Laboratuvar Sonuçlarınıza

Daha Hızlı Ulaşmak
İster misiniz?

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

Hemen indirip kullanım için;

www.kcn.com.tr

den Bir Görüntü

Genetik Bilimler Seminerin

A N L A Ş M A L I KU RU M L A R
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İSTANBUL’UN GÖZBEBEĞI PRENS ADALARI
Prens Adaları, yıl
içerisinde çok
sayıda yerli ve
yabancı turiste ev
sahipliği yapan,
tertemiz havası,
ormanlık yeşil
dokusu, fayton
gezileri, keyifli
yemek sohbetleri
ve vapur gezintisi
ile görülmeye değer
adalardır.

GEZILECEK YERLER
Büyükada Tarihi ve turistik yerlerinden olan Aya Yorgi
Kilisesi ve gezi alanı, denize girilebilen plajları, köşkleri, kalabalık
çarşısı ile ön plana çıkmaktadır. Hafta sonu konaklamak
isteyen ziyaretçiler keyifli zaman geçirebilir.

MUTLAKA YAPINIZ...
Faytona,

BİNMEDEN,
Aya Yorgi kilisesini,

GÖRMEDEN,
Sait Faik Müzesini ,

GEZMEDEN,

Heybeliada Büyükada’ya göre daha sakin ve
sessiz olan Heybeliada, çam ormanlarında piknik
yapmaya, çay bahçelerinde dinlenmeye, tarihi
mekanlarını görmeye, ada turu yaparak güzel bir
gün geçirmeye davet ediyor.

Burgaz Ada Heybeliada ve Kaşık adası
manzarasına karşı restoranlarda oturmak, Sait Faik
Müzesini gezmek, Kalpazankaya Plajına gitmek için
plan yapılabilir.

Denize karşı yemek keyfi ve dondurma

YEMEDEN
El sanatları çarşısından alışveriş

YAPMADAN DÖNMEYİN.

Kınalı Ada Diğer adalara göre en küçük adadır.
Adanın sadece ön bölümünde yerleşim vardır. En
ön plana çıkan özelliği kumsal plajlarıdır. Sessiz ve
huzurlu bir gezi isteyenlere tavsiye edilir.

Central Hospital Complimentary Publication

SUCCESSFUL SURGERY STORY OF OUR
GUEST FROM AZERBAIJAN
Sevda Zeynalova was examined by her radiologist daughter for the swelling on her breast. At
the end of the examination and imaging observations, a mass was detected in her breast. After
then, she started to search for hospital and physician for the surgery.
Can you tell us
about the process in
Azerbaijan?
I retired as a chemistry engineer after

Prof. Rafet Yiğitbaşı

my meals, team in duty of cleaning. It was

investigation of whom was not conducted

very important to feel the individual trust of

yet, frozen tissue investigation was condu-

each and everyone in such a sudden case.

cted and the operation preparation was

I would like to thank all of them for making

made during the surgery. The pathology

me feel like I’m at my own house.

report showed that the extracted mass

I had worked as laboratory manager in a
factory in Azerbaijan. Shortly after my re-

Medical Director, General Surgeon

tirement, I realized the mass in my breast.

rafetyigitbasi@centralhospital.com

As my daughter is a doctor, I talked to her
initially. She examined me. When he said
that this is a tumor and it should be illuminated I could not know how to feel. First of
all, we asked the opinion of a physician to
determine the pathologic investigation of
the tumor and the necessary surgery. My
daughter asked for a recommendation to
the chief physical of the hospital where she
works. The chief physician said that Prof. Dr.

I will recommend to my
friends in Azerbaijan
As I stated above, although it was my
first time in İstanbul and in your hospital, I
was very satisfied with the whole process. I
will recommend Central Hospital and your
doctors to my friends who are in need of
anything about health. I would like to thank
you once again.

Expert Opinion

was malign, the tumor tissue was extracted
within safe limits through breast-protective
surgical process which had been previously planned and shared with the patient
who had aesthetical concerns. Being the
most modern approach in breast cancer
treatment, staining technique was used
to conduct sentinel lymph tissue investigation. Accordingly, axillary lymph nodes
were extracted as well. The final pathology
report was shared with the patient and her
doctor daughter and radiotherapy and
medical oncology were recommended for

Rafet Yiğitbaşı who is his instructor, works

Our patient Sevda Zeynalova who resi-

the continuing process. Our patient was

in İstanbul Central Hospital and he is ge-

des in Azerbaijan applied our hospital with

discharged after the armpit was assessed

neral surgeon being a specialist on breast

the detection of a mass in breast and her

with the most scientific approach and the

cancer. Afterwards, we communicated with

condition was assessed. As the time was

post-op treatments were planned with a

the hospital and waited for the assessment

very precious for this patient, pathologic

protected breast.

of my reports. At the end, they decided to
perform surgery.

What did you live in
Central Hospital?
It was my first time in İstanbul and I
was hospitalized in Central Hospital for surgery. At the very first day in hospital, Prof.
Dr. Rafet Yiğitbaşı examined me once again, explained what to do for treatment and
then made surgery plan. I stood in hospital
3 days after the surgery. My doctor conducted related controls. I could ask him
anything I want. On the day to be discharged, I was informed about how to continue
the treatment. Radiotherapy will start one
month after the surgery. My disease will be
followed-up in Central Hospital through interval controls.

It felt like home
I was very satisfied with the medical
treatment of my doctor Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, care of the nurses, servants bringing
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ARTHROSCOPIC
SHOULDER SURGERY
What is Arthroscopy?
Arthroscopy briefly means “looking into
and viewing a joint”, and is today the
most frequently used surgical procedure
in the diagnosis and treatment of intraarticular problems in orthopedics.

What are the
advantages of
arthroscopy?
Compared with open surgery,
arthroscopy helps to attain better and
faster results in aesthetic and functional
recovery with minimal damage to
surrounding soft tissues during the
surgery. The patient can leave the
hospital on the day of operation or the
next day, and can recover with less pain
and increased comfort.

Shoulder Arthroscopy
The shoulder is one of the most active
joints. However, this movement capability is also a reason for easy injury. These
problems may recur when raising the
shoulder above the head or as a result
of sudden injury. Thanks to arthroscopy,
it is easy to overcome these problems.

How is Arthroscopy
Performed?
• The fluid is injected into the joint to
swell the joint so that the doctor can
view the interior of the joint with a
camera.
• Small dermal incisions are opened
up. The fluid, arthroscpoe and
surgical instruments are inserted
through these small incisions.
• The arthroscope casts light on the
joint and the image is transmitted to
the monitor via a camera system.
• The surgical instrument is delivered through any incision to repair
the joint.

The Arthroscopic
Method

Post - Arthroscopy
Rehabilitation

Arthroscopy is a method that permits
the patient to go home the same day
after generally ambulatory treatment.
General or local anesthesia may be preferred according to the patient’s condition. Anesthesia prevents you from
feeling pain during an operation that
may last 1-2 hours. In arthroscopy, the
procedure is performed by viewing the
interior of the shoulder joint. Small dermal incisions opened up for the insertion
of arthroscope and other instruments is
closed with one or two stitches and then
the shoulder is dressed.

Arthroscopy is the first step to restore
the shoulder to its original performance.
Thereafter, rehabilitation is necessary.
For the first few days after the surgery,
ice applications should be performed as
recommended by the doctor. If appropriate, the use of a shoulder strap and
painkillers is recommended. If you experience fever, numbness, prickling, redness, febrility, swelling, etc., immediately
call your doctor.

Orthopedic Evaluation
In order to discover the cause of your
shoulder pain, your doctor has to examine you thoroughly. This evaluation
involves medical history, physical examination and tests specific to the problem.

Risks and Limitations
As with all surgical procedures, arthroscopy has some risks. Infection, vein and
nerve injuries may occur. In the literature, the sum of these risks is less than 1%.

It is recommended that you get a physical treatment and rehabilitation program
which is suitable for you one week to 10
days after the operation and start to apply that program.
The treatment period after arthroscopy
is less troublesome and takes far less
time than open surgery. Thus, you can
pick up where you left off in a short period of time.

Hüseyin Ekici, MD
Orthopedics and Traumatology
huseyinekici@centralhospital.com

