
Irak Erbil’de yaşayan Muhammed Yaba, hayati 
tehlikesi olan karaciğer hastalığının tedavisi için 
geldiği Central Hospital’da sağlığına kavuşarak 
ülkesine döndü.  

DİZ PROTEZİ
AMELİYATLARI

19 haftalık gebe Gökçe Altınsuyu’na, şiddetli ağrı nedeniyle geldiği 
Central Hospital’da apandisit teşhisi konuldu. Genel Cerrahi ekibi 
tarafından planlanan ameliyatla bebeğin zarar görmemesi ve er-
ken doğum tehdidini önlemek adına kadın hastalıkları ve doğum 
birimi tarafından özel tedaviler uygulandı.

Gebeyken Ameliyat Oldu,
Sağlığına kavuştu 

Başarılı Operasyon ile Sağlıklı
Hayata Merhaba

Hamilelikte
Demir Eksikliği

Sayfa 12
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Ramazanda 
Beslenme

Sayfa 17

Gezilecek Yerler;
Edirne
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Sayfa 18

Sayfa 07

“Torunum Geliyor“ 
Central Hospital, sürdürdüğü 
sosyal sorumluluk projelerine bir 
yenisini daha ekleyerek, Torunum 
Geliyor eğitimini hayata geçirdi. 

Diz Protezi multidisipliner bir 
ekip ile tedavi edilmelidir.
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Her Seyin
Bası Saglık..

YAZ AYLARINDA CİLT PROBLEMLERİ
Yaz aylarında güneş ışıklarının artması, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sık rastlanılan cilt 
hastalıklarını da beraberinde getirmektedir. Güneşin cildimize olumsuz etkileri artık açıkça bilin-
mektedir. Yaz aylarında, özellikle tatil döneminde dikkat etmediğimiz pek çok ayrıntı cilt sağlığımızı 
etkiliyor. 
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Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

Kamu Kurum ve Kuruluşları 

T.B.M.M.

Sosyal Güvenlik Kurumu

SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur

TOBB 

Türk Telekom

Bankalar  

FORTİS BANK 

ESBANK EMEKLİ SANDIĞI 

TÜRKİYE İŞ BANKASI

VAKIFBANK 

ZİRAAT BANKASI

Kartlar 

Back - up Card

Benefit Card 

Dr. Back - up Card 

IPA Card 

Sağlık Asist 

Asistan Şirketler 

Assist Card 

CGM Compu Group

Medline

Europe

Europ Assistance

Marm Assistance

Inter Partner Asistance

Promed Bilgi Yönetim Sistemleri 

Retas Assistance

Türk Telekom Sağlık ve Sos. Yard. Vakfı

 Özel Sigortalar 

Acıbadem Sigorta

Agis Sigorta 

Ak Sigorta

Allianz Sigorta

Anadolu Sigorta

Anadolu Anonim Sigorta

Ankara Anonim Türk Sigorta

Axa Sigorta

Compu Group

Demir Hayat Sigorta

Dubai Grup Sigorta

Ergo İsviçre 

Euroko Sigorta

Fortis Sigorta

Grupama Sigorta

Güneş Sigorta

Halk Sigorta

Inter Partner Assistance

Mapfre Genel Sigorta

Ray Sigorta

Ziraat Sigorta

Zurich Sigorta

Yurtdışı Sigortalar

Axa PPP Healthcare

Bupa International

Egycross Assistance

ANLAŞMALI  KURUMLAR

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Merhaba!

Gazete Central’ın 32.  sayısı ile sizlerle buluşmanın sevincini 

yaşıyoruz. 

Bu sayımızda yine keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz 

konuları mercek altına almaya çalıştık. Gazete Central vesilesi 

ile sizlerle paylaşmak istediğimiz bazı konulara da bu bölümde 

değinmeye çalışacağız. 

Central Hospital, medikal kadrosunu sürekli zenginleştirmek 

ve teknolojik altyapıyı kuvvetlendirmek adına Medikal Direktör-

lük başkanlığında çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda 

alanında uzman hekimler Central ailesine katıldı. Ortopedi 

Uzmanı Prof. Dr. Özcan Pehlivan, Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Uzmanı Op. Dr. Meryem Küçükaşçı ile Beyin & Cerrahisi 

Uzmanı Op. Dr. Bülent Arslan hasta kabulüne başladı. Yeni 

başlayan hekimlerimize hoş geldiniz der başarılar dileriz.

Teknolojik altyapıya ilave olarak, hastanemizde yatan hasta-

ların acil hemodializ ihtiyacını karşılamak üzere hemodiyaliz 

cihazı hizmete girdi. Ayrıca Laboratuvar bölümüne cihaz 

yatırımları yapıldı.

Central Hospital, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdür-

lüğü tarafından organize edilen Acil Obstetri Bakım Eğitimine 

ev sahipliği yaptı. Haziran ayında gerçekleştirilen eğitimlerde 

müdürlük temsilcileri Central Hospital’a misafirperverliği için 

teşekkürlerini iletti.

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
Medikal Direktör
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Op. Dr. Çağrı Jorayev
Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı

2007 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. 
Dr. Çağrı Jorayev 2012 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinden uzmanlığını almıştır. 2014 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır

10

Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı

2000 yılında Marmara  Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatolojik AD, uzmanlığını almıştır. 
2008 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

16 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 Eğitimi ve 
Torunum Geliyor program koordinatörlüğü ile Gazete Cental’ın 
Editörlüğünü sürdürmektedir. 2012 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

Memduha Özmen
Sorumlu Hemşire

Kırşehir Sağlık Meslek Lisesi sonrası Eskişehir Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan Özmen, 
2010 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Mübeccel Akman
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

1984 Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Mübeccel 
Akman, 1988 yıllında Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
uzmanlığını tamamlamıştır. 2008 yılından itibaren Central Hospi-
tal’da görev yapmaktadır.

9

Fzt. Nurcihan Ekici
Fizyoterapist

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Bölümünden mezun olan Fzt. Nurcihan Ekici 2011 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

15

Op. 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.

8

Burcu Cumbul 
Emzirme Danışmanı

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

14

5Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
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 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.

Op. Dr. Cuma Kılıçkap
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1978 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. 
Cuma Kılıçkap, 1985-1992 yılları arasında Uşak SSK Hastanesi Or-
topedi ve Travmatoloji Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 
2011 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

7

Psk. Aycan Bulut
Klinik Psikolog

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.

13

Doç.Dr. Suat Ünver
Nefroloji Uzmanı

Gata Tıp fakültesinden mezun olan Doç.Dr. Suat Ünver 1991 yılında Gata Tıp Fakül-
tesi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini tamamla-
mıştır. 2007 yılında Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doçent 
ünvanını almıştır. 2011 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

6

Op. Dr. Meryem Küçükaşçı Çağdaş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

2006 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
olan Opr. Dr. Meryem Küçükaşçı Çağdaş, 2012 yılında Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümün-
den uzmanlığını almıştır. 2014 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

12

Fatih Portakal 
Fox TV Ana Haber Sunucusu

1993 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünü bi-
tiren Fatih Portakal, 1996 yılında başladığı muhabirliğe Fox Ana Haber sunucusu 
olarak devam etmektedir. 2013 yılından buyana İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak “Araştırmacı Gazetecilik” dersi vermektedir.

4

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
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 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.
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Yine geldi o ay. Yine geldi o ayın üçüncü 

haftası. 

Portakal ailesi olarak Armağan ve ben, 

4 yıldır, Mayıs ayının 3’üncü haftasında 

Central Hospital’a uğruyoruz. Nedeni; iki-

mizin de bedenlerine baktırmak. 

Dışarıdan sağlıklı görünsek de, hissiyatı-

mız sıhhatli olduğumuza işaret etse de, 

tenimiz altında neler olup bittiğini tam 

olarak bilemiyoruz. Biz, ‘Aslında tam ne 

oluyor?’u öğrenmek ve bilmek için gidi-

yoruz Central’a...

Yıldan yıla eskiyen bedenlerimiz dinleni-

yor, siyah beyaz fotoğraflanıyor içimiz. 

Kalbimizin iniş ve çıkışlarına bakılıyor, 

kanlarımızın temizlik düzeyi inceleniyor. 

Hepsi, Allah’ın bize verdiği bedenimizi, 

daha iyi koruyabilmek, daha kaliteli bir 

yaşam sürebilmek için...

Ailecek tüm amacımız bu...

Artık dile pelesenk oldu: ‘Check-up’ deni-

yor buna. Yılda bir kez yaptırmakta fayda 

var. Bunu ben değil, hekimler söylüyor. 

Tabi ülke şartları düşünüldüğünde her 

bir yurttaşın yaptırması mümkün gözük-

müyor. Çünkü, fiyatlar bazı bütçeleri çok 

aşıyor veya kimi bütçeleri zorluyor. 

Ama sizler de biliyorsunuz, sağlık her 

şey... Mutlu olmamızın kaynağı. Huzurlu, 

soru işaretsiz bir yaşam sürmenin yega-

ne seçeneği.

‘Beden bakım zamanı’ yaklaştığında, 

randevular alındığında ve o gün gelip, 

hastaneye adım attığınızda kafanızda 

hep sağlığınız var. Acaba kanda bir şey 

çıkar mı? Ultrasonda istenmedik şekiller 

görülür mü? Röntgenin sonucu ne çıka-

cak? Kalp iyi mi kötü mü? Aileden gelen 

kalıtsal bazı rahatsızlıkların belirtileri ola-

biliyor mu? Hekimler raporları nasıl yo-

rumlayacak.

Her adım gerçekleşirken aklınızda olan-

lar hep bu ve benzer sorular. Ta ki, son 

adrese gidip sonuç sizinle paylaşılana 

kadar. Ancak birkaç saatlik süreçte yaşa-

nanlar da önemli; size refakat eden çalı-

şanlar ki, biz her seferinde sevgili Sevilay 

ile işin uzmanlarını ve hekimleri dolaşıyo-

ruz, o yüzden çok şanslıyız. Her tetkikin 

yapıldığı yerde ‘doktor hasta’ veya ‘hem-

şire hasta’ ilişkisiyle birlikte nezaket, ya-

kınlık ve samimiyeti de hissediyorsunuz. 

Bu da gerek hasta, gerek kontrol için ge-

len bizleri fazlasıyla olumlu etkiliyor. 

İnanıyorum ki, bu sağlık kurumunu ter-

cih eden sizler de benzer hizmeti alı-

yorsunuz. Aklınızdan şu da olsaydı veya 

biraz daha hasta psikolojisini anlayan 

çalışanlarla muhatap olsaydım cümle-

si geçmiyor. Çünkü rahatsız edici bir 

olumsuzluk yaşamıyorsunuz. Tabi ki, her 

hastanın veya hasta yakınının en üst se-

viyede mutlu olması mümkün değil, bek-

leyemezsiniz de... 

Central Hospital’da uygulanan hizmet 

verimliliği ve sağlık kalitesi tebessüm et-

tiren düzeyde.

Huzurlu olduğumuz an ise doktorun 

‘Çok önemli bir şeyiniz yok! Şunlara 

dikkat etmelisiniz.’ sözünün sonrasında 

hissettiğimiz rahatlık. Ohh be, diyoruz 

o zaman... İyi ki geldik, yaptırdık beden 

muayenesini, diye düşünüyoruz. Bize 

ödünç verilen vücudumuza haksızlık 

etmemenin verdiği keyifli sorumlulukla 

Central’dan ayrılıyoruz.

Armağan ve ben biliyoruz ki, bir sonraki 

buluşmaya kadar bedenimizle ilgili bazı 

şeyleri bilip öğrendiğimizden dolayı ak-

lımız da, içimiz de daha rahat olacak. 

Çünkü sağlığınızın durumun bilmek ve 

sağlıklı olmak her şeyin başı...

Herkese sağlıklı günler diliyorum...

Sevgilerimle...

Fatih Portakal
Fox TV Ana Haber Sunucusu

Fatih Portakal'ın Kaleminden...
HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

CENTRAL’DAKİ
CHECK-UP  
DENEYİMİ

0
4 444 77 99

centralhospital.com 

twitter.com/CentralTR

facebook.com/CentralHospital
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BAŞARILI OPERASYON İLE 
SAĞLIKLI HAYATA MERHABA

Central Hospital’ı 
Nasıl Tercih Ettiniz?

Karın içi travmaya maruz kalarak gel-

diğim hastanede karaciğerle ilgili du-

rumun ciddi olduğu ve hayati riskler 

olduğunu söylendi. İstanbul’da yaşa-

yan bir yakınımız vardı.

Hastalığımı kendisi ile paylaştığımda 

benim için acilen iyi bir hastane ve 

doktor araştıracağını söyledi. Yaptığı 

araştırmalar neticesinde Central Hos-

pital’da Medikal Direktör Prof. Dr. Ra-

fet Yiğitbaşı’nın karaciğer konusunda 

tecrübeli bir hekim olduğunu, benim 

raporlarım hakkında görüştüklerini 

ve karaciğerde olan sıkıntılar nede-

niyle acil tedavimin planlanması ge-

rektiğini iletti.

Hocama güvenerek ikinci kez ama 

bu sefer hastalığım için geldiğim İs-

tanbul’da tedaviye başladım.    

Tedaviye Başlarken 
Neler Hissettiniz?

Erbil’den İstanbul’a geldiğimde ka-

famda acaba iyileşebilecek miyim? 

Nasıl bir tedavi uygulanacak? Gibi so-

rular vardı. Hastanenin Genel Cerrahi 

Hekimi Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı’ndan 

hastalığım tedavisiyle ilgili tüm soru-

ların yanıtlarını alınca rahatladığımı 

hissettim.

Tedavime yoğun bakım ünitesinde 

başlandı. Sonrasında yatan hasta ka-

tında devam edildi. Tedavi sırasında 

karaciğerdeki hasarla birlikte infeksi-

yonla mücadele edildiği için zorlu ve 

uzun bir süreç beni bekliyordu. 

Hastane ve Tedavi 
Hakkındaki 
Görüşleriniz?

Tedavinin ne kadar süreceğini, iyile-

şip iyileşemeyeceğimi bilmiyordum. 

Bir aylık yoğun bir bakımın ardından 

Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzm.

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı

rafetyigitbasi@centralhospital.com

doktorum beni sağlıkla taburcu etti. Has-

tanede kaldığım sürede tıbbi hizmetler-

den çok memnun kaldım. Doktorum 

çok deneyimli ve güleryüzlüydü. Hem-

şirelik hizmetleri benimle çok ilgilendi. 

Sürekli beni kontrol ediyor tedavimi uy-

guluyorlardı. Evimden uzakta yabancı 

bir ülkede olduğum için nasıl anlaşabi-

leceğimizi çok düşünmüştüm. Benimle 

birebir ilgilenen ve Arapça tercümanlık 

yapan birinin hastanede çalışması çok 

güzeldi. Bu zorlu süreçte kendimi daha 

iyi hissetmemi sağladı. Ayrıca yattığım 

odanın konforu, Arapça tv kanalları ve 

dergilerin odada olması beni şaşırtmıştı.     

İyi ki Central 
Hospital’a Gelmişim

Hastaneye geldiğimde Erbil’e dönüp 

dönemeyeceğimi bile bilmiyordum. 

Bana uygulanan tedavi sayesinde sağ-

lığıma kavuştum. Başta doktorum Prof. 

Dr. Rafet Yiğitbaşı olmak üzere benimle 

ilgilenen herkese minnettarım. Çok te-

şekkür ederim.    

Uzman Görüşü 

Hastamız 3 ay önce karın organlarını et-

kileyen bir travmaya maruz kalarak acil 

şartlar altında bir dizi operasyon geçir-

miş. İlerleyen dönemlerde karaciğer 

testlerinde anormallik tespit edilmesi 

üzerine yapılan incelemelerde, kara-

ciğer dokusu içine kanama olduğu 

saptanmış. Türkiye’de sağlık hizmeti 

almayı düşünen hastamıza kanamayı 

kontrol altına almak amacıyla girişim-

sel radyolojik yöntemler kullanılarak 

“Karaciğer arterinin tıkanması”  işlemi 

uygulanmış. İşleme bağlı olarak ağır 

bir “karaciğer yetmezliği” tablosu geli-

şen hasta ileri tetkik ve tedavi amacıy-

la hastanemize geldi. 

Karaciğerin %60–70’inin hayatiyeti-

ni yitirdiği hastada, yoğun bir destek 

tedavisi ve infeksiyonla mücadele ya-

nında kan değerlerinin günlük olarak 

yakından izlenmesi hayati önem ta-

şımaktaydı. 1 ay süren zorlu süreç so-

nunda tıbbi değerleri stabilize olmaya 

başlayan hasta, tehlikeli dönemi atlat-

mış olarak beslenebilir ve kendi ken-

dine yeter bir durumda memleketine 

uğurlandı.

Hastaneden çıktıktan sonra Erbil’de 

uygulaması gereken tedavileri ilettiği-

miz hastamız, kontrol amaçlı hastane-

mizi yeniden ziyaret etti.  Central Hos-

pital’da yapılan kontrol tetkiklerinde 

hastanın tamamen düzeldiği görüldü. 

Hasta Adı: Muhammed Yaba
Ülke: Irak / Erbil 
Coğrafya öğretmeni, 58 yaşında 

Irak Erbil’de yaşayan Muhammed Yaba, hayati tehlikesi olan karaciğer 
hastalığının tedavisi için geldiği Central Hospital’da sağlığına 
kavuşarak ülkesine döndü.  

SAYFA  05 / 2014

K O Z Y A T A Ğ I



Nefrotik sendromda destekleyici 

tedavi yaklaşımlarının yanısıra altta 

yatan hastalığa yönelik  spesifik te-

davisi planlamaları yapılır. Neden ne 

olursa olsun tuz kısıtlaması, değişik 

düzeylerde protein kısıtlaması, idrar-

la protein kaybını azaltacak ilaç dü-

zenlemeleri, kolesterol düşürücüler, 

pıhtılaşma bozukluklarını engelleme-

ye yönelik tedaviler başlıca destekle-

yici tedavilerdir. Altta yatan hiçbir ne-

denin bulunamadığı primer nefrotik 

sendromlarda ise başlıca kortikoste-

roidler ve bağışıklık sistemini baskıla-

yan sitotoksik ilaçlar kullanılmaktadır.

Nasıl Tedavi Edilir?

Doç. Dr. Suat Ünver 
Nefroloji Uzmanı 

suatunver@centralhospital.com

Böbreğin anatomik ve fonksiyonel 

en küçük ünitesi olan nefron bünyesin-

deki bu süzme işlemi esnasında, erit-

rosit gibi kan hücrelerinin ve vücudun 

yapı taşları olan proteinlerin idrara geç-

mesini engelleyen bir bariyer sistemi 

mevcuttur. Bariyerin çeşitli nedenlerle 

bozulması sonucu böbrek aracılığıyla 

aşırı protein kaybedilmesi ile ortaya 

çıkan klinik tabloya nefrotik sendrom 

denilmektedir. 

İdrarla aşırı protein kaybı ile vücutta 

çok sayıda biyokimyasal ve metabolik 

sorunlar meydana gelmektedir. Teda-

visiz kalan hastalık, geri dönüşümsüz 

böbrek yetmezliği için yüksek risk oluş-

turmaktadır. Hastalık süresince hayatı 

tehdit eden ilave bir çok sağlık sorun-

ları yaşanabilmektedir. Hastalığın erken 

teşhis ve tedavisi bu metabolik sorun-

ların ve komplikasyonların kontrolünde 

hayati önem taşımaktadır. 

Hastalığın Belirtileri 
Nelerdir?

Bacaklarda, göz kapaklarında şişme 

(ödem), idrar yaparken köpüklenme 

başlıca belirtiler arasındadır. Normal ko-

şullarda ödem oluşumunu engelleyen 

ana güçlerden birisi vücut proteinleridir. 

Hastalıkla birlikte dolaşımdaki prote-

inlerin azalması, sıvıların damar dışına 

kaçmasıyla birlikte ödem oluşumuna 

neden olmaktadır. Ödem ayak bileği, ba-

caklar, el, sırt, göz çevresinde oluşmakla 

birlikte vücuttaki tüm boşluklarda sıvı bi-

rikimi tarzında da olabilir. Ödemin temel 

özelliği yumuşak, parlak ve basmakla iz 

bırakmasıdır. Göz çevresindeki ödem 

daha çok sabah saatlerinde hissedilir. 

Hastalık Nasıl Teşhis 
Edilir?

Hastalığın tanısında ve tedaviye yanıtı 

değerlendirmede idrarla kaybedilen pro-

tein miktarı önemlidir. Normal bireylerde 

idrar tetkikinde protein varlığı beklenen 

bir bulgu değildir.  Buna karşın normal bi-

reylerde ancak hassas metodlarla ortaya 

konabilen çok az miktarda protein çıkışı 

(günde 150 mg’dan az) söz konusu olabi-

lir. Nefrotik sendromda bu miktar günde 

3500 mg’ın (2000 mg/m2 - vücut yüzey 

alanı/24 saat) üzerindedir ve miktar arttık-

ça hastalığın ciddiyeti ve oluşturacağı so-

runlar da artmaktadır.  

Nefrotik Sendrom 
Nedenleri Nelerdir?

Nefrotik sendrom nedenleri, sadece 

böbreklerin etkilendiği primer nedenler ve 

sistemik bir hastalığın böbrek etkilenme-

siyle karekterize sekonder nedenler (Diya-

bet, amiloidoz, sistemik lupus eritamatozis 

ve diğer romatizmal hastalıklar, enfeksiyon 

hastalıkları, bazı kanser türlerine eşlik eden 

gibi) olarak sınıflandırılır. 

Sonuç

Yüzde ya da bacaklarda ödem ciddi bir 

böbrek hastalığının en erken belirtisi olabi-

lir. İdrar incelemesi  önemli bir tanı yöntemi-

dir. Miktarı ne olursa olsun idrarda protein 

kaçağının tesbit edildiği her koşulda, iler-

leyici böbrek hastalığının engellenmesine 

yönelik gerekli teşhis ve tedavi planlamala-

rın düzenli nefroloji kontrolleriyle yapılması 

önemli bir gerekliliktir.

Diyaliz nedir?

Diyaliz, böbrek yetmezliği olan insan-

larda, vücutta birikmiş olan fazla sıvı ve atık 

maddelerin yarı geçirgen bir membran 

(zar) aracılığıyla temizlenmesi işlemine de-

nilmektedir.

Dializde, hayvan derisi, parşömen gibi 

süzgeç görevi gören yarı-geçirgen bir zar 

kullanılır. Bu zardaki deliklerden küçük mo-

leküller geçebilirken daha büyük moleküller 

(proteinler veya kolloidler) geçememekte-

dir. Diyaliz böbrek hastalarının tedavisinde 

kullanılır. Kan, yüzey alanı çok geniş olan 

bir diyaliz zarından geçirilir. Metabolik atık 

olan küçük moleküller zardan geçerler. Kan 

plazmasının gerekli bileşenleri olan protein 

molekülleri çok büyük olmaları nedeniyle 

zardan geçmeyerek kanda kalırlar.

Hangi hastalara 
diyaliz tedavisi 
gereklidir?
  Böbrek fonksiyonlarının

      % 80 - 90’nı kaybetmiş hastalarda
  Böbrek yetmezliğine bağlı tedavisi 

önlenemeyen kusmalarda
  Tedaviye cevapsız sıvı fazlalığında
  Böbrek yetmezliğine bağlı kanama 

eğilimi olanlarda
  Böbrek yetmezliğine bağlı bilinç 

bulanıklığı olanlarda
  Böbrek yetmezliğine bağlı perikar-

dit olanlarda

NEFROTİK SENDROM NEDİR?
Temel görevi idrar oluşturmak olan böbrekler, bu sayede öncelikle vücut 
sıvılarının ve elektrolit içeriklerinin normal sınırlar içerisinde kalmasını 
ve zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Central Hospital 
Nefroloji Birimindeki 
Diyaliz Cihazı ile 
yatan misafirlerimizin 
diyaliz  ihtiyaçları 
karşılanmaktadır.

0
6 444 77 99

centralhospital.com 

twitter.com/CentralTR

facebook.com/CentralHospital
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Op. Dr. Cuma Kılıçkap
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

cumakilickap@centralhospital.com

DİZ PROTEZİ MULTİDİSİPLİNER 
BİR EKİP İLE TEDAVİ EDİLMELİDİR

Diz Protezi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Diz protezi ağrı ve günlük yaşamında sınırlanma nedeniyle uygulanır. 

Ağrı önemli bir faktör olmakla birlikte;  eklemin ne ölçüde bozulduğunun, eklemi koruyacak çözümlerin mümkün olup olmadığı-

nın ortaya konulması gerekir. Eklemi koruyacak tedaviler mümkün ise önce bu tedavilerin uygulanması gereklidir. 

Eklem zamanla deforme olur, hareketini kaybederse hasta günlük yaşamını gerçekleştirmekte zorlanır. Yürüme güçlüğü, merdi-

ven inip-çıkma güçlüğü,  oturup kalkmada zorlanmaya başlar. Eklem onarılamayacak derecede bozuldu ise, yaşı ve sağlık duru-

mu elveriyorsa protez ameliyatı önerilir.

Diz protezinin, insan vücudundaki ömrü ortalama 15-20 yıldır. Bu nedenle 50-80 yaşları arasında diz protezi uygulaması önerilir. 

50 Yaşın altında; mümkün olduğunca diz protezi uygulamamaya çalışılır. Ancak iltihaplı romatizmal hastalık veya ciddi eklem içi 

kırıklarda bazan erken yaşta da diz protezi uyguladığı olur. 

80 yaş ve üzerindeki yaşlarda genellikle diz protezi uygulamamaya çalışılır. Hastanın genel sağlık durumu, var olan hastalıkları ve 

kemik erimesi nedeni ile ameliyat sonrası iyileşmesi uzar, komplikasyon görülme oranı artar. Bu nedenlerle; bu yaştan sonra diz 

protezi ameliyatı önerilmez.

Yürümemizi sağlayan kalça, diz ve ayak bileği eklemleri ile, iş yapmamızı sağlayan elimizi ve kolumuzu kullanmamıza imkan veren 

omuz eklemi sıklıkla protez ameliyatı (artroplasti) uygulanan eklemlerimizdir.  Bunlardan;  kalça ve diz en yaygın protez ameliyatı 

uygulanan eklemler. Yıllarca vücut ağırlığını taşımak, spor yapmak, oturmak, kalkmak gibi eylemlerimizin yapılmasını sağlayan 

bacak eklemlerimiz zamanla bozulmaya,  problem yaratmaya başlar.

Diz eklemi,  yetişkin bir insanda günde ortalama 3000 - 7000 devir ile kullanılır.  Spor yapan bir insanda bu 12-15 bin devire kadar 

çıkar. Yaşlanma, kilo, günlük kullanım biçimi ve genetik faktörlerle eklem kıkırdakları bozulmaya başlar. Bu bozulma zamanla ekle-

min hareketlerini sınırlar. Ağrıya sebep olur. Günlük aktivitelerimizi yapmamıza engel olur.

Ameliyat sonrası diz önü ısı artışı problemini gidermek için soğuk uygulama yapı-

lır. Ameliyat günü  ayak - bacak pompa egzersizleri, yatak içi egzersizlere başlanır.

Birinci günden itibaren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminin gözetiminde ve 

fizyoterapist eşliğinde kas güçlendirme ve eklem hareket açıklığını yeniden elde 

etme egzersizleri yapılır. 

Hastalarımız aldığı fizik tedavi ve rehabilitasyon sayesinde sağlıklarına kavuşarak 

hastaneden taburcu olmaktadır. Taburculuk sonrası gerekli durumlarda evde eg-

zersiz yapılmak üzere destek tedavi planları oluşturulmaktadır.

Diz eklemi en sık; 
   Osteoartrit (Halk arasında kireçlenme olarak bilinen hastalık), 

   Romatoid artrit (İltihaplı romatizma olarak) bilinir,

   Travma (kırıklar ve eklem yaralanmaları) sonucu bozulur. 

Bozulmanın derecesine ve yaşa göre, önceleri menisküs ameliyatları, kıkırdak onarımları, ilaç tedavileri ve diğer medikal - biyolojik 

çözümler uygulanır. Bozulma arttıkça eklem normal günlük aktivitelerini gerçekleştirmede zorlanır.  Ağrıdan yürüyememeye, 

merdiven inip-çıkmada zorlanmaya başlar. Bu aşamadan sonra eklemi koruyacak çözüm;  günümüz koşullarında yok. 

Yapılacak iş, hayat tarzına karar vermektir. Ya sürekli ilaç kullanmayı, günlük aktivitelerin azalmasını kabullenmeyi seçmek veya 

sağlık durumu izin veriyorsa, diz eklemini yapay malzemelerle (diz protezi ile) değiştirmeyi kabul etmek gerekecektir.

1. Diz Protezi Ameliyatları 

2. Ameliyat Sonrası Rehabilitasyonun Önemi
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19 haftalık gebe Gökçe Altınsu-

yu’na, şiddetli ağrı nedeniyle geldiği 

Central Hospital’da apandisit teşhisi 

konuldu. Genel Cerrahi ekibi tarafın-

dan planlanan ameliyatla bebeğin 

zarar görmemesi ve erken doğum 

tehdidini önlemek adına kadın has-

talıkları ve doğum birimi tarafından 

özel tedaviler uygulandı. Ameliyat 

sonrası sağlıkla taburcu edilen Altın-

suyu, şimdilerde bebeğinin doğaca-

ğı günü sabırsızlıkla bekliyor.  

Gebelik Takipleriniz 
İçin Central’a Nasıl 
Başladınız?

Ablam gebelik kontrollerini ve 

doğumunu Central’da yapmıştı. Bu 

sayede hastaneyi tanıma fırsatı bul-

muştum. Ablamın her türlü hizmet-

ten memnun kaldığını bildiğimden 

dolayı ben de tereddüt etmeden 

Central Hospital’da gebelik takipleri-

mi yaptırmaya karar verdim.  

Gebeyken Apandisit 
Ameliyatı Oldunuz. 
Neler Yaşadığınızı 
Anlatır Mısınız?

Karnımdaki ağrılar gebe oldu-

ğumdan dolayı beni endişelendir-

mişti. Büyükada’da oturduğum için 

beni oradaki bir sağlık kurumuna 

götürdüler. Gebeliğe bağlı olabilece-

ği düşünülerek bir tedavi uygulandı. 

Fakat ağrıların şiddeti artınca Central 

Hospital’a geldim. Gelir gelmez kadın 

doğum doktorum Dr. Aslı Alay muaye-

ne etti. Ağrıların gebeliğe bağlı olma-

dığı anlaşılınca Genel Cerrahi ekibi Op. 

Dr. Hakan Bozkurtoğlu ve Op. Dr. Meh-

met Mustafa Altıntaş muayenesi sunu-

cu apandisit teşhisi konuldu. Acil ame-

liyat olmam gerekiyordu. Kendimden 

önce tek düşündüğüm bebeğimdi 

ona bir şey olur mu diye çok korktum. 

Acilen girdiğim ameliyat sonrası uyan-

dığımda herşeyin yolunda gitmesi ve 

bebeğimin yaşaması en güzel mutlu-

luktu.. Tabii benimde

Tıbbi Hizmetleri Nasıl 
Değerlendirirsiniz?

Genel Cerrahi ekibi ve Kadın Do-

ğum doktorum ameliyat öncesi ameli-

yatın nasıl yapılacağını, beni ve bebeği 

korumak için uygulanacak tedavi yön-

temlerini anlatarak beni rahatlattılar. 

Hastanede kaldığım sürede hekimle-

rin ve kattaki hemşirelerin tedaviye 

yönelik yaklaşımları gerçektende çok 

iyiydi. Tüm çalışanların güler yüzlü ol-

maları benim için en iyi moraldi. Tıbbi 

bir durum değil ama özellikle belirt-

mek isterim yemeklerin çok güzel ve 

özenle hazırlandıkları da belliydi. 

Emekleriniz İçin 
Sonsuz Teşekkürler

Doktorlarım Op. Dr. Hakan Boz-

kurtoğlu ve Dr. Mehmet Mustafa Al-

tıntaş’a çok teşekkür ederim. Bebe-

ğimin sağlığıyla ilgilenen Op. Dr. Aslı 

Alay ve hemşirelerinize sonsuz te-

şekkürler. Kısacası tüm Central Hos-

pital çalışanlarına tek tek teşekkür 

ederim. Herkesten Allah razı olsun…

Op. Dr. Hakan Bozkurkoğlu
Genel Cerrahi Uzmanı

hakanbozkurtoglu@centralhospital.com

GEBEYKEN BAŞARILI BİR AMELİYAT 
İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU0
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Uzman Görüşü

Hastamız geçmeyen 

karın ağrısı şikayetiyle 

Central’a başvurduğunda 

19 haftalık gebeydi. 

Gebe olması nedeniyle 

Kadın hastalıkları & 

Doğum Hekimi ve Genel 

Cerrahi ekibi tarafından 

birlikte muayenesini 

gerçekleştirerek apandisit 

teşhisi koyduk.

Hemen ameliyata 

aldığımız hastamızın 

küçük bir kesiden 

apandisit ameliyatını 

gerçekleştirdik. Bu 

süreçte multidisipliner 

bir ekip anlayışıyla 

bebeğin ameliyattan zarar 

görmemesi ve erken 

doğum tehdidini bertaraf 

etmek için kadın doğum 

ekibinin özel tedavileri 

ile ameliyat başarıyla 

tamamlandı.

Tüm bu hassasiyetler 

neticesinde hastamız 

sağlıklı bir gebe olarak 

hastaneden taburcu 

edildi. 

444 77 99

centralhospital.com 

twitter.com/CentralTR

facebook.com/CentralHospital

youtube.com/centralTR
adresinden  Genel Cerrahi
videolarına ulaşabilirsiniz.
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Aynı durum restoran ve alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlar için de 

geçerlidir. Eğer uzun süre bu tarz ortamlarda durulması gerekiyorsa, kli-

manın verdiği serin havadan olabildiğince korunmak gerekir. Özellikle aşırı 

serin olan mekandan dışarı çıkıldığında direk sıcak havayla temas eden 

vücut tutulmaya ve kaslarda ağrı oluşumuna daha müsaittir. Aynı şekilde 

terliyken klimalı bir ortama girmek de, ani sıcaklık değişimi sebebiyle kas 

kasılmalarına, boyun veya bel tutulmalarına sebep olabilir. 

YAZIN KLİMA KULLANIMINA 
DİKKAT 

Uzm. Dr. Mübeccel Akman
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

mubeccelakman@centralhospital.com

Klimanın bilinçsiz kullanımı kas 

ağrıları başta olmak üzere tutulmala-

ra, enfeksiyon hastalıklarına ve alerjik 

reaksiyonlara yol açabiliyor. Bilinçsiz 

klima kullanımında çocuklar, yaşlılar, 

şeker hastaları ve böbrek yetmezliği 

olan kişiler daha çok tehlike altındadır. 

Klima kaynaklı sağlık problemleri 

genellikle bilinçsiz veya aşırı kullanım 

sebebiyle görülür. Sıcak yaz günlerin-

de mekan içi ve dışındaki sıcaklık farkı 

ve ani hava değişimi vücut direncini 

düşürür. Bu durum da viral enfeksi-

yonların sık görülmesine sebep olur. 

Özellikle klima ilk çalıştırıldığı zaman-

larda filtresinde biriken mikroplar ha-

vaya karışarak enfeksiyonlara neden 

olabilir.

Enfeksiyona bağlı olarak zatürre 

başta olmak üzere çeşitli hastalıklar 

da gelişebilir. Bilinçsiz klima kullanı-

mında çocuklar, yaşlılar, şeker hasta-

ları ve böbrek yetmezliği olan kişiler 

daha çok tehlike altındadır. Çünkü bu 

gruptaki kişilerin vücut dirençleri kli-

manın havaya saçtığı bakteriler nede-

niyle daha da zayıf düşebilir. 

“Lejyoner” Hastalığına 
Dikkat

Lejyoner Hastalığı, “Legionella 

pneumophila” adlı bir bakterinin ne-

den olduğu bir hastalıktır. Bu bakte-

ri, akciğerlere yerleşip zatürreye yol 

açabilir. Klimaların içerisinde oluşan 

nemli ortam, bu bakterinin yaşaması 

ve çoğalması için elverişlidir. Bu ne-

denle klima filtrelerinin özelliklerine 

göre belirli aralıklarla temizlenmesi ve 

değiştirilmesi oldukça önemlidir. Ayrı-

ca filtrelerin orijinal olmasına da dikkat 

edilmedir. Kalitesiz filtrelerin daha çok 

mantar, küf, virüs ve bakterileri barın-

dırdığı unutulmamalıdır.

Araç İçindeki Klima 
Kullanımı Hastalıklara 
Yol Açabilir

Araba içinde kullanılan klima da, 

solunum yolu hastalıklarından bronşit, 

sinüzit ve zatürreyi tetikleyebilir. Bun-

ların haricinde göz ve beyin iltihabı, 

bademcik iltihabı, bazı kas hastalıkla-

rına da sebep olabilir. Çok fazla yüze 

temas eden klima, nadiren de olsa yüz 

felcine yol açabilir. Bu sebeple araçta 

klima kullanılırken, yüz ve göğüs böl-

gesine serin havanın direk gelmesi 

önlenmeli, klima ön cama doğru yön-

lendirilmelidir. 

Klima Çarpması 
Yaşandıysa Hemen 
Hekime Görünün

Klima çarpması sonucu rahatsızlık 

yaşayan kişiler hemen konusunda uz-

man bir hekime başvurmalıdır. Ardın-

dan şikayetleri ortadan kaldıracak ilaç 

tedavisine başlanmalıdır. Klima nede-

niyle ortaya çıkan zatürre tedavisinde 

ise 15-20 gün süresince hastaya anti-

biyotik verilir. Uygun doz ve sürede 

kullanıldığında hasta tamamen iyileşir. 

Ayrıca klimanın ortamdaki nem ora-

nını azaltması kronik bronşit hastası 

olan kişilerin balgamlarını dışarı atma-

larını da zorlaştırır. Bu sebeple kronik 

bronşit hastalarında öksürük, nefes 

darlığı gibi şikayetler daha sık görülür. 

Klima çarpması sonucu öksürük, ateş, 

yorgunluk gibi bulgular görülüyorsa 

grip ile karıştırılmamalı, zatürre baş-

langıcı olabileceğinden hemen bir gö-

ğüs hastalıkları uzmanından yardım 

alınmalıdır.

Terliyken Klimalı Ortama Girmeyin!

Günümüzde klima, yaz aylarının sıcağından ve neminden korunabilmek için hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak mekanlarda ve araçlarda kullanılan 
klimaların yanlış kullanımından doğan zararları da azımsanmayacak kadar fazla.
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DIŞ KULAK YOLU İLTİHABI

Op. Dr. Çağrı Jorayev
Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı

cagrijorayev@centralhospital.com

Dış Kulak Yolu 
Anatomisi

Dış Kulak yolu yaklaşık 2.5 cm uzun-

luğundadır. Bu kanalın fonksiyonu, se-

sin orta kulağa iletimi ve orta, iç kulak 

yapılarının korunmasıdır.

Dış kulak yolunun 1/3 dış kısmı kı-

kırdak, 2/3 iç kısmı ise kemikten oluş-

muştur. Kemik kıkırdak bileşkesi kulak 

kanalının en dar yeri olup en sık enfek-

siyonu bu bölgeden başlar. Dış kulak 

yolunun kıkırdakta oluşan kısmında dış 

kulak yolu mumu serumen denilen sal-

gı bulunur. Bu salgı dış kulak yolunun 

dengesini sağlar, enfeksiyondan korur. 

Dış Kulak Yolu 
Enfeksiyonu Belirtileri 
Nelerdir?
    Dış kulak yolunda ağrı,  özellikle çekil-

diğinde veya itildiğinde artan ağrı 

    Kulak kaşıntısı 

    Kulaktan sıvı veya iltihaplı akıntı  

    İşitme kaybı

Dış Kulak Yolu 
Enfeksiyonunun 
Tedavisi Nedir?

 Bu tedavide amaç ağrıyı azaltmak 

ve enfeksiyonu yok etmektir. Hastaların 

büyük çoğunluğu ayaktan tedaviyle iyi-

leşebilecek durumdadır. Bazen tedaviye 

yardımcı olması bakımından dış kulak 

yolu temizliğinin doktor tarafından ya-

pılması önerilir.

 Kulak Damlaları: Kulak damlaları 

ağrının azaltılması ve şişliğin giderilmesi 

için sıklıkla kullanılır. Bu damlaların kulak 

yoluna erişecek şekilde doğru kullanıl-

ması önemlidir. 

    Damla uygulanacak taraf yukarıda 

kalacak şekilde uzanılır veya başı kar-

şı omuza doğru eğilir.

    Kulak kanalı damlayla doldurulur.

    15-20 dk kulak yukarıda kalacak şekil-

de uzanılır veya pamukla kulak kapa-

tılır.

    Birkaç gün içinde şikayetler düzelse 

bile tedaviye sonuna kadar devam 

edilmelidir.

    Genellikle 36-48 saat içinde şikayetler 

düzelir, eğer düzelme olmazsa tekrar 

KBB uzmanına başvurulmalıdır.

Ağrı kesicilerin şiddetli ağrı duru-

munda kullanılması önerilir. Tedavi süre-

since kulağın ıslak kalmamasına dikkat 

edilmelidir. Duş alırken vazelinli pamuk-

la tıkaç hazırlanarak kullanılabilir. Tedavi-

ye başladıktan sonra 7-10 gün boyunca 

yüzülmemesi  önerilir. Ağrı geçinceye 

kadar işitme cihazı ve kulaklık kullanıl-

maması önerilir.

Dış Kulak Yolu 
İltihabının Önlenmesi
    Dış kulak yolu kendi kendini temizle-

yebilen organ olduğu için hiçbir şekil-

de temizlemeye çalışılmamalıdır.

    Aşırı üretilmiş kulak mumu nedeniyle 

kulak tıkanıklığı hissedilirse KBB uz-

manına başvurulmalıdır.

    Sık yüzen kişilerde kulak enfeksiyonu 

riskini azaltmak için, yüzme sonrası 

kulakların kuru kalmasını sağlamak 

için 30 cm uzaktan saç kurutma ma-

kinesiyle dış kulak yolu kurulanabilir. 

Doktorunuzun tavsiye ettiği dış kulak 

yolu koruyucu damlalar kullanılabilir. 

Yüzerken kulağa  su kaçmaması için 

kulak tıkaçları kullanılması önerilir.

 Dış kulak yolu, koruyucu 

mumunun aşırı temizlenme-

si normalde dış kulak yolu 

mumu kulağı sudan, bak-

teriden ve yaralanmadan 

korur. Aşırı fazla temizleme 

ve kaşıyarak deriye zarar 

verilmesi enfeksiyon gelişi-

mine sebep olur.

 Düzenli olarak yüzmek (suy-

la temas) kulak koruyucu 

mumunun azalmasına ve 

derinin suyla teması  sonra-

sı yumuşamasına sebebiyet 

verir. Böylece normalde 

dış kulak yolunda yaşayan 

bakteriler cilde daha kolay 

girerek enfeksiyona sebebi-

yet verir.

 Dış kulak yolunu bloke 

eden cihazlar (işitme cihazı, 

kulaklık) sık kullanıldığında 

cilt hasarına neden olarak 

enfeksiyonu arttırabilir.

Dış Kulak Yolu İltihabının 
Risk Faktörleri Nelerdir?
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BABA OLMANIN FAYDALARI

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzm.

rafetyigitbasi@centralhospital.com

DOĞUMDAN Ö N C E
DOĞUMDAN SONRA YANINIZDAYIZ

Gebelere Özel...

Central Hospital Gebe Eğitim programı, 

Kadın Hastalıkları & Doğum, Beslenme 

& Diyet, Bebek Hemşiresi, Emzirme Da-

nışmanı, Doğum Koçu, Anestezi, Çocuk 

Sağlığı & Hastalıkları Uzmanları ile anne 

adaylarını gebeliğin bu keyifli zamanla-

rında bir araya getiriyor. 

Bilgi ve kayıt için:
annebebek@centralhospital.com

Büyükanne ve 
Büyükbabalara Özel…

Central’ın yeni sosyal sorumluluk projesi 
olan Torunum Geliyor eğitimi, yine Türki-
ye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Eğitim-
de büyükanne ve büyükbabalara psikolo-
jik yaklaşımlar ve bebek bakımında doğru 
bilinen yanlışlar aktarılıyor. Bu konudaki 
bilimsel doğrular ile aile büyüklerinin ge-

niş yaşam tecrübeleri buluşuyor.

Bilgi ve kayıt için:
torunumgeliyor@centralhospital.com

Anne ve Baba Adaylarına 
Özel…

Bebek bakımına yönelik spesifik olarak 

hazırlanan bir eğitim programı. Uzman 

bebek hemşiresi tarafından, emzirme 

teknikleri, uygulamalı bebek banyosu, 

bebek masajı ve bebek bakımda yapıl-

ması gerekenleri anne ve baba adayla-

rına sunuyor. 

Bilgi ve kayıt için:
annebebek@centralhospital.com

Bebeklere Özel…

Yenidoğan ev ziyareti, Uzman bebek 

hemşiresinin bebeğin ilk banyosu ve 

bakımları gerçekleştirmek için ev ziya-

retlerinin yapıldığı özel bir program. Bu 

hizmetten hastanede takipli gebeler 

ücretsiz faydalanabiliyor. 

Bilgi ve kayıt için:
annebebek@centralhospital.com  

Babalara Özel...

Özel sağlık sektöründe ilk olma özelliği 
taşıyan Baba Eğitim Programı, babala-
rın doğum öncesi ve sonrası dönemde 
destekçiler olmalarını hedeflemektedir. 
Eğitimde Bebekli Hayata Hazır mısı-
nız? sloganı ile Uzm. Psikolog ve Bebek 
Hemşiresiyle bir araya gelen baba aday-

ları yeni hayatlarına hazırlıyor. 

Bilgi ve kayıt için:
babaegitim@centralhospital.com  

Gebe ve Yeni Anneler Özel…

Sağlık profesyonelleri eşliğinde gebe-

likte daha sağlıklı bir süreç için klinik 

Gebe ve Yeni Anne Pilatesi. Gebe Pila-

tesi, kas gücü, elastikiyet ve dayanıklılık 

arttırarak annenin dengesi korunuyor, 

ağrı eşiği yükseliyor.  Yeni Anne Pilatesi, 

doğum sonrası vücudun eski formuna 

kavuşmasını, kas gücünün artmasını 

sağlıyor. 

Bilgi ve kayıt için:
dogumahazirlik@centralhospital.com 

20 yıllık sağlık deneyimine sahip Central Hospital, kaliteli sağlık hizmetini etik değerlerden ödün vermeden misafirlerine 

sunmaktadır.  Hastanemizde özel önem verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında, tüm hizmetler anne olarak 

kadına ve sağlıklı nesillere verdiğimiz değerin bir yansıması. Sağlıklı ve mutlu anne ve bebekler için, eğitimler, gebelik ve 

yeni doğan pilatesi, bebek bakım eğitimleri ve yenidoğan ev ziyaretleri ile her süreçte Central yanınızda, yanı başınızda…     

GEBE EĞİTİMİ TORUNUM GELİYOR BEBEK BAKIM EĞİTİMİ 

YENİDOĞAN EV ZİYARETİ

BABA EĞİTİMİ 

KLİNİK GEBE ve YENİ ANNE 
PİLATES DERSLERİ



Op. Dr. Meryem Küçükaşçı Çağdaş

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  

meryemkucukasci@centralhospital.com

Hamilelikte Demir Eksikliğine Dikkat

Anemi yani kansızlık yaşayan kişilerdeki belirtiler gebelerde de görülür. 

Anne adayında demir eksikliği ne kadar fazla ise bebekte oluşan olumsuz etki-

leri de aynı orandadır. Yapılan araştırmalara göre hamilelik döneminde demir 

eksikliği olan kadınların bebeklerinde de sağlık problemleri görülüyor. 

Demir eksikliği, anne karnında gelişme geriliğine, plasentadan bebeğe de-

mir geçişinin az olmasına, bebekte demir eksikliği ve anemiye sebep olur. Bu 

durum bebeğin beyinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkiler. Tedavi 

süresinin geciktirilmesi geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabilir. Ay-

rıca annedeki demir eksikliği ciddi boyutta ise erken doğum ve düşük doğum 

ağırlığına yol açabilir.

Birçok kadın hamilelik sürecinde demir eksikliğinin olup olmadığının farkına varmaz. Demir eksikliği yavaş gelişen 

bir durum olduğu için vücut da bu duruma karşı hemen tepki göstermez. Demir eksikliği ancak yapılan rutin testlerde 

anlaşılabilir.

Demir eksikliği hamilelik sırasında; halsizlik, hemen yorgun düşme, çarpıntı, konsantrasyonda bozukluk, bağışıklık 

sisteminin zayıflaması, saç dökülmesi, baş ağrısı, tırnaklarda yapı bozukluğu ve solukluğa sebep olur. Bunların arasında 

en çok endişe edilen bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır çünkü gebelik döneminde her ilaç kullanılamadığı için tedavi 

zorlaşabilir.

Gebelik süreci açısından değerlendirilecek olursa; erken doğumlara, doğan bebeklerin doğum ağırlıklarının düşük ol-

masına, bebeğin bağışıklık sisteminin zayıf olmasına neden olabilir. Bu nedenle de gebelik döneminde demir depolarının 

yeterli olması önemlidir.  

Hamilelikte Demir Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

HAMİLELİKTE DEMİR EKSİKLİĞİ
Demir, hücrelere oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerindeki protein olan hemoglobinin yapımında 

gerekli olan bir elementtir. Ayrıca kaslara oksijen temininde yardımcı olan myoglobinin de önemli 

bir bileşenidir. Bağ dokudaki kollajen ve pek çok enzimin içinde de bulunur. Daha da önemlisi 

sağlıklı bir bağışıklık sisteminin devamı için demir, vazgeçilmez bir elementtir.
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Babanın Varlığı En Az 
Anne Kadar Önemli

Annenin gebelik sürecinde bebeğiyle 

arasında hem fiziksel hem de 

duygusal bir ilişki başlar. O andan 

itibaren eşi ve bebeği için en iyi 

ortamı sağlamaya çalışan eş için de 

babalık başlamış olur. Ancak annelik 

ve babalık rolleri aynı anda başlamış 

olsa da, yoğun olarak anne-çocuk 

arasındaki ilişki üzerinde durulur ve 

bu ilişkinin ne kadar değerli olduğu 

vurgulanır. Babalar ise bu etkileşimin 

dışında tutulur hatta varlıkları yok 

sayıldığı durumlar vardır. Aslında 

annenin varlığı kadar babanın 

varlığı da çocuğun gelişiminde çok 

önemlidir. 

Soyutlanan Babalar, 
Babalık Rolünü 
Kabullenemez

Anne- baba ve çocuk ilişkisinde 

çemberin dışında kalan babaların, 

babalık rolünü kabullenmesi zaman 

alabilir. Soyutlanan babalar, babalığın 

keyfine varamaz ve bu rolü sadece 

bir görev olarak görür. Babalık 

bireye doyum sağlayan önemli bir 

deneyimdir. İyi baba olmanın koşulları 

sevgi, deneyim, sabır ve bilgilenme 

işidir. Hamileliğin başlangıcından 

itibaren baba adayı eşine destek 

olmalıdır ve süreç içinde aktif olarak 

rol almalıdır. Böylelikle hamileliğini 

rahat geçiren anne adaylarının 

doğumları ve doğum sonrasındaki 

yeni durumlara adaptasyonları 

sorunsuz ve kolay olur. 

BABA OLMANIN HEYECANI! 

Uzm. Psk. Aycan Bulut
Klinik Psikolog 

aycanbulut@centralhospital.com

Babalık Rolünü 
Benimsemek Mutlak 
Çaba Gerektirir

Erkekler için babalık rolünü 

benimsemek, yeni sorumlulukları 

almak, bebek ile iletişime geçebilmek 

ve eşi ile değişen ilişkisine uyum 

sağlamak mutlak çaba gerektirir. 

Baba adaylarının veya yeni babaların 

babalığı hissetmeleri ve aile içinde 

uyumu ve dengeyi sağlamaları için 

eşlerine destek olmaları, bebekleri ile 

baş başa vakit geçirmeleri, bebeğin 

bakımında aktif rol almaları,bebekleri 

ile fiziksel temasta bulunmaları, bebek 

ile aktif olarak etkileşimde olmaları 

gerekir. 

Bebekleri İle Zaman 
Geçiren Babalar Daha 
Mutlu

Bebeklerinin duygusal, fiziksel, 

zihinsel ve sosyal gelişimlerini aktif 

olarak gözlemleyen, bebeklerine 

vakit ayıran, eşi ile açık iletişimde 

olan babaların, babalığı daha keyifli 

yaşadıkları görülür. 

Babaların nasıl bir baba olacağını 

belirleyen en belirgin etkenler ise; 

kendi kişilik özellikleri, yaşamsal 

deneyimleri, maddi imkanları ve 

kendi babası ile olan ilişkisidir. Babalık 

rolünü öğrenmek kendi babasından 

öğrendikleri ile başlar ve bireysel 

deneyimlerle şekillenir. 

Anne, Babayı 
Desteklemeli 

Eşlerin destekleyici tutumları, babanın 

bebeğin büyümesinde aktif rol 

alması, bebek ile zaman geçirmesi 

babalar için oldukça önemlidir. 

Çocuklar için babaları her zaman 

güç ve otorite figürüdür. Annelerin 

ve çocukların babalarının gücünü 

ve desteğini hissetmeye her zaman 

ihtiyaçları vardır. Anneler gibi babalar 

da duygusal iniş-çıkışlar yaşayabilir. 

Değişen duygu durumları karşısında 

tedirginliğe kapılmamak gerekir. 

Çocuklarla ilgili tedirginlikler ve 

kaygılar, eşler arasında paylaşıldıkça 

bu duyguların yoğunluğu azalır.

Hata Yapmaktan 
Korkmayın

Babaların ve baba adaylarının 

yapması gereken en önemli 

şeylerden biri de bebek ile uyum 

sürecinde geri planda kalmamalarıdır. 

Anneler kadar babaların da çocuk 

gelişiminde ve bakımında değerli ve 

önemli bir yeri vardır. Bu deneyimin 

keyfini yaşayarak öğrenmeli ve hata 

yapmaktan korkmamalıdırlar. Babalar 

bebekleri ile en verimli ilişkiyi ancak 

birlikte zaman geçirdikçe yaşayabilir. 

Anne ve baba olmak dünyanın en keyifli, en 
eşsiz ve en kıymetli deneyimidir. Bu olumlu 
hislerin yanı sıra ebeveynler bir o kadar da 
tedirginlik, kaygı ve endişe hisseder. Anne 
ve babanın ortak düşüncesi çocuğun sağlıklı 
büyüyerek gelişmesidir. Bunun için de her iki 
ebeveynin mutlak çaba göstermesi gerekir. 

Barış Poyraz
6. Baba Eğitimi Katılımcısı
Melissa Poyraz

Özgür Bülbül
5. Baba Eğitimi katılımcısı

Can Batı Bülbül 

HAMİLELİKTE DEMİR EKSİKLİĞİ
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Sektörde öncü uygulamalara imza atan Central Hospital, doğum yapan annelere uygulamaya baş-

ladığı Emzirme Danışmanlığı ile, yeni annelerin en büyük destekçisi. Emzirme danışmanı, annenin 

hastanede kalışı boyunca eğitim ihtiyacını belirler, emzirme konusunda eğitimlerini planlar, anneyi 

cesaretlendirir ve emzirmede başarılı olana kadar  eğitime devam eder.

Burcu Cumbul 
Emzirme Danışmanı

burcucumbul@centralhospital.com

YENİ ANNELERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ 
EMZİRME DANIŞMANLIĞI

Emzirmenin Bebek İçin Yararları

   Akut solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonlarını azaltır.

   Alerjik hastalıkları önler.

   Bebekte insülüne bağlı diyabet (şeker hastalığı) riskini azaltır.

   İshal görülme olasılığını en aza indirir.

   Anne sütündeki antikorlar (vücudu savunma hücreleri) bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir.

   Anne-bebek ilişkilerini güçlendirir.

   Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimini güçlendirir.

   Çene, diş gelişimini iyi yönde güçlendirir.

Emzirmenin Anne İçin Yararları

   Emzirme; göğüs kanseri yumurtalık (over) kanseri ve meme kanserine yakalanma riskini azaltır.

   Anneyi ileride ortaya çıkabilecek kemik erimesinden korur.

   Bebek anneyi emdikçe rahim kasılır; böylece rahmin eski haline dönmesine yardımcı olur, anneyi anemiden (kansız-

lıktan) korur.

   Emzirme kilo vermeyi kolaylaştırır. Emzirme, annenin günlük enerji gereksinimini yaklaşık 500-600 kilo kalori artırır. 

Sağlıklı ve doğru beslenen anne, emzirme sırasında enerji harcadığından ve süt üretimi için yağ dokusu kullandığın-

dan daha kolay ağırlık kaybederler.

   Memeden ilk gelen sütün karbonhidrat içeriği, sona doğru gelen sütün yağ içeriği yüksektir. Emmenin başında ilk ge-

len süt daha çok karbonhidratlıdır (insulin salgılanmasını uyarır, bebeği acıktırır), arkadan gelen ise daha çok yağlıdır 

(bebeğe doygunluk hissi verir).

Kolostrum (ilk ağız sütü): 
Doğumdan sonra ilk beş gün-

de salgılanan süttür. İçerisinde 

enfeksiyonlara karşı koruyucu 

maddeler bulunur. Protein açı-

sından zengindir.

Geçiş Sütü: Kolostrumdan son-

ra 5. ve 15. günler arasında salgı-

lanan süttür.

Matüre (olgun) süt: 15. günden 

sonar salgılanan süttür.

Anne Sütü Salgılandığı 
Döneme Göre Üçe Ayrılır;
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Fzt. Nurcihan Ekici

nurcihanekici@centralhospital.com

Kinezyo bant hafif, yapışkan, elastik ve insan derisinin özelliklerini taşıyan, tedavi edici özelliği olan 

bantlardır. Deri ile bütünleşerek deri altındaki yapıları destekler. Gözenekli yapısıyla cildin hava al-

masını sağlar. Hareketlere engel olmaz. Suya dayanıklıdır. Farklı renkleri vardır, etki açısından farklılık 

yoktur. 4-5 gün vücutta kalabilir.

Bantlama tekniği bel-boyun ve sırt ağrıları gibi çok sık rastlanan sağlık sorunları yanında ortopedik ve 

nörolojik problemler ile cerrahi sonrasında uygulanan tedavi seçeneklerinden biridir.

Etkili bir bantlama uygulaması için fizyoterapist hastayı tam olarak değerlendirip hangi tekniği kulla-

nacağına karar verir ve uygular.

AĞRI TEDAVİLERİNDE BANTLAMA 
TEKNİĞİ (KİNEZYO BANT)

YENİ ANNELERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ 
EMZİRME DANIŞMANLIĞI

   Kinezyolojik bantlama dolaşım ve sinir sistemi aktive 

ederek iyileşmeyi hızlandırır. 

   Bantlar kasları ve eklemleri etkiler. Kan ve lenfotik akışı 

düzenleyerek dokuları rahatlatır.

   Enflamasyonu azaltır. 

   Ağrı kesici özelliği olup, eklem problemlerini rahatlatır.

Hangi Durumlarda Kullanılır?
   Eklem ve kas ağrılarında

   Yumuşak doku sakatlanmalarında

   Eklem sakatlıklarında

   Şişlik ve ödemde

   Kötü duruş bozukluklarında

   Ameliyat sonrası rehabilitasyonlarında

   Morluklarda

   Ayak ağrılarında

Bantlama Tekniğinin Etki Mekanizması Nasıldır?

Bantlama tedavisi 
tek başına tedavi 

seçeneği olmayıp diğer 
fizyoterapi yöntemleri 
ile kullanıldığı takdirde 

daha etkili bir tedavi 
seçeneği olmaktadır.

Fizyoterapist

1973 yılında Japon Dr. Kenzo Kase tarafından bulunan ve geliştirilen, 

son 10 yıldır birçok ülkede kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir.
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1-Güneş Yanmaları

Güneş ışığına bağlı olarak vücutta ortaya 

çıkan sağlık sorunlardan ilki hemen mü-

dahale edilmesi gereken güneş yanıkla-

rıdır. Güneşin bazı yan etkileri hemen or-

taya çıkar. Özellikle beyaz tenli kişilerde 

dikkatsiz güneşlenmeler sonucu güneş 

yanıklarına sık rastlanır. Güneş yanıkları; 

ışınların dik geldiği anlarda çok kısa sü-

rede 2-4 saat içinde ortaya çıkabilir. 12 

saatte en üst şiddete ulaşan yanıklar, 72 

saatte giderek etkisini kaybeder. Güneş 

yanığında, önce deri bütün olarak kızarır, 

sonra içi sıvı dolu sivilce gibi küçük ka-

barıklıklar meydana gelir. Bu sırada deri 

sıcak ve hassas olur. Yanık ilerledikçe de-

rinin daha alt tabakalarda bulunan sinir-

lerin uçları da etkilenir ve şiddetli ağrılar 

oluşur.

2-Güneş Işığına Kimler 
Daha Çok Dikkat 
Etmeli?

Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken 

en önemli durumlardan biride özellikle 

ailesinde veya kendisinde deri kanseri 

öyküsü kişilerdir. Ayrıca, deri kanserleri 

öncüsü lekeleri olan, güneş ışınlarıyla 

alevlenebilen (rosacea) cilt hastalıkları 

olan kişiler, fototoksik ilaç reaksiyona 

sebep olabilecek ilaç kullanımı olanlar 

beyaz tenli kişiler, bebekler gibi cildi özel 

koruma gerektiren kişilerin yüksek fak-

törlü güneş koruyucu ürünleri mutlaka 

kullanması gerekmektedir.

Uzun vadede ise güneş; ciltte kırışmalar, 

renk değişiklikleri, deri kanseri öncüsü 

bazı değişiklikler ve çeşitli deri kanser-

lerine neden olabilmektedir. Güneşe sık 

maruz kalan yerlerde; çiller, farklı renkte 

lekeler, deride sertleşme ve kalınlaşmalar 

oluşabilmektedir. Güneşin uzun sürede 

ortaya çıkan bu etkisi erken deri yaşlan-

ması olarak da adlandırılmaktadır. 

Güneşin Etkilerine 
Karşı PRP yöntemi 

Gençlik aşısı olarak ta bilinen PRP (Plate-

let Rich Plasma- Platelet Yönünden Zen-

ginleştirilmiş Plazma) yöntemiyle yazın 

da daha genç bir görünüm elde edile-

bilmektedir. PRP uygulaması; bir kişiden 

8-10 cc gibi bir miktarda kanın alınarak 

özel bir tüpte santrifüj işlemine tabi tutul-

duktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması 

ve PRP’nin yine aynı kişiye enjeksiyon 

yolu ile geri verilmesini temel alan bir 

uygulamadır. Bu yöntem FDA onaylıdır. 

Ayrıca yaz aylarında güneş ışınlarına 

bağlı oluşan cilt lekeleri, kış döneminde 

kimyasal peeling veya çeşitli lazer uygu-

lamalarıyla tedavi edilebilmektedir

3-İsilik

Yazın sık görülen bir diğer cilt sorunu da 
aşırı terlemeye bağlı gelişen ve halk ara-
sında “isilik” denilen durumdur.

YAZ AYLARINDA
CİLT PROBLEMLERİ

Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı 

zeynebgurbuz@centralhospital.com

Yazın artan ısı, öncelikle metabolizmada 

hızlanmaya, ter bezi aktivitesinde artma-

ya neden olur. İsilik aşırı üretilen terin 

deriye atılamaması sonrasında gelişir, 

küçük, kaşıntılı, bazen yanma duygusu-

na yol açan lezyonlar gelişir. Bu küçücük 

sivilceye benzeyen kızarıklıklar, daha 

büyük çıbana benzeyen sivilcelere dö-

nüşebilir. Hava sıcaklıklarının artması ile 

birlikte aşırı terleme sonucunda kıvrım 

bölgelerinde (kasık, koltuk altı, parmak 

arası, kadınlarda meme altı ya da arası) 

yine pişik dediğimiz kaşıntılı kızarıklıklar 

görülebilir.

Bu bölgelerin ıslak ya da nemli kalma-

sı, maya hücrelerini harekete geçirerek 

mantar hastalıklarının oluşmasına da ne-

den olur. Özellikle ayaklarda kötü kokular, 

pişiğe benzeyen görüntüler ve şiddetli 

kaşıntılar başlayabilir. 

Yaz aylarında güneş ışıklarının artması, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi 
sık rastlanılan cilt hastalıklarını da beraberinde getirmektedir. Güneşin cildimize 
olumsuz etkileri artık açıkça bilinmektedir. Yaz aylarında, özellikle tatil döneminde 
dikkat etmediğimiz pek çok ayrıntı cilt sağlığımızı etkiliyor.  
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RAMAZANDA BESLENME

Dyt. Selma Turan
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

selmaturan@centralhospital.com

Ramazan’da Sağlıklı
Beslenme Menüsü

Oruçlu iken beslenme 
alışkanlıklarımız 
tamamen değişmektedir. 
Ramazanın uzun günlere 
rastlaması ve açlık 
saatlerinin uzun saatlere 
çıkması sağlık riski 
taşıyan kişilerin çok dikkat 
etmesini gerektiriyor. 

İftarda Hangi Gıdalar Yenmeli?

Sahurda Neler Tüketilmeli?

   İftarda ilk olarak su içilmelidir. Su çok soğuk yada çok sıcak olmamalıdır. 

   Yemeğe çorba ile başlanmalıdır. 

   Mutlaka bir çeşit sebze yemeği veya salata olmalıdır. 

   Yoğurt veya ayran mutlaka olmalıdır. 

   Tatlı olarak sütlü tatlılar ara öğünlerde tüketilmelidir.  Şerbetli, ağır tatlılar kişilerde şeker yüklemesine neden olabilir. 

   İftarda pilav, makarna, börek yerine esmer ekmek tüketilmesi daha uygundur.

   Et-tavuk-balık da iftarda tüketilmelidir.  

• Protein tokluk sağladığı için yumurta, peynir, süt, yoğurt mutlaka tüketilmelidir. 

• Sahuru kahvaltı şeklinde yapmak en uygunudur.

• Bol sıvı alınması önemli olduğu için bol su içilmelidir. 

• Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi ve vücut direncinin artması için mevsim meyvelerinden sahurda bir porsiyon mut-

laka yenmelidir. 

• Tuzlu besinler yenilmemelidir. 

• Sahura mutlaka kalkılmalıdır.

Ramazanda uzun süre aç kalınması metabolizmayı yavaşlatır ve besinlerin yağ haline gelmesini ko-

laylaştırır. Açlık sonucunda vücut hareketlerimiz yavaşlar ve metabolizma hızımız düşer. İftar sonra-

sında birden ve fazla miktarda yemek yenmesi, yemek sonrasında kan şekerinin hızlı yüklemesi ve 

ardından hızlı düşmesine neden olur. 

Açlık durumunun uzun süre devam etmesi baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, dalgınlık, dikkatsizlik, 

uykuya eğilim sinirlilik, ekşime ve şişlik gibi sorunlara neden olur ve iş verimi düşer. Bu gibi etkilerin 

görülmemesi için iftar-sahur ve ara öğünler mutlaka yapılmalıdır. Ramazanda 4-5 öğün beslenilme-

sini önermekteyiz. İftar ikiye bölünerek bir öğün öğlen diğer öğün akşam yemeği mantığında ve 

aralarda 1-2 ara öğün, sahurda kahvaltı olarak düşünülerek yenmelidir. 

Akşam iftardan sonra 

imkânınız varsa hafif tempolu 

yürüyüş yapabilirsiniz. İftar 

ve sahur arasında 2-2.5 litre 

su içilmeli, ayrıca ayran, 

taze sıkılmış meyve suları, 

komposto gibi içeceklerle sıvı 

alımı artırılmalıdır.  
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İftar (1. Öğün): 1 bardak su, Kahvaltılık 

(zeytin, peynir), 1-2 hurma, 1 kase çorba, 

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

kadar).  Yarım saat sonra:

(2. Öğün): Izgara köfte, et veya tavuk, 

Zeytinyağlı sebze, salata, yoğurt.

Ara Öğün:  2 top dondurma veya 1 

porsiyon meyve.

Ara Öğün: 1 küçük kase sütlü tatlı veya 

meyve.

Sahur: Kepekli peynirli tost, domates, 

salatalık, 1 yumurta, 1 bardak süt, 1 por-

siyon meyve.
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Torunum Geliyor

Kariyer Günleri
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Büyükanne
ve Büyükbaba
Eğitimi
Central Hospital, sürdürdüğü sosyal so-

rumluluk projelerine bir yenisini daha 

ekleyerek, Torunum Geliyor eğitimini 

hayata geçirdi.  Yeni torun sahibi olan 

veya olacak büyükanne ve büyükba-

balar Türkiye’de ilk kez uygulanmaya 

başlanan “Torunum Geliyor” eğitiminde 

bir araya geldi.

Torun sahibi olamaya hazırlanan veya 

yeni torunu olmuş büyükanne ve bü-

yükbabaların yoğun ilgi gösterdiği “To-

runum Geliyor” eğitiminde; psikolojik 

yaklaşımlar, yeni anne-baba adayları ile 

iletişim, kuşak çatışmaları, bebek bakı-

mında doğru bilinen yanlışlar, daha iyi 

büyükanne ve büyükbaba nasıl olunur, 

konuları katılımcılar ile paylaşıldı.

Hemşirelere sunduğu farklı kariyer ola-

nakları ve uzmanlaşma fırsatları ile Ka-

riyer Günleri kapsamında ziyaret ettiği 

Validebağ SML, Trakya Üniversitesi, Sa-

karya SYO, ve Florance Nightingale gibi 

okullarda öğrencilerden yoğun ilgi gö-

ren Central Hospital, okul ziyaretlerine 

devam ediyor.

Kariyer Günlerinde öğrencilerin merak 

ettikleri sorulara yanıt verirken; hem iş 

hem de sağlık sektörü hakkında bilgi-

lendirme yapıyoruz. Central Hospital’ın 

yapısı, çalışma sistemi ve çalışanlara 

sunduğu diğer olanakları anlatarak 

kendi bilgi, beceri ve donanımlarını kul-

lanabilecekleri en doğru kurumda pro-

fesyonel hayata başlayabilmeleri için 

rehberlik ediyoruz.

YENİ
EĞİTİM
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Bebek Bakım Eğitimi

Baba Eğitimleri Baba Adaylarını Bir Araya Getiriyor

Bebek bakım eğitimi, spesifik ola-

rak hazırlanan bebek bakımına ve 

doğum sonrasına anne bakımına 

yönelik içeriklerden oluşturulan bir 

eğitim programı.  

Eğitim maksimum 5 çift ile gerçek-

leştirilmekte. Eğitim içeriğinde, Uz-

man bebek hemşiremiz emzirme 

teknikleri, uygulamalı bebek banyo-

su ve bebek bakımı, doğuma hazır-

lık konusunda merak edilenleri ve 

yapılması gerekenleri katılımcı anne 

ve baba adaylarımız ile paylaştı. Eği-

tim bitiminde hep birlikte katılımcı-

larımıza sertifikalarını vererek çeşitli 

hediyelerle uğurladık.

Aylık düzenlenen Baba Eğitimle-

rimizin 15 ve 16.sı gerçekleştirildi. 

Uzman Psikoloğumuz ile aileleri 

bebekli hayata hazırlarken, bebek 

hemşiresi ile de uygulamalı bebek 

banyosu, kelebek masajı, gaz çıkart-

ma, bez değiştirmeler baba adayları 

ile birlikte yapıldı.

Hastanemizin ödüllü aşçısının arada 

sunumunu yaptığı “Tuzda tavuk” bü-

yük beğeni topladı. Eğitim süresin-

ce keyifli saatler geçirdiğimiz baba 

adaylarımızı adlarına özel hazırladı-

ğımız sertifikalar ve ufak hediyeler 

ile uğurladık. 
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Sağlık Bakanlığı Eğitimi

Central Hospital, İl Sağlık Müdürlü-

ğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafın-

dan organize edilen Acil Obstetri Ba-

kım Eğitimine ev sahipliği yaptı. 2-3 -5-6 

Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştiri-

len eğitimlerde müdürlük temsilcileri 

Dr. Hülya Tatlı,  Dr. Çiğdem Altunsoy 

ve sektör katılımcıları Central Hospital 

misafirperverliği için teşekkür ederek 

ayrıldılar.

Central Voleybol Sponsorluğu

Central Hospital Kırklareli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu bayan 

voleybol takımına sponsor oldu. İki yıl önce kurulan Kırklareli Üniversitesi Sağlık 

Yüksek Okulu bayan voleybol takımı bu yıl ikinci kez şampiyonluğu aldı. Bayan 

voleybol takımı kızları aynı zamanda üniversite takımında da yer alıyor. Central 

Hospital olarak başarılarının devamını dileriz.  

Gebe Eğitimlerinde Anne Adayları Bir Araya Geldi

Gebe eğitiminin 44 ve 45.si yoğun 

bir katılım ile gerçekleştirildi. Uzman 

eğitimci kadrosu ile gebelikte sağlıklı 

beslenme, normal doğum nefes tek-

nikleri, anne sütünün önemi, ağrısız 

(epidural) normal doğum yöntemi, 

emzirme teknikleri, uygulamalı bebek 

banyosu ve bebek bakımı, doğuma 

hazırlık konusunda merak edilenler 

anne adaylarımız ile paylaşıldı.

Eğitim bitiminde hep birlikte pasta 

kesimi yapıldıktan sonra anne adayla-

rımıza sertifikalarını vererek gebeleri-

mizi çeşitli hediyelerle uğurladık.



Ciğer Tava, Satır köfte, Rumeli Beğendisi,

Gaziler Helvası, Hayrabolu Tatlısını,

YEMEDEN,

Edirne Sağlık Müzesi, Lozan Anıtı ve Müzesi, Saatli Medreseyi,

GEZMEDEN,

 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni

İZLEMEDEN,

Tarihi köprülerini ve Alipaşa Çarşısını (Kapalı Çarşı) 

GÖRMEDEN DÖNMEYİN.

MUTLAKA YAPINIZ...

Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 
ikinci başkenti olan 
Edirne, İstanbul’un 
fethine kadar 92 yıl 
boyunca Osmanlı 
devletinin başkenti 
olmuştur.

Edirne zengin 
tarihi ve doğal 
güzellikleriyle 
görülmeye değer 
bir şehir…

EDİRNE
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SELİMİYE CAMİİ Selimiye Cami, II. Selim’in Mimar 
Sinan’a yaptırdığı 1575 tarihinde tamamlanan, Osmanlı 
mimarisinin en önemli eserlerinden biri. Mimar Sinan Selimiye 
Cami için “ustalık eserim“ der.

MERİÇ KÖPRÜSÜ VE KARAAĞAÇ YOLU 
Tarih, doğa ve kuş sesleri arasında uzanan emsalsiz 
bir yoldur. Meriç Köprüsü, Tarihi Tren Garı, Hacı Adil 
Bey Çeşmesi  Karaağaç’a ulaşan tarihi parke taş 
yolun altın parçaları gibidir.

KENTİN EN ESKİ SEMTİ, KALE İÇİ Eski 
surların kuşattığı dörtgen bir alandır. Yaklaşık 360 
dönümlük bir alana yayılır. Birbirini dikine kesen 
sokaklarıyla dikkati çeker.

ADALET KASRI Tunca Boyundaki bir Mimar 
Sinan Şaheseri olan Adalet Kasrı, 1562 yılında 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılmıştır.  Adalet Kasrı, Bakanlar Kurulu (Divan-ı 
Hümayun) ve Yargıtay olarak kullanılırdı.

ALİ PAŞA ÇARŞISI Hersekli Semiz Ali Paşa 
tarafından 1560 yılında Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Bu 
çarşı Kanuni Sultan Süleyman’ın Babaeski’de yaptırdığı 
caminin vakfıdır. İçerisinde 130 dükkan bulunmaktadır. 

GEZİLECEK YERLER
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How did you prefer 
Central Hospital?
Approximately 6 months ago I had a 
penetrating abdominal trauma. Follow-
ing this problem I had some symptoms 
related to bleeding into my liver I had an 
intervention to stop bleeding. Days after 
I felt very sick and doctors told me that 
the condition of my liver was severe, 
and there were vital risks.   There was a 
friend of mine in Istanbul.  When I told 
him about my disease, he said he would 
search for a good hospital and doctor 
for me.  As a result of his searches, he 
said Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, Medical Di-
rector of Central Hospital, was a very 
experienced doctor in hepatic diseases, 
and that he talked with him about my re-
ports, and that my treatment had to be 
planned immediately due to the prob-
lems in  the liver.  Trusting my doctor, I 
started my treatment in Central Hospital 
Istanbul, where I came for the second 

time,  but this time, for my disease.    

What did you feel when 
starting the treatment?
When I came from Arbil to Istanbul, my 
mind was busy with questions like “Will I 
be able to recover?”, “What kind of treat-
ment will they apply?”.  I felt relieved 

WELCOME TO HEALTHY LIFE 
WITH SUCCESSFUL SURGERY

when I got answers to all my questions 
about my disease from Prof. Dr. Rafet 
Yiğitbaşı, General Surgeon.   My treat-
ment was started in the intensive care 
unit.  The treatment was then continued 
at the patient floor.  I had a hard and a 
long process ahead because of not only 
the damage in my liver, but also an infec-
tion they had to treat.   

What do you think of 
the Hospital and your 
treatment?
I did not know how long the treatment 
would last, or whether I would recover 
or not.  After an treatment period of one 
month, my doctor discharged me in good 
health.  I was very pleased with the medi-
cal services during the time I stayed at the 
hospital.  My doctor was very experienced 
and good-humored.  The nurses took 
close care of me.  They always checked 
me and applied the treatment. Because I 
was away from home in a foreign country, 
I wondered how I could communicate.  It 
was very nice to find somebody who per-
sonally took care of me and who worked 
as an Arabic interpreter at the hospital.  In 
this hard process, this helped me feel bet-
ter.  I was also surprised by the comfort of 
the room where I stayed, Arabian TV chan-
nels and magazines available in the room.             

I’m so glad that I came 
to Central Hospital 
When I came to the hospital, I did not 

even know if I could return back to Arbil.   

I regained my health with the treatment 

I underwent in Central Hospital.  I’m very 

grateful to everybody who took care of 

me, particularly my doctor Prof. Dr. Rafet 

Yiğitbaşı.  Thank you very much.

Expert View 

Our patient has had  a trauma that affect-

ed his abdominal organs 6 months ago, 

and undergone a series of operations 

under emergency conditions.  In the 

subsequent period, upon detection of 

abnormalities in his hepatic tests, further 

investigations revealed hemorrhage 

within the  hepatic tissue.    Our patient 

had also had operation of  “blockage of 

the hepatic artery” by interventional ra-

diological methods to control the hem-

orrhage.  The patient developed severe 

”hepatic insufficiency” due to side effect  

of such an operation, and came to our 

hospital for advanced examination and 

treatment.    

The patient who had lost 60% - 70% 

of liver vitality,  was administered by in-

tensive support therapy and an anti-in-

fective medication, and it was vital to 

monitor blood values closely on a daily 

basis.    After a hard process that lasted 1 

month, the medical values of the patient 

started to stabilize, and the patient who 

overcame the dangerous period was 

sent off to his country in a self-sufficient 

condition and able to eat.  Our patient 

whom we advised of the treatments 

that needed to be applied in Arbil after 

the discharge revisited our hospital for 

control purposes.   During the follow-up 

examinations performed at Central Hos-

pital, we saw that our patient recovered 

completely.

Patient’s Name: Muhammed Yaba
Country: Iraq / Arbil 
Geography teacher: 58 years old

Muhammed Yaba, who lives in Arbil, Iraq, recovered at Central Hospital, where 
he came for the treatment of his fatal hepatic disease, and returned to his 
country in good health.

Prof. Rafet Yiğitbaşı
Medical Director, General Surgeon

rafetyigitbasi@centralhospital.com

C e n t r a l  H o s p i t a l  C o m p l i m e n t a r y  P u b l i c a t i o n



General Surgeon

Hakan Bozkurtoğlu, MD

hakanbozkurtoglu@centralhospital.com

At her 19th week of pregnancy, Gökçe Al-

tınsuyu was diagnosed with appendicitis 

at Central Hospital where she went due 

to severe abdominal pain.    In order to 

prevent any harm to the baby and the 

risk of premature birth during the oper-

ation which was planned by the General 

Surgery team, special treatments were 

administered by the gynecology and 

obstetrics department.   Altınsuyu, who 

was discharged in good health after the 

operation, is now looking forward to the 

birth of her baby.   

How did you start your 
pregnancy follow-up at 
Central?

My elder sister had her pregnancy 

checks and delivery at Central.  Thus, I 

had the chance to know the hospital.  Be-

cause I knew that my sister was pleased 

with all the services, I decided to have 

my Pregnancy Follow-up at Central Hos-

pital without hesitation.

HARD STRUGGLE OF
THE MOTHER AND THE BABY

You underwent an 
appendicitis operation 
while pregnant. Can 
you tell us about your 
experience? 

I was worried about my abdominal pain 

as I was pregnant.   I live in Büyükada, 

so they took me to a health institution in 

the island.  I was given a treatment, think-

ing that it could be related to pregnan-

cy.  But, when my pain was aggravated, 

I went to Central Hospital.   As soon as 

I arrived, my doctor, Dr. Aslı Alay, exam-

ined me.  When it was understood that 

my pain was irrelevant with pregnancy, 

Op. Dr. Hakan Bozkurtoğlu and Op. Dr. 

Mehmet Mustafa Altıntaş, general sur-

geons, diagnosed appendicitis.  I had 

to undergo an operation urgently.  The 

only thing I thought of was my baby and 

I feared if something wrong might hap-

pen to it.  When I woke up after the oper-

ation, I was happy to see that everything 

was okay, and my baby was alive, and of 

course, me too :)

What do you think of 
the medical services?
The General Surgery Team and my Gy-

necologist told me how the operation 

would be performed before the opera-

tion, and relieved me by telling about the 

treatment methods to be applied to pro-

tect the baby.  During the time I stayed at 

the hospital,  the attitude of the doctors 

and nurses towards the treatment was 

very good indeed.   The smiling faces 

of all employees were the best source 

of morale for me.  It is not something 

medical, but I want to say that even the 

dishes were very good, and for certain, 

diligently prepared. 

Endless thanks for your 
efforts 

I would like to extend my deepest thanks 

to Op. Dr. Hakan Bozkurtoğlu and Dr. Me-

hmet Mustafa Altıntaş.   Endless thanks 

to Op. Dr. Aslı Alay who took care of my 

baby’s health, and your nurses as well.  

In brief, I would like to thank all employ-

ees of Central Hospital one by one.  God 

bless them all…

 

When our patient arrived at 
Central for persistent abdom-
inal pain, she was in the 19th 
week of her pregnancy.  Be-
cause of pregnancy, she was 
examined by the gynecologist 
and the general surgery team, 
and diagnosed with appendici-
tis.

We immediately took our pa-
tient into operation, and per-
formed the appendicitis opera-
tion through a small incision.  In 
this process, the operation was 
successfully completed with 
a multidisciplinary approach 
thanks to the special treat-
ment of the gynecology team 
to avoid harm to the baby and 
eliminate the risk of premature 
birth.  Thanks to our sensitive 
approach, our patient was dis-
charged from the hospital as a 
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