
Gebelik nedeniyle ülkesi Libya’da hastanede yaptırdığı 
testler sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Aml 
Aboshnaf, Türkiye’de Central Hospital’a başvurarak gebeliği 
devam ederken başarılı bir meme ameliyatı geçirdi.

Bir seansta, birden çok estetik ameliyat yapılması anlamına 
gelen kombine estetik ameliyatlar, kişide sihirli değnek etkisi 
oluşturuyor. Kombine estetik ameliyatta, burun, yüz germe, 
kaş kaldırma, meme büyütme ve liposuction gibi işlemler 
tek seferde yapılabiliyor ve bu tür  ameliyatlar her geçen yıl 
daha çok uygulanır hale geliyor. 

Göz Hastalıkları Tanı-
sında Bir Devrim, Göz 
Tomografisi (OCT)

Sayfa 8
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Uzmanlar, özellikle retina hastalıkları ve glokom 
hastalığının tanı ve izleminde OCT (optik kohe-
rens tomografi) yöntemini tercih ediyor.

Kombine Estetik Uygulamalar Kanser Ameliyatı Sonrası  İkiz 
Bebeklerini Dünyaya Getirdi

Sayfa 11
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Sayfa 15

Over Kistleri 
Takip Edilmelidir

Sayfa 12
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Sayfa 10

Kış aylarında idrar yolu enfeksiyonlarına 
yakalanmamak için öncelikle soğuk ha-
vadan korunmak gerekir. 

İdrar Yolu Enfeksiyonuna 
Karşı Ayaklarınızı 
Sıcak Tutun!

Yenidoğanlarda Topuk Kanı 
Testi Mutlaka Yapılmalı

Zeka Gelişimi
Anne Karnında Başlar
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Sayfa 16

Kış bitti, bahar ve yaz geliyor. Kış boyu kalın kıyafetler altına gizlenmiş kilolarımız dikkatimi-
zi çekmeye ve bizi rahatsız etmeye başladı. Kilo probleminiz varsa zamanlama çok doğru 
çünkü bu süreci mümkün olduğu kadar uzun bir zamana yaymak ve acele etmeden doğru 
adımlarla ilerlemek en kesin yöntemdir. 

Sayfa 5Sayfa 4

Sayfa 6

ÇENE KEMİĞİ ERİMELERİNDE       
 MPLANT YÖNTEMİ

Diş çekimi sonrası her ne kadar ciddiye alınmasa da sonraki dönemde dişsizliğe bağlı 
olarak meydana gelen çene kemiklerindeki erimeler, kişinin yaşam kalitesini ciddi 
ölçüde düşüren ve tedavisi oldukça güç olan önemli bir sağlık problemi olarak bilinir.

Yaz Aylarına Sağlıklı  Zayıflayarak Girin

 MPLANT YÖNTEMİ
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Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Merhaba!
Gazete Central’ın 36. sayısı ile sizlerle buluşmanın 
sevincini yaşıyoruz. 

Bu sayımızda yine keyifle okuyacağınızı düşündü-
ğümüz konulara değindik. Gazete Central içerik-
lerinden bazı bölümleri bu kısımda paylaşmaya 
çalışacağız. 

Bu sayıda sağlık dünyasında oldukça önemli bir 
vaka olan “Kanser Ameliyatı Sonrası İkiz Bebeklerini 
Dünyaya Getirdi” haberi gazetemizde yer aldı. Habe-
rin detaylarında Aml Aboshnaf’ın gebeyken kanser 
nedeniyle göğsünün alınmasını ve sonraki dönemde 
ikiz bebeklerini dünyaya getirmesine değindik. 

Göz hastalıklarının tanısında bir devrim olarak kabul 
edilen OCT (göz tomografisi) cihazının faydalarını, 
çene kemiği erimelerinde implant uygulamasının 
önemini, güçlenen plastik cerrahi ekibinin kombine 
estetik operasyonlarını, ayrıca kadın sağlığı, ortope-
di, üroloji, nöroloji, psikoloji vb. branşlar tarafından 
detaylandırılan bilgilendirici haberler hazırladık.   

Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdi-
ğimiz kalite yolculuğumuzda, alanında tecrübeli 
uzman kadromuz ve bilgi sistemlerine dayalı tek-
nolojik donanım ile her zaman sizler için daha iyiyi 
hedefliyoruz. 

Sağlıklı günler dileriz.

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör

Saygı ve Sevgilerimle,

MART - NİSAN  YIL: 6 - SAYI: 36
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3 Nolu Çıkış

Bostancı İçin Metro 
Aktarma Durağı

CENTRAL HOSPITAL ULAŞIM
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MARMARAY

*Bostancı 3. Nolu Çıkış

250 m

0-12 Ay Bebek Gelişimi
Bebeğimi Bilinçli
Büyütüyorum...
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Prof. Dr. M. Fatih Peker
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden me-
zun Olan Prof. Dr. M. Fatih Peker, Gata Tıp Fakültesinde Estetik, Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlığını almıştır. 2015 yılında Sanko 
Üniversitesi’nden Profesörlük ünvanını almıştır.

5 Doç. Dr.  Şeref Ezirganlı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı 

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği mezunu olan Doç. Dr. 
Şeref Ezirganlı 2014 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden doçentliğini almıştır. 2015 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

6Prof. 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.
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8Opr. Dr. Hasan Küçükşahin
Göz Hastalıkları Uzmanı 

2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 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 Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2009 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

9Opr. Dr. Cuma Kılıçkap
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

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

10Opr. Dr. Yusuf Temiz 
Üroloji Uzmanı

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

12Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

1991 yılında Gata Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Cengizhan 
Kolata 1998 yılından aynı fakülteden uzmanlığın almıştır. 2015 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Opr. Dr. Özge Karaosmanoğlu
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı 

2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 
Opr. Dr. Özge Karaosmanoğlu 2009  yılında Zeynep Kamil Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Klini-
ği’nden uzmanlığını almıştır. 2014 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

1311Uzm. Dr. Gonca Özmen 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Gon-
ca Özmen 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını aldı. 2010 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Aydan Angay
Çocuk Nörolojisi Uzmanı

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 Uzmanlığı’nı almıştır. 
2014 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

15 Dyt. Sevil Arslan
Beslenme & Diyet Uzmanı

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü me-
zunu olan Dyt. Sevil Arslan 2014 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.
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Uzm. Psk. Aycan Bulut 
Uzman Psikolog

2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan 
Uzm. Psk. Aycan Bulut Bulut 2012 yılında Haliç Üniversitesi’nden 
uzmanlığını almıştır. 2010 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

18Uzm. Dkt. Maral Yeşilyurt
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

2004 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun 
olan Maral Yeşilyurt 2007 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamam-
lamıştır. 2013 yılında Turgut Özal Üniversitesi  Odyoloji ve Konuşma 
Bozuklukları Bölümü’nde doktora eğitimine başladı ve eğitimini 
sürdürmeye devam etmektedir.

17

Burcu Cumbul 
Emzirme Danışmanı

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

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



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

rafetyigitbasi@centralhospital.com

KANSER AMELİYATI 
SONRASI İKİZ BEBEKLERİNİ 
DÜNYAYA GETİRDİ

Fox Tv’de 
yayınlanan 
haberi yukardaki 
QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak  
izleyebilirsiniz.

En çok korku hissettim. Hem 
kendim için hem bebeklerim 
için çok endişeliydim. Fakat 
Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı beni o 
kadar rahatlattı bana o kadar 
güven verdi ki hissettiklerim 
biraz olsun azaldı. Gebe olmam 
nedeniyle zaten özellikli olan 
bu ameliyat bir kat daha önem-
li hale gelmişti. Her ne kadar 
sıkıntılı bir süreç olsa da Prof. 
Dr. Rafet Hoca’nın tecrübesi 
bu tür vakalarda olan başarıları 
kendimi güvende hissetmemi 
sağladı.  

Anne Adayı Aml Aboshnaf 
Kanser Ameliyatına 
Girerken Neler Hissetti?

Gebelik nedeniyle ülkesi Libya’da hastanede yaptırdığı testler sırasında meme kanseri olduğunu 
öğrenen Aml Aboshnaf, Türkiye’de Central Hospital’a başvurarak gebeliği devam ederken 
başarılı bir meme ameliyatı geçirdi. Ardından gebeliğinin 36. haftasında ikiz bebeklerini sağlıklı 
bir şekilde dünyaya getirdi.

Central Hospitl’a 
Gelmeye Nasıl Karar 
Verdiniz?

35 yaşındayım. 3 çocuğum var. Ge-

belik sırasında göğsümde bir kitle fark 

ettim. Yapılan testlerin sonucunda hiç 

beklemediğim bir sonuçla kaşlılaştım. 

Bana meme kanseri olduğumu ve bir an 

önce ameliyat olmam gerektiği söylen-

di. Çok şaşkındım, gebeliğin mutluluğu 

yerini korkuya bırakmıştı. Hemen hekim 

arayışına başladık. Beni uzun ve zorlu bir 

süreç bekliyordu. Ameliyatımı olabilece-

ğim, bebeklerime zarar gelmeden gebeliği 

tamamlayabileceğim kısacası güvenebile-

ceğim bir hastane ve hekim arıyordum. 

Bir yakınımın önerisiyle Central Hos-

pital’da Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşına ulaştım. 

Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından 

acil ameliyat kararı alındı. Bana ameliyat 

ve doğumdan sonra uygulanacak teda-

viler hakkında bilgi verildi. Bu beni biraz 

olsun rahatlatmıştı. Göğsüm alınmazsa 

bebeklerimi belki emzirebileceğimi dü-

şünmüştüm. Maalesef hastalığımın ev-

resi göğsümün alınmasını gerektirmek-

teydi. İkiz gebeliğim de kadın hastalıkları 

ve doğum uzmanı Doç. Dr. Tülay Okman 

Kılıç tarafından takip edilmeye başlandı. 

Ameliyat Sonrası Neler 
Yaşadınız? 

Gözlerimi açtığımda ilk düşündüğüm 

ikizlerime bir şey olup olmadığıydı. Ameli-

yattan sonra bir rahatlık hissettim, düşün-

düğüm kadar zor değildi. Çok stresli bir 

durumdu, bebeklerin yaşayabileceklerini 

düşünmüyordum. Kadın doğum ve Cerra-

hi hekimlerinin yakın işbirliği sayesinde be-

beklerim etkilenmeden ameliyatı atlattım.  

Ameliyat bitmişti ve gebelik süreci devam 

ediyordu. Doktorum ameliyatın iyi geçtiği-

ni doğum sonrası tedavi planının uygula-

nacağını söyledi. 

Ameliyat sonrası hasta odasında hem-

şireler tarafından çok iyi bakıldım. Bir ta-

raftan benim sağlığımla ilgilenirken diğer 

taraftan bebeklerimin kontrolleri devam 

etti. Gebeliğin 36. haftasına geldiğimde 

ikizlerim dünyaya geldi. Yenidoğan yoğun 

bakıma alındılar. Çok küçük doğmuşlardı 

ama çok şükür buradaki bakım sayesinde 

çabuk toparladılar.    

Central Hospital’a ve 
Hekimlerine Minnettarım 

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı ve doğumumu 

gerçekleştiren Doç. Dr. Tülay Okman Kılıç 

başta olmak üzere yoğun bakım ekibi, kat-

taki hemşireler, tercümede yardımcı olan-

lar bana göre kusursuz bir şekilde tedavi 

olmamı ve bebeklerime sağlıkla kavuşma-

mı sağladılar. Bebeklerim iyi oldukça kendi-

mi de daha iyi hissedeceğime inanıyorum. 

Bu tarz hastalıklarda moral çok önemli ol-

duğunu biliyorum ve onlar bana şimdiden 

moral oldular, onlar için yaşamla daha sıkı 

mücadele edeceğim.

Son Olarak Söylemek 
İstedikleriniz…

Ben ve eşim her şey için teşekkür ede-

riz. Temiz, düzgün bir ortamda çok iyi ve 

profesyonel kişiler tarafından tedavi ol-

dum. Eşim Laboratuvarda bende sağlık 

sektöründe hemşire olarak çalışıyo-

rum, fakat bizim gördüğümüz hizmet-

ler arasında çok belirgin artı farklar var. 

İstanbul’a bir daha ki gelişimizde Cent-

ral Hospital’a ziyaret için gelmek isteriz. 

Tekrar teşekkürler…

Uzman Görüşü

Libya’dan gelen hastamız, sol göğ-

sünde ve koltukaltında kitleler nede-

niyle başvurdu. Aynı zamanda 27-28 

haftalık ikiz gebelik söz konusuydu. 

Her iki kitleden yapılan biyopsiler ile 

“Meme kanseri ve koltukaltı Lenf yayı-

lımı” kanıtlandı. Ameliyat öncesi yoğun 

kemoterapi uygulanması bir seçenek 

olsa da, hastanın durumu bu seçeneğe 

uygun değildi. Yapılan Onkoloji kon-

sültasyonu sonucu cerrahi tedavi öne 

alınıp birkaç hafta sonra beklenen do-

ğumu takiben kemoterapi uygulanma-

sına karar verildi. Hasta ve eşi durum 

hakkında detaylı olarak bilgilendirildi.  

Hastanın tümör boyut ve lokalizasyo-

nu maalesef “Meme koruyucu” operas-

yona uygun değildi. 

Kadın Doğum uzmanı Doç. Dr. 

Tülay Okman Kılıç’ın gözetimi altında 

gerekli tedbirler alınarak meme ame-

liyatı (Modifiye Radikal Mastektomi) 

gerçekleştirildi. Hastamızdaki diyabet 

ve hipertansiyon varlığı gebeliğini riskli 

kılmaktaydı. Gebelik maksimum süre 

uzatılmaya çalışıldı. 36 hafta dolayında 

başarılı bir Sezaryen ameliyatı ile be-

bekler dünyaya geldi. Sağlıklı olan be-

bekler düşük doğum tartıları nedeniyle 

Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesine alın-

dılar. Bebeklerden biri sorunsuz tabur-

cu edilirken diğerinde beyin boşlukla-

rında sıvı artışı tespit edilmesi üzerine 

Shunt operasyonu uygulanmıştır. Sağ-

lıklı bir şekilde ikinci bebek de taburcu 

edilmiştir. Cerrahi şifa ile taburcu edilen 

anne hastamıza  halen kemoterapi uy-

gulanmaktadır.
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İnsanlar, örneğin rinoplasti –yüz   ger-

me– liposuction –lazer ile cilt tazeleme– 

gibi yöntemler birlikte uygulandıklarında 

kişinin görünümünde ne büyük değişik-

likler meydana getirdiğini gördükçe bu 

tarz ameliyatlara yöneliyor. 

Kombine Ameliyatlar 
Kısa Süren İşlemlerden 
Oluşmalı…

Kişinin görünümde büyük değişik-

likler meydana getiren kombine estetik 

ameliyatları özellikle fazla kanama olma-

yan ve kısa süren işlemlerden oluşmalı. 

Karın germe-liposuction, meme küçült-

me gibi kanamanın nispeten daha faz-

la olduğu; klasik yüz germe, saç ekimi 

gibi operasyon süresinin uzun olduğu 

ameliyatları tek başına yapmak hasta 

için daha iyidir. Ancak örneğin meme 

büyütme, liposuction, kaş kaldırma, ri-

noplasti gibi fazla kanama olmayan ve 

uzun sürmeyen estetik ameliyatların bir-

likte yapılması daha makuldür. Çünkü bu 

ameliyatlar tek tek yapıldıklarında her bir 

ameliyat için kişinin iyileşme süresi ayrı 

ayrı hesaplanacak ve belki 6 ayını alacak-

ken kombine estetik ameliyat ile iyileşme 

süresi kısalacaktır.

Sihirli Değnek 
Ameliyatı Daha Az 
Maliyetli

Tek seferde birden fazla işlemin yapıl-

dığı kombine estetik ameliyatları hastaya 

bir kez anestezi yapılması bakımından da 

daha avantajlıdır. Kombine estetik ameli-

yatlarda genellikle birbirini tamamlayan 

işlemlerin bir arada yapılması tercih edilir. 

Örneğin, profilinden hoşlanmayan birine 

burun operasyonu yaparken, kulak este-

tiği ya da çene ucu estetiği de yapılabilir. 

Tabii tüm bunlara ameliyat öncesi has-

tanın ihtiyaçları ve isteği doğrultusunda 

karar vermek gerekir. Eğer hastanın pro-

filinin düzelmesi için burun şekillendirme 

yanında muhakkak çene ucu estetiğine 

de ihtiyaç varsa bu iki işlemin aynı ameli-

yatta yapılması maliyeti de düşürecektir. 

En Sık Yapılan 
Kombine Ameliyatlar 

Son yıllarda en sık yapılan kombine 

ameliyatlar karın germe, liposuction, bu-

run estetiği, alın germe, kaş kaldırma ve 

meme büyütme ameliyatlarıdır. Bu tür 

ameliyatlar tam teşekküllü hastanelerde 

ve ameliyathane şartlarında yapılmalıdır.

KOMBİNE 
YAPILABİLEN 
AMELİYATLAR

• Meme küçültme + lokalize, küçük böl-

ge liposuction (yağ aldırma)

• Meme küçültme + lokalize, küçük böl-

ge liposuction (yağ aldırma) + lokalize, 

küçük bölge lipofilling (yağ enjeksiyonu)

• Kaş kaldırma + alın germe + rinoplasti 

(burun estetiği)

• Meme büyütme + rinoplasti (burun 

estetiği) + liposuction (yağ aldırma)

• Yüz germe + gözkapağı estetiği + kepçe 

kulak düzeltilmesi

• Rinoplasti (burun estetiği) + kepçe kulak 

düzeltilmesi + silikon protez ile çene ucu-

na büyütme

• Kol germe + meme küçültme, dikleştir-

me + liposuction + lipofilling

• Göz kapağı estetiği (her iki taraf alt ve üst 

göz kapakları) + rinoplasti (burun estetiği)

• Rinoplasti (burun estetiği) + dudak ka-

lınlaştırma (lipofilling ya da dolgu madde-

si enjeksiyonu ile) + boyun estetiği   

Birbiriyle uyumlu ameliyat kombi-

nasyonlarının sonuçları da daha iyi ol-

maktadır. Örneğin burun estetiği sırasın-

da çene ucunda gelişme geriliği varsa, 

hastanın çene ucu küçükse çene ucuna 

büyütme yapılması hastanın tüm yüz 

profilinde büyük düzelme sağlar. Aradaki 

farkı önceden hayal etmek güçtür, fakat 

resim üzerinde hastaya nasıl bir değişim 

geçireceği gösterilebilir. Yine Karın sark-

ması ile birlikte memelerde büyüklük ve 

sarkma varsa iki ameliyatın bir arada ya-

pılması estetik açıdan çok daha tatmin-

kar bir sonuç doğuracaktır.

Prof. Dr. M. Fatih Peker 
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

KOMBİNE ESTETİK 
UYGULAMALAR 
Bir seansta, birden çok estetik ameliyat yapılması anlamına gelen kombine estetik ameliyatlar, 
kişide sihirli değnek etkisi oluşturuyor. Kombine estetik ameliyatta, burun, yüz germe, kaş 
kaldırma, meme büyütme ve liposuction gibi işlemler tek seferde yapılabiliyor ve bu tür  
ameliyatlar her geçen yıl daha çok uygulanır hale geliyor. 

Estetik ameliyatlarla 

ilgili detaylı bilgiye 

444 77 99 / Dahili 

157’den ulaşabilirsiniz.

Anestezi süresi normal bir tek 
ameliyatlı estetiğe göre daha 
uzundur. Bazen ameliyatların 
süresi 4 - 6 saati bulur. Bu gibi 
uzun operasyonlar için kişinin 
kesinlikle bir sağlık sorununun 
bulunmaması gerekir. Birinci 
amacımız hastanın güvenli bir 
şekilde ameliyat edilmesi oldu-
ğundan ameliyat öncesi tüm 
tetkik ve muayeneleri eksiksiz 
yapılır. Öncelikli amacımız has-
tanın sağlığı ve sonrasında fizik 
görüntü ile birlikte kişinin psi-
kolojisinde oluşturacağımız po-
zitif katkı ve özgüven artışıdır.

Kombine Ameliyatlar 
Ekstra Özen Gerektirir
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ÇENE KEMİĞİ ERİMELERİNDE 
İMPLANT YÖNTEMİ

serefezirganli@centralhospital.com

Doç. Dr. Şeref Ezirganlı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı 

Çene kemiklerindeki erime ileri 

yaşta osteoporoza bağlı meydana ge-

lebildiği gibi diş çekimi sonrası uzun 

süre dişsizliğe bağlı olarak da mey-

dana gelebilir. Dişsiz çenelerde yaşla 

birlikte belirli bir miktarda çene kemi-

ğinin erimesi normal kabul edilmek-

le birlikte, uzun süreli dişsizlikte ve 

protez kullanmayan hastalarda çene 

kemiği erimesi oldukça fazla olmakta-

dır. Çene kemiklerindeki aşırı erimeler 

sonucunda ise protez kullanımında 

zorluk, yüz estetiğinde değişiklik, yaş-

lı görünüm, çene ekleminde çeşitli 

problemler ile kulak bölgesinde ağrı, 

hassasiyet ve ses gibi belirtiler görüle-

bilmektedir.  Bu tür problemler kişinin 

psikolojisini olumsuz yönde etkileye-

bilmekte ve yaşam kalitesinin düşme-

sine neden olabilmektedir.   

Çene Kemiği Erimesi 
Olan Kişi Nasıl Bir Yol 
İzlemelidir?

Diş çekimi sonrası uzun dönemde 

çene kemiklerinde meydana gelen eri-

meler sonucu protez yapımı da güçleş-

mektedir. Yapılan hareketli protezlerin 

tutuculuğu zor olmaktadır.  Bu protezler 

yemek yerken, konuşurken yerinden fır-

layabilmekte ve sosyal ortamda kişileri 

zor durumda bırakabilmektedir.  Günü-

müzde bu haraketli protezlerin tutucu-

luğunu artırmak için çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bunlardan en basiti 

protezin iç kısmına çeşitli yapıştırıcıların 

sürülmesidir. Bu durumdaki hastaların 

yaşam kalitesi son derece düşmüş olup 

bu kişiler adeta hayata küsmüştürler. Bu 

tip hastalar yapılan protezlerini kullana-

mamakla birlikte yeni çözüm arayışı 

içindedirler. 

Altın Standart DENTAL 
İMPLANT 

Günümüzde diş çekimi sonrası ya-

pılan dental implantlar sayesinde çene 

kemiklerindeki erimeyi durdurmak 

mümkün olabilmektedir.  Erimiş çene 

kemiklerinde yapılan implantlar ile ha-

reketli protezlerin tutuculuğu da artırı-

labilmektedir. Böylelikle hastaların pro-

tezlerinin tutuculuğu için yapıştırıcı 

kullanmasına gerek kalmamakta ve 

protezlerin tutuculuğu son derece 

artmaktadır. Ancak ileri derecede 

erimiş kemiklere implantın yerleşti-

rilebilmesi her zaman mümkün ola-

mamaktadır. Bu hastalarda implant 

yerleştirilebilmesi için, öncelikle ye-

terli miktarda kemik oluşturulması 

gerekmektedir. 

Dişler çekildikten sonra çok fazla 

zaman geçmeden implant yerleş-

tirilmesi ile hem çene kemiklerinin 

erimesi engellenmiş hem de ileride 

protezlerin tutuculuğunu arttırmak 

için implant yerleştirilmesi gerekti-

ğinde çeşitli cerrahi operasyonlara 

da gerek kalmamış olacaktır.

İmplantın Diğer 
Uygulamalardan 
Farkları 

• Dental implantlar, çeşitli nedenlerle 

kaybedilen dişlerin yerine çene kemi-

ğine yerleştirilen titanyumdan üreti-

len yapay diş kökleridir.

• İmplant diş köküne benzediğinden 

dolayı günümüzde doğal dişlere en 

yakın alternatiftir ve çeşitli avantajla-

ra sahiptir.

• İmplant harici yapılan hiçbir protez 

diş köklerinin yerini alamaz. 

• İmplant tedavisiyle implantın diş 

kökü vazifesi görmesi sağlanarak  ke-

mik erimesinin önüne geçilir. 

• İmplant geleneksel köprü ve pro-

tezlere göre daha iyi konuşma ve 

çiğneme fonksiyonu sağlar. Köprü 

protezi yapımı için gerekli olan sağlık-

lı dişlerin küçültülmesi işlemine gerek 

kalmaz. Tek diş eksikliklerinde köprü 

protezi yapımına gerek kalmaz.

Diş çekimi sonrası her ne kadar ciddiye alınmasa da sonraki dönemde dişsizliğe bağlı olarak 
meydana gelen çene kemiklerindeki erimeler, kişinin yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren ve 
tedavisi oldukça güç olan önemli bir sağlık problemi olarak bilinir.
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Uzman Görüşü 

Diş çekimi sonrası çeneler-

de meydan gelen kemik 

erimeleri dikkate alınmalı ve 

çenelerin erimelerinin ön-

lenmesi için uzman hekim 

tarafından dentalimplantla-

rın yapılması hastanın hayat 

kalitesinin artması açısın-

dan son derece önemlidir.

KAPAK HABERİ

KAPAK HABERİ



Kemik erimesini durduran tek 
diş değiştirme seçeneğidir.

Çıkarılabilir protezin aksine 
çene kemiğine yapıştırılır.

Yoğunluğu sürdürmek için 
ısırma kuvvetini çene içine 
aktarır.

Diş kaybı olan bölgede 
köprüleri sabitlemek için 
kullanılabilir.

İmplant daha güçlü ve kalıcı 
olabilmesi için çene kemiğine 
sabitlenir.

KALICILIK

Diğer diş protezlerine göre implant, 
doğal dişiniz gibi hissettirir.

KONFOR

İmplant, doğal diş yapısına uygun, 
kişiye özel çalışılır.

ESTETİK

Protezlerin her 7-15 yılda bir 
değiştirilmesi gerekirken, implantlar 
ömür boyu dayanıklılığını korur.

KEMİK SAĞLIĞI

Protezlerin her 7-15 yılda bir 
değiştirilmesi gerekirken, implantlar 
ömür boyu dayanıklılığını korur.

DAYANIKLILIK

İstatistik oranları kişinin diş yapısına ve yapılan uygulamanın 
profesyonelliğine göre değişkenlik göstermektedir.

İMPLANT VE DİĞER UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRMASI



Yeni
Hizmet

Uzmanlar özellikle retina hastalıkları ve glokom hastalığının tanı ve izleminde OCT (optik 
koherens tomografi) yöntemini tercih ediyor.

Gözler, bizi hayata bağlayan en 

önemli organlarımızın başında geliyor. 

Bu sebeple gözlerde yaşanan birçok 

rahatsızlık hayat kalitemizi de olum-

suz yönde etkileyebiliyor. Ancak son 

yıllarda tıp alanında yapılan gelişmeler 

sayesinde göz hastalıkları kısa sürede 

teşhis edilerek tedavi edilebiliyor. Uz-

manlar özellikle retina hastalıkları ve 

glokom hastalığının tanı ve izleminde 

OCT (optik koherens tomografi) yönte-

mini tercih ediyor.

OCT (Optik Koherens 
Tomografi) 

Biyolojik doku katmanlarını, mik-

ron düzeyinde yüksek çözünürlükte 

tomografik kesitler alarak görüntüle-

yen bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. 

Dokulara gönderilen ve farklı doku 

katmanlarından geri yansıyan kızılö-

tesi ışığın (infrared) yansıma gecikme 

zamanını ve şiddetini ölçerek, dokula-

rın yüksek çözünürlükte (5 mikronluk 

kesit) görüntülenmesini sağlar. 

Göz hastalıklarında, en sık kullanımı 

retina tabakaları ve sinir lifi ölçümü ol-

mak üzere, gözün tüm katmanlarının 

bu yöntemle mikron ölçekte yüksek 

çözünürlüklü kesitsel görüntüleri elde 

edilebilir. Böylece kornea, iris ve açının 

görüntülenmesi, optik sinir başı ve sarı 

nokta (maküla) yapısının incelenmesi, 

retina ve sinir lifi kalınlıklarının ölçümü 

yapılabilir. 

OCT Cihazı Nasıl 
Kullanılır?

Hastaya herhangi bir girişim ya-

pılmayan (non invazif) bir test olup 

çekimi çok kolaydır. Hastaya ilaç veril-

meden, damla damlatılmadan, ağrısız 

bir şekilde çok kısa sürede bu tetkik 

yapılabilir. OCT cihazı X ve radyasyon 

ışınları ve içermez. Cihaz çekimde ışık 

kullandığı için de hastaya bir zararı bu-

lunmaz.

Göz Hastalıklarında En 
Sık Kullanım Alanları 

• Glokom, 

• Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (maküla 

dejeneransı), 

• Diyabetik maküla ödemi, 

• Diyabetik retinopati, 

• SSR (santral seröz retinopati), 

• Epiretinal membran, 

• Maküla deliği gibi birçok hastalığın 

tanısı ve takibinde çok önemli bir yere 

sahiptir.

OCT (Optik Koherens Tomografi) 

Göz tomografi çekimi hastanemizde 

Uzman Göz Hekimi tarafından yapıl-

maktadır.

Uzman Görüşü

İlerleyen yaşla birlikte glokom, yaşa 

bağlı maküla dejeneransı (sarı nokta) 

hastalıkları gibi görme kaybına yolaçan 

hastalıkların görülme sıklığı artmak-

tadır. Bunların tanı  ve takibinde çok 

değerli bilgiler sunan OCT (Optik Ko-

herens Tomografi) cihazı giderek artan 

bir öneme sahip olmaktadır.

Opr. Dr. Hasan Küçükşahin

hasankucuksahin@centralhospital.com

Göz Hastalıkları Uzmanı

GÖZ HASTALIKLARI 
TANISINDA BİR DEVRİM;
GÖZ TOMOGRAFİSİ (OCT)
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PEK ÇOK KİŞİNİN ORTAK 
ŞİKAYETİ: TENİSÇİ DİRSEĞİ

Tenisçi Dirseği Nedir?

Tenisçi Dirseği Nasıl Anlaşılır?

40 -50’li yaşlarda dirsek bölgesinde en sık görülen ağrı sebebidir. Tornavida, çamaşır sıkma, ağır kaldırma gibi el bi-

leğini el sırtına doğru kaldırma ve zorlama sonrası ortaya çıkar. Aynı pozisyonda eli uzun süre tekrarlayan biçimde 

kullanma, uzun zamandır zorlanmayan el bileğini zorlayarak iş yapma sonrası ağrılı bir tablo ile görülür. 

El ve bileği el sırtına doğru kaldıran hareketin, elin veya tutulan malzemenin aşırı sıkılması, sıkma ile birlikte döndürme 

hareketlerinin, tekrarlayan ve aşırı uygulaması sonrası görülür. El bileğine bu hareketi yaptıran kasların başlangıç yeri 

dirseğin dış tarafındaki çıkıntılı bölge ve önüdür. Kasların, bu bölgedeki tendinöz yapısında, sürekli kullanmaya bağlı 

damarlanmasında azalma vardır. Bunun; yetersiz oksijenlenmeye ve buna bağlı angio-fibroblastik bozulma ve kalınlaş-

maya yol açtığı gösterilmiştir.

Dirsek bölgesinde hafif ağrıdan, elini belli hareketlerde kullanamayacak dereceye kadar farklı ağrılı tablolar görülebilir. 

Dirseğin dış tarafına parmakla basma, bazen dokunma ağrılıdır. Bardak, demlik gibi ağırlıkları kaldıramayabilir. Baş-

langıçta hafif şişme görülebilir. Dirsek bükük pozisyonda, el ayası yere bakar şekilde iken bileği kuvvete karşı yukarı 

kaldırma sıklıkla ağrılıdır. Orta parmağın, açma pozisyonunda kuvvete karşı zorlanması yine ağrıya yol açar. Dirsek düz 

pozisyonda el başparmağı vücut tarafında iken ağırlık kaldırma (sandalye kaldırma gibi) veya germe ile ağrı artar. 

Ağrının 2-3 gün öncesinde genellikle bir zorlama veya aşırı kullanma hikâyesi vardır. Tekrarlayan kullanım veya zorlama 

geçici ise bu bulgular bir süre sonra kaybolabilir. Ancak günlük kullanımda bu genellikle mümkün olmaz. Ağrı kronik-

leşmeye ve sürekli hale gelmeye başlar.

Tanısı genellikle kolaydır. Film, MR veya laboratuvar başlangıçta gerekli değildir. Ancak 6 haftalık tedaviye rağmen 

düzelme olmazsa, ayırıcı tanı amacı ile dirsek 2 yönlü filmi, eklem içi veya eklem çevresi diğer bozuklukların eşlik edip 

etmediğini ayırmak için ultrason veya MR çekilebilir. 

El ve bileği kullanım şekli bu kas grubunu dinlendirecek şekilde 

düzenlenir. Ağrılı bölgeye uygulanan jel ve ağızdan kullanılacak 

anti-romatizmal ilaç tedavisi ilk basamakta kullanılan ilaçlardır. 

Eğer bu önlemlerle düzelme olmazsa veya ağrının şiddetine bağ-

lı ilk basmakta dirsek bandı -epipoint denilen bant- kullanılabilir. 

Dirsekten el bileğine doğru yayılan ağrılı tablolarda el bileği atel-

leri kullanılabilir. 

Bu aşamada hafif formda olanlar genellikle iyileşmiş, en azından 

zorlanmadığı zaman ağrı yapmaz hale gelmiş olurlar. Orta ve ağır 

formlarda bu tedaviye cevap alınır ancak yetersizdir, ağrı devam 

eder, elini kullanmakta zorluk çeker. Ağrı sıklıkla dominant yani 

sıklıkla kullanılan tarafta olduğu için (solaklarda sol dirsek gibi) 

günlük yaşamda elini kullanmak durumunda kalırlar. Bu da ağrı-

nın devam etmesine yol açar. 

Bu durumdaki hastalar veya ağrısı geçip daha sonra tekrarlayan 

hastalarda bu kez farklı uygulamalar yapılır. Fizik tedavi uygulanır. 

Ağrılı bölgeye kortizon enjeksiyonu, hastanın kendi kanının enjek-

siyonu, PRP enjeksiyonu, hyaluronat enjeksiyonu gibi uygulama-

lar yapılır. Kısa dönemde 6 -8 haftalık periyotta ağrıyı ve şikayeti 

geçirmede en etkili yöntem bölgesel kortizon enjeksiyonudur. 

Ancak kortizon enjeksiyonunun uzun dönemli karşılaştırmalı so-

nuçları diğer yöntemlere göre beklenilen düzeylerde değildir. 

Tenisçi Dirseği Tedavisi Nasıl Yapılır? 

Opr. Dr. Cuma Kılıçkap
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

cumakilickap@centralhospital.com

Tenisçi dirseğinde çok nadiren 
ameliyat gerekli olabilir. Mes-
lek hastalığı olarak, elini sürekli 
aynı şekilde kullanmak zorun-
da olanlar, tedaviye direnç gös-
teren olgularda; MR çekilerek 
eklem içi bozuklukların eşlik 
edip etmediği araştırılır. Bu ol-
gularda ameliyatla hastalıklı 
doku çıkarılır. Buraya yapışan 
üçlü kas grubunun kısa olanı-
nın yapışma yeri serbestleşti-
rilir. Sonrasında fizik tedavi ile 
kasların eski gücüne kavuşma-
sı ve eklem hareketleri normale 
getirilir. 

Tenisçi Dirseği Büyük 
Oranla Ameliyat 
Gerektirmez

SAYFA 09
K O Z Y A T A Ğ I
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Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı 

zeynebgurbuz@centralhospital.com

Opr. Dr. Yusuf Temiz
Üroloji Uzmanı

yusuftemiz@centralhospital.com

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA 
KARŞI AYAKLARINIZI 
SICAK TUTUN!
Kış Aylarında İdrar 
Yolu Enfeksiyonları 
Artabilir

İdrar yolu enfeksiyonları mikro-
organizmaların neden olduğu bir ra-
hatsızlıktır. Ancak soğuk hava gibi dış 
etkenler vücudun bağışıklık sistemini 
zayıflatabileceği gibi bazı bölgelerde-
ki (örneğin; idrar yolları, üst solunum 
yolları vs.) kan akımını azaltarak veya 
mikroorganizmaları vücut dışına atma-
ya yardımcı mekanizmaların çalışması-
nı engelleyerek enfeksiyonlara zemin 
hazırlayabilir. Bu nedenle kış aylarında 
idrar yolu enfeksiyonlarında artışlar gö-
rülebilir. 

Sık İdrara Çıkma ve 
Yanma Varsa Dikkat

İdrar yolu enfeksiyonu olan bir 
hastada; sık idrara çıkma, acil idrara 
çıkma isteği, devamlı idrar yapma his-
si, idrar yaparken yanma, kesik kesik 
idrar yapma, kötü kokulu idrar, alt karın 
bölgesinde basınç-ağrı ve idrarda kan 
görülmesi gibi belirtiler gözlemlenir. Bu 
bulgulara bulantı, kusma, ateş ve titre-
me de eşlik ediyorsa enfeksiyon böb-
reklere geçmiş olabilir. 

Bol Sıvı Almayanlarda 
Daha Çok Görülüyor

Soğuk hava yüzünden sıvı tüke-
timinde de azalmalar yaşanır. Bu du-
rum da idrar yolu enfeksiyonlarına yol 
açabilir. Yapılan araştırmalar da günlük 
sıvı ihtiyacını yeterince karşılamayan 
kişilerde idrar yolu enfeksiyonuna ya-
kalanma oranının daha fazla olduğunu 
belirtiyor. Çünkü alının sıvının çokluğu 
idrar yollarında mekanik olarak temizlik 
yaparak mikropların üremesine fırsat 
vermezler. Ayrıca belirtmek gerekir ki 
vücut, ihtiyacı olan sıvıyı alamazsa idra-
rın konsantrasyonunu arttırır. Konsant-
re idrar yani koyu renkli idrar mesaneyi 
rahatsız ederek sistit gibi bulguları orta-
ya çıkarabilir. 

Ayaklarınızı Sıcak 
Tutun

Kış aylarında özellikle ayakların ve 
bacakların aşırı soğuk hava ile temas 

etmesi de idrar yolu enfeksiyonunu ko-
laylaştırır. Kış aylarında ayak ve bacak 
bölgesinin soğuğa maruz kalması da-
mar duvarının kasılmasına sebep olur. 
Bunun neticesinde idrar yolu bölgesin-
deki mukozada kanlanma azalacağın-
dan bu bölgeden girecek mikroplara 
karşı direnç de azalacaktır. 

İdrar Yolu 
Enfeksiyonundan 
Korunmak İçin...

Kış aylarında idrar yolu enfeksiyon-
larına yakalanmamak için öncelikle 
soğuk havadan korunmak gerekir. Bu 
sebeple sıcak ortamlarda bulunulmalı, 
ayak ve bacak bölgesini sıcak tutacak 
pamuklu kıyafetler giyilmelidir. Günlük 
sıvı tüketimine özen gösterilmelidir. 
Genellikle merak edilen konu gün bo-
yunca ne kadar su içilmesi gerektiğidir. 
Günlük 2 litre ile 3 litre arasında sıvı tü-
ketilmesi önerilir ancak kişiye özel en 
doğru yöntem idrar rengidir. Eğer idrar 
rengi sarı ise yetersiz sıvı alımı, idrar 
rengi su rengine ne kadar yakın ise de 
o kadar ideal sıvı alımı yapılıyor demek-
tir. Çay, kahve ve gazlı içecekler yerine 
su tercih edilmelidir. Baharatlı ve ekşili 
gıdalardan uzak durulmalı, C vitamini 

yönünden zengin besinler tüketilme-
lidir. Sigara ve alkol kullanımı varsa da 
bırakılmalıdır.

İdrar Tutmak Sakıncalı
Genellikle birçok kişide idrarı tutma 

gibi kötü bir alışkanlık da vardır. Oy-
saki idrarı uzun süre tutmak mesane 
kasının fazla gerilmesine yol açar. Bu 
durum sıkça tekrar edilirse kas zayıflar 
ve idrar tam olarak boşaltılamaz. Bu 
nedenle idrar asla tutulmamalı, tuvalet 
ihtiyacı geldiğinde hemen giderilmeli-
dir. Bunların yanı sıra kişisel temizliğe 
ve hijyene de dikkat edilmelidir. 

Tedavi Sonrası 
İdrar Tetkikleri 
Tekrarlanmalı

İdrar yolu enfeksiyonları genellikle 
antibiyotiklerle tedavi edilir. Bu ilaçlar 
çoğunlukla 3, 7 ya da 10 gün süresiyle 
kullanılır. Kadınlarda enfeksiyon hafif 
derecedeyse 3 günlük kısa bir antibiyo-
tik tedavisi uygulanabilir. Erkekler için 
de çoğunlukla benzer bir tedavi yolu 
izlenir ancak tedavileri daha uzun sü-
relidir. Ancak erkek hastanın şikayetleri 
uzun süredir devam ediyorsa kronik 
prostat iltihabından şüphelenilebilir.

İdrar yolu enfeksiyonları tedavisi kolay olan bir hastalık 
olsa da erken teşhis ve tedavi edilmez ya da ihmal edilirse 
ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açabilir. Ayrıca tedavi 
süreci de güçleşebilir. 



Halk arasında topuk kanı testi, topuk testi veya zeka testi olarak bilinen tarama testleri, yeni 
doğmuş bebeklerde henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan genetik, metabolik veya 
doğumsal sağlık sorunlarının belirlenmesi için yapılır. Bu sağlık sorunları tiroid bezi gelişimsel 
bozuklukları, doğumsal enzim eksikliği ve kalıtsal metabolik hastalıklardır.

Ciddi bulgularla seyreden ge-
netik, metabolik veya doğum-
sal sağlık sorunlarının topuk-
tan alınan birkaç damla kan ile 
saptanması ve uygun tedavi ile 
bebeklerin tamamen sağlıklı 
bir yaşam sürmesi mümkün 
olmaktadır.

Uzman Görüşü

YENİDOĞANLARDA TOPUK KANI 
TESTİ MUTLAKA YAPILMALI

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA 
KARŞI AYAKLARINIZI 
SICAK TUTUN!

Zeka Geriliği ve Beyin 
Hasarları Önlenebilir

Ülkemizde sık görülen, sağlığı teh-
dit eden ve korunabilir olan hastalık-
ların olumsuz etkilerini önlemek için 
tiroid bezi gelişimsel bozuklukları, do-
ğumsal enzim eksikliği ve kalıtsal me-
tabolik hastalık eksikliği tarama prog-
ramına alınmıştır. Tarama testleri tüm 
dünyada aşı takvimi uygulaması gibi 
düzenli olarak planlanır. Sağlık Bakan-
lığı tüm Türkiye’de tarama programını 
uygulamaktadır. Bu tarama testi ile be-
bekte oluşacak zeka geriliğinin, beyin 
hasarlarının, geri dönüşümsüz zararla-
rın ve bebek ölümlerinin engellenmesi 
amaçlanır. 

Doğumdan Birkaç Gün 
Sonra Hemen Kan 
Alınmalı

Topuk kanı testi uygulamasında be-
bekten ideal kan alımı doğumdan son-
raki ilk 3 - 5 gün arası yapılmalıdır. Kalıt-
sal metabolik hastalık taraması için ise 
bebek en az 24 saat beslenmiş olmalı-
dır. Yenidoğan bebekler hastaneden ta-
burcu olmadan önce kan örneklerinin 
mutlaka alınması gerekir. İlk 7 - 10 gün 
içinde aile hekimliklerinde 2. kez be-
bekten kan örneği alınarak tarama testi 
tekrarlanmalıdır. 

Kan Miktarı Yetersizse 
Tarama Tekrar 
Edilmeli

Topuk kanı testi özel filtre kağıtları 
üzerine bebeğin topuğundan kan ör-
neği alınarak yapılır. Alınan kan örneği 
oda ısısında kurutularak incelenmesi 
için tarama laboratuvarına gönderilir. 
Standart testlerde tiroid bezi gelişimsel 
bozuklukları, doğumsal enzim eksikliği 
ve kalıtsal metabolik hastalıklar değer-

lendirilir. Tarama sonrası test sonuçları 
negatif ya da pozitif çıkabilir. 

Bebekte Hastalık 
Olmadığı Halde Testler 
Pozitif Çıkabilir

Tarama testinin negatif çıkması be-
bekte hastalık olmadığı anlamına gelir 
ve bu durum normal kabul edilir. An-
cak test pozitif çıkarsa testin yeniden 
tekrarlanarak doğrulanması gerekir. 
Tarama testleri oldukça hassas olarak 
planlanan testler olduğundan, bebekte 
hastalık olmadığı halde bazı durumlar-
da test sonucu pozitif çıkabilir. 

Hastalıklar Önemli 
Bulgularla Kendini 
Belli Ediyor

Bebekte tiroid bezi gelişimsel bo-
zuklukları, doğumsal enzim eksikliği 
ve kalıtsal metabolik hastalıklar görül-
düğü zaman bu hastalıklar bazı önemli 
bulgularla kendini belli eder. Kalıtsal 
metabolik hastalık; zeka geriliği, havale 

geçirme, inatçı ağlamalar, huzursuz-
luklar, egzama cinsi cilt bulguları, açık 
ten, sarı saç, küçük kafa yapısı, idrar ve 
vücut sıvılarında küf kokusu ile dikkat 
çeker. Tiroid bezi gelişimsel bozukluk-
larında ciddi zeka geriliği, yenidoğanda 
uzamış sarılık, kabızlık ve kısa boy göz-
lemlenir. Doğumsal enzim eksikliğinde 
ise işitme ve görme kaybı, deri bulgula-
rı, saç dökülmeleri ve havale geçirme 
ile karşılaşmak mümkündür. 

Erken Tanı Hayat 
Kurtarır

Topuk kanı testinde erken tanı ha-
yati önem taşır. Tanı konan bebeklerde 
ise bu hastalıklar nedeniyle oluşacak 
rahatsızlıkları önlemek amacıyla uygun 
tedaviye başlanır. Böylelikle bebeklerin 
belli bir zeka seviyesine ulaşmalarının 
sağlanması mümkün olabilir. Tanı kon-
duktan sonra bebekler mümkün oldu-
ğu kadar kısa sürede çocuk endokrino-
loji ve metabolizma bölümlerine sevk 
edilerek uygun ilaçlar ve beslenme ile 
tedaviye başlanmalıdır. 

Uzm. Dr. Gonca Özmen
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

goncaozmen@centralhospital.com



Çoğu over kistleri iyi huyludur. Genellikle 20-44 yaşları arasında görülür. Tek taraflı, hareketli, 
düzgün yüzeyli olan kitleler iyi huylu iken, iki taraflı, katı, yapışık, düzensiz yüzeyi ve hızlı 
büyüme eğiliminde olan kitleler ise büyük olasılıkla kötü huyludur.
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Kadınların, hayatlarının her döne-

minde (anne karnından menapoz son-

rası döneme kadar) karşılaşabilecekleri 

bir sorundur yumurtalık kistleri. Bu kist-

ler genelde bulgu vermezler ve tedavi 

gereksimi dahi olmadan kendiliğinden 

geçerler. Genelde masum olmalarına 

rağmen, hepsi böyle değildir. 

Over Kistleri Neden 
Oluşur?

En sık neden hormonal düzensiz-

liklerdir. Normalde her adet dönemin-

de overler içinde yumurta taşıyan ve 

boyutları 2 -2.5 cm ye kadar ulaşabilen 

folikül adını verdiğimiz bir kist oluşur. 

Sonra bunun çatlaması ile yumurta 

açığa çıkar. Kadın gebe kalmaz ise bu 

dönemden 14 gün sonra adet başlar. 

Hormonal düzensizliklerde, bu kistler 

çatlamaz, ya sabit kalır yada büyüme-

ye devam eder. Sonuçta karşımıza foli-

kül kistleri çıkar.

Kimlerde Görülür?

Over kistleri özellikle adet gören 

kadınlarda görülür. Adet dönemi baş-

lamayan genç kızlarda veya menopoz-

daki kadınlarda nadir görülür.

Belirtileri Nelerdir?

• Adet düzensizliği

• Sindirim sistemi şikayetleri

• İdrar yolu şikayetleri

• Karın ağrısı

• Karında şişkinlik

Kistler çok farklı türde olabileceğin-

den, yarattığı şikayetler kistin türüne 

bağlıdır.

Karşımıza en fazla folikül kistleri 

çıkar. Genelde belirti vermezler. Patla-

ması yada kanalı etrafında dönmesi ve 

akut batın tablosu yaratması çok nadir-

dir. Genelde kendiliğinden kaybolur ve 

tedavi gerektirmez. 8 cm’ye kadar takip 

edilir, büyümesi ve komplikasyon geliş-

mesi halinde, yumurtalığa zarar verme-

den sadece kisti çıkarmak için cerrahi 

müdahale yapılır.

Nasıl Teşhis Edilir?

Rutin ultrasonografi sırasında tanı 

konur. Tabiatı hakkında karar vermek 

için zaman zaman Tomogrofi, MR, tü-

mör markalarına ihtiyaç duyulabilir.

Kistler Kötü Huylu 
mudur? Çocuk Sahibi 
Olmama Nedeni 
Olabilir mi? Kistle 
Birlikte Gebelik 
Oluşabilir mi?

Çoğu over kistleri iyi huyludur. Ge-

nellikle 20 - 44 yaşları arasında görülür. 

Tek taraflı, hareketli, düzgün yüzeyli 

olan kitleler iyi huylu iken, iki taraflı, 

katı, yapışık, düzensiz yüzeyi ve hız-

lı büyüme eğiliminde olan kitleler ise 

büyük olasılıkla kötü huyludur. Özellik-

le muayene ve ultrasonda elde edilen 

bulgular, ayrıca bazı kan tahlilleri ayırıcı 

tanıda bize yardımcı olur. 

Eğer oluşum sebepleri hormonal 

düzensizlik ise infertilite görülebilir. 

Over Kisti gebelik  öncesi oluşabileceği 

gibi gebelikte de over kisti oluşabilir. İlk 

gebelik aylarında gebeliğin devamı için 

gerekli hormonları salgılayan ve boyut-

ları bazen 10 cm ye ulaşabilen bir kist 

oluşur. Ancak gebelik ilerledikçe ge-

nelde, küçülür yada kaybolur. Kistlerin 

tekrarlama ihtimalleri her zaman vardır, 

düzenli kontrol esastır.

Tedavi Yöntemleri 
Nelerdir?

Over kistin tedavisi cinsine göre 

değişir. Sık gözlenen basit kistler için 

genelde takip tercih edilir. Bu esnada 

doğum kontrol hapları kullanarak kist-

leri küçültmek mümkündür. Ancak 8-10 

cm iyi geçen yada daha küçük olduğu 

halde 3 - 4 aylık takipte sürekli büyüyen, 

ultrason ve kan testlerinde kötü huylu 

olma ihtimali olan kistlerin ameliyatla 

alınması gerekir. Menopozdan sonra 

rastlanan kistler daha önemlidir. Bunla-

rın kötü huylu olma ihtimali yüksektir. 5 

cm altındaki kistlerin, cerrahi yapılma-

dan takip edilirler.

OVER KİSTLERİ 
TAKİP EDİLMELİDİR

Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı 

zeynebgurbuz@centralhospital.com

Opr. Dr. Cengizhan Kolata 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

cengizhankolata@centralhospital.com



GEBELİKTE 
PİLATESİN ÖNEMİ

Opr. Dr. Özge Karaosmanoğlu

ozgekaraosmanoglu@centralhospital.com

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı 

Hamile Pilatesi Nedir?

Gebelik, fiziksel, ve psikolojik açıdan birçok değişiklik yaşadığı uzun bir süreçtir. Gebelikte büyüyen bebeğin ağırlığı ve 

gebeliğe bağlı değişen hormonlar sebebiyle annenin kas ve iskelet sisteminde birtakım değişiklikler meydana gelmek-

tedir. Gebenin bağ dokuları gevşer, eklemler kolay yaralanabilir. Pilates egzersizleri sayesinde güçlü pelvis taban kasları 

gelişerek, doğum sırasında ve sonrasında anne adayları için büyük kolaylık taşır.  

Gebelik süresi içersinde istisnai durumlar haricinde egzersiz yapmak mümkündür ve hatta gereklidir. Belirli sıklıklarla 

ve uygun şekilde yapılacak egzersiz doğumu da kolaylaştıracak ve doğum sonrası toparlanma süresini kısaltacaktır. 

Gebe pilates programları son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir. Uzman kişi kontrolünde, doğru tekniklerle 

pilates yapmak son derece etkili olmaktadır. Normal doğum sürecinde bebeğin doğum kanalından kolay geçmesi ve 

kolay ilerlemesi, doğum esnasında olası pelvik kaslarda yaralanmayı engelleme ve azaltma  adına fayda sağlayacaktır.

Gebelikte pilatese doktorunuz izin verdiği sürece, gebeliğin 16. haftası sonrası başlanabilir, ortalama olarak haftada 2 

veya 3 defa doğumunuza kadar güvenle devam edebilir, hamileliğinizi daha mutlu ve konforlu hale getirebilirsiniz.

Egzersizlerin mutlaka bu konuda özel eğitim almış uzman kişi eşliğin-

de ve hekiminizin bilgisi dahilinde yapılması önemlidir. Kulaktan dolma 

bilgilerle pilates topu alıp yapmaya çalışmak gebeler için önerilen bir 

durum değildir.

Pilates Yapmak Doğuma Ne Gibi Katkılar Sağlar?

Hamilelik döneminde kimlere pilates önerilmez?

• Erken doğum riski taşıyanlar.

• Vajinal kanaması olanlar.

• Erken memran rüptürü olanlar.

• Hipertansiyon gibi tıbbi problemi olan gebelere pilates önerilmemektedir.

• Sırt ve bel kaslarını güçlendirerek gebeliğe bağlı oluşabi-

lecek sırt ağrılarını azaltır.

• Vücutta egzersiz ile endorfin hormonu artar ve gebeye 

psikolojik anlamda rahatlık sağlar.

• Yapılacak nefes egzersizleri de doğumda yapılması ge-

reken nefes egzersizlerinin alıştırması olur ve bu sayede 

kontrollü nefes çıkışları ile doğuma destek sağlanır.

• Doğum sonrası süreç için de olumlu dönüşümü olur, 

doğumdan sonra karın bölgesi daha çabuk toparlanır.

• Yapılacak Kegel egzersizleri sayesinde pelvik kaslar kuv-

vetlenerek, buna bağlı doğumda pelvik yaralanma ihti-

mali ve ileriki yaşlarda oluşabilecek organ sarkması gibi 

ektiler azaltılmış olur.

Gebelikte Pilatese Ne Zaman Başlamalı?

Hastanemizde 
Pilates Dersleri 

Uzman Fizyoterapist 
Tarafından 

Uygulanmaktadır.  

Gebelikte Pilates derslerine Ka-
dın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manınızın onayı doğrultusunda 
16. haftadan itibaren başlaya-
bilirsiniz. Gebelikte başlanılan 
profesyonel pilates dersleri 
sayesinde normal doğum sıra-
sında bedeninizi destekleyebi-
lirsiniz. Doğum sonrasında da 
vücudun sıkılaşması ve eski 
formuna kavuşması için yine 
hekiminizin onayı ile pilates 
derslerine başlamanızı öneririz.  

Uzman Görüşü
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ANNELERİN DESTEKÇİSİ 
CENTRAL EMZİRME 
DANIŞMANLIĞI

ANNE SÜTÜ VE EMZİRMENİN ÖNEMİ

Bebeklerin, sağlıklı olmak ve sağlıklarını korumak için yeterince beslenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle anne sütü 

en ideal ve en önemli besindir. Emzirme de bebekler için yaşama iyi başlangıcı sağlayan en önemli beslenme şeklidir. 

Yapılan istatistiklere göre ülkemizde yaşamlarının ilk iki ayında çocukların %69’u, ilk altıncı ayında ise %24’ü sadece 

anne sütü ile beslenebilmektedir. 

Anne sütünün bebek ve anne sağlığı üzerine pek çok olumlu etkisi vardır. Dünyada her sene bir milyondan fazla çocu-

ğun anne sütü ile beslenemediği için ishal, solunum yolu ve diğer enfeksiyonlara yakalandığı bilinmektedir.

Hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak 

EMZİRME DANIŞMANI; 

• Doğum sonrası annenin hastanede kalış süresi boyunca eğitim ihtiyacını belirler, 

• Emzirme konusunda eğitimlerini planlar, 

• Anne uygulamalarda başarılı oluncaya kadar eğitimlere sürekli olarak devam eder,

• Annelerin bebeğin doymadığı, sütünün yetmediği, yenidoğanın “arama” refleksinden dolayı sürekli aç olduğunu 

  düşüncelerinden uzaklaştırarak anneyi emzirme konusunda cesaretlendirir.

Emzirme Danışmanı Annelere Eğitim Veriyor

Unutulmamalıdır ki, her annenin bebeğine (ve hatta ikiz üçüz bebeklerine) yetecek kadar sütü bulunur, 
gerekli olan tek şey yeni annelerin ve ailelerinin emzirme teknikleri hakkında bilinçlendirilmesidir.

Burcu Cumbul 
Emzirme Danışmanı

burcucumbul@centralhospital.com

Central Hospital’ın doğum yapan annelere sunduğu Emzirme Danışmanlığı hizmeti yeni 
annelerin en büyük destekçisi…
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ZEKA GELİŞİMİ 
ANNE KARNINDA BAŞLAR

Zeka Nedir?

Zeka bireyin doğuştan sahip oldu-

ğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen 

ve sinir sisteminin işlevlerini kapsa-

yan; deneyim, öğrenme ve çevre et-

kisiyle biçimlenen bir bileşimdir. Sözel 

anlayış, akıcı konuşma, sayısal yete-

nek, alansal ve uzay ilişkileri, hafıza ve 

mantıklı düşünme gibi yetenekler zeka 

ile birlikte anımsanır. Zeka ile beyin 

arasında çok yakın bir ilişki vardır ve 

zekanın beyinde yer aldığı kabul edilir. 

Yapılan birçok araştırma, kalıtımın yani 

genlerin zeka gelişiminde önemli bir 

rol oynadığını ortaya koymuştur. 

Zeka Gelişimi Anne 
Karnında Başlar

Çocuğun beyin hücreleri anne kar-

nındayken yani gebeliğin ilk 3 ayında 

başlar. Diğer tüm hücrelerden daha 

hızlı çoğalarak doğumdan sonraki ilk 

yıl boyunca devam eder. Nöronları 

besleyen ve bir arada tutan destek 

doku hücreleri de bu dönemde olu-

şur. Tüm bu hücreler çocuğun yaşamı 

boyunca kullanacağı zekanın temelini 

oluşturacağından anne adaylarının 

hamilelik süresince kendilerine çok 

dikkat etmesi ve iyi bakması oldukça 

önemlidir.

Zihinsel Gelişim 
5 Yaşına Kadar 
Şekilleniyor

Çocukların zihinsel gelişimi 5 ya-

şına kadar şekillenir. Zekanın yaklaşık 

yüzde 80’i bu yaşa kadar oluşur. Ço-

cuğu tüm hayatı boyunca etkileyecek 

zihinsel-anatomik yapılar, beceriler ve 

sosyal özellikler bu sayede gelişir. Bu 

nedenle çocuğun zeka gelişimi için en 

önemli dönemler okul öncesi yıllarıdır. 

Bu yıllarda çocuğun kişilik gelişimin 

temeli de atılmış olur. 

En Önemli Etken 
Genetik Miras

Çocuklarda zeka gelişimini etkile-

yen en önemli etken genetik faktör-

dür. Anne-babanın genleri ve kalıtımı 

belirleyen tüm özellikleri rastlantısal 

olarak çocuğa geçer. Ancak zekanın 

kalıtım kadar çevre ile de önemli bir il-

gisi vardır. Kişilik yapısı, sosyo-psikolo-

jik çevre, dil yeteneği, güdüler, gebelik 

koşulları, çocukla kurulan duygusal et-

kileşim ve beslenme gibi durumlar da 

zeka gelişimini büyük oranda etkiler.

Gebelik Aşırı Stresli 
Geçtiyse Çocuk 
Etkilenebilir

Anne adayının hamilelik dönemin-

deki duygusal durumu da bebeğin ze-

kasını etkileyebilir. Gebeliğini aşırı kay-

gılı, korkulu, öfkeli, mutsuz ve stresli 

geçiren anne adaylarının çocukları ile-

riki dönemlerinde aşırı hassas olabilir. 

Yoğun yaşanan duygular, bazı kimya-

sal maddelerin vücuda yayılarak anne 

karnındaki bebeğin dolaşım sistemine 

geçmesine sebep olabilir. Bunun so-

nucunda da bebeğin beyin işlevleri 

önemli derecede etkilenebilir.

Anne Sütü Şart!

Demir eksikliği sebebiyle oluşan 

kansızlık da çocuğun zeka gelişimini 

önleyebilir. Bu sebeple mevsim yeşil-

likleri, fasulye, fındık, pekmez benzeri 

yiyeceklerin tüketimine özen gösteril-

melidir. Ayrıca doğum sonrası çocuğu 

anne sütüyle beslemek de bebeğin 

zeka gelişimini üst seviyeye çıkarma-

ya yardımcı olur. Zeka kapsamlı bir 

kavram olduğundan anne-babadan 

geçen genler ve beslenme düzeni ha-

ricinde çocuğa yeterli sevgi ve bakım 

ortamı da sağlanmalıdır. 

Çocuğun Zekasını 
Geliştirmek İçin…

Çocukların zekasını geliştirmek 

için sağlıklı ve düzenli beslenme şart-

tır. Özellikle ilk çocukluk döneminde 

beyin gelişimi için alınan gıdaların de-

ğeri ve miktarı önemlidir. Bunların ha-

ricinde oyun oynamak da çocuğun ze-

kasını geliştiren önemli bir etkinliktir. 

Düzenli spor yapmak hem fiziki yönü 

geliştirir hem de beyin gelişimine ve 

hafızaya olumlu katkı sağlar.

Uzm. Dr. Aydan Angay
Çocuk Nörolojisi Uzmanı

aydanangay@centralhospital.com

ANNELERİN DESTEKÇİSİ 
CENTRAL EMZİRME 
DANIŞMANLIĞI

Bilgi & Randevu için

444 77 99

numaralı telefondan

bize ulaşabilir veya

info@centralhospital.com 

adresinden iletişime

geçebilirsiniz.

Çocukların zihinsel gelişimi 5 yaşına kadar şekillenir. Zekanın yaklaşık yüzde 80’i bu yaşa kadar 
oluşur. Çocuğu tüm hayatı boyunca etkileyecek zihinsel-anatomik yapılar, beceriler ve sosyal 
özellikler bu sayede gelişir. Bu nedenle çocuğun zeka gelişimi için en önemli dönemler okul 
öncesi yıllarıdır. 
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Dyt. Sevil Arslan

sevilarslan@centralhospital.com

Beslenme & Diyet Uzmanı

Yüksek glisemik indeksli besinler kan şekerini hızlı yükseltir ve hızlı düşürürler. Kan şekerinin 
hızlı düşmesi, yoğun açlıkla veya tatlı krizleri ile son bulur. 

Kış bitti, bahar ve yaz geliyor. Kış 

boyu kalın kıyafetler altına gizlenmiş 

kilolarımız dikkatimizi çekmeye ve bizi 

rahatsız etmeye başladı. Kilo proble-

miniz varsa zamanlama çok doğru 

çünkü bu süreci mümkün olduğu ka-

dar uzun bir zamana yaymak ve acele 

etmeden doğru adımlarla ilerlemek 

en kesin yöntemdir. İdeal kiloya ulaş-

mak ve bunu korumak yeterli ve den-

geli beslenmekten geçer. Hayatınızda 

ve beslenmenizde yaptığınız ufak de-

ğişikliklerle çok başarılı sonuçlar elde 

edebilirsiniz. 

NASIL SAĞLIKLI 
ZAYIFLARIM? 

Güne Su İle Başlayın 

Gün boyu en az 8 - 10 bardak su tü-

ketmeye özen gösterin. Su tüketmek 

bağırsaklarımızın düzgün çalışmasını 

sağlar ve bu iyi işleyen bir metaboliz-

ma için çok önemlidir. Su aynı zaman-

da toksinlerden arınmamızı ve ödem 

sorununu çözmemizi sağlar. 

Düzenli Kahvaltı Yapın

Kahvaltı gece boyunca aç kalan 

metabolizmamızı hareketlendirmek 

ve güne hazırlamak için en önemli 

öğündür. 1 - 2 dilim peynir, 5 adet zey-

tin, tam buğday unundan ekmek ve 

bol yeşillik ile süsleyeceğiniz bir kah-

valtı sofrası daha zinde hissetmenizi 

sağlar. Kahvaltınıza haftada 3 - 4 defa 

yumurta eklemek kaliteli protein alımı-

nızı artırır.

Ekmeği Hayatınızdan 
Çıkarmayın

Öğünlerde ekmek yememek de 

kilo vermeyi olumsuz yönde etkiler. 

Eğer kişi ana öğününde esmer ekmek 

tüketmiyorsa, kan şekeri dengelene-

meyecek; dolayısıyla 1 saat sonra çok 

acıkacak ve eline ne geçerse farkın-

da olmadan tüketip fazla kalori almış 

olacaktır. Beyaz ekmekle aynı kalori-

de olmasına rağmen esmer ekmek 

lif içerdiği için daha fazla tokluk hissi 

verecek, bu sayede daha az yiyerek 

doymanızı sağlayacaktır.

Ara Öğün Tüketmek 

Metabolizmanızı hareketli tutmak 

için çok önemlidir. Ana öğünler ara-

sı tüketeceğiniz bir porsiyon meyve 

veya yoğurt veya bir avuç içi kadar 

fındık veya küçük bir peynirli sandviç, 

kan şekerinde oluşabilecek ani düş-

meleri engelleyerek, tatlı krizini önler, 

açlığınızı yatıştırır, bir sonraki öğünde 

aşırı miktarda besin tüketmenizi en-

geller.

Sebze ve Meyveler 

Sebze ve Meyveler beslenmemizin 

en önemli öğeleridir. Günlük vitamin 

ve mineral ihtiyacınızın karşılanması 

ve sağlığınızın korunması için günde 

en az 5 porsiyon çiğ sebze ve meyve 

tüketilmelidir. Meyve ve sebze tüketir-

ken renk çeşitliliği sağlamak farklı vita-

min mineral ve özellikle antioxidan çe-

şitliliği sağlar. Beslenmede felsefeniz 

“AZ AZ VE SIK SIK yeme” olmalı.

Öğünlerinizin Glisemik 
İndeksini Azaltın 

Besin seçimlerinizde lif içeriği 

yüksek olanları tercih edin. Örneğin 

meyve suyu içmek yerine meyvenin 

kendisini tüketin, beyaz ekmek yerine 

tam tahıllı olanını tercih edin. Öğünle-

rinizde karbonhidratlı besinler yanın-

da proteinli besinlere yer vermeniz 

ve salatanıza az miktarda zeytinyağı 

eklemeniz, öğünlerinizin ve diyetinizin 

glisemik indeksini azaltarak, açlık his-

sinizi dengeleyecektir.

Tercihlerinizi Doğru 
Yapın

Örneğin kızartma yerine ızgara, 

haşlama veya fırında pişirmeyi tercih 

edin. Hamurlu ve şerbetli tatlılar ye-

rine sütlü veya meyve tatlılarını ter-

cih edin. Yine yaz aylarında dondur-

ma iyi bir seçim olacaktır, kalsiyum 

ve riboflavin içeriği ile besin değeri 

yüksek bir besin fakat şeker içeriği 

nedeni ile miktarına dikkat etmek 

gerekmekte.

YAZ AYLARINA SAĞLIKLI 
ZAYIFLAYARAK GİRİN

Önemli Not

Yapılan son araştırmalar 

obezitenin altında yatan se-

beplerden birinin de yeter-

siz D vitamini alımı olduğu-

nu göstermekte. D vitamini 

vücutta kemiklere kalsiyum 

taşınmasında dolayısıyla 

kemik sağlığında rol alır. 

Güneşin tehlikesiz olduğu 

saatlerde mutlaka teninizle 

temasını sağlayın.
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ÇOCUKLARDA KONUŞMA 
BOZUKLUĞUNA DİKKAT! 

Çocuklarda Ses 
Kısıklığı ve Konuşma 
Bozukluğu Neden Olur? 

Çocuklarda konuşmada gecikme-

nin ve bozukluğun en önemli neden-

lerinden biri işitme azlığıdır. İşitme 

azlığı doğumsal kaynaklı olabilir ya da 

sonradan gelişebilir. Orta kulak, dış ku-

lak, iç kulak ve/veya işitme yollarında 

herhangi bir sebeple meydana gelen 

bir hasar sonrası işitme kaybı olabilir. 

Bu durum da çocuğun konuşma bo-

zuklukları yaşamasına neden olabilir. 

Ağız içi problemleri, damak yarık-

ları, dilin küçük ya da büyük olması, 

çene yapısı, çarpık dişler, dil bağının 

aşırı uzun olması, dil ucunda kütlük, 

küçük dilin olması gerekenden küçük 

olması ya da yarılması, düz veya yük-

sek damak yapısı, dil kasları ve sinirler-

deki bozukluk gibi yapısal problemler 

de çocuklarda konuşma bozuklukları-

na yol açabilir. 

Çocuklarda Konuşma 
Bozuklukları ve 
Ses Kısıklığı Nasıl 
Anlaşılır? 

Çocuklarda konuşma bozuklukları 

kekemelik, ses-ritim bozukluğu ve ge-

cikmiş konuşma olarak 3 gruba ayrılır. 

Kekeme olan çocuklarda sesleri 

tekrar etme, akıcılık sorunu ve kelime 

tamamlamada güçlük çekme gözlem-

lenir. Ses-ritim bozukluğu yaşayan ço-

cuklarda sesleri doğru çıkaramama 

veya sözcükleri doğru telaffuz edeme-

me sorunları yaşanabilir. 

Gecikmiş konuşmada ise çocuk 

kendisinden beklenen yaşa uygun 

dili kullanamaz. Kelime dağarcığında 

eksiklikler görülebilir. Kendini ifade 

ederken sözel aktarım yerine vücut 

dilini kullanır. Çocuklarda konuşma 

gelişimi 3 yaşına gelmesine rağmen 

hâlâ konuşamıyorsa bu durum gecik-

miş konuşma olarak adlandırılabilir. 

Gecikmiş konuşma ciddi bir sorundan 

dolayı gelişebileceğinden asla ihmal 

edilmemelidir.

Çocuklarda ses kısıklığı belirtileri 

ise; yutmada güçlük, ses kalitesinde 

bozulma, seste kalınlaşma ya da in-

celme, boğaz ağrısı, batma, yanma ve 

nefes darlığıdır. Çocukta bu belirtiler 

1 haftadan uzun sürüyorsa ve kanlı 

öksürük, boğazda kitle hissediliyorsa 

vakit kaybetmeden uzman bir hekime 

başvurulmalıdır.

Konuşma Bozukluğu ve 
Ses Hastalıkları Nasıl 
Tedavi Edilir? 

Ses hastalıkları yaşayan bir çocuğu 

değerlendirirken ve tedavi ederken 

multidisipliner bir yaklaşım önemlidir. 

Takım çalışmasında bir kulak burun 

boğaz hekimi ve ses terapisi üzerine 

uzmanlaşmış bir dil ve konuşma tera-

pisti yer alır. Kulak burun boğaz heki-

mi var olan patolojik olayın teşhisini, 

medikal tedavisini ve cerrahi müdaha-

lesini üstlenir. 

Çocuğun konuşmaya başlaması ve söyleyeceği ilk kelimeler her anne-baba için oldukça 
heyecan vericidir. Ancak gelişme çağındaki çocukların birçoğunda ses kısıklığı ya da konuşma 
bozuklukları görülebiliyor. 

Dermatoloji Uzmanı 

Uzm. Dkt. Maral Yeşilyurt
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

YAZ AYLARINA SAĞLIKLI 
ZAYIFLAYARAK GİRİN

Bilgi & Randevu için

444 77 99

numaralı telefondan

bize ulaşabilir veya

info@centralhospital.com 

adresinden iletişime

geçebilirsiniz.
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• Çocuğun bedensel ihtiyaçları 
karşılanmalı (uyku, yemek, ko-
ruma vb), 

• Dengeli ve sağlıklı beslenmesi 
 sağlanmalı, 
• Çocuğun yaşı gözetilmeksizin 

onunla sık sık konuşulmalı, 
• Çocuğun yaşına uygun oyunlar 

oynanmalı, hikayeler anlatılmalı, 
• Çocuk eline bir nesne ya da 

eşya aldığında, o nesne hak-
kında kendisiyle konuşulmalı, 

• Çocuğun yaşıtlarıyla zaman 
geçirmesi sağlanmalı, 

• Uzun süre televizyon başında 
kalması engellenmeli, 

• Çocukla konuşurken ses tonu 
ayarlanmalı, 

• Çocuğun sosyal ortamlarda 
bulunması sağlanmalı, 

• Çocuğun kendine olan güveni 
artırılmalı, 

• Çocuk isteklerini işaretle an-
latıyorsa, çocuk konuşmaya 
yönlendirilmeli, 

• Çocukta konuşma zorlukları 
gözlemleniyorsa uzman bir 
hekime başvurulmalıdır.

Çocukların 
Konuşma Gelişimini 
Hızlandırabilmek İçin 
Aileler Neler Yapmalı?



Uzm. Psk. Aycan Bulut

aycanbulut@centralhospital.com

Uzman Psikolog

Soyutlanan Babalar, 
Babalık Rolünü 
Kabullenemez

Anne, baba ve çocuk ilişkisinde 

çemberin dışında kalan babaların, 

babalık rolünü kabullenmesi zaman 

alabilir. Soyutlanan babalar, babalığın 

keyfine varamaz ve bu rolü sadece bir 

görev olarak görür. Bir baba için çocu-

ğunun doğduğu an nasıl önemliyse, 

yetişkin bir birey olup kendi ayakları-

nın üzerinde durabildiklerini görmele-

ri de onlar için büyük bir ödüldür. İyi 

baba olmanın koşulları sevgi, dene-

yim, sabır ve bilgilenme işidir. Hami-

leliğin başlangıcından itibaren baba 

adayı eşine destek olmalıdır ve süreç 

içinde aktif olarak rol almalıdır. 

Çocuğuyla Zaman 
Geçiren Babalar Daha 
Mutlu

Bebeklerinin duygusal, fiziksel, 

zihinsel ve sosyal gelişimlerini aktif 

olarak gözlemleyen, bebeklerine vakit 

ayıran, eşi ile açık iletişimde olan ba-

baların, babalığı daha keyifli yaşadık-

ları görülür. Ayrıca; depresyon, endişe 

veya başka bir psikolojik rahatsızlığa 

yakalanma riskleri de daha azdır. Ço-

cuğunun her şeyi ile ilgilenen aktif 

babalar, kendileri ile gurur duyar ve 

dünyada önemli olduklarını hisseder-

ler. Babaların nasıl bir baba olacağını 

belirleyen en belirgin etkenler ise; kendi 

kişilik özellikleri, yaşamsal deneyimleri, 

maddi imkanları ve kendi babası ile olan 

ilişkisidir. Babalık rolünü öğrenmek ken-

di babasından öğrendikleri ile başlar ve 

bireysel deneyimlerle şekillenir. 

Baba - Çocuk İlişkisi 
Korkuya Dayalı 
Olmamalı

Baba ve çocuk ilişkisinin sağlıklı 

olabilmesi için babanın çocuğunu an-

lamaya çalışması, onu saygıyla dinle-

mesi ve birlikte etkin zaman geçirmesi 

gerekir. Korkuya dayalı bir ilişki yeri-

ne çocukla hoşgörülü, sevgi dolu ve 

güven veren bir iletişim kurulmalıdır. 

Çocukların zihinsel gelişimi büyüme 

çağlarında çok hızlı gelişir ve yaratıcı 

faaliyetlere ihtiyaç duyarlar. Babalık 

rolünün cinsiyet farkı olmaksızın her 

çocuğun üzerinde duygusal, sosyal ve 

fiziksel etkileri vardır. 

Güç ve Otorite Figürü: 
BABA

Eşlerin destekleyici tutumları, ba-

banın çocuğun büyümesinde aktif 

rol alması, çocuk ile zaman geçirme-

si babalar için oldukça önemlidir. Ço-

cuklar için babaları her zaman güç ve 

otorite figürüdür. Annelerin ve çocuk-

ların babalarının gücünü ve desteğini 

hissetmeye her zaman ihtiyaçları var-

dır. Anneler gibi babalar da duygusal 

iniş-çıkışlar yaşayabilir. Değişen duygu 

durumları karşısında tedirginliğe kapıl-

mamak gerekir. 

Anne ve baba olmak dünyanın en 

keyifli, en eşsiz ve en kıymetli dene-

yimidir. Bu olumlu hislerin yanı sıra 

ebeveynler bir o kadar da tedirginlik, 

kaygı ve endişe hisseder. Anne ve ba-

banın ortak düşüncesi çocuğun sağ-

lıklı büyüyerek gelişmesidir. Bunun 

için de her iki ebeveynin mutlak çaba 

göstermesi gerekir. 

Çocuğun Gelişimi İçin 
Babanın Varlığı Önemli

Annenin gebelik sürecinde bebe-

ğiyle arasında hem fiziksel hem de 

duygusal bir ilişki başlar. O andan iti-

baren eşi ve bebeği için en iyi ortamı 

sağlamaya çalışan eş için de babalık 

başlamış olur. Ancak annelik ve baba-

lık rolleri aynı anda başlamış olsa da 

yoğun olarak anne-çocuk arasındaki 

ilişki üzerinde durulur ve bu ilişkinin 

ne kadar değerli olduğu vurgulanır. 

Babalar ise bu etkileşimin dışında tu-

tulur. Hatta varlıklarının yok sayıldığı 

durumlar vardır. Aslında annenin var-

lığı kadar babanın varlığı da çocuğun 

gelişiminde çok önemlidir. 
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centralhospital.com 

twitter.com/CentralTR

facebook.com/CentralHospital
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EĞLENCELİ AKTİVİTELER 
BABAYLA KURULAN 
BAĞI GÜÇLENDİRİR



Kadıköy Belediyesi - Central Hospital Sağlık Söyleşileri 

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evleri projesi kap-

samında Moda Gönüllü Evi’nde “Eklem Ağrıları” 

söyleşisi düzenlendi. 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Cuma 

Kılıçkap’ın katılımıyla düzenlenen sağlık söyleşi-

sine yoğun bir katılımcı kitlesi katıldı. Dr. Kılıçkap, 

sunumun ardından katılımcıların eklem ağrıları 

ile ilgili sorularını yanıtladı. Keyifle tamamlanan 

etkinliğin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıla-

rak küçük armağanlar katılımcılar ile paylaşıldı. 

Proje kapsamında devam eden söyleşilerin 

bir sonraki planı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. 

Mübeccel Akman ile “Alerji Hakkında Bilinmesi 

Gerekenler” olacak. 26 Mart, Perşembe Fener-

bahçe Gönüllü Evi’nde yapılacak etkinliğe tüm 

misafirlerimiz davetlidir.  

Gönüllü Evi Söyleşisi

Kadıköy Belediyesi - Central Hospital Sağlık Söyleşileri 

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evleri projesi kap-

samında Moda Gönüllü Evi’nde “Eklem Ağrıları” 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Cuma 

Kılıçkap’ın katılımıyla düzenlenen sağlık söyleşi-

sine yoğun bir katılımcı kitlesi katıldı. Dr. Kılıçkap, 

sunumun ardından katılımcıların eklem ağrıları 

ile ilgili sorularını yanıtladı. Keyifle tamamlanan 

Gönüllü Evi Söyleşisi
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ANLAŞMALI  KURUMLAR

EĞLENCELİ AKTİVİTELER 
BABAYLA KURULAN 
BAĞI GÜÇLENDİRİR

Darüşşafaka Fark Yok

Mapfre Fark Yok

Axa Sağlığım Tamam 
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Gebe eğitimlerinin 53.’sü çok sayıda anne adayının katılımı ile gerçekleş-

tirildi. Uzman eğitimci kadrosuyla, gebelikte sağlıklı beslenme, normal 

doğum nefes teknikleri, anne sütünün önemi, ağrısız (epidural) normal 

doğum yöntemi, emzirme teknikleri, uygulamalı bebek banyosu ve 

bebek bakımı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Detaylı bilgi ve kayıt 

için: annebebek@centralhospital.com 

Bebek bakım eğitimi, sadece bebek bakımına yönelik içeriklerden 

oluşturulan bir eğitim programı.  Eğitimde uzman bebek hemşiresi, 

emzirme teknikleri, uygulamalı bebek banyosu ve bebek bakımı de-

taylarını anne & baba adaylarıyla paylaşıyor. Detaylı bilgi ve kayıt için: 

annebebek@centralhospital.com 

Torunum geliyor eğitimi yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Torun 

sahibi olmaya hazırlanan anneanne, babaanne ve dedelerin katıldığı 

eğitimimizde “psikolojik yaklaşımlar”, “anne - baba adayları ile araların-

daki iletişim”, “kuşak çatışmaları”, “bebek bakımında doğru bilinen yan-

lışlar”, “torunuma daha iyi nasıl bakabilirim?” konuları sunum ve uygu-

malar ile anlatıldı. Eğitimin bitiminde toplu fotoğraf çekimi ve sertifika 

dağıtımı yapılarak katılımcılarımızı uğurladık. Detaylı bilgi ve kayıt için: 

torunumgeliyor@centralhospital.com 

Central’ın yeni eğitimi ile 0 -12 ay bebeklerin bedensel, zihinsel, duy-

gusal ve dil gelişiminin özelliklerini, aylarına uygun kişilik ve psikolojik 

özelliklerini, iletişimde nelerin yapılması gerektiğini, hangi aylarda na-

sıl oyuncakların alınması gerektiğini, bebeğin hayata adaptasyonunu 

kolaylaştırmanın yollarını, bebeğin nörolojik özelliklerini öğrenebilir, 

eğitim desteğiyle bebeğinizi bilinçli büyütebilirsiniz. Eğitime anne 

ve baba adaylarının yanı sıra bebeğin bakımına katkı sağlayacak 

aile büyükleri ve yardımcılar katılabiliyor.  Detaylı bilgi ve kayıt için; 

annebebek@centralhospital.com 

Başladığı günden bu yana yüzlerce baba adayına ev sahipliği yapan 

baba eğitimlerinin 24.’sü gerçekleştirildi. Bu eğitimle birlikte Baba Eği-

timi 3. yılına girmiş oldu. Eğitimin içeriğinde Uzman Psikoloğumuz ba-

baları bebekli hayata psikolojik olarak hazırlarken, bebek hemşiresi de 

bebek bakımı, uygulamalı bebek banyosu, kelebek masajı ve benzeri 

uygulamaları baba adayları ile birlikte yaptı. Detaylı bilgi ve kayıt için: 

babaegitim@centralhospital.com 

Gebe Eğitimleri Anne 
Adaylarımız ile Gücüne Güç Katıyor 

Bebek Bakım Eğitimi Anne ve Baba 
Adaylarını Biraraya Getirdi

Torunum Geliyor Eğitiminde 
Büyüklerimizi Misafir Ettik

0 -12 Ay Bebek Gelişimi Eğitimi Başladı

Baba Eğitimi 3. Yılına Girdi 

Büyüklerimizi Misafir Ettik

CENTRAL EĞİTİM PROGRAMLARI



Osmanlı sivil 
mimarisinin 
günümüze 
gelen en güzel 
örneklerinin olduğu 
taş döşeli sokakları, 
pencereleri cumbalı 
ve kafesli iki ya da 
üç katlı evleri ile 
adeta bir açıkhava 
müzesi. 

BURSA CUMALIKIZIK

SAYFA 21

Cumalıkızık Etnografya Müzesi Bursa’nın 
Cumalıkızık köyünde yer alan, köyün geçmişine ait 
eşyaların sergilendiği bir müzedir. 1992 yılında hizmete 
girmiştir. Müzede sergilenen eserler, halk tarafından 
bağışlanmıştır. 

Zekiye Hatun Çeşmesi Cumalıkızık köy 
meydanında yer alan tarihi eserlerden biridir. Caminin 
doğu cephesindeki çift merdivenin altındaki 2,10 
metre genişliğinde, 1,60 metre derinliğinde ve 1,85 
metre yüksekliğindeki beşik tonozlu nişin içindedir.

Tek Kubbeli Hamam Osmanlı devrinden 
kalma eserlerden biridir. Hamamın güney 
doğusundaki kapıdan soyunma bölümüne girilir. 
Buradaki diğer kapıdan külhan (ateşlik) kısmına geçilir.

Anıt Çınarlar Köyün girişinde Eğrek 
mahallesindeki meydanda iki tane çınar karşılar. 
Bunlardan daha genç olanın gövde çevresi 4 metredir. 
Gövdede çarpmalardan oluşan yumrular yoğundur. 

GEZİLECEK YERLER

K O Z Y A T A Ğ I

Ekşi mayalı ekmeklerinden ve doğal kahvaltısından 

 YEMEDEN,

Sıcak ve samimi köylü esnafı ile sohbet

ETMEDEN,

Arabaların giremeyeceği tarihi sokaklarda

YÜRÜMEDEN,
Ahududu Şenliğine

KATILMADAN
Dönmeyin.

MUTLAKA YAPINIZ...

/ 2015 GÜZEL ÜLKEMİZİ TANIYALIM

örneklerinin olduğu 
taş döşeli sokakları, 
pencereleri cumbalı 
ve kafesli iki ya da 

adeta bir açıkhava 

BURSA CUMALIKIZIK

GEZİLECEK YERLER

adeta bir açıkhava 
müzesi. 



Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medical Director, General Surgeon

rafetyigitbasi@centralhospital.com

During routine pregnacy screenings in 

Libya, Aml Aboshnaf finds out that she has 

cancer.  Mrs. Aboshnaf applied to Central 

Hospital where she underwent a success-

ful Mastectomy.  Following her surgery she 

gave birth to twin babies at just 34. weeks 

into her pregnancy.  

How Did You Decide 
To Come To Central 
Hospital?

I am a 35 year old mother of 3 child-

ren.  When I found out I was pregnant I had 

many tests done.  I was faced with heartb-

reaking results.  I was told that I had breast 

cancer and had to have immediate surgery.  

I was in a state of shock.  I was in disbelief, 

instead of enjoying the happiness of my 

pregnancy, I was scared for my life.  I knew 

that the journey ahead of me would be a 

hard and long one.  I began searching for a 

hospital that would be able toı help me wit-

hout harming my babies.  A close relative 

of mine mentioned Central Hospital and I 

reached out to Professor Dr. Rafet Yiğitba-

şı.  After careful examination and screening 

result, my surgery was scheduled in a very 

short period of time.  Dr. Yiğitbaşı was very 

thorough with the information pertaining 

to my surgery and what awaits me after.  I 

found comfort in his words and experience.  

Because the Mactectomy meant removal 

of my breast, I was upset that I would not 

be able to breast feed my babies.  After my 

surgery, I was put under the care of Associ-

ate Professor Dr. Tülay Okman Kılıç for the 

remainder of my pregnancy.  

How Did You Feel 
Going Into Your 
Mastectomy?

I was scared.  There was an overwhel-

ming concern over the well being of my 

babies as well as my own health.  However, 

Professor Dr. Rafet Yiğitbaşı made me feel 

comfortable and confident that everything 

will be alright.  Due to my being pregnant, 

this procedure had greater importance.  Re-

gardless of how diff icult everything was, I 

had faith in Prof. Dr. Rafet’s experience and I 

felt that I was in good hands.  

How Did You Feel After 
Your Operation?

My initial thought when I woke up was; 

are my babies okay? Once I knew they were 

fine, I felt relieved.  I thought the surgery was 

going to be worse then what it turned out 

to be.  With the assistance and guidance of 

Obstetricians the babies were not aff ected 

by the surgery.  My doctor told me that the 

Surgery was a success and now the imple-

mention for my cancer treatment after the 

babies are born would begin.  After my sur-

gery, the nurses were very kind and caring 

helping me on one hand and keeping  clo-

se watch on my unborn babies as well.  34 

weeks into my pregnancy my babies were 

born and taken into the Newborn Intensive 

Care Unit.  Thankfully they were cared very 

well and gained weight quickly.  

I Am Grateful For 
Central Hospital And 
Its Physicians

First and foremost, I would like to thank 

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı and Assoc. Prof. Dr. 

Tülay Okman Kılıç along with the Intensi-

ve Care Unit team, Nurses, Translators and 

everyone else involved.  As my babies grow 

stronger each day, I know that I will also feel 

better.  Morale and positive attitude during 

illnesses like play a vital part in the recovery 

phase.  I will fight harder and strive to get 

better for my babies.  

TWIN BABIES ARE BORN 
AFTER CANCER SURGERY

Is There Anything You 
Would Like To Add?

My husband and I would like to Thank 

everyone at Central Hospital. I was treated 

very well in a professional matter all within 

a very clean and sterile environment.  My 

husband and I both work in the health field 

and I can definitely say that the diff erences 

in the services provided at Central Hospital 

are immense.  When we come back to Is-

tanbul, we plan to visit our friends at Central 

Hospital.  Thank you once again. 

Expert Opinion (Prof.
Dr. Rafet Yiğitbaşı):  

Our patient from Libya came to me with 

a mass in her left breast and underarm.  

She was also 27-28 weeks into her pregan-

cy with twin babies.  Biopsy results from 

both masses showed cancer of the breast 

and axillary lymph spread.  Although the 

implementation of an intensive chemothe-

rapy before surgery was the best possible 

option, the status of the patient was not 

in accordance with this.  After oncological 

consultation, surgery was scheduled and 

chemotherapy would follow the birth of the 

babies.  Mrs. Aboshnaf and her husband 

were given a very detailed description of 

her condition.  Due to the size and location 

of the tumor, “breast conserving” was not a 

suitable option.  

Under the watch of Obstetrician and As-

soc. Dr. Tülay Okman Kılıç taking necessary 

measures, modified radical mastectomy 

was performed.  Because Mrs. Abosh-

naf was a diabetic and suffered from 

hypertension, her pregnancy was risky.  

All attempts were made to extend the 

duration of the pregancy.  At 36 weeks 

the babies were born by C-Section. The 

healthy babies were taken into the neona-

tal intensive care unit because of their low 

birth weight.  While one of the babies was 

discharged ,  the other had a Shunt opera-

tion due to fluid buildup inside the brain ca-

vities.  Mrs. Aboshnaf was also discharged 

and is currently undergoing chemotherapy 

treatment.

You can view 
the video abore 
from Fox TV by 
scanning the QR 
code with your 
smartphone.

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



Prof. Dr. M. Fatih Peker 
Cosmetic Plastic and Reconstructive Surgeon

MULTIPLE PLASTIC SURGERIES 
Multiple plastic surgeries which 

mean performing multiple surgeries 

in one session create the effect of a 

magic wand. In multiple plastic sur-

gery, operations such as rhinoplasty, 

face-lifts, eyebrow-lift, breast augmen-

tation and liposuction can be perfor-

med all at once and these types of 

operations become more and more 

implementable every year. People 

gravitate towards operations of this 

type when they see what dramatic 

changes these operations bring to a 

person’s appearance when implemen-

ted with methods such as rhinoplasty 

- face-lifting - liposuction - skin revitali-

zing with lasers.   

Multiple Surgeries 
Must Consist of Short 
Operations…

Mulitple plastic surgeries which 

result in big changes in a person’s ap-

pearance must consist of operations 

which do not involve much bleeding 

and can be completed in a short pe-

riod of time. It is better to perform 

surgeries which have a relatively high 

bleeding rate such as abdominop-

lasty, liposuction, breast reduction, 

and long operation durations such as 

classic face-lift, hair transplantation as 

stand-alone surgeries. However, it is 

more feasible to perform plastic sur-

geries which do not involve much ble-

eding and are short in duration such 

as breast augmentation, liposuction, 

eyebrow-lifting, rhinoplasty together. 

When these surgeries are performed 

on their own, recovery time of the pa-

tient will be calculated separately and 

will maybe take 6 months, while the 

recovery time will be shortened with 

a multiple plastic surgery.

Magic Wand Surgery is 
Less Costly

Multiple plastic surgeries which 

involve more than one operations in 

one session are more advantageous 

in terms of anesthetizing the patient 

only once as well. In multiple plastic 

surgeries, it is usually preferred to per-

form operations which complement 

each other together. For instance, ear 

remodelling or pogonion remodelling 

can also be done while performing 

rhinoplasty on someone who does 

not like their profile. These have to 

be decided on prior to surgery and in 

line with the needs and desires of the 

patient. If the patient certainly needs 

pogonion surgery as well as nose re-

modelling to improve his/her profile, 

performing these operations together 

will also lower the cost of surgery.

The Most Frequent 
Combined Surgeries

The most frequent combined 

surgeries in recent years are abdo-

minoplasty, liposuction, rhinoplasty, 

forehead lifting, eyebrow lifting and 

breast augmentation surgeries. These 

surgeries must be performed at gene-

ral hospitals and under surgery room 

operations.

SURGERIES WHICH 
CAN BE PERFORMED 
AS COMBINED

• Breast reduction + localized, small 

area liposuction (fat reduction)

• Breast reduction + localized, small 

area liposuction (fat reduction) + lo-

calized, small area lipofilling (fat inje-

ction)

• Eyebrow lifting + forehead lifting + 

rhinoplasty (nose remodelling)

• Breast augmentation + rhinoplasty 

(nose remodelling) + liposuction (fat 

reduction)

• Face lifting + eyelid remodelling + 

prominent ear correction

• Rhinoplasty (nose remodelling) + 

prominent ear correction + pogonion 

augmentation with silicone prosthesis

• Brachioplasty + breast reduction, 

mastopexy + liposuction + lipofilling

• Eyelid remodelling (both sides lower 

and upper eyelids) + rhinoplasty (nose 

remodelling)

• Rhinoplasty (nose remodelling) + lip 

enhancement (with lipofilling or filling 

material injection) + neck remodelling

The results of compatible surgery 

combinations turn out better as well. 

For instance, during nose remodelling, 

if there is a growth deficiency in the 

pogonion and if the patient’s pogoni-

on is too small, augmenting the pogo-

nion will provide a big improvement 

to the patient’s whole face profile. It is 

difficult to imagine the change but the 

transformation patient will go through 

can be seen in pictures. Additionally, if 

there is augmentation and sagging in 

the breasts along with abdomen sag-

ging, performing two surgeries toget-

her will result in an aesthetically more 

pleasing appearance.

The duration of anesthesia is 
longer when compared to sing-
le procedure surgeries. Durati-
on of the surgery may some-
times be 4-6 hours. For these 
types of operations, the patient 
must have no previous he-
alth problems. As our primary 
purpose is the well being of the 
patient, all preoperative exami-
nations and checks are done in 
full. Our priority is the positive 
contribution and self-confiden-
ce boost we will create in a per-
son’s psychology along with 
the health of the patient and 
post-operation physical appe-
arance.

Multi Plastic Surgeries 
Require Extra Care

For detailed information 

on plastic surgeries, 

please call 444 77 99 

/ Extension 157.
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