
Yaza girerken daha sağlıklı 
ve zayıf görünebilmek için 
yazdıklarımıza kulak verin.
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Tüp mide ameliyatı olan ve 1.5 yılda 56 kilo veren Maide 
Gel, ameliyat süreçlerini ve ameliyat sonrası yaşadıklarını 
Gazete Central okuyucuları için paylaştı. 

Obezite Ameliyatı Sonrası  
Sağlıklı Yaşam Serüveni

Yüz Estetiği ile Gençleşin
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Oyun, çocuğun kendini ifade etmesinde, yeteneklerini
keşfetmesinde, zihinsel, duygusal zekasını ve dil gelişimini 
sağlamada en önemli gelişim araçlarının başında geliyor.

Çocuklar Yaşamı       
Oyunla Öğreniyor
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Yaşla birlikte deri ve deri altı hücrelerinin esnekliğini yitirmesi, 
çevresel faktörler (güneş ışınlar, çevre kirliliği) ve sigara kullanımı 
gibi nedenler yüz görünümünü olumsuz etkiler. Göz, kaş, çene 
ve genel yüz bölgesinde yapılabilecek estetikler, yüze yeniden bir 
canlılık ve gençleşme sağlar.   

Bebeğim
Adım Atıyor

Mevsim Geçişlerinde
Mide Sorunlarına Dikkat

Çene Eklemi Tedavilerinde 
Botoks Yöntemi

BAHAR ALERJİLERİNE
DİKKAT

ANNE ADAYLARINI ZORLAYAN
GEBELİK SORUNLARI

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, bahar alerjisine 
neden olan polenler; çayır, tahıl, ağaç ve yabani otlar 
havaya saçılarak alerjik bünyeli kişileri olumsuz etki-
lemeye başlıyor.

Hamilelik, ilk defa anne alacak kadınlar için oldukça 
heyecan verici bir süreçtir. Bu dönemde hormonel 
değişikliklerin yanı sıra fiziksel ve psikolojik değişim-
ler de yaşanır.

esra.kaftan
Yapışkan Not
ışınları

esra.kaftan
Yapışkan Not
sayfa 8-9
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Bu uygulamalara Central Hospital yazarak hastanemize ulaşabilirsiniz.
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Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Gazete Central’ın 55. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni 
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyaca
ğınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik. 

Bu sayımızda Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan 
Bozkurtoğlu’nun  tüp mide ameliyatı uygulayarak yeni-
den sağlıklı bir hayata kavuşturduğu hastasından bah-
sedeceğiz. Ayrıca Plastik, Rekonstrüktif & Estetik Cerrahi 
Uzmanı Opr. Dr. Serol Mehmet İnceoğlu ile ile yüz este-
tikleriyle daha genç bir görünüme kavuşma yöntemleri-
ni sizlere anlatacağız.

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

Her zaman sizler için daha iyiyi hedefliyoruz.

Gazete Central

Bu gazete basın meslek 
ilkelerine ve Tababet-i 
Şubat Kanunu hükümlerine 
uymaya söz vermiştir.
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Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nden mezun olan 
Uzm. Dr. Salim Bereket, 2011 yılında 
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde uzmanlığını tamamlamıştır. 
2013 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

05

Opr. Dr. Serol Mehmet İnceoğlu
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

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

04

Opr. Dr. Hakan Bozkurtoğlu
Genel Cerrahi Uzmanı

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nden mezun olan Opr. Dr. Hakan Boz-
kurtoğlu 2006-2007 yılları arasında Mus-
tafa Kemal Üniversitesi Yardımcı Doçentlik 
ünvanını almıştır.. 2009 yılından itibaren 
Central Hospital’da görev yapmaktadır.
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Uzm. Dr. Mübeccel Akman Dyt. Selma Turan Uzm. Dr. Şahap Demirboğan
Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Beslenme ve Diyet Uzmanı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

1984 Ankara Üniversitesi’nden mezun 
olan Uzm. Dr. Mübeccel Akman, 1988 
yılında Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde uzmanlığını tamamlamıştır. 
2008 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.

1981 Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve 
Diyetik Bölümü mezunu olan Dyt. Selma 
Turan 2008 yılından itibaren Central Hos-
pital’da görev yapmaktadır.

1974 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. A. 
Şahap Demirboğan 1982 yılında İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
fizik tedavi uzmanlığını tamamlamıştır. 
2007 yılından itibaren Central Hospital’da 
görev yapmaktadır.
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Opr. Dr. B. Levent Konur Uzm. Dr. Gonca Özmen Uzm. Dr. Öznur Yılmaz
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

1987 yılında Ankara Tıp Fakültesi ve 
Dundee Üniversitesi Tıp fakültesi’nden 
mezun olan Opr. Dr. B. Levent Konur, 
1987-1992 yılları arasında Anadolu Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık 
eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yap-
maktadır.

1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’n-
den mezun olan Uzm. Dr. Gonca Özmen 
1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
dalında uzmanlığını aldı. 2010 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yap-
maktadır.

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

14 15 16

Opr. Dr. Cengizhan Kolata Uzm. Dr. Gamze Oluş Şengen Uzm. Dr. Hicran Ercan Diker
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

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

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

2001 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Uzm. Dr. Hicran Ercan, 2002  
2006 yılları arasında Ankara Numune Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını 
tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren Central 
Hospital’da görev yapmaktadır.
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Uzm. Klnk. Psk. Aycan Bulut Gülşah Umar Esra KaftanPınar Taşkın
Uzman Klinik Psikolog Emzirme Danışmanı Kurumsal İletişim MüdürüKurumsal İletişim Uzmanı

2006 yılında Haliç Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü’nden mezun 
olan Uzm. Psk. Aycan Bulut, 
2012 yılında Haliç Üniversitesi’n-
den uzmanlığını almıştır. 2010 
yılından itibaren Central Hospi-
tal’da görev yapmaktadır.

2012 yılında Haliç Üniversite-
si, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 
Hemşirelik Bölümünden me-
zun olan Gülşah Umar 2016 
yılından itibaren Central Hos-
pital’da görev yapmaktadır.

2009 yılında Eskişehir Üniversite-
si A. Ö. Fakültesi Sağlık Kurumları 
Yönetimi’nden mezun Esra Kaf-
tan, Central Hospital’da Kurumsal 
İletişim Müdürü olarak görev 
almaktadır. Eğitim programlarının 
koordinatörlüğünü ve Gazete 
Central’ın sorumlu yazı işleri mü-
dürlüğünü sürdürmektedir. 2012 
yılından itibaren Central Hospi-
tal’da görev yapmaktadır.

2006 yılında Maltepe Üniver-
sitesi Radyo/Televizyon bölü-
münden mezun olan Pınar 
Taşkın, Central Hospital’da Ku-
rumsal İletişim Uzmanı olarak 
görev almaktadır. 2016 yılından 
itibaren Central Hospital’da gö-
rev yapmaktadır.
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Ameliyat Olmaya Nasıl 
Karar Verdin? Herhangi Bir 
Hastalığın Var Mıydı?

Bu ameliyatı olmak uzun zamandır 

düşündüğüm bir şeydi. İlk defa 12 ya-

şımda mens gördüğümde yaşadığım 

hormon bozuklukları ani ve önlenemez 

bir kilo artışına sebep oldu. O esnada 

yaşımın küçüklüğü ve çevremdeki in-

sanların bunu büyüme olarak algılaması 

ve normal karşılamasıyla işler biz fark 

etmeden çığırından çıktı. 18 yaşımda ilk 

işe başladığım zamanlar 115 kiloydum bir 

sene içinde kilom 126’ya yükseldi. İş stre-

si, hareketsizlik, düzensiz beslenme de bu 

artışta önemli bir rol oynadı ancak asıl se-

bep insülin direncimin yüksek olması ve 

tiroid hormonlarımın bozukluğuydu. 

Bu dönemden öncede uzun bir süre 

diyetisyenleri gezerek, uzun ve birbirine 

benzer diyetleri sporla destekleyerek kilo 

vermeye çabaladım fakat olmadı. En so-

nunda yürümekte hatta nefes almakta 

bile zorlanmaya başlayınca buna bir çare 

bulmam gerektiğini anladım. Tam da o 

esnada Dr. Hakan Hocam imdadıma ye-

tişti diyebilirim. Ona çok şey borçluyum.

Ameliyat Süreçlerin Nasıl 
İlerledi?

Ameliyat olmadan önce yapılması ge-

reken bir takım testlerden geçtim. Tüm hor-

monlar, vücuttaki vitamin değerleri insülin 

vb. birçok parametre kontrol edildi. Tabii ki 

en önemlisi daha öncesinde normal bir şe-

kilde diyet ve sporla kilo vermeyi denemiş 

olmalısınız, sağlıklı bir şekilde kilo verebilen 

insanların bu ameliyatı olmasına gerek yok. 

Çünkü bu ameliyat tabiri caizse bir sihirli 

değnek değil.

Yapılan kan testleri, ultrason, röntgen 

ve endoskopinin sonunda kararımı verdik-

ten yaklaşık bir ay kadar sonra ameliyat 

oldum. Ameliyat öncesi sürecin en önemli 

kısmı kendinizi psikolojik olarak sonraki sü-

rece hazırlamak. Beyninizi artık eski öğün-

lerinizi yiyemeyeceğinize, çok daha küçük 

porsiyonlarla çok çabuk doyacağınıza ve 

OBEZITE AMELIYATI SONRASI 
SAĞLIKLI YAŞAM SERÜVENİ

4.
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Merhaba, ben Maide Gel. Yirmi yaşındayım ve hemşireyim. 1.5 yıl önce kadar tüp mide 
ameliyatı oldum ve 126 kilodan, 70 kiloya düştüm. Artık daha sağlıklı ve mutluyum

sağlıklı bir şekilde kilo vereceğinize hazır-

lamanız ve odaklamanız gerekiyor. Gerisi 

zaten çorap söküğü, kiloyu attıkça mutlu 

oluyorsunuz

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıl 
İlerledi? 

En basit ameliyatta bile olduğu gibi 

elbette ki bu da ağrılı bir işlem. Ameliyat 

sonrası ilk 2-3 saatim dışında hiç ağrı çek-

medim. Ameliyattan sonraki ilk üç gün 

su dahil hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz, 

zaten damar yoluyla destekleniyorsunuz. 

Üçüncü günde kaçak testi yapılıyor ve 

sorun yoksa rahatlıkla taburcu oluyorsu-

nuz. Tabii ki alışmak zor, ilk üç ay içtiğim 

su bile mideme kramp olarak dönüyordu 

ama asla şikâyet etmedim. Doktorumun 

verdiği diyete tam anlamıyla uydum ve 

ilaçlarımı düzenli kullandım. Dediğim gibi 

psikolojik olarak hazırlanmak çok önem-

li, ben bu ameliyatın bana mutluluk ve 

sağlık getireceğine inandım ve gerçek-

ten öyle oldu. Tek yaşadığım problem 

bağırsak sorunlarıydı. Normalde de ağır 

bir bağırsak yapım var o yüzden beslen-

me miktarındaki ani düşüş ve değişim bir 

süre kabızlığa sebep oldu ama bununda 

üstesinden geldim. Bunun dışında cerra-

hi açıdan hiçbir problem yaşamadım. 

Şimdi Ki Sürecin Hakkında 
Eklemek İstedikleriniz…

Benim en büyük şansım doktorum. 

Op. Dr. Hakan Bozkurtoğlu bana bir dok-

tordan çok bir ağabey hatta bir baba 

gibi yaklaştı ve sürecin en başından en 

sonuna kadar benden desteğini asla 

esirgemedi. Karşılıklı bir güven içerisinde 

tüm klinik süreçte olduğu gibi duygusal 

açıdan da bu dönemi bu kadar rahat 

atlatmamda en önemli etken doktorum-

dur. Bu zorlu fakat bir o kadar heyecanlı 

dönemi onunla başlattığım ve devam 

ettirdiğim için çok memnunum. Henüz 

yolumuz bitmedi, bedenim hala değişi-

me uğrayacak ama ben yaşadığım bu 

mutluluk ve sağlıklı yaşam için ona çok 

şey borçlu olacağım.  Son olarak söyle-

yeceğim, bu ameliyatın sihirli bir değnek 

olmadığını bilmek gerekiyor. Kendi çaba-

larınız olmadan midenizi küçültmeniz, 

sağlıklı yaşam stilini bir hayat felsefesi 

gibi belirlemeden bu ameliyatı tercih et-

meniz size yarar sağlamaktan çok zarar 

verir. Bedeninize kötülük etmemek için 

çok iyi karar verin ve doktorunuza güve-

nin. Ben bu konuda çok şanslıydım. Obe-

ziteye, kilolarınıza mahkûm değilsiniz. 

Düşüncelerinizi değiştirdiğinizde bu sü-

reç emin olun çocuk oyuncağı olacaktır.

HEKİM NOTU

Yeni bir yaşama merhaba de-

mek isteyen Maide’ye tüp mide uy-

gulaması yapıldı. Çok genç yaşına 

rağmen vücut kitle indeksi 42 olan 

hastamıza uyguladığımız operas-

yon ile 2 yıl içinde 57 kilo vermeyi 

başardı. Gerek ameliyat sonrası 

erken dönemde, gerekse 2 yıllık ta-

kipleri boyunca sorunsuz bir süreç 

geçirdik. Bu süreç sonunda ideal 

kilosuna ulaşan hastamız, hayatına 

daha mutlu ve daha sağlıklı olarak 

devam ediyor.

Opr. Dr. Hakan Bozkurtoğlu

hakanbozkurtoglu@centralhospital.com

Genel Cerrahi
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1.5 yıl önceye kadar silinecek 2 yıl önce yazacağız 



YÜZ ESTETIĞI ILE
GENÇLEŞIN
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Yorgun Görünümden 
Kurtulun

Kaşlar ve gözkapakları da bu 

yıpranmanın ilk etkilediği yüz böl-

geleridir. Üst gözkapaklarındaki deri 

sarkması, kirpiklere doğru inerek 

görüş alanını daraltabilir. Alt gözka-

paklarında ise cildin zayıflamasıyla 

yağ torbalarının oluşması en sık 

görülen sorundur. Kaşların özellikle 

her iki yan tarafa doğru sarkması 

da eklenince tüm göz çevresinde 

daha yaşlı, yıpranmış ve yorgun bir 

görünüm meydana gelir. Botoks ve 

dolgu uygulamaları çizgilenmeleri 

ve doku zayıflığını gidermekte bel-

li ölçüde fayda sağlayabilir. Ancak, 

çoğu zaman anlatılan sorunların 

giderilmesi estetik cerrahi girişimi 

gerektirir. 

Opr. Dr. Serol Mehmet İnceoğlu

serolmehmetinceoglu@centralhospital.com

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Güneş ışınları, çevre kirliliği, sigara 

kullanımı gibi nedenlerle yüz derisinde 

yıpranma olur. Yaşla birlikte deri ve deri 

altı hücrelerinin esnekliğini yitirmesi de 

bu süreci hızlandırır. Sonuçta genel yüz 

görünümü daha yaşlı ve yorgun hale ge-

lir. Yüzün erken yaşlanması olarak ifade 

edebileceğimiz bu durum özellikle ya-

naklar, çene altı ve boyundaki ciltte aşırı 

çizgilenme ve sarkma şeklinde ortaya 

çıkar.

Üst ve Alt Göz Kapağı 
Estetikleri 

Üst gözkapaklarında sarkmaya yol 

açan deri ve diğer yumuşak doku faz-

lalıkları lokal anestezi altında yapılan 

ve ortalama olarak 1 saat süren cerrahi 

işlemle tamamen giderilebilir. Bu işlem 

için uygulanan cilt kesi hattı gözkapağı-

nın doğal kıvrım çizgisi içinden yapıldı-

ğından belirgin bir ameliyat izi oluşmaz. 

Aynı gün hastaneden ayrılmak ve ertesi 

gün işe dönmek mümkündür. Tüm dikiş-

ler 3 gün içinde alınır.

Alt gözkapaklarında düzeltilmesi ge-

reken sorunlar üstlere göre biraz daha 

fazladır. Öncelikle öne doğru çıkıntı 

yapmış olan yağ torbaları alınır. Uzun 

süreli sarkma nedeniyle gevşemiş olan 

gözkapağı kas lifleri sıkılaştırılır. Fazlalık 

oluşturan cilt şeridi çıkarılır. Aşırı gevşek-

lik olan durumlarda gözkapağının yan 

tarafından yukarıya doğru konulan bir 

iç askı dikişiyle geç dönemde oluşabile-

cek ek sarkmalar önlenir. Cilt kesi hattı 

kirpiklerin hemen altındaki oluğa yerle-

şecek şekilde yapıldığından belirgin bir 

ameliyat izi kalmaz. Alt gözkapaklarının 

ameliyatı  üstlere göre biraz daha uzun 

sürer. Çoğunlukla genel anestezi altında 

yapılır ve bir gece hastanede kalınması 

uygundur. Hem alt hem de üst gözka-

paklarının ameliyatının gerekli olduğu 

durumlarda bu iki işlem aynı seansta ya-

pılabilir. Ameliyattan sonraki birkaç gün 

boyunca gözleri çok yormamak ve özel-

likle kuvvetli ışıktan korumak gerekir. 

Kaşlar, Göz Çevresi Estetiğini 
Etkiler

Kaşlar da göz çevresi estetik görünü-

münü doğruda etkileyen oluşumlardır. 

Bazı kişilerde göz kapaklarındaki sark-

mayla birlikte kaşların da özellikle her iki 

yan tarafta göze doğru inmesi mevcut 

estetik problemini biraz daha belirgin 

hale getirir. Böyle durumlarda göz ka-

pağı ameliyatları başarılı olsa bile kaşlar 

aynı durumda kaldığı için göz çevresin-

de estetik kazanım ve genel yüz ifade-

sinin canlanması tam olmayacaktır. Kaş 

kaldırmak için birkaç yaygın cerrahi yön-

tem vardır. Bunların çoğunda, deri altın-

dan geçirilen askı dikişleriyle kaş altında-

ki dokuları alnın üst kısmına tespit etme 

işlemi yapılır. Kişinin mevcut durumu ve 

beklentileri dikkate alınarak uygun yön-

tem belirlenir. 

Yüz Germe Ameliyatları

Yanaklar, çene altı ve boyundaki 

sarkmalar bazı hafif durumlarda çeşitli 

askı yöntemleriyle belli ölçüde giderile-

bilir. Ancak bu bölgelerde sarkmaya yol 

açan deformasyon ciltle birlikte cilt altın-

daki diğer yumuşak doku unsurlarını da 

etkilediğinden,  çoğu zaman bunlar için 

kapsamlı bir cerrahi işlem uygulanması 

gerekir. Yaşla birlikte cildi gergin tutan 

cilt altı hücrelerindeki azalma ve yıpran-

ma hem sarkmaya hem de bazı hatlarda 

çukurlaşmaya yol açar. Dolayısıyla basit 

bir yüz germe işlemi hafif vakalar dışın-

da yeterli ve etkili olmayacaktır. 

İşlem yapılırken öncelikle sarkmış 

olan fazlalık deri kısımları çıkarılır. Deri 

altındaki yağ torbaları temizlenir. Derinin 

en altında bulunan ve tüm yüzü saran 

zar şeklindeki doku sıkılaştırılır. Yüz de-

risi daha gergin ve homojen biçimde 

yayılarak yanlara tutturulur. Derin oluk 

ve çukur oluşmuş bölgelere kişinin ken-

di vücudundan alınan yağ hücrelerinin 

aktarılması hem hücrelerin yenilenmesi-

ne, hem de dolgunlaşmaya belli ölçüde 

katkı sağlayabilir.  

Çene Altı Fazlalığına 
Liposuction

Çene altındaki yağ fazlalıkları mi-

niliposuction yöntemiyle temizlenerek 

çeneboyun açısı daha belirgin hale ge-

tirilebilir. Boyun ön yüzeyinde aşırı çiz-

gilenme ve sarkma olduğu durumlarda 

ayrı bir kesi yapılabilir. Bu durum boyun 

derisinin altındaki ince kas tabakası ve 

onun üzerindeki yağ birikimi nedeniyle 

olduğundan, operasyonun bu kısmında-

ki amaç, ciltle birlikte kas ve yağ doku-

sundaki fazlalıkları da gidermektir. Yüz 

germe ve kaldırma (Facelift) ameliyatı 

yapılacak işlemlerin miktarına bağlı ola-

rak 2-4 saat arası bir sürede genel anes-

tezi altında yapılır. Ameliyat sonrasında 3 

hafta ağır egzersiz, alkol ve sigara kulla-

nımından uzak durulmalıdır.



Kış Aylarından, Bahara 
Geçişlerde Sorunlar Artıyor

Özellikle kış aylarından bahar ve yaz 

aylarına geçiş dönemlerinde mide şika-

yetleri daha çok yaşanır. Bu geçiş döne-

minde yaşanan nem farklılıkları ve güneş 

ışınlarının etkisi ile değişen hava koşulla-

rına vücudumuz tepki gösterir ve aslında 

bir stres ortamı oluşur. Bu durum da vü-

cutta bazı hormonal değişikliklere neden 

olarak mide asit salınımını arttırır. Beslen-

me alışkanlığındaki değişiklikler örneğin 

çiğ sebze ve meyvelerin tüketiminin art-

ması, kızartma gibi gıdaların fazla tüketil-

mesi ve sıcak hava nedeniyle daha çok 

asitli içecek alınması mide problemlerinin 

bu dönemde üst seviyeye çıkmasına se-

bep olur. Bahar döneminde ortaya çıkan 

bazı alerjenler de bu durumu tetikler ve 

kişinin hayatını olumsuz etkileyecek ka-

dar önemli bir hal oluşur. Yani bu geçiş 

döneminde mide sorunu olmayan kişiler 

de sorunlar yaşayabilir. Mide hastalıkları 

olan kişilerin de şikayetlerinde artışlar 

gözlemlenir.

Hangi Hastalıklarla 
Karşılaşılır?

Gastrit: Midenin iltihabi hastalığıdır.

Duodenit: Onikiparmak bağırsağının 

iltihabi hastalığıdır.

Reflü: Mide salgısının yemek borusu-

na doğru kaçması ve burada iltihap oluş-

turmasıdır.

Daha ciddi olarak Mide ve Onikipar-

mak bağırsağı ülserinden de bahsedilebi-

lir. Bu hastalıklarda her ne kadar genetik 

yapı önemli olsa da, mevsim geçişleri ve 

beslenme alışkanlığının önemi de unutul-

mamalıdır. Bu hastalıkların oluşmasındaki 

en önemli neden mide üst tabakası ya-

pısının bozulmasıdır. Bazı alerjen gıdalar, 

genetik faktörler ve helicobakter pylori 

denilen mide mikrobu, bu koruyucu bari-

yeri bozar. Mevsim geçişiyle oluşan stres 

ortamı ise asit salınımını arttırarak, koru-

yucu tabakanın altındaki mide dokusuna 

zarar verir. Bu durum yüzeysel olduğun-

da gastrit, derin tabakalara kadar uzandı-

ğında ise ülser olarak karşımıza çıkar. 

Belirtileri Takip Edin

Hemen hemen her kişi yaşamı bo-

yunca bir dönemde mide şikayeti ile 

karşılaşır. Genelde hastalarda; karın üst 

bölgesinde ağrı, yanma, ekşime, gıdala-

rı sindirmekte zorluk, ağıza acı tatta su 

gelmesi, bulantı, kazıntı, geğirti gibi şika-

yetler görülür. Şikayetlerin açlıkla artma-

sı ve yemek yeme ile azalması genelde 

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE
MIDE SORUNLARINA DIKKAT!

tipik bir özelliktir. Daha ciddi durumlarda 

ise; yutma güçlüğü, kilo kaybı, dışkıda si-

yahlaşma ve kanlı kusma gibi hayati teh-

likesi olabilecek durumlar da olabilir. Bu 

hastalar kısa süre içinde uzman bir heki-

me başvurmalı ve bir an önce tedaviye 

başlanmalıdır. Tedavi edilmeyen hastalar-

da ciddi mide kanamalarından, mide ve 

bağırsak delinmelerine kadar hayati risk 

oluşturabilecek tablolar gelişebilir.

Mideyi Korumak İçin 
Beslenmeye Dikkat

Bahar aylarında oluşan ya da artan 

mide şikayetlerini önlemek ya da azaltmak 

için öncelikli olarak beslenme düzenine 

dikkat edilmelidir. Çay, kahve, sigara, asitli 

içecekler, çikolata, çiğ yeşillikler, kızartma, 

acı, turşu, soğan, yeşil elma, baharat, alkol 

gibi gıdalar mide asit salınımını arttırarak 

ve mide duvar yapısını bozarak şikayet-

lere neden olurlar. Bu gıdaların tüketimi 

mutlaka azaltılmalıdır. Ayrıca sık aralıklarla 

az miktarda yemek yenmeli ve gece yat-

maya yakın mide boş bırakılmalıdır. Kişide 

gaz yapıcı etkisi yok ise süt ve süt ürünleri 

faydalı olabilir. Örneğin gece yatmaya ya-

kın 1 bardak soğuk süt içilebilir. Bu kişiler 

uyku düzenine de çok dikkat etmelidir. 

Stresten Uzak Durun

Reflüsü olan hastalar yatak başını 

kaldırarak ya da reflü yastığı kullanarak 

şikayetlerini ciddi oranda azaltabilir. Kar-

nı zorlayıcı mekik gibi hareketlerden de 

uzak durulmalıdır. Yine mide asit salınımı-

nı arttıran önemli nedenlerden biri olan 

stresi minimuma indirmek gerekir. Stresi 

yaratan her türlü ortamdan uzak durul-

malı, spor yapılmalı ve müzik dinlenme-

lidir. Böylece kişi kendisini motive ederek 

olumsuz durumlardan uzaklaşabilir. Alı-

nan önlemlere rağmen şikayetler düzel-

miyorsa mutlaka hekime başvurulmalı 

ve hekimin kontrolünde ilaç tedavisine 

başlanmalıdır. Basit gibi görünen mide 

şikayetlerinin, önlem alınmazsa ciddi so-

nuçlar doğurabileceği kesinlikle unutul-

mamalıdır.

6.
Sayfa

Mide hastalıkları dünyada olduğu kadar ülkemizde de ciddi bir sağlık problemi.  Mide 
rahatsızlıkları özellikle mevsim geçişlerinde ve yaz aylarında çok daha fazla yaşanıyor. 
Bahar aylarında nem oranındaki değişimler ve güneş ışığının geliş açısındaki farklılıklar, 
vücutta bir takım hormonal dengesizliklere yol açarak, kan dolaşımında da değişikliklere 
sebep oluyor.
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Dahiliye

Mevsim Geçişleri Mideyi 
Nasıl Etkiliyor? 

Mide, vücudumuzun en duygu-

sal ve en hassas organlarının başın-

da gelir. Gündelik hayatta yaşanılan 

her türlü stres, sıkıntı, yenilen yemek 

ve içilen içeceklere kadar her şey mi-

deyi etkiler. Özellikle bahar aylarının 

sonları ve yaz başlangıcı, mide so-

runları yaşayan kişiler için en sancılı 

dönemdir ve bu dönemde şikayetler 

3 kat artar. Mide hastalıklarının artı-

şında mevsim geçişleri önemli bir et-

ken olsa da, genetik olarak yatkınlık 

ve yaş gibi durumlar da rahatsızlığın 

oluşumunda büyük etkendir.

esra.kaftan
Yapışkan Not
2 espas var gibi



BAHAR ALERJILERINE 
DIKKAT!

İlkbahar aylarının gelmesiyle bahar alerjisine neden olan polenler; çayır, tahıl, ağaç ve 
yabani otlardan havaya saçılarak rüzgar yoluyla bizleri etkilemeye başlıyor. Özellikle 
bahar aylarında alerjiden kaynaklı oluşabilecek astım hastalığına ve üst solunum yolu 
hastalıklarına karşı bebeklerin ve çocukların korunması oldukça önem taşıyor.

7.
Sayfa

Şubat ayında gün yüzüne çıkmaya baş-

layan polenler, Ekim ayına kadar yayılmaya 

devam ediyor. Gün içerisinde en yoğun po-

len düzeyi sabah saatlerinde ortaya çıkıyor. 

Kuru ve güneşli havalarda ise polen seviyesi 

yükseliyor. Bu dönemlerde alerjik hastalıklar-

da da artış görülmeye başlanıyor.

Bahar Aylarında Çocuklarımızı 
Etkileyebilecek Kaç Çeşit 
Alerji Vardır?

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte 

çocuklarda alerjik hastalıklar daha sık gö-

rülmeye başlar. Bahar alerjisi alerjik nezle, 

astım ve göz alerjisine sebep olabilir. Bahar 

alerjilerinden en önemlileri ise mevsimsel 

alerjik rinit, alerjik astım ve polen alerjisi gibi 

hastalıklardır.

Alerji, Genetik Olarak Bebeğe 
Geçer

Anne ya da babada özellikle solunum 

yolları ile ilgili alerjik bir hastalık varsa, be-

bekte alerjik durum ortaya çıkma olasılığı 

% 40 civarındadır. Ebeveynlerin ikisinde de 

alerjik bir durum var ise bu olasılık yaklaşık 

% 70’tir.

Bebekte Görülen Bahar 
Alerjisi İçin Neler Yapılabilir?

Polenlerin yaygın olduğu zamanlar-

da bebek açık havaya çıkarılmamalı, kapı 

ve pencereler kapalı tutulmalı ve arabada 

cam açılmamalıdır. Dışarı çıkarıldığında ise 

eve gelince kıyafetleri değiştirilip, duş aldırıl-

malıdır. Çamaşırlarını açık havada kurutma-

maya dikkat edilmelidir. Bağışıklık sistemi 

güçlendirilmeli, dengeli ve düzenli bir bes-

lenme sağlanmalıdır.. 

İlaçlar Alerjik Astımı Yok 
Etmiyor

Alerjik astım tedavisinde diğer alerjik 

hastalıklarda olduğu gibi dikkat edilmesi 

gereken en önemli nokta alerjik olunan 

maddeden uzak durmaktır. Çevreye uygun 

ni sıkça yıkamak onu enfeksiyonlara karşı 

koruyacaktır. Ebeveynlerin de çocuklarına 

yalnızca el ve yüzlerini yıkadıktan sonra 

temas etmeleri gerekir. İyi ve dengeli bes-

lenmek de bağışıklık sisteminin güçlenme-

si için önemlidir. Yoğurt, kefir, probiyotik 

içeren besinler bağırsak florasını destekler-

ken, taze meyve ve sebzeler de bağışıklık 

sistemini güçlendirir. Ayrıca kapalı mekan-

lar ve alışveriş merkezlerinden uzak durup 

güneşli havalarda yarım saat yapılacak yü-

rüyüşler de hem çocuklar hem yetişkinler 

için oldukça faydalıdır.

Hamileler de Önlem Almalı

Hamilelikte alerjik reaksiyonların neye 

karşı olduğu bulunmalı ve toza karşı oluşan 

durum varsa uzak durulmalıdır. Polenlerin 

yoğun olduğu dönemlerde park, bahçe 

gibi ağaçlık alanlarda bulunulmamalıdır. 

Dışarıdan gelince kıyafetler çıkartılıp, duş 

alınmalıdır.

Alerji Durumu Daha Ciddi 
Tablolara Neden Olabilir

Alerjilerde gözlerde yaşanan kaşıntı ve 

burunda tıkanma oluşumu, hırıltıya neden 

olur. Nadiren şiddetli alerjik reaksiyon, dil-

de şişme, solunum yollarında ödem, nefes 

almamaya giden ve acil müdahale gerekti-

ren durumlarla karşılaşılabilir.

önlemler alınarak bunun önüne geçilebilir. 

Bu şekilde hastalık belirtilerinin ve bronş-

lardaki duyarlılığın azaltılması mümkündür. 

Bu önlemlerin yeterli olmadığı durumda 

ise, ilaç tedavisinin uygun olabileceği has-

talarda bronşları tedavi edecek sprey şek-

linde ilaçlar kullanılabilir. Bu spreyler, alerji-

den kaynaklı bronş hassasiyetini azaltır ve 

atakları önler. Astım ilerlerse bronş gevşeti-

ci spreyler de tercih edilebilir. Ancak unutul-

mamalıdır ki, bu ilaçlar hastalığı temelli yok 

etmez. Çoğu çocukta spreyler kullanıldığı 

sürece etkili olur. Kesildiğinde ise yeniden 

belirtiler ortaya çıkabilir. Alerjik astımda has-

talığı kökten tedavi edecek ve doğal seyrini 

değiştirebilecek tek tedavi yöntemi alerji 

aşısı tedavisidir.

Hijyen, Alerjilerden 
Korunmak İçin Basit Ve Etkili 
Yöntemlerden Biridir

Ebeveynler çocuklarını bahar alerjile-

rinden koruyabilmek birtakım yollar izle-

yebilir. Alerjik hastalıklar genellikle ani hava 

değişimlerinde ortaya çıktığından, çocuklar 

bu dönemlerde mevsim şartlarına uygun 

giydirilmeye dikkat edilmelidir. Çocuklar 

terleme sorunundan korunmalı, terledikle-

rinde ise kıyafetleri değiştirilmelidir. Hijyen, 

enfeksiyonlardan korunmak için basit ve 

etkili yöntemlerden biridir. Çocuğun elleri-

Uzm. Dr. Mübeccel Akman

mubeccelakman@centralhospital.com

Göğüs Hastalıkları ve Alerji

Üst Yolunum Yolu Alerjisi 
Tedavi Edilmezse Alerjik 
Astım Hastalığı Riski 
Artıyor

Çocukluk çağında görülen astım, 

% 90 oranında alerjik kökenli oluyor. Ev 

içindeki alerji yapıcı maddelerin bronş-

larda hassasiyet yaratması; sıcak  so-

ğuk hava değişimi, egzersiz, solunum 

yolu enfeksiyonları, kimyasal kokular, 

hava kirliliği ve sigara dumanı gibi uya-

rıcılar ile temas, astımın ortaya çıkışını 

tetikliyor. Bunların yanı sıra alerjik olu-

nan maddeye aşırı maruz kalmak da 

öksürük, hırıltı, nefes darlığı belirtilerine 

yol açabiliyor. Üst solunum yolu alerjisi 

tedavi edilmediğinde alerjik astım has-

talığı riski belirgin olarak artıyor.
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8.
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YAZA KENDINIZI
Baharın gelmesiyle birlikte kışlıklar çıkarılıp ince giysilere geçiş yapılınca kilolar ortaya 
çıkar. Yaza girerken daha sağlıklı ve zayıf görünebilmek için kısa zamanda hızlı kilo vermek 
uğruna uygulanan yanlış diyetler, kiloların çok kısa zamanda geri alınmasına neden olur. 

Hızlı kilo vermek için yapılan şok di-

yetler, uzun vadede sağlıksız sonuçları 

beraberinde getiriyor. Mevsim değişik-

likleri metabolizmada inişlere ve çıkışla-

ra sebep olarak lenf dolaşımımızı ve ruh 

sağlığımızı da etkilemektedir. Ruh sağlığı-

na bağlı olarak da yeme alışkanlıklarımız 

etkilenmektedir. Bahar yorgunluğu ile 

birlikte bağışıklık sisteminde zayıflamalar 

başlar. Buna bağlı olarak isteksizlik, güç-

süzlük, uykusuzluk ve yorgunluk görülür. 

Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla meta-

bolizma yavaşlar, vücut kendini koruma 

sistemine alıp, enerji tüketimi azalmasına 

yol açar ve vücudun su toplamasına ne-

den olur.

Yaza Sağlıklı ve Fit Girin

Güne iyi bir kahvaltı ile başlayarak 

direnci arttırmalı ve diyetin yapılabilirliği 

sağlanmalıdır. Sabahları kahvaltı da mut-

laka yumurta ve peynir yemeğe özen 

gösterin, çünkü yumurta enerji veren  

amino asitlere sahiptir. Ayrıca hava deği-

şimine bağlı olarak vücutta su toplanma-

sını önlemek için beslenmenizde daha 

fazla maydanoz, marul, biber, roka, soğan 

tüketmeye çalışın.

Diyet yaparken uyku düzenine de 

dikkat edilmelidir. Uykusuzluk gerginliğe 

ve aşırı yeme krizine neden olur. Uyku-

suz olduğunuzda gerginliğiniz artacak ve 

metabolizmanız yavaşlayacaktır. Uyku-

suzluk gibi aşırı uyku da metabolizmayı 

yavaşlatır ve kalori yakımını azaltır. Meta-

bolizmanın düzenli çalışması için en ideal 

uyku süresi günde 7-8 saattir.

Beslenmeniz Hayat Tarzınız 
Olsun

Dönemsel diyetler yerine hayat tar-

zı olan beslenme programlarını tercih 

edin. Kişiye uygun ve sürdürülebilir ol-

mayan diyetlerle kilo vermeye çalışmak 

sağlık açısından risk taşır. Sağlıklı ve kalı-

cı kilo kaybını hedeflemeyen, çok düşük 

kalorili, tek besine dayalı ve bütün besin 

gruplarını içermeyen diyetlerle hızlı kilo 

vermek birçok problemi de beraberinde 

getirir. Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslen-

me ile gereksinimlerini karşılayan kişi 

zaman içinde mutlaka ideal kilosuna 

ulaşır. Kilo azalması, gerçek zayıflamanın 

göstergesi değildir. Gerçek zayıflama, 

yağ oranının azalması ile olur. Hızlı veri-

len kilolar genelde kas ve su kayıplarına 

neden olduğu için kesinlikle önerilmez. 

Çünkü normal yaşantıya dönüldüğünde 

verilen kilolar fazlası ile geri gelir. Bu ne-

denle kişiye özel ve yavaş yavaş verilen 

bir programla kilo verilmelidir.

Kilo Verirken Destek Ürün 
Alınmalı Mıdır?

Diyet tedavisinin amacı zayıflama ya-

nında sağlıklı beslenmeyi öğrenmektir. 

Sağlıklı beslenmenin yanında egzersiz-

de önemlidir. Sağlıklı bir bireyin günde 

10 bin adım atması öngörülür. Bütün 

bunları yapmasına rağmen zor kilo ve-

ren kişilerde olmaktadır. Bu noktada 

yeşil çay, beyaz çay, kırmızıbiber, mısır 

püskülü, kiraz, brüksel lahanası gibi be-

sinlerle diyet desteklenebilir. Hiçbir bes-

lenme desteğinin tek başına zayıflatma 

etkisi olmadığı bilinmelidir.

Havaların Isınmasıyla 
Hareketlenin

Yavaş yavaş günlerin uzaması, sıcak-

lıkların artması ile birlikte açık havada 

yürüyüş yapmak daha kolaylaşıyor, yani 

spor yapmak ve hareketlenmek için ba-

haneler ortadan kalkıyor. Önünüzdeki 

bahar sürecini doyasıya yaşayın. Mev-

simin sunacağı birbirinden renkli sebze 

ve meyvelerin tadına vararak, yürüyüş 

aktivitelerini gerçekleştirerek, renklenen 

doğayla birlikte yaza doğru sağlıklı bir 

yol alabilirsiniz.

Baharla Birlikte Su İhtiyacı 
Artar

Soğuk havalarda su içmek zorlaşır 

ama havaların ısınmasıyla birlikte daha 

Dyt. Selma Turan

selmaturan@centralhospital.com

Beslenme ve Diyet
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HAZIRLAYIN

kolaylaşacaktır. Başarılı bir diyetin ilk 

koşulu bol su içmektir. Yeteri kadar su 

içmek vücudunuzu temizleyecektir. 

Temizlenen vücut ile birlikte metaboliz-

manız daha hızlı çalışacak ve ne kadar 

çok su içilirse o kadar çok vücuttan yağ 

atılacaktır.

Stresi Yenin

Stres kilo almanın nedenlerindendir, 

çünkü stresli olduğunuz dönemlerde 

vücudunuz stres hormonlarını salgılar 

ve bu hormonlar karın bölgesindeki yağ 

depolanmasını sağlayan hücrelerin bü-

yümesine neden olur. Stresinizi yenmek 

için sosyal aktivitelerinizi arttırabilirsiniz.

Markette Kendinizi Kaybetmeyin

Alışverişe aç karnına çıkmamaya 

özen gösterin, aç olduğunuzda canınız 

her şeyi almayı isteyecek ve ihtiyacınız 

olmayan sağlıksız gıdalara yönlenmeniz 

kolaylaşacaktır. Bu nedenle alışveriş tok 

karnına çıkın ve sağlıklı besinleri tercih 

edin.

Masaya Oturun

Yemeklerinizi mutlaka masaya otura-

rak yiyin, ayakta ya da televizyon karşı-

sında yemeyin. Bu gibi durumlarda doy-

duğunuzu anlamaz ve daha çok besin 

tüketimine yönelirsiniz. Ayrıca dışarı da 

yemek yemeği de azaltın. Ev dışında ye-

nilen yemekler kilo aldırıcı ve sağlıksız 

olabilir.

Tuzu Azaltın

Tuz vücutta su tutulmasına neden 

olur ve şişkinlik yapar. Tuz iştah açıcı ol-

duğundan, sofrada tuz kullanmamak ve 

pişmiş yemeklere fazladan tuz eklemesi 

yapmamak gerekir.

Vücudunuzu Tanıyın

Porsiyonlarınızı küçültün. Tabağınıza ne 

kadar az yemek koyarsanız o kadar az 

yersiniz. Küçük tabaklar kullanmakta bir 

seçenek olabilir.

Abur cubur yemeyin.

Yemeklerinizi yavaş yiyin. Fazla kilo-

lular genelde hızlı yemek yiyenlerdir.

Lifli besinleri daha çok tüketin. Lifli 

besinler doygunluk hissi verir ve çabuk 

acıkmanızı engeller. Beyaz ekmek yeri-

ne kepeklisini, beyaz pirinç yerine esme-

ri, kuru baklagilleri daha çok tüketmeye 

özen gösterin. 

Hazır yemekleri unutun. Dondurul-

muş gıdalar veya hazır yemekler içer-

dikleri katkı maddeleri nedeniyle kilo 

aldırır. Yemeklerinizi kendiniz taze olarak 

pişirin.

Günde 3-4 defa yoğurt tüketin. Kalsi-

yum metabolizmayı hızlandırarak daha 

fazla yağ yakımını sağlar.

Sık sık ve az az yiyin.  Mideyi boş 

bırakmamak metabolizmayı hızlandırır. 

Öğün atlayarak kilo verilmeyeceği unu-

tulmamalıdır.

Akşam yemeğinden sonra hemen 

uyumayın. Gece atıştırmalıklarından ka-

çının.

Asitli ve diyet içeceklerden uzak du-

run. Meyve suları yerine meyvenin ken-

disini tüketin.

Etiket okuma alışkanlığı edinin. Böy-

lece aldığınız ürünün içindeki kilo aldırıcı 

maddeleri görerek, daha sağlıklı besinle-

re yönelebilirsiniz.

Kızartmalardan uzak durun. Kızar-

tılarak yapılan yemekler yerine haşlan-

mış, ızgara ya da fırında pişmiş yemek-

leri tercih edin.

Şekeri unutun. Şekerli besinler, kan 

şekerinin kısa sürede artmasına ya da 

düşmesine neden olur. Şekerin fazla-

sı vücutta yağ olarak depolandığı için 

mümkün olduğunca az tüketilmelidir.

Bütün bunları yapmadan önce da-

hiliye doktoruna giderek doktorunuzun 

istediği tetkikleri yaptırdıktan sonra bes-

lenme uzmanı kontrolünde zayıflayabi-

lirsiniz. Asla ve asla kendi başınıza diyet 

yapmayın. Herkesin metabolizması fark-

lıdır ve diyetler kişiye özeldir. Beslenme 

uzmanları, kişinin hastalıklarını da göz 

önüne alarak kişiye özel programlar uy-

gularlar.

esra.kaftan
Yapışkan Not
alışverişe

esra.kaftan
Yapışkan Not
bu alan düzensiz gibi görünüyor. Başlarına im koyalım daha iyi olur.



BAŞARI IÇIN 
SAĞLIĞINIZDAN 

OLMAYIN
Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji, etyolojisi yani nedeni 

bilinmeyen, inflamatuar (iltihap nede-

niyle oluşan hastalıklar) ve otoümmin 

(bağışıklık) gibi durumlarla ilgili olmayan 

kronik bir kasiskelet sistemi hastalığıdır. 

Halk arasında kas romatizması olarak 

bilinen fibromiyaljinin en belirgin özelliği 

sırtta, boyunda, omuzlarda ve kalçalarda 

belirgin derecede hissedilen yaygın kas 

ağrılarıdır. Hastanın yaşam kalitesini ciddi 

ölçüde düşüren bir sağlık problemi oldu-

ğundan mutlaka tedavi edilmelidir.

Daha Çok Kimlerde Ve Neden 
Görülür?

Fibromiyalji toplumun yaklaşık % 2’si-

nin yaşadığı bir sağlık sorunudur. En sık 

25-55 yaşlar arasında görülmektedir. Ay-

rıca erkeklere nazaran kadınlarda daha 

fazla rastlanır. Kadınlar vücut yapıları bakı-

mından bilinenin aksine erkeklerden daha 

fazla ağrıya dirençlidirler. Buna rağmen 

şikâyetlerde bulunurlar. Fibromiyalji; has-

sas, paylaşımcı, mükemmeliyetçi, başarılı 

ve işini titiz yapan kişilerin hastalığıdır.   

Fibromiyalji Tanısı nasıl konur?

Fibromiyalji için yapılan tetkiklerde 

hastalığa özgü objektif bir bulgu yok gi-

bidir. Hastalar, ciddi bir hastalık geçirdik-

lerini bile düşünebilirler. Bu yüzden de 

birden fazla doktora başvururlar. Ancak 

hastaya yardımcı olacak tedavi şekli fizik 

tedavi ve psikiyatrinin ortak çalışmasıyla 

gerçekleştirilir. Fibromiyalji tanısı için ön-

celikle hastanın şikayetlerinin dinlenmesi 

ve sonrasında muayene edilmesi gerekir. 

Amerikan Romatoloji 

Cemiyeti’nin tanı kriter-

leri olarak kabul ettiği 18 

(9 çift) duyarlı nokta var-

dır. Bu noktalar vücudun 

değişik bölgelerinde iki 

taraflı bulunur. Bu nokta-

lardan 11 ve daha fazla-

sında ağrı ile birlikte du-

yarlılık varsa ve 3 aydan 

fazla zamandır da devam 

ediyorsa hekim tarafın-

dan fibromiyalji tanısı ko-

nulabilir. 

Herhangi Bir 
Tedavisi Var Mıdır?

Fibromiyaljili hastalar 

genellikle kendilerini ya-

kınlarına ve doktorlarına 

doğru şekilde anlatama-

dıklarını düşünürler. Bu 

durum da onların hasta-

lık hastası olarak görünmesine yol açabi-

lir. Fibromiyaljili hastaların tedavisine yak-

laşım multidisipliner olmalıdır. Tedavideki 

amaç ağrıları gidermek, uykuyu düzenli 

hale getirmek ve hastayı tekrar topluma 

kazandırmaktır.  

Hastalığın Tedavi Yöntemleri

Eğitim: Fibromiyalji sendromu, hasta-

ya tüm yönleriyle öğretilmelidir. Fibromi-

yaljinin sakatlık veya şekil bozukluğuna 

yol açmayacağı, ölümcül olmadığı ve 

uzun süre devam edebileceği hastaya 

mutlaka anlatılmalıdır. Ayrıca hastanın 

sosyal hayatından ve işinden kopmama-

sı gerektiği de belirtilmelidir. 

Ilaç tedavisi: Hastanın ağrısını ke-

serek normal uyku düzenine girmesine 

yardım eden, düşük dozlu depresyon 

ilaçlarından fayda sağlanabilir. 

Sara (epilepsi) hastalığının te-

davisinde de kullanılan gabapentin 

içeren ilaçların sinir sistemindeki ile-

timsel sorunları aşabilen kimyasal özel-

likleri vardır. Son yıllarda bu grupta yer 

alan ilaçlardan etkin sonuçlar alınabili-

yor.                                                                                                                                                                                                                         

Egzersiz: Yapılan araştırmalar dü-

zenli egzersiz hareketlerinin fibromiyalji-

den kaynaklanan ağrı, halsizlik ve uyku 

bozukluğuna iyi geldiğini göstermekte-

dir.                                                                                                                                                                                              

Fizik Tedavi Cihazları Ve Kaplıca-

lar: Fizik tedavi cihazları ve kaplıcaların 

tedavide önemli bir yeri vardır. Bu sayede 

hasta egzersizlerini daha kolay ve başarılı 

bir şekilde yapabilir.

Ofis Çalışanları İçin Öneriler

İşine düşkün, titiz, sürekli başarılı ol-

mak isteyen ve çalışma arkadaşlarının da 

gereğini yapmaları gerektiğini düşünen 

ofis çalışanlarının iş hayatında daha rahat 

olmaları gerekir. Bu hastalar mümkün ol-

duğunca kendilerine zaman ayırmalı ve 

rahatlatıcı faaliyetlerde bulunmalıdır. 

Bazı hastaların kafeine karşı aşırı du-

yarlılıkları vardır. Kafein sebebiyle uyku 

düzenleri bozularak hastalıkları artabilir. 

Bu nedenle kahve ve benzeri içecekler 

mesai saatlerinde tüketilmemelidir. Fibro-

miyaljisi olan kişilerin çalışırken uzun 

süre ayakta durmaması ya da belirli bir 

pozisyonda sabit durmamaları gerekir. 

Bu hastalara vücut pozisyonlarını aralık-

larla değiştirebilecekleri işler verilmelidir. 
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Fibromiyalji Belirtileri 
Nelerdir?

Fibromiyalji hastalarının yüzde 

75-100’ünde yaygın kasiskelet ağrı-

ları ve tutukluk vardır. Hastaların bir 

çoğu vücudunun her yerinde ağrı ve 

şişlikler olduğunu belirtir. Kasiskelet 

dışı şikayetler ise; günün büyük ço-

ğunluğunda yorgunluk, sabah uyku-

sunu alamadan kalkma, ellerde ve 

ayaklarda uyuşmalardır. Bu şikayetle-

re ilaveten daha az oranda anksiyete 

(kaygı, korku v.b), baş ağrısı, göğüs 

ağrısı, karın ağrısı, sancılı adet görme 

ve irritable bağırsak hastalığı gibi du-

rumlar da görülebilir. 

Uzm. Dr. Şahap Demirboğan

sahapdemirbogan@centralhospital.com

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon



Bağışıklık sistemi, insanları birçok has-

talığa karşı korumak için bir kalkan görevi 

üstlenir. Fakat bu durum gebelik sürecin-

de değişiklik gösterir. Bu nedenle bebek 

sahibi olmak isteyen kadınların gebelik 

öncesinde ve gebelik sırasında bazı aşılar 

yaptırması gerekiyor. Bu aşılar sayesinde 

annenin yanı sıra bebek de çeşitli enfek-

siyonlardan korunabiliyor.

Aşıların Çoğu Gebelik Öncesi 
Yapılmalı

Aşılama vücuda dışarıdan verilen 

antijenlerle hastalıklardan korunmak ve 

bağışıklık kazanmak için yapılan bir iş-

lemdir. Aşıların çoğunlukla gebelik öncesi 

yapılması gerekir. Hamilelik döneminde 

aşı uygulamasından mümkün olduğun-

ca kaçınılmalıdır. Gebelik sırasında aşılar, 

yüksek riskli durumlarla sınırlandırılmalı-

dır. Anne adaylarının, aşının bebeğe za-

rar verme korkusu nedeniyle aşılamaya 

isteksiz olmaları ise doğaldır. Ancak bazı 

durumlarda aşılanma işlemi gerekli olabi-

lir. Aşılama anne adayının ve fetusun sağ-

lığını korumaya yardımcı bir yöntemdir. 

Aşılar sayesinde yeni doğan bebek ilk 6 

ay enfeksiyonlardan korunabilir.

Anne Adayının Bağışıklığı 
Olabilir

Gebelik boyunca yaşanabilecek bir-

çok hastalık anne ve bebek sağlığı açı-

sından riskli bir durum oluşturabilir. Bu 

sebeple her kadının gebelik planlaması 

yapmadan önce bu rahatsızlıklara karşı 

korunuyor olması şarttır. Tabi hamilelik 

öncesi anne adayının bu hastalıklara kar-

şı bir bağışıklığı da olabilir. Durumun tes-

piti için gerekli testler yapılmalı, gebede 

bağışıklık görünmüyorsa aşı yapılmalıdır. 

Ancak aşının yapılmasından sonra 1 ay 

hamile kalınmamalıdır.

Gebe Kalmadan Önce Bu 
Aşıları Yaptırın

Doğurganlık çağındaki tüm kadınlar, 

gebelik öncesinde tetanoz, kızamık, kıza-

mıkçık, kabakulak, difteri ve poliomyelit (ço-

cuk felci) hastalıklarına karşı aşılanmalıdır. 

Hamile kalmadan yapılan canlı aşılar neti-

cesinde anne adaylarının en az 3 ay hamile 

kalmamaları gerekir. Hamilelikte canlı aşı 

yapılması hem anne hem de bebek için sa-

kıncalı olabilir. Ancak ölü yani inaktive virüs 

ya da bakteriden yapılan aşılar ile toksoid 

kullanılarak hazırlanan aşılar anne ve fetus 

için herhangi bir sağlık problemi oluştur-

maz. Bunların yanı sıra emzirme dönemin-

de de aşılama yapılabilir.

Gebelikte Sakıncası Olmayan 
Aşılar

Tetanoz teksoidi gebe kadınlara rutin 

olarak önerilen tek aşıdır. 2 doz halinde 1 

ay arayla yapılır.

İnfluenza (grip) ve  pnömokok aşıları 

riskli durumlarda gebelere yapılabilir. An-

cak rutin olarak yaptırmak önerilmez.

Hepatit B aşısı yüksek risk taşıyan 

anne adaylarına güvenle yapılabilir. He-

patit A da risk grubundaki anne adayla-

rına yapılır.

Gebelikte Yapılması Sakıncalı 
Olan Aşılar

Bağışıklık yetersizliği olan gebeler aşı-

lanmamalıdır!

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşıla-

rı gebelik boyunca kesinlikle uygulanma-

malıdır.

Varisella zoster (suçiçeği) virüsü aşısı 

hamilelikte oldukça sakıncalıdır.

BCG (verem) aşısı gebelikte yapılmaz. 

Bu aşı ancak bebek 2 aylık olduğunda ya-

pılabilir.

Gerektiğinde Yapılması 
Gereken Aşılar

Poliomyelit ve pnömokok aşıları tek 

doz halinde riskli gruba yapılabilir.

Tifo ve paratifo A ve B temas halinde ve 

salgın bölgeye seyahat halinde yapılabilir.

Meningokok (menenjit) aşısı sadece 

meningokokal menenjit salgınlarında ya-

pılabilir.

Kuduz aşısı kuduzlu hayvanla temas-

ta zorunludur.

GEBELIKTE
AŞILARA DIKKAT!

Hamilelikte aşılar 
     I. Trimester da yapılır

Hamilelikte aşı uygulamaları genel-

likle ikinci trimesterdan (6. aydan) sonra 

başlar. Bundaki amaç fetusta ciddi sağlık 

problemlerine sebep olabilecek komp-

likasyonlardan korunabilmektir. Gebe-

likte yapılan aşılar erken doğum riskini 

azaltabilmek, büyüme geriliği, nörolojik 

problemler ve ölü doğuma neden olan 

enfeksiyonlardan korunabilmek, bebek-

te gelişebilecek doğumsal anomalileri 

engelleyebilmek, yenidoğan enfeksi-

yonlarını azaltmak ve annede meydana 

gelebilecek grip, Hepatit B benzeri rahat-

sızlıkların önüne geçebilmek için yapılır.

Opr. Dr. Levent Konur

leventkonur@centralhospital.com

Kadın Hastalıkları ve Doğum

annebebek
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Her anne-baba çocuğunun erken yürümeye başladığını gördüğünde mutluluk yaşar. 
Ancak yürüme eyleminin ne zaman olacağına bebekler karar verir. Burada önemli olan 
her bebeğin yürümeye geçiş döneminin farklılık gösterdiğidir. Bu sebeple ebeveynlerin 
müdahaleci tavır sergilememeleri gerekir. 

Bebekler Ne Zaman 
Emeklemeye Başlar?

Bebek gelişiminin en önemli dönem-

lerinden biri de emekleme sürecidir.  Bu 

dönem bebekten bebeğe göre farklılıklar 

gösterebilir. Bazı bebekler 5-6 aylıkken 

emekleyebiliyorken, bir kısmı da 8-9 ay-

lıkken emeklemeye başlayabilir.

Bebekler Ne Zaman Ayağa 
Kalkmaya Başlar?

Ayağa kalkma süresi bebekten be-

beğe göre değişebilir. 4 veya 5. ayda be-

bekler kollarından tutulduğunda ayağa 

kalkabilir. 9-10. ayda ise artık kendi başla-

rına ayağa kalkabilirler. Bu durum bebek 

açısından oldukça önemli nörolojik bir 

gelişmedir. 

Bebek Ne Zaman Yürümeye 
Başlar?

Bebekler genellikle yürümeye 11-18 ay 

arası başlarlar. 18 ayı çok geçilmediyse 

geç yürümelerinin bir sakıncası yoktur. 

Ancak bebek 18. ayda hala yürüyemiyor-

sa, mutlaka uzman bir hekime başvurul-

malıdır.

Bebek Yürümeye Çalışırken 
Düşerse Ne Yapılmalı?

Bebekler düşe kalka büyüdükleri 

gibi aynı şekilde yürümeyi de düşerek 

öğrenirler. Bebeğin yürümeye başlarken 

düşmesi normal bir durumdur ve fazla 

müdahale edilmemelidir. Burada önem-

li olan bebeğin doğal şekilde yürümeyi 

öğrenmesidir. Bu sebeple annebabaların 

çok korumacı davranmamaları gerekir. 

Bebeğin kendi başına motor becerilerini 

kontrol edebilmesi için her düştüğünde 

ayağa kaldırılmamalı, kendisinin kalkma-

sı beklenmelidir. Ebeveynler müdahaleci 

tavır yerine bebeğin yanında olduğunu 

hissettirmelidir. Annebabanın varlığı be-

beğe motivasyon sağlayacaktır.

Bebeğin Yürümeye Başlaması 
İçin Neler Yapılabilir?

Bebekler sinirsel gelişimleri gerçek-

leştiğinde yürüme sürecine geçerler. 

Yürümek onlar için hem tedirgin edici 

hem de büyük bir değişimdir. Bu sebeple 

annebabaların bebeklerine bu süreçte 

destek olmaları gerekir. Bebek yürümek-

te direniyorsa zorlanmamalıdır.

Öncelikle bebeğin yürüyebilmesi için 

özendirilmesi gerekir. Ellerinden tutarak 

yürüyüş denemeleri yapılabilir. Sonra-

sında evde güvenli bir şekilde alıştırma 

yapabilmesi için sivri, köşeli eşya veya 

mobilyalar plastik koruyucularla kapatıl-

malıdır. Evde çıplak ayakla yürümesine 

müsaade edilmelidir. Böylece bacak kas-

ları da güçlenmeye başlar. Bebeğe giydi-

rilen kıyafet veya bezin de vücudunu çok 

sıkmadığından emin olunmalıdır. 

Yürümeye Başlayan 
Çocuğa Ne Tür Egzersizler 
Yaptırılmalı?

Yürümeye başlamak bebekler için 

başlı başına önemli bir egzersizdir. Be-

bekler vücut kaslarını doğumdan itibaren 

geliştirmeye başlar. Bu durum da onları 

yürüme eylemine hazırlar. Bebeğin sırt 

kaslarını güçlendirmek de yürüme süreci 

öncesi oldukça faydalıdır. Sırt kasları güç-

lenen bebek kontrolü daha iyi sağlar. Bu 

sebeple bebek uyanıkken yüzüstü yatırıl-

malı ve önüne oyuncaklar koyulmalıdır. 

Bebeğin oyuncaklara ulaşmaya çalışması 

sağlanmalıdır. Bebek oturur vaziyettey-

ken de top yuvarlama oyunu oynanabilir. 

Bu sayede bebek denge sağlamayı ve 

koordinasyonu öğrenir.

Bazı Bebekler Neden Daha 
Geç Yürür?

Bir bebeğin yürüyebilmesi için sade-

ce güçlü kaslara ve kemiklere değil aynı 

zamanda cesarete ve güvene de ihtiya-

cı vardır. Bu durumlardan herhangi biri 

aksadığı takdirde yürüme becerisi kısa 

veya uzun vadede gecikebilir. Bebekler-

de yürümeyi geciktiren faktörler ise fazla 

kilo, yanlış ebeveyn tutumu, motivasyon 

eksikliği ve tıbbi sorunlardır..

Bebeğim Parmak Ucunda 
Yürüyor, Normal Mi?

Bebeklerin birçoğu yürümeye başla-

dıklarında parmak ucunda yürür. Genel-

likle bu davranış 2 yaşına geldiklerinde 

düzelir. Bazen 2 yaşına gelen çocukların 

da arada parmak uçlarında yürüdükleri 

görülür. Annebabanın bebeğin yürüme-

sinin ne kadarını bu şekilde geçirdiğine 

dikkat etmesi oldukça önemlidir. Yürüme-

nin büyük bir kısmı parmak ucunda ise 

bu oyun olarak kabul edilmemeli, hemen 

uzman bir hekim görüşü alınmalıdır. Bu 

tip basışlar küçük yaşta önlenebilir.

Emeklemeden yürümeye geçiş 
döneminde neler yapılmalı?

Her bebek emeklemek zorunda de-

ğildir, bazı çocuklar emeklemeden de yü-

rüyebilir. Bebek normal fiziksel hareketle-

rini yapabiliyor ve sorun yaşamıyorsa her 

şey normaldir. Her çocuğun gelişiminin 

farklı olduğu unutulmamalıdır. Ebeveyn-

lerin dikkat etmesi gereken konu, bebeği 

gelişim sürecinde gözlemlemeleri gerek-

tiğidir. Daha sonra bu gözlemler uzman 

bir hekimle paylaşılmalıdır.

annebebek

Hangi Rahatsızlıklar 
Bebeğin Geç Yürümesine 
Neden Olabilir?

Bir bebeğin geç yürümesine se-

bep olan birçok sebep vardır. En sık 

görülen rahatsızlık ise sinir sistemi-

nin gelişimi ile ilgili bozukluklardır. 

Eğer bebeğin beyin fonksiyonları iyi 

çalışmıyorsa, yürümesi de buna bağ-

lı olarak gecikir. Prematüre doğan be-

beklerde de yürüme gecikebilir.

Uzm. Dr. Gonca Özmen

goncaozmen@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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Uyku; yeni doğanların, bebeklerin ve küçük çocukların yaşamında önemli bir rol oynuyor. 
Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de vücudu ve zihni rahatlatıp dinlendiriyor. Yapılan 
araştırmalar, uyku sırasında büyüme hormonu düzeyinin arttığı, protein sentezinin 
hızlandığı ve sinir sisteminde yeni yolların oluştuğunu kanıtlıyor. 

Bebek ve Yetişkin Arasındaki 
Uyku Farkı

Bebekler ilk haftalarda günde 16-17 

saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Uyku peri-

yotları genelde 2-4 saat arası değişir ve 

gece gündüz ritmi henüz oluşmamıştır. 

Bir kısmı daha fazla uykuya ihtiyaç du-

yarken, bazıları az uykuyla yetinirler. 6-8. 

haftalar arası gündüz uykuları azalıp, 

gece uykuları artmaya başlar. 4-6 ay arası 

geceleri arada beslenmek için uyanabil-

mekle beraber, 10-12 saat günde toplam 

beşiğe bırakılabilir ve kendi kendine uy-

kuya dalmaya alıştırılabilir. Zamanla, bu 

uygulama gece uykusu için de yapılabi-

lir. Bebeklerin uyku döngüsü başlangıçta 

kısa parçalar halindedir. 6. ayın sonunda 

yavaş yavaş yetişkin tip uyku düzenine 

benzemeye başlar. Gece boyunca bö-

lünmeden uyuyabilme kapasitesine ise, 1 

yaşın sonunda ulaşırlar. 6. ayın sonunda, 

bebek hala geceleri sık sık uyanıp, uyku-

ya dalmada güçlük çekiyorsa, akla geti-

rilmesi gereken ilk neden, kendi başına 

uyuma becerisi edinememiş olmasıdır. 

Uyku Sorunu Yaşamayın

Gündüz yetersiz uyku uyu-

yan, akşam geç yatırılan, uyku-

ya kucakta veya ayakta sallana-

rak, memede ya da biberonda 

dalma gibi alışkanlıkları olan 

bebeklerde, ilerleyen zaman-

larda daha fazla uyku sorunu 

yaşadığı görülmektedir. Bu gibi 

durumlarda ebeveynin verdiği 

güven duygusu yerine geçe-

cek ve çocuğu rahatlatacak bir 

uykuya geçiş dönemi nesnesi 

yani uyku arkadaşı faydalı ola-

bilir. Bu, bebek uyurken yanın-

da bulunacak tüysüz sağlıklı bir 

kumaştan yapılmış yumuşak 

bir oyuncak ya da battaniyeör-

tü olabilir. Gece bebeğin altını 

değiştirirken ve beslerken ışık açılmamalı, 

yavaş hareket edilmeli, dikkatini çekecek 

nesnelerle oynanmamalıdır. Gece her 

hareketlendiğinde, uyandığında, ağladı-

ğında müdahale edilmemeli, bir müddet 

gözlenip bebeğin kendi kendine uykuya 

dalmasına izin verilmelidir.

Gaz Sancısı ve Reflü, Bebeğin 
Uykusunu Bozabilir? 

Özellikle 3 hafta 3 ay arası gaz sancısı-

nın daha yoğun olduğu bir dönem olduğu 

için, bebek daha huzursuz olup uykuya dal-

mada zorluk çekebilir ve sık uyanabilir. Bu 

nedenle beslendikten sonra gazını çıkar-

mak gerekir. Hastalıklar, aşırı besleme, reflü, 

diş çıkarma, aile içindeki huzursuzluk gibi 

faktörler de bebeğin uykusunu bozabilir.  

Uyku Düzeni İçin Rutin 
Geliştirilmeli

Düzgün ve düzenli bir uyku alışkan-

lığını oluşturabilmek için ailenin, bebeği 

her gün aynı saatte henüz uyanıkken 

yatağa koyması, aynı saatte altını değiş-

tirmesi ve bir gece uykusu rutini geliş-

tirmesi gerekir. Bebek için en ideal uyku 

ortamı hafif loş ışık, sessiz ve rahat edebi-

leceği ısıda bir odadır. Gece uykusuna ha-

zırlık yapan annebaba, her hareketinde 

huzurlu ve sakin olmaya önem vermeli-

dir. Sakin hareket ederken gece uykusu 

rutini çok uzun sürdürülmemeli ve 5-10 

dakika gibi bir sürede tamamlanmalıdır. 

Bebeğin gece ve gündüzü ayırt et-

mesi sağlanmalı, gündüz özellikle öğle-

den sonraları çok uzun saatler uyuması 

önlenmeli, uykudan 1 saat önce ılık bir 

banyo yaptırılarak bebek rahatlatılmalı-

dır. Sakin ve huzurlu gece beslemesi ve 

gaz çıkarılması ardından bebeğin uykuya 

dalması sağlanmalıdır. Bebeğin uykuya 

dalarken sallanması,  uyurken aileyi ya-

nında istemesi ve beslenme istemesi gibi 

negatif alışkanlıkları, kendi kendine uyu-

masını ve uyandığında kendini huzurlu 

hissetmesini sağlayarak olumlu yönde 

değiştirmek gereklidir. 

Hastalıklara Dikkat!

Daha önce uykuları düzenli olan bir 

bebekte uyku sorunları ortaya çıkmış-

sa, hastalığa bağlı nedenleri ayırt etmek 

gerekir. Bunlar; burun tıkanıklığı, üst so-

lunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu 

enfeksiyonları, böbrek taşları, reflü, inek 

sütü alerjisi gibi hastalıklar olabilir. Be-

bekte herhangi bir hastalık belirtisi yoksa; 

annebaba ve bebeğin gün içindeki aşırı 

yorgunluğu, stres yaratan durumlar, ai-

lenin bebeği uyutma alışkanlıklarındaki 

yanlışlıklar, gece sık beslemeler ve yakın 

zamanda yapılan yolculuklar, hastalık gibi 

geçici değişiklikler daha önceki uyku dü-

zenini bozabilir.

annebebek
BEBEKLERDE

UYKU DÜZENİ

İyi Uyumuş Bir Bebek, 
Öğrenmeye Daha İstekli Olur

Bebek uyku sırasında, günlük de-

neyimlerini baştan yaşar, oynarken 

ya da öğrenirken edindiği yeni be-

cerileri belleğine alır. Bu nedenle be-

beklerin kesintisiz uyumasını sağla-

mak önemlidir. İyi uyumuş bir bebek, 

yeni şeyler öğrenmeye daha istekli 

ve daha zinde bir halde güne başlar. 

Bebeğin uyku ile uyanıklık arasında-

ki farkı anlaması için, anne ve baba 

davranışlarıyla yardımcı olabilir. 

Gündüz bebek uyanıksa yatağından 

alınarak kucaklanmalı ve onunla oy-

nanmalıdır. Böylelikle bebek, yatakla 

uyku arasında bir bağlantı kuracak, 

yatağa girdiği zamanlarda uyuması 

kolaylaşacaktır. Uykulu olduğunda 

ise, yatakta daha fazla vakit geçiril-

meli, kendi kendine uyuma alışkanlı-

ğı pekiştirilmelidir..

14 saat uyuyabilirler. 6 aylık olduklarında 

ise gece uyku süreleri kesintisiz 6-8 saate 

uzayabilir. Anne ve babanın, özellikle ilk 

haftalarda uyanmadan bir gece geçir-

meyi beklememesi gerekir. Gece bebeği 

beslemek ya da altını değiştirmek için 

kalkmak gerekecektir. Bebek büyüdükçe 

uykusu düzene girmeye başlar. 

Bebek 3 Aylık Olduğunda 
Kendi Kendine Uyuma 
Becerisi Geliştirilmelidir

Bebeklerin yüzde 70’i, 3. aydan sonra 

düzenli bir şekilde uyumaya başlarken; 

9. aydan sonra bu oran yüzde 90’a çıkar. 

Bebek 3 aylık olduktan sonra, uyku vakti 

gelince uykulu haldeyken yatağa ya da 

Uzm. Dr. Öznur Yılmaz

oznuryilmaz@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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Hamilelik, ilk defa anne olan kadınlar için oldukça heyecan verici bir süreçtir. Bu 
dönemde hormonel değişikliklerin yanı sıra fiziksel ve psikolojik değişimler de yaşanır. 
Bu sebeple anne adayı, gebelikten kaynaklanan sorunlarla başa çıkmakta zorlanabilir.

En Sık Karşılaşılan Sorunlar

Gebelik başladığı andan itibaren ha-

mileliğin her günü, bebek ve anne adayı 

için oldukça önem taşır. Bu süreç oldukça 

heyecan verici olsa da, bazı sorunları da 

beraberinde getirebilir. Özellikle gebe-

lik döneminde yaşanan sıkıntılar anne 

adayını zorlayabilir. Hamilelikte en sık 

karşılaşılan sorunlar; sabah bulantısı ve 

kusmalar, artmış tükürük salınımı, sık id-

rara çıkma, idrar kaçırma, bel ve sırt ağrı-

ları, baş ağrısı, karın ağrısı, mide yanması, 

kramplar, varis, ödem, şişkinlik ve kabız-

lıktır. Hamilelik süresince tüm bu fiziksel 

problemler dışında anne adayında yor-

gunluk, depresyon, panik atak, unutkan-

lık, konsantrasyon bozuklukları, depresif 

duygu durumları ve ağlama krizleri gibi 

psikolojik durumlar da yaşanabilir.

Sabah Bulantıları İyiye İşaret

Sabah bulantıları ve ani kusmalar her 

gebe kadın için olağan durumlardan bi-

ridir. Hamilelerin neredeyse yarısında 

çeşitli şiddetlerde görülür. Ancak ikiz bek-

leyen gebelerde bu durum daha uzun ve 

sıkıntılı olabilir. Sabah bulantıları hormon-

ların görevini düzgün yaptığının bir gös-

tergesidir. Ancak bulantı ve kusmaların 

sebepleri kesin olarak bilinememektedir.

Büyüyen Rahim Mesaneye 
Baskı Yaparsa…

Hamile kadınlar gebeliğin ilk ve son 

3 ayında sık tuvalete giderler.  Bunun 

sebebi vücut sıvısının artışı ve böbrekle-

rin çalışma hızında yükselme olmasıdır. 

Ayrıca büyüyen rahim mesaneye baskı 

yaptığından sık idrara çıkma yaşanır. An-

cak gebeliğin 4. ayında rahim, karın boş-

luğuna yöneldiği için bu şikayet ortadan 

kalkar.

Ani Terlemelere Dikkat

Gebelik sürecinde vücut bebeğin ih-

tiyaçlarını karşılayabilmek için daha fazla 

kan ve vücut sıvısı üretir. Kan ve vücut 

sıvılarındaki artışlar da terlemeye sebep 

olabilir. Hamilelikte terlemeye karşı bazı 

önlemler alınabilir. Öncelikle uzun süre 

ayakta durulmamalıdır. Sıcak havalarda 

dışarıda fazla vakit geçirilmemelidir. Vü-

cudu sarmayan rahat kıyafetler ve ayak-

ları sıkmayan ayakkabılar tercih edilmeli-

dir. Bol su ve potasyum açısından zengin 

yiyecekler tüketilmelidir. Ayrıca aşırı tuz 

tüketiminden de kaçınılmalıdır.

Göğüslerde Değişim

Hamilelik süresince göğüslerin gide-

rek büyümesi ve duyarlılaşması, östrojen 

ve progesteron salınımındaki artışa bağlı-

dır. Bu sayede göğüsler emzirme dönemi 

için hazırlanır. Gebelikte göğüs ucunda 

belirgin renk değişikliği ve koyu renkli 

pütürlükler oluşabilir.

6. Aydan Sonra Şişlikler Ve 
Ödem Başlıyor

Gebelikte vücut çok fazla sıvı ürettiği 

ve bu sıvıları tuttuğu için ellerde ve ayak-

larda şişmelerle birlikte ödem görülebi-

lir. Hamilelik süresince gittikçe büyüyen 

rahim bacaklara giden damarlara baskı 

yapar. Bu sebeple kanın kalbe ulaşma-

sı zorlaşır ve ayak bilekleri ile ayaklarda 

çok fazla sıvı birikir. Bu durum genellikle 

hamileliğin 6. ayından sonra meydana 

gelir. Bazı gebelerde el ve ayak haricinde 

yüzde ve gözlerde şişmeler de olabilir. 

Ayrıca şişlikler ve ödem haricinde eller-

de ve ayaklarda kramplar ve kasılmalar 

da yaşanabilir. Doktorun önerdiği gebe-

lik egzersizleri ihmal edilmemelidir. Asitli 

içeceklerden uzak durulmalı, tuzlu yiye-

cekler yenilmemelidir.

Kabızlığa Karşı Kuru Erik Suyu

Hamilelikte kabızlıkla çok sık karşıla-

şılır. Hormon düzeyindeki artışların yanı 

sıra büyümekte olan rahmin bağırsakla-

ra baskı yapması kabızlığa sebep olabilir. 

Kabızlığa sebep olabilecek yiyeceklerden 

uzak durulmalıdır. Beslenme düzeni daha 

çok lif bakımından zengin taze meyve ve 

sebzelerden oluşmalıdır. Kabızlığın şid-

detli olduğu durumlarda ise kuru erik 

suyu tüketilebilir.

Akıntı Sebebi Hormonlar

Hamilelikte vajina ve rahim ağzında 

yoğun bir kan akışı yaşanır. Bunun sonu-

cunda da damarlar genişler ve akıntılar 

yaşanabilir. Gebelikte hormon seviyeleri 

değiştiğinden rahim ağzı salgısı ve va-

jinal salgılarda ciddi bir artış görülebilir. 

Gebelikte akıntıların yaşanması normal 

kabul edilir. Ancak bazen hamileliğin ikin-

ci yarısında aniden fazla miktarda su gibi 

bir akıntı gelmesi zarların erken açılması 

anlamına gelebilir. Böyle bir durumla kar-

şılaşıldığında vakit kaybetmeden uzman 

bir doktora başvurulmalıdır.

Eyvah Cildim!

Hamilelikte vücutta beliren cilt prob-

lemleri birçok kadının ortak sorunudur. 

Özellikle morkırmızı renkte ve örümcek 

ağına benzer çizgilere sıkça rastlanır. An-

cak bu çizgiler hormonal kaynaklıdır ve 

genellikle doğum sonrası kaybolur. Ge-

belikte yağ salgısı arttığından ciltte yağ-

lanmalar olabilir. Dengeli bir beslenme ve 

düzenli cilt bakımı ile cilt sağlığı koruna-

bilir.

ANNE ADAYLARINI ZORLAYAN 
GEBELIK SORUNLARI
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Çatlaklara Krem Sürmek 
Faydasız

Gebelikte en sık karşılaşılan bir 

diğer sorun ise vücutta oluşan çat-

laklardır. Hamile kadınların yüzde 

90’nında bu problem gözlemlenir. 

Çatlaklar daha çok göğüslerde, karın 

ve kalça bölgesinde meydana gelir. 

Bu çatlaklar pembe/kırmızı renkte 

ve hafifçe çentikli bir yapıya sahiptir. 

Çatlak izleri hızlı kilo artışına bağlı 

olarak gerilerek derinleşebilir. Ancak 

düzenli olarak spor yapan, sağlıklı 

beslenen ve esnek bir vücut yapısı-

na sahip kadınlarda daha az çatlaklar 

meydana gelir. Ayrıca sanılanın aksi-

ne çatlakları yok etmek için kullanı-

lan krem, yağ ve losyon gibi kozme-

tikler fayda sağlamaz.

Opr. Dr. Cengizhan Kolata

cengizhankolata@centralhospital.com

Kadın Hastalıkları ve Doğum
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Botoks nasıl uygulanır?, Etkisi 
kalıcı mıdır?

Botoks ince uçlu küçük iğnelerle 

uygulanır. Botox etkisini sinir uçlarında 

iletimi sağlayan maddelerin salınımını 

engelleyip sinir ile sinirlerin ulaştığı kas-

lar arasındaki iletimi durdurarak gösterir. 

Uygulandığı kası kısmi olarak felçe uğrat-

maktadır ve kas eskisi gibi kuvvetli kasıla-

mamaktadır. Etkisi geçici olup 4-6 ay ara-

sında geri dönüş olmaktadır. Botoksun 

uygulama süresi yapılacak kaslara göre 

değişmekle birlikte, bir kaç dakika süren 

acısız bir işlemdir. 

Botoks uygulandıktan 3-5 gün sonra 

etki etmeye başlamakta ve 2 hafta içerisin-

de etkisi maksimum seviyeye ulaşmakta-

dır. Etkisi 4-6 ay süre devam eder. Bu süre 

sonunda tekrarlayan uygulamalar ile etki 

süresi daha da uzatılmış olunur. 

Botoks kimlere uygulanabilir 
kimlere uygulanmaz?

25-65 yaş aralığında olan sağlıklı bütün 

bireylere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın uy-

gulanabilir. 65 yaş üzeri hastalar ile, aminog-

likozid, tansiyon ilacı, kinin, siklosporin, peni-

silamin, magnezyum gibi ilaç kullananlarda 

botoksun etkinliği azalır. Bu tür ilaçları kulla-

nanlarda titizlikle uygulanmalıdır. 

Diş tedavilerinde Botox kullanımı

Çene eklemi rahatsızlıkları

Masseter kas hipertrofisi

Bruksizm (diş sıkma, diş gıcırdatma)

Çene yüz bölgesinde kozmetik amaçlı 

kullanımı

Çene yüz bölgesi ağrıları

Trigeminal nevralji 

Oromandibular ve baş boyun distonileri

Freysendromu gibi bir takım rahatsızlık-

larına tedavisinde kullanılmaktadır.

Çene eklem rahatsızlıkları nedir?

Bilindiği üzere alt çenemiz baş bölgesin-

deki tek hareketli kemik olup kafatası eklemi-

ne bağlıdır. “Çene eklemi” olarak da bilinen 

bu eklemin tıp literatüründe ismi “Temporo-

mandibular eklem” dir. Eklemi oluşturan ya-

pılar arasında; kemik dokusu, disk, eklemle 

ilişkili kaslar ve ligamentler yer almaktadır. 

Bu yapıların her hangi birindeki problem, 

eklem rahatsızlığı olarak ortaya çıkar. Bu ra-

hatsızlık bazen eklemde bir ses, bazen ağız 

açıklığında kısıtlılık, bazen ise şiddetli bir ağrı 

ile baş gösterir. Eklem kompleks bir yapı ol-

duğu için bunların biri veya bir kaçı da bir 

arada olabilir.

Çene eklemi rahatsızlıklarının 
sebepleri ne olabilir?

En belirgin sebepleri arasında diş sıkma 

veya gıcırdatma yer almaktadır. Diş sıkma 

veya gıcırdatmanın en büyük nedeni ise 

stresdir. Günlük sosyal hayattaki ve iş ya-

şamındaki strese bağlı olarak tüm vücut 

kas gruplarında istemsiz olarak kasılmalar 

olabilir. Bu kasılmalar uyku sırasında ya da 

gün içerisinde farkında olmadan meydana 

gelebilir.

Eklem hastalıklarında hangi 
tedaviler uygulanır?

Eklemdeki bu hasarlar genellikle çiğ-

neme kasları, eklem diski ve ligamentler 

gibi eklemin elamanlarında meydana gelir. 

Eklem problemi eklem elemanlarının biri 

veya bir kaçında birlikte görülebilir. Eklem 

rahatsızlıklarının tedavisinde öncelikle ola-

rak problemin doğru tespit edilmesi gerekir. 

Tedavi probleme yönelik yapılmalıdır. Ek-

lem rahatsızlıkların giderilmesinde medikal 

tedavi, konservatif tedavi ve cerrahi tedavi 

yöntemleri gibi bir takım tedavi yaklaşımları 

uygulanmaktadır. Tedavide koruyucu yakla-

şımlar ön plana çıkmaktadır.  Cerrahi teda-

vi yaklaşımı nadir olarak uygulanmaktadır. 

Medikal tedavide genellikle kas gevşetici ve 

ağrı kesici bir takım ilaçlar kullanılabildiği gibi 

bazen de stresi azaltmak ve psikolojik duru-

mu iyileştirebilmek amacıyla psikiyatrik ilaç 

desteği de gerekebilmektedir. 

Konservatif yaklaşımda ise dişlerin üzeri-

ne geçen şeffaf bir plak kullanılmaktadır. Kul-

lanılan bu plağın hem tedavi edici hem de 

koruyucu bir özelliği vardır. Eklem bölgesine 

gelen kuvveti azaltarak iyileşmeyi hızlandır-

dığı gibi dişlere gelen zararı da azaltır. Ayrıca 

kasların aşırı kasılmasının da önüne geçer. 

Plağın en önemli dezavantajı kullanımının 

her hasta tarafından tolere edilmemesidir. 

Şiddetli bruksizm vakalarında plak kullanımı-

na ek olarak, masseter botoksu önerilebilir. 

Plak kullanımını düzenli gerçekleştiremeyen 

hastalarda da çiğneme kaslarına yapılan bo-

toks uygulamasıyla kısmi blokaj sağlanarak 

çiğneme kuvveti minimalize edilmektedir.

Botox (Botulinum toksin) tıp ve diş hekimliğinde tedavi ve kozmetik amaçla sıklıkla 
kullanılan kas aktivitesini geçici bir süre bloke eden bir nörotoksindir.

ÇENE EKLEMI TEDAVILERINDE
BOTOKS YÖNTEMI

Eklem hastalıkları en çok 
kimlerde görülür?

Eklem rahatsızlıkları strese bağlı 

olarak en çok genç ve orta yaş grubun-

da görülür.  Gençlerde daha çok sınav 

dönemlerinde belirgindir. Orta yaş gru-

bunda ise; iş yoğunluğu ve aşırı çalışma 

temposu, ailevi sorunlar ve psikolojik 

problemler etkili olmaktadır. Ayrıca İs-

tanbul gibi aşırı trafik yoğunluğu olan 

şehirlerde trafik stresini de göz ardı et-

memek gerekir. Aşırı sinirli, hassas ve ti-

tiz yapıya sahip kişilerde eklem rahatsız-

lıkları daha sık görülmektedir. Kadınlar 

yapısal olarak erkeklere göre daha zarif 

narin bir yapıya sahip olduklarından 

dolayı kadınlarda eklem rahatsızlıkları 

görülme oranı daha fazladır.

Uzm. Dr. Gamze Oluş Şengen

gamzeolus@centralhospital.com

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

esra.kaftan
Yapışkan Not
virgül koyar mısın

esra.kaftan
Yapışkan Not
bu alan dağınık görünüyor

esra.kaftan
Yapışkan Not
virgül
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DERMOKOZMETIK
UYGULAMALAR

DOLGU UYGULAMALARI

Dudaklar etrafındaki radikal çizgiler, 

göz çevresindeki kırışıklıklar, akne izleri 

ve alındaki çizgilerden kurtulmak için dol-

gu uygulamaları idealdir. Aynı zamanda 

yaşlanan ciltlerde kollojen ve yağ kay-

bına uğrar buna bağlı olarak sarkmalar, 

çökmeler ve kırışıklıklar oluşur. Dolgu 

maddeleri kullanılarak kaybedilen yapılar 

yerine konulabilir. Böylelikle daha genç 

ve sağlıklı bir görünüm sağlanır. 

Dolgu maddesinin kalıcılığı has-

taya ve kullanılan maddeye göre de-

ğişir. Enjeksiyondan 30 dakika önce 

lokal anestezik kremler eşliğinde 

uygulanır. Dolgu maddeleri çok ince 

iğnelerle cilde enjekte edilir. Tedavi 

süresi ortalama olarak 20-30 dakika-

dır. Sonuçlar hemen görülür.

CİLT GENÇLEŞTİRME (ANTI 
AGING)

Cilt Gençleştirme de son yıllarda 

kullanılan popüler uygulamalardan 

biri. Fraksiyonel lazerlerle yapılan re-

juvenasyon işlemidir. Yaşımız ilerle-

dikçe, cilt hücrelerimiz sahip olduğu 

nemi yitirmeye ve dermiste daha az 

kolajen üretmeye başlar. Elastin fiber-

ler yıpranır, cilt deri altı yağ dokusunu 

kaybeder. Bu değişimler cildin sark-

masına ve kırışmasına neden olur. 

Cilt gençleştirmede lazer tedavileri 

dermiste yeni kolajen üretimini tetikleye-

rek daha pürüzsüz, genç ve sıkı bir cilde 

kavuşmanızı sağlar. Fraksiyonel lazerle 

cilt gençleştirme son dönemlerde sık 

uygulanan ve başarılı sonuçlar veren bir 

yöntemdir. Özellikle yüz, boyun başta ol-

mak üzere dekolte ve ellerde de yaşlılığa 

bağlı kırışıklıkların yok edilmesinde uygu-

lanmaktadır. 

PRP ( PLATELET RICH PLAZMA) 
TEDAVİSİ

“Kendi kanınla gençleşme tedavisi” 

olarak da bilinen PRP, yüzdeki yorgun yıp-

ranmış ifadeyi yok etmek ve cildi canlan-

dırmak için kullanılan en etkin yöntemler-

den biridir. Bu uygulama kişiden alınan az 

miktardaki kanın özel bir tüpe konularak 

santrifüj işlemine tabii tutulduktan sonra 

bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen 

platelet yönünden zenginleştirilmiş plaz-

manın yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla 

geri verilmesidir. 

Yüz, boyun, dekolte ve el üzeri gibi 

vücut bölgelerindeki cilt kırışıklıklarında, 

akne ve yara izlerinde, cilt lekelenmele-

rinde gayet başarılı sonuçlar verir. Ayrıca 

cildin elastikiyetini artırma ve koruma 

amaçlı olarak uygulanabilir. Seanslar 

yaklaşık 30 dakika sürer. Kişi işleminden 

sonra rahatlıkla günlük aktivitelerine dö-

nebilir. İlk uygulamadan itibaren ciltteki 

sağlıklı görünüm ve parlaklık fark edilme-

ye başlanır.

DERMATERAPİ

Dermaterapi son yıllarda dermokoz-

metik gündemine oturmuş yepyeni bir 

tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, üzerin-

de yaklaşık 200 tane mikrosilindirik çelik 

iğne bulunan, küçük rulo şeklinde bir ci-

haz kullanılır. İşlem yeni hücre oluşumu-

nu artırırken, cilt altındaki kollajen, hya-

lüronik asit, fibronektin, elastin fibrillerin 

üretimini de hızlandırır. 

Dermaterapi isteyen herkese uygu-

lanabilir ancak öncelikle cildinde akne 

skarları ve lekeleri olan, cilt kontürlerinde 

bozulma yaşayan ve cildinde kırışıklıklar 

bulunan kişilerde öncelikle tercih edile-

cek yöntemlerdendir. Dermaterapinin se-

ans sayısı yaklaşık 3 ile 6 seans arasında 

değişebilir. Hastanın tercihine ve duru-

muna göre seans sayıları arttırılabilir. 

MEZOLİFTİNG

Mezolifting özellikle yaşlanma belirti-

si gösteren ciltlerde kullanılıyor. Orta yaş 

ve üzeri bayan veya erkeklerde, ciltte bir 

takım lekelerin olduğu durumlarda, alkol, 

sigara ve çevresel faktörlerden etkilene-

rek hasar görmüş ciltlerde, 

cilt altına özel preparatların 

enjekte edilme işlemidir. 

Güneşin zararlı etkilerine 

maruz kalmış, yıpranmış ve 

bakımsız ciltlerde de sıklık-

la kullanıyoruz. Bu prepa-

ratlar cildin yapıtaşları olan 

hyalüronik asit, kollajen, 

vitaminler, aminoasitler, mi-

neraller gibi maddeleri içer-

mektedir. Çok ağrılı bir iş-

lem değildir ancak hastaya 

hafif bir lokal anestezik sü-

rerek 15 dakika bekledikten 

sonra uygulama yapılabilir.

KİMYASAL PEELING

Meyve asitleri kullanıla-

rak yapılan bir tür cilt soy-

ma işlemidir. Cildi canlan-

dırmak, hafif leke ve izleri 

gidermek amacıyla kullanı-

lır. Haftalık olarak ortalama 4-8 seans uy-

gulanabilir. Hafif akne izlerini gidermede, 

cilt yenilemede çok sık kullanılan yön-

temlerden biridir. Ancak yaz mevsiminde 

soyma işlemleri uygulanamaz. Güneş et-

kisi azaldığında uygulamalara başlanmalı 

ve düzenli olarak yapılmalıdır. 

Kimyasal peeling sayesinde ciltteki 

ölü hücreler ciltten uzaklaştırılmış olur. 

Cildin yeni hücrelerle tekrar tamir edil-

mesi sağlanır. Yeni hücreler cildin yağ ve 

nem oranı daha başarılı düzenler. Peeling 

ile yüzdeki kırışıklıklar, cilt kuruluğu, ge-

nişlemiş gözenekler, cilt yorgunluğu, cilt 

lekeleri, güneş hasarı için tercih edilen 

yöntemlerden biridir. Kimyasal peeling 

daha çok yüz ve dekolte bölgesine uygu-

lanan bir yöntemdir.

Uzm. Dr. Hicran Ercan Diker

hicranercan@centralhospital.com

Deri ve Zührevi Hastalıklar



Çocuğun İlk Oyuncağı Bedenidir

Çocuk gelişiminde oyun ve oyuncakların 

etkisi oldukça fazladır. Oyun, çocuğun doğ-

duğu andan itibaren başlayan ve çocuğun 

kendisini özgürce ifade edebildiği önemli bir 

aktivitedir. Çocuğun ilk oyuncağı bedenidir. İlk 

önce bedenini keşfeder; kendini yuvarlar, elle-

rini ve ayaklarını birlikte ya da ayrı ayrı hareket 

ettirerek takip eder ve bu şekilde ilk oyununu 

keşfetmiş olur. Çocukların gelişim dönemle-

rinde ruhsal, fiziksel, zihinsel gelişimleri için 

çeşitli renklerde ve şekillerde sesler çıkartan 

oyuncakların katkısı büyüktür.

Oyun, Fiziksel Ve Ruhsal 
Gelişimi Destekliyor 

Çocuklar için oyun oynamak, onlara 

hayatı kendi başlarına deneyimleme imka-

nı sağlar. Oyun oynama becerisi çocukların 

zamanla öğrendiği bir özelliktir. Her çocuk 

oyun oynamayı sever. Oyun oynamak, ço-

cukların kendilerini en rahat ifade edebildik-

leri iletişim şeklidir. Oyun aynı zamanda ço-

cuklar için hem toplumsal hem de sosyal 

olarak çevresi ile uyumlanma becerisidir. 

Oyuncak seçimi aylara, yıllara, yani gelişim 

dönemlerine göre farklılık gösterir. Çocuk-

lara alınan oyuncakların faydalı olabilmesi, 

çocuğun bu oyuncağı doğru kullanabilme-

si için önce yaş grubuna uygun oyuncakla-

rın seçilmiş olması gerekir. 

Anne-Babalar Dikkat!

Çocuğun oyun oynarken kullandığı 

her türlü materyal oyuncaktır. Oyuncak-

lar, çocuğun doğal yeteneklerini ortaya 

çıkarabilen ve doğal yoldan eğitimlerini 

sağlayan materyallerdir. Çocuk için ne 

oynadığı kadar ne ile oynadığı da önem-

lidir. Çocuklar hayatı oyun ve oyuncaklar 

aracılığıyla öğrenirler ve gelişim dönem-

lerinde yoğun uyaranlara ihtiyaç duyarlar. 

Ebeveynler, çocukların kendi yaşlarına ve 

gelişim dönemlerine uygun oyuncaklarla 

oynamasına özen göstermelidir.

Adım Adım Çocuk Gelişimi

Çocuklar, doğdukları andan itibaren 

çevrelerindeki seslere, şekillere, renklere 

karşı duyarlı olurlar. İlk aylarda seçilecek 

oyuncaklar, çocuğun görsel ve işitsel du-

yularını geliştirecek özelliklerde olmalıdır. 

Özellikle bu dönemde yatağın üstüne ası-

labilen, yatağın kenarına tutturulabilen ve 

hareket eden sesli oyuncakları, çıngırakları 

veya dönenceleri tercih etmenizde fayda 

var. 18 aya kadar olan çocuklar için kırılma-

yan, emniyetli, yıkanabilir, küçük parçaları 

olmayan, boyası çıkmayan oyuncaklar ter-

cih edilmelidir.

Legolar Ve Yap-Boz Oyuncaklar 
Çocuk Gelişimini Destekler

1.5 yaş çocuğu, artık çevresiyle daha il-

gili olduğundan keşfetme ve araştırma me-

rakı da artış gösterir. Bu nedenle 18 aydan 

itibaren yaşına uygun legolar ve büyük par-

çalardan oluşan yapboz oyuncaklar da ço-

cuk gelişiminin dostudur. Bu yaşta yürüme 

becerisini de kazandığı için çekerek götü-

rebileceği tekerlekli her tür araba, oyuncak 

puset, ipli çekmeli oyuncaklar, kamyon ve 

parçalardan oluşan trenler tavsiye edilir.

2 Yaş Grubuna Hayatlarını 
Dramatize Edebilecekleri 
Oyuncaklar Alınmalı

2 yaşından itibaren çocuk, çevresine 

karşı aşırı duyarlılık göstermeye başlar. 

Aynı zamanda hayal gücü de gelişmeye 

başlar. Bu dönemde çocukların hayatlarını 

dramatize edebilecekleri oyuncaklar alın-

malıdır. Çeşitli büyüklükte bebekler, mutfak 

eşyaları, evcilik oyuncakları, tamir takımları, 

mini oda takımları, çiftlik hayvanları, doktor 

eşyaları, çeşitli büyüklükte farklı özelliklere 

sahip arabalar, kamyonlar gibi oyuncaklar-

la oynamalılar. Bu dönemde en sevdikleri 

oyun malzemeleri su ve kumdur.

3-4 Yaş Grubunun Motor 
Gelişimleri Desteklenmeli

3-4 yaşlarında çocukların motor geli-

şimleri oldukça ilerlemeye başlamıştır. Bu 

yaştaki çocuklar artık rahatlıkla yürüyebilir, 

koşabilir, zıplayabilir, merdiven inip çıkabilir. 

17.
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OYUNLA ÖĞRENIYOR
Oyun oynamak çoğu zaman sadece eğlence olarak algılansa da çocuk gelişimi açısından 
oldukça önemli bir aktivitedir. Oyun, çocuğun kendini ifade etmesinde, yeteneklerini 
keşfetmesinde, zihinsel, duygusal zekasını ve dil gelişimini sağlamada en önemli gelişim 
araçlarının başında geliyor.

Yanlış Oyuncaklar 
Çocuğunuzun Özgüvenini 
Kırmasın

Çocuk gelişimi için büyük önem 

taşıyan oyun ve oyuncaklar, çocuk-

ları hayata hazırlar. Oyuncaklar ço-

cukların becerilerini geliştirmelidir. 

Oyuncaklar, çocuklara cinsiyet ayrı-

mı yapılmadan alınmalıdır. Çocuklar 

için alınan oyuncaklar çok yönlü 

olmalıdır. Seçilen oyuncaklar çocu-

ğun yaşına uygun olarak alınmalıdır. 

Yanlış oyuncaklar, çocuklarda özgü-

ven problemleri yaratabilir. Ailelerin 

dikkat etmesi gereken en temel şey 

ise çocuğa uygun, onun beğendiği 

oyuncakları almaktır. Aileler kendi 

beğendikleri oyuncakları almamalı-

dır. Oyun ve oyuncaklar çocukların 

merak ve ilgisini çekmelidir.

Bu dönemde üç tekerlekli bisiklet, sallanan 

at, pedallı arabalar tercih edilir. Yine bu dö-

nemde sökülüp takılabilen veya bozulup 

yapılabilen oyuncaklarla, küçükten büyüğe 

doğru dizilebilen küpler, bloklar, inşaat mal-

zemeleri tercih edilen oyuncaklardır.

4-5 Yaşlarındaki Çocuklar 
Masa Başı Faaliyetlerine 
Yönlendirilebilir

4-5 yaşlarında çocuklar açık hava 

oyunlarının yanı sıra masa başı faaliyet-

lerinden de büyük zevk alırlar. Boyama, 

kesme, yapıştırma, resim yapma, artık 

materyallerle şekiller yapma ve parçalı 

bilmeceleri birleştirmeyi çok severler. Bu 

dönemde çocukların algılama, hatırlama, 

parçalara ayırıp birleştirme, yanılma, dü-

zeltme, yeni yorumlar ve çözümler getir-

me yetenekleri de gelişir. Çocukların masa 

başı etkinliklerinde bloklar, kalemler, kağıt-

lar, boyalar, boya fırçaları, tutkal, makas, 

düğmeler, boncuklar, eşleştirmeli oyun-

caklar, resimli dominolar, resimli tombala-

lar ve yapbozlar en sevilen oyuncaklardır.

Uzm. Klnk. Psk. Aycan Bulut

aycanbulut@centralhospital.com

Psikoloji



Bu dönemde alınan bilgiler, doğum 

sonrasında annelerin doğru emzirme yön-

temlerini öğrenmesini sağlayacaktır.  Etkin 

emzirme ile süt artışını oluşturan anneler, 

bebeklerinin büyümesi ve doğru beslenme-

sine olanak verecektir. Emzirme eğitiminin 

dışında alacağınız bebek bakım eğitimleriyle 

de ebeveynleri bebekli hayata hazırlayarak, 

keyifli bir bebeklik dönemi geçirilmesini sağ-

lıyoruz.

Doğum sonrası, hastane sürecinizde 

bebek hemşireleri ile emzirme danışmanı 

anneye bilgilendirmeler yapar. Bu bilgiler 

bebeğini doğru emzirmesi ve bebek bakı-

mı konusunda rehberlik ederek yardımcı 

olmaktadır. Hastanede, hemşire rehberliğin-

de her şey olumlu ilerlerken evde bebekle 

baş başa kaldığınızda işler bazen kontrolden 

çıkarak olumsuz durumlar yaşanmasına se-

bep olabilir. Emzirme pozisyonunuz hatalı 

olduğunda meme başı yaralarınız oluşabilir, 

bebek memeyi hatalı pozisyonda emdiği za-

man sütü tam boşaltamayabilir.  Bu durum-

da annenin memesinde kalan sütler “mastit” 

denilen süt kanallarının tıkanmasına bağlı 

gelişen meme iltihabına dönüşebilir. Bebek, 

emzirmeye bağlı iyi beslenemediğinde kilo 

alma problemleri ortaya çıkabilir. 

Doğum Sonrası Yaşanan 
Emzirme Sorunları

Beslenme sorunuyla karşılaşıldığında, 

emme pozisyonunun düzeltilmesi ortaya 

çıkan bütün olumsuz durumları ortadan 

kaldırmaktadır. Böyle bir durumla karşı-

laştığınızda emzirmenizi birebir gözlem-

leyecek bir emzirme danışmanından 

destek almanız gerekmektedir. Emzirme 

danışmanı sizi emzirirken, bebeğinizi de 

emerken birebir gözlemleyerek problem-

leri çözmeniz konusunda eğitim verecek 

ve sonuca ulaştırana kadar takip edecek-

tir. Hastanemizin emzirme danışmanı 

eşliğinde yapılan “Yenidoğan Ev Ziyareti” 

hizmetinden yararlanarak yaşadığınız 

problemleri ortadan kaldırabilirsiniz. 

Doğum Sonrası Bebek Bakım 
Sorunları  

Bebekli evde ebeveynler bebek ba-

kımı konularında zorluklar yaşayabil-

mektelerdir. Bu sebeple “Yenidoğan Ev 

Ziyareti”  ile bebeğinizin ilk banyosunu 

eğitim ile birlikte yapmak, anne babanın 

bebeğine rahat ve güvenli bir bakım or-

tamı sunmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca 

gaz çıkartma, ağlayan bebeği anlayarak 

sakinleştirilmesini öğrenmek, doğru kun-

dak yapmayı yöntemleri, ağız, göz, tırnak 

bakımları gibi uygulamaları öğrenmek 

anne ve babayı daha rahat bir bebekli ha-

yata hazırlayacaktır.

Ev Ziyareti Planlama  

Yenidoğan Ev Ziyaretinde, emzirme 

danışmanımız ile belirleyeceğiniz bir ran-

devu oluşturulmaktadır. Sonrasında evi-

nizde 2 saat süresince hem eğitim hem 

de soruna yönelik uygulamalar yapılarak 

ziyaretimiz tamamlanmaktadır.

Gülşah Umar
Emzirme Danışmanı

annebebekhemsiresi

Hemşirelik Bülteni
18.
Sayfa

Hamile kaldığınız ilk dönemler de bebeğinizin cinsiyeti, kime 
benzeyeceği, kendinizi nasıl hissedeceğiniz gibi konularda meraklar 
yaşarsınız. Zaman geçtikçe bunlar yerini doğum şekilleri, anestezi 
türleri, oda süsleri, mobilyalar, alınacak eşyaları düşünmeye bırakır.  
Hamileliğinizin 8.ayından sonra bebeğinizi emzirme ve beslenmesi 
hakkında doğru bilgiler öğrenme isteği daha önemli bir yer tutar. 

YENİDOĞAN EV ZİYARETİ

esra.kaftan
Yapışkan Not
boşlık verir misin



FARKLI DINLER VE
DILLERIN SEHRI MARDIN

Mardin Kalesi: 1600 yıllık geçmişi 
ile birçok medeniyete tanıklık etmiş.  
Kale, doğal kayaların üzerine yapılan 
eklentilerden oluşuyor ve konumu 
sebebiyle Mezopotamya ovasının 
muhteşem manzarasıyla büyülüyor.

Zinciriye Medresesi: 14. yüzyıldan 
günümüze kadar gelen medrese, 
Mardin kalesinin hemen altında 
bulunuyor. Konumu nedeniyle 
geçmişte rasathane olarak 
kullanılmış. Kubbeleri ve konumuyla 
dikkat çekerken, tarihi dokusuyla da 
ilgiyi hakediyor.  Güneşin batışının 
en güzel olduğu yer diyebiliriz.

Deyrulzafaran Manastırı: Adını 
inşa edilirken renk vermesi için 
sıvasında kullanılan safrandan alıyor. 
Mardin’e 5 km uzaklıkta bulunan 
manastır, Süryaniler tarafından 
güneş tapınağı olarak inşa edilmiş 
ve hala aktif olarak kullanılıyor. 
Manastırın içinde bulunan 52 
Süryani patriği’nin mezarı ve tarihi 
Süryanice İncil’i ile görülmeye 
değer…

Kasımiye Medresesi: Yapımına 
Artuklular döneminde başlanmış 
ancak 15. yy’da Akkoyunlu Sultanı 
Kasım İbn Cihangir tarafından 
tamamlatılmıştır. Taş işçiliği, mimarisi 
ve içinde yer alan hayat çeşmesiyle 
ilginizi çekecek.

Mardin Müzesi: Asurlardan 
Osmanlılar ’a kadar medeniyetlere 
ait eserlerin sergilendiği müzede 
tarihe tanıklık edebilirsiniz. Müze, 
Arkeoloji ve Etnografya olarak 2 
farklı bölümden oluşuyor.

Ulu Cami: Anadolu’nun en eski 
camilerinden biri olarak anılıyor. 
Caminin orjinali 2 minareliymiş 
ancak günümüze sadece 1 tanesi 
ulaşmış bulunuyor.

Dara Antik Kenti: Henüz küçük 
bir kısmı yüzeye çıkartılabilmiş 
ancak tamamı ortaya çıktığında 
Mezopotamya’nın Efes’i olacak 
deniyor. Muhteşem Antik şehirde 
Acropolis (asıl şehir) ve Necropolis 
(mezarlık) olarak 2 bölüm yer alıyor.

MIDYAT
Mardin’in en kalabalık ve 
gelişmiş şehrini de görmeden 
dönmeyin.  Burası da Mardin 
gibi tarih ve kültür dolu… Taş 
evleri, dar sokakları ve el 
sanatlarıyla sizleri etkiliyor. 

Gümüş işçiliğiyle ünlü şehirde, 
meşhur telkâri takılarının 
da en güzellerini burada 
bulabilirsiniz. Mardin’e gidenler 
mutlaka buraya da uğramadan 
dönmüyor.

Mor Gabriel Manastırı: Midyat’ta 
bulunan dünyanın en eski 
Süryani Ortodoks Manastırıdır. 
1600 yıllık geçmişiyle 
günümüzde de manastır olarak 
kullanılmaya devam ediyor.  
Hristiyan dünyasında önemli bir 
yere sahip olan manastırda, ölen 
papazlar Hz. İsa’nın geleceğine 
inandıkları doğu yönüne doğru 
oturur şekilde gömülüyormuş.

Pınar Çelik Taşkın

pinarcelik@centralhospital.com

Kurumsal İletişim Uzmanı

ADIM ADIM MARDIN

Dicle ve Fırat nehri arasında bulunan Mardin, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en çok merak edilen 

şehirlerden birisi… Kendine özgü mimarisinin içinde 
kaybolacağınız şehir,  farklı dinlere sahip yapısıyla da 

köklü bir geçmişi gözler önüne seriyor.

Büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken Mardin camileri, 
kiliseleri, manastırları, türbeleri, avluları ve mimarisiyle 
her seferinde size yeni bir keşif yaşatıyor. Gitmek için 

en güzel zaman olan ilkbahar ve sonbahar aylarını 
tercih edebilirsiniz. Özellikle nisan ve mayıs gibi 

giderseniz Mardin’i yeşillikler içinde görme şansını 
yakalayabilirsiniz.



Gebe Eğitimi

Bebek Bakım Eğitimi

Torunum Geliyor Eğitimi

Baba Eğitimi

Gebelik sürecinde annelerin, konusunda uzman sağlık çalışanları tarafından 
bilinçlendirilmesi ve kafasında oluşan soru işaretlerini doğru kişilere sorarak sağlıklı bilgi 
alması oldukça önemli. Günümüzde internet üzerinden bilgiye erişim artık çok kolay, 
ancak doğru yorumlanmış bilgiye ulaşmak ise pek mümkün değil. İnsan bedeni kişiden 
kişiye farklılık gösterir, bu nedenle sorulan her sorunun cevabı herkes için aynı olmayabilir.

Gebelik sürecini sağlıklı ve kaygılardan arınmış bir şekilde geçirmek isteyen tüm anne 
adaylarını, 2010 yılından bu yana, her ayın son Cuma günü düzenlediğimiz, Gebe Eğitim 
Programı’na bekliyoruz...

Erkeklerin en büyük hayali iyi bir baba olmaktır. Ömür boyu sürecek bu zorlu 
süreçte adaylarımızı baba eğitim programıyla yeni hayatlarına hazırlıyoruz.

Peki, babalar, bu sürece en kolay nasıl hazırlanır?

Özel sağlık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan baba eğitim programı “Bebekli 
Hayata Hazır mısınız?” sloganı ile yeni babalara ve baba adaylarına babalık 
psikolojisi & bebek bakımı hakkında bilgiler veriyor. Babalık heyecanı yaşarken sağlık 
profesyonellerinden farklı bilgiler almak isterseniz bu eğitim tam size göre..

Anne ve baba adaylarının bebeklerine ve kendilerine yardımcı olacak becerileri 
öğrenmeleri, keyifli ve bilinçli bir bebek bakım deneyimi yaşamaları ve bunun 
sonucunda anne baba olmanın hazzını bir kat daha fazla yaşamalarını sağlayabilmek 
için çiftlere özel Bebek Bakım Eğitimi programımızı hazırladık.

Bebek Bakım Atölye çalışmasında maket bebeklerle bebek banyosu, bebek masajı, 
bebeğin gazının çıkarılması, göbek bakımı, kişisel hijyen, alt değişimi gibi konular anne 
baba adaylarına birebir uygulamalı öğretilirken anne adaylarına anne sütü ve emzirme 
teknikleri, emzirme pozisyonları uygulamalı olarak gösteriliyor.

Central’ın sosyal sorumluluk projesi Torunum Geliyor Eğitimleri Türkiye’de bir ilk olma 
özelliğini taşıyor. Büyükanne ve büyükbabaları kapsayan eğitim programında amacımız, 
bebekle iletişimde ve bebek bakımlarında aile bireylerine destek olmalarını sağlamaktır.

Eğitim içeriğinde; Uzman Psikolog tarafından “Nasıl daha iyi büyükanne ve büyükbaba 
olurum?” konusu detaylandırılırken, Uzman Bebek Hemşiresi tarafından da bebek 
bakımında doğru bilinen yanlışlar katılımcılar ile paylaşılıyor.

Sizleri de aramızda görmek ve merak ettiklerinizi sormak üzere eğitimlerimize bekliyoruz.

esra.kaftan
Yapışkan Not
resim yanlış konmuş



Çağdaş tıbbın hemen her dalında yılda 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyoruz. 
444 77 99 Central Hospital Kozyatağı/İstanbul

Central Hospital

2.772 gönderi

Mide Boto...

centraltr Dünya Kadınlar Günü’nüz 
Kutlu Olsun!

centraltr Central Hospital Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Hicran Ercan “Mezoterapi” 
hakkında bilgilendiriyor.

centraltr Çocuğunuzu yetiştirirken aşırı 
korumacı davranmamaya özen gösterin.

centraltr Estetik Plastik ve Rekonstrük-
tif Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Serol Meh-
met İnceoğlu, meme büyütme estetiği 
hakkında bilgilendiriyor.

centraltr Mart ayına özel mamografi ve 
meme ultrason çekiminde kaçırılmaya-
cak indirim fırsatı sunuyoruz.

centraltr Mart ayına özel tüm kadınları-
mıza check-up programlarımızda kaçı-
rılmayacak indirim fırsatları sunuyoruz.

Saç Ekimi Check-Up Peeling Mezoterapi Vaser Lipo Botox

26,4bin takipçi 39 takip

centralhospital.com



How did you decide to have surgery? 
Did you have any disease? 

It was something I’ve been thinking 
about for a long time. When I had my first 
period at the age of 12, I suffered from 
hormonal disorders, which caused a 
sudden and unavoidable weight gain. At that 
time, I was a child and people around me 
considered this weight gain as growing and 
normal and things got out of hand without 
us noticing. When I first started working at 
the age of 18, I weighed 115 kg and in a year, 
my weight rose to 126. Work stress, inactivity 
and irregular nutrition played an important 
role in this increase, but the main reason 
was that I had high insulin resistance and 
dysfunction of thyroid hormones. 

For a long time before that, I tried to lose 
weight by consulting dieticians, going on 
long and similar diets, supported by sports 
but I couldn’t lose weight. When I finally 
realized that I had difficulty in walking, even 
in breathing, I realized that I had to find a 
solution to this. Right at that time, I can say 
that Dr. Hakan came to my rescue. I owe a lot 
to him. 

How did your surgical processes go?

There are several tests to be done 
before surgery. It’s necessary to check many 
parameters such as all hormones, vitamin 
values in the body, insulin etc.. Of course, 
most importantly, you should have tried to 
lose weight with diet and sports in a normal 
method before; people who can lose weight 
in a healthy method do not need to have this 
operation. Because this operation is not a 
magic wand, so to speak.

I had blood tests, ultrasound, x-ray 
and endoscopy , after which I decided to 
undergo surgery, which I did about a month 
later. The most important part of the pre-
operative process is to prepare yourself 
psychologically for the next process. You 
need to prepare and focus your brain now 
that your meals cannot be as big as they used 

to be, that you will be full quickly with much 
smaller portions and lose weight in a healthy 
method. The rest takes place easily and 
quickly; when you lose weight, you become 
happy.  

How did the process go after surgery? 

As in the case of simplest surgery, of 
course, this is a painful procedure. I had 
no pain except the first two to three hours 
after the operation. You don’t eat or drink 
anything, including water, in the first three 
days after the surgery; you are placed on iv 
fluids, anyway. On the third day, you have a 
leak test and if there is no problem, you are 
discharged easily. Of course, it’s hard to get 
used to; in the first three months, even when 
I drank water, I had stomach cramps, but I 
never complained. I fully followed the diet 
given by my doctor and used my medications 
regularly. As I said, it is very important to 
prepare yourself psychologically, I believed 
that this surgery will bring me happiness and 
health and it really did. The only problem 
I had was intestinal problems. Normally, 
my intestinal structure is very slow so the 
sudden decrease and change in the amount 

of nutrients caused constipation for a while, 
but I managed to get through that. Other 
than that, I had no surgical problems. 

What else would you like to say about 
your current condition...? 

I’m very fortunate about my doctor. 
Surgeon Dr. Hakan Bozkurtoğlu approached 
me more like a brother or father than a 
doctor, and he provide full support from the 
very beginning till the end of the process. 
The most important factor that helped me 
get through this period easily both clinically 
and emotionally with mutual trust is my 
doctor. I am glad that I started and continued 
this challenging but exciting period with 
him. We’re not done yet, my body will still 
change, but I’ll be owing a lot to him for this 
happiness and healthy life I’ve had.  Lastly, 
as I said at the beginning, this surgery is not 
a magic wand. Decreasing the size of your 
stomach or deciding to have this operation 
without your own efforts, without choosing 
a healthy lifestyle as a philosophy of life, will 
hurt you, rather than benefit you. Make a 
very good decision not to harm your body 
and trust your doctor. I was very lucky about 

Central News
“HEALTHY LIFE”

AFTER OBESITY

        PHYSICIAN NOTE
Sleeve mastectomy procedu-

re was performed on Maide, who 
wanted to say hello to a new life. 
Despite her very young age, her 
body mass index was 42, and she 
managed to lose 57 kg in 2 years 
by the operation we performed 
on our patient. Both the early 
postoperative period and the 
2-year follow-up period were 
uneventful. Our patient reached 
her ideal weight at the end of 
this process, and she continues 
her life in a happier and healt-
hier method.

Hello, my name is Maide Gel. I’m twenty and I’m a nurse. I had sleeve gastrectomy surgery one 
and a half years ago. my weight loss was from 126 kg to 70 kg. I’m more healthy and happy now.

Opr. Dr. Hakan Bozkurtoğlu
General Surgery

hakanbozkurtoglu@centralhospital.com
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Get Rid of Your Tired Appearance

Eyebrows and eyelids are also the 
first facial regions that are affected by 
this wear. The sagging of the skin in the 
upper eyelids may go down towards the 
lashes and narrow the field of view. In the 
lower eyelids, the most common problem 
is the formation of fat bags as a result 
of weakening of the skin. With added 
effect of sagging eyebrows to both sides, 
an older, worn and tired look occurs in 
the entire region around the eyes. Botox 
and filler applications can provide some 
benefit in terms of remedying lines and 
tissue weakness. However, most of the 
time, the problems described require an 
esthetic surgery. 

Upper and Lower Eyelid Surgery

Skin and other soft tissue excesses 
leading to sagging of the upper eyelids 
can be completely removed by a surgical 
procedure lasting for about 1 hour, 
performed under local anesthesia. Since 
the skin incision line is made through 
the natural fold line of the eyelid, no 
significant surgical scarring occurs. It is 
possible to leave the hospital on the same 
day and return to work the next day. All 
sutures are removed within 3 days.

The problems that need to be resolved 
in the lower eyelids are slightly higher than 
those in the upper eyelids. First, fat bags 
that are protruding forward are removed. 
Eyelid muscle fibers, which have become 

loose due to sagging for a long time, are 
tightened. The excess strip of skin is 
removed. Where excessive looseness is 
present, an inner sling stitching placed 
upwards from the side of the eyelid will 
prevent any additional sagging in the late 
period. Since the incision line is placed 
in the groove just below the eyelashes, 
there won’t be any significant surgical 
scar. Lower eyelid surgery takes longer 
than upper eyelid surgery. It is often 
performed under general anesthesia 
and it’ll be for the patient to stay at the 
hospital overnight. When both lower and 
upper eyelid operations are required, 
these two procedures can be performed 
in the same session. During the few days 
after the surgery, you should refrain from 
doing activities that requires visual effort 
and especially protect your eyes from 
strong light.

Eyebrows Affect Esthetic of Eye 
Contour 

Eyebrows are also formations that 
affect the esthetic appearance of the eye 
contour. In some people, along with the 
sagging of the eyebrows, the eyebrows 
droop towards the eye especially on both 
sides, which makes the existing esthetic 
problem slightly more pronounced. In 
such cases, even if eyelid surgeries have 
been successful, eyebrows remain in 
the same condition, therefore, aesthetic 
gain in the eye contour and rejuvenation 
of general facial expression will not be 

complete. There are several common 
surgical methods to lift  eyebrows. In 
most of them, using suspension sutures 
passed subcutaneously, the tissues under 
the eyebrow are fixated to the upper part 
of the forehead. The appropriate method 
is determined by considering the current 
situation and expectations of the person.

Facelift Surgery

Sagging in cheeks, under chin and 
in neck can be remedied to a certain 
extent by various suspension methods 
in some mild conditions. However, the 
deformation leading to sagging in these 
regions affects the skin as well as other 
soft tissue elements under the skin so 
these mostly require a thorough surgical 
procedure. Subcutaneous cells, which 
give elasticity to the skin, decrease in 
number and wear with progressing age, 
which results in both sagging and pitting 
in some lines. Therefore, a simple facelift 
will not be sufficient and effective except 
for mild cases. 

During the procedure, first, excess 
skin parts that have sagged are removed. 
The fat bags under the skin are removed. 
The tissue in the form of a membrane that 
is at the bottom of the skin and surrounds 
the entire face is tightened. The facial 
skin is fixated homogeneously in a more 
stretched way to the sides. Transferring 
fat cells from the individual’s body to deep 
groove and trough areas can contribute, to 
a certain extent, to both the regeneration 
of the cells and fullness.

Liposuction for Excess Fat Under 
Chin

 Excess fat under chin may be removed 
by mini-liposuction method and a more 
prominent chin-neck angle can be 
achieved. In case of excessive lines and 
sagging on the anterior surface of the 
neck, a separate incision can be made. This 
is due to the thin muscle layer beneath 
the neck skin and fat accumulation on it 
so this part of the operation is intended 
to remove excess muscle and fat tissue 
along with the skin. Face lift operation is 
performed under general anesthesia in 
2-4 hours depending on the amount of the 
procedures to be performed. You should 
avoid heavy exercise, alcohol and smoking 
for 3 weeks after surgery. 

For reasons such as sun rays, environmental pollution, smoking, facial skin wears down. This 
process is accelerated by the fact that the skin and subcutaneous cells lose elasticity with advan-
cing age. As a result, the overall facial appearance becomes older and tired. This condition, which 
can be expressed as early aging of the face, occurs especially in the form of excessive lines and sag-
ging on the cheeks, chin and neck. 

Opr. Dr. Serol Mehmet Inceoğlu
Plastic Surgery

serolmehmetinceoglu@centralhospital.com






