
Azerbaycan’ın Lenkeran şehrinde yaşayan ve kendisi de gö-
ğüs hastalıkları hekimi olan Dr. T. A. Hüseyinoğlu, midesiyle 
ilgili şikayetleri artınca önce Bakü’ye giderek hastalığıyla 
ilgili araştırmalara başladı.

Neredeyse açıldığı günden beri tercih ettiğim bir hastane. 
Tercih nedenlerimden birincisi evime yakınlığı, ikincisi ise 
profesyonel bir sağlık ekibine sahip olması.

Sağlıklı Kalp İçin
Kış Önerileri

Sayfa 10
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Soğuğun kalbe olan etkilerini hiç merak 
ettiniz mi? Yaklaşan kış mevsiminin kalp 
sağlığına olan etkilerini bilmek ve hazırlıklı 
olmak önem taşır.

Misafirlerimiz Central Hospital’ı 
anlatıyor 

Azerbaycanlı doktor Hüseyinoğlu
tedavi için Central Hospital’ı seçti 

Vücutta Oluşan
Değişiklikler

Sayfa 11

centralhospital.com    I    facebook.com/CentralHospital    I    twitter.com/CentralTR

Uyku
Bozuklukları

Sayfa 9

Kartepe’de Kar, Maşukiye
ve Sapanca’da Doğa…
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Sayfa 14

1900. Yenidoğan ev ziyareti için bu ay 
Çalışkaner ailesinin evine misafir olduk. 
Bebeğin banyosu ve bakımı yapılırken 
biz de ailemizle sohbet imkanı bulduk. 

1900. Yenidoğan
 Ev Ziyareti 

DENTAL İMPLANT UYGULAMALARI

İmplant uygulaması diş hekimliğinin 
bir çeşit cerrahi müdahalesidir. Dola-
yısıyla minör cerrahi de olsa, hastanın 
sistemik rahatsızlığının bulunup bu-
lunmadığı önem arz etmektedir. Fark-
lı rahatsızlıkları bulunan hastaların, 
sistemik rahatsızlıklarını takip eden 
doktoru ile konsültasyonlu planlanan 
cerrahi tercih edilmelidir.

Sayfa 7

Son yıllarda adı sıkça duyulan hastalıkların başında reflü geliyor. Reflüye sebep olan birçok du-
rum olabildiği gibi en çok yanlış ve düzensiz beslenme sonucu ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediği 
ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. 

Sayfa 20Sayfa 4

Sayfa 15

YANLIŞ BESLENME REFLÜYE NEDEN OLABİLİR
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Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Merhaba!
Gazete Central’ın 34.  sayısı ile sizlerle buluşmanın sevincini 
yaşıyoruz.. Bu sayımızda yine keyifle okuyacağınızı düşündü-
ğümüz konulara değinmeye çalıştık. Gazete Central ile sizlerle 
paylaşmak istediğimiz bazı konulara da bu bölümde değinme-
ye çalışacağız.

Çocuk Sağlığı ve Beslenme & Diyet poliklinikleri güçlenerek 
hizmetlerine devam ediyor. Ekibimize yeni katılan Beslenme 
ve Diyet uzmanı Sevil Aslan ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Özlem Özdemir’e hoş geldiniz der, çalışmalarında 
başarılar dileriz.  

Ağız ve Diş Sağlığına yönelik tüm birimleri içinde barındıran 
Central Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, büyüyen uzman 
kadrosuyla yeni mekanında hizmet vermeye hazırlanıyor.

Bebek odası yenilenme sürecini tamamlayarak, misafirlerimize 
daha geniş bir mekanda, kaliteden ödün vermeden hizmet 
vermeye başladı.   

Gebe eğitimleri bu ay düzenlenen 49. Eğitimle 5. Yılına girdi. 
5 yıldır süreklilik sağlanan ve uzmanların dahil olduğu gebe 
eğitimleri, bebek bakımından, beslenmesine, anne bakımından 
anestezi yöntemlerine, egzersizlerden kadın doğum eğitimine 
kadar bir çok içeriği kapsıyor. 

Bilimsel toplantıların bu ayki konusu olan “Olgular Eşliğinde İlaç 
Alerjileri” hekimlerin katılımı ile gerçekleştirildi..

Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz kalite 
yolculuğumuzda, alanında tecrübeli uzman kadromuz ve bilgi 
sistemlerine dayalı teknolojik donanım ile her zaman sizler için 
daha iyisini hedefliyoruz. 

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör

Saygı ve Sevgilerimle,
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3 Nolu Çıkış

Bostancı İçin Metro 
Aktarma Durağı

CENTRAL HOSPITAL ULAŞIM

METRO

CENTRAL HOSPITAL

KADIKÖY-KARTAL  METRO HATTI

MARMARAY

*Bostancı 3. Nolu Çıkış

250 m

/ 2014



SAYFA 03

GAZETE CENTRAL 34 KATKIDA BULUNANLAR

/ 2014

11 12Uzm. Dr. Öznur Yılmaz
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

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

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 Depart-
man sorumlusu olarak görev yapıyor.

4

Medine Budak
Kurumsal Performans Geliştirme Müdürü

2000 yılında Ankara Üniversitesi Hemşirelik Okulu ve 2005 yılında 
İşletme Bölümünü bitiren Medine Budak, Marmara Üniversitesi Sağlık 
Yönetimi Programını tamamlamıştır. Central Hospital’da Kurumsal Per-
formans Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Budak, Gebe Eğitimi 
ve Yenidoğan Ev Ziyareti Programları’nın koordinasyonunu yürütmek-
tedir. 2010 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

14

Opr. Dr. Hasan Küçükşahin
Göz Hastalıkları Uzmanı

2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan 
Opr. Dr. Hasan Küçükşahin, 2001-2005 yılları arasında T.C. Bezm-i 
Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz 
Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2009 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

16 Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı

2000 yılında Marmara  Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 
Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpa-
şa Tıp Fakültesi Dermatolojik A.D. uzmanlığını almıştır. 2008 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

17

Uzm. Fzt. Ferda Saraçoğlu
Fizyoterapi Uzmanı

2006 Bursa Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü, 2009 Başkent 
Üniversitesi  Fizyoterapi Eğitimi aldıktan sonra, 2014 Haliç Üniver-
sitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunu olan Uzm. Fzt . Ferda 
Saraçoğlu, 8 yıldır fizyoterapist , eğitim hemşiresi, klinik platesçi 
olarak çalışıyor. 2013 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Yöneticisi, Gazete Central Editörü 

2009 yılında Eskişehir Üniversitesi A.Ö. Fakültesi Sağlık Kurumları Yö -
netiminden mezun Esra Kaftan, Central Hospital’da Kurumsal İletişim 
Yöneticisi olarak görev almaktadır. Baba Eğitim Program Koordina-
törlüğünü ve Gazete Central’ın editörlüğünü de sürdürmektedir. 2012 
yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Burcu Cumbul 
Emzirme Danışmanı

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

Doç. Dr. Ali KUTLU
Allerjist, Göğüs Hastalıkları Uzmanı

1994 yılında Gata Tıp Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Ali Kutlu aynı 
kurumda 2007 de Allerjik Hastalıklar Uzmanı ünvanını almıştır. 2008 
yılında Doçent ünvanını aldı. Doç. Dr. Ali Kutlu, GATA Haydarpaşa alerji 
servisinde çalışmaktadır.

6 Opr. Dr. Mehmet Altıntaş
Genel Cerrahi Uzmanı

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

7

8Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Uzm. Dr. Salim Bereket, 
2011 yılında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi    nde 
uzmanlık eğitimini tamamlayarak İç Hastalıkları alanında uzman 
olmuştur. Uzm. Dr. Salim Bereket 2013 yılı itibari ile Kozyatağı Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Gamze EROĞLU ARIĞ 
Nöroloji Uzmanı

1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Uzm. Dr. Gam-
ze Eroğlu, 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde  Nöroloji Uzmanlı-
ğını aldı. 2011 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

9 Uzm. Dr. Sinan Coşkun Turan
Kardiyoloji Uzmanı

1991 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Uzm. Dr. Sinan Coş-
kun Turan, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde 
uzmanlığını tamamlamıştır. 2010 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

10

Op. Dr. Figen Temelli Akın
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Op. Dr. Figen Temelli Akın 2003-2008 yılları arasında Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2011 yılından itibaren Central Hospi-
tal’da görev yapmaktadır.

Dt. İlker Baştan
Diş Hekimi / Oral İmplantoloji, MSc

1999 yılında çapa Tıp Fakültesi diş hekimliğinden mezun olmuştur. 
2003 yılında Yeditepe üniversitesi Ana bilim dalında master progra-
mını tamamlamıştır. Amerika’da farklı diş kliniklerinde çalışmıştır. Diş 
implant uygulamaları konusunda çalışmaktadır.

15
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Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzm.

rafetyigitbasi@centralhospital.com

Azerbaycan’ın Lenkeran şehrinde 

yaşayan ve kendisi de göğüs hastalık-

ları hekimi olan Dr. T. A. Hüseyinoğlu, 

midesiyle ilgili şikayetleri artınca önce 

Bakü’ye giderek hastalığıyla ilgili araş-

tırmalara başladı. Çocuklarının Alman-

ya’da olması nedeniyle farklı iki şehir-

deki merkezde tanının konulabilmesi 

için bir süre yattı. Çıkan sonuçlara göre 

ileri derecede mide kanseriydi. Önce 

kemoterapi sonra ameliyat olması öne-

rildi. Verilen karardan sonra ülkesine 

dönen T. A. Hüseyinoğlu ameliyat için 

hastane ve doktor arayışına girdi. 

Hastalığınızın Sürecini 
Anlatır Mısınız?

Yukarıda da belirtildiği gibi kendi 

yaşadığım şehir haricinde Bakü’de ve 

Almanya’nın iki farklı şehrinde tanı ve 

tedaviye yönelik işlemler uygulandı. 

Doktor olduğum için, içinde bulundu-

ğum durumu gayet iyi bilmeme rağ-

men hayatımla ilgili endişelerim vardı. 

Bir an önce tedaviye başlanılması ge-

rekiyordu. 

Azerbaycan’a döndükten sonra 

onkoloji merkezinde kemoterapi ve 

sonrasında radyoterapi aldım. Tedavi 

sonrası kanserli bölgenin durumuna 

bakılması için PET-CT denen cihaza 

girmem gerekiyordu. Azerbaycan’da 

istenilen görüntüleme testi yoktu. Bu 

nedenle İstanbul’da çekim yaptırdım. 

Çekimin ardından kanserli alanın vü-

cudun farklı bölgelerine sıçramadığını 

öğrendim. Bu sonuç beni biraz da olsa 

rahatlatmıştı. Sonrasında yapmış oldu-

ğumuz araştırmalar sonucunda ame-

liyat için Central Hospital ve Prof. Dr. 

Rafet Yiğitbaşı ile tanıştım.

 Cerrahi Müdahale Çok 
Başarılıydı

Genel Cerrah Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı 

beni muayene etti. Yanımda getirdiğim 

tüm tahlil, tetkik sonuçlarımı inceledi. 

Hekim olduğum için durumumu tıbbi 

olarak birlikte değerlendirme fırsatı bul-

duk. Mide kanseri ileri safhadaydı.

Ameliyat planlaması yapıldı. Daha 

önce beni tedavi eden Almanya’daki 

hekimlerin tespit edemediği mide ka-

raciğer arasındaki damar problemini 

Rafet Hoca tespit ederek müdahale 

etti. Mide ve etrafındaki kanserli bölge 

tümüyle temizlendi. Cerrahi uygulama 

çok başarılıydı.  

Hastane Çalışanlarının 
Desteği Bana Güç Verdi 

Ameliyatın ardından 4. günde aya-

ğa kalktım. 7. günde hastaneden tabur-

cu oldum.

Hastanede kaldığım sürede başta 

tedavimi yapan hekim, kattaki hemşi-

reler ve diğer tüm hastane çalışanları 

benimle çok ilgilendiler. Hemşireler çok 

dikkatliler, işlerini titizlikle yaptılar beni 

sürekli kontrol ettiler. Daha önce dok-

tor olduğum için çeşitli kongrelere ka-

tılmak üzere İstanbul’a gelmiştim. Ama 

şimdi durum farklıydı. Central Hospi-

tal’da ne ben ne eşim... hiçbir şekilde 

yabancılık çekmedik.

Avrupa Standartlarında 
Tedavi Hizmeti

Ameliyatın ardından 4. günde aya-

ğa kalktım. 7. günde hastaneden tabur-

cu oldum.  Hastanede kaldığım sürede 

başta tedavimi yapan hekim, kattaki 

hemşireler ve diğer tüm hastane çalı-

şanları... Central Hospital, özellikli cer-

rahi ameliyatlarda Avrupa standartla-

rında hizmet veriyor. Doktorum  Genel 

Cerrah Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı’na pro-

fesyonelliği, tecrübesi ve bu denli zorlu 

bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiği 

için teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemde 

tedavi olmak isteyen kişileri mutlaka 

Central Hospital’a yönlendireceğim. 

Tekrar teşekkür ederim. 

UZMAN GÖRÜŞÜ

Kendisi de bir Doktor olan Azer-

baycan’lı hastamız Bay Hüseyinoğlu’na 

Almanya’da “İleri Evre Mide Kanseri” ta-

nısı konmuş. Tümör boyutunun büyük 

olması ve yaygın Lenf Bezleri metasta-

zı anlamına gelen böyle durumlarda, 

uluslararası kabul görmüş tedavi proto-

kolü gereğince,  ameliyat öncesi Kemo-

terapi + Radyoterapi (Neoadjuvant Ke-

mo-Radyoterapi) önerilmektedir. Kendi 

ülkesinde bu tedavi tamamlandıktan 

ve uzak organ metastazı bulunmadığı 

PET-CT ile kanıtlandıktan sonra, hasta-

mızı radikal bir operasyon planlayarak 

yatırdık.

Tümörün büyüklüğü, Lenf bezleri-

nin tutulmuş olması ve geçirilmiş Rad-

yoterapinin etkileri ameliyatın zorluk 

derecesini ve cerrahi riskleri maksimu-

ma çıkarmaktaydı. Hastamıza ancak 

referans merkezlerde ve bu konuda 

eğitimli cerrahlarca yapılabilen, Japon 

cerrahi ekolünün popülarize ettiği “To-

tal Mide Rezeksiyonu + D2 düzey Lenf 

Disseksiyonu” operasyonunu uygula-

mayı planladığımı anlattım. Geçmişte 

yaptığımız benzer operasyonlara ait 

fotoğraf ve belgeleri paylaştım. Gerekli 

hazırlığı takiben hastanemizdeki diğer  

Genel Cerrahi uzmanlarımızın da katı-

lımıyla böylesine zorlu bir operasyonu 

sorunsuz bir şekilde uyguladık. Ameli-

yat sonrası 7. günde komplikasyonsuz 

olarak salah ile taburcu ettik. Patoloji 

raporları, temiz cerrahi sınırlar elde edi-

lerek başarılı bir operasyon olduğunu 

kanıtladı. Hastamız iyileşme umudu 

artmış olarak memleketine dönmüştür.

AZERBAYCANLI DOKTOR HÜSEYİNOĞLU 
TEDAVİ İÇİN CENTRAL HOSPITAL’I SEÇTİ

Adı: Dr. T.A.  Hüseyinoğlu
Mesleği: Göğüs Hastalıkları Uzmanı  

Hastane Direktör Yardımcısı
60 yaşında 2 oğlu 3 torunu var

Azerbeycanlı Doktor Tedavi 
için Central Hospitıl’ı seçti 

Hastamıza sadece referans 

merkezlerde ve bu konuda 

eğitimli cerrahlarca yapılabilen, 

Japon cerrahi ekolünün popü-

larize ettiği “Total Mide Rezeksi-

yonu + D2 düzey Lenf Disseksi-

yonu” yapıldı.

Özellikli Ameliyat
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İLAÇ ALERJİLERİ
İlaç alerjileri alerjik hastalıklar içinde en korkulan ve bazen ölümle sonuçlanabilen gruptur. Halk 
arasında her türlü ilaca bağlıyan etkiler ilaç alerjisi sanılıp gerçek anlamda ilaç alerjileri bu reak-
siyonların ancak %5- 10’unu oluşturur. 

İlaçlar Kutuda Durduğu Gibi Durmamaktadır

Biz alerji doktorlarını en çok hayrete düşüren konu birçok hastanın çok şiddetli alerjik reaksiyonlardan sonra bile alerji 

yapan ilaçların isimlerini bilmemesidir. Çoğu insan basitçe yapılan bir deri testi sonrası hangi ilaca alerjik olduklarının 

belirleneceğini zannetmektedir. Bazı hastaların farklı firmalara ait aynı ilacı veya benzer kimyasal yapıya sahip ilaçları 

defalarca kullandığı ve her seferinde reaksiyon yaşadığı için kendini tüm ilaçlara alerjik zannettiğini sıklıkla görmekte-

yiz. Yine bazı hastalarında yoğun ilaç alerjisi korkusuna sahip olduğunu ve birçok ilacı kullandıktan sonra alerjiyi taklit 

eden şikayetlerin oluştuğunu  (nefes alma güçlüğü, boğazda batma hissi, yaygın vücut kaşıntısı vs.) görmekteyiz. Bu 

hastalara ilaç içermeyen plasebo denilen ürünler verildikten sonrada benzer yakınmalarının olması genel özellikleridir. 

Çok ilaca tolerans gösterememe alerjiyi taklit eden bir durum olup bu durum tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi 

kadınlarda daha sık rastlanan bir durumdur. 

Çoklu ilaç alerjisi nadir görülen bir durumdur. Özellikle çok sayıda ilaç kullanan yaşlı hastalarda ilaç alerjisi tanısı içinden 

çıkılmaz bir hal alabilmektedir. Sonuç olarak ilaç alerjilerinde hastaların bilinçli olması, alerjik reaksiyonları ve reaksiyona 

yol açan ilaçları doktoruna iyi tarif edebilmesi en önemli noktadır. 

İlaç alerjilerinin nadir de olsa ölümcül sonuç-

ları olabileceği, özellikle enjeksiyon yoluyla 

kullanılan ilaçlarda oluşan reaksiyonların 

çok şiddetli olabileceği akıldan çıkmamalıdır. 

Özellikle şiddetli reaksiyonlar ilacın dozun-

dan bağımsızdır. Her hangi bir ilaç kullandık-

tan kısa süre sonra yaygın vücut kızarıklığı, 

nefes darlığı, çarpıntı, göz kararması gibi bir 

duruma yol açarsa kesinlikle bu ilacı dokto-

runuza danışmadan ikinci kez kullanmayın. 

Alerji kliniklerinde alternatif güvenli ilaçlar 

çok düşük dozlardan başlanarak hastalara 

verilebilmektedir. Bu işlem ancak çok dona-

nımlı hastanelerde olmalıdır.

Hangi Tür İlaçlara Allerjik Tepkiler Gösterilir?

En sık antibiyotikler ve ağrı kesici ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar görülmekle birlikte bitkisel ilaçlarda dahil olmak üzere 

bütün ilaçlar alerjik reaksiyonlara yol açabilir. İlaç alerjileri genç orta yaş grubu  ve kadınlarda daha sık görülür. Bazı ilaç 

alerjileri için ailevi yatkınlık söz konusudur. Bir kişinin alerjik altyapıya sahip olması ilaç alerjisine yatkın olduğu anlamına 

gelmez. Fakat bu kişilerde alerjik reaksiyonlar ortaya çıktığında daha şiddetli olmaktadır. 
  

Normalde alerjik hastalıklarda bir duyarlanma süresi mevcuttur. Bu süre genel olarak 1 haftadan uzundur. Yani bir kişi-

de gerçek anlamda ilaç alerjisi oluşması için bu şahsın daha önce bu ilaçla karşılaşması gerekir. Her zaman geçmişte 

kullandığımız ilaçları hatırlayamayabilir ya da benzer kimyasal yapıya sahip farklı ilaçları kullanmış olabiliriz. Gıdalar gibi 

(hayvanlara uygulanan antibiyotikler) farklı yollarla da bilmeden ilaçlara duyarlanmış olabiliriz. Bir kişi yıllar boyunca hiç 

bir sıkıntı yaşamadan kullandığı bir ilaca karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşayabilir. İlaçların çoğu için alerjik olduğunu 

gösteren güvenilir deri veya kan testleri yoktur. Bunun bir sebebi ilaçlar alındıktan sonra insan bünyesinde çok farklı 

yapılara dönüşmesidir.

Çoklu İlaç Allerjisi Nedir?

Doç. Dr. Ali KUTLU

Allerjist, Göğüs Hastalıkları Uzmanı

GATA Haydarpaşa Alerji Servisi

Hangi Durumlarda Doktora Başvurulmalıdır?

Alerji hastalıklarıyla ilgili

sorularınız için

Çağrı merkezi

444 77 99

nolu telefondan

bize ulaşabilir veya

info@centralhospital.com 

adresinden iletişime

geçebilirsiniz.
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Son yıllarda adı sıkça duyulan hastalıkların başında reflü geliyor. Reflüye sebep olan birçok durum 
olabildiği gibi en çok yanlış ve düzensiz beslenme sonucu ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediği ve 
gerekli önlemler alınmadığı takdirde yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. 

kilo almaktan kaçınılmalı veya ideal ki-

loya inilmesi gerekir. Reflü hastalarının 

karın içi basıncını artırabilecek korse 

veya sıkı kemer takması, dar ve beli sı-

kan giysiler giymesi, öne doğru eğile-

rek ıkınması da reflüyü artıracağından 

çok dikkat edilmelidir. Her türlü stres, 

mide ile ilgili sıkıntıları artırabilir. 

Tedavisi mümkün

Reflü hastalığı, yemek borusu ve 

yemek borusu dışında yarattığı sorun-

lar sebebiyle yaşam konforunu önem-

li seviyede azaltır. Ancak günümüzde 

tanısı konduktan sonra önleminin alın-

ması ve tedavisi mümkün bir hastalık-

tır. Medikal tedavi planlanırken, başlıca 

semptomların giderilmesi ve kompli-

kasyon gelişiminin önlenmesi amaçla-

nır. Cerrahi yöntem her zaman en son 

seçenek olarak düşünülür.

İlaç tedavisi

Tedavi seçeneklerinden birisi ilaç 

tedavisidir. Mide asidini kontrol altına 

alacak ya da salgısını azaltacak asit 

giderici ilaçlar kullanılır. Bu sayede 

yemek borusuna kaçan asit miktarı 

azaltılır. İlaçla tedavide birçok reflü 

hastasında olumlu sonuçlar alınabi-

lir ancak ilaç bırakıldığında şikayet-

ler tekrar ortaya çıkabilir. Mide kapa-

ğındaki sorun ortadan kaldırılmadığı 

için ilaç tedavisi her zaman kesin 

çözüm olmayabilir.

Reflü Cerrahisi

Diğer bir tedavi şekli ise cerrahi 

operasyondur. Alınan önlemlere ve 

ilaçlara rağmen hastalık kontrol altı-

na alınamıyorsa anti-reflü cerrahisi 

yani laparoskopik cerrahi uygulanır. 

Ayrıca yemek borusu yüzeyinde ile-

ri derecede hücresel değişiklik gös-

teren kişilere ve özellikle de genç 

yaş grubundaki hastalara bu tedavi 

şekli uygulanır. Günümüzde laparos-

kopik reflü cerrahisi ile mide girişin-

deki açıklık kapatılır ve onu takiben 

mide fundusu, yemek borusu etrafı-

na sarılarak sabitlenir.

YANLIŞ BESLENME 
REFLÜYE NEDEN OLABİLİR

Yanlış ve Düzensiz 
Beslenme Reflüye 
Sebep Olabilir

Gastroözofageal reflü hastalığı, 

mide içeriğinin yemek borusuna 

geri kaçması sonucunda oluşan ve 

yaşam kalitesini bozabilen bir has-

talıktır. Reflü çeşitli nedenlerden 

dolayı oluşabilir. Özellikle yanlış ve 

düzensiz beslenme bu hastalığın 

oluşumunda büyük rol oynar. Ayrıca 

sağlıksız yaşam tarzı, bilinçsizce ya-

pılan diyetler, sigara-alkol gibi kötü 

alışkanlıklar ve uyku düzensizliği 

gibi faktörler de reflüye sebep olabi-

lir. Ayrıca mide fıtığı, mide çıkışında 

darlıklar, alt yemek borusu adalesi 

gevşekliği gibi yapısal nedenlerle 

ortaya çıkabildiği gibi, şişmanlık ve 

hamilelik de reflüyü tetikleyebilir. 

Yiyecek ve İçeceklere 
Dikkat

Reflüye neden olan ve reflü has-

taları için sakıncalı olan bazı yiye-

cek, içecek ve maddeler vardır. Bu 

sebeple başta fast food tarzı çabuk 

hazırlanan yiyecekler olmak üzere; 

kızartılmış gıdalar, yağlı etler, asitli 

içecekler, tam yağlı süt ürünleri, do-

mates ve portakal gibi asidik özel-

liği olan besinler, çikolata, baharat, 

kafein, alkol ve sigara tüketiminden 

mümkün olduğunca uzak durulma-

lıdır. Yemek öğünlerinin az ve sık ol-

masına da özen gösterilmelidir.

Yemek Sonrası Hemen 
Yatmayın

Beslenme alışkanlıklarının yanı 

sıra dikkat edilmesi gereken bazı 

durumlar vardır. Yemekten sonra 

hemen uzanılmamalı, yatarken de 

yüksek yastık kullanılmalıdır. Ayrıca 

Opr. Dr. Mehmet Altıntaş

mehmetaltintas@centralhospital.com

Genel Cerrahi Uzmanı

Reflü olan mide sıvısı; asit, 

pepsin ve safra tuzları ile karı-

şan besinleri içerebilir. Göğüs 

arkasında oluşan yanma hissi, 

sırt bölgesine ve boğaza yayı-

labilir. Bu yanma yemeklerden 

30 dakika sonra başlar. Hasta 

egzersiz yaptığında veya öne 

doğru eğildiğinde artar. Reflü 

ayrıca aşırı geğirme, hazımsız-

lık, uzun süreli öksürük, kusma, 

geceleri boğulma hissi, sırt 

ağrısı, ağza acı ve ekşi suyun 

gelmesi, ağza kötü kokunun 

gelmesi, diş çürükleri, kronik 

farenjit, boğazda yanma hissi 

ve ses kısıklığı gibi belirtilerle 

kendini gösterir. 

Reflüye bağlı olarak ülser, 

sindirim kanalı kanamaları, ye-

mek borusunda delinme ya da 

darlık ve yemek borusu iltihabı 

da gelişebilir. 

Reflünün Belirtileri 
Nelerdir?
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Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

salimbereket@centralhospital.com

SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR HAYAT 
İÇİN CHECK-UP YAPTIRIN

Sağlıklı kişilerin geleceğe yönelik sağlık risklerini belirleyerek, erken tanı ile  hastalığı  baştan teşhis etmeye yönelik yapılan mua-

yene, laboratuvar ve tarama yöntemlerinin araştırmalarına Check-up denir. Kişinin bir şikayeti varsa ona yönelik olarak uzman 

hekim muayenesi ve laboratuvar araştırmaları check-up değildir.

Rutin olarak yılda bir kez check-up 

yaptırmak yeterlidir. Eğer kişide daha 

önceden bir risk saptanmış ise ilgili 

uzmanın önerdiği sıklıkta hastaya yö-

nelik testler tekrarlanmalıdır.

Check-Up Nedir?

Ne Sıklıkla Check-Up
Yaptırılmalıdır?

Check-Up İle Tüm Hastalıklar Teşhis Edilebilir mi?

Check-up ile teşhis edilemeyecek hastalık yoktur. Ancak insan ve biyolojik canlı çevre sözkonusu olduğundan check-up sırasın-

da çok yeni gelişmekte olan bazı sorunlara tanı konamayabilir. Bu durum oldukça seyrek görülmektedir.

Check-Up Hangi Testlerden Oluşur?

Kişinin dahiliye muayenesi yapıldıktan sonra uygulanacak check-up programı doktor tarafından belirlenerek check-up yaptır-

mak isteyen kişilere bilgisi verilir. 
  

Standart bir check-up’ta kan sayımı, tam idrar tahlili, kan şekeri, kolesterol, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, 

elektrokardiyografi, karın ultrasonu bulunur.
  

40-50 yaş grubunda ultrason, akciğer grafisi, mamografi, smear, dışkıda gizli kan,  erkeklerde prostat taramasına yönelik testler, 

50 yaş üstünde kolonoskopi yapılır. Ayrıca ailesel yatkınlık ya da belli bir risk varsa ona yönelik farklı testlerde yapılabilir.

Check-Up’a Başvurmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Check-up yaptırmaya karar veren kişilerin, hangi sağlık kuruluşunda check-up yaptırmak istenirse istensin öncelikle telefon veya 

sağlık kuruluşuna başvuru ile check-up danışmanları ile görüşmesi önerilmektedir. Hasta danışmanlarının vereceği bilgiler doğ-

rultusunda tüm check-up doktor muayeneleri, testler ve görüntüleme yöntemleri randevuya dönüştürülerek planlanmakta ve 

kişi belirlenen tarihte davet edilerek check-up işlemlerine başlanmaktadır.

Check-Up Kimlere Uygulanır?

Her yaş grubunda ve cinsiyetteki kişiler için yapılacak check-up programları vardır. Anne karnındaki bebekte oluşabilecek riskler-

de dahi erken tanı araştırmaları yapılabilmektedir. 

25 – 30 yaşına kadar sağlıklı olduğumuz düşünülmekle birlikte bu yaşlarda da ailesel risk faktörlerine göre faklı check-up prog-

ramları uygulanabilmektedir. 

Bilgi için: check-up@centralhospital.com
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Uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığımız açısından oldukça önemli, aktif bir yaşamsal süreçtir. Uyku 
bozuklukları, kişinin yaşam kalitesini bozabilir, hayatı tehdit eden sağlık sorunlarına, trafik 
kazalarına ve mesleki kazalara yol açabilir. Ruhsal durum üzerine etkileri ile depresyona ve 
sosyal ilişkilerde bozulmalara yol açabilir. Bu nedenle uyku bozuklukları ihmal edilmemesi 
gereken tedavi edilebilir hastalıklardır.

luk, ilaç, alkol ya da sigara gibi uyarı-

cıların kullanımı, solunum, kalp, hazım 

sistemi sorunları, ağrıya yol açan kro-

nik hastalıklar gibi organik sebeplerle 

de ortaya çıkabilir. Kişinin uyuduğu 

ortamın koşullarıda (ışık, gürültü, sı-

caklık, yatağın uygun olmaması vs.) 

kaliteli bir uyku uyuyamama sebepleri 

arasındadır.

Uykuda Solunum 
Bozuklukları 
(Uyku Apne Sendromu)

Horlamaya uyku boyunca orta-

ya çıkan kısa veya uzun süreli soluk 

durmaları eşlik ediyorsa kişi uykuya 

kolayca dalabilmesine ve yeterli süre 

uyuduğunu düşünmesine rağmen 

sabah dinlenememiş halde uyanıyor, 

gün içinde aşırı uykululuk hali, dikkat 

ve konsantrasyon zorlukları ya  da kar-

şı koyamadığı uyuklamalar yaşıyorsa 

uyku apnesinden şüphe edilmelidir. 

Kalp-damar, solunum sistemi ve 

metobolizma üzerine etkileri, haya-

tı tehdit eden sağlık sorunlarına yol 

açabilmesi ayrıca olası trafik ve iş 

kazaları riski açısından uyku apnesi 

önemle sorgulanması gereken tanı 

ve tedavisi zorunlu hastalıklar ara-

sındadır.

Huzursuz Bacaklar 
Sendromu

İstirahat halinde, akşam saatle-

rinde özellikle uyumak üzere yatağa 

girildiğinde bacaklarda ortaya çıkan 

huzursuzluk ve harekete zorlanma 

hali olup uykuya dalmayı zorlaştıra-

bilir. Gece boyunca devam eden pe-

riyodik bacak hareketleri nedeniyle 

hem işinin hem de birlikte uyuduğu 

eşinin uyku bütünlüğünü bozarak 

yaşam kalitesi üzerine olumsuz etki-

ler yaratan, sık rastlanılan bir uyku 

bozukluğu türüdür.

UYKU BOZUKLUKLARI

En Sık Görülen Uyku 
Bozuklukları

• Uykusuzluk (insomnia) Uykuya 

Dalma ve Uykuyu Sürdürme Güç-

lüğü

• Gündüz Aşırı Uykululuk

• Horlama ve Uykuda Solunum Bo-

zuklukları (Uyku Apne Sendromu)

• Huzursuz Bacaklar Sendromu 

• Uykunun Biyolojik Saatinde Kay-

malar (Jet-lag)

• Uykuda Yürüme, Konuşma vs. (Pa-

rasomnia)

• Kabus Bozuklukları 

• Diş Sıkma (Bruksizm)

Uykusuzluk (insomnia)

Uyku bozuklukları içinde en sık 

rastanılan grubu oluşturur. Uykuya 

dalmak ya da sürdürmekte zorluk, 

günlük yaşamsal stresler, depres-

yon, kaygı gibi psikolojik sebeplerle 

olabileceği gibi aşırı fiziksel yorgun-

Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ

gamzeeroglu@centralhospital.com

Nöroloji Uzmanı

Soruna yönelik tedavi edilebilen has-

talıklardır. Öncelikle uzman hekim 

tarafından yapılan değerlendirme ile 

hastadan ve eşinden uyku sürecine 

dair bilgiler alınır. Labaratuvar tetkik-

leri yapılabilir. Gerekli durumlarda 

gece uykusunu gözlemleyebilmek 

için uyku testi planlanır. Uyku ilaçları 

hekim önerisi olmadan kullanılma-

malıdır.

Uyku Bozuklukları Nasıl 
Tedavi edilir?
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Ev’de Uyku Testi

Uyku testinde gece boyunca,

•  beyin dalgaları, 

•  kalp elektrosu (EKG), 

•  solunum hareketleri ve sesleri,

•  göz hareketleri, 

•  bacak kas aktiviteleri, 

nabız ve kandaki oksijen düzeyi kayıt
edilerek uyku testi raporlanmaktadır. 

Evde planlanan uyku testi ile kendi 
yatağınızda ve kendi eşyalarınızla 
kolayca uyku problemlerinizden 
kurtulabilirsiniz. 
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Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı 

zeynebgurbuz@centralhospital.com

Uzm. Dr. Sinan Coşkun  Turan
Kardiyoloji Uzmanı

sinancoskunturan@centralhospital.com

Soğuk Havalarda Dikkatli Olun

Sağlıklı Kişilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Soğuk hava, kalp ve dolaşım sisteminin vücudu ısıtmak ve enerji ihtiyacını karşılamak üzere, daha fazla çalışmasına 
neden olur. Hipertansiyon ilaçları altında yazın gayet iyi giden tansiyonda, kışa girerken tekrar bozulma eğilimi belire-
bilir. Yine soğukla beraber harekete geçen bazı mekanizmalar kanın pıhtılaşmaya yatkınlığını ve özellikle krize yatkın 
kişilerde kalp krizi ve felç riskindeki artışı da beraberinde getirir. Diğer yandan, soğuk havayla beraber gelişip yayılan 
üst solunum yolu infeksiyonları sebebiyle kalp yetersizliği hastalarındaki bozulma da sık gözlediğimiz bir durumdur. 

Bu konu yaşlılarda ve kalp hastalığı bulunan genç insanlarda özellikle önem kazanır. Bilhassa kalp krizi, felç geçirmiş 

veya buna yatkın olduğu bilinen birey ve yaşlıların soğuk hava şartlarına karşı almaları gereken önlemler şunlardır:

   Soğuk havada olabildiğince dışarı çıkmamaları ve evin sıcaklığının 22 - 23 dereceden aşağı olmayacak şekilde iyi ayarlamaları,

   Sıcak gıda ve içeceklerle vücut sıcaklığının desteklemeleri,

   Beslenme hatalarından kaçınmakta daha özenli olmaları, 

   Dışarı çıkmak gerektiğinde kalın tek bir kıyafet yerine birkaç ince kıyafet üst üste giymeleri,

   Zeminde eğer önemli bir kalp veya akciğer hastalığı varsa, havalar iyice soğumadan daha sonbaharda grip aşısı yaptırmaları,

   Grip bulaşmış kişilerle temastan özenle kaçınmaları gerekir. Eğer aynı yerde yaşamak durumunda iseler, hem hasta 

kişilerin hem de yaşlı veya kalp hastası bireylerin eczaneden ağız-burun maskesi alıp kullanması zorunludur.

   Soğuk havada özellikle çok karlı zeminde yürümek veya birikmiş karları küremek gibi zorlayıcı bedensel işlerin, riski 

yüksek kişilerde kalp krizini tetikleyebildiği iyi bilinmektedir.

Düzenli egzersize alışık olanların, bu yararlı faaliyeti kış şartlarında da sürdürmeleri tavsiye edilir. Düzenli egzersiz 

kalp, akciğer, eklem sağlığı ve ruhsal sağlık üzerine olan olumlu etkileri yanında, bağışıklığı artırarak kış infeksiyonla-

rına karşı vücudun direncini de yükseltir. 

   Egzersiz konusunda alışkın olduğunuz yüksek tempoya özellikle soğuk havalarda bir anda çıkmayınız. Tempoyu vücut 

ısındıkça yavaşça artırmaya kışın daha bir özen gösteriniz.

   Tok karna egzersiz asla yapmayınız, yemekten sonra en az 2 saat geçmiş ve midedeki tokluk-dolgunluk hissinin kay-

bolmuş olmasına özen gösteriniz. “Mide doluyken egzersiz yapıp yediklerini eritmek” düşüncesi hatalıdır. Özellikle de 

soğuk havada.

   Egzersiz sırasında özellikle el ve 

ayakların, baş-boyun, göğsün üşü-

mesi ve ağızdan soğuk hava solu-

mak, risk faktörleri taşıyan bireyler-

de kalp damarlarında büzülme ve 

pıhtı oluşması suretiyle kalp krizini 

tetikleyebilir. Bu bölgelerin soğuk-

tan korunması ve ağzın kapatılma-

sı önem taşır.

   Kış sporları yapmak isteyenlerin 

yüksek irtifada en az 1-2 gün geçi-

rip vücutları ortama alıştıktan son-

ra bu sporlarla uğraşmaları güvenli 

olur.

KALP

Sonbahar ve ardından kış mevsimi; sararıp düşen yapraklar, erken kararan ve giderek soğuyan hava ile 
hatırlanır. Peki soğuğun kalbe olan etkilerini hiç merak ettiniz mi? Yaklaşan kış mevsiminin kalp sağlığına 
olan etkilerini bilmek ve hazırlıklı olmak önem taşır.



Hamilelik süreci ve sonrası, anne adaylarının vücutlarında birçok değişikliği de beraberinde 
getiriyor. Anne olan tüm kadınların ortak derdi ise eski formlarına dönmek ve sağlıklarını tehdit 
edebilecek bu değişiklikleri gidermek oluyor. 

DOĞUM SONRASI VÜCUTTA 
OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER

Kadınlarda lohusalık olarak bilinen 
evre, doğumdan sonra başlayan ve 
yaklaşık 40 gün süren bir dönemi kap-
samaktadır.

Doğum sonrası göbek hizasında 
olan rahim yaklaşık 4-6 hafta sonra 
normal boyutuna döner. Doğumdan 
sonra yapılacak kegel egzersizleri, le-
ğen kemiğinin kaslarını kuvvetlendirir.

Ayrıca ağrıyı ve oluşan ödemi azal-
tarak dolaşımı artırır, kas zayıflığını ön-
ler. İleride oluşabilecek idrar ve gaita 
kaçırması da engellenmiş olur. 

Doğum Sonrası 
Ağrılarında Ne 
Yapılmalı?  

Doğum sonrası sırt ve bel bölge-
sinde meydana gelebilecek ağrılar için 
istirahat edilmeli ve gerektiğinde ağrı 
kesici desteğiyle ağrı oluşması engel-
lenmelidir.

Eğer normal doğumda anneye epi-
dural yöntem uygulanmış ise, bu böl-
gede yüzeysel ağrılar gelişebilir. Böyle 
bir durumla karşılaşılırsa, nemli sıcak 
kompres veya buz uygulaması yapıl-
ması tavsiye edilir.

Göğüs bölgesinde oluşan ağrılar 
genellikle hatalı emzirme sonucu oluş-
maktadır. Yeni doğan hemşiresi tarafın-
dan, anneye doğru şekil öğretilmeli, ha-
talı duruş pozisyonlarına dikkat etmesi 
sağlanmalıdır.

Emzirme yapılırken bel ve sırt böl-
gesi yastıkla desteklenmelidir. Bebek 
kucağa alınırken gövdenin aşırı öne 
eğilmemesi gerekmektedir.

Sezeryan ve Spinal 
Anestezi Sonrası 
Ağrılar İçin Egzersiz

Sezeryan doğumda yapılan genel 
anestezi, öksürük, omuz ağrısı, boğaz 

ağrısı sorunlar oluşturabilir. Solunum 
egzersizleri yapılarak bu şikayetler gi-
derilebilir. Gereken durumlarda ağrı 
kesiciler kullanılabilir. Bağırsağa ait 
şikayetlerde gaz problemine yönelik 
erken zamanda sıvı alımı ve yürüyüş 
yapılmalıdır. 

Eğer spinal anestezi yapılmışsa baş 
ağrısı problemi ile karşılaşılabilir. Bol 
sıvı alımı desteklenerek, ağrı kesiciler 
alınmalıdır.

Bilinçsiz Yapılan 
Diyetler Süt Verimini 
Düşürür

Sütün gelmesi, ilk 24-72 saat içinde 
başlar ve emzirme sağlandıkça miktarı 
artar. Destek amaçlı süt arttırıcı çaylar 
içilebilir.

Doğum sonrası memelerde aşırı 
büyüme, hassasiyet meydana gelmek-
tedir. Emzirme ile bu sorun çözülmedi-
ğinde, pompa ile süt boşaltılması sağ-

lanmalı, buz uygulaması ve ilaç tedavisi 
yapılmalıdır. 

Doğum sonrası kilo verme hızı ve 
zamanı gebelik süresince alınan kilola-
ra bağlı olmaktadır. Hızlı kilo kaybı için 
yapılan düşük kalorili diyetler annenin 
süt verimini olumsuz yönde etkileyip, 
sütü azaltmaktadır.

İlk 4 ay, aylık 1 kg zayıflama normal 
görülmektedir. Anne çok şişmansa, 
ayda 2 kg kayıp da gözlenebilir. An-
cak ayda 2 kg’ın üzerinde zayıflamak, 
emziren anne için sakıncalıdır. Doktor 
izniyle hafif yürüyüşler ve düzenli eg-
zersizler yapmak kilo vermeyi çabuk-
laştıracaktır.

Her gün mutlaka et, tavuk veya 
balıktan biri tüketilmelidir. Günlük 3 lit-
reden fazla su tüketmenin sütü artırıcı 
bir etkisi olmadığı gibi, şekerli içecek-
lerden de uzak durulmalıdır. Protein ve 
kalsiyum açısından süt, yoğurt, peynir 
ve yumurta gibi besinler tüketilmelidir.

Opr. Dr. Figen Temelli Akın
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
figentemelliakin@centralhospital.com



Uzm. Dr. Öznur Yılmaz 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

oznuryilmaz@centralhospital.com

ÇALIŞAN ANNELER BEBEKLERİNİ 
SAĞLIKLA BESLEYEBİLİR

Günümüzde iş hayatında aktif olarak 

yer alan kadınlar,  aynı zamanda 

da annelik görevlerini başarıyla 

yapabilmektedir. Bu görevlerden 

birisi de bebeğin beslenmesidir. 

Çalışan bir anne, hem işini hem 

de bebeğinin bakımını bir arada 

yürütebilir. Tek yapılması gereken, 

önceden plan yapmak ve çalışan bir 

anne olmanın getirdiği zorluklara 

hazırlıklı olmaktır. 

İşe Geri Dönmek 
Duygusal Karmaşa 
Yaratabilir

Yeni anne olan kadınlarda, işe geri 

dönmek duygusal karmaşa yaratabilir. 

Özellikle bebeğe başka birinin bakıyor 

olması suçluluk duygusuna sebep 

olabilir. Bebek için önemli olan fiziksel 

ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanma-

sıdır. Bir anne ekstra bir gayretle bu 

görevlerini rahatlıkla yerine getirebilir. 

Çalışırken de bebeğin beslenmesini, 

bakımını ve diğer ihtiyaçlarını karşıla-

yabilir.

Meme pompası ile süt 
sağılmalı

Yeni anne olmuş bir kadın işe baş-

ladığında, ilk olarak iyi bir süt sağma 

makinesi edinmelidir. Anne, kendini 

rahat hissedeceği bir modeli tercih 

etmelidir. Süt çekme sıklığı kadar, sağ-

ma süresinin uzunluğu da, vücudu 

süt üretmesi için uyarır. Bu nedenle, 

annenin işyerinde 3 saat aralıklarla, 

mümkünse 15’er dakika sütünü sağ-

ması gerekir. Yeterli vakti yoksa birkaç 

dakika bile sağmak en azından süt 

üretimini uyarması ve göğüslerin bo-

şaltılması açısından faydalı olacaktır. 

Aksi takdirde, göğüslerde süt birikir ve 

süt kanalları tıkanabilir. Bu durumda 

göğüs sağarak rahatlatılmazsa enfek-

siyon gelişebilir.

Eğer annenin sütü çok ise, işe baş-

lamadan önce günde en az bir kere 

sütünü sağarak, ufak bir depo oluştur-

malıdır. İşyerinde sütünü sağabilmek 

için uygun bir ortam sağlamalıdır. 3 

saatte bir sağdığı sütünü buzdolabın-

da saklamalı; eve götürürken de buz 

kalıpları arasında özel soğutuculu bir 

çantada taşımalıdır.

Sütü Muhafaza Etmek 
Çok Önemli

Annenin sütünü hijyenik ve güven-

li bir yerde muhafaza etmesi olduk-

ça önemlidir. Sağılan sütler, saklama 

poşetleri içinde 24–48 saat buzdola-

bında, 2 haftaya kadar tek kapılı buz-

dolabının dondurucu kısmında, 3 aya 

kadar da iki kapılı buzdolabının don-

durucu bölümünde ve 6 aya kadar 

derin dondurucuda 0ºF (-18 ºC) dere-

cede saklanabilir. Süt saklama poşetin-

de bulunan sütler, bebeğe verilmeden 

önce, ılık su dolu bir kap içerisinde 

benmari usulü ısıtılmalıdır. Isıtılan süt; 

kaşıkla veya bu amaçla üretilen küçük 

kadehlerle bebeğe verilmelidir. Bebek 

sütü bu şekilde almıyor ise, biberon 

da kullanılabilir. Çalışan anne, evden 

çıkarken ve işten döner dönmez mut-

laka bebeğini emzirmelidir.

Eşin ve Aile Çevresinin 
Desteği Şart

Çalışan anneler hem gündüz din-

lenmeye zaman bulamadıkları hem 

de gece uykularını yeterli alamadıkları 

için genelde yorgun ve stresli olur-

lar. Özellikle doğum sonrası erken 

dönemde depresyon çok sık görü-

lür. Bu sebeple annenin hem fiziksel 

hem psikolojik olarak desteklenmesi 

gerekir. Anne hamilelikte olduğu gibi 

kendisine özen göstermeli, dengeli 

beslenmeli ve günde 2–3 litre sıvı tü-

ketmelidir. Kendisine iyi bakamayan 

anne, bebeğiyle de yeterince ilgilene-

mez. Bu süreçte eşin anneye destek 

olması, bebeğin bakımı konusunda da 

yardımcı olması çok önemlidir. Aksi 

halde bu süreç anne için zor geçebilir. 

Gerekiyorsa eve bir yardımcı alınmalı 

veya aile çevresinde destek olabilecek 

biri var ise, ondan yardım istenmelidir. 

Hamilelik döneminde çalışan anne adayları için, doğum sonrası işe dönmek duygusal 
karmaşaya neden olabiliyor. Özellikle bebeklerinin süte ihtiyacı olduğu dönemde, 
emzirme konusunda zorluklar yaşanabiliyor. 

Oda sıcaklığında
3 gün
Buzdolabı rafında
3 gün
Derin dondurucuda
3 gün saklanabilir.

Sağılan Süt
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Mutluluğunuza Ortak
Olmayı İstiyoruz

Ev Sıcaklığında
Doğumhaneler 

Central Hospital olarak tüm kadın doğum hekimlerimizle birlikte normal doğumun anne ve bebek için doğal bir süreç olduğunu düşünmekteyiz. 

Bu nedenle anne adaylarını tıbbi gereklilikleri olmadığı sürece normal doğum yapabilmeleri konusunda destekliyoruz. Normal doğuma verilen 

önemin bir göstergesi olarak doğum salonları, normal doğum ve ağrısız doğum olarak adlandırılan epidural anestezili doğum koşullarına uygun 

olarak yeniden düzenlendi.

Doğum sürecinin her aşamasında yanınızda olan ekiplerimiz, doğumda 

da tam kadro Kadın Hastalıkları & Doğum hekimi, ebe, bebek hemşiresi, 

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile evinizin konforunda bebeğinizi 

sağlıkla kucaklayabilmeniz için hizmetinizde…

Dünya standartlarında teknolojik altyapısı, evinizin konforu ve modern 

mimariyle planlanan doğum salonları ile bu mutluluğunuza ortak olma-

yı istiyoruz. 

NORMAL DOĞUMU DESTEKLİYORUZ 

Doğumhaneden Görüntüler

Central Doğumhane Salonları 



Medine Budak
Yenidoğan Ev Ziyareti Program Koordinatörü

medinebudak@centralhospital.com

NORMAL DOĞUMA TEŞVİK 
ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… 

1900. Yenidoğan ev ziyareti için bu 

ay Çalışkaner ailesinin evine misafir 

olduk. Bebeğin banyosu ve bakımı ya-

pılırken biz de ailemizle sohbet imkanı 

bulduk. 

Central’ın Normal 
Doğumun Desteklenmesi 
Seçimimizde Etkili 
Oldu 

Central Hospital’ın hem bebek 

hem de anne dostu hastane olduğu-

nu yaşayarak görenlerdeniz. Hastane-

ye girişinizden çıkışınıza kadar herke-

sin dilinde normal doğum var. Bu bizi 

gerçekten çok memnun etti ve seçi-

mimizi olumlu yönde etkiledi. 

Aslında 9 ay boyunca sürekli nor-

mal doğumu çok istedim. Son anda 

aklımdan sezeryan geçirmeye başla-

mışken gece ekibindeki ebe hanımın 

büyük özveri, motivasyon ve desteği 

ile normal doğum yaptım. Hayatımız-

da bu kadar önemli bir yeri olabile-

ceğini tahmin bile edemezken ebe 

hanım bizde bir hayranlık uyandırdı, 

yaklaşımı bir sağlık profesyonelinden 

ziyade bizi bizden çok düşünen bir 

anne gibiydi. Şu anda bebek bekleyen 

tüm arkadaşlarımızı Central’a yönlen-

diriyoruz. Gönüllü bir elçiniz olduk di-

yebiliriz.

Central Hospital’da 
Takibe Nasıl Karar 
Verdiniz?

Hastanemiz ile bir arkadaşımızın 

doğum yapması sayesinde tanıştık. 

Öncesinde farklı bir hastanede takip-

liydik. Central’la tanışınca kadın do-

ğum ekibi ve 7/24 sağladıkları hizmet-

lerinden dolayı Central’ı tercik ettik. 

Op. Dr. Figen Temelli Akın ile gebelik 

takiplerime devam ettim. Bu süreçte 

gebe ve baba eğitimlerine katıldık. 

Özellikle hamile bayanlar bence gebe-

liklerini öğrenir öğrenmez fizyoterapi/

Gebelik Pilatesi bölümüne de gitme-

liler. Doğumu destekleyen ve kolay-

laştıran egzersizler, nefes teknikleri o 

kadar pratik bir şekilde anlatılıyor ve 

uygulatılıyor ki insanın normal doğum 

konusunda kendine cesareti geliyor.  

Keşke fizyoterapistle daha önce tanı-

şıp gebelik egzersizlerine erken dö-

nemde başlamış olsaydım. Central’ın 

pilates ve doğuma hazırlık egzersizle-

rine kesinlikle tüm gebeler erken dö-

nemde başlamalı... 

Bebek Banyosunu 
Güvenle Yapıyoruz

Bebek banyosu her gebenin korku-

lu rüyasıdır. Bebek banyosu konusun-

da eğitimde kendime özgüvenim arttı. 

Aynı şekilde eşim de baba eğitiminde 

banyo yaptırmayı öğrendiği için do-

ğumdan sonra evimize geldiğimizde 

ikimiz de banyo konusunda oldukça 

cesaretliydik.

Eğitimler Çok Önemli  

Bir gözlemimiz de Central’ın eği-

timlerine sadece Central’da takipli 

olan gebeler/babaların değil, dışarıda 

takipli olan çok fazla sayıda katılımcı-

nın da olmasıydı. Demek ki gerçekten 

bu konuda kendini ispatlamış bir has-

tane ve kulaktan kulağa tüm her yere 

yayılmış...

Ev Ziyareti Sayesinde 
Doğru Bilinen 
Yanlışları Öğrendim

Yenidoğan Ev Ziyaret hemşiremiz 

bizi ziyaret ettiğinde bebeğimizi o ka-

dar çok sarıp sarmalamışız ki kendimi-

ze inanamadık. Biz sürekli üşüdüğünü 

düşünürken aslında bebeğimizi sı-

caktan bunaltmışız. Büyüklerimiz bize 

bebek akşam yıkanmaz derlerdi, hal-

buki akşam yıkandıklarında bebekler 

daha kolay uyurlarmış. Kırkı çıkmadan 

sokağa çıkarılmaz düşüncesi ise ta-

mamen bir hurafeymiş... O kadar çok 

şey öğrendik ki Central Hospital’a bize 

sundukları faydalı hizmetler için tekrar 

teşekkür ediyoruz.

Hastanenin Tüm 
Hizmetlerinden Çok 
Memnun Kaldık

Hastanenin ileri seviyedeki tıbbi 

hizmetlerine ek olarak temizliği, titizli-

ği, yemeklerin sunumundan lezzetine 

kadar sunulan bütün hizmetlerden 

çok memnun kaldığımızı ifade etme-

liyim. Bebek düşünen bütün ailelere 

Central Hospital’i tavsiye ediyorum.
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Dt. İlker Baştan

DİŞLERİMİZİ NEDEN 
KAYBEDERİZ?

Diş Hekimi

Oral İmplantoloji, MSc

İmplant
Uygulamaları

Dental İMPLANT uygulaması nedir?

İmplant tedavilerinin hangi durumlarda uygulanır?

Herkese implant uygulanabilir mi?

Tek diş eksikliği vakalarında 1 adet implant yerleştirilerek, implant ustu tek kuron ile tedavi tamamlanır. Diş eksikliği 

durumlarında sabit restorasyon amaçlı diğer bir alternatife de komşu dişlerin kesilerek köprü yapılmasıdır. Komşu 

diş kesimi yapıldığı zaman, dişler telafisi olmayacak şekilde mine tabakası aşındırılır. Bu durum da dişin çürümeye ve 

enfeksiyona, daha yatkın hale gelmesine, dolaysıyla daha çabuk kaybedilmesine yol açar. Kaybedilmiş dişe ilave ola-

rak kesilen dişlerin kaybı, totalde 3 diş kaybı ile neticelenir. Bu yüzden implant tedavisi en sağlıklı ve en uzun ömürlü  

yöntemdir. Birden çok adetli diş eksikliklerinde, kaybedilen diş adedi kadar implant koyulabileceği gibi,  kaybedilen diş 

adedinden daha az koyularak implant destekli köprü de yapılabilmektedir.

Tam dişsizlik ve hastaların hareketli protez kullanmaları durumunda belirli adet implant uygulaması ile protezin tu-

tuculuğu arttırılabilir. Özellikle tam dişsiz hastaların alt çene protez kullanımı oldukça zor ve verimsizdir. Alt çene ön 

bölgede mevcut kemiğe 2 veya 4 adet implant yerleştirilerek uygulanan implant destekli protezler, hasta konforunu 

çok arttırmaktadır.

İmplant uygulaması diş hekimliğinin bir çeşit cerrahi müdahalesidir. Dolayısıyla minör cerrahi de olsa, hastanın siste-

mik rahatsızlığının bulunup bulunmadığı önem arz etmektedir. Farklı rahatsızlıkları bulunan hastaların, sistemik rahat-

sızlıklarını takip eden doktoru ile konsültasyonlu planlanan cerrahi tercih edilmelidir.

Bununla beraber implant uygulanabilmesi için olmazsa olmaz şart; yeterli kemik miktarının bulunmasıdır. Üç boyutlu 

uzay düzleminde implant uygulanması planlanan bölgenin kemik hacminin yeterli olmaması durumunda ileri cerrahi 

yöntemleri ile kemik oluşturulabilmekte, sonrasında implant uygulaması gerçekleşmektedir.

Central Ağız ve Diş ünite-

sinde implant uygulama-

ları uzman diş hekimleri 

tarafından yapılmaktadır.

Dental implant uygulamaları kaybedilen dişlerin yerine yapay kök yerleştirme işlemidir. Eksik diş adedine göre implant 

uygulamaları ve protetik yapı da farklılık göstermektedir.

Günümüzde diş ve dişeti rahatsızlıkları oldukça yaygındır. Basit bir dişeti iltihabi ile başlayabilen bir rahatsızlık, ilerle-

yerek dişe komşu sert dokularda da tahribata yol açarak, dişin desteği kaybetmesine yol açabilmekte ve diş kaybına 

neden olabilmektedir. Bununla ilerlemiş çürük de madde kaybına bağlı dişin çekimine sebep olabilmektedir. 

KAPAK HABERİ

KAPAK HABERİ

İmplantın kullanım süresi ne kadardır?

İyi planlanmış ve başarılı bir protetik yapı ile desteklenmiş bir implantı hasta 

ömür boyu kullanabilmektedir. Bununla beraber implantın uzun dönem kul-

lanabilmesinin en önemli şartı, hasta tarafından implant çevresinin bakım ve 

hijyeninin düzenli, istikrarlı olarak yapılmasıdır. Bakımsız ve hekim kontrolün-

den uzak implant uygulamaları, tıpkı dişeti problemli doğal dişler gibi problem 

çıkarabilmektedir. 

İmplant Tedavisini Kim Uygular?

Diş hekimi olup, cerrahi alt yapılı implant tedavisi eğitimi almış hekimler imp-

lant uygulamalarını yapar. Diş hekimliğinin cerrahi bir uygulaması olan implant 

uygulamaları, cerrahi konsept ve tedavi prensipleri bakımdan uzmanlık yapmış  

hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir.
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Opr. Dr. Hasan Küçükşahin

hasankucuksahin@centralhospital.com

KATARAKT TEDAVİSİ 
VE FAKO YÖNTEMİ

Göz Hastalıkları Uzmanı

Katarakt Nasıl
Tedavi Edilir?

Katarakt Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Katarakt Belirtileri Nelerdir?

Katarakt Ameliyatlarında FAKO Yöntemi

 En sık görülen neden yaşın ilerlemesiyle lensin yaşlanması

 Şeker hastalığı

 Gözün travmaya maruz kalması

Görmede ağrısız ve zaman içerisinde gelişen bir bulanıklık ve azalma olur. Buna eşilk eden ışığa karşı hassasiyet, ge-

celeri araba farlarından aşırı rahatsız olma gibi belirtiler de nadir değildir. Bazı kataraktlarda yakın görmenin bozulması 

ve yakın gözlüklerinin sık sık değiştirilmesi ihtiyacının doğması olabildiği gibi yakın gözlük ihtiyacı azalabilir. Bazı hasta-

larda yakın görme bozukluğu düzelebilir, hasta gözlüksüz yakını okur hale gelebilir. Ama bu geçicidir ve uzak görmesi 

iyice azalmıştır.

Katarakt cerrahisi, en güvenli ve en etkili ameliyatlardan bir tanesidir ve tüm dünyada sıkça uygulanmaktadır.  Katarakt 

ameliyatlarını küçük kesili ve büyük kesili olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Küçük kesili modern yöntem FAKO, gözün önünü saat camı gibi kaplayan saydam korneaya küçük bir kesi yapılarak, 

gözün içerisine sokulan bir prob yardımı ile lens ultrasonik olarak parçalanır ve emilerek katarakt alınır. 

Geniş kesili eski yöntemde ise göze daha geniş bir kesi yapılmakta ve lens bir bütün olarak çıkarılmaktadır. Bu cerrahi 

sonrasında yara yerine mutlaka dikiş konulması gereklidir.

Erken katarakt bulguları, yeni 

gözlükler, daha parlak ışık ya da 

okumak için büyüteç kullanmak 

gibi önlemlerle azaltılabilir, ancak 

bu tür önlemler işe yaramadığı 

durumlarda, tek tedavi seçeneği 

cerrahidir. 

Katarakt ameliyatı hemen yapıl-

ması gereken acil bir ameliyat 

değildir. Eğer her iki gözde de ka-

tarakt varsa ameliyatın genellikle 

aynı seansta değil 2 - 4 haftalık 

aralıklı yapılması uygundur. Bazı 

durumlarda, katarakt görmeyi 

etkilemese bile cerrahi tedavi ile 

katarakt alınmalıdır.

Örneğin şeker hastalarında göz 

anjiosunu veya lazer tedavisini 

engelleyen bir katarakt ya da göz 

tansiyonununda artışa neden 

olan bir katarakt varsa görme şi-

kayeti olmasa da alınmalıdır.

Katarakt gözün şeffaf lensinin saydamığını kaybetmesidir.  Katarakt geliştiğinde buzlu bir camın ardından bakılıyor 

gibi görme, ağrısız bir şekilde azalır. Lens, irisin arkasında yer alır ve keskin bir görüntü oluşturmak üzere ışığı retinaya 

odaklar. Katarakt geliştiğinde lens ışığı düzgün bir şekilde odaklayamaz ve retinada net bir görüntü oluşmaz. 

 Bazı kullanılan ilaçlar

 Güneş ışığına uzun süre korumasız şekilde maruz kalma

 Daha önce göz ameliyatı geçirilmesi
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Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı 

zeynebgurbuz@centralhospital.com

Yüzümüzdeki kılcal damarlar ba-

zen bir neden olmadan da geli-

şebilir. En önemli sebep güneş 

olsa da, soğuk hava şartları da 

kılcal damarlarda kırmızı renk de-

ğişimine sebep olabilir. Sıcak-so-

ğuk iklim geçişlerine bağlı ola-

rak kılcal damarlarda çatlamalar 

olabilir. Bu çatlamalar genellikle 

yüz ve ellerde meydana gelerek, 

özellikle burun kenarlarında ve 

yanaklarda geçmeyen bir kıza-

rıklık ve sıcaklık hissi olarak ken-

dini gösterir. Bu sebeple soğuk 

ortamlarda cildin kapatılarak ko-

runması gerekir. 

Sıcak - Soğuk Geçişler 
Kılcal Damarlarda 
Çatlamaya Neden Olur

Kış mevsiminde sıcak-soğuk geçişlerine bağlı, cilt altındaki kılcal damarlarda çatlamalar 
meydana geliyor ve bu durum geçmeyen kızarıklıklara neden olabiliyor. Bu çatlamalar 
genellikle yüz ve ellerde oluşarak; özellikle burun kenarlarında ve yanaklarda geçmeyen bir 
kızarıklık ve sıcaklık hissi olarak kendini gösteriyor. Kızarıklıklar; egzama ve sedef benzeri deri 
hastalıklarının oluşumunu da kolaylaştırıyor.

rumlardan korunabilmek için bulunu-

lan ortamın ısısı iyi ayarlanmalı ve cilt 

tipine uygun nemlendiriciler kullanıl-

malıdır.

Özellikle kapalı ortamlarda kullanı-

lan klima ve ısıtıcılar, ciltte çok daha 

fazla kurumaya neden olacağından 

nemlendiriciler daha sık sürülmelidir. 

Açık mekanlarda ise vücudun açıkta 

kalan bölgeleri eldiven, atkı, bere, uy-

gun çorap ve ayakkabı gibi kıyafetlerle 

korunmalıdır.

İleri Yaşlardaki Kişiler, 
Çocuklar ve Hassas 
Cilt Yapısına Sahip 
Olanlar Dikkat Etmeli

Vücudumuzu dış etkenlerden ko-

ruyan ciltte, yıpranmış ve hasar gör-

müş olan en üst katmana stratum cor-

neum denir. Eğer bu katman işlevini 

yapamazsa alerjenler ve tahriş edici 

maddelerden cilt kolaylıkla etkile-

nir. Özellikle ileri yaşlardaki kişilerin, 

çocukların ve hassas cilt yapısına 

sahip olan hastaların cilt yapılarına 

uygun bakım yapmaları gerekir. 

Çocukların cildi yetişkinlere 

oranla çok daha hassas olduğundan 

soğuk kış aylarında iyi bir korumaya 

ihtiyaç duyar. Bu sebeple çocukların 

cildinde soğuk yanığı, döküntü gibi 

problemlere sıkça rastlanır. Çocukla-

rı pullanma, çatlama, kaşıntı gibi cilt 

problemlerinden uzak tutabilmek 

için soğuk havalarda cildin kuruma-

sını önleyen nemlendiriciler, çinko 

içeren kremler ve bebek yağları sü-

rülmelidir. 

Bol Su İçilmeli, Kış 
Meyve ve Sebzeleri 
Tüketilmeli

Cilt kuruluğunun önlenmesi için 

bol bol su içmek gerekir. Günde yak-

laşık 2 litre su içilmesi önerilir. Su 

tüketiminin haricinde bitkisel çaylar, 

doğal meyve suları ve süt de tüketi-

lebilir. Ayrıca kullanılan ürünlerin A, 

C ve E vitamini gibi antioksidanları 

içermesine de dikkat edilmelidir.

Sıcak Suyla Sık 
Banyo Yapmak, 
Kılcal Damarlarda 
Genişlemeye Yol Açar

Sıcak su deri üzerindeki koru-

yucu yağ tabakasına hasar verece-

ğinden, kış aylarında sıcak suyla sık 

banyo yapmak ve el yıkamak, cildi 

hassas olan kişilerde sakıncalıdır. 

Banyo süresi 5-10 dakikadan fazla 

olmamalıdır. Yıkanma süresinin uza-

ması kılcal damarlarda genişleme ve 

lezyonda büyümelere yol açar. Bun-

ların yanı sıra deri hücrelerindeki su 

oranı da azalır.

KIŞ GELDİ, CİLDİMİZİ 
KORUMA ZAMANI….

Soğuk Hava Cildin 
Koruma Mekanizmasını 
Zayıflatır

Vücudumuz soğuk havada tepki 

gösterir ve ısı kaybını önlemek için 

deri yüzeyindeki kan damarlarının 

çapı daralır. Bu sebeple kan dolaşımı 

azalmaya başlar. Bu durumda ciltteki 

hücrelerin iyi besin alması kısıtlanır. 

Ciltte koruma mekanizması azalma 

göstererek, cilt dokusunda tahrişe, so-

yulmaya, çatlamaya ve kurumaya yol 

açar.

Soğuk Çarpmasına 
Dikkat

Kış aylarında yaşanan cilt problem-

lerinden biri de soğuk çarpmasıdır. Bu 

durum doku donması küçük ve kırmı-

zı bir leke ile kendini gösterir. Zaman 

geçtikçe mor rengi alan bu leke, ileriki 

safhalarda yaraya dönüşebilir. Bu du-

SAYFA 17
K O Z Y A T A Ğ I

/ 2014



/ 2014 CENTRAL’DAN HABERLERSAYFA 18

20. Baba Eğitimi
Yapıldı

Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kadıköy Kaymakamı Sn. Birol 

Kurubal ve Belediye Başkanı Sn. 

Aykurt Nuhoğlu, Central Hospi-

tal’ı ziyaret etti. Değerlendirmele-

rin ardından yönetimle bir araya 

gelen kaymakam ve  belediye 

başkanına Central Hospital ve 

sağlık sektörü hakkında detaylı 

bilgiler verildi. Sn. Birol Kurubal 

Torunum Geliyor Eğitimini de 

ziyaret ederek katılımcılar ile 

sohbet etti.

Kadıköy Kaymakamı ve Belediye Başkanı
Central’ı Ziyaret Etti

Baba adaylarıyla 20. Baba Eğitimi görseli. 

Bugüne kadar 450 baba adayına ev sahipliği yapan baba eğitimleri 20. eği-

timini tamamladı. Eğitiminde Uzman Psikoloğumuz babaları bebekli hayata 

psikolojik olarak hazırlarken, bebek hemşiresi de uygulamalı bebek banyosu, 

kelebek masajı, gaz çıkartma, bez değiştirmeyi baba adayları ile birlikte yaptı. 

Eğitim süresince keyifli saatler geçirdiğimiz baba adaylarımızı sertifikaları ve he-

diyelerimiz ile uğurladık.

Central Beslenme ve Diyet Uzmanından 
Çocuklara Beslenme Semineri

2. Sınıf öğrencileri için düzenlenen sağlıklı beslenme seminerinde Dyt. Deniz 

Şafak, çocuklara doğru beslenme önerilerinde bulundu. Sunum sonrasında ço-

cukların merak ettiği sorular yanıtlandırıldı.  Oldukça keyifli ve eğlenceli geçen 

etkinliğin ardından çocuklara armağanlar verilerek seminer tamamlandı.

Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun hastane ziyaretinden görüntüler.

Seminerden kareler.



ANLAŞMALI  KURUMLAR
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Gebe Eğitimleri 5. Yılında

Bu ay 5. yılını kutlayan gebe eğitimi 

yoğun bir katılım ile çok sayıda anne 

adayını ağırladı.  Uzman eğitimci kad-

rosuyla, gebelikte sağlıklı beslenme, 

normal doğum nefes teknikleri, anne 

sütünün önemi, ağrısız (epidural) nor-

mal doğum yöntemi, emzirme teknikle-

ri, uygulamalı bebek banyosu ve bebek 

bakımı konularında bilgilendirmeler 

yapıldı.  

Katılımcıların enerjisiyle daha da keyif-

li hale gelen eğitimin bitiminde toplu 

pasta kesimi yapılarak, anne adayları 

isimlerine düzenlenen sertifikaları ve 

hediyeler ile uğurlandı. 

Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

49. Gebe Eğitiminden kareler.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Torunum Geliyor eğitiminin 5. ve 6.’sı 

keyifli bir ortamda tamamlandı.  Son yapılan eğitime katılan Kadıköy Kayma-

kamı Sn. Birol Kurubal’da eğitimin önemini vurgulayan bir konuşma yaparak 

katılımcıları tebrik etti.  

Torun sahibi olamaya hazırlanan veya yeni torun olmuş büyükanne & bü-

yükbabaların 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 ka-

tılımcılar ile paylaşıldı.

KADIKÖY KAYMAKAMI ZİYARETİ

Torunum Geliyor Eğitimi 

Torunum Geliyor Eğitim görüntüsü.
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Geleneksel tatlımız aşure, içerisinde pek çok bak-

lagil ve meyveyi barındırır. B vitamini bakımından 

zengin olan aşure, ayrıca lifli olduğu için en sağ-

lıklı tatlılar arasındadır.  Central Hospital olarak ge-

lenekselleştirdiğimiz aşure dağıtımımızı 3 Kasım 

Aşure gününde misafirlerimize ikram ettik. Mem-

nuniyetleri ve içten yaklaşımları için misafirlerimi-

ze teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Misafirlerimiz Central Hospital’ı Anlatıyor 

Sayın Central Hospital Ailesi;

Neredeyse açıldığı günden beri tercih ettiğim bir has-

tane. Tercih nedenlerimden birincisi evime yakınlığı, 

ikincisi ise profesyonel bir sağlık ekibine sahip olma-

sı. Kapıdan içeri girdiğiniz anda gerek vale görevlisi, 

gerek güvenlik personeli gerekse banko personelinin 

sıcak gülümsemesi karşılıyor insanı. 

Doktorların yaklaşımı, personelin güler yüzü ve ilgisi, 

hemşirelerin her daim yardıma hazır olması biz has-

taların kendimizi rahat ve güvende hissetmemize se-

bep oluyor. 

İnsanlar acil servise gittiklerinde ilk ilgilenen kişi ol-

mak isterler. İşte Central Hospital Acil Servis çalışanları 

bunu fazlasıyla hissettiriyor. Çalışanların soğukkanlılı-

ğı, hastaya yaklaşımları, hasta yakınını rahatlatıcı şekil-

de konuşması insanı fazlasıyla memnun ediyor. 

Tüm çalışanlara her daim yardımcı oldukları için çok 

teşekkür ediyorum.

                                                               Zünbül Behiye Angı
Zünbül Behiye Angı ve hastanemizi ziyaretinden karaler

Misafirlerimize Aşure İkram Ettik AŞURE

GÜNÜ

Misafirlerimize aşure ikramımızdan kareler.



İstanbul’a 1.5 saat 
uzaklığında olan 
Kartepe, hafta sonu 
kar keyfini yaşamak 
isteyenler için ideal 
bir tatil bölgesidir. 
Dağın eteklerinde 
yer alan Maşukiye 
ve Sapanca ise 
görülmeye değer 
güzellikleri barındırır. 

KARTEPE’DE KAR, MAŞUKİYE VE SAPANCA’DA DOĞA…

SAYFA 21

Kartepe Kayak Merkezi Her mevsim farklı 
renkleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Kartepe Kayak 
Merkezi, kış turizminde de büyük bir öneme sahiptir.

Maşukiye Kirazlı Yaylası Büyük bir piknik 
alanıdır. Yaylada hem piknik yapabilir hem de 
yaylanın sahip olduğu manzaradan İzmit Körfezi 
ve Sapanca Gölü görülebilmektedir.

Sapanca Gölü Göl etrafında yürüyüş ve 
bisiklet gezintileri planlanabilir. Göl çevresinde 
yer alan mekanlarda küçük molalar verilebilir.

Maşukiye Aygır Deresi  Kartepe’nin 
zirvesinde başlar. İçerisinde irili ufaklı su 
kaynakları, dereler ve pınar vardır.

GEZİLECEK YERLER

K O Z Y A T A Ğ I

Kartepe’de karın keyfini

ÇIKARTMADAN,

Maşukiye’de alabalık

YEMEDEN,

 Sapanca’da Doğa ve göl yürüyüşlerine

KATILMADAN,
Kirazlı Yaylası’nın manzarasına

BAKMADAN
Dönmeyin.

MUTLAKA YAPINIZ...

/ 2014 GÜZEL ÜLKEMİZİ TANIYALIM



Prof. Rafet Yiğitbaşı
Medical Director, General Surgeon

rafetyigitbasi@centralhospital.com

Living in Lenkeran, Azerbaijan and 

being a chest diseases specialist himself, 

Dr. T.A. Hüseyinoğlu went first to Baku to 

find out more about his condition when 

his stomach complaints increased. As his 

sons were residing in Germany, he went 

to two different cities in Germany to be 

admitted as an inpatient to have a diagno-

sis made about his condition.  According 

to the results obtained, he had advanced 

stomach cancer.  It was suggested that 

he undergo chemotherapy followed by 

surgery.    Having returned to his country 

after learning of the diagnosis, T.A. Hüseyi-

noğlu started searching for hospitals and 

doctors for his surgery. 

Could you tell us about 
the process of your 
disease?

As stated above, apart from my nati-

ve Baku, I went to two different cities in 

Germany where I went through diagnosis 

and treatment procedures.  Being a doc-

tor myself and despite knowing full well 

the condition I was in, I had concerns 

about my own life.  I had to undergo treat-

ment as soon as possible.  

Having returned to Azerbaijan, I rece-

ived chemotherapy and radiotherapy tre-

atment in an oncology clinic.    In order 

to view the cancerous area after the treat-

ment, I had to go inside a medical device 

called PET – CD.  The required viewing test 

was not available in Azerbaijan.

I then went to İstanbul to have the 

viewing made.  After the viewing I learned 

that the cancerous area had not spread to 

other areas.  This was good news to me, 

which made me relieved a little bit.  As a 

result of the further researches on the sur-

gery, I found out about the Central Hospi-

tal and Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı.

Surgical Operation was 
very Successful 

General Surgeon Prof. Dr. Rafet Yiği-

başı examined me.  He inspected all the 

analyses and medical examination re-

ports I brought with me.  Being a physici-

an myself, I was able to medically evaluate 

my condition along with him.  Stomach 

cancer was at advanced stage at the time, 

and the surgery was scheduled.  Dr. Rafet 

also identified and operated on the vein 

problem that I had between the stomach 

and liver which the physicians I previous-

ly saw in Germany had failed to identify.   

The cancerous area on and around the 

stomach was completely cleared.  The 

surgical operation was very successful.  

The Support I Received 
From the Hospital Staff 
Gave Me Strength 

On the 4th day following the operati-

on I was up and about.  On the 7th day I 

was discharged from the hospital.   During 

my stay in the hospital, the nurses on the 

floor and all the other hospital staff and 

above all the physician who treated me 

took very good care of me.   Nurses were 

very attentive and performed their duties 

with great diligence, checking on me on 

a constant basis.  Being a former doctor, I 

came to Istanbul to attend various cong-

resses back in the day.  But the situation 

was different now.  Neither I nor my wife 

had the feeling of being a stranger in a 

strange land during our stay in the Cent-

ral Hospital. 

MEDICAL OPINION

Being a doctor himself, our Azerbaija-

ni patient Mr. Hüseyinoğlu was diagnosed 

with “Advanced Stomach Cancer” in Ger-

many.  In such condition, where there is a 

big tumor and widespread Lymph Gland 

metastasis, a patient is advised to under-

go chemotherapy and radiotherapy (Neo-

AZERBAIJANI DOCTOR CHOSE
CENTRAL HOSPITAL FOR TREATMENT

Dr. T.A.  Hüseyinoğlu
Chest Diseases Specialist   
Assistant Hospital Director 
60 years old
Has 2 sons and 3 grandchildren 

adjuvant Chemo-Radiotherapy) treatment 

prior to the surgery as per Internationally 

Recognized Treatment Protocols.  After 

having completed the said treatment in 

his native country, and it was established 

that there was no distant organ metas-

tasis based on PET-CT device results, we 

admitted the patient by scheduling a ra-

dical operation. The size of the tumor, the 

spread over the lymph glands and the 

effect of the previous radiotherapy treat-

ment made the surgery all the more chal-

lenging, resulting in maximum surgical 

risks.  I told my patient that I was planning 

on opting for a “Total Stomach Resection 

+ D2 level Lymph Dissection” operation 

which was popularized by the Japanese 

Surgical School and that could only be 

performed at suggested institutions by 

specially trained surgeons.  I showed him 

the photographs and documents pertai-

ning to similar operations we performed 

in the past.   Once the preparations were 

done, we performed such challenging 

surgical operation without complications 

with the participation of other General 

Surgical specialists.  On the 7th day fol-

lowing the surgery we discharged the 

patient without any complication and in 

improved health.  Pathology reports pro-

ved that it had been a successful surgical 

operation where the clear surgical boun-

daries were achieved.   Our patient retur-

ned to his country with the renewed hope 

of getting well.

Central Hospital delivers 

services at European stan-

dards especially in surgical 

operation field.  I would like to 

extend my thanks to my physi-

cian General Surgeon Prof. Dr. 

Rafet Yiğitbaşı for his profes-

sionalism, experience and his 

successful completion of such 

a challenging surgery.  I will be 

sure to refer my countrymen 

who wish to undergo treat-

ment to the Central Hospital.  

Once again thank you.

Treatment at European 
Standards

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



VAKA HABERİ  / KONU VE BRANŞ BELİRLENECEK

Our guests from many coun-
tries around the world finished 
their treatments in various 
branches, and left Central Hos-
pital healthily.   
They received services from 
numerous units including, but 
not limited to the specialized 
operations of cancer surgery, 
pediatric orthopedia cases, 

Our guests from many countries around 

the world finished their treatments in va-

rious branches, and left Central Hospital 

healthily.   

They received services from numerous 

units including, but not limited to the 

specialized operations of cancer sur-

gery, pediatric orthopedia cases, plastic 

surgery, hair transplantation, otorhino-

laryngology, and so on.

Our visitors shared not only their joy of 

regaining their sanity, but also their gre-

at satisfaction from physician services to 

polyclinic and in-patient services, from 

the comfort of the rooms to the opera-

tion of the hospital.  
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Mrs. F. Ines, from Argentina

Mr. M. Sheibany, from Libya

Mrs. Kerime Daoudi, From Netherlands

Mr. S. Khalifa, from Libya




