
Yapısal nedenler, hamilelik veya 
emzirmeye bağlı memede 

görülen deformasyonlara meme 
estetikleri ile çözüm bulun.
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Kış aylarında ofis, okul, kreş, toplu taşıma araçları, alışveriş
merkezi gibi kapalı mekanlar ile klimalı ortamlarda mikro-
bik göz hastalıkları çok çabuk yayılabiliyor. 

Soğuk Havalarda 
Gözlere Dikkat!

Çocuğunuz Sizi Duyabiliyor Mu?
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Çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesinde bebeğin 
anne rahmindeki ömrü 280 gün, doğumdan itibaren anne
sütüyle beslendiği 720 gün, toplam ilk 1000 gün çok 
önemlidir.

Çocuklarda       
Bağışıklık Sistemi 
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Çocuklarda en sık işitme kaybı nedeni olan orta kulakta sıvı biriki-
mi, akut enfeksiyon ve iltihap bulguları olmaksızın, sağlam kulak 
zarı arkasında görülür.

Prematüre Bebek 
Ailelerine Öneriler

Kış Aylarında Ayağınızı 
Sıcak Tutun

Huzursuz Bacak 
Sendromu

KIŞ FAZLA KİLO         
MEVSİMİ OLMASIN

“MİDE BOTOKSU” İLE 
KİLOLARINIZA SAVAŞ AÇIN

Kış mevsiminde düşen sıcaklıklar ile grip, soğuk al-
gınlığı gibi hastalıklara yakalanma riski de yükseliyor. 
Bu hastalıklarla karşılaşmamak için ise bağışıklık sis-
temini güçlendirilmek ve korumak büyük önem
taşıyor.

Ülkemizde son yıllarda obeziteyle mücadelede, has-
talara bir seçenek olarak sunulan mide botoksu, en-
doskopi işlemi ile 15 dk da uygulanıyor. 



Merhaba, 
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Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

ARALIK 2018 / OCAK ŞUBAT 2019 YIL: 10 - SAYI: 54

G
A

Z
E

T
E

Prof. Dr. DURAN DEMİRCİ
Prof. Dr. H. MEHMET SÖKMEN
Prof. Dr. RAFET YİĞİTBAŞI
Prof. Dr. SUAT ÜNVER
Yrd. Doç. ORHAN ÇAKIR
Opr. Dr. AHMET TOSUNCUK
Opr. Dr. ALPARSLAN AŞIR
Opr. Dr. ARİF METE ERGEN
Opr. Dr. B. LEVENT KONUR
Opr. Dr. BAHATTİN ÜNSAÇ
Opr. Dr. BAŞAK SEL
Opr. Dr. CAN YAPICI
Opr. Dr. CENGİZHAN KOLATA
Opr. Dr. ÇETİN ÇOM
Opr. Dr. DERYA BERK

Opr. Dr. FATMA NUR TEMEL
Opr. Dr. FEYYAZ PİŞKİNSÜT
Opr. Dr. FİGEN TEMELLİ AKIN
Opr. Dr. HAKAN BOZKURTOĞLU
Opr. Dr. HASAN KÜÇÜKŞAHİN
Opr. Dr. HÜSEYİN EKİCİ
Opr. Dr. İBRAHİM KOÇ
Opr. Dr. M. HALUK ÖZSARAÇ
Opr. Dr. MEHMET ULUCAN
Opr. Dr. SEROL MEHMET İNCEOĞLU
Opr. Dr. ŞÜKRÜ ŞEN
Opr. Dr. YAREN TUBA BEKTAŞ
Opr. Dr. YUSUF TEMİZ
Uzm. Dr. ALİ KEMAL ÖZKAN
Uzm. Dr. ASUMAN KAYMAZ 

Yayın Sahibi
Yeni Dünya 

Sağlık Hizmetleri A.Ş 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Esra Kaftan

Görsel Yönetmen
Abdulkadir Kaya

Editör
 Pınar Çelik Taşkın

 

İdari Merkez 
Kocayol Cd. Kozyatağı Sk.

No: 19 Kozyatağı - İSTANBUL 
Tel: 444 77 99

Baskı
TURKUVAZ HABERLEŞME
VE YAYINCILIK A.Ş.
Adres: Akpınar Mh.
Hasan Basri Cd. No:4
Sancaktepe İSTANBUL

Uzm. Dr. ERDEM TOPRAK
Uzm. Dr. GAMZE OLUS ŞENGEN
Uzm. Dr. GONCA ÖZMEN
Uzm. Dr. H. ÇETİN ÖNER 
Uzm. Dr. HASAN ÜNLÜTÜRK 
Uzm. Dr. HATİCE GÜVEN
Uzm. Dr. HİCRAN ERCAN
Uzm. Dr. MEHMET ALİ KUŞÇU
Uzm. Dr. MÜBECCEL AKMAN 
Uzm. Dr. ORHAN ÇAŞKURLU
Uzm. Dr. ÖZLEM ÇAKIR
Uzm. Dr. ÖZNUR YILMAZ
Uzm. Dr. RECEP ERGÜN GÜRSOY
Uzm. Dr. SALİM BEREKET
Uzm. Dr. SAMİ ÖNDER

Uzm. Dr. SELAMİ HACIOĞLU
Uzm. Dr. SİNAN COŞKUN TURAN
Uzm. Dr. SÜHA ÜNÜVAR
Uzm. Dr. SÜLEYMAN TALAY
Uzm. Dr. ŞAHAP DEMİRBOĞAN
Uzm. Dr. ŞEYMA ALLA
Uzm. Dr. TÜMER ALDEMİR
Uzm. Dr. ZEYNEB GÜRBÜZ
Dr. EFRAYİM PEHLİVAN
Dr. İBRAHİM MESUT ALTINIŞIK
Dr. İSMAİL ASLAN
Dr. MURAT YILDIRIM
Dr. NECMETTİN EYÜPOĞLU
Dr. YAŞAR YAVUZ UYSAL
Dt. CAN BEN ZEYBEK

Dt. ELİF ÇELİKEL
Dt. LEVENT MEHMET KALKAN 
Dt. N. CEREN MUNGAN 
Dyt. BUKET YAVUZ KOÇOĞLU 
Dyt. SELMA TURAN
Uzm. Psk. AYCAN BULUT
Fzt. ELİF BÜŞRA ÇAM
Fzt. IŞILAY BEŞİKÇİ
Fzt. SENA TÜRKOĞLU
Fzt. ŞERİFE ŞAHİN
Est. EZGİ KULOĞLU KAYNAK
Est. SEMRA ÇOLAK YILMAZ

 

Bu uygulamalara Central Hospital yazarak hastanemize ulaşabilirsiniz.
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Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Gazete Central’ın 54. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni 
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyaca
ğınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Bu sayımızda Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan 
Bozkurtoğlu ile obezite tedavisinde ameliyatsız çözüm 
alternatifi olan mide botoksu uygulamasından bahsettik. 
Ayrıca Plastik, Rekonstrüktif & Estetik Cerrahi Uzmanı 
Opr. Dr. Serol Mehmet İnceoğlu ile meme estetik yön-
temleri hakkında bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşa-
cağız. 

Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz 
kalite yolculuğumuzda, alanında tecrübeli uzman kadro-
muz ve bilgi sistemlerine dayalı teknolojik donanımımız 
ile hizmet vermekteyiz. 

Her zaman sizler için daha iyiyi hedefliyoruz.

Gazete Central

Bu gazete basın meslek 
ilkelerine ve Tababet-i 
Şubat Kanunu hükümlerine 
uymaya söz vermiştir.
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Opr. Dr. Serol Mehmet İnceoğlu Opr. Dr. Hakan Bozkurtoğlu Opr. Dr. Derya Berk
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi Uzmanı Kulak Burun Boğaz Uzmanı

1985 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Opr. Dr. Serol Mehmet İnceoğ-
lu, 1989 yılında genel cerrahi ve 1995 yılında 
da plastik cerrahi uzmanlığını tamamlamış-
tır. 2018 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nden mezun olan Opr. Dr. Hakan Boz-
kurtoğlu 2006-2007 yılları arasında Mus-
tafa Kemal Üniversitesi Yardımcı Doçentlik 
ünvanını almıştır.. 2009 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1993 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Opr. Dr. Derya Berk, 1997’de S.B. 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB 
alanında uzmanlığını almıştır. 2018 yılından 
itibaren Central Hospital’da Kulak Burun Bo-
ğaz Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

08 09 10

Uzm. Dr. Özlem Çakır Opr. Dr. Yusuf Temiz Opr. Dr. Hasan Küçükşahin
Nöroloji Uzmanı Üroloji Uzmanı Göz Hastalıkları Uzmanı

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan 
Özlem Çakır, 2004 yılında PTT Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını ta-
mamlamıştır. 2018 yılından itibaren Cent-
ral Hospital’da görev yapmaktadır.

1998 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Yusuf 
Temiz, 2006 Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Üroloji A. D. uzmanlığını tamam-
lamıştır. 2008 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.

2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Hasan 
Küçükşahin, 2005 yılında Bezmi Alem 
Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde 
uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2009 
yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.
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Opr. Dr. Fatmanur Temel Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk Uzm. Dr. Erdem Toprak
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

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 uz-
manlığını tamamlamıştır. 2009 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yap-
maktadır.

1993 yılında Trakya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan Uzm. 
Dr. Hasan Ünlütürk, 1994-1998 yılları 
arasında Zeynep Kamil Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını 
tamamlamıştır. 2012 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1976 Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. 
Erdem Toprak, 1985 yılında Gülhane 
Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Ana Bilim 
dalında uzmanlığını tamamlamıştır. 2017 
yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

14 15 16

Opr. Dr. Cengizhan Kolata Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu Uzm. Psk. Aycan Bulut
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Klinik Psikolog

1991 yılında GATA Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Opr. Dr. Cengizhan Kolata 
1998 yılında aynı fakülteden uzmanlığını 
almıştır. 2015 yılında itibaren Central Hos-
pital’da görev yapmaktadır.

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü’nden mezun olmuştur. 2015 yı-
lından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’nden mezun olan Uzm. Psk. Ay-
can Bulut, 2012 yılında Haliç Üniversite-
si’nden uzmanlığını almıştır. 2010 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yap-
maktadır.

17 18 19

Semra Yılmaz Gülşah Umar Esra Kaftan
Estetisyen Emzirme Danışmanı Kurumsal İletişim Müdürü

Epilasyon ve Güzellik Uzmanlığı eğitimini ta-
mamlayan Semra Yılmaz, 2014 yılından itiba-
ren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

2012 yılında Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi’nin Hemşirelik Bölümünden me-
zun olan Gülşah Umar 2016 yılından itiba-
ren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

2009 yılında Eskişehir Üniversitesi A. Ö. 
Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi’nden 
mezun Esra Kaftan, Central Hospital’da 
Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev 
almaktadır. Eğitim programlarının koordi-
natörlüğünü ve Gazete Central’ın sorumlu 
yazı işleri müdürlüğünü sürdürmektedir. 
2012 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.
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MEME BÜYÜTME

Ergenlikten itibaren gelişime bağlı 

olarak bazı memeler küçük kalabilir ya da 

emzirme sonrası meme dokusunda aşırı 

incelmeye bağlı hacim kaybı gelişebilir. 

Doğuştan veya sonradan gelişen meme 

küçüklüklerinde gövde ile uyumlu, doğal 

anatomik görünüm sağlayan silikon pro-

tezler kullanılmaktadır. Bu sayede hem 

meme hacim arttırılabilir, hem de estetik 

açıdan daha iyi bir şekle sahip olunabilir.

Meme Büyütme Ameliyatı Ne 
Zaman Yapılabilir?

Meme büyütme ameliyatları 18 yaşın-

dan itibaren uygulanabilir.  Ameliyat önce-

si kadının yapısına gore kişiye özel silicon 

hacminin belirlenmesi ve güvenli protezle-

rin seçilmesi sağlık açısından çok önemlidir.

Meme Protezi Sonrası 

Meme ameliyatlarında herhangi özel 

durum yok ise protezler göğüs kasının 

alt kısmına yerleştirilir. Bu sayede konu-

lan protezler meme dokusunu doğrudan 

temas etmez ve böylelikle zarar vermez. 

Sonradan gebelik gelişmesi halinde do-

ğumun ardından emzirme döneminde 

bir risk teşkil etmez. Protez takılan ka-

dınlar, ileri ki dönemlerde meme sağlığı 

kontrollerinde mammografiultrasonog-

rafi gibi tetkiklerini rahatlıkla yaptırabilir. 

40 yaş üzeri kadınlarda rutin yapılması 

önerilen bu tetkiler sırasında protezlerin 

sağlam olduğunun kontrolüne de bakıl-

mış olur. 

MEME ESTETİKLERİ İLE4.
Sayfa
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Yapısal nedenler, hamilelik veya emzirmeye bağlı olarak memelerde  deformasyonlar 
görülebilir. Kadınların memeleriyle ilgili şikayetçi olduğu konuların başında, 
memelerinin küçük, sarkık veya aşırı büyük olmasıdır. Doğal olarak bu 3 ayrı durum 
için de farklı ameliyat yöntemleri geliştirilmiştir.

Meme Protezi Nasıl Yapılır?

Meme büyütme ameliyatları, genel-

likle memenin alt kısmında 4 cm’lik bir 

kesiyle yapılır. Meme protezi kas altında 

ulaşılan alana yerleştirilir. Ameliyat sonra-

sı nekahat denilen 1-2 günlük dönem hafif 

ağrılı geçebilir. Hastanede bir gece yatış 

sonrası, 2-3 gün içerisinde de işe geri dö-

nülebilir. Ameliyat sonrası 2-3 ay sporcu 

sütyeniyle koruma ve destek önerilir.  

MEME DİKLEŞTİRME

Memelerde görünen sarkmalar kişi-

nin yapısına göre farklı derecelerde ve 

farklı tiplerde görülebilir. Meme sarkmala-

rı, estetik açıdan kadınları en çok rahatsız 

eden durumların başında gelir.  

Memede sarkmaya ilave olarak ha-

cim kaybı da olmuşmuşsa ve kişi silikon 

protez isterse, bazen protez ameliyat-

larıyla yanlız bu sarkmalar düzeltilebilir. 

Çoğunlukla dikleştirme için de ayrı bir 

ameliyat gerekebilir. 

Meme Dikleştirme 
Ameliyatlarında Yöntem 

Günümüzde memede yaşanan sıkıntı-

lara bağlı olarak farklı ameliyat yöntemleri 

uygulanmaktadır. Dikleştirme işlemlerinde 

kesi izi sıklıkla sadece meme başının çevresi 

ve meme başından aşağı uzanan dik bir çiz-

gi ile yapılmaktadır. Bu yöntemle kesi izleri 

sütyen ve bikini sınırı içerisinde kaldığı için 

estetik bir kaygı uyandırmaz. Meme dikleş-

tirme işleminde meme dokusunun tamamı 

korunur. Sonraki gebeliklerde ve emzirme 

döneminde kişi için bir risk oluşturmaz. 

Opr. Dr. Serol Mehmet İnceoğlu

serolmehmetinceoglu@centralhospital.com

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
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yata bağlı bir kaç gün hafif ağrı görülebi-

lir. Ameliyattan 4-5 gün sonra iş hayatına 

geri dönülebilir. Ameliyatın ardından kişi-

ye 3 ay süreyle kullanması için destekle-

yici sütyen önerilir.

MEME DEFORMİTELERİ

Meme sağlığı ve hastalıkları kadınlar 

için çok önemli bir konudur. Bir meme 

hastalığı sayılmasa da, göğüslerle ilgili 

şekil bozuklukları da pek çok kadının şi-

kayetçi olduğu bir konudur.

Örneğin, gelişme çağından itibaren 

göğüslerin küçük olması sıkça karşılaştı-

ğımız bir durumdur. Bazen de tam tersi, 

göğüsler çok büyük olabilir. Bu bazen er-

genlik dönemiyle birlikte başlar, bazen de 

daha ileri yaşlarda, gebelik ve emzirme 

süreçlerinden sonra ortaya çıkabilir. 

Kadınlarda şekille ilgili diğer yaygın 

sorun sarkıklıktır. Özellikle 30’lu yaşların 

sonuna doğru ve birkaç doğum yapmış 

olan kadınlarda görülür. Meme dokusu 

ve ciltte oluşan gevşeklik yerçekiminin 

de etkisiyle estetik açıdan rahatsız edici 

bir sarkmaya yol açar.

Meme konusunda erkekleri de unut-

mayalım. Ergenlik döneminde başlayan 

büyüme bazı erkeklerde ileriki yaşlarda 

kalıcı hale gelebilir. Meme dokusu ve çev-

redeki yağ dokusunun anormal derece-

de gelişmesiyle oluşan bu duruma jine-

komasti denir. Jinekomasti hem estetik, 

hem de sosyal açıdan rahatsız edici bir 

görünüm yaratabilir.

Meme Deformitelerinde 
Estetik Ameliyatlar 

Kadınlarda küçük göğüsler için stan-

dart yöntem ve amaç, kişinin anatomik 

durumu ile beklentileri dikkate alınarak 

seçilen silikon protezlerle hem göğüsle-

rin hacmini arttırmak, hem de dik ve es-

tetik bir görünüm kazandırmaktır. 

Büyük göğüslerin küçültülmesi işle-

minde, meme dokusuna, çevresindeki 

yağ dokusuna ve bunları kaplayan deriye 

ait tüm fazlalıklar çıkarılır. Bunu takiben, 

geride kalan dokularla estetik açıdan nor-

mal bir göğüs yapısı oluşturulur. Bu geri-

de kalan dokuların içindeki süt bezleri ve 

kanalları kişilerin daha sonra emzirmesi-

ne yeterli olacak düzeyde bırakılır.

Göğüs sarkıklığında; eğer mevcut du-

rumda yeterli meme ve destek dokusu 

varsa, sadece cilt fazlalığı alınarak dikleş-

tirme ve toparlama yapılır. Sarkmayla bir-

likte içerideki dokulardan çok fazla kayıp 

Ameliyat Sonrası Dönem 

Meme dikleştirme ameliyatlarında 

kişi ile ilgili herhangi bir komplikasyon ya-

şanmaz ise genellikle bir gece hastanede 

kalınır. Kişi 2-3 gün içerisinde de iş başı 

yapabilir. Ameliyat sonrası 2-3 ay kadar 

memeyi destekleyici sütyen önerilebilir. 

Ameliyattan 1 ay sonra spor aktivitelerine 

başlanabilir. 

MEME KÜÇÜLTME

Aşırı meme büyüklükleri ergenlikten 

itibaren veya doğumdan sonra ortaya 

çıkan rahatsız edici bir sorundur. Meme 

büyüklüğünden kaynaklı ağırlık nede-

niyle boyun omurlarına aşırı yük biner 

ve ileri ki yıllarda ciddi sağlık sorunlarına 

neden olabilir. 

Meme Küçültme Ameliyatı 
Yöntemi 

Meme küçültme ameliyatlarında 

doku fazlalığına bağlı olarak farklı ameli-

yat yöntemleri uygulanabilir. 

Belirlenen sınırın altındaki fazlalıklar-

da, meme dikleştirme ameliyatlarına ben-

zer kesilerle (sadece dikey iz ile yapılan) 

ameliyatlar yapılabilir. Alınması gereken 

doku üst sınırdan fazla ise  tersT yöntemi 

ile  hem dikey hem de memenin yanları-

na doğru uzanan yöntem uygulanır. 

Meme Küçültme 
Ameliyatlarında Ne yapılır?

Meme küçültme ameliyatlarının tü-

münde meme hacmini azaltmak için 

belli miktarda meme dokusu ile çevresin-

de olan yağ dokuları çıkartılır. Ameliyatla 

alınan kısımlardan sonra kalan meme 

dokusu hem estetik görünüm, hem de 

annelerin emzirme işlevi için yeterlidir.  

Meme küçültme ameliyatlarında ge-

nellikle 1-2 gün hastanede kalınır. Ameli-

oluşmuşsa, toparlamayla birlikte silikon 

protez desteği de gerekebilir.

JİNEKOMASTİ

Erkeklerdeki memeyle ilgili sorunlar 

kadınlara oranla daha azdır. Erkek me-

mesiyle ilgili en sık karşılaştığımız estetik 

sorun jinekomastidir. Bu durum meme 

dokusunun normalden daha büyük ol-

ması şeklinde özetlenebilir. Çoğunlukla 

ergenlik döneminde farklı derecelerde 

ortaya çıkan bu durum bazı kişilerde ye-

tişkinlikte de devam eder. Ayrıca, göğüs 

bölgesinde yağlanma olduğu durumlar-

da da daha belirgin hale gelebilir. Kas ge-

liştirmek amacıyla kullanılan bazı ilaçlar 

da bu durumu arttırabilir. 

Erkeklerdeki göğüs yapısının normal-

den farklı olması estetiğin yanı sıra doğal 

olarak psikolojik ve sosyal sorunlara da 

yol açabilir.  jinekomasti sorunu için çok 

etkili cerrahi çözümler vardır. En sık kulla-

nılan cerrahi yöntemde, meme başından 

yapılan küçük bir kesiyle cilt altındaki do-

kulara ulaşılır. Meme bezleri ve yağ doku-

sundaki fazlalıklar alınır. Ayrıca çepeçevre 

liposuction (vakumla yağ çekme işlemi) 

yapılarak göğüs ön ve yan bölümlerdeki 

aşırı yağlanma giderilir. İşlemden sonra 

iki ay süreyle göğüs korsesi önerilir. İş-

lemden 3 hafta sonra hafif vücut egzer-

sizlerine başlanabilir. Altı haftanın sonun-

da her türlü sportif aktiviteye başlanabilir. 

Hastalarda kalıcı olarak düz ve estetik 

erkek göğsü görünümü sağlanır.



“Clostridium Botulinum” isimli bir bak-

teriden elde edilen botoks, bugüne dek 

dermokozmetik uygulamalarda ve bazı 

organik hastalıkların tedavisinde başarı 

ile uygulanan tıbbi bir toksindir. Bu tok-

sin, uygulandığı bölgenin sinirlerindeki 

elektriksel akımı durdurur ve bu sayede 

4-6 ay süreyle kasların kasılması önlenir. 

Halk arasında genellikle bu mekanizmay-

la yapılan dermokozmetik uygulamalar 

bilinse de, nörologlar tarafından uzun za-

mandan beri migren ağrıları ve stres tipi 

baş ağrılarının tedavisinde, genel cerrah-

lar tarafından ise anal fissür (makat çatla-

ğı) tedavisinde kullanılıyor.

Obeziteyle Mücadelede Yeni 
Yöntem

Tıp alanında çalışmalar yapan bilim 

insanları, botoksun mideye uygulanması 

neticesinde obeziteyle mücadelede ba-

şarı sağlayıp sağlamayacağını düşünmüş 

ve yaptıkları sayısız deney sonucunda bu 

yöntemin obeziteyle mücadelede etkili 

olduğunu ispatlamıştır. Bu nedenle bo-

toks, son 10 yıldır Avrupa ve Amerika’da 

obezite ile mücadelede aktif olarak kulla-

nılıyor. Mide botoksu, ülkemizde de son 

yıllarda obeziteyle mücadelede, hastala-

rımıza bir seçenek olarak sunuluyor. 

Mide Botoksu, 15 Dakikada 
Uygulanabiliyor

Mide botoksu, halk arasında endosko-

pi olarak bilinen gastroskopi işlemi kadar 

basit ve güvenilirdir. İşlem, yaklaşık 15-20 

dakika sürer. Hastalar, 20 dakikalık bir 

dinlenmeyi takiben de normal yaşamla-

rına dönerler.

Mide botoksunu uygulamak için has-

ta, yaklaşık 8 saat kadar bir açlığı takiben 

endoskopi ünitesine alınır. Ardından has-

taya hafif bir anestezi eşliğinde endosko-

pi işlemi uygulanır. 

Daha sonra hastanın mide ve on iki 

parmak bağırsağı, eşlik eden bir hastalığının 

olup olmadığını anlamak amacıyla incelenir.

Botoks işleminin uygulanmasına engel 

bir durum yoksa özel endoskopik enjektör 

yardımı ile botoks toksini, hastanın mide 

mukozasının altına enjekte edilir ve işlem 

tamamlanır.

“MİDE BOTOKSU” İLE
KİLOLARINIZA SAVAŞ AÇIN

Mide Botoksu Tokluk Hissi 
Yaratırken, İştahı Da Azaltır

Mideye enjekte edilen botoks toksini, 

midenin kaslarını çalıştıran sinirlerin fonk-

siyonlarını geçici olarak durdurur. Böyle-

ce mide kasları kasılma yeteneğini yitirir. 

Bu sayede midenin boşalması gecikir. 

Normalde mide, karbonhidratları yakla-

şık olarak 3-4 saatte bağırsağa aktarırken, 

mide botoksu uygulanan hastalarda bu 

süre 12 saate kadar çıkar. Çünkü mide 

dolgunluğu arttığından tokluk hissi de 

daha uzun sürer. Hastaların gıda tüketme 

isteği de azalır. Botoks, midenin fundus 

kısmından salgılanan ve iştah merkezini 

uyaran Ghrellin isimli hormonun da salı-

nımını durdurur. Böylece hastaların işta-

hı da azalır. Botoksun etkisi yaklaşık 4-6 

ay kadar devam eder. Bu süre zarfında 

bu avantajları kullanarak diyetine dikkat 

eden hastalar, yaklaşık 20-25 kilo kadar 

verebilir. Amaç, bu işlemin tekrarına ge-

rek kalmadan hastaların doğru beslenme 

bilgisini edinmelerini sağlamaktır. Ancak 

ihtiyaç dahilinde işlem 6 ay sonra tekrar-

lanabilir.

İdeal Kilosuna Diyet Ve 
Egzersizle Ulaşamayan 
Hastalara Müjde!

Mide botoksu, obezite ile mücadele-

de yardımcı bir yöntemdir. Vücut kitle in-

deksi 28-34 arasında olan, ideal kilosuna 

diyet ve egzersiz yaparak ulaşamayan 

hastalara başarı ile uygulanabilir.
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Genel Cerrahi



ÇOCUĞUNUZ
SİZİ DUYABİLİYOR MU?

Çocuklarda en sık işitme kaybı nedeni olan orta kulakta sıvı birikimi, akut enfeksiyon ve 
iltihap bulguları olmaksızın, sağlam kulak zarı arkasında görülür. Orta kulakta biriken 
sıvı,  bulunuş süresi ve hastalığın şiddetine bağlı olarak su kıvamında, hafif sümüksü 
kıvamda veya zamk kıvamında olabilir. 

7.
Sayfa

Opr. Dr. Derya Berk

deryaberk@centralhospital.com

Kulak Burun Boğaz

Orta kulakta sıvı birikiminin 
görülme sıklığı

Orta kulakta sıvı birikmesi çocukluk 

çağının belki de en çok görülen kulak 

problemi olup, çocukların yaklaşık %90’ı 

okul çağından önce en az bir kez bu ata-

ğı geçirir. Sıklıkla 6 ay ve 4 yaş arasında 

görülür.  İlk yaşlarına kadar çocukların 

%50’sinden ve 2 yaşına kadar da %60’ın-

dan fazlasında sıvı birikimi görülmekte-

dir. Çocukların yaklaşık %40’ında tekrar-

layan sıvı birikme problemleri gözlenir 

ve bunların  %5-10’unda bu durum yak-

laşık 1 yıldan daha uzun sürer.

Gözden kaçabilir mi?

Ülkemizde görülme sıklığı her yıl 

%15’lere kadar çıkabilen orta kulakta sıvı 

birikimi, silik semptomları nedeniyle fark 

edilmeyebileceği için rahatlıkla kronik 

orta kulak hastalıklarına zemin hazırla-

yabilir.

Akut orta kulak iltihabında,  kulak ağ-

rısı, ateş, irritabilite, işitmede ani kayıp ve 

kimi zamanda akıntı gibi rahatsız edici 

semptomlar olduğu için aileler çocuk-

larını sıklıkla hekime götürürler. Oysaki 

kulakta sıvı toplanmasında (effüzyonlu  

otitlerde) tek semptom işitme kaybıdır 

ve özellikle de çocuk kendini net olarak 

ifade edemeyecek yaşta ise aile tarafın-

dan genellikle fark edilemez. Olguların 

%50’sinde ne hasta ne de yakınları her-

hangi bir yakınma bildiremezler. 

Orta kulakta sıvı birikimi 
neden olur?

Sık geçirilen üst solunum yolu en-

feksiyonları, alerjik hastalıklar gibi kronik 

iltihaba neden olan durumlar, burun tı-

kanıklığı sebebiyle orta kulağa hava ge-

çişinin engellenmesi, enfeksiyon kayna-

ğı olan  geniz etinin varlığı sıvı birikimine 

neden olur.  Ayrıca aile içinde sigara içil-

mesi nedeniyle pasif içicilik gibi çevresel 

etkenler, siliyer yetmezlik sendromları 

gibi genetik faktörler ve anatomik ya-

pıdaki bazı problemler orta kulakta sıvı 

birikimiyle sonuçlanan iltihaplı reaksi-

yonları başlatabilmektedir. 

Tanısı nasıl konulur?

Dikkatli aile bireyleri veya öğretmen-

lerin çocuğu hekime yönlendirmeleri  

sonucu ya da bir sebeple hekim tarafın-

dan muayene edilen çocukta tipik kulak 

zarı görünümünün tespit edilmesi ile 

tanı konur.  Hiperemik (dokunun fazla 

kanlanması) ya da ışık reflesini kaybet-

miş, matlaşmış, damarlanması artmış 

zarın varlığı, kimi zamanda net olarak 

hava sıvı seviyesi görülmesi ya da kulak 

zarında büzülme veya çekilme görülme-

si  tipiktir. Hastaya odyometrik ve timpa-

nometrik tetkiklerin yapılması gereklidir. 

İşitme tetkikinde hafif dereceli iletim tipi 

işitme kaybı varlığı olgunun ilerlemiş ol-

duğunun bir göstergesidir. 

Tedavi nasıl olmalıdır?

Orta kulakta sıvı birikimi olan çocuk-

ta amaç yeterli orta kulak havalanmasını 

sağlamak, var olan iltihabi durumu or-

tadan kaldırmak ve varsa enfeksiyonu 

gidermektir. Minimum 3-4 haftalık izlem 

veya medikal tedaviyle sonuç alınamı-

yorsa, tedaviye rağmen küçülmeyen ge-

niz eti gibi patolojilerin varlığında ve  ilk 

başvuruda 25 dB üzeri işitme kaybı mev-

cut olması durumunda vakit kaybetme-

den cerrahi müdahaleye geçilmelidir. 

Cerrahi olarak, enfeksiyon kaynağın-

da rol oynayan geniz etinin alınması ve 

östaki fonksiyonundaki çözülemeyen, 

kısır tıkanıklık döngüsünü kırmak ama-

cıyla kulak zarı üzerine minik ve kont-

rollü bir delik açılması işlemi yapılır. Bu 

esnada kulak içi sıvının akışına bakılarak 

ihtiyaç var ise ya da derin işitme kaybı 

varlığında zar üzerinde yaklaşık 6 ay 

süreyle kalacak ve sonra kendiliğinden 

atılacak olan “ventilasyon tüpü” adını 

verdiğimiz tüpler yerleştirilir.

Orta kulakta sıvı birikmesi problemi 

başarılı şekilde tedavi edilip, çocukta olu-

şabilecek istenmeyen etkilerin azaltıla-

bilmesi için hastaların düzenli bir şekilde 

takibi önemlidir. Hastalar gelişim çağın-

da oldukları için doğru tedavi olası doku 

bozukluğunun önlenmesi açısından son 

derecede önemlidir.

Sesli uyaranlara tepki verme-

me, örneğin sesin geldiği yöne 

başı çevirmeme

Hafif kulak ağrısı belirtisi ola-

rak kulaklarını tutma, irritabilite, 

uyku bozuklukları

Konuşma ve dil gelişiminde 

gecikme

Sık görülen orta kulak iltihabı atak-
ları

Denge sorunları, beceriksizlik ya da 
motor gelişimde gecikme

İşitme kayıpları; Çocuk tarafından 
ifade edilmese de dikkat eksikliği, dav-
ranış değişiklikleri, normal şiddette ko-
nuşmalara cevap vermeme, televizyon 
ya da müzik sesini çok açma, televizyo-
nu çok yakından izleme eğilimi

Okul başarısında azalma

Kulakta ara sıra, çok hafif seyreden 
kulak ağrısı ya da patlama veya açılıp 
kapanma sesi  gibi belirtiler aklımıza 
kulakta sıvı birikimini getirebilir.

Bebeklerde; Çocuklarda;
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HUZURSUZ
BACAK SENDROMU

Huzursuz Bacak 
Sendromunu Tetikleyen 
Hastalık ve Belirtiler

Şeker hastalığı

Demir eksikliği

Böbrek yetmezliği

Parkinson hastalığı

Periferik nöropati

Gebelik

Romatoid artrit

Huzursuz bacak sendromu, yattıktan sonra bacaklarda ortaya çıkan, genellikle uykusuzluğa 
yol açan, dolaşarak geçici olarak hafifletilebilen, tarifi zor bir rahatsızlık hissi, seğirme 
veya huzursuzluk olarak tanımlanır. 

Huzursuz bacak sendromu 
belirtileri nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu daha çok 

kadınlarda görülmektedir. Bu sendrom 

bacak haricinde nadir de olsa kollarda da 

ortaya çıkabilir. dikkat edilecek belirtiler;

Ağrı

Yanma

Zonklama

Elektrik çarpması hissi

Kaşıntı

Çekilme

Karıncalanma

Çok sayıda hasta bu hislerin dinlen-

me sırasında veya hareketsiz olduğun-

da ortaya çıktığını ve yalnızca yattıktan 

sonra olmadığını belirtmektedir. Belirtiler 

akşamları ya da geceleri kötüleşir ve ge-

nellikle sabahları kısa süreliğine bir rahat-

lama olabilir. Huzursuz bacak sendromu 

uyku kalitesini etkileyebilir. Bu hastaların 

çoğunluğu gece derin uykuya dalmakta 

çok zorlanır ve uyku bölünmeleri yaşaya-

bilir. 

Uyku eksikliği, ruh hali değişiklikleri, 

sinirlilik, depresyon, bağışıklık sisteminde 

zayıflık ile diğer fiziksel ve sağlık sorunla-

rına yol açabilir.

Huzursuz bacak sendromunun 

nedenleri 

1.Primer (idiyopatik) Huzursuz Bacak 
Sendromu

Huzursuz bacak sendromu, 45 ya-

şından önce başlar ve kalıtsal olma 

eğilimindedir. Bu tip sendrom çocukluk 

döneminde bile başlayabilir. Semptom-

lar zamanla kademe kademe daha da 

kötüye gidebilir. Huzursuz Bacak Send-

romunun en yaygın görülen türüdür.

2. Sekonder Huzursuz Bacak Sendromu
Sekonder, başka bir hastalık süreci 

veya rahatsızlığının yol açtığı anlamına 

gelir. Genellikle 45 yaşından sonra baş-

lar ve kalıtsal olma eğiliminde değildir. 

Bu tip hastalar daha ani bir başlangıç 

geçirirler ve zaman geçtikçe belirtiler 

genellikle kötüye gitmez.

Huzursuz bacak sendromu bir has-

talık veya ilaç tarafından tetiklenirse, et-

ken ortadan kalktığında düzelebilir. 

Huzursuz bacak sendromunun 
tanısı nasıl konulur?

Huzursuz bacak 

sendromunun ta-

nısı konulurken iyi 

bir tıbbi öyküye ve 

fizik muayene yön-

temine güvenilir. 

Doktor ayırıcı tanıyı 

düşünürken perife-

rik nöropati, radikü-

lopati (omurganın 

sinir sisteminin geri 

kalanına bağlayan 

sinir köklerine zarar 

veren hastalıklar) ve 

bacak kramplarına 

dikkat etmelidir. Bu 

hastalıklarda hare-

ket etme isteği daha 

azdır ve ağrı seviyesi daha farklıdır. Bazı 

antidepresanlar ve antipsikotik ilaçların 

bir yan etkisi olarak düşünülebilir. Bu 

ilaçların hastalığı tetikleyip tetiklemediği 

araştırılır.

Huzursuz bacak sendromunda 
tedaviye yardımcı yöntemler

Eğer bu rahatsızlığa neden olan bir 

hastalık söz konusu ise, öncelikle bu 

sağlık sorununun altında yatan hastalık 

tedavi edilir.

Ilık banyo ve masaj: Ilık banyo yap-

ma rahatlama sağlatabilir. Aynı şekilde 

bacaklara masaj yapılması da kasları ra-

hatlatabilir ve semptomların yoğunluğu-

nu azaltabilir.

Sıcak veya soğuk kompres: Bazıla-

rı sıcak pres tercih ederken, bazıları ise 

soğuk pres ile daha iyi rahatlama sağlar. 

Sıcaksoğuksıcak kompres ise bir başka 

rahatlama şekli olabilir.

Gevşeme teknikleri: Uzmanlar, stre-

sin huzursuz bacak sendromunu daha 

da kötüleştirebileceğini söylüyor. Gevşe-

me tekniklerinin huzursuz bacak send-

romu hastalarına çok fazla yardımcı ol-

duğu bilinmektedir.

Uyku rutini ve çevre: Yorgunluk, hu-

zursuz bacak sendromu olan hastalarda 

semptomların kötüleşme eğiliminde ol-

masına yol açabilir. Serin ve sessiz bir ya-

tak odası, insanlara daha iyi uyku sağlar. 

Egzersiz ve fiziksel aktivite: Egzer-

siz yapmak, huzursuz bacak sendromu 

belirtilerinin hafiflemesine yardımcı 

olabilir ancak daha da kötüleştirebilir. 

Hastaların çoğunluğu, hafif egzersizin 

semptomlara çok yardımcı olduğunu, 

ancak çok fazla egzersizin bazen kötü-

leştirdiğini belirtmektedirler.

Kafein: Bazı hastalarda kafeinin ta-

mamen kesilmesi veya azaltılmasına 

bağlı olarak semptomların iyileştiği gö-

rülmüştür. Kahve, çay, çikolata ve birçok 

gazlı içecek kafein içerir. 

Alkol: Alkolü bırakmanın da send-

rom üzerinde yardımcı etkisi olduğu gö-

rülmüştür.

Sigara: Tütün ürünleri bazı insanlar 

için huzursuz bacak sendromu tetikleyi-

cisi olabilir. 

Uzm. Dr. Özlem Çakır

ozlemcakir@centralhospital.com

Nöroloji



İdrar tutmak sakıncalı

Genellikle birçok kişide idrarı 

tutma gibi kötü bir alışkanlık da var-

dır. Oysaki idrarı uzun süre tutmak 

mesane kasının fazla gerilmesine 

yol açar. Bu durum sıkça tekrar 

edilirse de kas zayıflar ve idrar tam 

olarak boşaltılamaz. Bu nedenle id-

rar asla tutulmamalı, tuvalet ihtiyacı 

geldiğinde hemen giderilmelidir. 

Bunların yanı sıra kişisel temizliğe 

ve hijyene de dikkat edilmelidir. 

KIŞ AYLARINDA 
AYAKLARINIZI SICAK TUTUN

Kış aylarında idrar yolu 
enfeksiyonları artabilir

İdrar yolu enfeksiyonları mikroorganiz-

maların neden olduğu bir rahatsızlıktır. An-

cak soğuk hava gibi dış etkenler vücudun 

bağışıklık sistemini zayıflatabileceği gibi 

bazı bölgelerdeki (örneğin; idrar yolları, üst 

solunum yolları vs) kan akımını azaltarak 

veya mikroorganizmaları vücut dışına at-

maya yardımcı mekanizmaların çalışmasını 

engelleyerek enfeksiyonlara zemin hazır-

layabilir. Bu nedenle kış aylarında idrar yolu 

enfeksiyonlarında artışlar görülebilir. 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. 

Kadınlarda sistit, erkeklerde 
prostatit

İdrar yolu enfeksiyonu hem kadınlarda 

hem de erkeklerde görülebilir. Hastalık ka-

dınlarda sistit (idrar torbası iltihaplanması) 

veya böbrek enfeksiyonu (piyelonefrit) şek-

linde gelişirken, erkeklerde sistit, prostatit 

(prostat bezi iltihabı) veya piyelonefrit olarak 

ortaya çıkar. Ancak kadınlar erkeklere naza-

ran anatomik yapıları nedeniyle idrar yolu 

enfeksiyonlarına karşı daha yatkındırlar.

Sık idrara çıkma ve yanma 
varsa dikkat

İdrar yolu enfeksiyonu olan bir hasta-

da; sık idrara çıkma, acil idrara çıkma isteği, 

devamlı idrar yapma hissi, idrar yaparken 

yanma, kesik kesik idrar yapma, kötü ko-

kulu idrar, alt karın bölgesinde basınçağrı 

ve idrarda kan görülmesi gibi belirtiler göz-

lemlenir. Bu bulgulara bulantı, kusma, ateş 

ve titreme de eşlik ediyorsa enfeksiyon 

böbreklere geçmiş olabilir. 

Bol sıvı almayanlarda daha 
çok görülüyor

Soğuk hava yüzünden sıvı tüketimin-

de de azalmalar yaşanır. Bu durum da 

idrar yolu enfeksiyonlarına yol 

açabilir. Yapılan araştırmalar da 

günlük sıvı ihtiyacını yeterince 

karşılamayan kişilerde idrar yolu 

enfeksiyonuna yakalanma oranı-

nın daha fazla olduğunu belirti-

yor. Çünkü alının sıvının çokluğu 

idrar yollarında mekanik olarak 

temizlik yaparak mikropların üre-

mesine fırsat vermezler. Ayrıca 

belirtmek gerekir ki vücut; ihtiyacı 

olan sıvıyı alamazsa idrarın kon-

santrasyonunu arttırır. Konsantre 

idrar yani koyu renkli idrar mesa-

neyi rahatsız ederek sistit gibi bul-

guları ortaya çıkarabilir. Bu duru-

mu ayırabilmek için de “tam idrar 

tahlili” yaparak idrarda enfeksiyon 

varlığı ortaya konabilir.

Ayaklarınızı sıcak 
tutun

Kış aylarında özellikle ayakların ve ba-

cakların aşırı soğuk hava ile temas etmesi 

de idrar yolu enfeksiyonunu kolaylaştırır. 

Kış aylarında ayak ve bacak bölgesinin 

soğuğa maruz kalması damar duvarının 

kasılmasına sebep olur. Bunun neticesinde 

idrar yolu bölgesindeki mukozada kanlan-

ma azalacağından bu bölgeden girecek 

mikroplara karşı direnç de azalacaktır. İdrar 

yolu enfeksiyonu hastanın hayat kalitesini 

etkileyen bir hastalık olması dolayısıyla bu 

konuya dikkat edilmelidir.

Korunmak için..

Kış aylarında idrar yolu enfeksiyonla-

rına yakalanmamak için öncelikle soğuk 

havadan korunmak gerekir. Bu sebeple sı-

cak ortamlarda bulunulmalı, ayak ve bacak 

bölgesini sıcak tutacak pamuklu kıyafetler 

giyilmelidir. Günlük sıvı tüketimine de özen 

gösterilmelidir. Genellikle merak edilen 

konu gün boyunca ne kadar su içilmesi 

gerektiğidir. Günlük 2 litre ile 3 litre arasın-

da sıvı tüketilmesi 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 demektir. Çay, kah-

ve ve gazlı içecekler yerine su tercih edil-

melidir. Baharatlı ve ekşili gıdalardan uzak 

durulmalı, C vitamini yönünden zengin 

besinler tüketilmelidir. Sigara ve alkol kul-

lanımı varsa da bırakılmalıdır.

Tedavi sonrası idrar 
tetkikleri tekrarlanmalı

İdrar yolu enfeksiyonları genellikle an-

tibiyotiklerle tedavi edilir. Bu ilaçlar çoğun-

lukla 3, 7 ya da 10 gün süresiyle kullanılır. 

Kadınlarda enfeksiyon hafif derecedeyse 

3 günlük kısa bir antibiyotik tedavisi uygu-

lanabilir. Erkekler için de çoğunlukla ben-

zer bir tedavi yolu izlenir fakat tedavileri 

daha uzun sürelidir. Ancak erkek hastanın 

şikayetleri uzun süredir devam ediyorsa 

kronik prostat iltihabından şüphelenilebi-

lir. Kronik prostat iltihabı tedaviye direnç 

göstereceğinden iyileşme süreci zaman 

alabilir. Enfeksiyonun vücuttan tam olarak 

atıldığından emin olabilmek içinse tedavi 

sonrası idrar tetkikleri tekrarlanmalıdır. 

9.
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Soğuk hava, idrar yolu iltihabı riskini artıran nedenlerdendir. Kadınlarda ve kız çocuklarında 
daha fazla görülen bu hastalık, sık idrara çıkma, şiddetli ağrılara ve bazen de idrarda kanamaya 
yol açarak kişinin hayat kalitesini bozabiliyor. Soğuğun idrar torbasının üzerindeki olumsuz 
etkileri idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma ihtimalini artırabiliyor. İhmal edildiği takdirde 
ise ciddi böbrek enfeksiyonlarına  yol açabiliyor. 

Opr. Dr. Yusuf Temiz

yusuftemiz@centralhospital.com

Üroloji



SOĞUK HAVALARDA 
GÖZLERE DİKKAT

Kış aylarında soğuk havanın da etkisiyle birlikte alerjik göz enfeksiyonlarında 
artışlar görülebiliyor. Özellikle ofis, okul, kreş, toplu taşıma araçları, alışveriş 
merkezi gibi kapalı mekanlar ve klimalı ortamlarda mikrobik göz hastalıkları çok 
çabuk yayılabiliyor. Bu sebeple kırmızı göz başta olmak üzere gözde yanma, batma, 
sulanma ve kuruma gibi şikayetler çoğalabiliyor. 

Soğuk Havada Gözler 
Savunmasız Kalır

Kış aylarında vücut direncinde azal-

ma olduğu gibi, en hassas organlardan 

biri olan gözler de savunmasız hale gelir. 

Soğuk ve sert hava şartları, kişisel temizli-

ğe ve hijyene dikkat etmeme gibi neden-

ler enfeksiyonların bulaşmasını ve hızla 

yayılmasını kolaylaştırır. Ayrıca aşırı göç, 

toplumsal yapı ve ekonomik alanlardaki 

yetersizlikler de göz enfeksiyonlarına ya-

kalanma riskini artırır.

Kırmızı Göze Dikkat!

Kış aylarında yaşanan soğuk algınlığı 

ve boğaz enfeksiyonlarına sebep olan 

adenovirüsler, gözlere kolaylıkla bulaşa-

bilir. Adenovirüs (adenoviral keratokon-

jonktivit) çok kolay ve hızla yayılan bir 

hastalıktır. Bu sebeple enfeksiyon sonrası 

salgınlar görülebilir. Hastaların büyük bir 

çoğunluğunda adenovirus yüzünden 

gelişen kırmızı göz hastalığına rastlanır. 

Özellikle ofis, okul, kreş, toplu taşıma araç-

ları, alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlar 

ve klimalı ortamlarda çok çabuk yayılır.  

Görme Bozuklukları  
Kalıcı Olabilir

Enfeksiyon kapan gözlerde yaşarma, 

sulu ve beyaz akıntı, kızarma, çapaklanma, 

kuruma ve ışıktan aşırı rahatsız olma (fo-

tofobi) gözlemlenir. Hastalık 1 hafta10 gün 

gibi bir süreden sonra iyileşir. Ancak bazı 

hastalarda tedavi edilmediği takdirde kalı-

cı görme bozukluklarına da sebep olabilir. 

Ayrıca soğuk hava yüzünden göz çevre-

sinde ciddi hasarlar da görülebilir. Soğuğa 

maruz kalan ciltte kan dolaşımı yavaşlaya-

rak donma ve morarmalar oluşabilir.  

Bilgisayar ve Klima Göz 
Kuruluğuna Yol Açabilir

Ofis ortamında çalışan ve uzun süre 

bilgisayar karşısında durmak zorunda 

olan kişiler de risk altındadır. Bu kişiler-

de kuru göz hastalığı oldukça yaygındır. 

Odaklanma gerektiren durumlarda has-

tanın mevcut göz kırpma sayısı azalır ve 

gözler daha çabuk kurur. Göz kuruluğu; 

gözlerde batma hissi, sulanma ve kızar-

ma şeklinde kendini belli eder. Bu neden-

le çalışma ortamının nemlendirilmesi, 

gözlerin daha sık kırpılması ve uzman 

hekimin önerdiği gözyaşı damlalarının 

kullanılması gerekir. Kışın ısınma amaçlı 

kullanılan klimalar da belli aralıklarla ka-

patılmalı, mekan mümkün olduğunca 

havalandırılmalıdır. Klimanın uzun süre 

çalıştırılması gözlerde kuruluğa yol aça-

rak rahatsızlığa sebep olabilir.

Gözyaşı Kanalında  
Tıkanıklık Varsa...

Kış mevsiminde yaşanan göz enfek-

siyonlarının en belirgin özelliği bulguların 

öncelikle bir gözde daha sonra her iki 

gözde de etkisini göstermesidir. Gözlerin 

enfeksiyonlara karşı bir savunma siste-

mi vardır ancak enfeksiyonlar bulaşıcı 

olduğundan çok dikkat edilmelidir. Göz 

sağlığını koruyabilmek için kış ayların-

da gözlerin mutlaka korunması gerekir. 

Özellikle gözyaşı kanalı tıkanıklığı olan 

kişiler soğuk ve rüzgarlı havalardan daha 

fazla etkilenir ve şikayetleri artar. Gözyaşı 

tıkanıklığı gözlerde sulanmaya sebep ol-

duğundan bu tip hastaların çok dikkat et-

mesi gerekir. Sulanma sürekli bir hal alırsa 

cerrahi müdahale gerektiren durumlar 

gelişebilir. 

Eller Sık Yıkanmalı

Göz enfeksiyonları süresince yapılma-

sı gereken durumlar yaşanan belirtilere 

göre değişkenlik gösterebilir. Antibiyotik 

içerikli damlalar adenovirüs ve diğer viral 

göz enfeksiyonlarını iyileştirmez. Sadece 

bakteriyel göz enfeksiyonundan şüphe-

lenildiği durumlarda bakteriyel konjonk-

tivitin oluşmaması için kullanılır. Enfeksi-

yonların gözlere bulaşmaması için eller 

sıkça yıkanmalıdır. Özellikle kırmızı göz 

rahatsızlığı olan kişilerle yakın temastan 

kaçınılmalıdır. Bu göz enfeksiyonu bulaşı-

cı olduğundan hastaya ait havlu, kozme-

tik malzemeler ve krem gibi bakım ürün-

leri asla ortak kullanılmamalıdır.

10.
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Opr. Dr. Hasan Küçükşahin

hasankucuksahin@centralhospital.com

Göz Hastalıkları



Kışın gelmesine bağlı olarak oluşan 

her türlü riskten sakınmak, sağlıklı bir ha-

milelik geçirmeniz açısından önemlidir. 

Bağışıklık sisteminizin kuvvetli olması ve 

bebeğinize etki edebilecek durumlardan 

korunmak için özellikle beslenme, hijyen, 

kışlık giyim ve ilaç kullanımı gibi konular-

da titiz davranmanız gerekiyor.

Yeterli ve Dengeli Beslenin

Hamilelikte beslenmenize her za-

mankinden daha çok özen göstermeniz 

gerekir. Metabolizmanızı hastalıklara kar-

şı dirençli hale getirmenin en etkili yol-

larından biri “yeterli ve dengeli” beslen-

medir. Gün içinde her besin grubundan 

yeterli miktarda almanız ve ihtiyacınız 

olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin 

ve mineralleri besinlerden sağlamanız 

gerekir. Kış aylarında, bağışıklık sistemini 

destekleyen A ve C vitaminlerini turunç-

giller, havuç, brokoli, kabak, yeşil biber, 

karnabahar, yeşillikler vb. sebze ve mey-

velerden sağlayabilirsiniz. Taze sıkılmış 

meyve suları tüketebilirsiniz.

Bulunulan Ortamları 
Havalandırın

Kış aylarında çoğunlukla evlerde ya 

da kapalı yerlerde vakit geçirildiğinden, 

hamilelerin en çok dikkat etmesi gereken 

konulardan biri, sağlıklı havalandırmadır. 

Yetersiz havalandırma hem bulaşıcı has-

talıkların daha kolay yayılmasına sebep 

olur, hem de hava kirliliği faktörüyle be-

beğinize zarar verebilir. Temizlik için kul-

lanılan kimyasallar, merkezi ısıtmasoğut-

ma sistemleri ve nemli mobilyalar da bu 

kirliliği tetikler. 

Yoğun hava kirliliği yaşanan bir şehir-

de yaşıyorsanız, kışın bu havada bulunan 

toksik maddeleri teneffüs etmeniz, özel-

likle bebeğinizin organlarının oluştuğu 

ilk üç aylık dönemde, bebeğinize zarar 

verebilir. Şehirdeki hava kirliğinin arttığı 

dönemlerde fazla dışarı çıkmayarak, şe-

hir şebeke suyunu içmeyerek ve yemek-

lerde kullanmayarak, önlem alabilirsiniz.

Sigarayı Hamile Kalmadan 
Önce Bırakın

Hamile kaldığınızı öğrendiğiniz an, siga-

rayı bırakmış da olsanız, pasif sigara içiciliği 

bebeğinizde rahim içi gelişme geriliği, dü-

şük doğum ağırlığı, öğrenme ve davranış 

bozuklukları ile bazı çocukluk çağı kanser 

risklerini arttırır. Evinizin hiçbir yerinde siga-

ra içilmesine izin vermemeli ve sigara kulla-

nılan, havalandırması olmayan cafe, resta-

urant gibi mekanlardan uzak durmalısınız.

Cilt Bakımı Önemli

Hamileliğiniz süresince cildiniz daha has-

sas olacak ve daha çok bakıma ihtiyaç duya-

cak. Özellikle soğuk havalarda cildiniz kuru-

yup çatlayabilir ve bu çatlaklar da enfeksiyon 

riskini arttırır. Bu nedenle el ve yüz yıkamada 

soğuk su yerine ılık su kullanmalısınız.

Polyester ve Sentetik 
Kumaşlara Dikkat

Kışın hamile giyiminde tek parça ka-

lın kıyafetler yerine, kat kat, rahatsızlık 

vermeyecek yumuşak kıyafetler giyilme-

si önerilir. Polyester ve sentetik kumaşlar 

yerine pamuklu kumaşları tercih etmeli 

ve aşırı terlemekten de kaçınmalısınız. 

Hamilelikte Soğuk Algınlığı 
ve Grip

Hamilelik döneminizde hafif bir so-

ğuk algınlığına yakalanmanız, büyük bir 

olasılıkla bebeğinize zarar vermez çünkü 

grip virüsünün bebeğe geçmesi, sık rast-

lanan bir durum değildir. Fakat bu hafif 

rahatsızlığınızın ağırlaşmasını engelleme-

li, zatürre veya bronşite dönüşmemesi 

için tedbirler almalısınız.

Rahatsızlığı hissettiğiniz anda hemen 

yatıp dinlenin ve bol bol sıvı tüketin.

Doktorunuza danışmadan kesinlikle 

ilaç kullanmayın.

Beslenmenize özellikle dikkat edin ve 

iştahsız olsanız dahi kesinlikle aç kalma-

yın. 

Burun tıkanıklığı ve geniz akıntıların-

da, yatarken başınızın altına bir iki yastık 

ekleyerek, başınızı daha dik konumda tu-

tabilirsiniz.

Burun tıkanıklığı için tuzlu su ya da 

okyanus suyu kullanılabilirsiniz.

Durumunuz üç gün içerisinde düzel-

mezse, öksürük ve ateş varsa, nefes al-

mada zorluk yaşıyorsanız ve hamileliğin 

son üçüncü ayındaysanız vakit kaybet-

meden doktorunuza başvurunuz.

KIŞ AYLARINDA 
HAMİLELİK

Opr. Dr. Fatmanur Temel

fatmanurtemel@centralhospital.com

Kadın Hastalıkları ve Doğum



005DAA

centraltr centralhospital centraltr

12.
Sayfa

37. haftadan önce doğan tüm bebekler “prematüre” olarak adlandırılıyor. Peki, 
sabredemeyen ve dünyaya olması gerekenden daha erken “merhaba” diyen bebekler 
hakkında ne kadar bilgiye sahibiz?

Prematüre Deyince Ne 
Anlıyoruz?

Normal olarak adlandırılabilecek bir 

gebelik süresi 38 ila 42 hafta aralığında 

tamamlanır. Fakat çeşitli nedenlerden 

dolayı 37 haftayı tamamlayamayan ve 

erken doğan bebekler prematüre olarak 

adlandırılır. Örneğin; bebek 29 haftalık 

olarak dünyaya gelmişse asıl doğumuna 

11 hafta daha vardır. Bu bebekler 40 haf-

talık olana dek hekim gözetimi altında tu-

tulur. Ayrıca kilosu 2500 gr’dan az, boyu 

ise 47 cm’den kısa ise bebek prematüre 

olarak kabul edilebilir.

Prematüre Bebekler Ne 
Zaman Hastaneden Taburcu 
Olabilir?

Prematüre bebeklerin taburcu ola-

bilmeleri için birtakım şartların yerine 

getirilmesi gerekir. Bebeğin solunum 

problemi çözülmüşse, beslenme ihtiya-

cını karşılayabilecek kadar emme yetisi 

gelişmişse, kilosu 1800-2000 gram ağırlı-

ğına ulaşmışsa, bebek kuvöz ortamından 

ayrıldığında kendi ısısını koruyabiliyorsa 

hastaneden taburcu olabilir. Prematüre 

bebekler bu özelliklere ise 34. haftaya 

ulaşmalarıyla birlikte sahip olabiliyorlar. 

Bu bebeklerin eve çıkabilmeleri için aile-

nin bebeğe bakabilecek bilgi ve beceride 

olması da büyük önem taşır.

Prematüre Bebeklerin Evde 
Bakımı Nasıl Olmalıdır? 

Bebeğin beslenme düzenine dikkat 

etmek oldukça önemlidir. Prematüre be-

bekler en az 3 saatte bir beslenmelidir. 

Tabii bebek daha erken acıkıyorsa besle-

me daha öne çekilebilir. Besleme işlemi 

ise varsa öncelik olarak anne sütüyle, 

yoksa prematüre mamasıyla yapılabilir. 

Bebek beslenirken günde 20 – 30 gr al-

ması hedeflenmelidir. 

Prematüre bebeklerin ilaç takibi de 

bu süreçteki önem taşıyan noktalardan-

dır. Bebeğin alması gereken vitamin ve 

demir takviyelerini süte karıştırmak yeri-

ne direkt olarak ağız yoluyla verilmelidir. 

Çünkü vitamin ve demir ilaçları süt ile bir-

leştiğinde etkilerini yitirir. 

Prematüre bebeklerin bakımı sırasın-

da hijyen kurallarına iki kat daha fazla 

dikkat edilmelidir. Anne babalar bebe-

ği kucağına almadan, emzirmeden ya 

da mama ile beslemeden önce ellerini 

sabunlu su ile iyice yıkamalıdır. Enfeksi-

yonel hastalık geçiren aile üyeleri hane 

içerisinde maske takmalıdır. Ayrıca be-

bek taburcu olduktan sonra en az 2 ay 

evden çıkarılmamalı, bebek evdeyken de 

bu süreç içerisinde ev toplantıları yapıl-

mamalıdır.

Prematüre bebeklerin günde en az 14 

saat uyutulması, 2-3 günde bir de yıkan-

maları gerekir. Yıkama sayısı ise haftada 

en az 2 olmalıdır. 

Prematüre bebeklerde sıklıkla ani 

beşik ölümleri görülebildiğinden uyku 

pozisyonuna da ayrıca dikkat etmek ge-

rekiyor. Prematüre bebeklerde en uygun 

uyuma pozisyonu yüzüstüdür. Bebek 

sert sayılacak bir yatakta uyutulmalı, 

yatak ise koruyucu görev üstlenecek 

yumuşak yastıklarla çevrilmelidir. Ayrıca 

henüz başını kaldıramayan ve tehlike 

anında kendini koruma özelliğine sahip 

olamayan prematüre bebekler, ince yor-

gan ve battaniyeler ile örtülmelidir. 

Prematüre bebekler, taburcu olduk-

tan sonraki ilk bir ay boyunca yaklaşık 

35 derece oda sıcaklığında tutulmalıdır. 

Fakat bu sıcaklık her bebeğe göre değiş-

kenlik gösterebilir. Bu nedenle mevcut 

ısıda bebeğin burnu ya da kulaklarının 

üşüdüğü fark edilirse sıcaklık biraz arttı-

rılabilir. Bu sırada belli aralıklarla bebeğin 

vücut ısısı da kontrol edilmelidir. Bebeğin 

vücut ısısı 37 derecenin altına düşmeme-

lidir.

Prematüre Bebekler Ne 
Zaman Normal Akranlarını 
Yakalayabilir?

Prematüre bebeklerin yaşıtlarını yaka-

layabilmesi, bebekten bebeğe değişiklik 

gösterebilir. Genel olarak prematüreler 

2 yaşına girdiklerinde yaşıtlarına ulaşabi-

lir. Ancak bazı bebekler akranlarını daha 

erken yakalayabildiği gibi, bazı bebekler 

için bu süreç daha da uzun olabiliyor. Bu 

durum da prematüre bebeklerin yenido-

ğan döneminde yaşadıkları komplikas-

yonlara göre değişkenlik gösterebiliyor.

PREMATÜRE BEBEK
AILELERINE ÖNERILER

Prematüre Bebeklerin 
Daha Sık Doktor 
Kontrolünden Geçmelidir.  

Prematüre bebeklerin normal 

doğan bebeklere oranla daha sık 

doktor kontrolünden geçmeleri 

gerekir. Bilhassa işitme ve görme 

tarama testleri hekim önerisi al-

tında yapılmalıdır. Ayrıca kemikte-

ki mineral derecesi azlığı ve kan 

düşüklüğü de prematüre bebek-

lerde görülen diğer önemli sorun-

lardandır. Bu nedenle prematüre 

bebekler kan tetkikleriyle de takip 

edilmelidir.

Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk

hasanunluturk@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Çocuk hekimlerinin görevini; koruyu-

cu hekimlik ve tedavi edici hekimlik ola-

rak iki başlık altında toplayabiliriz. 

Koruyu hekimlik; amacı çocukların 

daha az hasta olmasını ve hasta olurlar-

sa da hastalığın daha hafif seyretmesini 

sağlamaktadır.

Tedavi edici hekimlik; Çocuklar hasta 

olduktan sonra onu en iyi şekilde tedavi 

etmektir. Çocukların bağışıklık sisteminin 

gelişmesinde bebeğin anne rahmindeki 

ömrü 280 gün, doğumdan itibaren anne 

sütüyle beslendiği 720 gün, toplam ilk 

1000 gün çok önemlidir. Bu dönemde 

anne ve bebeğe gösterilen ilgi, bakım, 

beslenme, aşıların yapılması ve hastalıkla-

rın zamanında tedavi edilmesi gibi koru-

yucu hekimlik ne kadar iyi olursa geri ka-

lan ömürleri de o kadar sağlıklı olacaktır.

Anneler hamilelik ve emzirme 
süresince nelere dikkat 
etmelidir?

İyi bakım, düzenli ve dengeli beslen-

me, sık el yıkama ve bol sıvı tüketmesi,

Alkol ve sigaradan,  kola gibi asitli içe-

ceklerden uzak durması, 

Aktif bir yaşam, düzenli ve yeterli de-

recede bir uyku düzeni olması,

Aşırı yorgunluk ve stresten uzak, psi-

kolojik olarak desteklenen mutlu bir aile 

ortamı olması,  

Gereksiz ilaç (antibiyotik, grip ilaçları 

vs.) kullanımından kaçınması, 

Hasta kişilerden ve kalabalıktan müm-

kün olduğu kadar uzak durması, hem an-

nenin sağlığı, hem de anne rahmindeki 

çocuğun sağlığı açısından önemlidir. 

Anne tıbbi bir zorunluk 
yoksa normal doğumu tercih 
etmeli…

Normal doğum yapmanın anne açı-
sından avantajları: Doğum sonrası en 

kısa zamanda bebek anne kucağına veri-

lerek anneçocuk arasında duygusal bağ 

kurulur ve bebeğe ilk koruyucu süt verilir. 

Ayrıca anne birkaç saat içerisinde 

normal aktivitesine başlar, istediğini yiye-

bilir, hastanede kalma süresi de kısalmış 

olur.

Normal doğum yapmanın bebek 
açısından faydaları: Bebek anne rahmin-

deyken ciğerleri suyla doludur. Doğum 

kanalından geçerken sıkışan bebek, ak-

ciğerlerindeki suyu atarak soluk alıpver-

meye başlar. Sezeryanla doğan bebekler-

deki gibi akciğerlerdeki suyu tamamen 

atamamaya bağlı solunum sıkıntısı ne-

deniyle kuvözde yatma ihtimali azalmış 

olur. Ayrıca normal doğumla dünyaya 

gelen bebeklerin, doğum sırasında do-

ğum kanalında tanıştığı probiyotikler sa-

yesinde alerji ve enfeksiyonlardan korun-

muş olurlar.

Bebeğin anne rahmindeki ve 
doğum sonrası süt çocukluğu 
dönemi nasıl olmalıdır?  

Beyinzeka ve bağışıklık sistemi ilk 

1000 günde hızla gelişir. Gelecekte be-

yinzeka ve tüm vücut sağlığını büyük öl-

çüde etkileyen bu süreç bebeğin doğum 

sonrasında da iyi bakım ve beslenmesi 

(anne sütüyle besleme), aşılarının tam 

yapılması gibi şeylere dikkat edilmesi ge-

rekir.

Aksi takdirde çocuklarda;

Fiziksel, beyinsel ve metabolik fonksi-

yonların bozulmasına,

Kronik hastalıkların (tansiyon, kalp, şe-

ker, obezite gibi)  artmasına,

İmmun sistemin bozulmasına, dola-

yısıyla çocuklarda sık görülen solunum 

yolu ve barsak enfeksiyonlarının artma-

sına yol açar.      

Bebeğin doğum sonrası 720 
günlük (2 yıl) döneminde neler 
yapılmalı?

İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli,6.

aydan sonra ek gıdalarla birlikte toplam 

2 sene anne sütüne devam edilmelidir. 

Anne hasta, gebe ve adet görüyor olsa 

bile, sütü her zaman bebek için en iyi be-

sindir,  emzirmeye devam etmeli ve ken-

di beslenmesine de özen göstermelidir.

Annelere tavsiyeler; 

Çocukları çay, kola gibi içecek, 

aburcubur, fast food gibi yiyeceklere 

alıştırmamalı,

Akşam erken uyumaları, düzenli ve 

yeterli derecede uyku düzenlerinin olma-

sı sağlanmalı,

Elleri sık yıkamalı, günde 2 sefer dişler 

fırçalanmalı,

Aktif bir yaşam tarzı olmalı, spora 

yönlendirilmeli,

Özellikle salgın zamanı çocuklar park 

gibi açık havalı yerlere çıkarılmalı,

Aşılarının (bağışıklama)  tam olarak 

yapılması sağlanmalı,

Doktorun önermediği gereksiz ilaç 

(antibiyotik, grip ilaçları vs.) kullanımın-

dan kaçınmalı,

Hasta kişilerden, kalabalıktan, siga-

ra kokusundan mümkün olduğu kadar 

uzak durmalı,

Kışın oda sıcaklığı 20-24 derce, nem 

oranı % 40-50 civarında olmalı ve odası 

havalandırılmalı,

Çocuklar mevsime uygun giydirilme-

li, kalın kıyafet giydirilmemeli. Kıyafetleri 

üşütmeyecek ve terletmeyecek şekilde 

olmalı,

Aşırı hijyenden kaçınılmalı.

Bağışıklık sisteminin iyi gelişmesi için 

çevredeki mikroorganizmalarla da (okul 

gibi kalabalık ortam) tanışmalı ve savun-

ma tecrübesi kazanmalıdır. Çocuk ne 

kadar çok yaşadığı çevreyle ilişkideyse, 

yaşıtlarıyla oynuyor, çimene basıyor ve 

toprakla oynuyorsa o kadar çok bağışık-

lık sistem güçlenir. 

Bir çocuğun senede 7-10 kez solu-

num yolu enfeksiyonu geçirmesi de son 

derece normal ve bağışıklık sistemini 

güçlendiren bir durumdur.

Uzm. Dr. Erdem Toprak

erdemtoprak@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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Çocuk sahibi olmak, hiç kuşkusuz dünyanın en güzel olaylarından biridir. Fakat 
günümüzde söz konusu olan eğitim veya kariyer planları, sağlam bir maddi güvenceye 
sahip olmak ve psikolojik olarak anneliğe hazırlanmak gibi sebepler, çocuk sahibi 
olma hayallerinin daha ileri tarihlere ertelenmesine yol açabiliyor. Ayrıca çeşitli sağlık 
sorunları nedeniyle geciken gebelikler de ileri yaş hamileliğinin önemli nedenleri 
arasında yer alıyor. 

40 Yaş Ve Üzeri Gebelikler 
“İleri Yaş Hamileliği” Olarak 
Kabul Ediliyor

Geçmiş yıllarda kadınlar, dönemin 

şartları nedeniyle erken yaşta çocuk sa-

hibi oluyordu. Hatta 35 yaş ve üstü gebe-

likler “yaşlı hamilelik” olarak adlandırılıyor-

du. Ancak gelişen yaşam koşulları, artan 

eğitim ve kariyer hedefleri nedeniyle bu 

durum 40 yaş üzeri için kabul edilir hale 

geldi. Geç yapılan evlikler ve ardından ge-

len çocuk sahibi olma planları ise akıllara 

birtakım soruların gelmesine neden ol-

maya başladı. Burada bilinmesi gereken 

en önemli nokta, ileri yaş hamileliklerinin 

birtakım sorunları da beraberinde getire-

bildiğidir.

Anneyi Hem Fizyolojik Hem 
Psikolojik Olarak Etkileyebiliyor

40 yaş ve üzerindeki her hamilelik 

ileri yaş hamileliği olarak kabul edilir. İleri 

yaşta hamile kalmak bir kadını hem fiz-

yolojik hem de psikolojik açıdan olumlu 

ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrı-

ca bebek açısından da bazı riskler oluş-

turabilir. Yaşın ilerlemesi sebebiyle anne 

adayında diyabet, hipertansiyon, böbrek 

ve kalpdamar hastalıkları gibi bazı kronik 

hastalıklar meydana gelebilir. Özellikle 

hipertansiyon anne ve bebek sağlığını 

ciddi yönde etkileyebilir. Eğer anne ada-

yında kronik hipertansiyon mevcutsa 

gebelik zehirlenmesine (preeklampsi) 

zemin hazırlayabilir. Kronik rahatsızlıklar 

ayrıca erken doğuma da sebep olabilir.

Ileri Yaş Gebelik Riskleri Arttırır

İleri yaşla birlikte kadının yumurta 

sayısı ve kalitesinde azalma olduğundan 

erken doğum veya düşük ihtimali de 

yüksek olabilir. Bu durumlar yaşanmasa 

dahi doğum sonrasındaki kanamaların 

ileri yaşlarda daha fazla olduğu da bilin-

mektedir. Bunun yanı sıra anne adayının 

ileri yaşından dolayı kromozom sayısı 

düşebilir ya da yükselebilir. Bebekte kro-

mozom bozukluklarına bağlı anomaliler 

meydana getirebilir. Bu nedenle ileri yaş 

hamileliklerinde birtakım testlerin yapıla-

rak bebekte genetik problemlerin olup 

olmadığını tespit edilebilir.

Yaşı Ilerledikçe Doğurganlık Azalır

Kadınların ilerleyen yaşına paralel ola-

rak doğurganlıklarının azalmasının nede-

ni yaşa bağlı gelişen değişikliklerdir. Çün-

kü bir kız çocuğu yumurtalıklarında bir 

milyondan fazla yumurtaya sahip olarak 

doğarken, ergenlik dönemine geldiğin-

de bu sayı 300 bin oranına düşer. Kalan 

yumurtalar ise, ilerleyen yıllar içerisinde 

aylık adet döngüsünde, yaşanan hamile-

liklerde, doğum kontrol veya kısırlık teda-

vilerinde yavaş yavaş yok olur. Tüm yaşa-

nan bu süreç ileri yaşlarda doğurganlığın 

azalmasına hatta kimi zaman yok olma-

sına yol açar.

Ileri Yaş, Aşılama Ya Da Tüp 
Bebek Başarısını Da Etkiliyor

Biyolojik sebeplerden dolayı 30 yaş 

altında hamile kalma şansı yüzde 20 

iken, bu oran 40 yaş üzerinde yüzde 5’e 

kadar düşebiliyor. Aşılama ya da tüp be-

bek gibi tedavilerde ise 40 yaş üzerinde 

gebe kalma şansı çok az oluyor. Çocuk 

sahibi olmak isteyen genç çiftlerin, aşı-

lama veya tüp bebek tedavisine 1 yıl, 40 

yaş üzeri çiftlerin ise 6 ay başarısızlıktan 

sonra başlamaları gerekiyor.

Ileri Yaş Gebelik Planları 
Erkekler Için De Kritik

Geçen yıllarla birlikte yaşlanan yalnız-

ca kadınların yumurtalıkları olmuyor. Er-

kek spermleri de ilerleyen yaş sebebiyle 

çeşitli değişiklikler gösteriyor. Daha basit 

açıklamayla, erkek spermlerinde değişik-

ler yaşanmaya başlıyor ve sperm kalite-

sinde bozulmalar görülebiliyor. Üstelik 

bu değişikliklerin yaşanması için erkeğin 

yaşının çok fazla ilerlemesine gerek ol-

mazken, 38 yaşından sonra spermlerde 

bozulmalar baş gösterebiliyor. Yani nasıl 

ki kadınların yumurtalarında azalmalar 

başlıyorsa erkeklerde de sperm sayısında 

düşüş yaşanıyor. Bu durum da yetersiz 

spermlerin yumurtayı dölleyememesiyle 

sonuçlanıyor.

KARİYER HEDEFLERKEN
ANNELİĞİ UNUTMAYIN
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Hekim Kontrolü Şart

Geç yaşta hamile kalmayı 

planlayan kadınların hamile kal-

mayı denemeden önce bazı ön-

lemler alması gerekiyor. Özellikle 

yaşam şekillerine, beslenme ve 

uyku düzenlerine özen gösterme-

leri şarttır. Mevcut olan herhangi 

bir rahatsızlık var ise uzman he-

kim kontrolünde gebelik planlan-

malıdır. Ayrıca kadının yumurtalık 

tüplerine ve eşlerinin spermlerin-

de herhangi bir sorun olup olma-

dığını belirlemek içinse bazı test-

ler uygulanmalıdır.

Opr. Dr. Cengizhan Kolata

cengizhankolata@centralhospital.com

Kadın Hastalıkları ve Doğum



15.
Sayfa

Anne babalar, kimi zaman çocuklarını 

yönlendirirken bazı uygunsuz tutumlarda 

bulunabiliyor. Öyle ki çocuğu uyarmak iste-

dikleri durumlarda hatalı ikazlar yapabiliyor-

lar. Fakat uyarı yönteminin çocuk gelişimin-

de büyük önem taşıdığı bilinmelidir. 

Çocuğa karşı, “Etrafa zarar veriyorsun, 

çok yaramazlık yapıyorsun, çevreni rahat-

sız ediyorsun” gibi telkinlerde bulunmak 

yerine, “Bu konuda daha dikkatli olabilirsin, 

nazik davranmalısın ya da daha sakin yak-

laşabilirsin” gibi uyarı cümleleri seçilmelidir. 

Çünkü ebeveynlerin tutumları ve davranış-

ları çocukların psikolojilerini olumsuz yönde 

etkileyebilir.

Hatalı Davranışların Tek 
Sorumlusu Çocuk Değil

Gelişim dönemindeki çocuklar konusun-

da ailelerin çoğunlukla şikayetleri çocukların 

söz dinlememeleridir. Burada tek sorumlu-

nun çocuk olmadığı unutulmamalıdır. Çün-

kü aileler, her ne kadar iyi niyetli uyarılarda 

bulunsa da ikazların türü beklenmedik so-

nuçlara yol açabilir. 

Örneğin; şiddet uygulayan bir çocuğa, 

kardeşine zarar veriyorsun” demek yerine, 

“kardeşine vurmamalısın, güzelce vakit geçi-

rin” gibi uyarılar yapılabilir. 

Çocuğa Ne Yapması Gerektiğini 
Anlatın

Çocukları uyarırken genellikle onlara 

neyi yapmaması gerektiği vurgulanır. Fakat 

çocuğun yönlendirilmeye ihtiyaç duyduğu 

nokta; ne yapmaması değil, nasıl davranma-

sı gerektiğidir. “Dikkat et, yapma, etme” gibi 

telkinler, çocuğun yalnızca karmaşa yaşama-

sına ve hatalı davranışlarına devam etmesi-

ne neden olur. 

Örneğin; oyuncaklarını dağıtmasından 

hoşnutsuzsanız çocuğunuza “etrafı dağıtma, 

senin yüzünden çok yoruluyorum” demek 

yerine, “oyuncaklarını topla ki kaybolmasın” 

ya da “oyuncaklarını topla, bir daha oyna-

mak istediğinde onları rahatlıkla bulabilesin” 

demeniz daha net bir bildirim olacaktır. Böy-

lece çocuk, eleştirildiğini değil, doğru olana 

yönlendirildiğini hissedebilir.

Uyarı Sırasında “Sen Dili” 
Suçlayıcı Olabilir

Çocukları herhangi bir konuda uyarırken 

eleştirel olmamak adına, “sen” yerine “ben” 

dilini tercih etmek de başka bir yol olabilir. 

Örneğin; konuşma sırasında araya giren ço-

cuğa “sözümü kesiyorsun” uyarısı yapmak 

yerine, “sen araya girdiğinde ben anlataca-

ğım şeyleri unutuyorum ve bu durum beni 

üzüyor” demek çocuk için daha az rahatsız 

edici olacaktır. 

Böylece çocuk, hem karşı tarafa hisset-

tirdiği duygunun farkına varacak hem de 

kendini suçlanmış hissetmeyecektir.

Uyarmak Yerine Yönlendirin

Çocuklara hangi konuda uyarı yapılırsa 

yapılsın, muhatap alınan kişinin küçük de 

olsa bir birey olduğu unutulmamalıdır. Onla-

rın da duygularının olduğu ve kırılabildikleri 

bilinmelidir. 

Çocukların dikkatini bir noktaya çekmek 

istediğinizde neyi yapmalarını istemediğinizi 

değil, nasıl davranmalarını beklediğinizi dü-

şünün ve uyarılarınıza bu yönde karar verin. 

Böylece iki tarafta da olumsuz bir etki 

oluşmayacaktır. Bilinmelidir ki; mutlu top-

lumlar inşa edebilmenin yolu mutlu çocuk-

lar yetiştirmekten geçer.

Şüphesiz her ebeveyn, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmenin hayallerini kurar. 
Fakat bu hayali gerçekleştirirken izlenen yollar her zaman istenen noktaya ulaştırmaz. 
Çocukların dikkatini çekmek için bulunulan uyarılar da bunlardan biridir. Hatalı 
telkinler çocuğun dikkatini ilgili konuya çekse de, çocukta psikolojik olarak bazı etkilere 
sebep olabiliyor.

ÇOCUĞUNUZLA DOĞRU
İLETİŞİM KURUN

Uzm. Klnk. Psk. Aycan Bulut

aycanbulut@centralhospital.com

Psikoloji
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KIŞ ‘FAZLA KİLO
MEVSİMİ’ OLMASIN

Kış Aylarında 
Mevsimine Uygun 
Meyve Ve Sebzeler 
Tüketilmeli

Kış mevsiminde dü-

şen sıcaklıklar ile grip, 

soğuk algınlığı gibi has-

talıklara yakalanma riski 

de yükseliyor. Bu hasta-

lıklarla karşılaşmamak 

için ise bağışıklık siste-

mini güçlendirilmek ve 

korumak büyük önem 

taşıyor. Bunun yolu da 

sağlıklı beslenmekten 

geçiyor. Kışın tüm bu 

problemlerden koruna-

bilmek için, mevsimin 

getirdiği meyve sebze-

lerden yeterli ve dengeli 

şekilde faydalanmak 

gerekiyor. Çünkü mevsi-

minde yetişen her seb-

ze ve meyve, vücudu o 

mevsimin hastalıklarına 

karşı koruyan içeriklere sahiptir.

Güne Sağlam Kahvaltı Ile Başlanmalı

Her mevsim olduğu gibi kış mevsi-

minde de güne muhakkak kahvaltı ile 

başlanmalıdır. Sabah yapılacak sağlam 

bir kahvaltı vücut direncini korurken, me-

tabolizma hızının düşmesine de engel 

olur. Ayrıca gün içerisinde özellikle ara 

öğünlerde küçük bir avuç kadar badem, 

fındık ve mandalina gibi meyveler tüketil-

melidir. Bunların yanı sıra haftada 2 defa 

balık, 1 kez de kurubaklagil tüketimi vücu-

dun toparlanmasına katkı sağlayacaktır. 

Günde en az 1,5 litre su şart

Kış beslenmesinde diğer bir önemli 

nokta, her mevsim olduğu gibi bu aylarda 

da bol su tüketimidir. Soğuyan havalarla 

birlikte daha çok sıcak içeceklere rağbet 

edilmesi su tüketiminin unutulmasına yol 

açıyor. Ayrıca soğuk havalarda susuzluk 

hissi fark edilemeyebiliyor. Fakat bilinme-

lidir ki çay ve kahve tarzı içecekler, suyun 

yerini tutmamasının aksine vücuttan 

su atımına sebep oluyor. Bu da vücutta 

daha fazla su ihtiyacı oluşmasına zemin 

hazırlıyor. Eğer kış aylarında sıklıkla sıcak 

içecek tüketiliyorsa günde minimum 1,5 

litre su içilmesi gerektiği unutulmamalı-

dır. Egzersiz programı uygulanıyorsa bu 

miktar daha da arttırılmalıdır.

C Vitamini, Protein Ve Demir Içeren 
Gıdalar Sofradan Eksik Edilmemeli

Kışın yavaşlayan bağışıklık sistemi, 

portakal, mandalina, greyfurt gibi C vita-

mini bakımından zengin turunçgiller ve 

nar, elma, ayva gibi mevsim meyveleri ile 

güçlendirilmelidir. Ispanak, pazı, lahana, 

karnabahar, Brüksel lahanası, kereviz, pı-

rasa gibi sebzeler de kışın sofralardan ek-

sik edilmemelidir. Kırmızı et ve yumurta 

gibi hayvansal besinler protein, demir ve 

çinko, kış mevsiminin getirdiği balıklar ise 

iyi bir selenyum kaynağıdır. Bu nedenle 

hayvansal proteinin yanısıra “haftada en 

az 1 gün balık” kuralına muhakkak uyul-

malıdır. 

Kuru Baklagil, Yağlı Tohumlar Ve 
Posalı Meyvelerin Tüketimi Önemli

Toplumumuzda sıkça tüketilen kuru 

baklagiller, iyi birer bitkisel protein kayna-

ğı olmakla birlikte önemli oranda demir, 

çinko ve selenyum içerir. Fındık, badem, 

ceviz gibi yağlı tohumlar da 

magnezyum, selenyum ve 

çinko bakımından oldukça 

zengindir. Havuç ve balka-

bağı A vitamininin öncüsü 

beta karoten kaynağıdır. 

Sarımsak ve soğan ise anti-

mikrobiyal ve antiviral içeri-

ği ile halk arasında bilindiği 

gibi antibiyotik bir etkiye 

sahiptir. Ayrıca posa içeriği 

yüksek meyve ve sebzeler 

de sindirim mekanizması-

nın, dolayısıyla bağışıklık sis-

teminin korunmasında pay 

sahibidir.

Daha Güçlü Bir 
Bağışıklık Sistemi 
Için Probiyotiklere Yer 
Açılmalı

Hareketsizliğe ve bes-

lenmeye bağlı olarak oluşan 

bağırsak problemlerini en 

aza indirmek için beslen-

mede muhakkak probiyotik gıdalara yer 

açılmalıdır. Yoğurt, kefir, turşu önemli 

probiyotik kaynaklarındandır. Ayrıca pro-

biyotikler bağışıklık sisteminin güçlen-

dirilmesinde de büyük öneme sahiptir. 

Kış mevsiminde bağışıklık sistemine ba-

haratlar ile destek olmak gerekir. Özellik-

le zencefil, zerdeçal, kekik ve karabiber 

yemeklere ya da çaylara mutlaka yeterli 

miktarda eklenmelidir. Bu baharatlar in-

sanın içinin ısınmasına da katkı sağlaya-

caktır.

Haftanın 3 günü egzersiz yapılmalı

Kış mevsiminde azalan fiziksel aktivi-

te, gecelerin uzaması ve yemeklerin gece 

geç saatlerde yenmesi vücut ağırlığına 

artış olarak yansıyabiliyor. Bu artış da, 

mevsimsel depresyonu beraberinde ge-

tirebiliyor. Hem kilo artışını hem de dep-

resyon belirtilerini ortadan kaldırabilmek 

için ise düzenli fiziksel aktivite gerekiyor. 

Çünkü kış aylarında, vücutta hormonal 

olarak daha fazla yağlanma meydana ge-

lir ve vücut, daha fazla egzersize ihtiyaç 

duyar. Bu nedenle haftanın en az 3 günü, 

40 dakika süreli ve tempolu egzersizler 

yapılmalıdır. Böylece zihni boşaltma fırsa-

tı bulunurken vücut ağırlığı da korunabilir.

Güneş ışınları 
değerlendirilmeli

Kış mevsimi denildiğinde akıl-

lara ilk olarak yağmurlu ve kasvet-

li havaların hakim olduğu bir gö-

rüntü gelse de elbette durum her 

zaman aynı olmaz. Kış aylarında 

da güneş sıcak yüzünü göstere-

cektir. İşte böyle günlerde yazın 

depolanan D vitamini seviyesini 

dengede tutabilmek için mutlaka 

güneşten faydalanılmalıdır. Yalnız-

ca yüz ve kolların ön kısımlarının 

15-20 dakika güneşlendirilmesi 

yeterli olacaktır.

Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu

buketyavuzkocoglu@centralhospital.com

Beslenme ve Diyet



Tüylerin vücuttan çeşitli yöntemlerle 

alınmasına epilasyon denir. Bu amaçla 

kullanılan yöntemler cımbız, ağda, tıraşla-

ma, iğneli epilasyon, lazer epilasyon ola-

rak sıralanabilir. Hastanemizde epilasyon 

iğneli ve lazer epilasyon olarak iki yön-

tem ile uygulanmaktadır.

Iğneli epilasyon

İğneli epilasyon uzun zamandır kul-

lanılan bir yöntemdir. İğneli epilasyonda 

amaç, her bir kıl köküne tek tek akım ve-

rilerek kılı yok etmektir. İğneli epilasyon 

için kullanılan altın iğneler enfeksiyon ve 

alerjik reaksiyon riskini önlediği gibi her 

cilt tipine de uyum gösterdiğinden sağlık-

lı işlem almanızı sağlar.

İğneli epilasyon lazer epilasyona uy-

gun olmayan incelikte ve özellikle yüz 

bölgesinde (çene ve çene altı, favori, ya-

naklar) bulunan tüyler için oldukça sık 

tercih edilen bir uygulamadır. İşlemi ya-

pılabilmesi için tüylerin cımbız tutacak 

boyda çıkmış olması gerekir. 

İğneli epilasyon her ne kadar geçici 

olsa da ciltte (kızarıklık, şişlik, tahriş, ka-

buklanma, lekelenme, gözenekler, sivilce 

oluşumu) bazı yan etkilere sebep olabilir. 

Netice de cilde tüy kadar ince de olsa iğne 

battığı için bu yan etkilerden bazıları görü-

lebilir. Cilt tipine ve hastanın işlem sonrası 

uyması gereken kuralları uygulamasına 

göre yan etkiler değişkenlik gösterir. 

İğneli epilasyon sonrası dikkat edil-
mesi gerekenler şunlardır:

Doktorunuzun önereceği kremi en az 

iki gün kullanmak,

Uygulamadan sonra iki gün işlem ya-

pılan bölgeye makyaj yapmamak,

Güneş ışınlarından korunmak ve ge-

rektiğinde güneş koruyucu kullanmak,

İşlem yapılan bölgeye sıcak su temas 

ettirmemek,

İşlem yapılan bölgedeki tüyleri ağda, cım-

bız tarzı kökten alma yöntemleri ile almamak.

Lazer epilasyon 

Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerin la-

zer enerjisi kullanılarak kalıcı ve sağlıklı ola-

rak yok edilmesidir. Lazer epilasyon Central 

Hospital’da son model cihazlar kullanılarak 

uygulanmaktadır. Başarı oranı oldukça yük-

sek olan cihazda işlem seans aralıkları 8 

haftadır. Lazer epilasyon doğru uygulandı-

ğında herhangi bir zararı yoktur. Güvenli ve 

etkili epilasyon için cilt rengi, kıl rengi, kalınlı-

ğı ve yoğunluğu dikkate alınmalıdır.

Lazer epilasyon merkezi seçerken güve-

nilirliği ve bu merkezin sağlık kuruluşu olması 

zorunludur. Ayrıca kullanılan cihazlar, bunla-

rın ten tipine uygunluğu, hijyen v.b etkenler 

yoksa olumsuz sonuçlar görülmesi kaçınıl-

mazdır. Ayrıca lazer epilasyonun uzman he-

kimler kontrolünde yapılması önemlidir. 

Lazer epilasyonun tüm dünyada güve-

nirliliği konusunda şüphe kalmamıştır. Geli-

şen teknoloji kullanılan cihazlar sayesinde 

sonuçlardaki başarı oranı da artmıştır. 

Lazer epilasyon sonrası dikkat 
etmeniz gereken durumlar;

İşlem yapılan bölgeye uygulamadan 

sonra 24 saat sıcak su temas etmemelidir.

İşlem yapılan bölge 48 saat jilet, tüy 

dökücü krem vb. tahriş edici uygulamala-

ra maruz kalmamalıdır.

Doktorun önereceği krem 3 gün kul-

lanılmalıdır.

Uygulama bölgesi kaşınmamalı veya 

kese yapılmamalıdır.

İşlem yapılan bölgeler güneş ışığın-

dan korunmalıdır.

Yüz epilasyonları sonrasında 24 saat 

fondöten, allık gibi cildi kapatan ürünler 

kullanılmamalıdır.

Lazer epilasyon 
uygulanamayan durumlar;

Tamamen beyaz tüylere sahip kişilerde,

Hamilelerde,

Sedef hastalığı gibi deri hastalıkları 

olanlarda,

Bazı önemli yan etkileri bulunan ilaç-

lar kullananlarda,

Sistemik izotretinoin kullananlarda,

Kalp pili olanlarda,

Ayva tüyü olanlarda,

Epilepsi hastalarında, 

Bu gibi durumlarda mutlaka bir uz-

mana danışın.

17.
SayfaCİLDİNİZE UYGUN

EPİLASYON YÖNTEMLERİ

Semra Yılmaz

epilasyon@centralhospital.com

Estetisyen



Son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

(UNICEF) bebeklerin ilk 6 ay içerisinde sade-

ce anne sütü ile beslenerek tam emzirme 

sağlanması gerektiğini, 2 yaşına kadar da 

emzirmenin devam ettirilmesi gerektiğini 

bildirmiştir. Emzirmenin erken dönemde 

başlamasını engelleyen durumlarda ulaşıl-

mak istenilen hedeflere ulaşılamayabilir. Bu 

durumda emzirmeyi etkileyen olumsuz fak-

törler araştırılmalı ve soruna yönelik çözüm-

lerle emzirme devam ettirilmelidir.

Emzirme Danışmanı Kimdir?

Emzirme ile ilgili tüm sorunların bu 

konuda özel eğitim almış uzman kişiler ta-

rafından çözülmesine literatürde ‘emzirme 

danışmanlığı’ denilmektedir. Emzirme da-

nışmanlığı, Uluslararası Emzirme Danışma-

nı İnceleme kurulu tarafından onaylandığı 

şekilde 1985 yılında kurulmuştur. Emzirme 

danışmanları ve ya laktasyon danışmanla-

rı karmaşık emzirme sorunlarını değerlen-

dirmek ve yönetmek için eğitilmektelerdir. 

Central Hospital de Emzirme 
Danışmanlığı Hizmetleri

Emzirme danışmanı doğum sonrası 

anne taburcu olmadan ziyaret eder. Bu 

ziyaretinde annelere emzirme eğitimi 

verilerek, soruları yanıtlanmakta ve so-

run olarak iletilen durumlarda annelere 

yardım edilerek emzirme problemleri çö-

zümlenmektedir.  

Bunun yanı sıra sadece doğumda 

değil gebelikte Kadın Doğum Hekiminin 

yönlendirmesi ya da annenin kendi ta-

lebi doğrultusunda meme muayenesi, 

emzirme eğitimi, bebek beslenmesi veya 

bebek bakımı için özellikle 32 hafta ve 

üzerinde gebeliği olan anneler emzirme 

danışmanından destek alabilirler. 

Doğumdan sonra;  

Anne sütü azlığı/yetersizliği durumun-

da süt arttırmak için anneye ve bebeğe 

uygun olan yöntemin belirlenerek emzir-

me destek sistemleri aileye gösterilerek 

bebeğin süt artışını sağlaması öğretilir. 

Aşırı süt yapımı olan annenin doğru 

emzirme pozisyonu ile daha rahat emzir-

mesi ve süt kontrolünün nasıl sağlanaca-

ğı öğretilir. 

Meme ucu ağrısı, meme başı çatlağı, 

meme ucu yarası/kanaması olan anneye 

doğru emzirme pozisyonu gösterilir ve 

doğru meme bakımı anneye öğretilir. 

Meme kanalı tıkanıklığı, mastit, mantar 

durumlarında doğru süt sağma tekniği 

eğitimi verilir. 

Bebeğin yetersiz kilo alması, sürekli 

uyuyan bebek, sarılıklı bebek durumların-

da bebeği uyandırma teknikleri aileye an-

latılır,  bebek beslenmesi konusunda aileye 

destek sağlanır. 

Mama kullanımı olan bebeğin doğru 

emzirme teknikleri ile sütü arttırması ve 

mamayı kontrollü bir şekilde azaltarak 

bırakması konusunda destek sağlanır. 

Memeyi red eden bebekte gerçek red se-

bebi bulunarak probleme yönelik destek 

sağlanır ve bebeğin tekrar memeye dön-

mesinde destek olunur. 

Çalışan anneler veya işe yeni başlaya-

cak olan anneler için süt sağma eğitimi, 

süt saklama eğitimi ve emzirme eğitimi 

verilir. 

Çoğul gebelikler ve erken doğan be-

bekler için emzirme eğitimi, emzirme 

pozisyonları, düşük doğum ağırlığı olan 

bebeklerin yavaş emmesi ve yetersiz va-

kum gücü anneye anlatılır. 

Biberona alışmış bebek için alternatif 

beslenme yöntemleri anlatılır ve bebe-

Gülşah Umar
Emzirme Danışmanı

annebebekhemsiresi

Hemşirelik Bülteni

ğin tekrar memeye dönmesi konusunda 

destek sağlanır.

İçe çökük ya da düz meme başı olan 

annelere uygun olan emzirme pozisyonu 

eğitimi verilerek bebeğin aktif ve doğru 

emmesi desteği sağlanır. 

İkiz bebek emzirmesinin pozisyonları 

ve süt artışı konusunda destek sağlanır. 

Büyük çocuk emerken yeni bebeğin 

emzirilmesi konusunda anneye destek 

sağlanır. 

Memeden doğru teknik ile ayırma 

hakkında anneye eğitim verilir. 

Ek gıdaya başlayan bebeğin emziril-

mesi ve beslenmenin devamlılığı konu-

sunda anneye eğitim verilir. 

Emzirme ve beslenme dışında be-

beğin ağlama belirtileri hakkında eğitim 

sağlanır. Bebeğin eve ve aileye adaptas-

yonu için aileye emosyonel destek sağla-

nır. Lohusalık döneminde annelik hüznü-

ne yakalanan annelere eğitim verilir. Süt 

arttırmak için beslenme desteği ve süt 

hormonları için masaj eğitimi ve elle süt 

sağma tekniği öğretilmektedir.

18.
Sayfa

Anne sütü, yenidoğanda optimum 
büyüme ve gelişme için gerekli olan 
tüm sıvı, enerji ve besin öğelerini 
içeren, biyoyararlılığı yüksek, 
sindirimi kolay doğal besindir. Anne 
sütü ve emzirmenin hem bebek, 
hem de anne için, başta beslenme 
olmak üzere, sağlık, bağışıklık, 
gelişimsel, psikolojik, sosyal ve 
ekonomik yönden çok sayıda 
yararları vardır. Emzirme anne ve 
çocuk arasında yakın bir sevgi bağı 
geliştirmeye yardımcı olur. 

ANNE SÜTÜ ve 
EMZİRMENİN ÖNEMİ



Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin

@centraltr
takip edin

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Müdürü

Kış aylarında içinizi ısıtacak rengarenk bir sayfa ile beraberiz. Bu sayıda yine keyifle takip edeceğinizi 
düşündüğümüz instagram hesaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Sizin de önermek istediğiniz farklı instag-
ram hesapları varsa iletişim adreslerimizden bize ulaştırabilirsiniz.

glutensiz_yasiyorum

gezarkadas

Deliler_kahvehanesi

Kamp tatillerini sevenler, ülkenin farklı gü-
zelliklerini keşfetmek isteyenler ve doğa 
sevdalıları için güzel bir adres. Resimlerin 
her biri insanı dinlendirici, dingin ve huzur 
verici. En iyisi mi siz sayfada şöyle bir ge-
zinin, ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Tarihi Balat semtinde bir grup gönüllü-
nün bir araya gelerek kurduğu “Deliler 
Kahvehanesi” çok ulvi iş için bir arada. 
Tek hedefleri ihtiyaç sahiplerine yardım 
eli uzatmak. Çok keyifli aynı zamanda 
düşündürücü bir instagram hesabı. Belki 
bizler de bir vesile ile gruba dahil olarak 
büyümelerine ve gönüllü faaliyetlerine 
destek olabiliriz.

lezzetpusulasi

yildizvelatte

Lezzetli adresler arayanlara alternatif ter-
cihler sunan @lezzetpusulası nın önerdiği 
mekanları ilgiyle takip ediyorum. Özellik-
le sağlıklı yemek seçenekleri konusunda 
hassas olduğumdan, farklı yemek ve me-
kan seçeneklerini görerek deneyimlemek 
benim için ekstra keyifli.  

Artık birçoğumuz hastalıklardan korun-
mak adına temiz beslenmenin yanı sıra 
toksinlerden de arınmamamız gerektiği-
nin bilincindeyiz. Peki, bolca kimyasal içe-
ren kozmetik ve temizlik ürünleri yerine 
evde doğal malzemelerle deterjan, sabun, 
cilt temizleme ürünleri yapmaya ne dersi-
niz? İşte size @yildizvelatte fırsatı.

serkan_karaismailoglu

feel29forever

Günümüz tıbbında artık biliyoruz ki, insan 
vücudunda beyin kadar bağırsaklar da 
çok önemli. Vücudumuz bize neler söy-
lüyor, sağlıklı adımlar atabilmek için biz 
söylediklerini nasıl yorumlamalıyız. İşte 
tüm bunları Dr. Serkan Karaismailoğlu 
hesabında çok güzel anlatıyor. “Beyinde 
ararken bağırsakta buldum” kitabını da 
okuyan biri olarak sayfayı takip etmenizi 
öneririm.

Bizi hem spor hem de sağlıklı beslenme 
konularında motive edecek böylesi he-
saplara ihtiyacımız var. Ne demişler iste-
mek başarmanın yarısıdır. Çünkü biz ister-
sek egzersizi hayatımıza dahil edebilir ve 
alternatif sağlıklı atıştırmalıklar ile mutlu 
bir bedene ev sahipliği yapabiliriz.

esrakaftan@centralhospital.com



Bebek Bakım Eğitimi

Erenköy Gönüllü Evi Ortopedi Söyleşisi

Prematüre Günü Etkinliği Emzirme Etkinliği

Gebe Eğitimi

Erenköy Gönüllü Evi Diş Söyleşisi



HAFTASONU MUTLULUĞU 
SAPANCA

SAPANCA GÖLÜ

Yaklaşık 16 km uzunluğunda olan 

Sapanca gölü, manzarasıyla 

size huzur veriyor. Bu güzel 

manzaraya  karşı güzel bir kahve 

içebilir ya da göl kenarındaki 

birbirinden güzel mekanlarda, 

köy kahvaltısının keyfini 

çıkartabilirsiniz. KIRKPINAR

Kırkpınar, muhteşem doğasıyla, 
göl evleriyle ve sahil şeridiyle 
Sapanca’ya gelmişken mutlaka 
gidilmeli denecek yerlerden… 
Göl manzarası ve muhteşem 
atmosferiyle sizi kendine 
hayran bırakacak. Kırkpınar’daki  
Naturel Botanik Parkı’da  
görmeden dönmemelisiniz.

KARTEPE

Sapanca’ya yakınlığıyla bilinen 

Kartepe, kış aylarında kayak 

severlerin dikkatini çekiyor.  

Haftasonu kar keyfini 

yaşamak isteyenler  için  

İstanbul’a  1 saatlik uzaklığı ile 

de cazibesini arttırıyor.

Pınar Çelik Taşkın

pinarcelik@centralhospital.com

Kurumsal İletişim Uzmanı

Haftasonu şehrin karmaşasından uzaklaşıp kendinizi doğayla baş başa bırakmak istiyorsanız, İstanbul’a 
yakınlığıyla bilinen Sapanca iyi bir tercih olacaktır.  Zengin bitki çeşitliliği ile tanınan Sapanca’da, temiz havanın 
keyfini çıkartıp bisiklete binebilir, doğanın içinde kuş sesleriyle uyku kaçamakları yapabilir ve göl kenarında 
yapacağınız yürüyüşlerle huzurlu bir haftasonu geçirebilirsiniz.

Sapanca’da gününüze, gölün etrafında güzel bir kahvaltı yaparak başlayabilirsiniz.  Daha sonrasında Maşukiye’de 
dere kıyısında balık yiyip ya da Kırkpınar’ın muhteşem doğasına kendinizi bırakıp şehir hayatının yorgunluğunu 
atabilirsiniz. Ayrıca kayak yapmayı seviyorsanız, kar keyfini yaşayabileceğiniz Kartepe mutlaka değerIendirilmesi 
gereken yerlerden…

Sapanca’ya yarım saatlik mesafede bulunan  

Maşukiye,  çeşitli bitki örtüsü ve yeşil ormanlarıyla 

biliniyor…  Dere kıyısındaki patikalarda huzurlu 

bir yürüyüş sonrası, alabalık yemek için mola 

verebilirsiniz.

MAŞUKİYE



BREAST AUGMENTATION 

Starting with puberty, depending on 

development, some breasts may rema-

in small, or there may be loss of volume 

due to excessive thinning in breast tissue 

after breastfeeding. In congenital or later 

breast enlargement, silicone prostheses 

are used which are compatible with the 

body and provide a natural anatomical 

appearance. In this way, both breast vo-

lume can be increased, as well as an aest-

hetically better shape can be reached.

When Can Breast Augmen-
tation Surgery Be Done? 

Breast augmentation surgery can be 

performed from the age of 18.  Determi-

ning the individual silicone volume ac-

cording to the structure of the woman 

and choosing the safe prosthesis is very 

important for the health. 

How Are Breast Prosthesis 
Made?

Breast augmentation surgeries are 

usually performed with an incision of 4 

cm at the bottom of the breast. The bre-

ast prosthesis is placed under the muscle 

in the area reached. The postoperative pe-

riod of 1-2 days called convalescence may 

be mildly painful. After one night in the hos-

pital, return to work can take place within 

2-3 days. After surgery, protective sports 

bra’s are recommended for 2-3 months.  

BREAST LIFTING

The sagging of the breasts can be 

seen at different degrees and different 

types depending on the structure of the 

person. Breast sagging is one of the most 

uncomfortable situations for women.  

If the breast volume is lost in addition 

to sagging and if the person wants a si-

licone prosthesis, sometimes these sags 

can be corrected with prosthetic opera-

tions. A separate operation may also be 

required most of the time for the lifting. 

Method in Breast Lifting 
Surgery 

Today, different 

surgical methods are 

applied depending 

on the problems ex-

perienced with the 

breast. In the lifting 

process, the incision 

is usually made only 

by the perimeter of 

the nipple and an 

upright line that ex-

tends from the nipp-

le. This method does 

not create an aesthe-

tic concern because 

the traces of the in-

cision remain within 

the bra and bikini 

border. The breast 

tissue is fully protected during breast lift. 

It does not pose a risk during subsequent 

pregnancies and breastfeeding. 

BREAST REDUCTION

Excessive breast sizes are a distur-

bing problem since puberty or after 

birth. Because of the weight caused by 

the size of the breast, the neck vertebrae 

is overloaded and may cause serious he-

alth problems in those years. 

Breast Reduction Surgery 
Method 

In breast reduction operations, dif-

ferent surgical methods can be applied 

depending on the excess of tissue. 

In surpluses below the specified limit, 

surgeries with similar incisions (such as 

vertical traces) to the lifting process can 

be performed. f the tissue to be removed 

is higher than the upper limit, reverseT 

method is applied to both vertical and 

lateral sides of the breast. 

What is done in Breast Re-
duction Surgery?

In order to reduce breast volume in 

all breast reduction surgeries, a certain 

amount of breast tissue and surrounding 

fat tissues are removed. After surgery, 

the remaining breast tissue is sufficient 

for both aesthetic appearance and bre-

astfeeding function of mothers.  

BREAST DEFORMITIES

Breast health and diseases are a very 

important issue for women. Although 

not considered as a breast disease, bre-

ast (shape) disorders are also a subject 

that many women complain about.

Another common problem with the 

figure(shape) in women is sagging. It is 

seen especially in women in their late 

30’s who have had a few births. The laxity 

of the breast tissue and skin leads to an 

aesthetically disturbing sag with the effe-

ct of gravity.

Gynecomastia in males; 

There is also surgical solution for gy-

necomastia problem. In this operation, 

the tissues under the skin are reached 

with a small incision made from the nipp-

le. Supplements of the mammary glands 

and adipose tissue are removed. In addi-

tion, allround liposuction is performed 

to provide a straight and aesthetic male 

breast appearance
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Botox obtained from a bacterium na-

med “Clostridium Botulinum” is a medi-

cal toxin that has been successfully app-

lied in dermocosmetic applications and 

some organic diseases. This toxin stops 

the electrical current in the nerves of the 

region where it is applied, and this pre-

vents muscles from contracting for 4-6 

months. Although the dermocosmetic 

applications generally made by this me-

chanism are known, it has been used by 

neurologists for a long time in the treat-

ment of migraine headaches and stress 

headaches and in the treatment of anal 

fissures by general surgeons.

A New Method of Fighting 
Obesity

In result of numerous experiments of 

Scientists, who work in the field of me-

dicine, who thought about possibilities 

of the fighting obesity with this method 

and if it would be successful or not, this 

method has proven effective in the fight 

against obesity.  For this reason, botox 

has been actively used in the fight aga-

inst obesity in Europe and America for 

the last 10 years. Stomach botox has be-

came a preferred option by patients in 

our country in recent years in the fight 

against obesity. 

Stomach Botox can be app-
lied in 15 minutes

Stomach botox is as simple and re-

liable as the gastroscopy procedure 

known as endoscopy. The procedure ta-

kes about 15-20 minutes. Patients return 

to their normal lives after 20 minutes of 

rest.

In order to administer stomach bo-

tox, the patient is first taken to the endos-

copy unit after a fasting of about 8 hours. 

The patient is then applied endoscopy 

with a mild anesthesia. 

The patient’s stomach and duode-

num are then examined to see if they 

have a concomitant disease.

If there is no obstacle to the appli-

cation of the Botox procedure, the bo-

tox toxin is injected under the stomach 

mucosa of the patient with the help of a 

special endoscopic injector and the pro-

cedure is completed.

Stomach Botox Diminishes 
Appetite While Creating Fee-
ling of fullness 

Botox toxin injected into the stoma-

ch temporarily stops the functions of 

the nerves running the muscles of the 

stomach. So the muscles of the stomach 

lose their ability to contract. In this way, 

stomach emptying is delayed. Normally, 

the stomach sends carbohydrates to the 

intestines in approximately 3-4 hours, 

while for patients who have stomach bo-

tox this time is raised up to 12 hours. Be-

cause the fullness of the stomach increa-

ses the feeling of satiety longer. Patients’ 

desire to consume food also decreases. 

Botox stops the release of the hormone 

Ghrellin, which is secreted from the fun-

dus of the stomach and stimulates the 

appetite center. Thus, the appetite of pa-

tients decreases. The effect of botox con-

tinues for about 4-6 months. During this 

time, patients who carefully follow their 

diet using these advantages, can lose 

up to 20-25 kilos. The aim is to enable 

patients to obtain the correct nutritional 

information without having to repeat this 

procedure. However, the procedure can 

be repeated after 6 months if needed.

Gospel for Patients Who 
Can’t Reach Ideal Weight with 
Diet and Exercise!

Stomach botox is a helpful method in 

the fight against obesity. It can be app-

lied to patients whose body mass index 

is between 28-34 and who cannot reach 

their ideal weight by diet and exercise. 

START A WAR WITH YOUR WEIGHT
 WITH “STOMACH BOTOX”!

Opr. Dr. Hakan Bozkurtoğlu
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