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Central Kişisel Sağlık Asistanınız

iPhone’da
YENiLENDi

iPhone, iPod Touch ve
iPad uygulamamız 

“Central” hizmetinizde
Hemen indirip
kullanmak için 

www.kch.com.tr
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İki yıldır sürdürdüğümüz Yenidoğan Ev Ziyaretleri-
miz ile 1100 aileyi ziyaret etmenin mutluluğunu 
paylaşıyor, ziyaret ettiğimiz ailelerimizle her geçen 
gün büyümeye devam ediyoruz.

1100. Yenidoğan Ev Ziyareti
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Bozulmamış doğası ve gezginlere sunduğu 
pek çok aktivite imkanı ile Sapanca, yılın her 
dönemi tatilcilerin uğrak yerlerinden…

SAPANCA...

VERTİGO

SAYFA 6

Gündelik hayatta bazı hastaların hafif ama sürekli 
şekilde, bazılarının ise çok şiddetli olarak geçirdiği 
bir denge problemi olarak ifade edilen vertigo 
(baş dönmesi); hastaların günlük aktivitelerini 
etkileyecek kadar önemli bir rahatsızlıktır.

KKTC Başbakanı İrsen 
Küçük ve Eşi Central 
Hospital’ı ziyaret etti. 
Hastane yönetimiyle bir 
araya gelen Küçük ile 
hastane ve sağlık sektörü 
konularında bilgi paylaşı-
mında bulunuldu.

Her yıl gelenekselleştir-
diğimiz kahve ikramını, 
“bir fincan kahvenin kırk 
yıl hatırı vardır” sloganı 
ile misafirlerimiz ve 
refakatçilerimize sunarak 
Kadınlar Günü’nü 
kutladık. 

KKTC Başbakanı Central Hospital’ı 
Ziyaret Etti

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı 
Vardır

SAĞLIKLI BESLENME İLE

METABOLİZMANIZI
KIŞ UYKUSUNDAN

UYANDIRIN
Mevsimle birlikte  
insan metabolizması 
da değişiklikler göster-
mektedir. Kışın havanın 
soğuması sonucu dışarı 
çıkma veya spor yapma 
isteğinin azalmasıyla 
sınırlanan hareketler 
nedeniyle vücut daha 
az enerji harcar. 

Reflü Cerrahisinde
Laparoskopik Yöntem
Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) mide içeri-
ğinin, özofagusa geri kaçması sonucunda oluşur. Bu 
durumda reflü olan mide sıvısı asit, pepsin ve safra 
tuzları ile karışmış alınan besinleri de içerebilir. Göğüs 
arkasında yanma hissi, sırta ve boğaza yayılabilir.



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, Central’dan haberlere ve kültürel 
etkinliklere de değinmeye çalıştık.

Mart ayı itibariyle üçüncü cemrenin düştüğü 
ve bahar mevsimine yaklaştığımız bu günlerde 
metebolizmamızı kış uykusundan uyandırmak 
için neler yapılabileceğine kapak sayfamızda 
yer verdik. 12. sayfada metabolizmanın 
hızlandırılmasına dair önemli ipuçlarından 
bahsettik. Ayrıca bu sayının içeriğinde belki 
de birçoğumuzun sorunu olan fakat adı 
konulamayan Reflü hastalığı ve cerrahisine 
değinmeye çalıştık. Sağlık haberleri, röportaj, 
etkinlikler ve daha birçok farklı konudaki 
dopdolu içeriği gazetemizin bu sayısında 
bulabilirsiniz.   

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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1- Reflü Nedir? 
Gastroözofageal Reflü Hastalığı 
(GÖRH) mide içeriğinin, özofagusa 
geri kaçması sonucunda oluşur. Bu 
durumda reflü olan mide sıvısı asit, 
pepsin ve safra tuzları ile karışmış 
alınan besinleri de içerebilir. Göğüs 
arkasında yanma hissi, sırta ve boğaza 
yayılabilir. Bu yanma yemeklerden 30 
dakika sonra başlar, egzersiz ve öne 
eğilmekle artar. Ayrıca aşırı geğirme, 
hazımsızlık, uzun süreli öksürük, kus-
ma, geceleri boğulma hissi, sırt ağrısı, 
ağza acı ve ekşi suların gelmesi, ağza 
kötü kokular gelmesi, diş çürükleri, 
kronik farenjit, boğazda yanma hissi 
ve ses kısıklığı gibi belirtilerle kendini 
gösterir. 

2- Hangi Seviyede 
Olursa Normaldir? 
Hangi Seviyede  
İse Hastalık   
Belirtisidir? 
Fizyolojik reflü dediğimiz sağlıklı 
kişilerde de mide içeriğinde özofagus 
reflüsü olabilmektedir. Yapılan çalışma-
larda, 24 saatlik özofagus pH monitöri-
zasyonu (asit reflüsünü gösteren test) 
ile normalde de gastroözofageal reflü 
periyodları olduğu ancak bu reflünün 
total sürenin %4’ünden daha kısa 
süreli devam ettiği bulunmuştur. Bu 

durumun herhangi bir semptoma ya 
da özofagus mukoza hasarına neden 
olmadığı gösterilmiştir. Sağlıklı kişilerde 
özellikle yemek sonrası ortaya çıkan 
fizyolojik sınırlardaki bu reflü, normal 
olarak kabul edilir.

Fizyolojik sınırları aşarak semptomların 
ortaya çıktığı ve yaşam konforunun 
etkilendiği aşamada hastalık belirtileri 
görülmeye başlamıştır. Reflünün ortaya 
çıkardığı yukarıda saydığımız semp-
tomlar mide içeriğinin ve asidin özofa-
gusa zarar verici etkilerinin başladığını 
işaret etmektedir. Bu tablo gelişince 
öncelikle tıbbi değerlendirme, özel 
testler ve gastroskopi sonrası uygun 
tedavinin planlanması gerekmektedir. 

3- Reflü Tedavisinde 
Laparoskopik   
Cerrahi Yöntemi 

Gastroözofageal Reflü Hastalığı, özo-
fagusta ve özofagus dışında yarattığı 
sorunlarla yaşam konforunu önemli 
ölçüde azaltır. Bu nedenle tedavi 
başlıca semptomların giderilmesi ve 
komplikasyon gelişiminin önlenmesi 
amacına yöneliktir. Öncelikle yaşam 
biçimini düzenleyen ilaç dışı tedaviler 
medikal tedaviye ek olarak uygulanır.

Hastanın yatağının baş tarafını yük-
seltmesi veya yüksek yastıkla yatması 
mide içeriğinin, yer çekim etkisiyle 
özofagusa kaçmasına engel olur. 
Kilo kaybı ile ideal kiloya inilmesi 
reflünün azalmasını sağla-
maktadır. İçiliyorsa sigaranın 
bırakılması, yağlı yemeklerden 
kaçınılması, çay ve kahvenin 

aşırı derece tüketilmemesi, alınıyorsa 
alkolün kesilmesi, çikolata, biberli ve 
baharatlı gıdalar, portakal, limon gibi 
besinler ve kola gibi gazlı içeceklerin 
tüketilmemesi gerekmektedir. Yemek-
lerden en az 3 saat sonra yatılması 
önerilmektedir. Hastaların karın içi 
basıncını arttıran korse, sıkı kemer 
takmak ve öne doğru eğilerek ıkınmak 
da reflüyü artırmaktadır. Her türlü stres 
mide ile ilgili sıkıntıları artırmaktadır. 

Aspirin ve diğer ağrı kesici ilaçlar 
gibi mukozaya zarar veren ilaçlar ile 
teofilin, antikolinerjikler ve kalsiyum 
antagonistleri gibi alt özofagus sfinkter 
basıncını azaltan ilaçlar tedavi esnasın-
da kullanılmamalıdır.     

İlaç tedavisi:  Semptomların olduğu 
dönemde kullanılacak asit giderici ilaç-
lar, H2 blokerleri ve proton pompası 
inhibitörleri ile mide asit seviyesini 
düşürerek etki göstermektedir. Tekrar-
layan göğüs arkası yanmaları, yaşam 
düzenleyici tedbirlere rağmen semp-
tomları geçmeyen, kısa süreli tedaviye 
rağmen sık nükseden hastalarda uzun 
süreli tedavi gerekmektedir. Gastroözo-
fageal Reflü hastalarının ancak %30’u 
ömür boyu ilaç içmek zorunda kalır. 
Sürekli ilaç kullanmanın yan etkileri ve 
maliyet problemleri düşünüldüğünde, 
bu hasta grubunda kalıcı tedavi sağ-
layan laparoskopik reflü cerrahisi tek 
alternatif olarak kabul görmektedir. 

Günümüzde laparoskopik cerrahi ile 
başarı oranı % 90’ın üzerindedir.

Cerrahi Tedavi: Mide fıtığı veya reflü 
hastalığında ameliyat; sürekli ilaç 
içmek zorunda kalan, ilacı kestiğinde 
semptomları tekrarlayan, ilaca rağmen 
özofagustaki yaraları geçmeyen ya da 
ilaç kesildikten hemen sonra tekrar 
yaralar açılan, özofagus yüzeyinde ileri 
derecede hücresel değişiklik gösteren 
kişilere ve özellikle de genç yaş gru-
bundaki hastalara önerilir. Günümüzde 
Laparoskopik reflü cerrahisi ile mide 
girişindeki açıklık kapatılır ve onu taki-
ben funduplikasyon dediğimiz mide 
fundusunun özofagus etrafına sarılarak 
sabitlenir.  

Laparoskopik olarak en fazla Nissen 
funduplikasyonu uygulanırken farklı 
açılarda sarılma işlemi de yapılır. 

4- Reflü Problemi 
Yaşandığı Dönemler 
İçin Ofis Çalışanlarına 
Yönelik Pratik   
Öneriler

Bu semptomları yaşayan ofis çalı-
şanları öncelikle içiliyorsa sigara ve 
çok fazla kahve tüketiminden uzak 
durmalı ve iş ortamının stresini en aza 
indirecek tedbirler alarak korunabilirler. 
Yemek öğünleri az ve sık olmalıdır. 
Öğle arasında acı, baharatlı, yağlı, kı-
zartma, gazlı içecekler, çikolata, nane, 
limon gibi besinlerden uzak durulmalı. 
Çalışma ortamında, reflü gelişince 
antiasit ve mide ilaçlarını kullanmaları 
semptomları geçirebilir.  

Özellikle reflü geliştiğinde antiasitler 
çok hızlı bir şekilde rahatlama sağlar. 
Bu tip şikâyetleri olan kişilerin hekim 
kontrolünden geçmeleri ve uygun 
tedavi modellerini almaları gerek-
mektedir.
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Reflü Cerrahisinde
Laparoskopik Yöntem

Opr. Dr.
Mehmet Mustafa ALTINTAŞ
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MULTİDİSİpLİNER EKİp YAKLAŞIMI İLE
SAğLIKLI ANNE SAğLIKLI BEBEK

Central Hospital’ı 
Nasıl Tercih Ettiniz?  

Ben özel bir kolejde hemşirelik yapı-
yorum. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. 
Aslı Alay Uğur hakkında aldığım birçok 
olumlu geri bildirimler ve benim için 
önemli bir kriter olan hastanede tam 
donanımlı bebek yoğun bakım ünitesi-
nin olması nedeniyle gebelik takibime 
Central Hospital’da başladım. Aldığım 

kararda ne kadar haklı olduğumu bu 
süreçte her birim tarafından gösterilen 
profesyonel yaklaşım ile görmüş oldum.   

Melek Hanım,  
Yaşadığınız Zorlu 
Süreci Bizimle  
Paylaşır mısınız?

Gebeliğimin 34. Haftasında ani gelişen şid-
detli ağrı, bulantı, kusma nedeniyle hemen 
hastaneye geldim. Erken doğum ihtimaline 
karşı hastanede yatmam gerektiği iletildi. 
Kadın doğum hekiminin kontrolleri son-
rasında ağrının karakteri nedeniyle Genel 
Cerrahi’nin konsültasyonu istendi. Yapılan 
tetkikler neticesinde bağırsak tıkanıklığı 
teşhisi konularak bebeğim için erken 
olmasına rağmen hem bebeğimin hem de 
benim risk altında olduğum kararı alınarak 
sezaryen ve ameliyat planlaması yapıldı. 

Ve Operasyon  
Başladı

İlgili branşlar anne ve bebek için seferber 
oldu. Anestezi ve Reanimasyon  
Hekimi Yrd. Doç. Orhan Çakır’ın anneyi 
uyutmasıyla birlikte hızlı süreç başladı. 
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay 
Uğur ve ekibi 34 haftalık Batu bebeği 
sezaryen ile dünyaya getirdi. Erken 
doğum nedeniyle bebek yoğun bakım 
sorumlusu Çocuk Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Süleyman Talay kontrolünde yoğun 
bakımda gerekli koşullar sağlanarak 
bebeğin bakımlarına başlanıldı. 

Bebeğin doğmasının ardından Genel 
Cerrahi ekibi Op. Dr. Mehmet Altıntaş 
ve Op. Dr. Hakan Bozkurtoğlu anneye 
müdahale ederek kalın bağırsakların 
başlangıç kısmına yakın bölgede sert 
kıvamlı ve bağırsağın tıkanmasına 
neden olan gıda kalıntılarına ulaştı. Bu 

bölgedeki tıkanıklığı açarak kalın bağır-
sakların normal hale gelmesi sağlana-
rak ameliyat tamamlandı. 

Multidisipliner   
Ekip Yaklaşımı

Central Hospital hekimlerinin ileri tekno-
lojiyi kullanmaları, tıbbi donanımları ve 
tecrübeleri sayesinde böyle bir vakada 
başarı sağlanmış oldu.  Kadın Hastalıkları ve 
Doğum, Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları 
ve Anestezi Kliniklerinin birimler arası ko-
ordinasyonu ve ekip çalışması sayesinde 5 
saatlik ameliyat ve hastanede kalış süreleri 
sonrasında anne ve bebek bu zorlu süreci 
atlatarak sağlıkla hastaneden taburcu oldu. 

Melek Ercan anne olmanın mutluluğunu 
yaşarken, bebek Batu ise 7 günlük bebek 
yoğun bakım gözetiminin ardından ailesiyle 
hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.

Bağırsak tıkanmalarının farklı türleri bulunmaktadır. 
Hastamız, sebze-meyve gibi materyalin aşırı sertleşmesi 
ile oluşan ve sıklıkla yakın zamanda narenciye (portakal, 
greyfurt, mandalina), hurma, erik, incir, üzüm, kereviz veya 
taze fasulye gibi bir gıdayı aşırı miktarda alması ile görülen 
Fitobezoarlar türündeki bağırsak tıkanması teşhisi ile hasta-

neye geldi. Bağırsak lümeninin içten veya dıştan kısmi ya 
da tam olarak engele uğraması ile oluşan mekanik bağır-
sak tıkanmaları, genel cerrahi kliniklerinin aciline başvuran 
hastaların %10-20’sini oluşturur. %50 vakada, diş sağlığı 
bozuk veya uygun olmayan takma dişlere sahip kişilerde, 
büyük gıda parçaları yeterince çiğnenmeden mideye gir-

mektedir. Başarılı bağırsak tıkanması tedavisinden sonraki 
aşamada, hastalığın tekrarının önlenmesine yönelik olarak 
alınması gereken tedbirler vardır. Bağırsak tıkanmasına yol 
açabilen gıdalardan kaçınmak, diş sağlığına gerekli önemi 
vermek ve gıdaların yeterince çiğnenerek yenmesi gibi ön-
lemlere ek olarak oral enzim tedavisi de uygulanmaktadır.  

Uzman Görüşü Opr. Dr. Hakan Bozkurtoğlu
Opr. Dr. Mehmet Altıntaş

Anne: Melek Ercan 29
Bebek: Batu Ercan 
Hemşire

Melek Ercan hamileliğinin 34. Haftasında, ani olarak gelişen kalın bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hem bebeğini er-
ken doğurmak durumunda kaldı, hem de önemli bir ameliyat geçirmiş oldu.  Central hekimlerinin “multidisipliner” 
yaklaşımı sayesinde şimdi hem anne Melek Ercan, hem de Batu bebek oldukça sağlıklı.

Bağırsak Tıkanıklığı Nedir? Neden Olur?



BAHAR GELDi
Cildinizi Yenileme Zamanı

DERMATERAPİ 

Cilt besleme ve tedavi yöntemleri 
derinin üst tabakası olan epider-
mise etki etmektedir. Genellikle 
cilt sorunları ise daha alt tabakada 
olan dermiste oluşmaktadır. Eski 
yöntemlerle yapılan tedavilerde cil-
din %3 geçirgenlik oranı nedeniyle 
istenilen sonuçlar her zaman alı-
namayabilirdi. Geliştirilen farklı bir 
tedavi yöntemi ile cildin geçirgenlik 

oranını arttıran 192 adet iğneden 
oluşan bir silindir ve cihazla işlem 
uygulanmaktadır. Bu uygulamayla 
deride geçici mikroskobik delikler 
açılmakta, kullanılan serum ve 
diğer kremlerin deri tarafından 
daha hızlı ve yoğunlukta emilmesi 
sağlanmaktadır.   

Dermaterapi Tedavisi  
Deriyi Nasıl Yeniler?

Uygulama sırasında deride mey-
dana gelen küçük delikler vücut ta-
rafından yara olarak algılandığı için 
vücut cildi sıkılaştıran ve yenileyip 
gençleştiren deri hücrelerinin üreti-
mini artırır. Yeni hücreler sayesinde 
işlem yapılan bölgede iyileşme ve 
canlanma sağlanır.

Ne Sıklıkta ve Kimlere 
Uygulanır?

Her yaşta kadın veya erkeğe uygu-

lanabilir. Özellikle sivilce ve yara izi 
tedavilerinde, yüzdeki kırışıklık ve 
sarkmaların düzeltilmesinde tercih 
edilir.  Dermaterapi uygulaması 15 
– 30 gün aralıklarında 3 – 6 seans 
olarak uygulanır. Yılda 1 kez seans 
olarak tekrarlanır. Ciltteki değişiklik 
3 hafta içerisinde kendisini gösterir. 
Etkisi aylar boyunca sürer.

PRP (Platelet 
Rich Plasma)

PRP, kişinin kanında bulunan ve 
büyüme faktörlerinden zengin 
plazmanın enjekte edildiği bölge-
de doku yenileme yani Hücresel 
Yenileme yöntemidir. 

PRP Uygulaması Nasıl  
Yapılır?

Uygulama hastadan alınan kanın 
özel bir tüpe konularak santrifüj 

işlemine tabii tutulduktan sonra 
bileşenlerine ayrıştırılması ve elde 
edilen zenginleştirilmiş plazmanın, 
yine aynı hastaya geri verilmesi 
işlemidir. İşlem süresi ortalama 
30 dakika sürer. İşlem sırasında ve 
sonrasında acı hissedilmez.     

PRP Hangi Hastalıklarda  
Kullanılır?

Saç dökülmelerinde, saç kökü 
canlandırılmalarında  ileri yaş ile 
oluşan kırışıklık, leke, sivilce gibi iz 
tedavilerinde kullanılmaktadır.  

PRP Ne Sıklıkla   
Uygulanır?

Hastanın durumuna göre 15 ile 30 
gün aralıklarında olmak üzere 3-6 
seans uygulanır. Tedavinin kalıcılı-
ğını sağlamak için yılda 2 kez bir 
seans olarak uygulanır.
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VERTiGO
(BAŞ DÖNMESİ)

Hastayı yatağa düşürüp 
gözlerini dahi açamayaca-
ğı şiddetli ağrılar yaşatabi-
leceği gibi zaman zaman 
bir göz kararması ya da 
sadece bir kayma hissine 
neden olacak şeklinde 
kendini belli edebilir. Ra-
hatsızlığa teşhis koymada 
izlenecek yöntemler farklı-
lık gösterebilmektedir.

Nedenleri

• Pozisyona bağlı baş dönmesi,

• Denge ile ilgili sinyalleri beyne ulaştıran 
sinirin iltihaplanması ( vestibüler nörinit )

• İç kulaktaki tümör yapılı hastalıklar,

• Üst solunum yolu enfeksiyonları,

• İç kulakta sıvıların dengesinin bozulma-
sı (meniere),

• Menenjit gibi ateşli hastalıkların iç 
kulağı etkilemesi.

Tanı

Baş dönmenizin bir göz kararması mı 
yoksa hareket hissi mi olduğunu , ne 
kadar sürdüğünü, işitme  kaybı, mide 
bulantısı olup olmadığını, hangi durum-
larda baş dönmesi olduğunu doktoru-
nuz  soracaktır ve baş dönmenizi tarif 
etmenizi isteyecektir.  Genel durumunuz, 
ilaç alıp almadığınız, kafa travması, son 
zamanlarda geçirilmiş bir enfeksiyon ile 
kulağınız ve sinir sisteminizle ilgili birçok 
soruya cevap vermek durumunda olabi-
lirsiniz. Doktorunuz, ayrıntılı muayenenizi 
gerçekleştirdikten sonra sinir sistemiyle 
ilgili bazı testler yapacaktır. İç kulak hem 
işitme hem de dengeyle ilgili olduğu için 
dengedeki  bir problem, işitmeyi olum-
suz yönde etkileyebilir ya da işitmedeki 
bir rahatsızlık denge problemlerine yol 
açabileceğinden dolayı doktorunuz, 
işitme testiniz yapılmasını da isteyebilir.

Tedavi

• Vertigo tedavisinde KBB, nöröloji, 
dâhiliye, fizik tedavi değerlendirmeleri 
gerekebilir. Önerilen tedavi, konulan 
teşhis ile ilişkili olacaktır.

• Denge sistemimiz, birkaç farklı sistem 
tarafından denetlenebilmektedir. 
Bundan dolayı nedeni ortaya koymaya 
yönelik ayrıntılı muayene ve tetkiklere 
ihtiyaç vardır.

• Yılda en az bir kez kontrol muaye-
nesinin yapılması ve ilaçların düzenli 
kullanımı önerilmektedir.

• Tedavi, doktorunuzun muayene 
sırasında yaptıracağı basit bazı hareket-
lerden, cerrahi tedaviye uzanan geniş bir 
yelpazeyi kapsar.

Tedaviyle Birlikte 
Hastalar Nelere
Dikkat Etmeli?

• Dolaşımı bozacak gıdaları tüketmeyiniz 
(kafein, tuz vb. gibi)

• Ani pozisyon değişiklikleri ve aşırı kafa 
hareketleri yapmayınız,                          

• Stresten, sinirlilikten uzak durmaya 
gayret ediniz.

              

Vertigo, hastayı yatağa düşürüp gözlerini 
dahi açamayacağı şiddetli ağrılar yaşa-
tabileceği gibi sadece zaman zaman 
bir kayma hissine ya da sadece bir göz 
kararmasına neden olabilir.

Doç. Dr.
Halil İbrahim EROL
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Gündelik hayatta bazı hastaların hafif ama sürekli şekilde, bazılarının ise çok şiddetli olarak 
geçirdiği bir denge problemi olarak ifade edilen vertigo (baş dönmesi); hastaların günlük 
aktivitelerini etkileyecek kadar önemli  bir rahatsızlıktır.
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Karbonhidratı, şekeri yüksek 
besinlere eğilim artar. Bu ne-
denle kış mevsiminde pasta, 
börek, kek vb. hamur işleri 
daha çok tüketilir. Mevsim bo-
yunca kilo alımları bu nedenle 
gözlemlenir. Mevsimin bir 
avantajı kalın giysilerdir. Kalın 
giysilerin altına kiloları sakla-
mak daha kolaydır. Yaz mev-
simi yaklaştıkça kilolar göze 
batar ve verilmeye çalışılır.

Sağlığı korumak ve metabolizmayı 
bozmamak için ideal kilo aralıkların-
da kalınmalıdır. Sık sık kilo alıp ve-
rilmemelidir.  Hem kiloyu korumak 
hem de metabolizmayı çalıştırmak 
için beslenmede dikkat edilmesi 
gerekenler vardır.

Az ve sık beslenmek: Bu yeme 
davranışıyla beraber hem kan şekeri 
dengede kalacak ve dolayısıyla şeker 
ihtiyacı azalacak hem de sık sık yendiği 
için metabolizma sürekli çalışacaktır. Ara 
atıştırmaların içeriği önemli. 

Bu seçimler genelde bisküvi, kek, 
pasta gibi hamur işleri olmaktadır. 

Bunun yerine vitamin değeri yüksek 
ancak kalori değeri düşük yiyecekler 
tercih edilmelidir. En uygun besinler 
meyve, süt- yoğurt, kuru meyve- fın-
dık, badem, cevizdir (10 adet). Lifli 
olduklarından tok tutarlar ve sindiri-
mi çalıştırırlar. 

Düzenli su içmek: Uyuyan me-
tabolizmayı uyandırmak için en iyi 

yöntemlerden biridir. Herkesin 
günlük alması geren su mik-

tarı kilosuna ve alması ge-
reken kaloriye göre değişir. 
Kışın ve bahar aylarında 
ter yoluyla su kaybet-
mediğimiz için yaza göre 

biraz daha sınırlı olabilir. 
Ortalama verecek olursak 

1.5- 2 litre su yeterlidir. İçilen 
çay, kahve gibi içeceklerin suyun 

yerini tutmadığı unutulmamalıdır. 
Isınmak için bu içecekler daha çok 
tercih edilir ancak gereğinden fazla 
kafein yüklemesi olur.

Lifli beslenmek: Lifli besinler hem 
midemizi hem de bağırsaklarımızı 
çalıştırırlar. Sebzeler ve meyveler 
en zengin lif kaynaklarıdır. Lifleri-
ni alabilmek için mümkün olduğu 
kadar çiğ tüketmek gerekir. Kabuklu 
yenebilen meyveleri kabuklu ye-
mek, sularını sıkmak yerine kendi-
lerini tüketmek daha sağlıklıdır. Kuru 
baklagiller (kuru fasulye, nohut, 
mercimek) haftada en az 3 kez 
tüketilmelidirler. Daha çok kış ayla-
rında tercih edilen besinlerdir. Aynı 
zamanda bitkisel protein içerdikleri 
için çok sağlıklıdırlar.

Gerekli proteini almak: Yetişkin 
bireylerin kilogramları başına orta-

lama 0.8 gr protein almaları gerekir. 
En zengin protein kaynağı yumur-
tadır. Yumurtanın proteini vücuttan 
%100 emilir. Daha sonra etler gelir. 
Kırmızı et, tavuk, hindi, balık zengin 
protein kaynaklarıdır. Kış ve bahar 
mevsimi balık bol olduğundan 
haftada 3 kez taze balık tüketilmesi 
önerilir. Sadece protein değil omega 
3-6 yağ asitleri bakımından da iyi 
bir kaynaktırlar. Hangi et türü olursa 
olsun doğru pişirmek önemlidir. 
Fırın, ızgara veya tencere yöntemini 
tercih etmek gerekir.

Egzersiz: En ihmal ettiğimiz kısmıdır. 
Hava soğuk, kim gidecek gibi baha-
nelerle sürekli egzersizler ertelenir. 
Oysa metabolizmayı hızlandırmak için 
en önemli etkendir.  Mutlaka bir spor 
salonuna gitmek gerekmez. Hava 
koşullarının uygun olduğu zamanlar-
da yürüyüşler yapılabilir. Artık birçok 
evde yürüyüş bantları bulunuyor. 
Bunlar dekor olmaktan çıkıp aktif 
kullanılabilir. Daha da olmadı yüksek 
tempoda dans edilebilir veya evde 
egzersiz yapılabilir. Aslında bir bahane-
si olmadığını görebilirsiniz. Metaboliz-
manın sağlıklı ve düzenli çalışmasını 
istiyorsak bu değişiklikleri bir an önce 
hayata geçirmek gerekir.

SAĞLIKLI BESLENME İLE 

METABOLiZMANIZI KIŞ
UYKUSUNDAN UYANDIRIN

Dyt.
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Mevsimle birlikte insan metabolizması da değişiklikler göstermektedir. Kışın havanın soğu-
ması sonucu dışarı çıkma veya spor yapma isteğinin azalmasıyla sınırlanan hareketler nede-
niyle vücut daha az enerji harcar.  Enerji az harcandığı için alınan enerjinin yani kalorilerin 
de sınırlanması gerekir ancak tam tersine üşümeyle birlikte vücutta enerji açığı doğar. 
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Çocuklarda Diyabet 
Psikolojisi

Diyabet bebeklikten ergenliğe kadar 
bütün dönemlerde görülme oranı yük-
sek kronik bir hastalıktır. Tip 1 diyabet, 
viral enfeksiyon, katkı maddeli yiyecek 
ve içecekler gibi çevresel faktörlerin 
etkisiyle oluşan bir diyabet grubudur 
ve özellikle çocukluk çağında daha 
sık görülür. Yapılan araştırmalarda her 
iki bin çocuktan birinin Tip 1 diya-
bet hastası olduğu ve her sene bu 
sayının artış gösterdiği saptanmıştır. 
Tip 2 diyabet ise daha çok erişkinlerde 
görülür ve şişmanlık nedeniyle oluşan 
insülin miktarının az olmasına bağlıdır. 
Son dönemlerde artış gösteren obezite 
nedeniyle 13-15 yaş arasındaki çocuk-
larda Tip 2 diyabetin de görülme oranı 
da artıyor. 

Çocuklarda Diyabetin 
Belirtileri

Bebeklik döneminde bebeğin aşırı id-
rara çıkması ve su içmesi, sürekli ağla-
ması ve bu ağlamaların su verildiğinde 
kesilmesi bebeklik dönemi diyabetine 
işaret edebilir. Çocuğun isteklerini ifade 
etmeye başladığı dönemde aşırı su 
istemesi, gece sık sık idrara çıkması ve 

tekrar su içmesine dikkat edilmelidir. 
Özellikle çocuğun iştahlı olması fakat 
yemek yediği halde kilo alamaması, 
halsiz olması, terlemesi, karın ağrıları 
ve kusmaları, hızlı soluk alıp vermesi 
ve çevresine ilgisiz olması diyabet 
belirtileri arasındadır. Diyabette erken 
teşhis oldukça önemlidir. Bu belirtiler 
görüldüğünde en kısa zamanda bir 
uzmandan yardım alınmalıdır. 

Anne, baba ya da birinci derece yakın 
akrabalarında şeker hastalığı olan 
çocuklar genetik olarak diyabete 
eğilimlidir. Genetik olarak eğilimli olan 
bireyler bebeklikten itibaren dengeli 
ve düzenli beslenmelidir. Kiloları ise 
yaşlarına ve fiziklerine uygun olma-
lıdır. Şeker ve çikolata tüketimine de 
dikkat edilmeli, çocuklara ödül olarak 
şeker ve çikolata verilmemelidir. Bunun 
yerine çocuklar, daha çok basit şeker 
ve fruktoz içeren meyve tüketimine 
teşvik edilmelidir. 

Aileler Diyabetli  
Çocukları    
Desteklemeli

Diyabet tanısı konmuş çocuk hastalığı 
hakkında mutlaka bilgilendirilmelidir. 
Hastalık çocuğa yaşına uygun basit 
bir dille anlatıldıktan sonra ailenin 
hastalığı nasıl kabul ettiği de çocuk için 
oldukça önemlidir. Anne ve babanın 
aşırı kaygı ve endişesi çocuk için stres 
faktörü oluşturabilir. Bu nedenle ailele-
rin diyabet ile ilgili detaylı araştırmalar 
yapması ve durumu kabul etmesi 
gerekir. Kendilerini ya da birbirlerini 
suçlamak çocuğun durumunu daha da 
zora sokacaktır.

Diyabet hastalığında anne ve baba-
nın desteği çocuğu daha iyi hissetti-
rir. Çocuk ailesinin desteğiyle hastalı-
ğıyla yaşamayı öğrenecek ve diyabet 

için gerekli olan durum ve koşulları 
kendi kendine organize edecektir. 
İyi bir diyabet eğitimi; dengeli ve 
düzenli beslenme, yaşam tarzı, kendi 
kendine takip ve gerek görüldüğün-
de doktor ile iletişime geçebilme 
yeteneğini kapsar. Hastalığı kabul-
lenmek çocuk için uzun bir süreçtir. 
Çocuğun durumunu kabullenmesinde 
bireysel terapist desteği, aile terapisi 
ve kendisi ile aynı hastalığı taşıyan 
bireylerin bağlı olduğu derneklere 
ziyaretler ve üyelikler büyük önem 
taşır. Uzman doktorlarla çıkılan 
diyabet kampları da oldukça yararlı 
aktiviteler arasındadır.

Diyabetli Çocuk Nasıl 
Beslenmeli?

İyi, dengeli ve düzenli beslenme 
diyabetli yetişkinlerde olduğu gibi 
çocuklarda da önemlidir. Katkı maddeli 
yiyecek ve içecekler, hazır besinler, 
fast-food, rafine şekerler ve çikolata 
diyabetli çocuklarda olduğu kadar diya-
beti olmayan çocuklar için de oldukça 
zararlıdır. Hastalığı önlemek için zararlı 
besinlerden uzak durmak gerekir. Daha 
planlı beslenme hastalığın ilerleme-
mesi için önemli bir etkendir. Bunun 
için beslenme uzmanlarından yardım 
alınmalıdır. 

Diyabetin kontrolü 
için sağlıklı yaşam 
şarttır

Sağlıklı beslenmeyle birlikte yapılan 
düzenli fiziksel aktiviteler de oldukça 
önemlidir. Çocuğun spor yapması hem 
kendisini iyi hissettirir hem de sosyal-
leşmesine olanak sağlar. Fiziksel akti-
vite açısından diyabeti olan çocukların 
diğer çocuklardan bir farkı yoktur. Bu 
nedenle diyabetli çocuklar kendi yaş 

grubuna uygun sportif faaliyetleri ya-
pabilirler. Dengeli ve bilinçli bir diyetle 
çocukların bir partide eğlenmesi veya 
bir kutlamada bulunması doğaldır. 

Diyabetli insanların sosyal yaşama 
sahip olması, sağlıklı bir yaşam 
tarzı için önemlidir. Sağlıklı bir sosyal 
yaşam, arkadaşlarla ve aile ile birlikte 
diyabete ait problemleri önlemek 
ve stresi azaltmak için gereklidir. Bu 
aynı zamanda diyabetin istenmeyen 
belirtilerini ve yan etkilerini de azaltır. 
Diyabetin kontrolü için sağlıklı yaşam 
şarttır.

Okuldaki Diyabetli 
Çocuklara Dikkat   
Edilmeli

Çocuklar genellikle günde yaklaşık 
7 saatlerini okulda geçiriyor. Bu süre 
içerisinde diyabetli çocuklar okulda 
birçok farklı sorunla karşılaşabiliyor. 
Yemek saatlerindeki değişiklikler ve 
insülin uygulanmasından doğan sorun-
lardan dolayı çocukların okuldaki şeker 
seviyeleri ciddi değişiklik gösteriyor. 

İnsülin yapılması ve şeker ölçümünün 
rutin hale getirilmesi okuldaki diyabetli 
çocuklar için önemlidir. Diyabetli ço-
cuklara kendi şekerini tedavi etme ka-
biliyeti kazandırılmasıyla birlikte düşük 
ve yüksek şekerin belirtilerinin iyice 
öğretilmesi gerekir. Yanlarında gerekli 
ekipmanlar, yiyecek ve atıştırmalıkların 
bulundurulması çocukların okulda ge-
çirdiği zamanları kontrol altında tutma-
larını sağlar. Okul içinde yapılabilecek 
fiziksel aktiviteler çocuklara öğretilmeli 
ve uygulamaları sağlanmalıdır. Ayrıca 
okulda birkaç kişide acil durumlarda 
aranacak aile bireylerinin ve doktorla-
rın telefon numaraları ve adreslerinin 
bulunması da önem taşır.

ÇOCUĞUM TATLI BİR
HASTALIĞA YAKALANDI

Aycan BULUT
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Diyabet, halk arasında yetişkin hastalığı olarak bilinir. Ama günümüzde sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda 
da sıklıkla görülüyor. Anne ve babanın hastalığı nasıl kabul ettiği çocuk için çok önemlidir. Anne ve babanın aşırı 
kaygı ve endişesi çocuk için stres faktörü oluşturabilir.



BEBEKLE İLGİLİ 
ÖNEMLİ NOKTALAR
Sık Görülen Belirtiler

Vajinal akıntı ve enfeksiyonlar Aşerme 
“Altın Dönem” olarak adlandırılan 
ikinci üç aylık dönem, gebeliğin 13 ve 27. 
haftası arasındaki dönemdir. Bu dönem-
de gebeliğin başlangıcındaki yan etkiler 
azalmıştır. Bu dönem uyku düzeninizin 
normale döndüğü, bulantılarınızın azaldığı 
ve enerjinizin yerine geldiği dönemdir. 
12 haftalık iken doktorunuzu bebeğinizin 
kalp atışlarını duyacaktır. Artık bebeğinizin 
gerçek olduğunu hissetmeye başlayaca-
ğınız dönem de bu dönemdir. 16 ve 20. 
haftalar arasında bebeğinizin hareketlerini 
hissetmeye de başlayacaksınız. 4 ve 5. 
aylarınızda karnınız yavaş yavaş belirgin-
leşmeye başlayacaktır. Bebeğinizle ilgili 
planlar yapabilirsiniz artık. Hamileliğinizin 
bu ikinci döneminde de sizi bekleyen 
sıkıntılar vardır. Bu belirtilerle birlikte ikinci 
hamilelik dönemini geçireceksiniz. Bu 
belirtiler normaldir ve onları da hafiflet-
menin yolları vardır.

SIRT AĞRISI
Sebebi Nedir?

Gebeliğinizin birlikte kalça bölgesindeki 
kemiklerin arasındaki eklemler yumuşa-

yarak gevşerler. Bunlar aslında doğumda 
bebeğinizin bu bölgeden geçişini kolay-
laştırmak için gebeliğinizle başlayan bir 
doğum hazırlığıdır. Bu dönemde rahmini-
zin ağırlığı artarak merkezinin yeri değişir. 
Bunun sonucu olarak zamanla siz farkında 
olmadan vücut ve yürüme şekliniz yavaş 
yavaş değişir. Bu değişimler sizde sırt ağrı-
sına neden olacaktır. Sırt ağrısının bir diğer 
sebebi ise karın bölgesindeki kasların az 
da olsa birbirinden ayrılıyor olmasıdır.

Ne Yapabilirim?

• Sırt ağrısını azaltmak için oturmak, kalk-
mak ve yürümek gibi tüm vücudunuzu 
kullandığınız ve bel kısmınızı merkez alan 
eylemlerinize dikkat etmelisiniz.

• Egzersiz yapmalısınız. Doğru bir duruş 
için omuzlarınız geride durmalıdır. 

• Uzun süre ayakta kalmamalısınız ama 
kalmanız gerekirse de bir ayağınız daima 
yerden çok yüksek olmayan bir sandalye-
ye dayalı olmalıdır.

• Bacak bacak üzerine atmamaya özen 
gösterin ve bacaklarınızı hafif havada 
tutarak oturmaya dikkat etmelisiniz.

• Kolunuzu aniden başınızın üzerine 
koymamalı ve refleks olarak ani hareket-
lerden kaçınmaya çalışmalısınız.

• Yattığınızda tüm bedeniniz aynı yöne 
dönük olmalıdır. Dizleriniz ve kalçalarınız 
da kıvrımlı olmalıdır. Dizlerinizin arasına 
minder yerleştirmeniz alt sırt bölgenizdeki 
basıncı ortadan kaldıracaktır.

• Sırt ağrılarınızı azaltmak için karın böl-
genizdeki kasları güçlendirici egzersizler 
yapabilirsiniz.

KARIN AĞRISI
Sebebi Nedir?

Gebeliğinizin ikinci dönemindeki karın 
ağrılarının sebebi genişleyen rahmin 
çevresindeki kasları ve lifleri germesidir. 
Bu karın ağrıları siz ve bebeğiniz için bir 
tehdit değildir fakat dış gebeliğin veya 

erken doğum başlangıcının belirtileriyle 
benzerlik gösterdiğinden doktorunuza 
başvurmanız gereklidir.

Eğer daha evvel karın bölgenizden bir 
ameliyat geçirmiş iseniz karın ağrınızın bir 
başka sebebi buradaki dikişlerin gerilmesi 
de olabilir.

Gebeliğiniz esnasında nadir de olsa apan-
disit iltihabı veya safra kesesi taşları ağrısı 
farklı yerlerde ortaya çıkar. Bu farklılığın 
nedeni büyüyen rahmin diğer organları 
oldukları yerden başka tarafa itmesidir.

Ne Yapabilirim?

• Şiddetli karın ağrısı duyduğunuzda otu-
run veya yatın, bu ağrınızı hafifletecektir.

• Sıcak bir banyo ya da dinlenme egzer-
sizleri yapabilirsiniz. Fakat ağrı süreklilik 
gösteriyorsa mutlaka doktorunuza başvur-
malısınız.

BACAK KRAMPLARI
Sebebi Nedir?

Üçüncü aydan sonra bacaklarda kramp 
belirtisi çok sık görülür. Genelde gece 
yarısı gelen kramplar uykunuzdan uyandı-
racak kadar şiddetli olabilir. Bu krampların 
nedeni aslında belirsizdir ama kalsiyum 
eksikliğinin, yorgunluğun ve genişleyen 
rahmin sinirlere yaptığı basınç gibi durum-
lar bu ağrıların sebebi olabilir.

Ne Yapabilirim?

• Kalça kaslarınızı gererek sizi çok rahatsız 
eden kramplarınızı azaltabilirsiniz.

• Hem uzun süre oturmaktan hem de 
uzun süre yürümekten kaçınmalısınız.

• O bölgeye sıcak bir şeyler uygulayarak 
ağrınızı dindirebilirsiniz.

• Kramp girdiğinde, dizinizi gererek ayağı-
nızı hafifçe yukarı kaldırabilirsiniz.

MİDE YANMALARI
Sebebi Nedir?

Midenizde bulunanların yemek borusuna 
geri gelmesi mide yanmasına neden ol-
duğu gibi yemek borunuzu da tahriş eder. 
Bu dönemde mide yanması yapan birçok 
sebep vardır. Fakat en önemlisi genişleyen 
rahmin mideyi yukarı doğru sıkıştırması-
dır. Aynı zamanda sindirim sisteminizin 
daha yavaş çalışıyor olması da diğer bir 
etkendir. Bunun sebebi de hormonları-
nızdır. Hem yemeklerin midenize gidişi 
yavaşlamıştır, hem sindirim sisteminiz 
yavaş boşaldığından midenizin boşalması 
da gecikmektedir. Bebeğe daha fazla 
besin ulaşması gerektiğinden yiyeceklerin 
emilmesi daha uzun sürecektir. Sindirim 
sistemindeki değişimin nedeni bu yavaş-
lamadır. Bu durum hem hazımsızlık hem 
şişkinlik yapacaktır.

Ne Yapabilirim?

• Sık sık küçük öğünlerle midenizi tam 
doldurmadan yemek yemelisiniz.

• Daha evvel bulantı ve kusmayı önleyen 
bu yöntem, şimdi mide yanmanızı da 
engelleyecektir.

• Ani eğilme gibi hareketler mide yan-
masına sebep olduğundan bunlardan 
kaçınmalısınız.

• Sırt üstü yatacaksanız kendinizi mutlaka 
minderlerle desteklemelisiniz.

• Bir ağırlık indirip kaldırırken mutlaka 
dizlerinizin üzerine çökmelisiniz.

• Çok fazla rahatsız edici mide yanmala-
rında doktorunuzun tavsiyesiyle anti asit 
kullanabilirsiniz ama bu anti asitler vücutta 
su topladığından doktora danışmadan 
kesinlikle kullanılmamalıdır.

• Mide yanmalarını tetikleyecek asit üre-
ten gıdalardan uzak durmalısınız. Örneğin: 
Yağlı ve baharatlı gıdalar, kızartmalar, 
çok fazla çay, kahve ve çikolatadan uzak 
durmalısınız. 

2. Üç Aylık Gebelik Süreci
Fiziksel Değişiklikler ve Belirtileri

Opr. Dr.
Figen TEMELLİ AKIN
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• Sırt ve karın ağrıları • Bacak krampları • Mide yanmaları • Cilt değişiklikleri • Kabızlık 
• Anemi (kansızlık) • Kilo artışı



1-Yenidoğan Bebek 
Nasıl Giydirilmeli, 
Oda Sıcaklığı Nasıl  
Olmalıdır?

1100. ziyaret için Lidya Bebek’in evine doğ-
ru yola çıktık. Bizi Esra hanım, eşi ve annesi 
gayet sıcak bir şekilde karşıladılar ve misafir 
ettiler. Biz 1000’lerce ziyaretin telaffuzuna 
alışmışken, anne Esra Hanım’ın “inanamı-
yorum, 1100 bebeği evde ziyaret mi ettiniz; 
hem de gönüllü olarak” cümlesi, bizim için 
oldukça motive edici oldu.  Ev sahipliği için 
Ünalp ailesine teşekkürlerimizle...

Central Hospital’da  
Doğum Yapmaya  
Nasıl Karar Verdiniz?

Aslında birçok hastane ve doktor arasında 
gidip geldiğim sırada tanıştım Central 
Hospital’la. Takipli olduğum hekimimin 
beni sezaryana doğru yönlendirmesi yeni 
bir doktor arayışına gitmeme neden oldu.
Başından beri normal doğum istiyordum. 
Memnuniyet konusunda çok titiz olan bir 
arkadaşımız Central’ı tavsiye etti. 

Ben de “zor beğenen arkadaşım mem-
nun kaldıysa kesin ben de memnun 
kalacağım” düşüncesiyle yola çıktım. Çün-
kü arkadaşımı memnun etmek o kadar 
güç ki... Nitekim Dr. Fatma Nur Hanım’la 
tanışınca ne kadar doğru bir karar verdiği-
mizi gördüm. Bebeğimi epiduralli normal 
doğumla dünyaya getirdim.

Hastanede Kalışınız  
Boyunca Tıbbi   
Hizmetlerden  
Memnun Kaldınız mı?

Kadın doğum doktorumuz, çocuk dokto-
rumuz, anestezi doktorumuz, hemşire-
lerimiz, ebelerimiz... Bizi her aşamada o 
kadar ayrıntılı bilgilendirdiler ki, beni neyin 
beklediğini çok iyi bildiğim için hiç korku 
ve endişe yaşamadım. Çok iyi bir ekip 
çalışması olduğunu gördüm. Bana yapılan 
işlemler hakkında bütün ekip bilgi sahibi 
idi. Herkes, ne yapması gerektiğini çok 
iyi biliyordu. Böylesine uyumlu, sıcak ve 
samimi bir ekip ben görmedim. Ben artık 
Central’da bir ailem var gibi hissediyorum. 
Ben, annem, eşim; hepimiz bu kanaat-
teyiz. 

Polikliniğe bile gitmiş olsak, mutlaka 
servise uğrayıp hemşire ve ebelere selam 
veriyorum, ziyaret ediyorum.

Doğum Yapan   
Annelere Özel   
Hizmetlerimiz ile  
İlgili Yorumlarınızı   
Paylaşır Mısınız?

Başlangıçta anne-güzellik saati uygulamasını 
algılamakta güçlük çektim. Acaba çekim mi 
olacak da bana estetisyen gönderiliyor diye 
düşündüm... Çok hoş bir uygulama kesin-
likle. Central Hospital’in anneleri bu kadar 
düşünmesi çok ince bir davranış, teşekkürler. 
Benim babam hastane müdürü. Dolayı-
sıyla biz bugüne kadar babamdan dolayı, 
aldığımız bütün hastanecilik hizmetlerinde 
VIP hizmetle karşılaştık. 

Ancak bizi hiç tanımayan, bir tane bile 
tanıdığımızın olmadığı Central Hospital’da 
“sanki bir yakınım varmış gibi” VIP hizmet 
aldım. Uzun yıllardır herkesi tanıyormuşuz 
gibi hissettim.

Yenidoğan Ev Ziyareti  
Hizmetimizle İgili  
Düşüncelerinizi  
Alabilir miyiz?

Açıkçası, bu hizmetle ilgili hiçbir fikrim 
olmadığı için gayet sıradan bir şey bekli-
yordum. Bu kadar kapsamlı ve özenli bir 
ziyaret bizi çok şaşırttı. Bizim gibi acemi 
anne babalar için çok faydalı bir eğitim 
oldu. 

Bebeğime banyo yaptırmaktan çekini-
yordum açıkçası, şimdi cesaretlendim ve 
yapabilirim diye düşünüyorum. Bebek 
masajını biz kendi kendimize yanlış 
yapıyormuşuz. Doğrusunu öğrenmek beni 
çok mutlu etti. Ben hamilelik boyunca 
pilates yaptım ve spora önem veriyorum. 
Bebeğim de doğar doğmaz masajlarla ilk 
egzersizlerine başlamış oldu.

Central Hospital’da  
Doğum Yapmayı  
Diğer Anne   
Adaylarına Tavsiye 
Eder Misiniz?

Her şeyden önce normal doğumu destek-
leyen bir hastane olması, başlı başına bir 
tercih sebebi zaten. Bunun üzerine bir de 
gebelik  eğitimleri, anne güzellik saatleri, 
şerbet ikramları ve ev ziyaretleri yapılıyor; 
daha ne istenebilir ki? Daha iyi bir hizmet 
alamazdık. Bütün anne adaylarına tavsiye 
ediyorum Central’ı. Güven erozyonunun 
yaşandığı bu dönemde insanların sağlıkları-
nı emin ellere teslim ettiğini bilmesi kadar 
huzur verici bir şey yok. Özellikle doğum, 
bir daha yaşanmayacak bir an… O bebeğe 
ve o ana özel... Central’ı o kadar benimse-
dik ki, sırf orada çalışanları görmeye gel-
diğimiz zamanlar oluyor. Bunu sağlamak 
çok zor, aramızda duygusal bir bağ oluştu. 
Bunun maddi hiçbir ölçütü olamaz. 

Bizimle Hastaneden 
Bir Anınızı Paylaşır
Mısınız?

Muayeneye geldiğim gün, pastalarını keyifle 
yediğimiz kafeteryada mola verip evimize 
öyle dönelim dedik. Doktorum, 4 gün 
sonra seni tekrar göreyim diyerek uğurla-
mıştı. Bahçede çaylarımızı içerken, birden 
bebeğimiz dünyaya gelmek için acele etti 
ve normal doğum başladı. Kafeteryadan 
doğumhaneye, hastaneden eve olan yolcu-
luğumuz 12 saat kadar kısa bir süreydi.

Gazete Central10

Yenidoğan
Ev Ziyareti1100. 

Anne: Esra Ünalp, Edebiyat Öğretmeni
Bebek: Lidya Ünalp
Doğum tarihi: 04.02.2013

İki yıldır sürdürdüğümüz Yenidoğan Ev Ziyaretlerimiz ile 1100 aileyi ziyaret 
etmenin mutluluğunu paylaşıyor, ziyaret ettiğimiz ailelerimizle her geçen gün 
büyümeye devam ediyoruz.

Medine BUDAK, RN
Gebe Eğitim ve Yenidoğan 

Ev Ziyaretleri Program 
Koordinatörü m
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10 SORUDA
YENİDOĞAN
BEBEK BAKIMI
1- Yenidoğan Bebek  
Nasıl Giydirilmeli, Oda  
Sıcaklığı Nasıl Olmalıdır?

Yenidoğan bebeğin kıyafetlerinin teri 
emen, cildin havalanmasını sağlayan, tüylü 
olmayan, pamuklu kumaşlar olmasına dikkat 
edilmeli. Yumuşak, az dikişli ve mümkün 
olduğu kadar üzerinde metal veya sert par-
çalar barındırmamasına özen gösterilmeli. İlk 
aylarda iç giyim için tulumlar tercih edilebilir. 
İlk aylarda şapka eldiven ve çorap mutlaka 
giydirilmelidir.

Bebeklerin elleri ve ayakları genellikle soğuk 
olacağından, üşüyüp üşümediği göğüs veya 
sırtından kontrol edilmelidir. Bebekler yetiş-
kinlere göre bir kat daha fazla giydirilmeli ve 
uyurken de üstünün örtülmesi uygun olur. 
Giysiler bebeğin hareketlerini kısıtlamamalı. 
Bebeğin sıkıca kundaklanması bebeğin nefes 
almasını ve kalça ekleminin gelişmesini en-
gelleyebilir. Emzirirken tutmayı kolaylaştırmak 
için bebeğin kolları örtülecek şekilde gevşek-
çe sarılabilir. Bebeğe her temas öncesi ellerin 
temiz olduğundan emin olunmalıdır.

Bebek için en uygun ortam ısısı yenido-
ğan döneminde 24 derece ile 26 derece, 
sonraki dönemde 22-24 derece arasıdır. 
Bebekler 2-3 aylık olana kadar çevredeki ısı 
değişikliklerinden çabuk etkilenirler. Açık kapı 
ve pencerelerden hava akımı olmamasına 
dikkat edilmelidir. Ayrıca bebek sobaya ve 
kaloriferlere çok yakın yatırılmamalıdır. Oda-
nın güneş alıyor olması, her gün en az 15 
dakika havalandırılması gerekir. Bu işlemin 
hava kirliliğinin az olduğu saatte yapılması 
uygundur.

2- Yenidoğan Bebek Ne 
Sıklıkla Emzirilmeli ve Gazı 
Nasıl Çıkartılmalıdır?

Yenidoğan bebek, 24 saatte 8-12 kez yani 
2-3 saatte bir anne sütü almalıdır. Bu sıklık 
anne sütünün yeni gelmeye başladığı ilk 
günlerde, saat başı şeklinde ya da bebek 
her istediğinde olabilir. Her emzirme 
sonrası bebeği omzunun üzerine veya 
kucağa yatırıp sırtına hafif vuruşlar yaparak 
gazının çıkarılması gerekir, eğer emzirme 
sonrası bebek ağızdan gaz çıkartmazsa yan 
yatırma pozisyonu tercih edilmelidir. Bebek 
uzun süreli emiyorsa, emzirme ortası ve 
sonunda olmak üzere 2 defa bebeğin gazını 
çıkarmak daha uygun olur. Çoğu bebek gaz 
çıkarırken emdiğinin bir kısmını da süt kesiği 
şeklinde çıkarabilir,  bu normaldir.

3- Yenidoğan Bebekte  
Göbek Bakımı Nasıl  
Yapılır?

Yenidoğan bebeğin göbeği 5 ile 10 gün 
arasında kendiliğinden düşer. Bu süre 
15 güne kadar uzayabilir. Göbek bakımı 
konusunda farklı görüşler vardır. Alkol, 
betadine, batikon gibi antiseptik ilaçlarla 
göbek bakımını öneren görüşlerin yanında 
göbek bakımının gereksiz olduğunu 
savunan görüşler de bildirilmektedir. İdeali 
göbek kordonu düşene kadar günde bir 
kez %70’lik alkol ile yapılan pansumandır. 
Kordonun her tarafını, göbeğin dip yuvarlak 
kısmından ucundaki mandala doğru alkolle 
ıslatılmış steril gazlı bez ile silmek gerekir. 
Alkol, ciltle mümkün olduğu kadar az 
temas etmelidir.

Göbeğin ıslak kalmaması için sonrasında 
yine steril gazlı bezle kurulanabilir. Bebek 
bezinin kıvrılarak göbek altında kalmasına 
dikkat edilmelidir. Böylece göbek kuru kal-
mış, idrar ve gaita ile temas etmemiş olur. 
Göbek düşene kadar banyo yaptırılmaması 
göbek bakımı açısından önemlidir. Silme 
tarzında banyo yaptırılabilir,  banyo çok 
gerekliyse göbeği mümkün olduğu kadar 
ıslatmadan yapılmalıdır. Göbek düştükten 
sonra iki gün pansumana devam edilmeli-
dir. Göbek çevresinde kızarıklık, akıntı, kötü 
koku veya kanama gözlenirse mutlaka 
doktorla görüşülmelidir.

4- Yenidoğan Bebeğin  
Banyosu Nasıl Yapılır?

Yenidoğan bebeğin derisi vermiks denilen 
beyaz renkli, mumsu, koruyucu, kaygan bir 
madde ile kaplıdır ve bunun doğar doğmaz, 
hemen temizlenmesine gerek yoktur. Bebe-
ği yıkamak için göbeğin düşmesi beklene-
bilir. Bu süre içinde bebeğin yüzü ve vücudu 
silinerek temizlenir, çamaşırları sık değiştirilir. 
Bebeğin göbeği düştükten sonra uygun 
koşullar varsa bebek her gün, yoksa gün aşırı 
yıkanabilir. Bebeğinizi beslemeden önce ya 
da besledikten 1-1,5 saat sonra yıkamak en 
uygunudur. Bebeği yıkarken yanınızda bir 
yardımcı olmalıdır. İlk 1-2 haftada yıkama 
için kullanılacak su önceden kaynatılmış 
ve ısıtılmış olmalıdır. Bebeği yıkarken yüzü 
aşağıya bakacak şekilde, göğüs ve karnından 
kavrayarak tutulabilir. Sırtüstü tutuluyorsa, 
başını elle desteklemek gerekir. Bebekler için 
özel hazırlanmış ürünler tercih edilmelidir. 
Bebeğin iyice durulanması ve kurulanması 
önemlidir. 36,5-37 derece, banyo yapılan 
odanın ısısı 24-26 derece sıcaklıkta olmalıdır.

5- Yenidoğan Bebeğin Göz 
Bakımı Nasıl Yapılır?

Bebeğin gözünde akıntı veya çapaklanma 
varsa steril gazlı bezi kaynamış ılık suda 
ıslatıp gözü içten dışa doğru tek bir hare-
ketle fazla bastırmadan silinebilir ve gün-
de beş-onar kez olmak üzere göz pınarı 
denilen burun köküne yakın çıkıntılı kısma 
hafif dokunuşlarla masaj yapılabilir. Gözde 
kızarıklık yoğun çapaklanma ve şişlik varsa 
doktora başvurmak gerekebilir.

6- Yenidoğan Bebeğin  
Kulak Bakımı Nasıl   
Olmalıdır?

Bebeğin kulakları içine asla temizleme 
amaçlı yabancı cisim sokulmamalıdır. Sadece 
kulağın arkası ve dış kulak kepçesi silinmelidir.

7- Yenidoğan Bebeğin 
Burun Bakımı Nasıl  
Yapılmalıdır?

Yenidoğan bebeğin burnu serum fizyolojik 
içeren damlalar ile nemlendirilebilir. 

Dıştan görülen kurutlar yumuşak pamuklu 
bir mendil ile alınabilir, burun çok tıkanmış 
ise fazla basınç uygulamamak koşuluyla 
nemlendirdikten sonra burun aspiratörle-
riyle temizlenebilir.

8- Yenidoğan Bebeğin Ağız 
Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Dil ve ağız mukozası normal görünümde ise 
ağız bakımına ihtiyaç yoktur. Ağız bakımı ya-
pılacak ise steril gazlı bez kaynamış ve ılımış 
suyla ısıtılarak ağız içi tek seferde silinebilir. 
Eğer ağzında pamukçuk oluştuysa, doktorun 
önereceği ilaçlarla ağız içi ve meme ucu 
bakımı yapılmalıdır.

9- Yenidoğan Bebeğin  
Cilt Bakımı Nasıl   
Yapılmalıdır?

Yenidoğan bebeğin derisi çok hassastır ve 
derinin temiz tutulması önemlidir. Kayna-
mış ılımış suyla ıslatılmış pamuk, pamuklu 
tülbent veya yumuşak gazlı bez kullanılarak 
cilt silinebilir ve iyice kurulanır. Bebeğin iç 
çamaşırlarının her gün değiştirilmesi gere-
kir. Çok sıcak ortamda kalan veya çok kalın 
giydirilen bebekler isilik olurlar.

10- Yenidoğan Bebeğin 
Genital Bakımı Nasıl   
Yapılmalıdır?

Yenidoğan bebek, günde 6-8 kez bezini 
ıslatabilir. Bazı bebekler günde bir, bazıları da 
her emzirme sonrası kaka yapabilir. Yenido-
ğan bebeklerin bez bölgeleri uzun süre ıslak 
kaldığında tahriş olur. Bu nedenle bebeğin, 
bezinin 3-4 saatte bir değiştirilmesi gerekir. 
Genel olarak bebeği emzirdikten sonra altını 
değiştirmek uygundur. Her değiştirmede be-
beğin altı pamuk ve su ile temizlenmeli ve 
kurulanmalıdır. Kızlarda bu temizliğin önden 
arkaya yapılması önemlidir. Bezi değiştirilir-
ken bebeğin altının bir süre açık kalması iyi 
olur. Pişik durumunda doktorunuzun önerdiği 
çinko oksit içeren kremlerden kullanabilirsi-
niz. Kız bebeklerde ilk birkaç hafta beyaz bir 
akıntı olabilir bu normaldir. Erkek bebeklerde 
sünnet derisini geri çekip temizlemeye 
çalışmak ise yanlış bir davranıştır

Uzm. Dr.
Öznur YILMAZ
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Çocuğum İçe   
Basıyor  
Ayakkabısı   
Yamuluyor

Genç anne-babalar genellikle 
bu ve benzeri kuşkularla orto-
pedistlere başvururlar.  Çocukluk 
çağında en sık gördüğümüz ayak 
şekil bozukluğu (ayak deformite-
si) hiç kuşkusuz içe basma veya 
düztabanlıktır. Ancak içe basma 
her zaman düztabanlığa işaret 
etmez. 

Aileler genellikle iki tür içe bas-
ma ifade ederler.

Birincisi ve en sık görülen şekli, 

bir bölümünde düztabanlığın 
oluşturduğu içe basma şekli.  
Eğer ayak içe basıyorsa tama-
mı kirlenir veya ıslanır. Bu içe 
basmada ayak iç kenarı boyunca 
yere lap-lap basar. İçe basan 
ayak kirlendiğinde, ıslandığında 
ayak tabanının tamamı ıslanır ve 
kirlenir. Normal ayakta; ayak iç 
kavisinin (medial kavis veya lon-
gitudinal ark) gelişmesi ile ayak 
iç kenarında oval ıslanmayan bir 
alan oluşur. 

Çocuk bir yaş civarında yürümeye 
başlar. Bu yaşlarda ayak kavsi 
henüz gelişmemiştir. 

Ayak kavsi genellikle 3 – 6 yaş 
arasında gelişir. Ayak kavsinin 
gelişmesi için erken yaşlarda 
tabanlık veya ortopedik ayakkabı 
gibi tedaviler genellikle başarı-
sızdır. Gerekli de değildir. Bu tür 
breys veya ayakkabılarla ayağa 
kavis kazandırıldığını bildiren 
yayın olmadığı bildirilmiştir.  
(POSNA: Amerikan pediatrik 
ortopedi cemiyeti)

Diğer sık görülen bir problem 
de çocukluk çağı aşil tendon 
kısalık veya gerginliğidir. Aşil 
gerginliği olan ayaklarda içe 

basma kendiliğinden düzelmez. 
Bu tür ayaklarda aşil germe 
egsersizleri ve spor önerilmek-
tedir. Semptomatik olanlar ve 
egzersizlere rağmen düzelme-
yenlerde aşil uzatma düşünüle-
bilir.

Ancak ileri düzeyde düz ta-
banlıklarda; ortopedistler bazen 
tabanlık veya ayakkabı benzeri  
tedavi araçlarından yararlanılma-
sını savunurlar. 

Ciddi düztabanlık; vertikal talus, 
tarsal koalisyon gibi problemler 
sonucu ortaya çıkar. Bunların  
içe basmadan ayrılması   
ancak ortopedist muayenesi  
ile başarılabilir.

ÇOCUĞUMUN AYAĞI
EYVAH ÇOCUĞUM İÇE BASIYOR

İkinci olarak içe basma diye ifade edilen; ayakuçlarının 
karşıya doğru değil de vücut orta hattına yani içe yönelmesi 
olarak  ifade edilen basma şeklidir. Bu basma şekli daha az 
görülen bir durumdur. 

Sıklıkla sebebi;  W oturuşu veya TV oturuşu olarak ifade edi-
len, ayaklar dışa açık yere oturmayı, hatta yatış pozisyonunu 
alışkanlık haline getiren çocuklardaki yürüme şeklidir. Bu 
çocuklar erken yürüme döneminde ayakları birbirine çarptığı 

için sık sık düşerler. Veya koşmaya başladıklarında sık düşer-
ler. Bu tür içe basmalar genellikle spontane, kendiliğinden 8-9 
yaşlarına kadar düzelirler.  Ancak çocukların oturma şeklinin 
ve yatma şeklinin düzeltilmesi genellikle problemin erken 
düzelmesini sağlar.

Bu ikinci tür içe basmada metatarsus adductus ve ciddi 
femoral veya tibial torsiyon problemlerinin ayırt edilmesi 
gereklidir.

Yürürken Çabuk Düşüyor

Opr. Dr.
Cuma KILIÇKAP
Ortopedi Uzmanı cu
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DEMANS - UNUTKANLIK

Demans tan›s› yaln›zca klinik olarak konur.
Hiçbir radyolojik, nöropsikolojik veya di€er 
laboratuar araflt›rmalar› tan›sal de€ildir. 
‹lerlemifl demans tan›s› kolayca konurken 
erken demans›n tan›s› zorlay›c›d›r. BT ve MR’da 
altta yatan patofizyolojiyi gösteren bulgular 
hastada görülebilir.

Nörodejeneratif hastal›klarda yayg›n ya da 
fokal serebral atrofi, genifllemifl serebral vent-
riküller ve serebral sulkuslar görülür. Vasküler 
hastal›klar, neoplazm ve travmatik zedelen-
meler fokalezyonlara yol açar. Fonksiyonel 
MRI (fMRI), PET, SPECT yap›sal de€iflikliklerin 
görülmeden önce fokal hipometabolik 
aktiviteyi gösterebilir. Demans tan›s› konurken 
öznellikten k›smen de olsa uzaklaflmak için 
çeflitli tan› ölçütleri önerilmifltir. Bunlardan 
en bilinenlerinden biri Amerikan Psikiyatri 
Birli€i’nin DSM IV tan› ölçütleridir.

DSM IV’e göre demans tanı ölçütleri
1. Bellek bozuklu€unu ve afla€›dakilerden 
en az bir tanesini içeren, birden çok biliflsel 
alanda bozukluk olmal›.
a. Afazi
b. Apraksi
c. Agnozi
d. Yürütücü ifllev bozuklu€u (soyut düflünme 
ve karmafl›k davran›fllar› planlama, bafllatma, 
yürütme, izleme ve durdurma yetilerinde 
bozukluk)
2. Bu biliflsel bozukluk
a. mesleki ve sosyal ifllevleri etkileyecek 
düzeyde olmal›.
b. daha önceden varolan, daha yüksek bir 
ifllev düzeyinden
düflüfle yol açmal›.
3. Deliryum varl›€›nda demans tan›s› konul-
mamal›.
4. Demans genel t›bbi bir bozuklu€a, toksine 
maruz kalmaya, madde kötüye kullan›m›na ya 
da bu ikisinin kombinasyonuna ba€l› olabilir.

Demans Tanısı İçin
– Hastan›n önceki durumuna göre biliflsel 
ifllevlerin düzeyinde azalma olmal›,
– Günlük yaflam› etkilenmifl olmalı
– Bellek bozuklu€unun yan› s›ra birden fazla 
biliflsel alanda (afazi, agnozi, apraksi, yürütücü 
bozuklu€u) bozukluk olmal›d›r.  

•   Demanslar öncelikle birincil ve ikincil olarak 
s›n›fland›r›l›rlar.
•   AH’nin de dahil oldu€u ve en büyük 
bölümü oluflturan turan birincil demanslar de-
manslar, demansa neden olan MSS (merkezi 
sinir sistemi)nin nörodejeneratif hastal›klar›n› 
içerir. Demans nedenleri arasında Alzheimer 
Hastal›€› (AH) en s›k demans nedenidir  
diyebiliriz.
• ‹kinci ve üçüncü s›ray› de€iflik serilerde farkl› 
olmak üzere;
– vasküler demans ( VaD),
– Lewy cisimcikli demans (LCD) veya fronto 
temporal demans (FTD) al›r.

Demans Nedenleri

 AH tüm demans vakalar›n % 50-80‘ ini 
oluflturmaktad›r. Bu nedenle demans tan›s› 
düflünüldü€ünde, baflta AHAH akla gelmelidir. 
Ancak bu tan›n›n depresyon, vasküler demans, 
frontal lob demanslar› ve nadir görülen di€er 
demans türleri ile ayr›m› yap›lmal›d›r

Alzheimer hastal›€›;
Hafif-orta-a€›r bellek bozuklu€u ile beraber 
dil, yönetim, karar karar verme  ifllevlerinde, 
dikkatte, yönelimde ve kiflilikte bozukluklar, 
edinilmifl entelektüel becerilerde ilerleyici bir 
kay›p ile kendini gösteren ilerleyici ve ölümcül 
nörodejeneratif bir hastal›kt›r.

AH  Klinik bulgular içinde AH için tipik olan 
kifli, zaman ve yer yöneliminin bozulmas›d›r.
Hastan›n bafllang›çta kelime hat›rlamaktaki 
güçlü€ü, konuflman›n ak›c›l›€›nda bozulmaya 
ve hatta konuflman›n tamamen yitirilmesine 
kadar gidebilmektedir. Di€er biliflsel ifllevlerde 
yavafl ama sürekli kay›p devam eder. AH’da 
birçok psikiyatrik ve davran›flsal bozukluklar 
görülebilir. Özellikle hastal›€›n ilerlemesi ile 
Ajitasyonlar, Varsan›lar ve Paranoid düflünceler 
s›kça izlenir.

Demans Risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz.
Demans›n en s›k nedeni olan AH için, en 
önemli risk faktörü yafllanmad›r.
• kad›n cinsiyet,
• kafa travmas›,
• düflük e€itim düzeyi, pozitif aile öyküsü ve 
hiperlipidemi, diyabet, hipertansiyon gibi 

vasküler risk faktörleridir. Evreler ve klinik 
bulgular ise klinik pratikte demans temel 
olarak üç klinik evrede incelenebilir. Hafif, orta, 
ileri demanstır.

Hafif Evre

Yak›n bellek bozuklu€u ön plandad›r. Eskiler 
iyi hat›rlan›r. Hastalar isimleri unutur, eflyalar› 
koyduklar› yeri hat›rlamakta güçlük çeker ve 
bunlar› hat›rlamak için listeler yaparlar.
Evde s›k s›k eflyalar kaybedilir, konuflulan 
konular tekrar tekrar gündeme getirilir.
Zaman zaman kelime bulma güçlü€ü, 
konuflma içeri€inde s›€laflma, konuflma 
ak›c›l›€›nda azalma, az konuflma fleklinde 
lisan bozukluklar› vard›r. Giriflkenli€in kayb› ve 
ilgisizlik gibi kiflilik de€ifliklikleri s›kl›kla görülür.
Kiflisel bak›m›n› yerine getirebilir. Günlük hayat-
taki, oy verme, dini vecibeleri yerine getirme, 
araba kullanma, yemek yapma, arkadafllar› 
ve ailesi ile sosyal aktivitelerde bulunma gibi 
birçok etkinlikleri sürdürebilir. Nörolojik ifllevleri 
genellikle normaldir.

Orta Evre

Hastal›€›n bafllang›c›ndan 4 ila 7 y›l sonra 
hasta orta evreye ilerler ve giderek artan 
oranda baflkalar›na ba€›ml› hale gelir.Yeni 
ö€renilen bilgi h›zl›ca unutulmaktad›r. Eski 
olaylar› hat›rlayabilse de s›kl›kla aflikar kusurlar 
saptan›r. Hasta yaflayan akrabalar›n›n yak›nl›k 
derecelerini ve kimliklerini kar›flt›rabilir. ‹yi 
bildi€i çevrede bile kaybolabilir. Bu evrede 
araba kullanma ve di€er karmafl›k iliflkiler terk 
edilmifltir. Temiz say›labilecek düzeyde bulafl›k 
y›kamak veya k›yafet de€ifltirmek gibi basit 
ifller dahi baflar›lamaz. Tamamlanamayan ve 
boflluklar içeren cümlelerle konuflur, yaz›l› ve 
sözel dilin anlafl›lmas› zorlafl›r. Bu evrede ajite 
davran›fllar, gece gündüz disoryantasyonu, 
uyku bozukluklar›, sözel ve fiziki sald›rganl›klar, 
afl›r› flüphecilik, sanr› ve varsan›lar görülür.

İleri Evre

Neredeyse en temel ifllevlerde bile tamamen 
bak›c›s›na ba€›ml› halde yaşamasıdır. Efl ve 
çocuklar›n› duygusal olarak tan›mayabilir ama 
kimli€in kesin olarak belirlenmesi mümkün 
de€ildir. Konuflma k›sa cümleler veya keli-
melerin tekrar› fleklinde k›s›tlan›r ve hastan›n 
anlamas› sadece basit sözcüklerle s›n›rl› kal›r. 
Bu evrede sorun yaratan davran›fllar, ajitasyon 
özellikle geceleri artar ve uykusuzluk efllik 
eder. Yürüme bozulur, hareketler yavafllar.
Ekstremitelerde rijidite ve zamanla fleksiyon 
postürü geliflir.

Terminal evrede hasta yata€a ba€›ml› ve 
hiçbir fleyi anlamaz durumdad›r. Disfaji 
ve kilo kayb› s›kt›r. Ölüm s›kl›kla pulmoner 
emboli, pnömoni, ürosepsis, aspirasyon veya 
beslenememe gibi uzun süre yata€a ba€›ml› 
olmaktan ötürü ortaya ç›kan komplikasyonlar 
nedeniyledir.

Ayırıcı Tanı

• Unutkanl›k do€al bir davran›flt›r.
• Unutkanl›k ne zaman patolojik bir hastal›k 
belirtisi, ne zaman normal konusu önemlidir.

Biliflsel ifllevler ve unutkanl›k s›n›flamas› 
yapacak olursak; 

1. Normal
2. Basit unutkanl›k
3. Hafif Kognitif Bozukluk
4. Erken evre demans (Alzheimer en s›k tip)
5. Orta evre demans (Alzheimer en s›k tip) 
6. ‹leri evre demans (Alzheimer en s›k tip) 
sıralayabiliriz.

Bilimsel İşlevlerde Azalma

• Yaflla birlikte biliflsel ifllevlerde meydana ge-
len gerileme her zaman patolojik bir duruma 
iflaret etmeyebilir
• Önemli olan, yafllanman›n do€al sonucu 
niteli€indeki biliflsel de€iflimlerin bitti€i,
• Demans›n belirtilerinin bafllad›€› noktay› 
belirlemektir.

Basit Unutkanlık

• Genç ve orta yafllarda görülen gün içinde 
olan, günlük hayat› belirgin etkilenmeyen ve 
ilerleyici olmayan unutkanl›klar basit
unutkanl›k olarak tan›mlanmaktad›r.
• Depresyonun bir belirtisi olabilir. Ancak 
demans de€ildir.
• Hafif kognitif bozukluk (HKB)
• Bireyin normal yafl›ndan ve e€itim durumun-
dan beklenenin ilerisinde,
• Ancak demans s›n›r›na ulaflmam›fl bellek 
bozukluklar› hafif biliflsel bozukluk olarak 
adland›r›l›r.

Hafif Kognitif Bozukluk

• Genellikle isimleri unutma, eflyalar›n 
konuldu€u yeri hat›rlayamama gibi yak›nmalar 
ile kendini gösterir ve bu yak›nmalarda ilerle-
me olmaz.
• HKB, normal yafllanman›n getirdi€i biliflsel 
azalma ile hafif demans aras›nda yer alan bir 
klinik sendromdur.

Uzm. Dr.
Mehmet Emin ÇAKIR

Nöroloji Uzmanı
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Demans; ö€renme, bellek, yönelim, dil ifllevleri ve kiflilik gibi zihinsel ifllevlerin bozulmas› ile karakterize, sosyal ve ifl 
hayat›n› etkileyen, merkezi sinir sistemini oluşturan sinir hücrelerinde tahribat ile seyreden bir hastalıktır.
Nörodejenarasyon; beyin hücrelerini oluşturan sinir hücrelerinin tahribatı anlamına gelir.



Ancak bu yolla giderilemeyen renklen-
melerin giderilmesi  veya dişin kendi 
renginin  bir kaç ton daha açılması müm-
kündür. Bu dişlere porselen vs. yaptırmak 
yerine daha konservatif(koruyucu)bir 
yöntem olan bleaching (beyazlatma) 
yöntemi uygulanır ve bu işlem sonunda 
dişler durumuna göre sekiz-on tona 
kadar açılabilir. 

Estetik diş hekimliği uygulamaları 
arasında sıklıkla kullanılan  bleac-
hing 2 şekilde uygulanır:

1- Office Bleaching (diş hekimi 
tarafından klinikte uygulanan 
yöntem) Bu yöntemde direkt diş he-
kimi gözetiminde klinikte kontrollü bir 
şekilde daha yüksek konsantrasyonda 
bleaching ajanı uygulanır. Tüm yumuşak 
dokular ışıkla sertleşen bir bariyerle 
izole edildikten sonra, beyazlatma jeli 
dişlere uygulanır ve ışıkla aktive edilir. 
İstenilen beyazlığa gelinceye kadar 
işlem tekrarlanabilir. Bu şekilde bir hafta 
arayla iki seans yapılır.

2- Home Bleaching (Hastanın diş 
hekimi kontrolünde evde kendi 
uygulayacağı sistem) Hekim dişlerden 

ölçü alarak laboratuara bu ölçüyü verir. 
Alınan bu ölçüden, kişiye özel, dişlerin 
üzerine tam oturan, ince şeffaf bir 
plak hazırlanır. Bu plağın içine geceleri 
yatmadan evvel diş beyazlatma ajanı 
uygulanarak plak dişlere takılır. Beyaz-
latma işlemi gece uykuda gerçekleşir. 
Tedavi süresi bir-iki hafta sürer.

Dişlerde istenmeyen lekeler neden 
oluşur? Bunun birçok sebebi olabilir. En 
yaygın olanları; yaşlılık, dişleri boyayan 
maddelerin (kahve, çay, kola, sigara 
vb.) tüketimi, dişe gelen travmalar, 
eski protezler, kuron(kaplama)lar, 
dolgulardır. Dişlerin oluşumu sırasında 
kullanılan antibiyotik (tetrasiklin) veya 
aşırı florid tüketimi de dişlerde renk-
lenmelere yol açabilir. Dişteki renkleş-
meler şu şekilde gruplara ayrılabilir.

Dış kaynaklı renkleşmeler: Lekeler sa-
dece diş minesi yüzeyindedir. Beslen-
meye bağlı olarak oluşur. Çay, kahve, 
kola, koyu renkli meyve suları, kırmızı 
şarap gibi içecekler ve domates salçası, 
şeftali gibi yiyecekler dişte yüzeysel 
renkleşmeye neden olurlar. Bu tür 
lekelerde beyazlatma işlemi  başarılı 
sonuçlar verir.

İç kaynaklı renkleşmeler:  Dişin mine 
tabakasının altındaki dentinde oluşan 
renkleşmelerdir. Çocuklukta kullanılan 
tetrasiklin türevi ilaçlar ve aşırı flo-
rid kullanımı ya da annenin gebelik 
döneminde kullandığı bazı antibiyotikler 
nedeniyle oluşabilir. Rengin açılması çok 
yavaş olur ya da hiç olmaz.

Yaşlılık nedeniyle oluşan renkleşmeler: 
İlerleyen yaşlarda dişteki mine tabakası 
aşınarak alttaki dentin tabakasının koyu 
rengini yansıtır. Aynı zamanda yıllar 
içinde iç ve dış kaynaklı renkleşmeler 

de görülebilir. Böyle durumlarda beyaz-
latma işleminden başarılı sonuçlar elde 
edilebilir. Kanal tedavisi görmüş dişlerde 
renkleşme: Kanal tedavisi yapılan diş 
canlılığını yitirir, zamanla parlak, canlı 
rengini de kaybederek sararabilir veya 
dişin içine konan materyale bağlı 
renkleşme meydana gelebilir. Bu tür 
renkleşmelerde pulpa odasına yerleşti-
rilen beyazlatma ajanı  dişte birkaç gün 
bekletilir. İstenilen sonuç elde edilene 
kadar işlem tekrarlanır. Bu şekilde 
özellikle ön bölgede tek başına kalmış 
koyu renkli dişler beyazlatılır. Genellikle 
olumlu sonuç alınır.

Uygulanan bütün beyazlatma yöntem-
leriyle geçici bir beyazlık elde edilmek-
tedir. Dişlerin yapısı, kişinin beslenme 
alışkanlıkları ve işlem sonrası önerilere 
ne kadar dikkat edildiğine  bağlı olarak 
2-3  sene sonra tekrarlanması gereke-
bilir. Gebelik  ya da emzirme döne-
minde olan hastalara uygulanmaz.18 
yaş altına önerilmez. Dişeti çekilmesi 
sonucunda açığa çıkan diş kök yüzeyle-
rine, dişeti rahatsızlığı, diş çürükleri, kole 
hassasiyeti olanlara bu sorunlar tedavi 
edilmeden önerilmez.
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DiŞ BEYAZLATMA
Diş beyazlatma; çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş , koyulaşmış ,sararmış dişlerin rengini, kişiye özel birkaç ton 
açmak için uygulanan bir yöntemdir. Dişlerin doğal renkleri zamanla koyulaşır. Diş taşı  temizliği ve polisaj yapıla-
rak dişte oluşan renkleşmeler giderilebilir. 

Dt.
Elif ÇELİKEL
Diş Hekimi e
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1. Eğer dişlerimi beyazlatmak ister-
sem hangi yöntemleri kullanabili-
rim? En etkili yöntem hangisidir? 

Dişleri beyazlatmak için farklı yöntem-
ler vardır. Birincisi diş hekimi yardımıyla 
profesyonel beyazlatma, diğeri ise evde 
diş hekiminin önerisi doğrultusunda 
uygulanan ev beyazlatma sistemidir.

 Son yapılan çalışmalarda iki yöntemin 
aynı anda kullanılmasının etkin bir be-
yazlatma için gerekli olduğu belirtilmiş-
tir. Hastanın beyazlatma işlemi ofis tipi 
ile yapılsa bile rengin kalıcılığı için ev 
tipi ile desteklenmesi önerilmektedir.

2. Beyazlatma güvenli midir yoksa 
dişlere zarar verir mi?

Yapılan çalışmalar diş hekimi kontrolün-
de yapılan diş beyazlatma sistemlerinin 

kullanımında hiçbir zarar olmadığını 
göstermiştir. Diş hekiminizin beyaz-
latma sonrası florür uygulamaları ile 
beyazlatma işlemi daha da güvenli bir 
işlem olmaktadır. Dişlere zarar veren, 
eczanelerde satılan denetimsiz beyaz-
latıcı ürünlerdir.

3. Diş beyazlatmanın yan etkileri 
nelerdir?

Bütün beyazlatma jelleri az veya çok 
hassasiyete sebep olabilir. Bu kişiden 
kişiye değişebilir, soğuk veya sıcak 
içeceklerle birlikte gelişebilir. Hassasiyet 
durumunda diş hekiminin uygulayacağı 
topikal florür bu diş hassasiyetini azal-
tacaktır. Ayrıca hassasiyeti azaltmak için 
içerisinde potasyum nitrat ve yüksek 
oranda florür bulunduran diş macunları 
da kullanılabilir.

4. Dişlerimin maksimum beyazla-
ması ne kadar sürecek?

Sonuçlar farklıdır. Bazı dişler daha kısa 
sürede beyazlarken, bazıları için bir iki 
seans beyazlatma yapmak gerekebilir. 
Dişlerinizde sarılaşma grileşmeden 
ne kadar fazlaysa beyazlatma o kadar 
iyi olacaktır. Antibiyotik kullanımından 
kaynaklanan grileşmenin beyazlatılması 
daha zordur ve sonuca ulaşmak daha 
uzun bir süreç gerektirebilir.

5. Beyazlatma ne kadar süre etkisini 
korur?

Beyazlatma sonrasında dişlerin rengi 
asla başlangıçtaki rengine dönmez 
ama bir miktar renkleşme 6 ayla iki yıl 
arasında oluşur. Beslenme alışkanlıkla-
rına göre bu renklenme farklılık gösterir. 
Beyazlatmadan 6 ay sonra kontrol 

edilmeli, gerekirse diş taşı temizliği, polisaj 
ve bir kez ev tipi beyazlatma tavsiye edilir.

6. Beyazlatma jeli kaplama, porse-
len kuronlarımı da beyazlatır mı?

Porselen kaplama kuron ve köprü-
ler beyazlamazlar. Yeni beyazlamış 
dişinizin rengine uyması için bunların 
değişmesi gerekebilir.

7. Beyazlatma sonrası çay, kahve gibi 
içeceklerden ne kadar uzak kalmalıyım?

Beyazlatma sonrası yaklaşık 2 gün yani 
48 saat boyunca (ideali 7-10 gün) çay, 
kahve, sigara, kola, kırmızı şarap, asitli 
içecekler ve renkli yiyeceklerden uzak 
kalmak gereklidir, çünkü yapılan be-
yazlatmanın etkisi dentin tübüllerinde 
devam eder. Bu süre zarfında da renkli 
yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır.

DİŞ BEYAZLATMA HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR



Sizi              ’yi Takip Etmeye 
Davet Ediyoruz
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CentralTR

Central Hospital’ı takip ederek günlük sağlık bilgilerine ulaşabilir, etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

Çocuk PsikolojisiKadın Hastalıkları ve Doğum

Sağlık sektöründe farklı uygulamalar ile ön plana 
çıkan Central Hospital, geliştirdiği sağlık projesiyle 
Twitter üzerinden “Online Twitttalk” gerçekleştiriyor. 
Bugüne kadar yapılan twitttalk’lar ile birçok branş-
ta CentralTR takipçileri ile bir araya gelindi. Belli 
periyodlarda süreklilik sağlanan söyleşilerde merak 

edilen sorular ve öğrenilmek istenilen detaylar online 
olarak yanıtlarını buluyor.

CentralTR’yi takip edin, hem sağlık konularında 
günlük ve güncel bilgilere sahip olun, hem de online 
söyleşilere katılma fırsatını yakalayın….
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Central Hospital ve Kadıköy Beledi-
yesi Gönüllü Evi Merkezi  işbirliğiyle 
toplumu sağlık konusunda bilinçlen-
dirmek adına başlatılan ve 22 Gönül-
lü evini kapsayan sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında sağlık söyleşileri 
ve ilkyardım eğitimlerine başlandı. 

Sağlık Söyleşileri Projesi; 2013 yılında 
başlanan eğitimlerde uzman doktor-
larımız ile bu güne kadar Fenerbah-
çe, Sahrayıcedit, Zühtüpaşa, Koşuyolu 
ve Kozyatağı Kültür Merkezi’nde MS, 
unutkanlık, doğru ilaç kullanımı ve 
kadın sağlığı konularında yoğun katı-

lımların gerçekleştiği sağlık söyleşileri 
gerçekleştirdik. 

İlkyardım Projesi; sosyal sorumluluk 
çalışmaları kapsamında eğitim hem-
şiremiz tarafından sürdürülen projede 
geniş kapsamlı bir içerikle eğitimlerin 
verilmesine devam ediliyor. 

Sağlık söyleşileri ve ilkyardım eğitim-
leri tüm gönüllü evlerinde yaklaşık 
4 aylık süre dahilinde programlı bir 
şekilde tamamlanıyor olacak. Eğitim 
takvimine www.centralhospital.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.  

Central Hospital ve İnternet anneleri işbirliği ile Dünya Kadınlar 
günü’nde İnternet ve Blogger annelerine söyleşi düzenledik.  
Uzm. Psk. Aycan Bulut ile birlikte önce kadın sonra anne olarak, 
çocuklarımızla ilişkilerde nasıl bir yol izlememiz gerektiğini karşı-
lıklı olarak hep birlikte paylaştık. Etkinlik süresince hem eğlendik 
hem güldük hem de keyifli bir gün geçirdik. 

Her yıl gelenekselleştirdiğimiz kahve ikramını, “bir fincan 
kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sloganı ile misafirlerimiz 
ve refakatçilerimize sunarak Kadınlar Günü’nü kutladık. 

KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Eşi Central 
Hospital’ı ziyaret etti .

Hastane yönetimiyle bir araya gelen Küçük ile hastane ve sağlık 
sektörü konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Sağlık Söyleşileri ve İlkyardım
Eğitimleri Projesi Devam Ediyor

KKTC Başbakanı Central 
Hospital’ı Ziyaret Etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
İki Farklı Etkinlik 

İnternet ve Blogger Anneler 
Seminerine Ev Sahipliği Yaptık

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl 
Hatırı Vardır...

Gazete Central



GEZİLECEK TARİHİ YERLER

• İstanbul Dere’ye UĞRAMADAN,

• Serpme köy kahvaltısı ve eritme peyniri 
TATMADAN,

• Sapanca Göl’üne GİTMEDEN,

• ATV Safari YAPMADAN

DÖNMEYİN...

MUTLAKA YAPINIZ...

GÜZEL
ÜLKEMİZİ

TANIYALIM

• Sapanca’nın yapım tarihi en eski olan 
camisidir. Cami, Mimar Sinan’ın kalfaları-
na Rüstem Paşa tarafından 1555 yılında 
yaptırılmıştır. Halen ibadete açık olan yapı, 
Sapanca’nın en önemli tarihi eserlerindendir. 
Sapanca Rüstempaşa Cami…

• Mimar Sinan tarafından yaptırılmış olan, 
İpekyolu üzerinde yer alan, Sapanca gezi-
nizde görmeniz gereken tarihi bir yapıdır. 
Sapanca Vecihi Kapısı…

• Sapanca’ya 20 km. mesafede yer alan bir 
yayladır. Yaylada her yıl temmuz ayının ikinci 
haftası şenlikler düzenlenmektedir. Yayla 
ülkemizin en güzel 10 yaylası içerisinde yer 
almaktadır. Sapanca Çiğdem Yaylası…

• Sapanca gölüne dökülen derelerden biri-
dir. Yürüyüş yapmaya müsait parkurları, yaz 
aylarında girilebilen küçük gölcükleri ile ilgi 
görmektedir. Sapanca Aygır Deresi…

• Kestane ve kayın ağaçlarının arasından akan 
dere, dere içinden ve kenarından devam 
eden yürüyüş parkuru ile doğa severleri 
oldukça memnun etmektedir. Özellikle yaz 
aylarında Sapanca’da doğa ile iç içe vakit 
geçirmek isteyenler için harika bir seçenektir. 
Sapanca İstanbul Dere…

SAPANCA
Bozulmamış doğası ve gezginlere sunduğu pek 
çok aktivite imkanı ile Sapanca, yılın her dönemi 
tatilcilerin uğrak yerlerinden…
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Planlanan tarihler 
arasında 10 öğrenci 
gözlem programına 

dahil edildi. Gözlem alanlarından önce 
hastanede bulundukları günler içerisinde 
öğrencilere Genel Oryantasyon, Acil Durum 
Kodları, El Yıkama ve Kişisel Koruyucu Ekip-
man Kullanımı, Hastanelerde Organizasyon 
konularında farklı eğitimler verildi. 

Eğitimlerin ardından hastane içerisinde farklı 
rotasyonları sağlanan öğrenciler, Laboratuar, 
Radyoloji, Acil Servis, Odyometri ve Branş 
Hekim gözlemlerinde bulundular. İlgili birim-
lerin yöneticilerinden detaylı sağlık bilgileri 
aldılar. Central Hospital olarak programa 
katılan öğrencilere sağlık ve hastane işleyiş-
leri konularında, alanlarda gözlem imkanları 
sağlandı.

Mesleki Gözlem Programı’nın tamamlan-
masının ardından tüm katılımcı öğrencilere, 
isimlerine özel hazırlanan sertifikaları ve 
çerçeveli görselleri verildi, yöneticilerle 
birlikte toplu hatıra fotoğrafları çekildi.

Öğrencilerin meslek seçimi yapma nok-
tasında farklı deneyimlerine ev sahipliği 
yapan Central Hospital, programa katılan 
tüm öğrencilere meslek hayatlarında 
başarılar diler.

5-10 Şubat 2013 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde yapılan. “Kıtalararası İstanbul Gastronomi 
Festivali” 21 Farklı ülkeden 2500 aşçının katıldığı festi-
valde Central Hospital’ın Milli Aşçısı Şaban Yıldız, Türkiye 
Aşçılık Milli Takımı adına yarışarak “Portakal ve Limon 
Turşusu Sosu İle Lezzetlendirilmiş Norveç Somonu” ile 
Dünya Şampiyonu oldu. 

Milli Aşçı Şaban Yıldız, İstanbul, Alanya, Bodrum ve 
Bursa yarışmalarında aldığı madalyalardan sonra, 
uluslararası bir organizasyonda şampiyon olarak altın 
madalya kazanan ilk hastane aşçısı oldu. Şaban Yıldız 
aldığı ödülle büyük gurur yaşadığını ifade etti ve ekledi: 
“Hedefimiz 2014 yılında Londra’da yapılacak Dünya 
Aşçılar Şampiyonası’nda ve her 4 yılda bir Almanya’da 
gerçekleştirilen Aşçılık Olimpiyatları’nda ülkemizi ve 
Central Hospital’ı en iyi şekilde temsil etmek.”

Central Hospital,
Doğa Koleji Öğrencilerine

Ev Sahipliği Yaptı

Central Hospital’ın Milli Aşçısından
Dünya Birinciliği

29. Gebelik Eğitimi’nde, uzman eğitimci 
kadromuz ile hamilelikte sağlıklı bes-
lenme, normal doğum nefes teknikleri, 
anne sütünün önemi ve emzirme 
teknikleri, uygulamalı bebek banyosu 
ve bebek bakımı, epidural normal 
doğum detaylarını anne adaylarımız ile 
paylaştık. Bebek banyosu ve egzersiz 
bölümlerinde uygulamalara gebelerimi-
zi de dahil ederek interaktif bir ortamda 
eğitimimizi tamamladık. İstanbul’da 
düzenlenen 2013 Uluslararası Gastrono-

mi Festivali’nde Dünya 1. olan aşçımızın 
ikramları eğitimimize katılan anne 
adayları tarafından büyük beğeni gördü.

Eğitim bitiminde anne adaylarımıza 
sertifikaları verildikten sonra hep birlikte 
pasta kesimi yapıldı. Gebelerimizi, onla-
ra verdiğimiz çeşitli hediyelerle ekipçe 
uğurladık. 

28. ve 29. Gebe Eğitiminde Anne Adayları 
Bir Araya Geldi 

Central Hospital aşçısı Şaban Yıldız, Kıtalararası İstanbul Gastronomi 
Festivali’nde birinci olarak uluslararası bir organizasyonda şampiyon 
olan ilk hastane aşçısı oldu.

Central Hospital & Doğa Koleji işbirliğiyle düzenlenen 
Mesleki Gözlem Programı çerçevesinde 10 öğrenci 
Central Hospital’ın misafiri oldu. 

Programa gösterilen yoğun talep 
nedeniyle Gebe Eğitimi,

Şubat ayında iki kez düzenlendi.
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Mobil Telefondan Randevu Alma

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

Laboratuvar Sonuçlarınız Cep Telefonunuzda!

Hastanemizde yaptırdığınız tüm laboratuvar işe-
lemlerinin sonuçlarını, cep telefonunuzdan takip 
edebilir ve öğrenebilirsiniz. 

İlacını Almayı Unutanlar İçin İlaç Takip Sistemi

İlaç günü, saati ve dozunu size hatırlatacak pratik bir 
sistemin yer aldığı mobil uygulamalarımızla, sağlığını-
zı önemsiyoruz.

Kalorimetre ile Yediklerinizi Denetleyin!

Mobil sistemimizde yer alan ‘Kalorimetre’ ile tükettiği-
niz gıdaların kalorilerini öğrenerek daha sağlıklı besle-
nebilirsiniz. 

Kilo Endeksinizi Hesaplayın

Vücut Kilo Endeksi Hesaplamasına boy ve kilo 
bilgilerinizi girerek, elde edeceğiniz sonuca göre 
kilonuz ve sağlığınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Central Bebekleri

Yenidoğan bebeğinizin fotoğrafını ve bilgilerini, 
sevdiklerinizi paylaşmak ister misiniz? 

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

Hafta Hafta Gebelik Eğitimi

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

Central Kişisel Sağlık Asistanınız

iPhone’da YENiLENDi

Katılımın ücretsiz olduğu Baba-
ba Eğitimi’nde; “Bebekli hayata 
hazırmısınız?” sloganıyla psikolojik 
yaklaşımlar, bebek bakımı ve 
uygulamalı bebek banyosu, göbek 
bakımı, bebeklerde gaz çıkarmayla 
ilgili bilgiler, konularında uzman 
psk ve medikal ekipler tarafından 
anlatılacak. 

Babaların ve baba adaylarının 
merak ettikleri ve akıllarına takılan 
soruların tümüne interaktif bir 
ortamda yanıt verilecek.

Baba-ba Eğitimlerine katılacak 
kıdemli babalar ise kendi dene-
yimlerini ve tecrübelerini baba 
adaylarına aktaracak.  

Kayıt ve detaylı bilgi için;

babaegitim@centralhospital.com

Central Hospital,
Baba-ba Eğitim Programı

Başlıyor

Central Hospital, yıllardır sürdürdüğü sosyal
sorumluluk projelerine yenisini ekledi. Gebelik Eğitimi,  
Anne Güzellik Saati, Yenidoğan Ev Ziyareti’nden sonra 
her ay gerçekleştirilecek Baba-ba Eğitimi başlıyor. 




