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Sayfa 18

Central Kişisel   
Sağlık Asistanınız  
iPhone’da
YENiLENDi.
iPhone, iPod Touch ve iPad 
uygulamamız “Central” 
hizmetinizde. Hemen indirip 
kullanmak için 
www.kch.com.tr

SAYFA 8

SAYFA 10-11

Özel bir anaokulunun 40 minik 
öğrencisi, geleceğin doktorları olarak 
hastanemize misafir oldu. Üzerlerinde 
kendi isimleri yazan doktor kıyafetle-
rini giydikten sonra  Central Hospital’ı 
gezen öğrenciler, acil servis, radyoloji 
ünitesi, ambulans ve poliklinikleri 
yakından tanıyarak doktorlara merak 
ettikleri tüm soruları sordular. 

Geleceğin Doktorları Central’da Bir Araya Geldi

SAYFA 14

Diyabetik göz hastalıkları, bir grup göz rahatsız-
lığını ifade etmektedir. Bu rahatsızlıkların tümü 
ciddi görme kaybına neden olabilmektedir.

DİYABETE BAĞLI GÖZ   
HASTALIKLARI

SAYFA 17

Akdeniz’in Ticaret Kapısı

MERSİN...

SAÇLARA KIŞ BAKIMI

SAYFA 4

Soğuk Ve Kuru Havanın Saçlara Etkisi

Her kadın şampuan reklamlarındaki gibi parlak ve 
sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Kış mevsiminde 
olduğumuz şu günlerde artan hava kirliliği, ani 
hava değişiklikleri, soğuk ve kuru ortamlar saçları 
olumsuz etkiliyor ve saç dökülmelerini artırıyor.  

Yeni Doğan
Bebek
Ev Ziyareti1000.

BURAKHAN BEBEĞİN EVİNDEYDİK

Gebe kaldıktan sonra iyi bir doktor ve hasta-
ne arayışına girdim. Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi’nin olması Central Hospital’i tercih et-
memdeki en önemli etkenlerden biriydi. 

Ayrıca normal doğum yanlısı bir hastane olması 
da güven verdi diyebilirim. Doktorum başak ha-
nım hakkında hem internette hem de arkadaş-
larım arasında çok olumlu şeyler duymuştum.

Central Hospital’i Nasıl Tercih Ettiniz?

Bebeklik Dönemi Ayak Yapısı 

Bebekler 10-18 ay arası yürümeye başlar, yürüme öncesi 
ayakları, eğer doğuştan gelme bir anomalisi yoksa, ayakkabı 
açısından değerlendirmek gerekli değildir. Ayak sağlığı için 
yeni doğan döneminden itibaren değerlendirilmeli. 

Çocuğumun Ayakkabısı!



Değerli okuyucularımız,

Gazete Central’ın yeni sayısı ile sizlerle 
buluşmanın sevincini yaşıyoruz. 

Bu sayımızda yine keyifle okuyacağınızı 
düşündüğümüz konuları mercek altına alarak 
branş ve hastalıklara dair doktor görüşlerine yer 
verirken, ayrıca Central’dan haberlere ve kültürel 
etkinliklere değinmeye çalıştık.

Central Hospital’ın sosyal sorumluluk projesi 
olarak yaklaşık 1,5 yıl önce başlattığı Yeni Doğan 
Bebek Ev Ziyareti projesinde 1000. ev ziyaretine 
ulaşıldı. Bizim için çok özel olan bu hizmet ile 
yeni doğum yapan annelerin evine, bebeğin 
göbeği düştükten sonra hemşire ziyarete gidiliyor. 
Yapılan ziyarette bebeğin ilk banyosu hemşire 
tarafından aile ile birlikte yapılıyor. Bebeğe nasıl 
masaj yapılacağı, beslenmesi, uyku düzeni 
ve birçok konuda eğitimleri veriliyor. İki sayfa 
olarak yer verdiğimiz haberimizde yaptığımız 
ziyarette fotoğraflara yansıyan kareleri de sizlerle 
paylaşmak istedik. 

Evlilik hazırlıklarında iken zorunlu yapılan genel cerrahi 
ameliyatı ile düğünleri bir süre ertelenen Hakan 
Bulutun hikâyesine ve daha birçok içeriğe yer verdik. 

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

Görüş, yorum ve gazetemizde yer almasını 
istediğiniz konuları gazetem@centralhospital.com 
adresine göndererek bizimle paylaşabilirsiniz. 
Yeni sayı ve faklı projelerde sizlerle birlikte olmak 
dileğiyle, sağlıklı günler dileriz. 
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Nasıl Rahatsızlandınız?

Akşam evde otururken çok şiddetli bir ağrı 
başladı. Hiç vakit kaybetmeden beni acile 
getirdiler.  Acilde yattığım süre içerisinde 
bir sürü tetkik ve tahlil yapıldı. Sonra genel 
cerrahi hekimi Op. Dr. Hakan Bozkurtoğlu 
hastaneye gelerek sonuçları değerlendirdi.  
O sırada dayanılmaz bir acı çektiğimden 
ben de neler olup bittiğini anlamaya 
çalışıyordum. Op. Dr. Hakan Bey, Kalın 
barsağımda yırtılma olduğunu söyledi. Bir 
haftadır da sızıntı olmuş. Acil olarak ameliya-
ta gireceğimi söyledikten yaklaşık 1-2 saat 
sonra ameliyata alındım. Büyük bir ameliyat 
olacağım için Op. Dr. Hakan Bozkurtoğlu ve 
Op. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş birlikte 
ameliyatıma girdiler.   

Ameliyatın Ardından Neler 
Yaşadınız?

Evlilik hazırlıkları yaptığımız ve oldukça 
yoğun olduğumuz bir dönemdi. Bir anda 
önceliklerimiz değişti. 8 gün hastanede 
kaldım. Barsak hareketlerinin vücudun dı-
şından sağlanabilmesi için ameliyatla kolon 
rezeksiyonu ve kolostomi torbası takıldı. Yani 
3 ay kalın bağırsağım karnımın ön duvarın-
da takılan torba ile bu şeklide hayatımıza ve 

koşuşturmamıza devam etmek durumunda 
kaldım. 3 ayın sonunda barsak hareketleri 
düzene girdi ve bu sefer torbanın alınmasına 
yönelik kolostomi revizyon ameliyatı ile 
kalın bağırsağım makat bölgesine bağlandı. 
Hastanede 5 gün kaldım. Her iki ameliyat 
sonrasında da hekimlerim sayesinde topar-
lanma sürem oldukça kısa oldu. 

Taburcu Olduğu Günün  
Ertesi Günü Evlendiler 

Hastalığım olmasaydı 1 Eylül tarihi evlilik tari-
himizdi. 31 Ağustos tarihinde taburcu oldum. 
Ağır bir ameliyat, uzun süreli bir hastane yatışı 
olmasına rağmen taburcu olduğum günün 
hemen ertesi günü yani planladığımız gibi 
1 Eylülde eve nikah memurunu çağırarak 
eşimle resmi olarak evlendik. 

Fakat düğün tarihimizi sağlık durumuma 
göre ileri bir tarihe alma kararı aldık. Eşimin 
hastalığımın ilk gününden itibaren inanılmaz 
desteği ve özverisi sayesinde bu zor süreci 
daha çabuk atlattığımı düşünüyorum. 

Çok Sevdiğim İşime Ara  
Vermek Durumunda Kaldım 

Ben Devlet tiyatrosunda oyuncuyum. Her 
sezon çeşitli oyunlarda farklı rollerde oyna-
dım. Ama bu sefer yaşadıklarım rol değil 
hayatın bir gerçeği idi. Bu sezon hastalığım 
nedeniyle tiyatroda aktif görev alamadım. 
Bir dahaki yıl sağlıkla işime döneceğim 
günü bekliyorum.  

Central Hospital’in   
Hizmetlerinden Memnun 
Kaldınız Mı?

Çocukluğum arka mahallede geçti. O gece 
sancılandığımda beni Central Hospital’e 
getirdiler. Op. Dr. Mehmet Altıntaş ve Op. Dr. 
Hakan Bozkurtoğlu ile acilde tanıştım. Ame-
liyat sonrası hastanede yattığım süre boyun-
ca tıbbi bilgileri, beni sürekli rahatlatmaları 
ve odaya birlikte yaptıkları sık sık ziyaretleri 
ile kendilerine oldukça güven duymamı 

sağladılar. İkinci revizyon ameliyatımda ise 
artık hastaneyi ve doktorlarımı tanıdığım 
için rahatlıkla geldim. Her iki ameliyatımda 
da yattığım hasta katındaki hemşireler ve 
yardımcı personeller işlerini severek ve 
özveriyle yaptılar. Bizi hiç yalnız bırakma-
dılar biz talep etmeden tüm ihtiyaçlarımızı 
fazlasıyla karşıladılar. 

Central Hospital’da yatmamım benim için 
ayrı bir özelliği de oldu. Tesadüf bana verilen 
hasta odası çocukluğumun geçtiği sokağa 
bakıyordu. Ara ara eski günlerime ve anıları-
ma dönmek bana farklı duyguları hissettirdi. 

Sağlığıma Kavuştum,  
Emeği Geçen Herkese  
Teşekkürler

Tüm bu zorlu süreç ve geride kalan 4 ayın 
sonunda ertelediğimiz düğünümüzü 15 
Aralık tarihinde yaptık. Ağustos ayından bu 
yana ben ve benimle birlikte eşimle tüm 
ailemin yaşadığı sıkıntılar geride kaldı. Bu 
süreçte ameliyatımı ve tedavimi gerçekleş-
tiren dost diyebileceğim doktorlarım Op. Dr. 
Mehmet Mustafa Altıntaş ve Op. Dr. Hakan 
Bozkurtoğlu ile hemşire, personel, idari ve 
yönetici tüm çalışanlara tekrar teşekkürler.

EVLİLİĞE SAĞLIK MOLASI
Hakan Bulut evlilik arifesinde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle düğün planını 4 ay ertelemek 
zorunda kaldı. Şimdilerde ise hem sağlıklı hem de evli.  

Kalın Bağırsağın Divertiküler Hastalığı 
Nedir ve Nasıl Oluşur?

Kalın bağırsağın iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı 
doğru mukozanın kese şeklinde fıtıklaşmasına veya 
cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilmektedir. 
Hastalığa düşük lifli diyetle beslenme, uzun süreli 
kabızlık, şişmanlık, hareketsizlik, aşırı alkol, sigara ve 
kafein tüketimi neden olmaktadır.

Kalın Bağırsağın Divertiküler  Hastalığının 
Belirtileri Nelerdir?

Bu hastaların % 80-85’inde yaşam süresince hiçbir 
belirti vermez. Belirti veren durumlarda ise kramp 
tarzında karın ağrısı, gaz, karında şişkinlik hissi, kabızlık, 
ishal, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, titreme, 
yüksek ateş, bulantı, kusma dışkılama ve gaz çıkartma 
sonrasında geriler. 

Kalın Bağırsağın Divertiküler Hastalığı 
Hangi Sorunlara Neden Olur? 

Divertikülit: Kalın bağırsak divertiküllerinin iltihap-
lanması ‘divertikülit’ olarak adlandırılır. Kendisini karın 
ağrısı ile belli eder.

Kanama: Makattan kanama ile ortaya çıkar. Kanama-
nın çok yoğun ve hızlı olması durumunda hastaya kan 
nakli gerekebilir, 

Delinme: Kalın bağırsak divertiküllerinin delinerek 
bağırsak içeriğinin yani dışkının karına boşalmasıdır. 
Bu durumda hastada şiddetli karın ağrısı, yüksek ateş, 
bulantı ve bazen kusma meydana gelir.

Kalın Bağırsak Divertiküliti Tedavisinde 
Ne Zaman Ameliyat Gerekir?

• Yaygın karın zarı iltihabı, antibiyotik tedavisinin ba-
şarısız olması, apsenin boşaltılmasına rağmen devam 
eden kan zehirlenmesi bulgularının varlığı,

• Durdurulamayan bağırsak kanaması,

• Apsenin dren ile boşaltılmasına rağmen bulguların 
gerilememesi durumunda, kalın bağırsak divertikülle-
rinde cerrahi tedavi gerekir.

• Divertikülite bağlı bağırsak düğümlenmesi gelişmesi 
durumlarında ameliyat gerekir.

Uzman Görüşü

Hakan Bulut - 30 yaşında
Devlet Tiyatrosu Oyuncusu
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SAÇLARA KIŞ BAKIMI
Soğuk Ve Kuru  
Havanın Saçlara  
Etkisi

Her kadın şampuan reklamlarındaki gibi 
parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmak 
ister. Kış mevsiminde olduğumuz şu 
günlerde artan hava kirliliği, ani hava 
değişiklikleri, soğuk ve kuru ortamlar 
saçları olumsuz etkiliyor ve saç dökülme-
lerini artırıyor.  

Mevsim geçişlerinde her insanın günde 
100-150 tel saçının dökülmesi normal 
olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde 
havaların soğuması, ısıtma sistemlerinin 
ortam nemini azaltması, günlük yorucu 
ve tekdüze hayata dönüş, düzensiz bes-
lenme, kış aylarında artan hava kirliliği, 
rüzgâr gibi etkenlerle saç dökülmesi 
şikâyetleri artar. Bu gibi durumlarda saç 
dökülmesini, sadece mevsimsel olarak 
değerlendirmemek gerekir.  Saç dökül-
mesine neden olabilecek anemi ve tiroid 
gibi sistemik hastalıklar mutlaka uzman 
bir hekim tarafından araştırılmalıdır.

Sağlıklı ve Dengeli 
Beslenmek Saç  
Bakımında Önemli

Saçın esas maddesi keratin denilen bir 
protein. Sağlıklı saçlara sahip olmak 
istiyorsak, unutmamamız gereken en 
önemli nokta saçın sadece kökünden 
beslenebileceğidir. Günlük alışkanlıkların 
düzenlenmesi, yeterli miktarda sıvı alımı 
ve doğru beslenmenin yanı sıra yeterli 
protein, demir, çinko, biotin, folik asit 
içeren beslenme şekli saçlarımız için çok 
önemlidir. 

Dışarıdaki soğuk ve kuru hava saçların ne-
mini kaybetmesine neden olmaktadır. Ha-
vadaki nem oranının azalması saçlı derinin 
kurumasına ve kepeklenmesine neden 
olabilir. Havanın soğuk olduğu kış aylarında 
kaşıntı, kızarma ve kuru kepek belirtileri 
ile ortaya çıkan, saçlı deri egzamaları daha 
şiddetli seyreder. Kışın kullanılan şapkalar 
başımızı soğuk, rüzgâr, hava kirliği ve diğer 
çevresel etkenlerden korur. Ama malze-
meleri sentetik ise saçlarınızın elektrik-
lenmesine ve yağlanıp yapışmasına da 
sebep olabilir. Çok dar seçilen şapkalar 
saçlı deride dolaşımı yavaşlatır ve saçların 
oksijenlenmesini azaltır. Bu nedenle şapka 
ya da berelerin kan dolaşımını engelleme-
yen ve sentetik olmayan ürünlerden tercih 
edilmesi gerekir.

Her Saç Tipinin Farklı 
Bakımı Vardır

Kuru saçlarda saçın nem dengesini 
bozacak ürünler kullanmak,  saçın daha 
kuru ve yıpranmış görünmesine neden 
olur. Bu tarz bakım kürleri uzman hekim 
tarafından hastanın saç ve saçlı derisi 
değerlendirildikten sonra saçın tipine, 
kuruluk ve yağlılık durumuna göre verilir. 
Bu tarz kürlerin hekime danışılarak kulla-
nılması daha doğru olacaktır. 

Saçlar çok sıcak suyla yıkanmamalı-
dır. Sıcak su yerine ılık ya da soğuk su 
kullanılmalı. Çünkü sıcaklık saçları ve cildi 
kurutabilir veya zarar verebilir. Saçı çok 
sık yıkamak saçlı deride kurumaya sebep 
olabilir. Bu nedenle saçları haftada üç kez 
yıkamak yeterlidir. Ayrıca saçlar ıslakken 
daha kırılgandır. Islak saçlar yumuşak 
havlularla ve düşük ayarlı kurutma maki-
neleri ile kurutulmalıdır. Aynı şekilde kaba 
sert fırçalama saçların çabuk yıpranma-
sına ve mat görünmelerine neden ol-
maktadır. Kimyasal içeriği az olan bakım 
ürünlerinin kullanılması gerekir. 

Saçkıran    
Tedavisinde Kişisel 
ve Yanlış    
Uygulamalar   
Yapılmamalı 

Halk arasında bilinen yanlış uygulamalar 
da saçlara ciddi zarar vermektedir. En sık 

rastladığımız hata, halk arasında saçkıran 

adıyla bilinen saç dökülmelerinde hasta-
larımızın saçlı deriye sarımsak sürmesidir.   

Bu tarz uygulamalarda kullanılan 
ürünün meyve asitleri, saçlı deride 
kalıcı hasarlara neden olabilir. Hatta kıl 
köklerinin tedavi edilemeyecek şekilde 
kaybedilmesine de yol açabilir. Hasta-
ların kulaktan dolma olarak aktarlardan 
aldıkları karışımları saça ve saçlı deriye 
uygulamaları sonucunda ciddi alerjik 
reaksiyonlar meydana geliyor. Bu yüzden 
saç ve saçlı deri problemleri olan kişilerin 
mutlaka uzman dermatolog tarafından 
değerlendirilip ilgili kan tetkikleri ve 
sorgulamaları yaptırması gerekir. Daha 
sonra uygun bakım kürleri, şampuanlar, 
mezoterapi, PRP ve gerekirse oral yolla 
alınan ilaç tedavisine başlanır.

Parlak ve    
Sağlıklı Saçlara   
Sahip Olmak İçin…

Kolay taranan ve parlak saçlara sahip 
olmak için Saç Mezoterapisi yaptırmak 
ise önemli bir tedavidir.  

Foliküler ünitenin gücünü artırmayı 
amaçlayan Saç Mezoterapisi’nin temeli, 
ilgili bölgeye özel olarak hazırlanmış bir 
ilacın özel uçlu enjektörlerle uygulanması 
işlemidir. Sorun çoğunlukla saç dökülme-
si veya saç tellerinin zayıf olmasıdır. 

Erkeklerde görülen erkek tipi kelliğin 
başlıca tedavi şekli olan Saç Mezoterapisi, 
saç ekimi ve sonrasında koruyucu ve 
güçlendirici tedavi olarak da uygulana-
bilir. Amaç, tamamen lokal bir işlemle 
hücre metabolizmasını uyarıp, doku 
canlılığını tekrar kazandırmaktır. 

Mezoterapi, yaş, cinsiyet farkı gözetmek-
sizin yapılabilir. Bir başka yöntem son 
yıllarda uygulanmaya başlanan PRP’dir. 
Bu işlemde de hastanın kendi kanı özel 
bir işlemden geçirildikten sonra elde 
edilen büyüme faktöründen zengin 
plazma, saçlı deriye enjekte edilir. Yine 
bu işlemde amaç saç köklerini beslemek 
ve sağlıklı saç yapısını kazandırmaktır. Bu 
tip işlemler saç dökülmelerinde, boya, 
fön, perma veya diğer kimyasallardan 
sonra hasar görmüş saçlarda ve mev-
simsel dökülmelerde uygulandığı gibi 
kişisel bakım amaçlı sorunsuz saçlarda da 
uygulanmaktadır. 

Uzm. Dr.
Hicran ERCAN
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BURUN ESTETİĞİ
(RİNOPLASTİ)

Estetik Burun Ameliyatlare İle
Neler Yapılabilir?
• Burun küçültme,
• Burun şekli değişikliği,
• Burun deliği daraltıları ya da genişlemeleri,
• Burnun üst dudak ve alın ile olan açı değişiklikleri.

Ameliyat Hakkında   
Bilinmesi Gerekenler

• Ameliyat planlaması bilgisayar üzerinde yapılır. 
Hastanın fotoğrafları çekilerek ameliyat sonrası burun 
genel görünümüyle ilgili oluşabilecek sonuçlar bilgisa-
yar üzerinden hasta ile birlikte değerlendirilir. 

• Burun estetiği ameliyatları genel anestezi, lokal 
anestezi veya sedasyon adı verilen yarı uyku halinde 
yapılır. Açık ya da kapalı olarak dünyaca kabul gören 
iki çeşit teknik vardır. Uygulanacak teknik ve anestezi 
şekli kişiye göre farklılık göstereceğinden doktor tara-
fından hastaya en uygun olanı belirlenerek uygulanır.  

• Ameliyat ortalama 2-2,5 saat sürer. Ameliyat sonrası 
burun üzerinde şişmeyi ve kanamayı önleyen plastik 
bir örtü bulunur, nadiren burun içi silikon tampon kul-
lanılmaktadır. Silikon tampon konulmuş ise 2. günde, 
plastik atel konulmuş ise 1 haftada alınır. Ameliyat 
sonrasında düzenli buz tatbiki uygulanır. 

• Her ameliyatta olduğu gibi rinoplasti ameliyatlarının 
da komplikasyonları vardır. Bunlar arasında erken 
dönemde burunda kanama, enfeksiyon, morluk, aşırı 
şişme, ileriki dönemlerde uyuşukluk, koku almada 
güçlük, alerjik reaksiyonlar ve burun şeklini beğen-
meme gösterilebilir. 

Gazete Central 5

Görünüm, nefes ve koku alma açısından 
önemli bir organımız bırın.

Ameliyat sonrası erken dönemde burnu darbelerden ve sıcaktan korumak önemlidir. 

Solunumun rahat sağlanması açısından bazı krem ve damlalar kullanılmaktadır. 

Hasta ameliyat sonrasında 1, 3 ve 6. ay ile 1. yılda kontrole çağrılarak oluşan sonuçlar 
ameliyat öncesi fotoğraflar ile karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.

Opr. Dr.
Ayşegül YAVUZ

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Uzmanı ay
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Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat  Edilmelidir?

Burun Estetiği Öncesi   
Doktorunuzla Mutlaka   
Paylaşmanız Gerekenler;

• Görünüm ile ilgili mevcut şikâyetler, 

• Solunum problemleri, 

• Geçirilen travmalar, 

• Önceden geçirilmiş operasyonlar, 

• Ameliyat sonrası beklentiler. 
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Çocuklarda Orta 
Kulak İltihapları
ve Kulak Tüpü 
Yöntemi

Çocuklar Neden 
Orta Kulak   
İltihabı Olur?

Bebeklerin yatar pozisyonda biberonla 
beslenmesi (süt oititi), Çocukların yuva, 
kreş gibi ortamlarda bulunması, alerjik 
bir bünyeye sahip olması, Büyük geniz 
eti varlığı ve Çocukların sigara dumanına 
maruz kalması gibi nedenlerden orta 
kulak iltihabı olabilmektedir.  

Akut orta kulak iltihabı soğuk algınlığı, 
boğaz enfeksiyonu gibi rahatsızlıklardan 
sonra, östaki borusunun ödem nedeniy-
le kapanması sonucu bakterilerin orta 
kulakta çoğalmasıyla meydana gelir. 
Kronik orta kulak iltihabı ise uzun süren ve 
zaman zaman tekrarlayan bir rahatsız-
lıktır. Altı ayda 3 defadan fazla orta kulak 

iltihabı geçirilmesi hastalığın kronikleştiğini 
göstermektedir. Bu, diğer hastalıkların 
(sinüzit, geniz eti, yarık damak) varlığını 
düşündüren bir durumdur.

Orta Kulak   
İltihabının   
Belitileri   
Nelerdir?

Gece artan ve uykudan uyandıran kulak 
ağrısı, huzursuzluk, ağlama ve uyuyama-
ma, çocuğun kulağına dokunamaması ve 
dokunulmasına izin vermemesi, bebek-
lerde beslenme güçlüğü, ateş, kusma ve 
ishal, kulakta kanlı ya da iltihaplı akıntı 
görülmesi ve işitme kaybı.

Nasıl Tedavi   
Edilir? 

Tedavinin şekli orta kulaktaki iltihabın 
akut, kronik ya da seröz olmasına göre 
değişmektedir. Önerilen tedavi süresine 
ve ilaçların kullanım miktarına uyulması, 
tedavinin olumlu sonuçlanmasında faydalı 
olacaktır. Çok ender durumlarda ise orta 
kulaktaki basıncı azaltabilmek için mirin-
gotomi adı verilen küçük cerrahi girişimle 
kulak içindeki sıvı dışarı akıtılabilir. Gıda 

alerjilerinin de kulak enfeksiyonu riskini 
arttırdığı durumlar gözlenmiştir. Bu sebeple 
diyette alerji şüphesi bulunan besinlerin kı-
sıtlanması doktorunuz tarafından önerilebilir.

Uygun tedavi ile hastalığın gidişatı olumlu 
yönde ilerler. Ancak orta kulakta sıvı 
kalması hastalığın yenilemesine ve işitme 
bozukluklarına neden olabilir. Tedavi 
edilmezse kulağa yakın kemiklerde iltihap 
oluşabilir. Kronik orta kulak iltihabının 
tedavisinde ilaç kullanımının yanında 
ameliyatta gerekebilir. 

Tedaviyi   
Destekleyici   
Korunma   
Yöntemleri   
Nelerdir?

Dengeli beslenme ve uygun aşılar ile 
çocukların bağışıklık sisteminin güçlü 
tutulması,

İlk 6 ay bebeğin sadece anne sütüyle 
beslenmesi,

Bebeğe yatar pozisyonda biberon 
verilmemesi,

Yuva, kreş gibi ortamlarda bulunan ço-
cuklara el yıkama alışkanlığının kazan-
dırılması ve hijyene dikkat edilmesi,

Kulağa su kaçmasının engellenmesi, 
üst solunum yolu enfeksiyonlarından 
korunma, çocukların sigara dumanın-
dan uzak tutulması.

Tedavide   
Kulak Tüpü   
Yönteminin   
Uygulanması 

Kulak tüpleri, orta kulağa hava geçişi 
sağlamak üzere kulak zarına takılmak-
tadır. Kısa sureli tüpler 6-12 ay süresince 
kulakta durur ve normal şartlarda vücut 
tarafından atılır. Uzun sureli tüpler daha 
büyüktür ve şekli hareket etmemesi için 
tasarlanmıştır. Genellikle KBB uzmanı 
tarafından çıkartılması gerekir ama çok 
nadiren de olsa vücut tarafından atıldığı 
durumlar olabilir.

Orta kulakta uzun sure kalan sıvının yol 
açtığı problemlerde kulak tüpü takılması 
gerekebilir. Bu rahatsızlık genelde çocuk-
larda görülmekle birlikte, erişkinlerde de 
görülebilir. İşitme kaybı, denge prob-
lemleri, konuşma problemleri ve kulak  
zarında şekil bozulmasına sebep olur. 
Östaki borusu tıkanıklığı, kulak zarındaki 
yırtılma, down sendromu ve barotravma 
gibi rahatsızlıklarda da kulak tüpü takılması 
gerekebilir.

Doç. Dr.

Halil İbrahim EROL
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
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Kulak Tüpü Takılmasının Faydaları
Orta kulak iltihabına tekrar yakalanma riskini azaltır, sıvıdan dolayı oluşan duyma kaybını ortadan kaldırır, orta 
kulak iltihabından kaynaklanan konuşma ve denge problemlerini iyileştirir, davranış ve uyku problemlerinin 
tedavi edilmesini sağlar. 
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DiYABETE BAĞLI
GÖZ HASTALIKLARI

Diyabetik göz hastalıkları, 
bir grup göz rahatsızlığını 
ifade etmektedir. Bu rahat-
sızlıkların tümü ciddi görme 
kaybına neden olabilmek-
tedir.

• Diyabetik Göz Hastalıkları 
(Retinopati): Retina damarla-
rının şekere bağlı tahribatı sonucu 
ortaya çıkar.

• Katarakt: Göz merceğinin bu-
lanıklaşmasıdır. Şeker hastalarında 
katarakt daha erken yaşta ortaya 
çıkmaktadır.

• Glokom (göz tansiyonu): 
Görme siniri bozukluğu yaparak 
görme kaybına neden olmaktadır. 
Diyabetli bir hastada glokoma yaka-
lanma riski diğer yetişkinlere oranla 
yaklaşık iki kat daha fazladır.

• Diyabetik retinopati: diya-
bete bağlı göz hastalıkları içerisinde 
en sık görülenidir ve yetişkinlerde 
önemli bir körlük sebebidir.

• Retina tabakasındaki damar 
yapısının bozulmasıyla ortaya çıkar 
bunun sonucu olarak  diyabetik 
retinopatili bazı insanlarda damar 
içerisindeki kanın sıvı kısmı dışarı 
sızabilmektedir. Hastalık ilerle-
dikçe, retina yüzeyinde anormal 
yeni damar oluşumları meydana 
gelmektedir. 

Diyabetik Göz 
Hastalığının   
Evreleri

•  Yeni damar oluşmamış diyabetik 
göz hastalığı

• Yeni damar oluşmuş diyabetik göz 
hastalığı

Yeni Damar  
Oluşmamış   
Diyabetik   
Göz Hastalığının  
Evreleri

• Hafif yeni damar olmayan 
retinopati: Bu en erken evredir 
ve küçük anevrizmalar oluşur. Bun-
lar retinanın küçük kan damarlarının 
duvarlarındaki baloncuklardır. 

• Orta yeni damar olmayan 
retinopati: Hastalık ilerledikçe 
retinayı besleyen bazı damarlar 
tıkanır. 

• Şiddetli damar olmayan 
retinopati: Bu evrede tıkanan 
damar sayısının artmasıyla birlikte 
retinada beslenemeyen alanlar 
ortaya çıkar. Bu beslenmesi bozulan 
alanlardan bazı sinyaller gönderile-
rek yeni damar oluşumu uyarılır. 

Yeni Damar Oluşmayan devresin-
deki lezyonlar yalnızca retina içinde 
sınırlıdırlar. Bu devrede oftalmos-
kopik ve anjiyografik olarak toplar 
damar genişlemesi, mikro baloncuk 
yapmış bozuk damar, retina içi 
kanama, kanın içindeki yağlı sızıntı, 
yumuşak enflamasyon, retina içi 
mikrovasküler anomali venöz deği-
şiklikler, arterioler tıkanıklıklar veya 
beslenemeyen retina alanları gibi 
lezyonlar görülür. 

Yeni Damar 
Oluşmuş  
Diyabetik Göz 
Hastalığı

Bu en ileri evredir. Retinanın  damar 
oluşumu için gönderdiği sinyallerin 
sonucunda yeni damarlar oluşur. Bu 
durum proliferatif diyabetik retino-
pati olarak adlandırılmaktadır. Bu 
yeni damarlar anormal yapıda olup 
çok kolay kanayabilirler. Bunlar, reti-
na yüzeyi veya gözün içini dolduran 
saydam vitreus jeline doğru büyü-
yebilirler. Bu damarlar kanadığında 
ciddi görme kaybı hatta körlük 
meydana gelebilmektedir. 

Bu devrede görülen  
bozukluklar;

• Yeni damar oluşumu
• Fibröz doku çoğalması
• Retina önü ve gözün iç  
hacmini dolduran jel kıvam-
da sıvı madde kanamaları
• Retinal çekintiler
• Retina ayrılma
• Neovasküler glokom.

Kimler Diyabetik 
Retinopati   
Riski İle Karşı 
Karşıyadır?

• Gerek tip I gerekse tip II diyabeti 
olan tüm insanlar için bu risk bulun-
maktadır. 

• 15 yıllık diyabet hastası %30

• 30 yıllık diyabet hastası %70 olası 
diyabetik retinopati hastasıdır.

• Baştan itibaren insülin kullanan-

larda risk azalmaktadır. Diyabetik 
retinopati tedavisinde kullanılan 
yöntemler  

Diabetik retinopatinin tedavisinde 
en etkili ve emin yöntem LAZER 
FOTOKOAGÜLASYON tedavisidir.

Lazer tedavisine başlamadan önce, 
hastalar metabolik yönden iyi 
kontrol ediliyor olmalıdır. Tokluk 
kan şekeri %70-140 mg arasında 
olmalı veya Hb A1c seviyesi 7mg/
dl den az olmalı, Diyastolik basınç 
90mmHg den az olmalı, böbrek 
yetmezlik bulgusu olmamalıdır.

• NONPROLİFERATİF DEV-
REDE, kural olarak maküler (sarı 
nokta) tutulum (DiabetikMaküler 
Ödem) olmadıkça lazer tedavisine 
gerek yoktur.

PROLİFERATİF DEVREDE ise, 
kural olarak her zaman lazer teda-
visine ihtiyaç vardır. İskemik retina 
alanları ve kanayan yeni damar 
oluşumları lazer ile kapatılırlar 

• Lazer tedavisinin amacı, görme 
keskinliğini arttırmak değil, hasta-
lığın ilerlemesini durdurmak sureti 
ile mevcut görme performansının 
korunmasıdır

• Lazer tedavisine başlamadan 
önce mutlaka FFA (Fundus Flö-
resseyin Anjiyografisi) çekilmesi 
ve bunun ışığında her bir gözün 
durumunun ayrı ayrı analiz edilmesi 
şarttır. 

• Son olarak Diyabetik Retinopati 
tedavisinde, iyi metabolik kontrol, 
hasta -hekim işbirliği, hasta takibi, 
erken tanı ile zamanında, etkili ve 
yeterli bir lazer uygulaması çok 
büyük önem taşımaktadır

Op. Dr.

Ahmet TOSUNCUK
Göz Hastalıkları Uzmanı ah
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Bebeklik Dönemi 
Ayak Yapısı 

Bebekler 10-18 ay arası yürümeye 
başlar, yürüme öncesi ayakları, eğer 
doğuştan gelme bir anomalisi yoksa, 
ayakkabı açısından değerlendirmek 
gerekli değildir. Ayak sağlığı için yeni 
doğan döneminden itibaren değer-
lendirilmeli. 

Yeni yürümeye başlayan bebeklerde 
patik türü, ağır olmayan, yürümeyi 
zorlaştırmayan, ayağı dış etkenlerden 
koruyan ayakkabılar seçilmeli.  Bu 
dönemde sert tabanlı ayakkabılar, 
ayağın şeklini almayan ayakkabılar 
yürümeyi zorlaştırabilir. 

Yürümeye başladıktan 2-3 ay sonra 
gerçek anlamda ayakkabı giymeye 
başlar bebekler. Çocuk ayaklarının 
sürekli büyümekte olduğu dikkate 
alınmalıdır. İlk yıllarda 3-4 ayda bir 
ayakkabı dar gelmeye başlarken, 3-4 
yaşından sonra  5-6 ayda bir ayakkabı 
yenilemek gerekir. Ayakkabılar düzenli  
olarak kontrol edilmelidir.

Ayakkabı Seçimi 
ve Büyüklüğü

Ayakkabı seçiminde; ayakkabının 
büyüklüğü ve ayakkabının yapıldığı 
malzeme değerlendirilmelidir. 

Ayakkabı büyüklüğü; boy, genişlik 
ve derinlik olarak değerlendirilme-
lidir. Sıkan vuran ayakkabı veya bol 
ayakkabı alınmamalıdır. Ayakkabı-
nın parmaklara ve tırnaklara bası 
yapmaması, topuk ve ayak bileğine 
bası yapmaması gereklidir.  Ayakka-
bının ayağa uyumu bazı durumlarda 
bağcıklar yardımı ile ayarlanabilir. 
Özellikle başlangıçta ayakkabılar 
rahat olmalı ve ayak konforunu 
sağlamalıdır,  aksi taktirde uygun 
olmayan ayakkabılar aksamaya ve 
yürüme problemlerine ve düşmele-
re yol açabilir.

Ayakkabının yapıldığı malzeme ile 
ilgili olarak, ayakkabının yüzü, tabanı 
ve topuk bölümü için genellikle farklı 
özellikte malzemelerden üretilmek-
tedir.
 

Ayakkabının 
Özellikleri

Özellikle erken çocukluk döneminde 
çocuk ayağı genellikle terleme yapar 
ve ayakkabının ayağın nefes alma-
sına, havalanmasına izin vermesi 
beklenir. 

Bu nedenle deri, kanvas veya örgülü 
yüze sahip ayakkabılar seçilmelidir. 
Plastik ve benzeri, havalanmaya izin 
vermeyen yüze sahip ayakkabılardan 
kaçınılmalıdır.

Ayakkabı tabanı çok sert olmamalı, 
ama ayağı dış etkenlerden koruyucu 
özellikte olmalıdır. Ayağın esneme-
sine ve düzgün olmayan yüzeylere 
basıldığında ayağın elastikiyetini ve 
yastık görevini görmesini sağlamalıdır. 
Ayakkabı tabanı düzgün yüzeyli ve 
yere yapışıp kalmamalı, sürtünmesi 
az olmalıdır.

Ayakkabının içinde yine terlemeyi 
emen, kaplama materyali kullanılmış 
olmalıdır. Yeni yürüyen çocuğun aya-
ğında ayak kavsi henüz gelişmemiştir. 
Bu kavis 16-18 aylıkken gelişmeye 
başlar, 6-8 yaşında tam olarak geli-
şimini tamamlar. Bu nedenle erken 
çocukluk döneminde ayakkabı içine 
yükseltme konulmasına gerek yoktur.

Küçük Çocuklarda 
Ayakkabıda   
Topuk İhtiyacı 
Yoktur 

Üç yaşına kadar olan çocuk ayakka-
bılarında topuk ihtiyacı yoktur, topuk 
ayağın ayakkabı içinde kaymasına yol 
açabilir. 3-4 yaşından sonrada 2-2.5 
cm. den yüksek topuk ayak sağlığı-
nı, ayak büyümesi tamamlanıncaya 
kadar olumsuz etkileyebilir.

Çocuk ayağı 2-3 ay ara ile aile tara-
fından kontrol edilmeli, ayakta şişme, 
ayakkabı vurması, ayak derisinde 
soyulma, tırnak batması veya kızarık-
lıklar kontrol edilmelidir.

Çocuğumun Ayakkabısı!
Bebeğim büyüdü! Yürümeye başladı.  Nasıl bir ayakkabı almam gerekli?     
Çocuğumun ayakkabısı dar gelmeye başladı, eskidi;  nasıl bir ayakkabı seçmeliyim? 

Doç. Dr.

Halil İbrahim EROL
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
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ANNE    
ADAYINDAKİ   
FİZİKSEL   
DEĞİŞİKLİKLER

Yorgunluk

Gebeliğin başlangıcında kadınlar nor-
malden daha fazla yorgundur. Gebeliğin 
ilk haftalarında, vücut bebeğe besin 
taşıyabilmek için daha fazla kan üretmek-
tedir. Artmış kanın pompalanması için de 
kalbiniz daha fazla çalışmakta ve nabzınız 
dakikada 10-15 daha fazla artmaktadır. 
Bu durum size yorgunluk hissi vereceği 
gibi farklı duygu ve düşüncelere de sebep 
olacaktır. Gebeliğinizin bu dönemlerinde 
bebeğinizin sağlıklı olup olmayacağı, nasıl 
anne baba olacağınız gibi endişelerle 
karmaşık duygular içine düşebilirsiniz.

Bulantı - Kusma

Plasenta ve fetüste salgılanan hormon 
değişiklikleri gebeliğin ilk dönemlerinde 
bulantı ve kusmaya sebebiyet vermek-
tedir. Aynı zamanda mide ve bağırsak 
sistemindeki değişimlerde bulantı ve 
kusmaya az da olsa etki etmektedir. Mide, 

gebelik hormonlarının etkisi ile daha 
yavaş boşalmaktadır. Bulantı ve kusmayı 
arttıran bir başka sebep ise duygusal stres 
ve yorgunluktur.

Gebelerin %70’i bulantı belirtileri gösterir. 
İlk ve ikiz gebeliklerde bulantı daha şiddetli 
olabilir. 4-8 haftalıkken başlar, 14-16 hafta-
lıkken azalma gösterir. Bazı gebelerde 3. 
aydan sonra bulantı başlayabilir bazen de 
tüm gebelikleri süresince devam edebilir.

İdrara Sık Çıkma

İlk üç ayda büyüyen rahim hacmi ile 
beraber, böbreklerin etkili fonksiyonları 
size idrara çıkma hissi verebilir. Öksü-
rürken, hapşırırken ve ağlarken idrar 
kaçırabilirsiniz. Büyüyen rahim hacminin 
idrar torbasına yaptığı basınç buna sebep 
olmaktadır. 

Göğüs Hassasiyeti ve 
Gerginlik

Dişilik hormonlarının artmış üretimi gebe 
kadının göğsündeki değişikliklerin ana 
sebebidir. Gebeliğin ilk bir kaç haftasında 
göğüslerinizde ağrıya neden olabilir. 

Başağrısı ve Kendini  
İyi Hissetme

Gebeliğin erken dönemlerinde görülen 
baş ağrılarının sebebi belli değildir. Hor-
mon seviyesindeki ve kan dolaşımındaki 
değişiklikler bunlara neden olabilir. Diğer 
sebepler ise stres ve yorgunluk olabilir. 

Kilo Artışı

İlk üç aydaki normal kilo artışınız yalnızca 
1 kilodur. Gebeliğiniz boyunca 11-14 kilo 
kazanabilmenize rağmen, bunların sadece 
çok küçük bir oranını ilk üç ayda alırsınız.

Lekelenme veya Kanama

İlk üç ayda görülen vajinal kanama 
her 4-5 kadından birinde oluşmaktadır. 
Kanamanın süresi, devamlılığı ve şiddeti 
belirlenmelidir.

Kasık Ağrısı

İlk bebeğinizde kalça, kasık ve belinizde 
ağrı hissi duyabilirsiniz. Rahim genişleme-
si, onu tutan elastik dokular bu gelişmeye 
uyum sağlayabilmek için gerilmektedirler. 

Ağrı bu gerilme sonucu ortaya çıkar. Ilık bir 
banyo hem gevşemenize hem de san-
cılarınızın azalmasına yardımcı olacaktır. 
Bununla birlikte dinlenme egzersizleriyle 
de rahatlayabilirsiniz.

BEBEK GELİŞİMİ 

İlk üç ayın sonucunda bebeğin ağırlığı 
28 gram, uzunluğu 7 cm’dir. Bu dönem 
içinde bazı organ ve sistemleri oluşmakla 
birlikte çalışmaya başlamıştır.

• Bebeğin kalbi yaklaşık 26. günden 
itibaren atmaya başlar.
• Üreme organlarının gelişmesine karşın 
cinsiyeti henüz belli olmaz
• İlk kemik hücreleri oluşur.
• El ve ayak parmaklarının oluşmasıyla 
birlikte tırnaklarda oluşmaya başlamıştır.
• Solunum ve dolaşım sistemleri çalış-
maktadır.
• Karaciğerin safra yapmasıyla böbrek-
ler de idrar torbasına idrar salgılamaya 
başlamaktadır.
• İlk üç aylık döneminde, bebek hareket 
etmeye başlamıştır. Fakat annenin bu 
hareketleri hissetmesi ilk gebelikte 22. 
hafta, ikinci ve üçüncü gebeliklerde ise 17. 
haftada hissedilir.

GEBELİĞİN İLK 3 AYINDA
ANNE VE BEBEKTEKİ DEĞİŞİMLER
Gebeliğin başlangıcında fiziksel değişimler rahatsızlık verebilir ama bu sağlığınızı veya bebeğin sağlığı-
nı tehlikeye atmaz. Her gebelik kendi içinde ele alınmaktadır. Gebeliğin rahat geçmesi için belirtilerin 
neler olduğunu ve bunlara karşı neler yapmanız gerektiğini bilmeniz yeterlidir.

Uzman Görüşü 
Doktorunuzun sizi ilk muayenesinde ultrason ile gebeliğinizi değerlendirecek ve gerekli görülürse “pap smear testi” önerecektir.

Doktorunuz bu dönemde önermedikçe hiçbir ilaç kullanmamalısınız. Çünkü bu dönemde bebeğinizin organ gelişimi devam etmektedir. 

Ayrıca saç boyama, manikür, pedikür gibi gerçekten ihtiyacınız olmayan şeylerden kaçınmanızda fayda olacaktır. 

Tüm gebelik boyunca sigara, alkol, uyuşturucu gibi zarar verecek alışkanlıklarınızdan uzak durmalısınız.

Folik asit günde 500mg alınmalıdır.

11-14 hafta arasında ileri test dediğimiz ultrasonda bebeğimizin ense kalınlığı ölçülür ve kanda bazı maddelere bakılır.    
Bu test kromozomal bir bozukluk olup olmadığını yani riskini belirleme açısından önemlidir.

Opr. Dr.
Figen TEMELLİ AKIN

Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı fi
ge

nt
em

el
lia

ki
n@

ce
nt

ra
lh

os
pi

ta
l.c

om



Gazete Central10

Yeni Doğan
Bebek
Ev Ziyareti1000.

Central Hospital’i 
Nasıl Tercih   
Ettiniz?

Gebe kaldıktan sonra iyi bir 
doktor ve hastane arayışına 
girdim. Yenidoğan Yoğun Ba-
kım Ünitesi’nin olması Central 
Hospital’i tercih etmemdeki en 
önemli etkenlerden biriydi. Ayrıca 
normal doğum yanlısı bir hastane 
olması da güven verdi diyebilirim. 
Doktorum başak hanım hakkında 
hem internette hem de arkadaş-
larım arasında çok olumlu şeyler 
duymuştum. 

Peki, Doğumunu-
zun Hikâyesini  
Sizden Dinleyebilir 
miyiz? 

Hastaneye eşimle birlikte rutin 
kontrol için gitmiştim. Doktorum 

Dr. Başak Sel muayene sonrasında 
gebelik zehirlenmesi nedeniyle 
gebeliğimi acilen sonlandırmak 
zorunda olduklarını söyledi. Aslın-
da normal doğum istiyordum ama 
bazı değerlerim çok yüksek oldu-
ğundan bebeğim için büyük bir 
risk içerdiğini öğrendim. Eşim ve 
benim için oldukça sürpriz oldu. 

Psikolojik olarak da hazır olma-
dığım için tabir yerindeyse şok 
oldum diyebilirim. Ancak dokto-
rum sakin ve de kendinden çok 
emindi. Beni çok rahatlattı. Olması 
gerekeni yaptığımızı ve bebeği-
min bu operasyon sonrası daha 
sağlıklı olacağını anlattı. Doktoru-
mun telkinleri ve ebe hanımların 
desteğiyle ameliyata hazırlandım. 

Hastanenin yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinin olması benim 
ve bebeğim için çok önemliydi. 
Gebelik zehirlenmesinin daha ileri 
safhalarının da olduğunu öğren-
dim. Hastanemiz ve yeni doğan 

yoğun bakım çocuk doktorumuz 
Dr. Süleyman Talay bu konuda 
oldukça donanımlıydı. Bebeğim 
ve ben bu konuda şanslıydık 
diyebilirim. Tüm anne adaylarına 
yenidoğan yoğun bakım ünitesi 
olan hastaneleri tercih etmelerini 
öneririm. Doğum gerçekten şansa 
bırakılacak bir olay değil. 

Bebeğim doğduğunda akciğer-
leriyle ilgili de bir sıkıntı yaşadı. 
Ama hızlıca tedavi edilebildi. 
Central Hospital’da gebelik takip-
lerim sırasında katıldığım gebe 
eğitim programında bebek dostu 

unvanı olan bir hastane olduğunu 
öğrendiğim ve bu farklılık beni 
çok mutlu etti.

Hastanemizde  
Kalışınız Süresinde 
Hizmetlerimizden 
Memnun Kaldınız 
Mı? 

Otelcilik Hizmetleri   
Temizlik, Yemekler 
İçin Ne Söylersiniz?

Hemşirelerin ilgisi, alakası ve 
bilgisinden çok memnun kaldık. 
Onun dışında doktorlarımız da çok 
iyiydi. Ama hemşirelerin bize psi-
kolojik olarak bile destek olması 
çok rahatlatıcıydı. Otelcilik hizmeti 
olarak yemeklerden çok mem-
nun kaldım. Hem lezzetli hem 
de sağlıklıydılar. Zaten sonrasında 
aşçıların da ödüllü olduklarını 
öğrendim.

BURAKHAN BEBEĞİN EVİNDEYDİK



Central Hospital’in  
Yenidoğan Ev  
Ziyareti Programını 
Nasıl Buldunuz? 

1000. Bebek   
Oğlunuz Oldu Neler 
Düşündünüz?

Yenidoğan Bebek Ev Ziyareti 
hastaneye geldiğim zamanlarda 
duyduğum ve merak ettiğim 
bir hizmetti. Yenidoğan Bebek 
Ev Ziyaretinin kendi evimizde 
yapılması hem benim hem de 
ailem için çok özel anlardı. Cent-
ral Hospital’in Yenidoğan Bebek 
Ev Ziyareti’ndeki 1000’inci şanslı 
bebek oğlum Burakhan oldu. 
Şansıyla birlikte doğdu sanki. 

Bu ziyaret ve hemşiremizden 
öğrendiğimiz bilgilerin çok faydalı 
olduğuna inanıyorum. Benim ilk 
bebeğim ve öğrenmem gereken 
çok şey var. Doğumdan sonraki 
ilk günlerinde büyüklerimiz olu-
yor yanımızda ama onlar da bir 
süre sonra ayrılacaklar. Bebeğim-
le baş başa kaldığım zamanlar 
olacak. 

Yenidoğan Bebek Ev Ziyareti’nde 
öğrendiğim bilgilerin özellikle bu 
süreçte bana çok yardımcı olaca-
ğına inanıyorum. Bebeğimi nasıl 
yıkayacağımı, gazını en kolay 
nasıl çıkarabileceğimi, ona nasıl 
masaj yapacağımı uygulamalı 
olarak öğrendim. Beslenmesin-
den uyku düzensizliğine kadar 
birçok konudaki çözümleri hemen 
uygulamaya başlayacağım.

Central Hospital’de 
Doğum Yapmayı 
Diğer Anne  
Adaylarına da  
Önerir Misiniz?

Tabi ki oldukça tavsiye ederim. 
Belki benim ve bebeğimle ilgili 
çok ciddi sıkıntılar da yaşanabilirdi. 
Ama doktorumuz Dr. Başak Sel’in 
risklerle ilgili teşhisi erken koy-
muş olması olumsuz 
birtakım sıkıntılar 
yaşamamıza mani 
oldu. Gebelik Zehir-
lenmesi olduğu fark 
edilmemiş olsaydı 
komaya girme 
ihtimalim varmış. 
Bu süreçte hem 
doktorum hem de 
Central Hospital’in 
tüm personeli bana 
ciddi bir destek 
verdi.

Hamileliğiniz  
Süresinde Sizi En 
Çok Hangi An   
Etkiledi?

Gebeliğimin 3’üncü ayında eşimle 
birlikte kontrole gitmiştik. Doktor 
hanım ultrasonla karnıma dokun-
duğu anda bebeğim her iki elini de 
havaya kandırarak adeta karnım-
daki aleti dışarıya doğru itti. O 
anları eşimle birlikte saniye saniye 
izledik. Hatırladığım ilk tepkisidir 
bu. İnanılmaz bir andı. Bizimle ile-
tişime geçti sanki. 3 aylık hamiley-
dim ve kendimi ilk kez bebeğime 
bu kadar yakın hissetmiştim. 

Biraz da    
Bebeğinizden   
Bahsedelim.   
Burakhan Nasıl Bir 
Bebek?

Burakhan çok uysal ve uyumlu bir 
bebek. Çok şükür ki her zaman 
ağlayan ve nazlı bir bebek de 
değil. Beni çok fazla yormuyor. Tek 
şikâyetimiz uykuları. Uykularını he-
nüz tam olarak düzene sokamadık. 

Ama hemşire hanım ev ziyare-
tinde çok faydalı bilgiler aktardı. 
Uykusunu da yakında düzene 
sokabiliriz diye düşünüyorum.

Central Hospital’in 
3 Yıldır Gerçekleş-
tirdiği Gebelik  
Eğitimlerine   
Katıldınız Mı? 

Bu Eğitimlerin Size 
Nasıl Bir Faydası 
Oldu? 

Çevrenizdekilere 
de Tavsiye Eder  
Misiniz?

Gebelik eğitimleri bence çok güzel 
bir sinerji yaratıyor. Tüm gebeler 
hem hikâyelerini hem de deneyim-
lerini birbirleriyle paylaşıyor. Doğru 
bildiğimiz yanlışları ve doğum 
sonrası yapmamız gerekenleri 
öğreniyoruz. 

Eğitim sırasında kadın doğum heki-
minin merak edilenleri yanıtlaması, 
bebek banyosunun uygulamalı gös-
terilmesi, doğum öncesinde doğum 
destek olan egzersizlerin verilmesi, 
diyetisyen ve çocuk branşlarının 
anlatımı çok etkileyiciydi. Gerçekten 
çok bilgilendirici oldu benim için. 
Doktorumun normal doğumu des-
teklediğini biliyordum ama katıldı-
ğım gebelik eğitimi sırasında Central 
Hospital’ın hastane olarak normal 
doğumu destekliğini öğrendiğimde 
mutlu olmuştum.

Peki, Bebeğinizin 
Central Hospital’ın 
Yenidoğan Bebek  
Ev Ziyareti’ndeki   
1000. Bebek  
Olduğunu Ona  
Hasıl Anlatırsınız?

Bebeğim büyüdüğünde doğumuna 
ve ilk günlerine ilişkin bana sorular 
sormaya başlayacaktır. Bu özel günü 
ona mutlaka anlatacağım. Çok şanslı 
bir bebek olacak inşallah. Bu röpor-
tajı mutlaka saklayacağım. Onun için 
de bir anı olarak kalsın istiyorum. 

Gazete Central 11
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Ağızda Pamukçuk 
Olabilir

Pamukçuk bir mantar enfeksiyonu-
dur. Genelde yenidoğan bebeklerde 
görülen bir hastalık olmasına rağmen, 
1 yaşına kadar olan çocuklarda da sık 
karşılaşılan bir durumdur. Yanak içinde, 
dil ve damakta süt parçalarını andı-
ran beyaz lezyonlar şeklinde kendini 
gösterir. Ağzında pamukçuk görülen 
bebekler emerken acıdığı için emmeyi 
reddedebilir. Bu durumda uzman bir 
hekimden yardım alınmalıdır.

Bebeğinizin Burnu 
Tıkalı Olabilir

Emerken burnundan nefes alamayan 
bebek memeyi bırakarak ağzından 
nefes almaya çalışır ve anneyi emmek 
istemez. Eğer bebeğin burnu tıkalıysa, 
doktorun önereceği burun damlası 
kullanılmalı ve bir aspiratör yardımıyla 
bebeğin burnu temizlenmeli, nefes 
alması sağlanmalıdır.

Annenin Tükettiği 
Besinler Sütün  
Tadını Değiştirir

Annenin tükettiği gıdalar veya içe-
cekler sütün tadını etkileyebilir veya 
bebekte olumsuz etkilere yol açabilir. 

Baharatlı, acılı, sarımsaklı gıdalar anne 
sütünün tadını değiştirebilir; çay, kahve 
çikolata tüketimi bebekte huzursuzluk, 
uykusuzluk gibi belirtilere yol açabilir, 
lahana, kuru fasulye gibi bazı gıdalar 
bebekte gaz şikâyetlerini artırabilir. Bu 
tip durumlarda annenin sütü sağıla-
rak boşaltılmalıdır.  Bebek birkaç saat 
sonra yeni sütle tekrar emzirilmelidir. 
Ancak bebek hala emmeyi reddediyor-
sa başka bir sorun olabileceği unutul-
mamalıdır. Bazen de annenin kullan-
dığı parfüm ya da sigara içiyor olması 
bebekte huzursuzluk ve iştahsızlık 
sebebi olabilir.

Yanlış Emzirme  
Pozisyonu ve Tekniği 
Emzirmeyi Engeller

Annenin bebeği emzirirkenki pozisyo-
nu ve tekniği hatalıysa bebek anneyi 
ememez. Bebek emzirme anında 
memeyi tutması için başından itilirse, 
direnç gösterir ve tepki olarak da 
memeyi reddeder. 

Stres Sadece   
Anneyi Değil,   
Debeği de Etkiler

Hamilelik ve doğum süreçlerinde an-
nelerin vücutları, duyguları ve yaşam 
tarzlarında ciddi değişiklikler olur. 
Hatta hamilelik sürecindeki stres erken 
doğuma bile neden olabilir. Stres hem 
anneyi hem de bebeği etkiler. Anneler 
özellikle bebeğini emzirmeden önce 
sakinleşmeli, rahat ve huzurlu bir 
ortamda bebeği emzirmelidir. Emzir-
mek anneye de iyi gelecektir, çünkü 
emzirme sırasında anne ile bebek 
arasında güvene dayalı duygusal 
bir bağ oluşur. Bu anlardan be-
beğinizin de keyif alabilmesi için 
sessizlik de önemlidir. Bebeğiniz 
emerken aniden ortaya çıkan 
yüksek seslere tepki verebilir.

Diş Çıkarma   
Dönemi Sancılıdır

Sağlıklı bir bebeğin dişleri ortalama  
6 – 7 aylıkken çıkmaya başlar. Bebeği-
nizin damaklarıyla diş etleri şiş ve kıza-
rık ise diş çıkarıyor demektir. Bu süreci 
rahat atlatabilmek için ona oturur 
pozisyondayken dişlerini kaşıyabileceği 
soğuk ve steril malzemeler verebilirsi-
niz. Bebekler bu süreçte de diş etleri 
acıyacağı için emmeyi reddedebilir.

Bebek Emzirme  
Saatlerindeki   
Değişikliği Fark Eder

Bebekler alışkanlıkları değiştiğinde 
tepki verir. Bu yüzden emzirme saatle-
rinin değişmesi bebekleri etkileyebilir. 

Bebeğe Kardeş  
Geliyorsa Sütün 
Tadı Değişir

Annenin yeniden gebe kalması duru-
munda salgılanan hormonlar nede-
niyle sütün tadı değişebilir ve bebek 
memeyi reddedebilir.

Sütün Miktarı   
Bebeği Etkiler

Bebekler mide hacimleri küçük oldu-
ğundan az ve sık emerler. Ancak anne 
sütünün miktarı bebekleri etkileyebilir. 
Sütün yeterli olup olmadığını belir-
lemekteki en önemli etken bebeğin 
kilosunu takip etmektir. Bebekler 
emdikçe annenin sütü çoğalır ve onun 
ihtiyacını karşılar. Ama yorgunluk, 
stres, hastalık gibi bazı durumlarda 
sütünüzün gelmesi yavaşlayabilir. Bu 
durumlarda annenin şefkatli ve ısrarcı 
olması gerekir. Ayrıca bebek ara sıra 
biberonla besleniyorsa da emmeyi 
reddedebilir.

Enfeksiyon

Bebeğin emmemesinin nedeni 
geçirmekte olduğu enfeksiyon olabilir. 
Bebeğin iştahsızlığı yanında ateş, 
öksürük, kusma, ishal gibi bulgular 

varsa mutlaka doktor tarafından 
değerlendirilmelidir. Özellik-

le kulak ağrıları emme 
sırasında artabilir, bu da 

bebeği huzursuz eder 
ve iştahsızlık yaratır. 

BEBEKLER NEDEN 
EMMEK İSTEMEZ 

Emzirme bir bebekle anne arasındaki en güzel bağdır. Emzirme sırasında anne ile bebek arasında  
güvene dayalı duygusal bir iletişim oluşur. Zaman zaman bebek aç olmasına rağmen emmek istemez, 
memeyi ağzında tutar fakat emmez, gelen sütü yutmaz veya çok zayıf emer, ağlar ve memeyle kavga 
eder. Bazen de bir memeyi emer ama diğerini reddeder. 

Uzm. Dr.
Öznur YILMAZ

Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı oz
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Egzersiz ile Depresyonu 
Azaltabilirsiniz
Egzersiz yapanlarda endorfin salgılanması bedenin kendini iyi hissetmesine neden 
olmaktadır. Araştırmalar göstermiştir ki egzersiz kan plazmasındaki endorfin   
seviyesini yükseltmektedir. 

Depresyonu azaltma potansiyeli olan bazı 
egzersizlerden söz edilebilir. Yürüyüş ve jog-
ging, depresyonu azaltmada en etkin olan 
iki spordur. Ayrıca bisiklet, aerobik dans ve 
ağarlık kaldırmanın da etkili olduğu göste-
rilmiştir. Değişik egzersizlerin depresyonda 
iyileştirici etkileri araştırılmış ve birbiri ile 
karşılaştırılmıştır. Jogging ile ağırlık kaldırmayı 
karşılaştıran bir çalışmada, tüm egzersizciler 
sağlıklıdır ve depresyonları yoktur. 

Sonuçta her iki grupta da egzersiz sonrası 
daha düşük depresyon skorları elde edil-
miştir. Ayrıca yararlılık acısından yürüme ve 
jogging arasında fark yoktur. 

Depresyon için en iyi egzersiz tanımlan-
mamış olmasına rağmen, secim sırasında 
önemli bulgular ve tercihler söz konusudur. 
Bütün egzersizlerin ortak iki elementi söz 

konusudur. Birincisi kollar, bacaklar ve göv-
dedeki büyük kas gruplarının çalıştırılmasıdır. 
İkinci element de ritmik nitelikleridir. Eğer 
egzersiz, hangisi olursa olsun bu iki elementi 
taşıyorsa, depresyonu azaltma konusunda 
etkili olacağı kabul edilmelidir. Başka bir 
deyişle hem birtakım büyük kas gruplarını 
çalıştırmalı hem de ritmik bir niteliğe sahip 
olmalıdır. 

Birçok egzersiz turunun eşit etkide olduğu 
görülüyorsa, önümüze önemli bir fırsat çık-
maktadır. Uygun birçok egzersiz içinden sev-
diğimiz birini seçebilir ya da birkaç egzersizi 
birlikte yapabiliriz. 

Örneğin sabah bisikletimizi alır 10 daki-
kada yürüyüş parkuruna ulaşırız. Orada 
bisikleti kilitler 1,5 kilometreyi jogging 
yaparak, 15 dakika da yürüyüş yaparak 

bisikletimize ulaşır ve 10 dakikalık bisik-
let yolculuğu ile evimize döneriz. Birçok 
egzersizi dener sonra en hoşlandığımızda 
karar kılabiliriz. Çoğu zaman insanlar talimat 
almaktan hoşlanmazlar, karşı çıkmak isterler. 
Bu bakımdan, ancak su egzersizi yapmamız 
gerektiği bilgisi insanlara talimat almak gibi 
gelebilir. Önümüzde birçok seçeneğin olması 
ve seçme sansımızı biliyor olmamız bizi 
rahatlatır.

Egzersizin yararlı etkileri kendimize saygı-
mızda ve güvenimizde de oldukça etkilidir. 
Kendinize şans vermeye karar verdiyseniz 
buna öncelikle fiziksel değişimlerle başla-
yabilirsiniz. Fiziksel olumlu değişimleri fark 
ettikçe duygu durumunuz, kişiler arası ilişki-
leriniz, kendinize ve hayata bakış açınız daha 
da pozitif olacaktır.

Depresyon Hangi Egzersizlerle Hafifletilebilir

Endorfinler bedenin normal duygu 
durumunu yükseltici maddeler 
olduğu için egzersizin depresyonu 
azalttığı kabul edilmektedir. Elbette 
bu mantıklı bir açıklamadır fakat 
henüz tam olarak kanıtlanmamıştır. 
Diğer kabul gören bir açıklama, 
egzersizin depresyonu iyileştirme-
sini başlıca beyin monoamilerinin-
de değişimlere yol açması üzerine 
temellenmektedir. Bu varsayımın 
kanıtı, kimyasalların depresyonlu 

hastalarda önemli ölçüde bo-
zulmuş olduğunun kanıtlanmış 
olmasıdır. Böylece azalmış olan 
kimyasallar, egzersizle artırılmış 
olmaktadır, bir anlamda depresyon 
ilaçlarının yaptığı da budur.

Depresyon, kimyasalların belirli 
beyin yolakları boyunca transmis-
yonunun bozulmasıyla ortaya çık-
maktadır. Önemli olan esas konu, 

egzersizin bu kimyasalların taşıma 
yeteneğini ve düzeyini artırdığıdır. 
Böylece depresyonu iyileştirici ve 
önleyici bir etkiye sahiptir. Ancak 
tekrar vurgulanmalıdır ki egzersiz 
de benzer etki mekanizmalarla 
depresyonu düzeltse ve önlese 
bile özellikle ağır depresyonlarda, 
antidepresan ilaçlar kadar etkili 
değildir ve onların yerine geçe-
mez; sadece tedaviye ek olarak 
değerlendirilir.

Uzm. Psk. 

Aycan BULUT
Uzman Psikolog ay
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Ne kadar korunursak korunalım 
bunların birkaçına maruz ka-
lınmaktadır. Vücudumuz zaten 
bu toksinlerle savaş halindedir 
ancak savunma sistemimizin 
yetersiz kaldığı zamanlarda bu 
toksinler kendini yorgunluk, 
bitkinlik, uykusuzluk ya da aşırı 
uyku, ağrı, bunaltı ve sinirli-
lik olarak kendini gösterir. Bu 
nedenle dönem dönem detoks 
programlarıyla bu toksinlerden 
arınabiliriz. Alınan toksinler ter, 
idrar, dışkı, solunum gibi atım 
yollarıyla vücudumuzdan çıkar. 

Bitki çayları  
Antioksidan 
Etki Yaratır?

İnsanın yaşamını bir günde değiştir-
mesi mümkün olmayabilir. Yapılacak 
küçük revizyonlarla daha sağlıklı 
ve dinamik hale gelebilir. Öncelik-
le kafein alımı azaltılabilir. Çay ve 
kahve ülkemizin ve geleneklerimizin 
önemli bir alışkanlığıdır ancak vücu-
da gereğinden fazla kafein alımına 
neden olur.    

Bu nedenle gün içerinde mümkün 
olduğu kadar çay-kahve tüketimi 
azaltılmalı yerine antioksidan değeri 
yüksek yeşil çay kullanılmalıdır. En 
etkinliği bilinen çay yeşil çaydır. 

Diğer bitki çayları da destek olarak 
kullanılabilir. Kuşburnu, ıhlamur, 
adaçayı, rezene gibi bitki çayları 
da yardımcıdır. Ancak tüm bu bitki 
çayları günlük su tüketimine engel 

olmamalıdır. Her durumda 2 litre 
kadar su alınmalıdır.

Şekeri Keserek 
Egzersize     
Ağırlık    
Verilmelidir? 

Şeker, vücudumuzu kirleten ve alımı 
azaltılması gereken maddelerden 
biridir. Rafine edilen şekere vücudun 
hiç ihtiyacı yoktur. O ihtiyaç za-
manla, düzenli tüketerek oluşur. Bu 
nedenle birden kesilemiyorsa azal-
tılarak yok edilmelidir. Fazla şeker 
halsizliğe, kan şekeri düzensizliğine 
neden olabilir.

Yaşam tarzını değiştirmek gerektiği 
herkes tarafından çok bilinir ama 
çok ta uygulanmaz. Oysa sağlıklı 
yaşam için çok önemli bir adımdır. 
Günde ortalama 8.000-10.000 adım 

atılmalıdır. Hareketli bir yaşama 
geçmek için en uygun yol budur. 
Egzersizin üzerinde bu kadar duru-
luyor olmasının birçok haklı gerek-
çesi vardır. Dolaşımı hızlandırması, 
toksinlerin atımını kolaylaştırması, 
metabolizmayı hızlandırması ve sağ-
lıklı yaşama geçmek için önemli bir 
tamamlayıcı görevi görmesi gibi. 

Sigara Önemli 
Bir Toksin   
Kaynağıdır?
Sigara sağlık için büyük bir risktir 
ve önemli bir toksindir. İçersinde 
4000’e yakın zehirli madde bulun-
durur. Bu nedenle detoks program-
larında ilk terk edilmesi gereken 
alışkanlıklardan biridir. Hiç bırakıla-
mıyorsa da alınan C Vitamini ona 
göre düzenlenmelidir ama mutlaka 
minimuma indirilmelidir.

Gazete Central14

DETOKS DiYET NEDiR?
Detoks, kelime manası olarak toksinlerden arınma anlamına gelir. Toksin dediğimiz maddeler vücuda 
girdikten sonra vücudu kirletirler ve en çok ta karaciğeri yorarlar. Bu toksinlerin başlıcaları arasında gıda 
katkıları, alkol, kafein, tarım ilaçları, hava kirliliği, egzoz dumanı ve sigara gelmektedir. 

•  Gerçek bir detoks programında şehirden uzak ve bol oksijenli bir ortamda 
olmanız gerekir. Ancak bu gerçekleşemiyorsa içinde bulunan ortamda 
mümkün olduğu kadar oksijenle temas edilmeye çalışılmalıdır. 

• Beslenilme şekli; besinlerin doğru miktarlarda ve doğru hazırlanmış şekilde 
tüketilmesi gerekliliğidir. Detoks programları 2, 3, 5 ve 7 günlük kürler 
şeklinde uygulanmaktadır. Maruz kaldığınız toksin durumuna göre süre 
belirlenebilir. Tüm detoks programlarında sigara, alkol, hazır gıda, gereksiz 
ilaç, her türlü kimyasal maddeden uzak durulmalıdır. 

• Beslenmede tercihen organik ürünler kullanılır. Böylece tarım ilacı, hormon 
gibi katkılardan da uzak durulur. Kullanılan sebze ve meyveler mevsime ait 
olmalıdır. Dondurulmuş veya konserve ürünler tercih edilmemelidir. Taze 
ve beklememiş olanlar tercih edilmelidir çünkü rafta uzun süre bekleyen 
ürünlerde vitamin ve mineral kaybı olur.

• Bitki çayları destek olarak kullanılabilir. Poşet hazır çaylar yerine bitkinin 
kendisi yada temizliğinden emin olunan açık çay kullanılmalıdır.

• Rafine edilmiş tahıl ürünleri yerine tam tahıllar kullanılmalıdır. Tam buğday, 
çavdar, kepekli ürünler daha uygundur. Saflaştırılmamış tahılların besin 
değerleri daha fazladır ve sindirimi çalışmasına yardımcıdırlar.  B gurubu 
vitaminler bakımından önemlidirler.

• Pişirme kapları cam, çelik veya porselen olmalıdır. 

• Plastik temaslı yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır.

• Alüminyum folyolar yemekle temasta olmamalıdır.

• Cam şişedeki sular tercih edilmelidir.

Detoks Programı Nasıl Uygulanır?

Dyt.
Deniz Şafak

Beslenme ve Diyet Uzmanı de
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Misafirlerimizin paylaşımla-

rını önemsiyor, kültür sanat 

sayfamızda edebi yazılarına yer 

vermek istiyoruz. 

Sizde gazetemizin kültür sanat  

sayfasında yer almak isterseniz,  

gazetem@centralhospital.com 

adresine yazılarınızı gönderme-

niz yeterli.



GEZİLECEK TARİHİ YERLER

• Silifke’de Cennet-Cehennem mağalarına UĞRAMADAN,

• Keben Narı ve Çilek ALMADAN,

• Meşhur tatlısı Cezerye ve Kebabı Tantuniyi TATMADAN,

• Kanlıdivane ve Kızkalesini GÖRMEDEN,

• Aydıncık’ta Kelenderis Mozaiklerine BAKMADAN  

• Gülnar’da Zeybe Türbesini GEZMEDEN

DÖNMEYİN...

MUTLAKA YAPINIZ...

GÜZEL
ÜLKEMİZİ

TANIYALIM

• 1991 yılında teşhire açılan, 
Etnografik, Küstüllü Bizans de-
finesinin sergilendiği MERSİN 
MÜZESİ...

• Kültürel yaşama yeni bir renk 
ve soluk getiren neredeyse 150 
yıllık bir sivil mimarı örneği 
KENT TARİHİ MÜZESİ...

• Gülnar’dan Muta giderken 26. 
km de Zeyne (sütlüce) kasaba-
sında yer alan ZEYBE TÜRBESİ...

• Arkeolojik bölümde helenestik, 
Roma ve Bizans dönemlerine 
ait eserler sergilenmektedir.      
ANAMUR MÜZESİ...

• Kimyasal erozyonla, tavanın çökmesi 
sonucu meydana gelmiş büyük bir çukur-
dur. Çukurun tabanında 260 km uzunlu-
ğunda CENNET ÇÖKÜĞÜ MAĞARASI...

Modern limanı, serbest 
bölgesi, Büyük Sanayi ve 
Ticari Kuruluşları ile hızla 
gelişmekte olan bir il’dir. 
Çok sayıda Antik ören-
yenleri, denizi, narenciye 
bahçeleri ile çevrili yeşil 
doğası ve kültürel etkin-
likleri ile büyük bir kültür 
ve turizm potansiyeline 
sahiptir.

Akdeniz’in Ticaret Kapısı 

MERSiN
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Özel bir anaokulunun 40 minik öğ-
rencisi, geleceğin doktorları olarak 
hastanemize misafir oldu. Üzerle-
rinde kendi isimleri yazan doktor 
kıyafetlerini giydikten sonra  Cent-
ral Hospital’ı gezen öğrenciler, acil 

servis, radyoloji ünitesi, ambulans 
ve poliklinikleri yakından tanıyarak 
doktorlara merak ettikleri tüm soru-
ları sordular. 

Hastane turunun ardından Eğitim Hemşiresi’nin zararlı 
mikrop ve bakteriler hakkında vermiş olduğu eğitim ve 

el yıkama ile diş fırçalama tekniklerinin ardından kendi-
leri için hazırlanan ikramlarla karınlarını doyurdular. 

Hastaneyi tanımaya çalışırken gösterdikleri enerjileri 
ve neşeleriyle hasta &hasta yakınlarının beğenilerini 
kazandılar.  Her bir çocuk için ayrı hazırlanan çerçeveli 
resimleri ve özel reçeteleri çocuklara armağan edildi. 

3. Yılında Gebe Eğitimi
Programının 26.’sı düzenlendi

Geleceğin Doktorları
Central’da Bir Araya Geldi

Aşure dağıtımı
memnuniyet sağladı 

24 Kasım Aşure gününde, hastanemizde yatan hasta, 
ayaktan hasta ile hasta yakınlarına ödüllü aşçılarımı-
zın pişirdiği aşureler servise hazırlanarak ikram edildi.

Misafirlerimiz aşure ikramımız 

sırasında düşüncelerini dile 

getirerek memnuniyetlerini 

ifade etti.

Eğitim, hamilelikte kilo alımı, 
normal doğum nefes teknik-
leri, epidural normal doğum, 
bebeklerde emzirme teknikleri, 
bebeğin banyosu konularında 
uzmanlarımız tarafından inte-
raktif bir şekilde tamamlandı.

26. Gebe Eğitim Programı yılın son günlerinde yoğun 
bir katılım ile gerçekleştirildi. 

Ödüllü milli aşçılarımızın 
hazırladığı farklı ikramla-
rı sunarken, gebe eğitim  
hatırası panosu önünde 
keyifli karelere ev sahipliği 
yaptık. Toplu fotoğraf çekimi 
ve pasta kesiminin ardın-
dan çeşitli hediyelerimizle  
gebelerimizi yolcu ettik.

Bir Elma Yiyerek 
A ve C Vitamini 
Depolayabilirsiniz.

Soğuk kış günlerini yaşadığımız 
bu günlerde hastanemizi ziyaret 
eden tüm misafirlerimize   
“Bir Elma Yiyerek A ve C Vitamini  
Depolayabilirsiniz” sloganı ile 
elma ikram ettik. 
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Central Kişisel Sağlık Asistanınız 
iPhone’da YENİLENDİ.

Mobil Telefondan Randevu Alamı

Kişisel bilgilerinizi sistemimize girerek; kendi profilinizi oluş-
turabilir ve mobil telefonunuzdan işlem yaparak, dilediğiniz 
tarih ve bölümden e-randevu alabilirsiniz. 

Laboratuvar Sonuçlarınız Cep Telefonunuzda!

Hastanemizde yaptırdığınız tüm laboratuvar işelemlerinin 
sonuçlarını, cep telefonunuzdan takip edebilir ve öğrenebi-
lirsiniz. 

İlacını Almayı Unutanlar İçin İlaç Takip Sistemi

İlaç günü, saati ve dozunu size hatırlacak pratik bir sistemin 
yer aldığı mobil uygulamalarımızla, sağlığınızı önemsiyoruz.

Kalorimetre ile Yediklerinizi Denetleyin!

Mobil sistemimizde yer alan ‘Kalorimetre’ ile tükettiğiniz gı-
daların kalorilerini öğrenerek daha sağlıklı beslenebilirsiniz. 

Kilo Endeksinizi Hesaplayın

Vücut Kilo Endeksi Hesaplamasına boy ve kilo bilgilerinizi 
girerek, elde edeceğiniz sonuca göre kilonuzun ve sağlığı-
nız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Central Bebekleri

Yenidoğan bebeğinizin fotoğrafını ve bilgilerini, sevdikleri-
nizi paylaşmak ister misiniz? 

En mutlu gününüzü Facebook, Twitter, İnstagram, Fours-
quare, Pinterest, elektronik posta, SMS ve MMS yoluyla 
paylaşabilirsiniz. 

Hafta Hafta Gebelik Eğitimi

Yenilenen uygulamalarımız sayesinde, mobil telefon-
dan dilediğiniz zamanda ve yerde içinde bulunduğunuz 
haftanın gebelik bilgisini edinebilirsiniz. Ayrıca, gebelere 
özel sayaç ile gebelik haftanızı ve doğum tarihinizi takip 
edebilirsiniz.

MiSAFiRLERiMiZiN YORUMLARI
MELİS BİLİK / 14.11.2012
Hastanenizde acil apandisit ameliyatına alındım. 
Ameliyat öncesi ve sonrası süreçlerimde 
yardımlarını ve güler yüzlerini hiç esirgemeyen 
başta doktorlarım Genel Cerrah Dr. Hakan 
Bozkurtoglu ve Dr. Mehmet Altıntaş olmak üzere, 
Üroloji doktorum Dr. Yusuf Temiz’e, acil hekim 
Dr. Orhan hocama ve 4.kat hemsirelerine ilgi ve 
alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

NEZAHAT POLATKAN / 14.12.2012 
Kadın doğum bölümünden çok memnun kaldım. 
Doğumuma 4. hafta kala Dr. Başak hanıma 
muayeneye geldim. Gebeliğimin de başlarından 
beri bana yanıbaşımdaymış hissini verdi. Kadın 
doğumdaki hemşireler de o kadar ilgili ve 
şefkatliydi. Herşey için teşekkürler.

SAFİNAZ ÜSTÜNEL / 05.12.2012
Kardiyolog Dr. Sinan Coşkun bey’ e güleryüzü ilgi ve 
sevgisinden çok memnun oldum. Hemşire İlknur ve 
Zeynep hanıma güleryüzleri ve ilgileri hizmetleri için 
çok teşekkür ederiz. 

PELİN CAN / 08.12.2012
Özellikle doktorum Plastik Cerrah Op. Dr. Ayşegül 
Yavuz benimle hastası gibi değil bir abla gibi bizzat 
ilgilendi. Bu hastaneyi tekrar tercih etmemin 
sebebi Ayşegül hanım, hemşirelerden İlknur hanım, 
Zeynep hanım ve Memduha hanım için olur. Bütün 
emekleri verdikleri değer, ilgi için teşekkür ederim.

ARZU ELİF BELDAĞ / 01.12.2012
Doktorum Şahap beyin koyduğu teşhis ile fizik 
tedaviye başladım. İnanılmaz saygılı, kibar, pozitif 
tm bir beyefendi kendisi. Bu tedavide en önemli 
sorunum küçük bir bebeğim olduğu için zaman 
problemiydi. Ancak hem Sena hanım hem de Arife 
hanımın gösterdiği ilgi, yakınlık ve alaka süperdi. 
Sena hanım’ ın o pozitif enerjisi her gün sabah beni 
inanılmaz enerjik yaptı. Arife hanım’ ın el becerisi 
tatlı sohbetleri ve sakin kişiliği insanı çok rahatlatıyor. 
Son dönemde tanıdığım işinde çok bilgili, tecrübeli 
ve güleryüzlü Sena hanım ve beni her gün 
bebeğime yetiştirerek, anlayışlı Arife hanım sizleri 
iyiki tanımışım. Herşey için çok ama çok teşekkürler. 
Keşke herkes işini sizler gibi güzel yapsa. Kesinlikle 
sizleri herkese önereceğim. 

HANİFE USLU / 22.12.2012
Hastanenizde 20.12.2012 tarihinde doğum yaptım. 
doktorlarınız başta olmak üzere 5.katdaki tüm 
personel ve hemşirelere ki özellikle Emre hemşire, 
Sahure hemşire ve gece beni sabaha kadar yalnız 
bırakmayıp sürekli kontrol etmeye gelen hemşirelere 
çok teşekkür ederim. Bebeğime aileme ve bana 
gösterdikleri güleryüz, samimiyetleri içinde teşekkürler. 
Hamile olupta benim gibi son ana kadar araştırma 
yapan herkese tavsiye ederim. Bilgilendirmeleri bana 
yaklaşımları bebeğimle ilgilenmeleri doğum anımda 
yanımda sakin duruşları ve anlayışlarıyla gerçekten 
mükemmellerdi. Tüm hamile bayanlara tavsiyem 
önce bir gebelik eğitimine gidip kendi gözleriyle 
görsünler. Ve hastaneyle ne bir bağlantım ne de bir 
tanıdığım olmadığını belirterek sırf o eğitime giderek 
karar vermiştim. Şimdi herkese tavsiye ediyorum. 
Gönül rahatlığıyla gidin.




