
Çocuk Nörolojisi; 0 - 18 yaş arası çocuklarda sinir sisteminde 
oluşan hastalıkları zamanında tanımak, tedavi etmek ve bu 
çocukları toplum içinde daha iyi şartlarda yaşamasını he-
defleyen multidisipliner bir bilim dalıdır.

Her saç tipinin farklı bakımı vardır. Saçlar sıcak suyla yıkan-
mamalıdır. Sıcak su yerine ılık ya da soğuk su kullanılmalıdır. 
Sıcaklık saçları ve cildi kurutarak zarar verebilir. Saçı çok sık 
yıkamak saçlı deride kurumaya neden olabilir.

2000. Yenidoğan
Ev Ziyareti

Sayfa 14
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Central Hospital’ı arkadaşımın tavsiyesi 
ile tanıdım. Ben de hamilelik ve doğum 
sürecinde tüm hizmetlerden memnun 
kalarak hastaneden ayrıldım.  

Saçlarınız Dökülmesin 
Güçlensin

Çocuk Nörolojisi Hangi 
Hastalıkları Tedavi Eder?

Sayfa 15

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

Sayfa 10

Zayıflık ve Kilo Alma 
Diyetleri
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Sayfa 5

Platelet Rich Plasma (PRP); kanda bu-
lunan “trombosit”ten zengin serum 
anlamına gelmektedir. Genellikle kişinin 
kendi kanı damar yolu ile alınır.

Ortopedik Hastalıklarda 
Prp Tedavisi

Laparoskopik
Fıtık Cerrahi

Ses Sağlığı ve Koruma 
Önerileri

Sayfa 17

Myofasiyal gevşetme tekniği, 3 boyutlu olan ayak başparmağından başlayıp başa kadar 
bütün vücuttaki dokuları, hücreleri ve her sistemi saran “fasya” adı verilen kılıfın gevşetil-
mesi tekniğidir. 

Sayfa 18Sayfa 8

Sayfa 4

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE
GELDİ, YÜRÜYEREK DÖNDÜ

Çocuk felci sekeli nedeni ile yürümede güçlük çeken, üzerine bir de sol tarafa inme
(stroke-hemipleji) inen Libya’lı El N Waif, tekerlekli iskemleye bağımlı halde gelmişti, 
Central’da uygulanan 4 haftalık fizik tedavi ve rehabilitasyon programı sonrası Libya’ya 
yürüyerek döndü. 

Ağrı Tedavilerinde Myofasiyal Gevşetme Tekniği

YENİ
HiZMET
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Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Merhaba!
Gazete Central’ın 35.  sayısı ile sizlerle buluşmanın sevincini 
yaşıyoruz. 

Bu sayımızda yine keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz 
konulara değinmeye çalıştık. Gazete Central ile sizlerle pay-
laşmak istediğimiz bazı konulara da bu bölümde değinmeye 
çalışacağız.

DentaCentral Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, güçlenen profesyonel 
diş hekimi kadrosu, geniş ve konforlu mekanı, son teknolojik 
cihazları ile hizmet vermeye devam ediyor. 

Gazetenin bu sayısında hastanede uygulanan yeni hizmet 
ve yöntemleri sizleri bilgilendirmek adına paylaşmaya çalıştık. 
Ortopedik hastalıklarda kullanılan PRP yöntemini Ortopedi 
hekimimiz, ağrı tedavisine yönelik olan myofasiyal gevşetme 
tekniğini fizyoterapistimizin, çocuk Nörolojisinin kapsadığı 
alanları da nöroloji hekimimizin yazılarından takip edebilirsiniz.   

“Normal doğumu destekliyoruz” başlığı ile hastanemizde hiz-
met veren Kadın hastalıkları ve Doğum hekimlerimizin normal 
doğum ile ilgili görüşlerine yer verdik.  

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. 

Bu vesile ile yeni yılınızı kutlar, yeni yılda sağlık ve mutluluk 
dileriz.

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör

Saygı ve Sevgilerimle,

OCAK - ŞUBAT  YIL: 6 - SAYI: 35
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1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 
Genel Cerrahi Yüksek Lisansını tamamlayan Prof. Dr. 
Rafet Yiğitbaşı, aynı kurumda 1997’de Genel Cerrahi 
Uzmanlığını tamamladı. 1997 Doçent 2010 yılında Pro-
fesör ünvanını alan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı 2013 yılından 
bu yana Central Hospital’da Medikal Direktör ve Genel 
Cerrahi Departman sorumlusu olarak görev yapıyor.

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi mezunu olan Uzm. Dr. Aydan Angay 1991 
yılında yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı- Pediatri Uzmanlığını 
almıştır. 2014 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

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

2006 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakül-
te’sinden mezun olan Opr. Dr. Meryem Küçükaşçı 
Çağdaş, 2012 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden 
uzmanlığını almıştır. 2014 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

1997 Uludağ  Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Opr. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş, 2003 yıllın-
da Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde uzmanlığını tamamlamıştır. 2012 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1985 Gata Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olan 
Prof. Dr. Hasan Dursun 1988 yılında Gata Askeri Tıp 
Fakültesi’nde Uzmanlığını tamamlamıştır. 2012 yılın-
dan itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

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 Hay-
darpaşa alerji servisinde çalışmaktadır.

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu olan Opr. Dr. Başak Sel 2006 yılında Vakıf 
Gureba Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğin’den 
Uzmanlığını almıştır. 2010 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu olan Opr. Dr. Aslı Alay, 2009 yılında 
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
uzmanlığını almıştır. 2011 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır. 

1981 Hazettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetik 
Bölümü mezunu olan Dyt. Selma Turan 2008 yılın-
dan itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

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

2001 Uludağ Üniversitesi Tıp  Fakültesinden 
mezun olan Opr. Dr. Ümit Hardal 2008 yılında aynı 
kurumda uzmnalığını tamamlamıştır. 2013 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakül-
tesi’nden mezun olan Opr. 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 Hospital’da görev yapmaktadır.

2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fa-
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2009  yılında Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Tıp Fakültesi,  Kadın Hastalıkları ve Do -
ğum Kliniği’nden uzmanlığını almıştır. 2014 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun olan 
Fzt . Nurcihan Ekici 2011 yılından itibaren Cent-
ral Hospital’da görev yapmaktadır.
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arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psiko-
loji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamla-
mıştır. 2013 yılında Turgut Özal Üniversitesi  Odyoloji ve 
Konuşma Bozuklukları Bölümü’nde doktora eğitimine 
başladı ve eğitimini sürdürmeye devam etmektedir.

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu olan Opr. Dr. Fatma Nur Hacıbaloğlu  2006 
yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Kliniğin’de  uzmanlığını tamamla-
mıştır. 2009 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

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

2001 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Uzm. Dr. Hicran Ercan, 2002-
2006 yılları arasında Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını 
tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren Central 
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Azerbeycanlı Doktor Tedavi 
için Central Hospitıl’ı seçti 

Prof. Dr. Hasan Dursun
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

hasandursun@centralhospital.com

Abdel Salam El N Waif , Libya

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE
GELDİ, YÜRÜYEREK DÖNDÜ
Çocuk felci sekeli nedeni ile yürümede güçlük çeken, üzerine bir de sol tarafa inme (stroke-
hemipleji) inen Libya’lı El N Waif, tekerlekli iskemleye bağımlı halde gelmişti, Central’da uygulanan 
3 haftalık fizik tedavi ve rehabilitasyon programı sonrası Libya’ya yürüyerek döndü. 

İnmeden sonra tedavinin ama-

cı, hastayı mümkün olduğu 

kadar normal bir yaşantıya 

geri döndürmektir. Bunun tek 

yolu fizik tedavi ve rehabilitas-

yondur. İnmeden sonra sürekli 

olarak yürümeye çalışan bir ki-

şinin hareketliliğini geri kazan-

ma olasılığı, yatakta yatan bir 

hastanınkine kıyasla çok daha 

yüksektir. 

İnme riskini azaltmanın en iyi 

yolu, iyi beslenme, kilo kont-

rolü, düzenli egzersiz ve tan-

siyonun düzenli olarak kontrol 

edilmesini içeren sağlıklı bir 

yaşam tarzıdır. Sigara içme-

mek çok önemlidir. 

Uzman Görüşü

Hastalığınızı ve 
Central Hopital’a 
Gelme Sürecinizi 
Anlatır mısınız?

Küçükken çocuk felci geçirmişim. Bu 

nedenle sol bacağımı ve ayağımı hare-

ket ettiremiyorum. Ayrıca sol bacağım 

sağa göre oldukça ince ve 6-7 cm kadar 

kısaydı. Çocuk felcinin tedavisi için Lib-

ya’da, İtalya (Roma) ve Fransa’da (Paris) 

fizik tedavi gördüm. 

Yaklaşık 6 ay önce aniden sol koluma 

da felç geldi. Bu kez felçle birlikte sol kol 

ve sol bacağımda his kaybı da vardı. Sol 

bacak ve ayağımda his kısmen geri dön-

dü, ancak kaslar gevşek ve hiç hareket 

yok. Sol kol ile elde his ve hareket kısmen 

geri döndü, ancak kasılmalar başladı. Ka-

sılmalar nedeni ile elime hükmedemiyor, 

tedavilere rağmen yürüyemiyordum. 

Yaşamım tekerlekli sandalyeye bağımlı 

olarak geçiyordu. Fakat yürümeye olan 

inancım hiç eksilmedi.

Bundan önceki dönemlerde İtalya 

ve Fransa’da gördüklerimden tedaviye 

sabırla ve uzun süre devam etmek ge-

rektiğini biliyordum. Libya’daki tanıdıkla-

rım sayesinde Central Hospital’ı buldum. 

Önce internetten araştırma yaptım. 

Sitenin Arapça sayfasından fizik tedavi 

ve rehabilitasyon konusunda oldukça 

deneyimli olan Prof. Dr. Hasan Dursun 

hakkında bilgi sahibi oldum. Sonrasında 

İstanbul’a ve Central Hospital’a gelmeye 

karar verdim.

Central Hospital’da 
Yapılan Tedavileri 
Anlatır mısınız?

Hastaneye yatış yapıldıktan sonra 

Prof. Dr. Hasan Dursun beni detaylı mu-

ayene ederek tedavi planını oluşturdu. 

Hastanede olduğum süre boyunca ya-

pılan tedavi planı doğrultusunda çeşitli 

fizik tedavi aletleri uygulandı. Konusunda 

deneyimli fizyoterapistler elleri ile çeşitli 

germe ve sinir uyarı teknikleri kullandı-

lar. Sert eklem ve kaslar için germe ve 

gevşetme, zayıf kaslar için güçlendirme, 

koordinasyon bozukluğu için koordinas-

yon amaçlı egzersizler yaptırdılar. Dok-

torum ve fizyoterapistlerim ortez-protez 

teknikeri ile görüşerek sol bacağıma kısa 

yürüme cihazı yaptırdılar. Yürümem için 

denge ve yürüme eğitimi verdiler. Yapı-

lan tedaviler başarılı oldu. Sol kolumda-

ki sertlik belirgin şekilde azaldı, elimi ve 

kolumu kullanmaya başladım. Ayrıca hiç 

hareket olmayan ayağımda bile hareket 

başladı, ayak bileğimi ve parmaklarımı 

oynatabilir hale geldim. Artık kısa yürü-

me cihazı ve baston yardımı ile hiç kim-

seden yardım almadan yürüyebiliyorum 

ve her işimi kendim görebiliyorum. 

Yürüdüğüme 
İnanamıyorum

Havaalanından hastaneye ambu-

lansla getirildim. Bir ay hastanede kal-

dım. Bu sürenin sonunda yapılan teda-

vilerin neticesinde ayakta durabiliyor, 

yürüyebiliyor ve elimi hareket ettirebili-

yorum. Bu kadar kısa sürede bu duruma 

gelebildiğime hâlâ inanamıyorum, muci-

ze gibi bir şey. Doktorum mevcut duru-

mumun yeterli olduğunu ve sol ayağım-

daki ortaya çıkan hareketlerin gelişmesi, 

kas gücünün artması konusunda fazla 

ümitli olmadığını, kontroldaki bulgulara 

göre ayrıca değerlendireceğini söyledi. 

Central Hospital’ın deneyimli doktoru ve 

fizyoterapistlerine çok teşekkür ederim. 

Tüm Hizmetlerden Çok 
Memnun Kaldım 

Central Hospital’daki herkes; başta 

doktorum, hemşireler, fizyoterapistler, 

hasta danışmanları, temizlik görevlileri 

ve tercüman hepsi benimle çok ilgilendi. 

Böyle bir hizmeti hiçbir yerde görme-

dim. 3 ay sonra kontroller ve tedavinin 

devamı için tekrar hastaneye geleceğim. 

Libya’da ki tüm tanıdıklarıma ve sağlık 

konusunda ihtiyacı olan kişilere Central’ı 

önereceğim. Tekrar Teşekkürler…   

Trombositten Zengin 
Tabaka (Buffy Coat)
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Prp Nedir ve Nasıl 
Elde Edilir?

Platelet Rich Plasma (PRP); kanda 

bulunan “trombosit”ten zengin serum 

anlamına gelmektedir. Genellikle kişi-

nin kendi kanı damar yolu ile alınır. Kan 

yüksek devirli motorlu aletler (santrifüj) 

içerisinde 10-15 dakika çevrildikten sonra 

kanın şekilli elemeanları ve serumu (plaz-

ma) 3 ayrı tabaka halinde ayrışır. En altta 

eritrositler (kırmızı kan hücreleri) ortada 

trombositler (pıhtılaşmayı sağlayan hüc-

reler) ve en üsttede serum (plazma) yer 

alır. Steril koşullarda buradan trombosit-

ler bir enjektöre çekilir, bir miktar serum 

(plazma) ile karıştırılarak tedavi edilecek 

bölgeye yine steril koşullarda uygulanır..        

Etki Mekanizması 
Nasıldır?

Yaralanan, zedelenen veya prob-

lemler gösteren kas, tendon ve benzeri 

dokuların  onarım süreci; bölgedeki pıh-

tılaşmış kanın içindeki trombositlerin 

parçalanması ile ortaya çıkan cytokinler 

(hücrelerin yaralanma bölgesine göçünü 

sağlar) ve büyüme faktörlerinin başlattığı 

enflamasyon ile başlar. 

Enflamasyon; çarpma, vurma, zede-

lenme sonucu oluşan şişme olarak anla-

şılabilir. İyileşme sürecini bu enflamasyon 

başlatır. Bu enflamasyonla aktive edilen 

ve prolifere olan progenitor  hücreler do-

kudaki kendiliğinden iyileşmeyi başlatır. 

PRP enjeksiyonlarının amacı hastalıklı 

bölgeye trombositten zengin bu mater-

yeli enjekte ederek bölgede iyileşmeyi 

sağlamaktır. 

Prp Hangi 
Hastalıklarda 
Uygulanır?

Omuz döndürücü kılıf yaralanma ve 

problemleri, tenisçi-golfçü dirseği, aşil 

tendiniti, kuadriseps ve patellar tendinit, 

adduktor tendinit, topuk dikeni,  biseps 

yaralanmaları gibi hastalıklarda kullanıl-

maktadır. Menisküs problemlerinde ve 

diz kireçlenme, kıkırdak lezyonlarında da 

kullanılmakla birlikte etkisi tartışmalıdır. 

Sonuçları yeterli ölçüde destek görme-

se de, bu alanda da kullanılmaya devam 

edilmektedir.  

Hastanın kendi kanının ayrıştırılarak 

yine kendi dokusuna enjeksiyonu uy-

gulaması olduğu için allerjik reaksiyon 

beklenmez. Ancak uygulama ile bölgede 

enflamasyon meydana geleceği için, şiş-

me hafif ağrı gibi şikayetler beklenebilir. 

Nasıl Uygulanır?

Moda ve yaygın bir uygulama olma-

sına karşılık; Yapılan yayınlarda,  sonuç-

ların lokal kortizon uygulaması ile ben-

zer olduğu ifade edilmektedir. Özellikle 

kronik tendinit gibi problemlerde umut 

verici olmakla birlikte tedavi sonuçları 

konusunda daha fazla araştırmalara ge-

rek duyulmaktadır.  Ancak bir tedavi al-

ternatifi olarak kullanılması, her durumda 

mucize sonuçlar beklenmemesi  gerekir.

Central Hospital’de Prp 
Uygulanan Hastalıklar

• Tenisçi ve golfçü dirseği 

• Aşil, kuadriseps, patellar tendinit

• Topuk dikeni

• Omuz rotator manşet problemleri

• Adduktor tendinit, biseps tendiniti

• Gibi kronik kas-tendon problemle          

  rinde kullanılmaktadır.

Opr. Dr. Cuma Kılıçkap
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

cumakilickap@centralhospital.com

ORTOPEDİK HASTALIKLARDA 
PRP TEDAVİSİ
PRP tedavisi son 10 yılda estetik cerrahi ve çene cerrahi problemlerinin çözümünde tedavi için 
veya tedaviyi güçlendirme, destekleme amaçlı olarak yaygın olarak kullanılmaya başlamış bir 
uygulama. Bu uygulama bir süredir ortopedik problemlerin çözümünde de yaygın olarak tercih 
edilmektedir. 

• Hastadan damar yolu ile 30-

60 mililitre venöz kan alınır. 

• Alınan kan santrifüj tüpüne 

konulur. 10-15 dakika santrifüjlenir. 

• Kit’e göre değişmek kaydı ile 

önce enjektörle serum alınır, 

daha sonra trombositler alınır. 

Az bir miktar serum trombosit-

lerle karıştırılır. 

• Uygulama bölgesi temizlenir. 

Hastalıklı bölgeye materyel en-

jekte edilir. 

• Sonrasında özel bir önleme 

gerek yoktur.

• Bu uygulama öncesi anti-enf-

lamatuvar ilaçlar 5-7 gün kesil-

meli, kortizon kullanımına ara 

verilmelidir.

Nasıl Uygulanır?

Serum (Plasma)

Kırmızı Kan Hücreleri

Trombositten Zengin 
Tabaka (Buffy Coat)
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KAFA TRAVMALARI İLERİ 
YAŞTA DİKKATE ALINMALI

Opr. Dr. Bülent Arslan
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

bulentarslan@centralhospital.com

Ev Kazalarına Dikkat!

İleri yaşlı kişilerde hafif düzeyde  

kafa travması erken ya da geç dönem-

de beyin kanamamalarına yol açar. 

Son yıllarda ağır kafa travmasına bağlı 

ölüm oranları belirgin bir düşüş gös-

tererek %20-30’lara kadar gerilemiştir. 

Bu travmaların büyük bir bölümünü 

ev kazaları oluşturmaktadır. Özellikle 

çocuklarda ve yaşlılarda kafa travma-

larından sonra daha tedbirli olmak 

gerekir. Takipleri hastanede olması 

daha uygun olur. Ciddi bir çarpma ya 

da önemsenmeyen küçük bir çarpma 

sonrasında kanama, unutkanlık, den-

gesizlik gibi bulgular aylar sonra fark 

edilebilir. 

Kanama Riski Olan 
Faktörler Nelerdir?

Kafatasının altında damarların   bü-

tünlüğünün bozulması sonucu olu-

şan kanama beyin üzerinde baskıya 

neden olur. Yaşlı hastalarda beynin 

küçülmesine bağlı olarak kanama ko-

laylaşacaktır. Ayrıca eşlik eden bazı 

kan hastalıkları,  damarların tıkanma 

riskinin artması, hipertansiyon, kan 

sulandırıcı ilaçların kullanımı,  yüksek 

dozda alkol kullanımı, karaciğer has-

talıkları, uzun süreli alkol kullanımı, sık 

sık düşmek, çok ileri yaş, şeker hasta-

lığı kanama riskini arttıran faktörlerdir.

Konuşmada bozulma, kol ve bacak-

larda güçsüzlük,  denge ve yürüme-

de güçlük, baş ağrısı, sersemlik veya 

uyuklamak, bilinç kaybı, bulantı, kusma, 

bulanık görme, çift görme,  uyuşukluk, 

nöbet geçirme, görmede bozulma, güç-

süzlük gibi bulgular görülebilir. Beynin 

sol yarısının hasarında konuşma ve an-

lama merkezi ve sağ kol ve bacağımızın 

kontrolünü sağlar. Bu yüzden sol yarı-

sındaki hasarlarda daha ciddi hasarlar 

oluşabilir. Beynin sağ tarafı sol kol ve ba-

cağımızın kontrolünü sağlar bu bölgede 

oluşan hasarlarda konuşma ve anlama 

genelde etkilenmez ama sol kol ve ba-

cak felç olabilir.

Kafa Travmalarında 
Cerrahi Tedavi 

Hastaneye müracaat eden hastalara 

tanı MR ya da BT ile konulur. Kanama-

nın büyüklüğü yerine ve hastanın mev-

cut klinik tablosuna göre cerrahi mü-

dahale gerektirebilir. Ameliyatın amacı 

beyin üzerindeki ve içerideki basıncı 

azaltmak, baskıyı kaldırmak ve oluşan 

hasarı minimuma indirmektir. 

Hasarın şiddetine ve yerine göre 

yaptığımız cerrahi müdahale değişir. 

Ameliyatın başarısını travmanın beyin 

üzerinde yaratmış olduğu tahribatın 

şiddeti, yeri, kanamanın büyüklüğü, te-

davinin ne kadar kısa sürede yapıldığı 

etkileyici faktörlerdir. Ameliyat sonra-

sında bazen hastanın normal fonk-

siyonlarını geri kazanabilmesi için 

bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç 

duyulabilir. Gecikmiş hastalarda kuv-

vetsizlik, uyuşukluk, nöbetler, konuş-

ma problemleri, sersemlik, baş ağrısı 

kalıcı hafıza kaybı, koma, ölüme ne-

den olabilir.

Nörolojik tablonun ciddiyetini 

anlamak için yapılan skalalara göre 

hastanın değerlendirilmesi yapılır. 

Derecelendirmelerde hastanın göz 

açması,  konuşma durumu ve ko-

mutlara uyup uymamasına göre ya-

pılan puanlama hastanın tedavi ve 

hastalığın iyileşme olasılığı açısından 

yol göstericidir. Cerrahi müdahale 

dışında kafa içi basıncı normal sevi-

yelerde tutmak için ilaçlar ve beyin 

fonksiyonlarını minimuma indirmek 

için uyutucu ilaçlar verilebilir. 

Özetle; özellikle yaşlılarda kafa 

travması hafife alınmamalı ve geç 

dönemde de bazı problemler oluş-

turabileceği göz ardı edilmemelidir. 

Riskli gruplarda çok hafif travmalar 

ciddi hasarlara neden olabilir. Kafa 

travması geçiren hastalar yakınla-

rı tarafından iyi gözlemlenmeli geç 

dönemde de olsa konuşma, yürüme, 

hafıza ile ilgili problemler önemsen-

melidir. 
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Dt. İlker Baştan
Diş Hekimi

Oral İmplantoloji, MSc

Genellikle ilerleyen yaşa bağlı ke-

mik kaybı, diş çürüğü veya zamanla 

oluşan aşınmalara bağlı diş kayıpların-

da çene kemiğine uygulanarak kaybe-

dilen dişin kök vazifesini görürler. Son-

rasında implantların üzerine çiğneme 

fonksiyonunu yerine getirebilecek diş-

ler uygulanır.

İmplant Neden Tercih 
Edilir?

Diğer dişlerin ve dokuların sağlığı-

nı korur (tek diş eksikliğinde çekilen 

dişin etrafındaki dişlerin aşındırılması-

na gerek kalmaz)Tam protez kullanan  

bireylerin protezlerinin tutuculuğunu 

arttırır.Protezin ağızda hareketini azal-

tır. Doğal diş kökü vazifesini görerek 

çiğneme kuvvetini arttırır.

İmplant Nasıl 
Uygulanır?

İmplantlar çene kemiğine lokal 

anestezi altında tek seansta, sayıca 

fazlaysa birkaç seansta  uygulanabilir. 

İmplant sağlıklı bir bireyde uygulama 

esnasında ağrı oluşturmaz.

Dişler Ne Zaman Hazır 
Hale Gelir?

İmplantın çene kemiğine uygulan-

ması sonrası bir iyileşme ve kemikle 

kaynaşma (osseointegre)  süresine ih-

tiyaç vardır.Bu alt çene için daha sıkı 

bir kemik yapısına sahip olması dola-

yısıyla 2-3 ay üst çene için 3-4 ay ka-

dardır. Bu süre sonunda implantların 

üzerine dişlerin yapımına başlanabilir.

İmplant Kimlere 
Uygulanır?

• Tek diş eksikliği (diş çekimini takiben)

• Birden fazla dişini kaybetmiş bireyler de

• İleri yaşa bağlı tam diş eksikliği du-

rumlarında 

• Ağız içi dokuları sağlıklı bireylerde

• Yeterli çene kemiği boyutlarına sahip 

bireylerde

• Diş çekim sonrası çene kemik kaybı-

nın ileri derece olmadığı durumlarda

• Bağışıklık sistemine ait sürekli bir ra-

hatsızlığı olmayan bireylerde

• Diş sıkma alışkanlığının aşırı olmayan 

bireylerde uygulama yapılabilmektedir.

İmplantın Avantajları 
Nelerdir?

• İmplant diğer köprü ve protezlere 

göre çok daha iyi çiğneme fonksiyonu 

sağlarlar.

• Estetik ve dayanıklılık bakımından da 

oldukça üstündürler.

• Hareketli protez kullanma zorunlu-

luğundan ve zorluğundan kurtarır, 

implant bu bakımdan daha önceden 

hareketli protez kullanan kişilerin öz-

güveninin geri kazanılmasına yardım-

cı olur.

• Çene kemiği erimeleri implant saye-

sinde azalır.

• Doğal dişlerin aşındırılıp köprü yapıl-

ması zorunluluğunu ortadan kaldırır.

• Dişeti ve kemiği desteklediği için 

köprü protezlere oranla daha doğal ve 

estetik sonuç verir.

• İmplant sayesinde daha sağlıklı ve 

dengeli beslenme sağlanır.

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

Central Ağız ve Diş Ünite-

sinde implant uygulamaları 

uzman diş hekimleri tarafın-

dan yapılmaktadır.

Diş sağlığınız için 6 
ayda bir kontrollerinizi 
ihmal etmeyin.



Uzm. Dr. Aydan Angay
Çocuk Nörolojisi Uzmanı

aydanangay@centralhospital.com

Çocuk Nörolojisi, 0-18 yaş arası çocuklarda sinir sisteminde oluşan hastalıkları zamanında 
tanımak, tedavi etmek ve bu çocukları toplum içinde daha iyi şartlarda yaşamasını hedefleyen 
multidisipliner bir bilim dalıdır.

Çocuk, büyüyen ve gelişen bir var-

lık olup, sinir sistemi de gelişimini en 

geç tamamlayan sistemdir. Bir çocu-

ğun sinir sisteminin sağlıklı gelişmesi 

toplum sağlığı açısından da büyük 

önem taşır. 

Nörolojik hastalıklar sadece çocuk-

ları değil, ailesi ve yakın çevresini de 

tedavi ve rehabilitasyonun uzun sür-

mesi nedeniyle etkiler.

Çocuk nörolojisi 
muayenesinde 
hangi durumlar 
değerlendirilir?

• Genel durum, yaşa uygun tepki ve 

gelişim

• Oryantasyon ve bilgi durumu

• Baş büyüklüğü

• Konuşma ve hareket becerisi

• Koordinasyon, erişme ve denge

• Güç, yürüme becerisi

• Refleksler

Beyin ve Sinir 
Sistemini 
Hastalıklarının En 
Önemlileri

Beyin ve sinir sistemi hastalıları çe-

şitli olup bunların içinde en önemlileri, 

yürümede gecikme, gevşek (hipotpn) 

bebekler (SMA), konuşma gecikmesi, 

davranış bozuklukları ve otizm, dikkat 

eksikliği ve nöbet (epilepsi, sara) ateşli 

havale geçirmedir.

Doğumsal Hasarlar  

Doğum sırasında doğuma bağlı 

gelişen beyin hasarları (serebral palsi, 

spastik diparez, tetraparezi) doğumda 

kol sinir zedelenmesi (brahialplex pa-

ralizi), baş çevresi küçüklüğü (mikro-

sefali) de çocuk nörolojisine başvuru 

nedenidir.

Kafa için Hastalıkları

Kafa içinde yer kaplayan lezyonlar 

ki bunlar beyin içinde su toplanması 

(hidrosefali) beyinde kistler, tümör, 

kanama ve anevrizma ile başvuran 

hastalar multidisipliner bir çalışma ve 

beyin cerrahisi takibi ile tedavi edil-

mektedir.

Çocuklarda Baş Ağrısı 

Çocuk nörolojisinin sık görülen 

şikayeti olup 7 yaşındaki çocukların 

%40’ı 15 yaşındaki çocukların %75’i 

baş ağrısından yakınmaktadır. Bunlar 

içinde migren görülme sıklığı %3-10 
arasında gösterilmiştir. Çok yakın 
zamanda şiddetli ve kusma ile 
birlikte olan baş ağrıları ise başka bir 
nedene bağlı (hormonal, tansiyon, 
tümör, kanama) olabileceğinden 
acil muayene ve tetkik isteyen 

durumlardır.

Diğer Nöroloji Grupları

İlerleyici kas zayıflığı ve şekil 
bozukluğu, yürüme bozukluğu, çabuk 
yorulma ile giden kas hastalıkları 
diğer çocuk nörolojisi hasta grubunu 
oluşturur. Bunların içinde en sık 
gördüğümüz SMA (hipoten bebek) ve 

Duchenne Maskuler Distrofisidir.

Çocuklarda 
Görülebilecek Genetik 
veya Metabolik 
Sorunlar Nelerdir?

• Tiroid bezi sorunları

• Amino asit metabolizma bozuklukları

• Organik asit metabolizma sorunları

• Mitokondri hastalıkları

• Kromozom anomalileri (down send-

romu)

• Yüz ve başka yapısal farklılıklarla belli 

olan genetik tablolar

Bilgi & Randevu için

444 77 99

numaralı telefondan

bize ulaşabilir veya

info@centralhospital.com 

adresinden iletişime

geçebilirsiniz.

ÇOCUK NÖROLOJİSİ HANGİ 
HASTALIKLARI TEDAVİ EDER?0
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Bazı hastalıklar hastalar için olduğu kadar doktorlar içinde can sıkıcıdır. Ürtiker (halk arasında 
kurdeşen, dabaz diye anılır) deride kendiliğinden ortaya çıkan kaşıntılı kızarıklıklar ve 
kabarıklıklar olarak tarif edilebilir. Bu deri hastalığının 6 haftadan fazla devam etmesi  kronik 
ürtiker olarak tarif edilir.

vardır ve bunların en bilineni oto im-

müntiroid hastalıklardır.

Kurdeşen Kendiliğinden 
Geçebilir

Otolog serum testi dediğimiz has-

tanın kendi serumunun hastaya uy-

gulanmasıyla yapılan testte birçok 

hastanın kendi serumuna karşı reak-

siyon geliştiğini görmekteyiz. Hastaya 

senin aslında kendine alerjin var dedi-

ğimizde çaresiz boyunlarını bükerler. 

Kliniğimizde yaptığımız çalışmalar da 

aslında bu testin çok da değerli olma-

dığını sağlıklı insanlarda da reaksiyon 

olabileceğini çok prestijli tıp dergile-

rinde yayınladık. 

Alerji ilaçlarının ancak hastaların 

%50’sinde yakınmaları kontrol altına 

aldığını biliyoruz.  Peki bu hastalığın 

kendiliğinden kaybolma ihtimali yok 

mu? Kronik ürtiker tanısı alan hasta-

ların %80’inde 10 yıl içinde hastalık 

kendiliğinden kaybolmaktadır. (İlk 6 

ay içinde %50’si iyileşmekte.)

Alerjik olmayan bir hastalık ve 

hastaların yarısı mevcut tedaviden 

fayda görüyor, diğer yarısı sürüne-

cek mi? Kesinlikle hayır. Son zaman-

larda oldukça başarılı yeni ilaçlar 

piyasaya sürülmüş olup bu ilaçlar 

alerjistlerin itibarını yükseltmiştir. So-

nuç olarak ürtiker hastalarında alerji 

testlerini alerji uzmanları yapmalı ve 

gereksiz gıda kısıtlamalarından kaçı-

nılmalıdır. Kurdeşen (ürtiker) hasta-

sıysanız siz yinede biyolojik aminler, 

vazoaktif aminler ve histamin içeren 

(çilek, bazı balık türleri, domates, 

bira, şarap, eski kaşar peyniri gibi) 

gıdalara,  sucuk, sosis, salam gibi 

sodyum nitrat içeren ve sülfit içeren 

hazır gıdalara karşı dikkatli olun.

“KURDEŞEN OLDUM” 
DİYE ÜZÜLMEYİN

Kurdeşen (Ürtiker)

Bu hastalar ellerinde kocaman 

bir dosya, çok sayıda gıda ve katkı 

maddesine alerjisi olduğuna dair 

testler ile kapıda belirdiğinde eski 

hocalarımızın bir sözü aklıma gelir; 

kapıdan kronik ürtiker hastası gire-

ceğine keşke bir kaplan girse. Evet 

bu söz abartılı olsa da hastalığın 

zorluğunu çok güzel yansıtır. Haya-

ti tehlike oluşturmamasına rağmen 

bazı kanser hastalıkları da dahil ol-

mak üzere bir çok hastalıktan daha 

çok yaşam konforunu bozan bir 

hastalıktır. Geçmişte birçok gıda ve 

katkı maddelerinin suçlandığı bu 

hastalığın neredeyse %1’i alerjik se-

beplere bağlı olarak ortaya çıkmakta 

ve katkı maddeleri ancak hastaların 

%1’inde yakınmaları tetiklemektedir.

Biz doktorlar geçmişte birçok 

gıdayı hastaların menüsünden çıka-

rarak hastalara oldukça eziyet etmi-

şiz. Orman adamı diyeti tarif edilen 

pirinç ve et yemeğine her seferinde 

farklı gıdaların ilave edilerek  suçlu 

gıdanın tespit edildiği yaklaşım  tarzı 

artık söz konusu bile değildir. 

Kurdeşen Alerjik Bir 
Hastalık Değildir 

Alerjik bir hastalık olmamasına 

rağmen birçok hastada IgE olarak 

tarif edilen alerji tarama testi neden 

yüksek çıkar? Neden bu hastaların 

bir kısmı ağrı kesici ilaçları aldığında 

kızarır? Aslında bu hastalarda ürtike-

re eşlik eden çok sayıda bildiğimiz 

veya bilmediğimiz oto-immün de-

nilen vücudun kendisine karşı alerji 

geliştirdiğini gösteren veya iltihabi 

reaksiyonlarla ilişkili anormallikler 

Doç. Dr. Ali Kutlu
Allerjist, Göğüs Hastalıkları Uzmanı

GATA Haydarpaşa Alerji Servisi

Alerji hastalıklarıyla ilgili

sorularınız için

çağrı merkezi

444 77 99

numaralı telefondan

bize ulaşabilir veya

info@centralhospital.com 

adresinden iletişime

geçebilirsiniz.
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Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz

Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz

Dermatoloji Uzmanı 

Dermatoloji Uzmanı 

zeynebgurbuz@centralhospital.com

Opr. Dr. Ümit Hardal

Uzm. Dkt. Maral Yeşilyurt

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

umithardal@centralhospital.com

DİL VE KONUŞMA 
TERAPİSTİNDEN “SES SAĞLIĞI
VE KORUMA” ÖNERİLERİ
Meslekleri önemli derecede seslerine bağımlı olan kişiler profesyonel ses kullanıcısı olarak ifade edilmektedir. 
Sanatçılar, siyasetçiler, öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, avukatlar, öğretmenler, din görevlileri bu gru-
ba dahil olan meslek gruplarındandır. Profesyonel ses kullanıcıları ses sistemlerini normal kişiden daha fazla 
gereksinim duyarlar, bu da ses hastalıkları açısından yüksek risk grubu içinde olduklarını gösterir. 

Ses Nasıl Oluşur? 
Ses, vücudumuzda bir sistem ta-

rafından oluşturulmaktadır.  Ses siste-
mimiz diyafram kası, akciğerler, nefes 
borusu, gırtlak, burun ve ağız boşluk-
larından oluşmaktadır. Sağlıklı bir sesin 
oluşması için ses sisteminde yer alan 
tüm organların sağlıklı ve uyumlu bir 
şekilde çalışması gerekmektedir. 

Nefes verirken akciğerlerden gelen 
hava gırtlağımızda yer alan ses telleri-
ne titreştirerek ham sesi oluşturur. Bu 
ham ses boğaz, burun ve ağız boşluk-
larında şekillenerek her insana özgü 
olan ses tonunu oluşturur. Bu özgün 
ses daha sonra ağız içi organlarımızın 
(dil, diş, dudak, damak, yumuşak da-
mak)   çeşitli pozisyonlara girmesiyle 
konuşma sesine dönüşmektedir. Ses 
telleri saniyede; erkeklerde 100-150, kadın-
larda 200-250, bebeklerde 500 kere titreşir. 
Bu titreşim şarkı söylerken 50 Hz-1500 Hz 
arası değişebilmektedir. 

Ses Hastalıkları Nasıl 
Teşhis Edilir?

Profesyonel ses kullanıcısını değer-
lendirirken ve tedavi ederken multidi-
sipliner bir yaklaşım önemlidir. Takım 
çalışmasında bir Kulak Burun Boğaz 
hekimi ve ses terapisi üzerine uzman-
laşmış bir dil ve konuşma terapisti yer 
almaktadır. KBB hekimi var olan patolo-
jik olayın teşhisini, medikal tedavisini ve 
cerrahi müdahalesini üstlenmektedir. 

Patolojik olayın rehabilitasyon kısmı 
ise dil ve konuşma terapisti tarafından 
yapılmaktadır. Ses terapisi, nefes koor-
dinasyonu yardımıyla ses üretimi ve 
ses tellerinin sağlığı için gerekli, uygun 
perde, yükseklik ve kalite sağlamaya 
yönelik egzersizlerdir. Ses telleri de bi-
rer kastır. Vücudumuzda ki diğer kaslar 
gibi ses telleri de doğru egzersizler ile 
güçlenir, yanlış egzersizler ile zarar görür.

Ses Hijyeni Nasıl 
Sağlanır?

Ses sistemini korumaya yönelik 
tüm davranışlara ise ses hijyeni diyo-
ruz. 

• Düzenli ses egzersizleri 

• Ses tellerinin zarar görmeden titreş-
mesini sağlamak için diyafram nefes 
kullanımı

• Diyafram nefesini kullanabilmek için 
doğru postür yani dik duruş

• Sık ve şiddetli boğaz temizleme, sık 
ve şiddetli öksürük ses tellerini tahriş 
eder, dikkat edilmelidir.

• Ses tellerinin hidrasyonu önemlidir. 
Günde en az iki litre su tüketilmeli, ka-
fein, tein (çay, kahve, cola), alkol, süt 
ürünleri hücre içindeki suyu kurutur ve 

balgam artışına neden olarak ses telle-
rine zarar verir. 

• Mentollü nefes açıcılar, şekerler ve 
pastiller ses tellerini kurutur. 

• Bitki çaylarının diüretik etkisi oldu-
ğundan sınırlı için.

• Kuru, tozlu, dumanlı, klimalı ve gürül-
tülü yerlerde konuşmayın.

• Sigara ses tellerini tahriş ettiğinden, 
sigara içmeyin.

• Allerji, sinüzit, farenjit, otit, burun tıka-
nıklığı ve akciğer hastalıklarını mutlaka 
tedavi ettirin. 

• Reflünüz varsa tedavi olun. Yemek 
borusunun başlangıcı ses tellerimizin 
hemen arkasında yer almaktadır. Ye-
mek borusundan yukarı çıkan mide 
asidi ses tellerini tahriş eder.

• Uyku düzenine özen gösterin. 



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

Sağılan Süt

Soğuk havalar çocuklarda birçok rahatsızlığa sebep olabiliyor. Özellikle kış aylarında salgın 
halinde görülen krup sendromu bu hastalıkların başında geliyor. Halk arasında “yalancı 
kuşpalazı” olarak bilinen bu sendrom, çocuklarda öksürük nöbetleri ve geceleri havlamayı 
andıran sesleri çıkarmalarıyla kendini belli ediyor. 

34. sayı düzeltme

GECE ÖKSÜRÜĞÜ
“KRUP” OLABİLİR…

DİL VE KONUŞMA 
TERAPİSTİNDEN “SES SAĞLIĞI
VE KORUMA” ÖNERİLERİ

Yalancı Kuşpalazı 
Olarak Biliniyor 

Halk arasında “yalancı kuşpalazı” 
olarak bilinen bu hastalık; üst solunum 
yolu enfeksiyonu tarzında başlayarak, 
nefes borusu ve bronşlara kadar iler-
leyebilir. Krup çoğunlukla bulaşıcı bir 
enfeksiyona bağlı gelişir. Virüs, hasta 
bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi 
sonucu havaya yaydığı damlacıklarla 
veya direk yakın temas ile bulaşabilir. 
Ayrıca soğuk algınlığı ve nezleye sebep 
olan birçok virüs de krup sendromuna 
sebep olabilir.

Gece Huzurlu Uyuyan 
Çocuk Hasta Şekilde 
Uyanabilir

Krup sendromu; hafif, orta ve ağır 
olmak üzere farklı belirtiler gösterebilir. 
Semptomlar genellikle gece saatlerin-
de kötüleşir. Gece huzurlu uyuyan bir 
çocuk hasta şekilde uyanabilir. Çocuk-
ta nefes almada zorlanma, havlamayı 
andıran tiz ve hırıltılı sesler çıkarma, ök-
sürme ve ses kısıklığı gözlemlenir. Ayrı-
ca rahat nefes alabilmek için uygun bir 
pozisyon seçme ve bu pozisyonda sa-
bit kalarak hareket etmeme de görülür. 
Bu durumlara hafif ateş, boğazda ağrı, 
tükürüğü yutamama ve salya akıtma 
da eşlik eder. 

Çocuk Solunum 
Yetmezliği Çekebilir

Hastalığın hafif seyrettiği vakalar-
da çocuk gündüz saatlerinde iyiyken, 
gece solunum sıkıntısı çekerek huzur-
suzlaşabilir. Bu durum 5-6 gece sü-
rebilir ancak şikayetler giderek azalır. 
Hastalık ilerlediğinde hırıltılarda azalma 
görülebilir. Küçük çocukların hava yol-
ları da daha dar olduğu için 3 yaş önce-
sinde daha ağır bulgularla seyredebilir. 
Çocukta solunum yetmezliği görüle-

bilir. Yaşamı tehdit eden bu sorun acil 
tedavi gerektirir. Bu vakaların yüzde 
5-10’u hastanede yatarak tedavi edilir. 
Eğer çocuk nefes almada ve yutkun-
mada güçlük çekmeye başladıysa, ağzı 
açık, salyası akıyorsa, ajitasyon veya 
halsizlik bitkinlik varsa, normalden hızlı 
nefes alıp veriyorsa, ağız çevresi tırnak-
lar gibi bölgelerde morarma başladıysa 
hastaneye yatırılıp acilen tedavi başlan-
ması gerekir.

Tedavide Öncelik 
Solunumu Düzenlemek

Krup tanısında özel bir teste ihtiyaç 
duyulmaz. Muayene ve klinik tabloya 
göre teşhis konulur. Tedavi ise öncelik-
le solunumun rahatlatılmasına yönelik-
tir. Bu nedenle çocuğun hava yollarının 
açık tutulması ve oksijen desteğinin 
sağlanması gerekir. Ateşin normal sevi-
yeye gelmesi için de ateş düşürücüler 
kullanılır. Bunların haricinde soğuk bu-
har veya ödem çözücü ilaçlar içeren 
buhar verilerek rahatlaması sağlana-
bilir. Eğer çocuk ağızdan beslenmede 
zorluk yaşıyorsa serum verilebilir. Krup 
sendromu tekrar edebilen bir hastalık-
tır. Tekrarlayan krup sendromu bazen 
alerjik kaynaklı olabilir. Bu gibi durum-
larda neyin tetiklediğini bulmak için iyi 
bir gözlem ve bazen alerji testleri ge-
rekebilir.

Nefes Alamayan Çocuk 
Panik Yapabilir

Çocuğun rahat ve düzgün nefes alı-
mını sağlamak için başı yükseltilmelidir. 
Solunum sıkıntısı yaşayan çocuk heye-
canlanır ve panik yaparak ağlayabilir. 
Bu sebeple ailenin sakin olması gerekir. 
Bulunduğu ortamda huzurlu olması 
sağlanmalı, çocukla konuşarak sakin-
leşmesine yardımcı olunmalıdır.  Çocu-
ğun sıvı alımı artırılmalıdır. Oda ısısının 
20 derecenin üstünde ve nem oranının 

da yüzde 50’nin altında olmaması ge-
rekir. Ancak bu şekilde boğazda oluşa-
bilecek ödem önlenebilir ve solunum 
sıkıntısı azaltılabilir.

Kalabalık Ortamlardan 
ve Hasta Kişilerden 
Uzak Durulmalı

Bu hastalığa sebep olan virüs, hava 
yoluyla enfekte damlacıkların solunma-
sıyla bulaşır. Virüs partikülleri oyuncak-
lar üzerinde de canlı kalabilir ve çocuk 
bunlarla temas sonrası göz, burun 
veya ağzına dokunursa hastalığı almış 
olur. Çocukları mümkün olduğunca 
kalabalık ortamlardan ve hasta kişiler-
den uzak tutmak gerekir. Özellikle iyi 
havalandırılmayan alışveriş merkezi 
gibi kapalı mekanlarda fazla vakit ge-
çirilmemelidir. Genel hijyen kurallarına 
uyulmalı, beslenme düzenine dikkat 
edilmelidir. Çocuğun bol sıvı almasına 
da özen gösterilmelidir.

Uzm. Dr. Öznur Yılmaz 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

oznuryilmaz@centralhospital.com
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UZMANLARIMIZ  NORMAL DOĞUMU DESTEKLİYORUZMANLARIMIZ  NORMAL DOĞUMU

Özellikle Normal doğumu sonrasında anne 1-2 saat gibi çok kısa bir süre içerisinde günlük  yaşantısına 

dönerek  bebeğini emzirmeye başlayabilir. Bebek ile anne arasında yaşam boyu kurulacak ilişki için ilk 

30 dakikanın çok önemli olduğunu bildiğimiz için annenin bebeğini hemen doğum sonrasında em-

zirebilmesi, bebeğinin  bakımına  yardımcı olabilmesi, bebeği ile  sağlıklı  ilişki kurabilmesi için normal 

doğumu destekliyoruz. Normal doğum annenin doğum öncesi hayatına fiziksel ve psikolojik olarak çok 

kısa sürede dönebilmesini sağlıyor.

Rahim kanalından bebek geçerken akciğerlerdeki 

sıvıyı daha kolay atar ve solunum sıkıntısı prob-

lemini yaşaması daha az olur. Ayrıca hormonal 

dalgalanma ile bebek anneyle daha iyi bir iletişim 

kurar. Sağlıklı bir doğum için normal doğumu öne-

riyoruz.

Sağlıklı anneler, sağlıklı bir doğum, sağlıkla gelen bir bebek için normal doğumu destekliyoruz. 

Anne ile bebek arasında kurulan bağ, annenin bebeğini emzirmesi, annenin gündelik hayata 

adaptasyonu normal doğum ile daha kolay sağlanmaktadır. Özellikle doğumhane konuşlarının 

anne için güven verici olması annede rahatlatıcı etki yapmakta annenin doğum eyleminde biz 

hekimlere desteğini sağlamaktadır. 

Opr. Dr. Başak Sel
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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

Opr. Dr. Fatma Nur Hacıbaloğlu 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

MUTLULUĞUNUZA ORTAK 
OLMAYI İSTİYORUZ...

SAĞLIK İÇİN NORMAL 
DOĞUM ÖNERİYORUZ..

EVİNİZİN SICAKLIĞINDA 
MUTLULUĞUNUZU PAYLAŞIYORUZ.

Evinizin Konforunda, Modern Doğumhaneler.
Evinizin Konforunda, Modern Doğumhaneler.

Rahim kanalından bebek geçerken akciğerlerdeki 

sıvıyı daha kolay atar ve solunum sıkıntısı prob-

lemini yaşaması daha az olur. Ayrıca hormonal 

dalgalanma ile bebek anneyle daha iyi bir iletişim 

kurar. Sağlıklı bir doğum için normal doğumu öne-

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

DOĞUM ÖNERİYORUZ..
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UZMANLARIMIZ  NORMAL DOĞUMU DESTEKLİYORNORMAL DOĞUMU
Doğum doğal bir süreç olup engel teşkil etmediği takdirde spontan doğum olarak sonlanmalıdır. Normal 

doğum sezaryen şeklinde doğuma oranla birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle sezaryen bebekler-

de olan sıvı kalvası sebebiyle yoğun bakıma girme oranındaki artış normal doğumda olmamaktadır. 

Normal doğumdan sonra anneler daha hızlı bir şekilde toparlanarak bebeklerine daha rahat bakım sağ-

layabilirler. Normal doğumdan en çok korkulan nedenlerden birisi çekilecek ağrıya dayanamama olup 

sezeryan operasyonu yapıldığında hiçbir ağrı çekmeyeceklerini düşünmeleridir. Ancak normal doğum 

sonrası hastanın ağrıları nerdeyse hiç olmayıp sezaryen sonrası ağrıları aylarca devam edebilir.

Normal doğum isminden de anlaşılacağı üzere fizyolojik olan durumdur doğal olan yoldur. Kaçınıl-

maz olarak iyileşme süresi çok kısa olup ertesi gün, anne hayatına geri dönebilmektedir. Doğum 

sancısına bağlı olarak süt daha çabuk gelmekte ve annenin bebeğini beslemesi daha rahat olmak-

tadır. Eğer bebeğin geliş anomalisi yoksa, kilosu iri bebek değilse (4.5 kg ve üzerinde), annenin 

pelvis kanalı dar değilse ki bunu değerlendirmek için mutlaka aktif doğum eyleminin başlamasında 

fayda vardır, doğum esnasında bebeğin kalp atımları düşmüyorsa doğum şekli normal doğum 

olmalıdır.

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

Opr. Dr. Özge Karaosmanoğlu
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

ANNENİN SAĞLIĞINI 
ÖNEMSİYORUZ.

Normal doğum, spontan ve doğaldır. Doğum sonrası anne yaklaşık 24 

saat sonra taburcu olur. Normal doğum yapan anne daha erken emzirir 

ve daha erken aktif hayata döner. Bebek ile arasında duygusal bağ daha 

hızlı kurulur. Bebek açısından en büyük avantaj ise doğum eylemi esna-

sında akciğerlerin soluk alıp vermeye hazır olmasıdır. Yani normal doğan 

bebekler daha rahat nefes alıp verirler.

Opr. Dr. Aslı Alay
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

DUYGUSAL BAĞI 
DESTEKLİYORUZ..

BEBEĞİN SAĞLIĞINI 
ÖNEMSİYORUZ.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

sezeryan operasyonu yapıldığında hiçbir ağrı çekmeyeceklerini düşünmeleridir. Ancak normal doğum 

sonrası hastanın ağrıları nerdeyse hiç olmayıp sezaryen sonrası ağrıları aylarca devam edebilir.

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

BEBEĞİN SAĞLIĞINI 
ÖNEMSİYORUZ.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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AZRA BEBEĞİN NORMAL 
DOĞUM YOLCULUĞU
1 - Normal Doğum 
Yapmaya Nasıl Karar 
Verdiniz?

En başından beri hep normal do-

ğum yapmayı arzu ettim. Bebeğimi 

öğrendiğim andan itibaren de normal 

doğum yapabilmek için gerekli ön 

hazırlıkları yapmaya başladım. Dokto-

rum Başak Sel beni her konuda özel-

likle normal doğum konusunda çok 

güzel yönlendirdi. Gebeliğimi normal 

doğumla sonlandırdığım için çok mut-

luyum.

2 - Central Hospital’ı 
Tercih Etme Nedeniniz 
Neydi?

Central Hospital’ı bana arkadaşım 

tavsiye etti. Bana bebek hemşirelerin-

den ve çocuk doktorundan çok mem-

nun kaldığını söyledi. Bunun üzerine 

biz de eşimle birlikte hastaneyi araştır-

maya başladık. Yorumlar ve tavsiyeler 

üzerine Dr. Başak Hanım’ı tercih ettik. 

3 - Hekiminizden ve 
Central Hospital’ın 
Yeni Annelere Sunduğu 
Hizmetlerden Memnun 
Kaldınız mı?

Central Hospital’ı seçtikten sonra 

birçok hizmetini öğrendim ve hasta-

neyi seçtiğim için çok memnun ay-

rıldım. Eşim de ben de anne ve baba 

adayları için özel olarak hazırlanan 

eğitimlere katıldık. Bize sunulan tüm 

hizmetler, hemşireler, doktorlar ger-

çekten bahsedildiği gibiydi. Özellikle 

doktorumuz Başak Sel çok ilgiliydi 

ve hamileliğim süresince beni çok iyi 

yönlendirdi. Sancılarım geldiğinde de 

Başak Hanım ve ebeler çok güzel des-

tek oldular. 

4 - Central Hospital’ın 
Yemekleri, Temizliği ve 
Otelcilik Hizmetleri İçin 
Neler Düşünüyorsunuz? 

Central Hospital’ın yemekleri son 

derece güzeldi.  Ayrıca hastanenin te-

mizliği de otel hizmeti gibiydi. Odalar, 

yemekler ve hastalara verilen diğer 

tüm hizmetler birinci sınıftı. Bu sebep-

le çok memnun kaldık. 

5 - Hastaneden Çıkıp 
Evinize Gittiğinizde İlk 
Ne Düşündünüz?

Hastaneden çıkıp eve geldikten 

sonra çok fazla endişem olmadı. Çün-

kü hastanede bize tüm bilgi uzman 

ekip tarafından detaylıca anlatılmış-

tı. Central Hospital’ın bana sağladığı 

desteklerden dolayı gerçekten özgü-

venim çok yerinde bir şekilde evime 

geldim. 

6 - Yeni Doğan Ev 
Ziyaretinden Memnun 
Kaldınız mı?

Central Hospital’ın Yeni doğan Ev 

Ziyareti programından çok memnun 

kaldım. Bebek hemşiresi ile birlikte be-

beğimin banyosunu, masajını yaptırdı-

ğımızda öğrendiklerimi doğru uygula-

dığımı gördüm. 

7 - Central Hospital’ın 
2000. Yeni Doğan Ev 

Ziyareti Siz Oldunuz. 
Duygularınız Nedir?

Yeni Doğan Ev Ziyareti’nin 2000. 

bebeğinin kızımın olması çok mutlu-

luk vericiydi. Azra’nın zaten çok şanslı 

bir bebek olduğunu düşünüyorum. 

2000. bebeğin de Azra olması gerçek-

ten bizi çok sevindirdi.

8 – Gebe Eğitimine 
ve Baba Eğitimine 
Katıldınız mı?

Gebe Eğitimi’ne katıldım. Gebe Eği-

timi’ni birçok arkadaşıma da tavsiye 

ettim. Central sayesinde hiç bilmedi-

ğim, duymadığım birçok bilgiyi öğren-

miş oldum. 

Eşim de Baba-ba Eğitimine katıldı. 

Eğitimden sonra eşim olumlu yönde 

çok değişmiş bir şekilde geri geldi. Kı-

zımızı eşimle birlikte büyütmek istiyor-

dum. Baba-ba Eğitimi de bu sayede 

benim hayalimin kapılarını açmış oldu. 

9 - Central Hospital’da 
Doğum Yapmayı Anne 
Adaylarına Tavsiye 
Eder misiniz?

Central Hospital’da doğum yapma-

yı her anne adayına kesinlikle öneriyo-

rum. Hamilelik sürecimde hastanenin 

tüm hizmetlerinden, hemşirelerinden, 

ebelerinden ve doktorlarından çok 

memnun kaldım. Herkes çok ilgili ve 

güler yüzlüydü. Kendimi evimde gibi 

hissetmiştim. Özellikle normal doğu-

mu desteklemeleri de benim için çok 

önemliydi. 

Şimdi kendime, bebeğime ve eşi-

me baktığımda Central’ı seçmekle çok 

doğru bir karar aldığımı görüyorum. 

Bu sebeple Central Hospital’ı herkese 

tavsiye ediyorum.

2000.YENiDOĞAN
EV ZiYARETi

GERÇEKLEŞTiRiLDi
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LAPAROSKOPİK
FITIK CERRAHİSİ

AZRA BEBEĞİN NORMAL 
DOĞUM YOLCULUĞU

Opr. Dr. Mehmet Altıntaş

mehmetaltintas@centralhospital.com

Genel Cerrahi Uzmanı

Fıtık Nasıl Oluşur? 

Fıtık, karındaki kasların zayıflaması 

veya yırtılması sonucu gelişen vücut 

dışına doğru oluşan şişliklerdir. Bu şiş-

likler karın zarının karın duvarından 

dışarı çıkması nedeniyle oluşan kese-

leşmelerdir. 

Fıtığa Neden Olan 
Kolaylaştırıcı Sebepler 
Nelerdir?

• Ailesinde fıtık öyküsü bulunanlar

• Ağır işlerde çalışmak ve ağır yük kaldır-

mak

• Obez kişiler

• Kronik akciğer hastalığı (astım, bronşit, 

vb.) nedeniyle uzun süren öksürük

• Dışkılama veya idrar yapma için aşırı ve 

uzun süre ıkınmak

• Kollajen bağ dokusu hastalıkları

• Geçirilmiş karın ameliyat bölgeleri

Fıtığın Belirtileri 
Nelerdir?

• Fıtık olan bölgede şişlik

• Uzun süre öksürmekle, ağır yükler kal-

dırmakla, ıkınmakla, uzun süre oturmak 

veya ayakta kalmakla ağrı hissedilir. 

• Uyluk bölgesinden bacağa doğru yayı-

lan ağrı olabilir.

• Bulantı

• Kusma

• Gaz ve dışkı çıkarma bozuklukları

• Fıtık olan bölgede kızarıklık. Fıtık 

kesesine giren karın içi organların 

sıkışması sonucunda canlılığını 

yitirmesinin göstergesi olabilir. Bu tablo 

acilen doktora başvurulmalıdır.

Laparoskopik Cerrahi 
İle Ne Tür Fıtıklar 
Ameliyat Edilir? 

• Kasık fıtıkları; Tüm fıtıkların yaklaşık %75’i 

kasık bölgesinde görülür. Kasık fıtıklarının 

%90’ı erkeklerde görülür. Direkt indirekt 

ve uyluk olmak üzere üç tipte olur. 

• Göbek fıtıkları; Karında göbek çukurun-

daki kanal doğumdan sonra kapanmak-

tadır. Ancak bu açıklık tam olarak ka pan-

maz ise için fıtıklaşmaya neden olabilir. 

• Kesi yeri fıtığı; Karın ameliyatlarından 

sonra ameliyat yerinde gelişen fıtıklardır. 

Karın ameliyatlarından sonra %2-10  a ra -

sında görülmektedir. 

• Epigastrik herni; Karnın göbek üst kıs-

mında fıtık olmasıdır.

Fıtığın Tedavi 
Yöntemleri Nelerdir?

Tek etkin tedavi yöntemi ameliyat 

ile onarımdır. Günümüzde fıtık ameli-

yatları iki yöntemle yapılmaktadır. İlk 

yöntem fıtığın olduğu kasık bölgesine 

dışarıdan yapılan bir kesi ile gerçek-

leştirilen açık veya klasik olarak ad-

landırabileceğimiz yöntemdir.  İkinci 

yöntem ise son teknolojik yeniliklere 

paralel olarak geliştirilen laparoskopik 

(kapalı) fıtık onarımı yöntemidir.

Laparoskopik Fıtık 
Onarımı Nasıl 
Yapılmaktadır?

Laparoskopik fıtık onarımı, genel 

anestezi altında, karnın alt kısmına ya-

pılan üç adet küçük kesi ile laparosko-

pi teknolojisi ve uygun yamanın kulla-

nıldığı bir yöntemdir.

Laparoskopik 
Fıtık Cerrahisinin 
Üstünlükleri Nelerdir?

• Ameliyattan sonra daha az ağrı hissedilir.

• İyileşmek süreci daha hızlı olmaktadır. 

• Erken işe ve günlük aktivitelere dönül-

mektedir. (hastalar 2-3 gün içerisinde 

günlük işlerini yapar, 5-7 gün içerisinde 

aktif iş hayatlarına dönebilirler.)

• ki taraflı kasık fıtıklarında üç adet küçük 

delikten her iki tarafın fıtıklarının da onarı-

labilmesi avantajını sağlar.

• Tekrarlayan fıtıklarda yapılması avantaj-

lıdır. 

• Ameliyat yeri enfeksiyonu ve his kaybı 

daha az görülür.

• Ameliyat yeri gerilme hissi ve izi az ol-

makta daha iyi kozmetik sonuçlar ver-

mektedir.

• Sporcularda çok daha az performans 

kaybı. 

SAYFA 15 / 2015

K O Z Y A T A Ğ I



Dyt. Selma Turan

selmaturan@centralhospital.com

ZAYIFLIK VE KİLO 
ALMA DİYETLERİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı

atıştırmak istemezler. Bu kişiler tatlı ve 

çikolata yediklerinde kan şekeri düşer 

hipoglisemiye girebilir. Vücutlarında 

yağ hücrelerinin sayısı azalmıştır. Bu 

yüzden enerji ve yağ depolayamazlar.

3- Yetersiz beslenme ve aşırı hareketin 

yanı sıra fazla sinirli olmakta zayıflık 

nedenidir.

4- Stres altında olmak zayıflık nedeni-

dir. Stres bazı kişilerin çok yemesine, 

bazı kişilerin iştahlarının kesilmesine 

neden olmaktadır.

5- Zayıflığın bir nedeni de günümüz 

gençlerinin aşırı miktarda sigara kul-

lanmasıdır. Özellikle kilo problemi 

olanlar sigarayı kilo verme metodu 

olarak görmektedir. Sigaradaki nikotin 

maddesinin iştah kapatıcı ve metabo-

lizmayı arttırıcı etkisi vardır. Kilo almak 

isteyen kişiler sigarayı mutlaka bırak-

malıdır. 

6- Yeme davranışı bozuklukları olan 

Anoreksiya nevroza ve Bulimia hasta-

ları zayıflık nedenidir.  Bu iki hastalıkta 

da birey kendi kilosundan rahatsızdır 

ve devamlı zayıflamak ister, sağlığı için 

zararlı olabilecek kilolara inmekten çe-

kinmezler. Anorexia nevrozada zayıfla-

ma yemek yememe ve aşırı spor yap-

makla, Bulimia da ise yediklerini kendi 

isteği ile çıkartarak olur. 

7- Sporcularda yeme davranışında bo-

zulmalar, kilo alma korkusu ve gerek-

siz zayıflama günümüzde artan oran-

larda rastlanmaktadır. 

Şişmanlığın tedavisinin mümkün 

olduğu gibi zayıflığında tedavisi müm-

kündür. Bu nedenle önce endokrino-

loji ve metabolizma uzmanına baş-

vurulmalı ve kilo alma programının 

metabolik olarak herhangi bir engeli 

olup olmadığı öğrenilmelidir. Doktor 

kontrolü ardından beslenme ve diyet 

uzmanı programına başvurulmalıdır.

Kilo Alma 
Programında 
Yapılması Gerekenler:

1- Kalori ve besin değeri yoğun olan 

besinler tercih edilmelidir. (ceviz, fındık, 

fıstık gibi yağlı tohumlar, sütlü tatlılar, 

kuru meyveler, malt içecekleri, evde 

yapılmış kekler, tahin, pekmez v.b) 

2- Mutlaka 6 öğün beslenilmeli üç 

ana, üç ara öğün yapılmalı

3- Kahvaltı kesinlikle atlanılmamalı. 

Kahvaltıda çay yerine taze sıkılmış 

meyve suları veya süt tercih edilme-

li. Yumurta, peynir, pekmez, tereyağı 

olmalıdır. 

4- Elinizin altında daima kuru meyve 

ve çerez bulundurun.

5- Ara öğünlerde sütlü tatlılar ya da 

içine muz- bal- reçel ilave edilmiş yo-

ğurt ve süt tüketin.

6- Günlük ortalama 1,5- 2 litre su için.

7- Sigara içiyorsanız kesinlikle bırakın.

8- Asitli içecekler yerine limonata 

veya meyve suyu tercih edin. Limo-

nata- kompostonuza bal veya pek-

mez ilave etmeyi unutmayın.

9- Salatalarınızı zenginleştirin. Salatala-

rın içine ceviz, zeytinyağı, peynir, zey-

tin ve haşlanmış yumurta ilave edin.

10- Spor yapın. Kas artışı sağlayan 

sporlardan faydalanabilirsiniz. Ağırlık 

çalışması yapabilirsiniz.

11- Yatmadan önce mutlaka ara öğün 

yapın. Muzlu- balı süt veya meyveli- 

balı- cevizli yoğurt olabilir.

12- Sebze yanında mutlaka pilav- ma-

karna- börek yiyin

13- Yağa yüklenmeyin. Aşırı yağlı ye-

mek tokluk hissi verebildiğinden bir 

sonraki öğünde acıkmayı engeller.

14- Sıvı besinleri çok tüketmeyin. Çor-

ba gibi sulu besinlerle midenizi dol-

durmayın.

Zayıflıkta şişmanlık gibi sağlık risk-

leri taşıyan bir durumdur. Beden kitle 

indeksi 18,5 altında olan bireyleri zayıf 

olarak kabul edilir.

Zayıflık Hangi 
Nedenlere Bağlı 
Görülür

1- Zayıf kişi enerjiktir, çok hareketlidir. 

Fazla yemesine rağmen kilo alamaz. 

Bu kişilerin metabolizmaları hızlı çalı-

şır ve yediklerini çok çabuk yakarlar. 

Kilo almaları imkansızdır. Bu kişiler 

zayıflıkları dolayısıyla endişe etme-

melidir. Hareketli olduklarından vücut 

dirençleri artar, hastalıklara zor yaka-

lanırlar.

2- Bireyde enerji yoktur. İştahı kapalı-

dır. Yemek yiyemez, abur cubur bile 
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AĞRI TEDAVİLERİNDE 
“MYOFASİYAL” GEVŞETME TEKNİĞİ

Fzt. Nurcihan Ekici

nurcihanekici@centralhospital.com

Fizyoterapist

Myofasiyal Gevşetme Tekniği Nedir?

Geçmeyen Ağrılardan Kurtulmak İster misiniz?

Myosafya nedir? Miyo anlamı kas, faysa anlamı kılıf demektir. Myofasiyal gevşetme tekniği, 3 boyutlu olan ayak baş-

parmağından başlayıp başa kadar bütün vücuttaki dokuları, hücreleri ve her sistemi saran “fasya” adı verilen kılıfın 

gevşetilmesi tekniğidir.

İnsan vücudunun %70’i sıvıdır. Faysal sistem iç organlar, sinirler ve damarlar dahil bu sıvıyı vücutta en doğru şekilde 

yerinde durmasını sağlar ve dışarıdan gelebilecek her türlü darbelere ve zorlanmalara karşı korur.

Travmalar, ameliyatlar, sürekli tekrarlayan zorlayıcı hareketler, stres (ruhsal travmalar) yanlış oturma, yatma pozisyon-

ları ve duruş bozuklukları fasya adı verilen kılıfla bozulmalara ve tutulmalara neden olur. Fasya’da ki bu bozulmalar 

bütün vücudumuza yayılarak her bir sisteme doğru ilerleyip vücudun farklı yerlerinde değişik şikayetlerle karşımıza 

çıkar. Sinir sistemi, damar sistemi, kaslar, eklemler, solunum sistemi ve iç organlar dahil olmak üzere çeşitli hastalıklar 

ve bozukluklar şeklinde kendini gösterir. 

Fasya adı verilen kılıftaki bozulmalar hiçbir şekilde röntgen yada manyetik rezonans gibi farklı yöntemlerle teşhis 

edilemez. Fakat myofasiyal gevşetme tekniği konusunda eğitimli bir fizyoterapist tarafından iyi bir postür analizi ile bir 

takım özel değerlendirme yöntemleri ve testlerle problemin nereden kaynaklandığı bulunarak derecesi belirlenebilir.

Bu Teknik Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

• Boyun, sırt, bel ağrısı

• Fibromiyalji

• Kronik ağrılar

• Baş ağrısı ve migren

• Çene eklemi problemleri

• Kalça eklemi ağrıları

• Omuz ve el problemleri

• Spor yaralanmaları

• Ayak bileği ve diz ağrıları

•  Skolyoz

• Duruş bozuklukları

Myofasiyal Gevşetme Tekniği

• Sadece bir bölgedeki probleme yönelik olmayıp vü 

   cudu bir bütün olarak ele alan ve kabul eden bir pro 

   sedürdür.

• Elle uygulanan, 

• Rahat, 

• Konforlu, 

• Kişinin vücut farklılığını arttıran bir tekniktir.

Postür (Duruş) Analizi

Myofasiyal Gevşetme Tekniği uygulanmadan önce kişiye detay-

lı postür analizi yapılmaktadır. Seanslar 30-45 dakika sürmekte-

dir. Tedavi planına göre seans sayıları belirlenmektedir. 

Myofasiyal Gevşetme 
Tekniği hastanemizde 
Uzman Fizyoterapist 

tarafından 
uygulanmaktadır.

nurcihanekici@centralhospital.com
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Uzm. Dr. Hicran Ercan

hicranercan@centralhospital.com

Dermatoloji Uzmanı

Her Saç Tipinin Farklı

Bakımı Vardır 

Kuru saçlarda saçın nem denge-

sini bozacak ürünler kullanmak,  

saçın daha kuru ve yıpranmış 

görünmesine neden olur. Bu 

tarz bakım kürleri uzman hekim 

tarafından hastanın saç ve saçlı 

derisi değerlendirilerek saçın ti-

pine, kuruluk ve yağ durumuna 

göre verilir. 

Saçlar çok sıcak suyla yıkanma-

malıdır. Sıcak su yerine ılık ya da 

soğuk su kullanılmalıdır. Sıcaklık 

saçları ve cildi kurutarak zarar 

verebilir. Saçı çok sık yıkamak 

saçlı deride kurumaya neden 

olabilir. Bu nedenle saçlar hafta-

da an fazla 3 kez yıkanmalıdır. Is-

lak saçlar yumuşak havlularla ve 

düşük ayarlı kurutma makineleri 

ile kurutulmalıdır. 

Bay ve Bayan
Sağlıklı ve Güçlü 
Saçlara Sahip Olmanın 
7 Adımı

1- Karar Verin 

Saç güçlendirme birçoğumuzun ihti-

yaç duyduğu fakat çoğu zaman göz 

ardı edilen veya ötelenen bir durum-

dur. İhtiyaçlarınızın belirlenebilmesi 

için hekime başvurmaya karar verin 

ve kararınızı ertelemeden uygulayın. 

2- Tedavi İçin Tam 
Donanımlı Bir Sağlık 
Kuruluşu Seçin 

Hekime karar verme aşamasında dik-

kat edilmesi gereken önemli kriterler-

den biri uygulamanın yapılacağı ku-

rumdur. 

Tam donanımlı bir sağlık kurumunda 

uygulamanın yapılıyor olması kişi açı-

sından bir güvence sağlayacaktır. 

3- Hekiminizi Seçin 

Kozmetik Dermatoloji uygulamaları 

Uzman Dermatolog tarafından yapıl-

malıdır. 

İşlem için mutlaka saç güçlendirme 

uygulamasını (mezoterapi) yapan de-

neyimli ve uzman bir hekim seçin. 

4- Hekim Muayenesinin 
Yapılması 

Muayene aşamasına gelindiğinde Uz-

man Dermatolog tarafından demog-

rafik ve medikal bilgileri içeren detaylı 

bir dosya oluşturulur. 

İkinci aşamada detaylı saç muayenesi 

yapılarak hekim tarafından tedavi ve 

seans planı oluşturulur. 

5- Bay veya Bayan Her 
Yaşta Saç   
Güçlendirme 

Saç problemi yaşayan her yaştaki ka-

dın veya erkeğe mezoterapi uygula-

nabilmekte, yapılan tedavi ile saçların 

sağlıklı görünüme kavuşması sağlana-

bilmektedir. 

6- Düzenli Seans 
Uygulamaları 

Hekim muayenesi sonuçlarına göre 

kişiye önerilen seansların ilki uygula-

nır. Saç dökülmesinin aktif olduğu ilk 

dönemlerde hücum tedavisi ile ilk 4 

seans haftada bir, sonraki 4 seans 2 

hafta bir, son 2 seans ayda bir olmak 

üzere toplam 10 seans uygulanır. 

Tedavi aralıkları hekim görüşüne ve 

kişinin durumuna göre değişebilir. Te-

davi sonrası mevsim geçişlerinde ko-

ruyucu tedavi birer seans düzenlene-

bilir. Tedavi seans uygulama süreleri 

10 ila 15 dakika kadar sürer. 

7- Sağlıklı ve Güçlü 
Saçlar

Seanslar süresince başlayan değişi-

min seanslar tamamlandığında saçla-

rınızda oluşturduğu sağlıklı, güçlü ve 

parlaklığın farkına varacaksınız.

Saç Güçlendirme, 
Mezoterapi Nedir?

Derinin ve hemen altındaki dokuların 

hastalıkların tedavisinde kullanılan bir 

yöntemdir. 

Güçlü Vitamin Desteği  
Hangi Durumlarda 
Uygulanır?

• Saç dökülmesini durdurmak, 

• Var olan saçın kalitesini artırmak, 

• Yeni saç çıkışını aktif hale getirmek 

için belli dönemlerde saçlı deriye uy-

gulanır. 

İşlem için hazırlanan karışım saçlı böl-

gelere uygulanarak saçın vitamin des-

teği almasını ve hızla güçlendirilmesi-

ni sağlar.

Saç Dökülme 
Problemlerinde 
Kullanılan Yöntem

Belirlenecek seanslar ile saç dökülme 

problemlerini azaltmaya yönelik kulla-

nılan Saç Güçlendirme uygulamasıyla 

(mezoterapi) tanışmaya ve saçlarınızı 

yenilemeye ne dersiniz?

SAÇLARINIZ
DÖKÜLMESİN GÜÇLENSİN
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Uzman Önerisi

Dermokozmetik işlemler 
hastanemizde Uzman Dermatolog 
tarafından uygulanmaktadır.

SAÇ 
MEZOTERAPiSi



– Central Hospital Sağlık Söyleşileri 

Kozzy ve Central Hospital işbirliği ile düzenle-

nen sağlık söyleşilerinde diş sağlığı ve yeni yılda 

sağlıklı yaşamanın sırları konuları katılımcılara 

sunum olarak yapıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Söyleşisi

Dt. Levent Mehmet Kalkan, Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastasına yönelik düzenlenen etkinlikte gülüm-

semenin önemini, diş sağlığına neden önem ve-

rilmesi gerektiğine dair bilgiler verdi.    

Yeni Yılda Sağlıklı Yaşamanın Sırları Söyleşisi

Dyt. Deniz Şafak, Beslenme önerileriyle çok 

daha sağlıklı ve zinde kalınabileceğine vurgu 

yaptır. Kilo endeks veri sonuçlarına göre kilolu 

olunması durumunda yardım alınmasının öne-

mini, aksi taktirde diyabet, kalp, tansiyon, koles-

terol gibi hastalıkların olabileceğini iletti.

Kozzy - Central Hospital Sağlık Söyleşileri

– Central Hospital Sağlık Söyleşileri 

Kozzy ve Central Hospital işbirliği ile düzenle-

nen sağlık söyleşilerinde diş sağlığı ve yeni yılda 

sağlıklı yaşamanın sırları konuları katılımcılara 

Dt. Levent Mehmet Kalkan, Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastasına yönelik düzenlenen etkinlikte gülüm-

semenin önemini, diş sağlığına neden önem ve-

Kozzy - Central Hospital Sağlık Söyleşileri
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Torunum Geliyor Eğitimi Bebek Bakım Eğitimi 

Baba Eğitimi Gebe Eğitimi

Her ay düzenli olarak yapılan bebek bakım eğitimi, sadece bebek bakımına 

yönelik içeriklerden oluşturulan bir eğitim programı.  Eğitime katılım sağlanan 

maksimum 5 çift ile yaklaşık 3 saat süresince birebir uygulamalı bakım hizme-

tinden oluşuyor.  

Eğitimde Uzman bebek hemşiresi, emzirme teknikleri, uygulamalı bebek ban-

yosu ve bebek bakımı detaylarını anne & baba adaylarıyla paylaşıyor. Eğitim 

bitiminde bir gelenek haline gelen fotoğraf çekimleri yapılarak katılımcılar ser-

tifikaları ve çeşitli hediyelerle uğurlanıyor.

Eğitimin başladığı tarihten buyana 500 baba adayına ev sahipliği yapan baba 
eğitimlerinin 22.’si gerçekleştirildi. Eğitimin içeriğinde Uzman Psikolog babala-
rı bebekli hayata psikolojik olarak hazırlarken, bebek hemşiresi de uygulamalı 
bebek banyosu, kelebek masajı, gaz çıkartma, bez değiştirmeyi baba adayları 
ile birlikte yaptı. İkram arasında ödüllü aşçımızın sunumunu yaptığı “Tuzda 
tavuk” oldukça beğenildi. Eğitim süresince keyifli saatler geçirdiğimiz baba 
adaylarımızı sertifikaları ve ufak hediyelerimiz ile uğurladık. 

Gebe eğitimlerinin 51.’si çok sayıda anne adayının katılımı ile gerçekleştirildi.  
Uzman eğitimci kadrosuyla, gebelikte sağlıklı beslenme, normal doğum ne-
fes teknikleri, anne sütünün önemi, ağrısız (epidural) normal doğum yöntemi, 
emzirme teknikleri, uygulamalı bebek banyosu ve bebek bakımı konularında 
bilgilendirmeler yapıldı.  

Gebeler tarafından büyük beğeni alan ikram araları, sosyal medya sunumu, 
pasta kesimi, sertifika dağıtımı, fotoğraf çekimleri ile eğitici ve keyifli saatler 
tamamlanarak katılımcılar uğurlandı.

Torunum Geliyor eğitiminin 8.’si yoğun bir katılım ile tamamlandı. 

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 an-

latıldı. Eğitimin bitiminde toplu fotoğraf çekimi ve sertifika dağıtımı yapılarak 

katılımcılar uğurlandı. katılımcılar uğurlandı. 

tamamlanarak katılımcılar uğurlandı.
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Tarihi eski 
çağlara dayanan 
Gaziantep, tarihte 
ilk uygarlıkların 
doğduğu 
Mezopotamya ve 
Akdeniz arasında 
olduğundan, her 
dönemde yerleşme 
alanı ve uğrak yeri 
olmuştur.

dönemde yerleşme 
alanı ve uğrak yeri 

GAZİANTEP 
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye’nin 
en büyük hayvanat bahçesi Gaziantep’tedir. 90 türden 
binlerce hayvanın olduğu hayvanat bahçesinde hayvanlar 
için ayrılmış özel bölümler bulunmaktadır.

Zeugma Antik Kenti ve Müzesi 2011 yılında 
açılan 1700 metrekarelik mozaik ile Dünya’nın en büyük 
mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müze mutlaka 
görülmesi gereken eserler arasındadır. 

Bakırcılar Çarşısı Bakır işçiliği Gaziantep’de 
400 yıllık geçmişi olan bir el sanatıdır. Çarşı, 
adını orada satılan bakır eşyalardan almıştır. 

Gaziantep Kalesi Tarihi yaklaşık 6000 yıl 
geçmişe dayanan Gaziantep kalesi, şehrin içinde 
görülmeye değer tarihi eserlerdendir.  

GEZİLECEK YERLER

K O Z Y A T A Ğ I

GEZİLECEK YERLER

Zeugma Müzesini ve tarihi güzelliklerini

GÖRMEDEN,

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesine

GİTMEDEN,

Bakırcılar Çarşısına uğramadan

UĞRAMADAN,
Menengiç kahvesi veya zahter çayı

İÇMEDEN
Dönmeyin.

MUTLAKA YAPINIZ...

alanı ve uğrak yeri 
olmuştur.
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Hasan Dursun SG, M.D.
Physical Treatment & Rehabilitation

hasandursun@centralhospital.com

HE CAME IN A WHEELCHAIR AND 
RETURNED ON HIS FEET
Mr. El N Waif, a Libyan citizen, had diff iculty walking due to sequelae of polio and, on top of that, he 
was confined to a wheelchair due to a stroke on his left (stroke-hemiplegia). He received a physical 
therapy and rehabilitation program for 3 weeks at Central and returned to Libya on his feet. 

The aim of treatment after 

stroke is to enable a patient 

return to normal life as much 

as possible. The only way to 

do this is through physical 

therapy and rehabilitation. It is 

much more likely for a person 

who constantly tries to walk 

after a stroke to regain mobi-

lity, as compared to a patient 

lying in bed. 

The best way to reduce the 

risk of stroke is a healthy li-

festyle which involves a good 

diet, weight control, regular 

exercise and regular blood 

pressure check. It is very im-

portant not to smoke. 

Expert View 

Could You Tell Us 
About Your Condition 
and What You Went 
Through Until Your 
Arrival to Central 
Hospital?

 I had polio when I was little.  Because of 

that, I could not move my left leg and foot.  

Also my left leg was notably thinner and 

around 6-7 cm shorter than my right leg. For 

the treatment of polio, I received physical the-

rapy in Libya, Italy (Rome) and France (Paris).  

About 6 months ago, suddenly my left 

arm also because paralyzed. This time, along 

with the paralysis, I suff ered a loss of feeling 

in my left arm and left leg. I partially regained 

feeling in my left leg and foot but their musc-

les were loose and they couldn’t move at all. 

I partially regained feeling in and could move 

my left arm and hand but I began to have 

contractions. Because of the contractions, I 

couldn’t control my hand, and I couldn’t walk 

although I received treatment. I was confined 

to a wheelchair and my life was passing this 

way. But I never gave up the hope to walk 

again.

I was aware that I should patiently conti-

nue to have treatment for a long time as a re-

sult of what I went through in Italy and Fran-

ce previously.  Through my acquaintances 

in Libya, I found the Central Hospital.  I first 

did some research on the internet.  I obtained 

information about Prof. Hasan Dursun, M.D., 

who is quite experienced on physical therapy 

and rehabilitation, from the web page in Ara-

bic from the hospital’s website. Then I deci-

ded to come to Istanbul and Central Hospital.

Could You Describe the 
Treatment You Received 
at Central Hospital?

After I was hospitalized, Prof. Hasan Dur-

sun examined me in detail and developed 

a treatment plan. In line with the treatment 

plan applied throughout my hospital stay,  a 

variety of physical therapy tools were app-

lied. Experienced physiotherapists applied 

a variety of stretching and nerve impulse 

techniques using their hands. They made 

me do stretches and relaxing exercises for 

stiff  joints and muscles, strengthening exer-

cises for weak muscles, and coordination 

exercises for impairment of coordination. 

My doctor and physiotherapist consulted an 

orthotic-prosthetic technician and asked him 

to make an ankle-foot orthosis walker for my 

left leg. They provided me with a balance and 

gait training for me to walk. These treatments 

proved to be successful. Stiff ness in my left 

arm markedly decreased and I began to use 

my hand and arm. Additionally, even my foot 

which could not move at all began to move 

and I came to a point where I could move my 

ankle and toes. Now I can walk without any 

help from anyone using an ankle-foot ortho-

sis walker and a cane, and I can do anything 

on my own. 

I Can’t Believe I’m 
Walking

I was brought from the airport to the hos-

pital by an ambulance. I stayed at the hospital 

for one month. As a result of the treatments 

I received during that time, I can stand, walk 

and move my hand. I still can’t believe that I 

managed to reach this state; it’s like a miracle. 

My doctor told me that my current state is 

satisfactory and that he wasn’t too hopeful 

that the movements that appeared in my 

left foot would improve or muscle strength 

would increase, and added that he would 

further assess them according to the findin-

gs at the time of the follow up. I’d like to thank 

the experienced doctor and physiotherapists 

of Central Hospital very much. 

I Was Very Satisfied Of 
All Services 

Everyone in the Central Hospital; parti-
cularly my doctor, nurses, physiotherapists, 
patient consultants, cleaning staff  and interp-
reters were all very interested in me. I have 
never seen such a service.  3 months later, I’ll 
come back to the hospital for follow up and 
further service.  I’ll recommend Central to 
everyone I know in Libya and people requi-

ring treatment. Thanks again...   

Abdel Salam El N Waif , Libya

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



Bülent Arslan SG, M.D.
Neurosurgery Specialist  

bulentarslan@centralhospital.com

HEAD TRAUMA AT AN ADVANCED AGE 
SHOULD BE TAKEN INTO ACCOUNT 
Beware of Home 
Accidents!

Mild head injury in elderly people 

causes brain hemorrhage in the early 

or late period.  In recent years, mor-

tality rate due to severe head trauma 

has shown a significant decrease, 

declining to around 20-30%.  Most of 

these traumas are caused by home 

accidents. More caution should be ta-

ken after head trauma particularly in 

children and the elderly.  It would be 

much better if they are monitored at 

the hospital. Bleeding following a seri-

ous shock or an unheeded small sho-

ck can be noticed many months later 

with symptoms such as forgetfulness, 

imbalance, etc. 

What are the Factors 
with the Risk of 
Bleeding?

Bleeding caused by impairment 

of the integrity of the vessels under 

the skull causes compression on the 

brain. In elderly patients, bleeding 

would be facilitated depending on the 

shrinkage of the brain. Factors increa-

sing the risk of bleeding also include 

certain concurrent blood diseases, 

increased risk of blockage of vessels, 

hypertension, use of blood thinners, 

high doses of alcohol consumption, 

liver diseases, long-term alcohol con-

sumption, frequent falls, very advan-

ced age, and diabetes.

Symptoms, including slurred 

speech, weakness in arms and legs, 

difficulty in walking and staying in 

balance, headache, dizziness or drow-

siness, unconsciousness, nausea, vo-

miting, blurred vision, double vision, 

drowsiness, seizures, impaired vision, 

weakness, may be seen the. Left half 

of your brain controls your speaking 

and center of understanding, your ri-

ght arm and leg. Thus, injuries to the 

left half may have more serious con-

sequences.  Right half of your brain 

controls your left arm and leg, and in 

the case of injuries to this region, spe-

aking and understanding are usually 

not affected, but left arm and leg may 

become paralyzed.

Surgical Treatment of 
Head Trauma 

Patients who are admitted to the 

hospital are diagnosed using MRI or 

CT. The extent and location of blee-

ding may require surgical interven-

tion depending on existing clinic pi-

cture of the patient. The aim of the 

surgery is to reduce pressure on the 

brain and inside, relieve compression 

and minimize the injury. 

The surgical intervention we per-

form varies depending on the seve-

rity and location of the injury. Factors 

affecting the success of the operation 

include the severity of the injury ca-

used by the trauma on the brain, the 

location of the injury, the extent of the 

bleeding, how soon the treatment has 

been done. After the surgery, a patient 

may sometimes require a rehabilitati-

on process in order to regain normal 

functions. In patients who received 

delayed treatment, trauma may cause 

weakness, lethargy, seizures, speech 

problems, dizziness, headache, per-

manent memory loss, coma, death.

A patient is assessed according to 

scales made in order to understand 

the severity of the patient’s neurologi-

cal picture. During such assessments, 

scoring made according to how much 

the patient can open his eyes, his spe-

ech, and whether he obeys instructi-

ons provide guidance on treatment 

of the patient and the possibility of 

him recovering from the condition. 

Other than surgical interventions, the 

patient can be given medications to 

keep his intracranial pressure at nor-

mal levels and sleeping medications 

to minimize his brain functions. 

In summary,Head trauma should 

not be underestimated, especially in 

the elderly, and it should not be over-

looked as it may cause some prob-

lems later on. Even most minor trav-

ma to the head can lead to problems 

in the future.
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