Kozmetik Alerjisine Dikkat!

Göz Sağlığınızı Bozmayın

Kozmetik ürünler, günümüzde kadınlar için olmazsa
olmaz. Kimisi bu ürünleri her gün aktif olarak kullanırken, kimisi de yalnızca özel günlerinde tercih
ediyor. Ancak kozmetik ürünler içeriği sebebiyle vücudun alerjik tepki vermesine zemin hazırlayabiliyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneşin zararlı
etkileri de görülmeye başlandı. Özellikle hayati değer taşıyan organlarımızdan olan gözler için daha
dikkatli olunması şart. Çünkü ultraviyole ışınlarına
aşırı derecede maruz kalmak, gözün zarar görmesine neden olabiliyor.
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MUTLU
EVLILIĞIN
5 ana bileseni

Evliliklerde mutlu bir birlikteliğin sağlanması adına çiftlerin uyması gereken davranış modelleri vardır. Sevgi, Saygı, Hoşgörü, İletişim, Bireyselliğin temel alındığı
bu davranış modelleri ile düzen sağlanabilir ve uzun yıllar sorunsuz sürdürülebilir.
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Şimdi “Sünnet” Zamanı
Sünnet, geçmiş tarihlerde erkekliğe geçiş olarak kabul edilirken, günümüzde kutlamalardan ziyade daha sade bir operasyon süreciyle
tamamlanıyor. Kimi aileler sünnet işlemini çocukları doğar doğmaz
yaptırırken, kimileri de okul çağı dönemini tercih ediyor. Ancak ebeveynler bu süreçte ciddi kararsızlıklar yaşayabiliyor.
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Mobil Sitemizi Ziyaret Ettiniz mi? centralhospital.com
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Duygusal Kriz anında
beslenme
Duygusal kriz anlarında aklınız direkt karbonhidratlara gidecek, bu gibi besinlerle
beyindeki mutluluk hormonu olan serotonini yükseltmek hedeflenecektir.
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Modern Çağın Hastalığı
“Metabolik Sendrom”

Son yıllarda metabolik sendrom hastalığında ciddi oranda bir artış yaşanıyor. Özellikle
bu sendroma neden olan obezite ve beraberinde gelişen insülin direnci ve tip 2 diyabet de birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Sayfa 6

Hamileler Seyahat edebilir
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Sığ Suya Dikkat Atlamayın!...
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Çocuklarda Bağırsa
Rahatsızlıkları
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Merhaba,
Gazete Central’ın 52. sayısında sizlerle birlikteyiz. Yeni
sayımızda yine, uzmanlarımızın ilgi ve keyifle okuyaca
ğınızı düşündüğümüz yazılarına yer verdik.
Bu sayımızda Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rafet
Yiğitbaşı ile Diyabet-Kanser ilişkisinden bahsedeceğiz.
Dahiliye Uzmanımız Dr. Salim Bereket ile birçok hastalığa
sebep olan metabolik sendrom hakkında bilgi alacağız.
Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz
kalite yolculuğumuzda, alanında tecrübeli uzman kadromuz ve bilgi sistemlerine dayalı teknolojik donanımımız
ile hizmet vermekteyiz.
Her zaman sizler için daha iyiyi hedefliyoruz.

Central ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.
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Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Bu uygulamalara Central Hospital yazarak hastanemize ulaşabilirsiniz.
Yandex Map Apple Map

Google Map
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Opr. Dr. Yusuf Temiz

Uzm. Dr. Salim Bereket

Genel Cerrahi Uzmanı

Üroloji Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi
Yüksek Lisansını tamamlayan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, aynı kurumda
1997’de Genel Cerrahi Uzmanlığını tamamladı. 1997 doçent, 2010 yılında profesör ünvanını alan Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı 2013 yılından bu
yana Central Hospital’da Genel Cerrahi Departman sorumlusu olarak
görev yapıyor.

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

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.

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı

7
Uzm. Dr. Mübeccel Akman

Opr. Dr. Ahmet Tosuncuk

Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

9

8
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Göz Hastalıkları Uzmanı

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.

1991 Gata Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Ahmet Tosuncuk,
1997 yılında Ankara Gata Göz Hastalıkları İhtisası Hastanesinde uzmanlığını tamamlamıştır. 2012 yılından itibaren Central Hospital’da
görev yapmaktadır.
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11

Opr. Dr. Irmak Uçak

12
Uzm. Dr. Erdem Toprak

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan
Opr. Dr. Irmak Uçak, 2015 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniğinden uzmanlığını almıştır. 2017 yılından itibaren Central Hospital’da görev
yapmaktadır.

1976 Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm.
Dr. Erdem Toprak, 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Çocuk
Ana Bilim dalında uzmanlığını tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren
Central Hospital’da görev yapmaktadır.
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14
Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz

Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk

Opr. Dr. Cengizhan Kolata

Dermatoloji Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

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

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

16
Uzm. Psk. Aycan Bulut
Uzman Psikolog

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

17
Memduha Özmen
Sorumlu Hemşire

Kırşehir Sağlık Meslek Lisesi sonrası Eskişehir
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan Özmen, 2010
yılından itibaren Central Hospital’da görev
yapmaktadır.

15
2000 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
olan Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatolojik AD, uzmanlığını almıştır.
2008 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

18
Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı

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

19
Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Müdürü
2009 yılında Eskişehir Üniversitesi A. Ö. Fakültesi
Sağlık Kurumları Yönetimi’nden mezun Esra Kaftan,
Central Hospital’da Kurumsal İletişim Müdürü olarak
görev almaktadır. Eğitim programlarının koordinatörlüğünü ve Gazete Central’ın sorumlu yazı işleri
müdürlüğünü sürdürmektedir. 2012 yılından itibaren
Central Hospital’da görev yapmaktadır.
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DİYABET HASTALARI

KANSER RİSKİNE DİKKAT!...
Diyabet yani şeker hastalığı, günümüzde hızla artış göstererek, beraberinde başka
hastalıkları da tetikleyebiliyor. Diyabet özellikle meme, kolon, pankreas, karaciğer
ve rahim kanseri riskinin artmasına sebep oluyor. Yapılan araştırmalara göre kanser,
diyabet hastalarında 2 kat daha fazla görülüyor.

Diyabet Ve
Kanser İlişkisi

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Genel Cerrahi Uzmanı
rafetyigitbasi@centralhospital.com

Diyabet;
günümüzde
giderek artan kronik bir
hastalıktır. Diyabet hastalığındaki bu hızlı artış pek
çok komplikasyona neden
olduğu gibi, beraberinde
başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. Özellikle diyabet
hastalığı ile kanser arasındaki ilişki uzun zamandan beri
tıp dünyasının ilgisini çeken
bir konu. Nedenleri hakkında pek çok çalışma yapılıyor. Yapılan araştırmalarda
diyabet hastalarında kansere yakalanma riskinin, diyabet hastası olmayan kişilere oranla daha fazla olduğu
görülmüştür.

Kansere Bağlı Ölüm
Riski Yüzde 40’dan
Fazla
Kilo Fazlalığı Ve
Obezite En Önemli
Nedenler Arasında

Diyabetli hastalarda metabolize edilemeyen glikoz fazlalığı
depo edileceğinden, kilo fazlalığı
ve obezite ortaya çıkmaktadır. Tıp
literatürü de, obezite ile kanser
gelişimi arasındaki ilişkiye dikkat
çeken bilgilerle doludur. Diyabetli hastalarda genellikle çok fazla
tıbbi sorun bir arada olduğundan,
bu sorunlara yoğunlaşılıp, kanser
taramaları aksayabilir. Ayrıca insülin direnci ve diyabet tedavisinde kullanılan yüksek doz insülinin
de kanser riski artışına katkıda
bulunabileceği gözlenmiştir.

Diyabet hastalarında kanser görülme
sıklığında artış olduğu bilinmektedir. Diyabet hastalığı; özellikle meme ve kolon
kanseri riskini artırırken, var olan kanserlerin iyileşme seyrini de olumsuz yönde
etkiliyor. Ayrıca karaciğer, pankreas ve
rahim kanserlerinde de bu risk artışı, diyabet hastası olan kişilerde yaklaşık 2 kat
kadar fazladır. Araştırma sonuçlarına göre
kontrol grubundaki bireylere diyabet tanısı konulmadığı dikkate alınırsa, kanser
riskinin daha yüksek olduğu tahmin edilebilir. Bilinen diyabeti olan hastalarda ise,
kansere bağlı ölüm riskinin yüzde 40’dan
daha fazla olduğu görülmüştür.

En Sık Rastlanan
Karaciğer Ve Pankreas
Kanseri
Diyabet hastalarında en sık rastlanılan kanser tipi, karaciğer kanseridir. Diyabetli hastalarda karaciğer yağlanması

İnsülin
Düzeyinin
Yükselmesi
Kanser
Oluşumunu
Başlatabilir

sık olarak görülür ve böylece karaciğer
kanserine eğilim artar. Çünkü karaciğer
yağlanması hastalığın bir sürecidir. İlerlediğinde önce hepatit yani karaciğerin
kronik iltihabı, sonrasında da siroz ile
sonuçlanabilir. Sirozda karaciğer kanseri
görülme ihtimalini yüksektir.
Pankreas kanseri diyabet hastalarında sık rastlanılan diğer bir kanser türüdür.
Risk grubuna girmeyen bir hastada yeni
konulan diyabet tanısı, yüzde 15 olguda
gizli bir pankreas kanserinin habercisi
olabilmektedir. Ayrıca pankreasın nadir
tümörlerinden olan glukagonoma, yüksek kan şekeri düzeylerine (diyabet) neden olan bir endokrin doku tümörüdür.

Prostat Kanseri
Görülme Riski Daha Az
Prostat kanserindeki durum ise karaciğer kanserinin tam tersi yönündedir.
Diyabetli olan hastalarda prostat kanseri görülme riski normale göre daha az
saptanmıştır. Prostat kanserinin gelişimi
testosteron hormonuna bağlıdır. Diyabet
hastalarındaki erkeklik hormonunda düşüklük olması prostat kanserine yakalanma riskini azaltmaktadır. Ayrıca diyabet
hastalarının kullandığı ilaçlar da bu duruma katkıda bulunuyor.

Diyabet hastalarında kanserin daha
fazla görülmesi ve
risk faktörü oluşturmasının birçok sebebi vardır. Bunlardan
biri, kan şekerinin
kronik olarak yüksek
seyrederek, kandaki insülin düzeyinin
yükselmesidir. Ve bu
yükselme tüm dokularda kanser oluşumunu başlatabilir ya da ilerlemesine katkıda bulunabilir. Belli bir doku ya da organa özgü olarak şeker metabolizmasında
oluşan değişiklikler de kansere yatkınlığa
sebep olmaktadır.

Rutin Kanser
Taramaları Özenle
Yapılmalı
Olası kanserlerin engellenmesi için
insülin direncinin önlenmesi, bunun için
kilo kontrolü, sağlıklı beslenme ve egzersize mutlaka önem verilmelidir. Bu durum diyabetin seyrini olumlu etkilemekle
birlikte diyabete bağlı gelişen diğer organ hasarlarını da önler. Bununla birlikte,
diyabetin tedavisinde kullanılan birtakım
ilaçların kanser gelişim riskini azalttığı da
görülmüştür.
Ayrıca tüm diyabet hastaları, uygun
erken tanı yöntemleriyle yakından takip
edilmeli ve kanseri olan hastaların diyabet tedavisi, mutlaka bu durum göz önüne alınarak tekrar düzenlenmelidir. İleri
yaşlarda ortaya çıkan yeni diyabet durumunda ise, ilk 5 yıl içerisinde rutin kanser taramalarının daha özenle yapılması
önerilir.
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ŞIMDI
“SÜNNET” ZAMANI
Sünnet, geçmiş tarihlerde erkekliğe geçiş olarak kabul edilirken, günümüzde
kutlamalardan ziyade daha sade bir operasyon süreciyle tamamlanıyor. Kimi aileler
sünnet işlemini çocukları doğar doğmaz yaptırırken, kimileri de okul çağı dönemini
tercih ediyor. Ancak ebeveynler bu süreçte ciddi kararsızlıklar yaşayabiliyor.

Sünnet erkek çocuklarının penisinin
uç kısmını kaplayan ve koruyan üst derinin cerrahi işlemlerle alınması işlemine denir. Sünnet anlayışı ise geçmişten
günümüze, dini gereklilikler ve gelenekselleşmiş düşüncelerden geliyor.

Sünnet Ne Zaman
Yapılmalıdır?
Sünnet operasyonu, uzman bir ekip
tarafından, gerekli ameliyat koşullarında
doğumdan itibaren her yaşta yapılabilir. Ancak, 2-5 yaş arası çocuklar genital
organlarını ve cinsiyetlerini yeni yeni tanımaya başlarlar. Bu yaş aralığında genital bölgelerinde yapılacak cerrahi bir
girişim çocukları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle sünnet, doğum sonrası bebek hastaneden çıkmadan ya da
doğumu takip eden ilk bir ay içerisinde
yapılabilir. Ancak bebeğin henüz küçük
olduğu düşünülüyorsa, sünnet için çocuğun kendini ifade edebildiği 6-7 yaş
beklenmelidir. Çocuğun sosyal yaşamı
ve sağlığı için mümkünse sünnet 10-12
yaş ve sonrasına bırakılmamalıdır.

Yenidoğan sünneti nedir?
Neden olur?
İlk bir ay içerisinde erkek bebeklere
uygulanan sünnete yenidoğan sünneti
denir. Bebekler cerrahi girişimler için çok
küçük sayılsa da aslında bu yaş grubunda
bedenin kendini onarımı daha hızlıdır. Bu
nedenle kanama neredeyse hiç görülmezken, iyileşme süreci de çok kısa sürer. Ayrıca çocukluk döneminde yapılan sünnet
operasyonu çocuğa psikolojik problemler
yaşatabiliyorken, yenidoğan bebeklerde bu
tür sorunlar ortaya çıkmıyor. Bu nedenle
ebeveynlerin bir kısmı yenidoğan sünnetini
tercih edebiliyor.

Lokal anestezi, vücudun sadece
belli bir bölgesinin uyuşturulduğu bir
anestezi türüdür. Bu işlemde sadece
penis uyuşturulmaktadır ve sonucunda
bilinç etkilenmemektedir. Öncesinde bir
hazırlık yapmaya gerek yoktur. Bölgesel
anestezide penis köküne iki noktadan
uyuşturucu madde enjeksiyon edilmektedir. Lokal anestezi ile yapılan sünnette, çocuk operasyon sırasında acı
hissetmese de cerrahi ekibin dokunuşlarından korkabilir ve tepki gösterebilir.
Bu nedenle korkan veya endişeli olan
çocukların anestezi ile sünnet yapılması
daha uygundur.

Opr. Dr. Yusuf Temiz
Üroloji Uzmanı
yusuftemiz@centralhospital.com

Sünnetin
Toplumumuzdaki
Öneminden Söz
Edebilir Misiniz?

Çocuk Psikolojik
Olarak Sünnete Nasıl
Hazırlanmalıdır?
“Vücudumun bir uzvu kesilecek”
korkusu yaşayan çocuk, sünnet sırasında ağrı hissetmese de ağlayarak ya
da kaçmaya yeltenerek operasyonu
zorlaştırabilir. Bu gibi sorunları ortadan
kaldırmak için de ailenin çocuğunu
psikolojik olarak sünnete hazırlaması
gerekir. Sünnet kararı ise, çocuklarla
konuşularak ortak şekilde alınmalıdır.
Ayrıca çocuğun çevresi ya da arkadaşları tarafından yanlış bilgilendirilmesine
müsaade edilmemeli ve operasyon
süreci çocuğa sünnet öncesi doktor tarafından aktarılmalıdır. Çocuklara “pipin
kesilecek” tabiri yerine mesela “pipinin
ucundaki deri arkaya katlanaran pansuman yapılacak” denilebilir.

Lokal Anestezi ile
Yapılan Sünnetin
Yararları ve Zararları
Nelerdir?

Genel Anestezi ile
Yapılan Sünnetin
Yararları ve Zararları
Nelerdir?
Günümüzde birçok aile çocuklarının
sünnet nedeniyle önemli travmalar yaşayabileceğini düşünerek operasyonun genel
anestezi ile yapılmasını talep ediyor. Genel
anestezi ise kişinin bir gaz ve ilaçlar yardımıyla uyutulması anlamına geliyor. Genel
anestezi ile yapılan sünnet operasyonunda
çocuk herhangi bir şey hissetmez. Cerrah
ise operasyonu daha rahat bir şekilde tamamlar. Böylece, sünnet sırasında çocuğun
paniğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar en aza indirilir.

Özellikle erken yapılan sünnet çocukluk çağındaki gerçekleşmesi muhtemel idrar enfeksiyon riskini 7-10 kat
oranda azaltmaktadır. Toplumda sünnetin özellikle erkek çocuğun ailesinin
hayatında önemli yeri vardır. Aileler
dostları ile birlikte sosyal statülerine
göre sünnet olayını yaşamaktan ayrı
bir mutluluk duymakta ve kutlama
yapmaktadır. Geleneklerin bu kadar
önemli olmasından dolayı toplumda
yenidoğan döneminde sünnet yapmak çok tercih edilmemektedir. Ancak
sağlık açısından geleneksel ve dinsel
yapısı olan toplumlarda bile erken sünnet önerilmektedir. Örneğin toplumumuzda sünnet sırasındaki cinsel organ
estetiği, bazen aileler tarafından önemsenmemektedir. Ancak sünnet sadece
geleneksel yönü ile değil; çocuğun cinsel hayatını da yakından ilgilendireceği
için estetik boyutu ile de ele alınmalıdır.

Sünnet Olmanın
Yararları Nelerdir?
Sünnet, çocukta görülebilecek sünnet derisi iltihapları, sünnet derisi darlıkları gibi çeşitli hastalıkları önler. Ayrıca çocukta bu
gibi hastalıklar mevcutsa sorunları ortadan kaldırır. Bunun yanı
sıra penis kanseri riskini ortadan
kaldırırken, ileriki yaşlarda HİV
gibi cinsel yolla bulaşacak hastalıklar ve serviks kanseri ihtimalini
düşürür. Ayrıca yenidoğanlarda
üriner enfeksiyon olasılığını on
kat oranında azaltır.
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MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI
“METABOLİK SENDROM”
Son yıllarda metabolik sendrom hastalığında ciddi oranda bir artış yaşanıyor. Özellikle bu
sendroma neden olan obezite ve beraberinde gelişen insülin direnci ve tip 2 diyabet de
birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Metabolik sendrom yaşla birlikte doğru orantılı ilerliyor.
Sağlıklı bireylere oranla metabolik sendrom hastalarında kalp ve damar hastalıkları 2-4
kat, diyabet ise 4-6 kat daha fazla görülüyor.

Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

Metabolik sendrom; kalp-damar hastalıkları ve diyabete neden olan obezite,
hipertansiyon, kandaki yağ oranın yükselmesi, gizli şeker problemleri veya insülin direnci gibi bütün risk faktörlerinin bir
arada bulunduğu ciddi bir sağlık problemidir.

salimbereket@centralhospital.com

Kadınlarda Kısırlık,
Erkeklerde Prostat
Büyümesi Görülebilir
Metabolik sendrom olan hastalarda
bel çevresine genişleme, yüksek tansiyon, kolesterolde artış, kanda ürik asit
yükselmesi ve karaciğerde yağlanma
olabilir. Metabolik sendrom tanısının belirlenebilmesi için bu belirtilerden en az 2

lik sendrom tedavi edilmediği takdirde
ölümlere de yol açabilir. Ancak obezitenin beraberinde getirdiği birçok hastalık
erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir.

Metabolik
Sendromlularda Kalp
Krizi ve Felç Riski
Daha Fazla
Yapılan araştırmalar dünyadaki yetişkin insanların dörtte birinde metabolik
sendrom olduğunu belirtiyor. Bu hastalığı yaşayan kişilerde erken ölümler 2 kat,
kalp krizi ve felçler ise 4 kat daha fazla
görülüyor. Metabolik sendromun görülme sıklığı yaşın ilerlemesi ve vücut ağırlığında artış ile doğru orantılı olsa da, bu

Sağlıklı Bir Yaşam
Şekli Şart
Metabolik sendrom tedavisinde temel
yaklaşım hastalıkta var olan tüm riskleri
ayrı ayrı tedavi etmektir. Ancak tüm bu
farklı risklerin ortak nedeni obezite ve
obeziteye bağlı gelişen insülin direnci
olduğundan öncelikle obezitenin engellenmesi gerekir. Tedavi sürecinde insülin
direncine sebep olan durumların kontrol
altına alınması, sağlıklı bir yaşam şeklinin
benimsenmesi, dengeli beslenilmesi, düzenli egzersiz yapılması ve uzman hekimin tavsiyelerine uyulması şarttır. Özellikle
rutin olarak yapılan sportif aktiviteler var
olan insülin direncini düzelterek yağ, şeker
ve kan basıncının kontrolünü sağlar. Böylece kardiyovasküler (kalp ve kan damarları) fonksiyonlar da düzelmiş olur.

Metabolik Sendromdan
Korunmak Mümkün
Metabolik sendrom hastalığı gittikçe
artan ciddi bir sağlık problemi olduğundan çok dikkat edilmelidir. Metabolik sendromdan korunabilmek ve kandaki insülin
seviyesini azaltabilmek için şerbetli tatlılar,
beyaz ekmek, patates ve kek gibi şeker
oranı yüksek besinler tüketilmemelidir.
Ayrıca unlu yiyecekler, yağ oranı yüksek
süt ürünleri (süt, peynir, yoğurt gibi) ve kızartılmış besinlerden de uzak durulmalıdır.

En Önemli Neden
Obezite

Modern çağın en yaygın hastalıklarından biri olan metabolik
sendromun en önemli nedeni
obezitedir. Yüksek kalorili ve düzensiz beslenme, hareketsiz bir
yaşam biçimi obeziteye sebep
olabilir. Obezite ile birlikte gelişen
insülin direnci ve tip 2 diyabet de
birçok hastalığa zemin hazırlayabilir. Ayrıca yoğun stres, masa
başı çalışma, genetik faktörler,
yaşın ilerlemesi, menopoz sonrası gelişen hormonal değişiklikler de obeziteye bağlı gelişen
metabolik sendroma neden olan
diğer etmenlerdir.

tanesinin birlikte görülmesi gerekir. Bunların yanı sıra kadınlarda kısırlık, adet düzensizliği, tüylenme, polikistik over sendromu (yumurtalıklarda irileşme ve küçük
kistler oluşması) ve erkeklerde prostat
büyümesi de sıklıkla görülür. Metabo-

durum toplumlara göre de değişkenlik
gösterebiliyor. Ülkemizde ise 20 yaş ve
üzerindeki yetişkinlerde metabolik sendrom görülme oranı yüzde 35’dir. Ayrıca
metabolik sendrom erkeklere nazaran
kadınlarda daha fazla rastlanıyor.

Besinler pişirilirken bitkisel yağlar tercih edilmeli ve aşırı tuz tüketiminden de
kaçınılmalıdır. Bunların yerine beyaz et,
yağsız ya da yarım yağlı süt ürünleri, tam
tahıllı ekmek, kuru baklagiller, lif yönünden
zengin sebzeler ve taze meyve gibi yiyecekler tüketilmelidir. Gün içerisinde alınan
sıvının miktarına ve türüne de dikkat edilmelidir. Asitli ve gazlı içecekler yerine bolca su içilmelidir. Bitki çayları da bu süreçte
oldukça fayda sağlayabilir. Ancak hastalar
uzman bir hekim kontrolünde kendilerine
uygun olan bitkisel ürünleri tüketmelidir.
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SIGARA BAĞIMLILIĞINDAN
KURTULMA ZAMANI…
Günümüzde aktif olarak sigara kullanan kişilerin büyük bir çoğunluğu bu alışkanlığa
18 yaşından önce başlıyor. Bunun sebebi de çoğu zaman çocukların arkadaş çevresine
kabul edilme isteği oluyor. Peki, gençler başka ne gibi sebeplerle sigaraya yöneliyor?

Gençler arasında sigara kullanımı
önemli bir halk sağlığı sorunu olma özelliği taşıyor. Sigara tüketiminde yaş ortalaması her geçen yıl düşerken, ailelere ise
bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü ailelerin sigara kullanımından
kaçınması, çocukların sigaraya olan eğilimini büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca ailelerin çocukları ile doğru iletişim kurmaları
ve sigaranın tehlikelerini erken yaşlarda
öğretmeleri, onları sigaranın sonuçlarından korumaya yardımcı oluyor.

Ülkemizin Neredeyse
Yarısı Sigara Bağımlısı
Ülkemizde sigara kullanım rakamları
korkutucu boyuttadır. Yapılan araştırma
sonuçlarına göre dünya üzerinde 15 yaşın üzerindeki 1,3 milyar kişi sigara içiyor. Bunların çoğunluğunu ise erkekler
oluşturuyor. Bu veriler, dünya nüfusunun üçte birinin sigara bağımlısı olduğu
sonuçlarını veriyor. Ülkemizde ise sigara
içme sıklığı Batı toplumlarının aksine, eğitim düzeyi ile paralel olarak artıyor.

zararları saymakla bitmiyor. Bilhassa içerisinde sigaradan daha yüksek oranda nikel,
kobalt ve kurşun gibi ağır metaller bulunan
nargile, insan vücuduna ortalama 5 paket
sigaraya eş değerde zarar veriyor.
Sigarayı bırakana dek alternatif olarak
görülen elektronik sigaraların kullanımıysa
her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor.
Fakat inanılanın aksine, elektronik sigaralar,
normal sigarayla eşit ölçüde zarara sebep
oluyor. Bilinmelidir ki; elektronik sigaralar
asla masum değil, içerisindeki sıvılarsa tam
bir kanser tetikleyicisidir.

Sigarayı Bırakmak Zor
Değil!
Sigarayı uzun süredir bırakmayı düşünüyor fakat işe nereden başlayacağını bilmeyenlerdenseniz dikkat! Bu kuralları başlama çizgisi olarak belirleyebilirsiniz.

sakızı veya nikotin bandı kullanımı, derin
nefes alışverişi, yürüyüş, ya da sizi meşgul edecek hobiler, yalnızca birkaç seçenektir.
• Sigaraları toplu halde istiflemek yerine,
tekli paketler halinde ve her seferinde
farklı markalardan almaya özen gösterin.
Tadını sevmeyeceğiniz sigaralar sizi zamanla ondan soğutacaktır.
• Sigaraları elinizin altında bulundurmaktan ziyade, ulaşmanızın güç olduğu
yerlerde tutun. Paket, cebinizde ya da
çantanızda değil, sizden uzakta dursun.
Yakınınızda olmayan sigara aklınızda da
olmayacaktır.

Sigarayı Bırakın,
Sağlık Adına Adımlar
Atın

• Sizi sigara kullanımına yönelten duygusal

“Yıllardır sigara içiyorum, bu saatten
sonra bıraksam ne olur” görüşü, sigara
konusunda en fazla yapılan hatalar arasında yer alıyor.
•

•

•
•
•

Hiçbir Duman Ürünü
Masum Değil!
Günümüzde sigara kullanımını zararlı
kabul ederek diğer tütün ürünlerine rağbet gösterme gibi bir hataya düşülüyor.
Özellikle gençler arasında adeta trend haline gelen nargile ve elektronik sigaraların

• Sigaraya meyil hissettiğinizde sizi alıkoyacak alternatifler geliştirin. Su tüketimi,
düşük kalorili sağlıklı atıştırmalıklar, nikotin

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
mubeccelakman@centralhospital.com

• Sigarayı yemek yemekle veya sohbet
etmekle olan bağlantısını koparın. Yemeğinizi sigarasız da keyifle bitirebilir, sohbetlerinizi onsuz da tatlandırabilirsiniz.

• İşe öncelikle, kendi kendinize vereceğiniz
sağlam bir kararla başlayın ve gerekli kurallara uymaya çalışın.

ya da psikolojik nedenleri belirleyin. Daha
sonra bu faktörlerin çözümü için kendinize
yolla çizin. Unutmayın; sigara, sizin asla çıkış yolunuz değil.

Uzm. Dr. Mübeccel Akman

•
•
•
•

Sigarayı bıraktıktan henüz 20 dakika
sonra bile vücutta olumlu değişiklikler yaşanmaya başlar.
Zamanla kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayakta kan dolaşımı düzelir.
Kan oksijen düzeyi normale döner,
kalp krizi geçirme riski azalır.
Vücut karbonmonoksitten arınır.
Kandaki nikotin düzeyi azaldığından
tat ve koku duyusu artar.
İlerleyen yıllarda ise tüm vücuttaki
dolaşım düzelir.
Solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır.
Yürürken yorulma ve tıkanma daha
az görülür.
Akciğer kanseri riski sigara içenlere
göre yüzde 50 azalır.

Sigara Ömürden
15 Yıl Çalıyor

Sigara kullanımı, kişilerin yaşamından ortalama 15 yıl çalıyor. Öyle
ki; sigara içen kişilerin, hiç içmemiş
olanlara oranla orta yaş döneminde iki kat ölüm riski bulunuyor.
Çünkü aktif sigara kullanıcılarında
çok sık ani kalp ölümleri, kol ve
bacaklarda zayıf kan dolaşımı olan
periferik damar hastalığı ve kalp
damarları hastalığı olan koroner
arter hastalığı görülür. Sigara kullanımı ülkemizde her yıl 100 bin,
dünyada ise 5 milyon kişiyi hayattan koparıyor.
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SIĞ SUYA DİKKAT

ATLAMAYIN!...
Yaz aylarında en sık rastlanan vakalardan biri olan sığ sulara balıklama atlayışlar, tüm
uyarılara rağmen her yıl çok sayıda omurilik felci ve ölüm vakalarına yol açıyor. Sığ
suya atlama olayı, en çok 12-25 yaş arası genç erkeklerde görülüyor.

Sığ Sulara Atlamak
Omurilik Felcine Sebep
Olabilir

Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
sahapdemirbogan@centralhospital.com

Uyarı Levhaları Şart

Bu kazaların yaşanmaması
için yapılacak en önemli adımlardan biri de uyarı levhalarıdır.
Ne yazık ki ülkemizde birçok sahilde uyarı levhaları bulunmuyor.
Bu sebeple suya girmeden önce
çok dikkatli olunmalıdır. Ayrıca
sığ sulara balıklama atlama sonucu yaralanan hastaya yapılacak ilk müdahale konusunda
toplumumuz eğitimli değil. Mutlaka bu vakalarda insanlar bilinçlendirilmeli ve gerekli eğitimler
verilmelidir. Özellikle de benzer
vakaların sık yaşandığı ya da
yaşanabileceği riskli bölgelerde,
profesyonel cankurtaranlar bulundurulmalıdır.

Derinliği fazla olmayan sulara balıklama atlama sırasında, alnını yere çarpan kişilerde boyun omurgasının aniden geriye
doğru zorlanmasından kaynaklı hasarlar
görülebilir. Bu zorlanma hem omurgada,
hem boyun bölgesindeki omurları birbirine bağlayan bağlarda hem de omurilikte aşırı derecede zedelenmelere neden
olur. Omurilikteki hasar sonucu da birçok
sinir hücresi kaybedilir. İşlevini kaybeden
sinir hücreleri hiçbir şekilde geriye getirilemez. Bu yüzden de vücudun aşağı bölgesinde felç oluşur. Omuriliğin tamamı
ileri derecede zarar gördüğünden kollar
ve bacaklarda da duyu kaybı olur. Hasta
ömür boyu tekerlikli sandalyeye mahkum olur. Eğer omurilik hasarı kısmen
olmuşsa kollar ve bacaklarda ciddi kuvvet kaybı görülebilir. Bunun sonucunda
hasta yürüyemeyebilir. Omurilikteki sinir
hücrelerini onarmak neredeyse imkansız
olduğundan felç riski çoğunlukla kalıcı
olur.

Suyun Derinliği
Kıyıdan veya Yukarıdan
Bakıldığında
Anlaşılmaz
Suyun derinliği kıyıdan veya yukarıdan bakıldığında tahmin edilemez. Bu
sebeple su altında kaya ve benzeri bir
cisim olabileceğinden balıklama atlamak
oldukça tehlikelidir. Bulanık, dibi görünmeyen suların, derinliği bilinmeyen havuzların ve sahil kıyılarındaki yıkık iskele
kenarlarından yapılan balıklama atlayışların büyük riskler taşıdığının unutulmaması gerekir. Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği’nce yapılan araştırmalar, güvenli
su derinliğinin 2 metre ve üzeri olduğunu belirtiyor. Gelişmiş ülkelerde 15 yaşın
altındaki ölümlerde havuz kazalarının 2.

sırayı aldığını ifade eden uzmanlar, boğulma olaylarında müdahalede geç kalınmasının, anoksik beyin sendromunu ortaya
çıkarabileceğini de belirtiyor.

En Çok Genç Erkeklerde
Görülüyor!
Sığ suya atlama vakalarının, 12-25 yaş
arasındaki genç erkeklerde görülmesinin
başlıca sebebi, o yaş grubundaki erkeklerin balıklama atlamayı genellikle cesaret
gerektiren bir davranış ve bir güç göstergesi olarak görmelerinden kaynaklanıyor.
Sığ suya balıklama atlama sonucu oluşan
kazaların büyük çoğunluğunda kısmi
veya tam felç görülüyor. Özellikle kafa
üstü suya atlandığında; boyun omurlarında kırılma ve omurilikte ezilmeler oluşuyor. Boyundaki kırılma sonrasında ise
eller, kollar ve bacaklar felçli hale geliyor.
Sonrasında ise idrarı tutamama başlıyor
ve kişi bağırsak kontrolünü de yapamıyor.

Yanlış İlk Yardım
Uygulaması Felce Sebep
Olabilir
Bu tip travmalarda öncelikle kazazedeyi uygun koşullarda en yakın hasta-

neye nakletmek gerekir. Dikkat edilmesi
gereken en önemli konu ise hastanın
taşınması sırasında boynunun hareket
etmesini korse ve benzerleriyle engelle-

mektir. Hastanın taşındığı zeminin de düz
olması gerekir. Bu vakalardaki hastalarda
gizli kırıklar olabilir. Bu sebeple her vakada yaralı kişinin omurgasında kırık varmış
gibi davranarak hastaya özen gösterilmelidir. İlk yardım yapılacağı sırada tüm bu
kurallara titizlikle uyulmalıdır. Hastada
omurga kırığı varsa ve yanlış ilk yardım
uygulaması yapılırsa kişi felç olabilir. Yaşanan sakatlıkların birçoğu hastalar taşınırken yapılan hatalar sonucu kalıcı hale
geliyor.

Derinliği Bilinmeyen
Yerlerde Yüzmeyin!
Derinliği bilinmeyen yerlerde yüzülecekse öncesinde iyice araştırma yapılmalıdır. Özellikle sığ suları gösteren uyarı
levhalarının bulunmadığı yerlerden uzak
durulmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucu deniz kenarında uyarı levhaları olan
ülkelerde sığ suya balıklama atlama vakalarının yüksek oranda azaldığı tespit
edilmiştir.
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GÖZ SAĞLIĞINIZI
BOZMAYIN
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneşin zararlı etkileri de görülmeye başlandı.
Özellikle hayati değer taşıyan organlarımızdan olan gözler için daha dikkatli olunması
şart. Çünkü ultraviyole ışınlarına aşırı derecede maruz kalmak, gözün zarar görmesine neden olabiliyor. Kalitesiz güneş gözlüğü kullanımı ise riskleri daha da arttırıyor.

Güneş Gözlüğü
Aksesuar Amaçlı
Kullanılmamalı
Gözleri, bu tehlikeli güneş ışınlarından koruyabilmek için doğru ve etkili bir
güneş gözlüğünün seçilip kullanılması
gerekir. Güneş gözlüğü her ne kadar aksesuar olarak tercih edilse de, asıl görevi
ultraviyole ışınlarının gözde yaratacağı
hasarlara ve neden olabileceği göz hastalıklarına karşı korumaktır. Özellikle katarak ve sarı nokta hastalığı olan kişilerin
güneş ışınlarına karşı daha özenli olmaları gerekir.

Mor Ötesi Işınlara
Dikkat!
Güneş gözlükleri sanıldığının aksine
güneşin görünebilen ışığından değil,
görünemeyen ve zararlı olan mor ötesi
ışınlarından koruma özelliğine sahiptir.
Bu sebeple yaz aylarında mutlaka kaliteli
bir güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye
ediyoruz. Güneş ışınları dünyayı çevreleyen atmosferden, özellikle de ozon tabakasından süzülerek insanlara ulaşır. Yaz
mevsiminde, diğer mevsimlerden biraz
farklı olarak, daha fazla mor ötesi ışınlara
maruz kalınır. Zamanın büyük bir kısmının dışarıda geçirilmesi, bulutlanmanın

az olması, ışınların daha dik gelmesi ve
deniz kenarlarında yansımanın daha fazla olması bu durumun başlıca sebepleridir.

Gözbebeği Işıklı
Ortamda Küçülür
Normal sağlıklı bir gözde, göz bebeği ışıklı ortamda küçülür. Gözler, güneşli
açık bir havadayken ışığa fazla maruz
kaldıysa, göz bebeğini daraltarak güneş
ışığının aşırı derecede girmesini engellemeye çalışır. Göz böylelikle dolaylı olarak
mor ötesi ışınlarının zararlarından da kendini korumaya çalışır.

Güneş Gözlüğü Alırken
Dikkat Edilmesi
Gerekenler
•
Güneş gözlüğünün mor ötesi
ışınları emici özellikte olması gerekir. Bu
özellik ancak sertifikalı, kaliteli güneş gözlüklerinde bulunur.
•
Güneş gözlüğü camlarının renkleri de oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar, mor ötesi ışınlarından sonra göze
zarar verebilecek görünen ışınların mor
ve maviye yakın olan ışınlar olduğunu belirtiyor. Bu sebeple gözlük camı rengi se-

çilirken kahverengi, sarı veya yeşil renkli
olanlarından kullanılmalıdır. Bu renklerin
mavi ve mor ışığı filtre edici özelliği olduğundan göz sağlığı için daha doğru bir
tercihtir.
•
Gözlük camının koyuluğuna da
dikkat edilmelidir. Gözlük camı renginin
çok koyu olması, göz bebeğinin doğal
daralmasını engelleyebilir ve göz fizyolojisini bozabilir. Çok koyu cam, özellikle
kırma kusuru olan kişilerde bulanıklığa
ve baş ağrısına yol açabilir. Bu yüzden
çok koyu camlar kullanılmamalıdır.

Ahmet Tosuncuk
Göz Hastalıkları Uzmanı
ahmettosuncuk@centralhospital.com

•
Gözlük camlarının polarize olması gerekir. Polarize güneş gözlüğü
camları, parlak ve yansıtıcı yüzeylerden
gelen ışığı filtre edici özellik taşırlar. Böylece ışınların daha doğrusal olarak göze
girmesini sağlayarak gözdeki konforu
arttırır.
•
Gözlük camının renginin homojen olmasına da dikkat edilmesi gerekir.
•
Güneş gözlüğü seçerken cam
kadar çerçevenin de doğru seçimi
önemlidir. Yüz şekline uygun ve yüze
oturan modeller tercih edilmelidir. Aşırı
büyük ya da küçük çerçeveler kullanılmamalıdır.
•
Numaralı gözlük veya lens kullanılıyorsa, güneş gözlüklerinin de numaralı olması gerekir.
•
Çocuklarda güneş gözlüğü kullanımına başlanması için 2-6 yaş arası
uygun dönemdir. Çocuğa gözlük kullanımını sevdirmek ve güneşin zararlı
etkilerinden korumak için renkli çerçevelerden tercihler sunulabilir. Çocukların
gözlük numaraları daha hızlı değiştiğinden, her 6 ayda bir uzman bir hekim tarafından kontrol ettirilmesi gerekir.

Kalitesiz
Güneş Gözlüğü
Kullanmayın
Kalitesiz güneş gözlüğü kullanımı; gözlerde karanlık etkisi yaratarak, göz bebeğinin daralmasını
engeller. Bu durumda daha fazla
zararlı ışığın göz içine girmesine
yol açar. Kişi, ışıktan korunduğunu düşünürken, aksine gözü
daha fazla zarar görür. Güneş
ışınlarının gözler üzerindeki zararlı etkileri sebebiyle, küçük yaşlardan itibaren her kişinin güneş
gözlüğü kullanması tavsiye edilir.
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KULAKLARINIZI
ISLAK BIRAKMAYIN!
Yaz mevsiminde suyla temasın artmasına bağlı dış kulak yolu hastalıklarında artış
görülmektedir. Dış kulak yolu, kulak kanalı girişi ile kulak zarı arasındaki kısımdır. Kulak
kanalı cildinin dış bölümünde salgı bezleri bulunur. Bu bezler dış kulak yolu cildini bir tabaka
şeklinde kaplayan serumen adı verilen salgı oluşturur. Bu salgı zamanla katılaşır ve kulağın
dışına doğru atılır. Kulak sağlığını koruyucu özellikte olup yokluğu kulakta kuruma, kaşıntı
ve enfeksiyona yatkınlığa sebep olur.

Kulak kiri neden oluşur?

Opr. Dr. Irmak Uçak
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
irmakucak@centralhospital.com

Kulağa su kaçması
zararlı mıdır?
Kulak kanalı kıvrımlı bir yapıdadır. Yüzme sırasında kulağa
giren suyun başımızı yana eğdiğimizde hemen çıkamaması ve baş
hareketleri ile bir süre sonra kendiliğinden akması bu nedenledir.
Dış kulak yolunun en iç kısmında
kulak zarı bulunur ve bu zar kulak
kanalını tamamen kapatmaktadır.
Kulağımıza kaçan su, kulak zarında
delik bulunmadığı sürece daha iç
kısımlara ilerleyemez ve bir süre
sonra tekrar dışarı çıkar. Kulak zarında delik bulunan hastalar mutlaka kulaklarını sudan korumalıdır.
Bu hastalarda kulak kanalına giren
su kulak zarındaki delikten geçerek
orta kulak boşluğuna ulaşır ve burada enfeksiyona neden olabilir. Bu
hastalarda oluşan kulak akıntısı, dış
kulak yolu iltihabının aksine genellikle ağrısızdır.

Bazı kişilerde kulak salgısının fazla
miktarda ve koyu kıvamlı olması, kulak
kanalının darlığı, kulaklık/işitme cihazı
kullanımı, pamuklu çubuklarla kulak temizliği yapılması gibi sebeplerle salgı
kulak kanalında birikip tıkanıklığa sebep
olabilir. Dış kulak kanalında oluşan tıkaçlara buşon (kulak kiri) adı verilir. Pamuklu
çubuk, sivri uçlu cisimler, havlu kenarı, peçete gibi malzemelerle kulak kanalının iç
kısmını temizlemeye çalışmak katılaşmış
salgıyı kulak zarına doğru itebilir, kulağın
kendini temizleme fonksiyonunu bozabilir, kulak cildine ve kulak zarına zarar
verebilir.
Oluşan küçük sıyrıklar ve cilt çatlakları enfeksiyona sebep olabilir. Kulak kiri
dış kulak yolunu tamamen tıkamamışsa
kaşıntı dışında bulgu vermeyebilir. Yaz aylarında denize ve havuza girdikten sonra
bu tıkaçlar suyun etkisiyle yumuşayarak
şişer ve kulakta tıkanıklık, dolgunluk hissi,
işitme azlığı gibi şikayetlere sebep olur.
Kulak kirine bağlı tıkanıklıklar çoğunlukla
ağrısız olup, kulak kanalını tamamen kapatmışsa basınca bağlı hafif bir ağrı hissedilebilir.

Kulak kiri temizliği
nasıl olmalı?

Dış kulak yolu iltihabı
tedavi yöntemleri

Kulak kiri temizliği aspiratör, küret, yumuşatıcı damlalar kullanılarak yapılabilir.
Bu işlemler KBB hekimleri tarafından yapılmalıdır. Temizleme işlemi ağrısızdır.

Kulak içine uygulanan antibiyotikli
ve ödem giderici damlalar tedavinin
temelini oluşturur. Genellikle kulak damlaları ve ağrı kesiciler tedavide yeterli
olup ağız yoluyla antibiyotik kullanımı
enfeksiyonun yaygınlığı, hastanın özellikleri ve muayene bulgularına göre KBB
hekimince gerekli görülürse eklenmektedir. Kulak kanalının çok ödemli ve tıkalı olduğu durumlarda kulak içine KBB
hekimi tarafından tampon yerleştirilip
damlalar bu tampon üzerinden kullanılabilir. Tedavi süresi 1 hafta olup bu süre
boyunca kulak kanalını sudan korumak
gerekir.

Buşonun sertliği, derinliği ya da hastanın işlem sırasında ağrı hissetmesi nedeniyle temizlenemediği durumlarda bir
süre yumuşatıcı damla kullanıldıktan sonra temizleme işleminin yapılması daha
uygundur. Kulak kirinin temizlenmesi
alışkanlık yapmaz.

Dış kulak yolu
iltihabına (yüzücü
kulağı) dikkat
Yaz aylarında sık yüzen kişilerde suyla
temasın artmasına bağlı dış kulak kanalındaki koruyucu salgı tabakası ortadan
kalktığı için kulak kanalı enfeksiyonlara
daha yatkın hale gelir. Dış kulak yolu iltihabında kulak kanalı ağrılı, şiş, kızarık ve
nemlidir. Kulak kepçesini hareket ettirmekle ve kulak önündeki kıkırdak çıkıntıya bastırmakla şiddetli ağrı oluşur.

Hekime danışmadan
çözüm üretilmemeli
Kulak tıkanıklığı nedeniyle sıklıkla doktora başvuran ve buşon tanısı alan hastalar tekrar tıkanıklık hissettiklerinde muayeneye gelmeden önce kiri yumuşatmak ve
kolay çıkmasını sağlamak amacıyla çeşitli
kulak damlaları kullanma eğilimindedir.
Kulak kirinin olduğunda bu durum avantaj
sağlamaktadır. Ancak kulak tıkanıklığının
tek nedeni kulak kiri değildir. Damla kullanımı sonrası yapılan muayenede kulak
kanalında damlalara bağlı nemli, akıntılı,
enfeksiyon benzeri bir görünüm oluşmakta, bu durum tanı koymakta hekimi
yanıltabilmektedir. Kulak kiri, dış kulak yolu
iltihabı, kulak mantarı gibi dış kulak yolu
hastalıklarında kullanılan kulak damlaları
farklı özellikte olup KBB uzmanı tarafından
önerilmediği sürece kullanılmamalıdır. Örneğin dış kulak yolu iltihabı nedeniyle kullanılan
damlalar mantar enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyon şiddetini arttırabilir ya da kulak kiri için kullanılan yumuşatıcı damlalar
kulak zarında delik olan hastalarda orta kulağa geçerek enfeksiyona sebep olabilir.

HAMILELIKTE
BEL AĞRILARI
Gebelik süreci, kimi anneler için rahatlıkla tamamlansa da, kimi anneler için hiç de kolay
geçmiyor. Bunun sebeplerinin başında da genellikle gebeliğin son dönemlerinde annenin
ve bebeğin artan kilosuyla beraber ortaya çıkan bel ağrıları geliyor. Bu ağrılar, genel olarak
normal kabul edilse de her bel ağrısı sanıldığı kadar masum olamayabiliyor.
Opr. Dr. Çetin Çom
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Bel ağrısı gebelikte yaygındır. Gebelerin %50-70 i az veya çok bel ağrısı çeker. Gebeliğin herhangi bir döneminde
olabilir, ama en çok hamilelik döneminin
özellikle son aylarına doğru annenin ve
bebeğin kilosunda artış yaşanmaya başlıyor.Doğuma hazırlık sürecinde salgılanan
hormonlar leğen kemiğinde ve omurga
bağlarında yumuşama ve gevşemeye
yol açar, gebelik ilerledikçe buna anne
ve bebeğin artan kilosu da eklenince eklemlerde oluşan baskılar artıyor ve anne
adayı bel ağrılarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu ağrılar günlük hayatı etkileyebilir
ve uyku düzenini bozabilir.

En riskli hastalar kilolu
ve önceden bel ağrısı
olan hastalardır.
Yanlış duruş-pozisyon, aşırı ayakta
kalma eğilme tetikleyici veya arttırıcı olabilir. Stres vücudun zayıf bölgelerinde bi-

rikir. Stresli zamanlarda bel ağrısında artış
hissedebilirsiniz.
Hafif ağrılar, hamileliğin seyri sırasında ortaya çıkması nedeniyle çoğunlukla
normal kabul ediliyor. Fakat gebelik sürecinde yaşanan her ağrı bu denli basit
olmayabiliyor. Öyle ki özellikle D vitamini
eksikliği nedeniyle bazı gebelerde geçici kemik erimesi sorununa bağlı olarak
kemik yumuşamaları ve hatta kırılmalar
dahi görülebiliyor.

Hamilelikte yaşanan
bel ağrılarının altında
çeşitli nedenler yatabilir
Gebelik döneminde ciddi bel ağrıları
yaşanıyor, yürürken aksamalar hissediliyorsa öncelikle bu durumun altında
herhangi bir metabolik hastalığın yatıp
yatmadığının kontrol edilmesi önerilir.
Annenin ise kalsiyum, fosfat ve D vitamini gibi değerlerinin
gözden
geçirilmesi
gerekir. Bunların yanı
sıra omurgada gelişebilecek enfeksiyonlar,
çeşitli eklem çıkıkları,
omurgada
oluşabilecek kırıklar ve tümörler de hamilelik
sürecinde
yaşanan
bel ağrılarının altında
yatan
sebeplerden
olabiliyor.
Neyse ki bunlar
sık değildir ama ciddi
ağrılı durumlarda akla
gelmelidir.

Basit uygulamalarla bel
ağrıları hafifletilebilir

cetincom@centralhospital.com

Bazı küçük uygulamalarla hamilelikte
meydana gelen bel ağrılarını hafifletmek
mümkün olabiliyor. Bel ve boyundaki
kavisi düzleştirerek duvara yaslanın vücudunuzu pul gibi duvara yapabildiğiniz
kadar yapıştırın. Kalçalarınızı sıkarak leğen kemiğinizi öne doğru çekin böylece
15-20 saniye durun. Bunu sık sık yapın.
Ayaklar hafif önde omuz açıklığında iken
bu duruşta squat yapmak faydalı olur.
Bunu gebeliğin başından itibaren yapın.
Hatta yere oturmak bazen yerde yemek
yemek sizi esnek tutabilir.
Dizleriniz üstünde 4 ayak pozisyonda
sırtınızı kedi gibi esnetin ve öyle durun
sonra sırtınızı düzleştirin.
Arkaya yaslanarak dik oturmak, göğsü dik tutarak ayağa kalkmak ve omuzlar gerideyken yürümek gebelikteki bel
ağrılarını önlemede fayda saylayabilir.
Bir şeyi kaldırırken eğilmek yerine çömelmek, sırtüstü yatmaktan kaçınmak,
sola yatmak, bol bol dinlenip uyumak bu
esnada dizlerin arasına destek yastıkları
kullanmak; Bazen sıcak, bazen soğuk uygulamak, masaj da rahatlatıcı olabilir.
Hamilelerin ayakkabı seçimi de bel
ağrısı konusunda önemli rol oynuyor. Topuksuz, zemine sıfır ayakkabılar yerine alçak topuklu ayakkabılar tercih etmek, bel
ağrılarını azaltmada etkili oluyor. Bunların yanı sıra hafif yüzme ve yürüyüş gibi
aktiviteler de sırtı güçlendirirken, ağrıları
da azaltabiliyor. Gebelik dönemine göre
seçilen inflamasyon dağıtıcı ilaçlar da kullanılabilir.

Bitmeyen ağrılar
erken doğum sinyali
veriyor olabilir
Gerekli tedbirler alındığı halde sırt ve bel ağrıları geçmiyorsa, bu durum erken doğum habercisi olabilir. İki haftadan uzun
süren ve sonu gelmeyen sırt
ağrılarını kanama, ateş ve idrar
sırasında yanma gibi belirtiler
izliyorsa altta yatabilecek farklı
hastalıklardan şüphelenilmeli ve
mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.
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ÇOCUKLARDA BAĞIRSAK

RAHATSIZLIKLARI
Mevsim geçişlerinde en sık görülen bulaşıcı hastalıklarının başında ishal geliyor. Ciddi bir sıvı
kaybına neden olan ishal, en fazla 0-5 yaş arası çocukları etkiliyor. Erken önlem alınmadığında
ise çocuk sağlığında önemli sorunlara yol açabiliyor. Yalnızca ishal evde tedavi edilirken,
beraberinde ateş ve kusma görülüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.

Yaz Aylarında
Hijyene Dikkat
Erdem Toprak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
erdemtoprak@centralhospital.com

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla mikroplar besinlerde kolay ve
hızlı bir şekilde üremektedir. Besinlerin
saklama koşullarının kötü olması ise mikrop ve toksinlerin artmasına zemin hazırlar. Bu besinleri tüketen çocuklarda da
ishal ve kusma gibi rahatsızlıklar ortaya
çıkar. Bunların yanı sıra hijyenik olmayan
içme sularının tüketilmesi ve bu sularla
sebze ve meyvelerin yıkanması, yaz aylarında temiz olduğundan emin olunmayan havuz ve denizlerin kullanılması ve
kirli havuz ve deniz sularının yutulması
gibi sebepler de bağırsak hastalıklarının
görülmesine yol açabilir.

Ne Gibi Belirtiler
Gösterir?
Yaz aylarında çocuklarda rastlanan
bağırsak problemleri, sıvı kaybının derecesine ve rahatsızlığın şiddetine göre
değişiklik gösterir. Hasta az miktarda sıvı
kaybetmişse daha çok susuzluk olarak
kendini gösterir. Eğer orta derecede sıvı
kaybetmişse ağızda kuruluk, huzursuzluk ve idrar miktarında azalma olarak
kendini gösterir. Eğer %10 ve üzeri bir sıvı
kaybı varsa, daha ciddi belirtilerle karşılaşılabilir.
Sık, sulu ve fazla miktarda dışkılama,
acil dışkılama isteği ve büyük tuvaletini
tutamama, ateş yükselmesi, el ve ayaklarda soğuma, bulantı ve kusma, halsizlik
ve iştahsızlık, karın ağrısı ve gaz, göz kürelerinde çökme, dudak ve ağızda kuruluk. Ancak asıl tehlikeli durum; ishale kusmanın eşlik etmeye başlamasıdır. Çünkü
ağızdan beslenemeyen çocuk, kaybettiği
sıvıyı alamadığında ciddi derecede sıvı
kaybı yaşar. Böyle durumlarda su, yo-

ğurt, ayran ve meyve suyu gibi bol sulu
gıda takviyesi yapılmalı ve bir an önce bir
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

ra temizliğinden emin olunmayan havuz
ve denizlere girilmemesi gerektiği anlatılmalıdır.

Çocuğunuzu Nasıl
Korumalısınız?

Evde Tedavi Edilebilir

Bağırsak rahatsızlıkları bulaşıcı özellik
taşır. Bu nedenle hastalık genellikle tuvalet temizliğini tam öğrenememiş küçük
çocuklar arasında hızla yayılabilir. Bu gibi
hastalıklardan koruyabilmek için; çocukların tuvalet sonrası altının iyi temizlenmesi ve dışkıdan arınması, Tuvalet sonrası ve yemek öncesi ellerini sabunlu suyla
yıkama alışkanlığının olması önemlidir.
Özellikle tatillerde açık büfede uzun
süre dışarıda kalmış süt veya süt ürünlerinden ve pişmemiş et ile hazırlanan
yiyeceklerden en uzak durulması konusunda uyarılmalı, hijyenik olmayan içme
sularının içilmemesi ve bu sularla sebze
ve meyve yıkanmaması, kabuğu soyulabilen meyve, sebzelerin soyularak, soyulamıyorsa iyice yıkanarak yenmesinin
şart olduğu anlatılmalıdır. Ayrıca çocukla-

Çocuk emme döneminde ise mümkün olduğunca sık anne sütü verilmelidir.
Anne sütü, bebeği ishal dahil çeşitli hastalıklardan koruyan önemli bir besindir.
Genel durumu iyi olan ve bulantı, kusma
ve ateş gibi semptomların görülmediği
çocuklar evde tedavi edilebilir.
Tedavi sırasında çocuğa, 1 litre kaynamış soğuk suya 1 çorba kaşığı yemek
tuzu ve 1 çay kaşığı karbonat karıştırılarak
içirilebilir. Bu su, her ishal ve kusmadan
sonra çocuğun içebildiği kadar verilebilir.
Bunun yanı sıra ek olarak mümkün
olduğunca sulu gıda takviyesi yapılabilir.
Yağlı, şekerli gıdalar, meyve ve sebze haricinde tüm besinler verilebilir. Ayrıca ishal
kesici ilaçlardan kesinlikle uzak durulmalı, genellikle virütik olduğundan uzman
hekim uygun görmedikçe antibiyotikten
kaçınılmalıdır.
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HAMİLELER
SEYAHAT EDEBİLİR MI?
Bebek sahibi olma fikri ve hamilelik, şüphesiz hayatın en doğal ve en heyecan verici sürecidir.
Fakat bu süreç, mutluluk kadar zorlu bir dönemin de işaretçisidir. Yaz aylarının geldiği şu
günlerde yavaş yavaş tatil planları yapılırken, anne adaylarının zihnini ise “hamilelikte
seyahat yapabilir miyim, yolculukta nelere dikkat etmeliyim, hamileliğin hangi dönemleri
seyahat için uygundur, hangi seyahat araçlarını kullanabilirim” gibi sorular kurcalayabiliyor.

Son Aya Kadar Seyahat
Mümkün
Seyahat için en uygun zaman 2. Trimester yani 9 aylık gebelik sürecinin
ikinci üç aylık dönemi olarak kabul edilir.
Fakat zorunlu hal durumlarında uygun
koşulların sağlanmasıyla son aya kadar
seyahat yapılabilir. En çok dikkat edilmesi gereken konu ise, yüksek rakımlı ve
aşırı sıcak iklime sahip bölgelerin tercih
edilmemesidir. Tropikal bölgelerde planlanan seyahatler için, herhangi bir riskle
karşılaşma ihtimaline karşı bölgeye uygun aşılar yaptırılmalıdır. Hamilelikte yolculuk süresi uzun tutulmamalı, daha kısa
sürecek rotalar oluşturulmalıdır. Varis
problemi yaşayan anne adayları ise uzun
sürecek seyahatlerde hekim tavsiyesi ile
varis çorabı kullanmalıdır.

Yolculuklarda Hareket
İhmal Edilmemeli
Özel araç ile seyahat yapılacaksa, her
iki saatte bir mola verilmeli, bu molalarda
yürüyüş yapılmalıdır. Anne adayı beline
de küçük bir yastıkla destek sağlamalıdır.
Seyahat sırasında emniyet kemeri uygun
takılmalı, arka koltukta oturulmasına ve
koltuk mesafesinin yeterince geniş ayarlanmış olmasına dikkat edilmelidir.
Seyahatte yaşanabilecek acil durumlar için kan grubu, kronik ya da sağlık
sorunu oluşturan durum bilgisi, hekim
numarası gibi kişisel sağlık bilgileri, başkalarının da ulaşabileceği yerlerde tutulmalıdır. Ayrıca çantada kan şekeri düzenleyici atıştırmalıklar ve bol miktarda sıvı
bulundurulmalıdır. Seyahatte rahat ve
ferah kıyafetler, bilhassa pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Naylon ve benzeri

Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
cengizhankolata@centralhospital.com

kumaşlardan kaçınılmalıdır. Bulantı ve
kusmaları arttırma ihtimaline karşın, deniz seyahatlerinden mümkün olduğunca
uzak durulmalıdır.

Hava Yastıkları Son
Derece Güvenlidir
Halk arasında, araçlardaki hava yastıklarının hamileler için zararlı olabileceği yönünde bir söylenti yaygındır. Fakat
hava yastıkları, 25cm uzaklıkta olduğu
sürece hamilelere bir zarar teşkil etmez.
Aksine kaza durumlarında güvenlik açısından büyük yarar sağlar. Ancak anne
adayı arabayı kendi kullanıyorsa direksiyon ve koltuk arasındaki mesafeyi olabildiğince geniş tutmaya dikkat etmelidir.

Tren ve Otobüs
Yolculukları Yüksek
Stres Sebebi
Tren ve otobüs yolculukları bir hayli
uzun sürmesi ve ihtiyaç durumlarında
mola verilememesi sebebiyle anne aday-

larına strese sebep olabilir. Bu nedenle
mümkün mertebe özel araçlarla seyahat etmeye gayret edilmelidir. Fakat
otobüs ya da tren yolculuğu yapılması
zorunlu ise ortamın hava dengesi ayarlanmalı, araç içi havalandırılmalıdır.

Uçak Seyahati
Daha Fazla Dikkat
Gerektiriyor
Seyahat aracı olarak uçak tercih ediliyorsa, kabin basıncının sorun oluşturmamasına ve yüksek irtifalarda uçak içi
oksijenin azalmamasına dikkat edilmelidir. 34. haftaya kadar uçağa binilebilir.
Hamileliğin ilk 3 ayında seyahat edilecekse yolculuğun sarsıcı ve yorucu
olmamasına özen gösterilmelidir. Her
iki saatte bir hareket edebilme fırsatı
bulmak adına uçağın koridor veya ön
kısmında oturmaya özen gösterilmelidir. Yine kan dolaşımını sağlanmak için
belli aralıklarla ayaklar uzatılmalıdır.

Vücudun Düzeni
Korunmalı

Hamileler, beslenme alışkanlıklarını
değiştirmeyecek,
kendilerini yormayacak, uyku
ve dinlenme alışkanlıklarını fazla etkilemeyecek bir seyahat
tercih etmelidir. Seyahat ederken, bebeğin gelişiminin devam
ettiği gözden kaçırılmamalı ve
mümkün olduğunca hareket etmeye özen gösterilmelidir.
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YAZ GÜNEŞİ

BEBEKLERİ NASIL ETKİLER?
Yaz aylarında güneşten ve denizden faydalanmak, yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da
vazgeçilmezidir. Ancak bu durum çocuklar için bazı riskleri de beraberinde getirir. Güneş
ışınlarına fazla maruz kalmak, sıcak havalarda hijyenik ve sağlıklı olmayan bilinçsiz giyim
seçimi çocuklarda birtakım rahatsızlıklara sebep olabilir.

Çocukları Güneşten
Korumak İçin Alınacak
Önlemler Nelerdir?
Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
hasanunluturk@centralhospital.com

1-2 Aylık Bebek Tek
Kat Giydirilebilir mi?
Bebeklerin kat kat giydirilmesine gerek yoktur. Ebeveynleri nasıl giyiniyorsa, bebeğin
de ondan bir kat fazla giymesi
yeterlidir. Sadece çok soğuk kış
günlerinde daha dikkatli olunmalıdır. Aşırıya kaçmadan bir
kat daha fazla giydirilebilir. Yaz
aylarında ise eğer ev ortamında
hava sıcaksa ve cereyan yoksa
bebeklerin 1-2 aylık da olsalar
tek kat giydirilmelerinde bir sakınca yoktur.

0-6 aylık dönemdeki çocukların cildine yüksek faktörlü güneş koruyucu
kremler sürülse bile güneş altına çıplak
çıkarılmaları önerilmez. Bebeklere mutlaka bir şapka ve üzerlerine bir giysi giydirilmelidir. Halk arasında deniz suyunun
insanı güneşten koruduğuna dair yanlış
bir inanış vardır. Çocuklar deniz içinde
olsalar bile, bu onları güneşin zararlı etkilerinden korumaz. Aksine deniz suyu,
güneş koruyucuların etkisini azaltacağından çocuklar suda daha fazla yanarlar.
Bu yüzden çok dikkatli olunması gerekir.
Gölge yerlerde de tedbirli olunmalıdır. Çünkü gölgede oturulduğunda bile
cilt, güneş ışınlarını alır. Bu yüzden çocukları güneşin en etkili ve riskli olduğu
11.00-16.00 saatlerinde deniz, havuz kenarları ve sahillere götürmemek gerekir.
Çocuklar için üretilen güneş koruyucu
ürünlerde ekstra koruyucu maddeler
bulunur. Bu nedenle çocuklara en az 2030 faktörlü güneş koruyucular, güneşe
çıkmadan 20 dakika önce sürülmelidir.
Ayrıca çocuk denize her girip çıktığında
koruyucu kremler yinelenmelidir.
Bebek ve çocukların kemik gelişimi
için D vitamini alımı oldukça önemlidir.
Çocukların D vitaminini, besinlerin yanı
sıra güneş ışınlarından da alabileceklerini unutmamak gerekir. Bebekler için en
uygun güneşlenme zamanı sabah saat
11.00’den önce veya saat 16.00’den sonradır.

Sıcaklar Nedeniyle
Çocuklarda Terlemeyi
Önlemek İçin Neler
Yapılmalı?
Bebek ve çocuklarda deri yüzeyine
düşen ter bezi sayısı daha fazla olduğundan yetişkinlere nazaran daha çok terler-

ler. Bu sebeple bebek ve çocuklar mümkünse yaz aylarında güneş altında ve çok
sıcak ortamlarda bırakılmamalıdır. Terlemeyi önlemek için mutlaka ince ama güneşten koruyucu giysiler giydirilmelidir.
Kıyafet seçimine ekstra özen gösterilmeli
ve çocukları terletmeyecek kumaştan
yapılan kıyafetler tercih edilmelidir. Aşırı terleme yüzünden yaz aylarında sıvı
kaybı ile elektrolit kaybı olur. Çocuklar bu
durumdan daha fazla etkileneceği için
mutlaka bol sıvı alımı sağlanmalıdır.

İsilikle Mücadele
İçin Çocuklar Nasıl
Giydirilmeli?
Bebeklerin ciltleri çok hassastır. Aşırı
sıcak havada bulunmak ve gereğinden
fazla giydirilmek çocuklarda isiliğe sebep
olabilir. İsilik; sıcak ve terleme etkisiyle,
derideki ter bezi kanallarının tıkanması sonucu oluşan kaşıntı ve batma hissi
veren döküntüler olarak tanımlanır. İsilik
ile mücadele için bebek ve çocuklar gereğinden fazla giydirilmemeli, her gün yıkanmalı ve terlediklerinde terini emecek
kıyafetler giydirilmelidir.

Yaz Aylarında Hangi
Kıyafetler Tercih
Edilmeli?
Yaz aylarında çocuklar için genellikle ince ve açık renkli pamuklu kıyafetler
tercih edilmelidir. Sentetik ve naylon karışımı kıyafetler, çocuğun yaz aylarında
daha çok terlemesine sebep olur. Bu nedenle çocuklarda, terlemeye bağlı kaşıntılı cilt rahatsızlıkları ve alerjik döküntüler
yaz aylarında daha sık görülür. Sıcak
havalar haricinde hijyenik ve sağlıklı olmayan bilinçsiz giyim seçimi de rahatsızlıkların artmasına sebep olur. Güneş
ışınlarını fazla alan yerlerde kıyafetlerde
renk seçimi de önem kazanır. Işığı aşırı
yansıtan açık pastel renkli giysiler, çocukların sağlığı için daha faydalıdır.
Kıyafetlerin çocuğun vücudunu sıkmamasına da özen gösterilmelidir. Ayrıca giysinin yakaları, kol ve bacakları açık
olmalıdır. Çocuğun kafasını ve yüzünü
direk gelen güneş ışınlarından korumak
için mutlaka siperlikli şapkalar tercih
edilmelidir. Gözleri ultraviyole ışınlardan
korumak için güneş gözlüğü de tercih
edilmelidir.
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KOZMETİK
ALERJİSİNE DİKKAT
Kozmetik ürünler, günümüzde kadınlar için olmazsa olmaz. Kimisi bu ürünleri her gün aktif
olarak kullanırken, kimisi de yalnızca özel günlerinde tercih ediyor. Ancak kozmetik ürünler
içeriği sebebiyle vücudun alerjik tepki vermesine zemin hazırlayabiliyor.

Alerjiye yol açan madde olarak adlandırılın alerjenler, alerjilerin baş sebebidir.
Alerji genetik olarak geçebileceği gibi,
alerjene hassasiyet kazandıktan sonra
aynı maddeyle yeniden karşılaşılması
da alerjiyi tetikleyebiliyor. Buna bağlı olarak ciltte irritasyon, kaşıntı, kızarıklık ve
döküntü gibi lezyonlar oluşabiliyor. Cilt
alerjisine yol açabilen maddeler ise genellikle cilt ile her gün temas halinde olan
madde ya da nesnelerde
bulunuyor. Bunlar arasında nikel (giysiler, aksesuarlar, kozmetikler) ve kobalt (metal işleri, temizlik
ürünleri) gibi metaller
yer alıyor.
Kozmetik ürünlerin
içeriğinde birtakım madenler, çeşitli bitki özleri
veya hayvansal maddeler bulunuyor. Birçok kişi
de bu içerikler sebebiyle
alerjik problemler yaşayabiliyor. Günlük rutin
bakımımızın önemli parçaları olan şampuanlar,
bakım kremleri, makyaj
malzemeleri daha güzel
hissetmemize yardımcı olsa da, ciltte tahrişe,
kızarıklığa hatta alerjiye
yol açabiliyor.

Koku Veren Parfümler
Güçlü Alerji Nedenidir
Kozmetik ürünlerin içerisinde bulunan koku sağlayıcı parfümler, alerjinin
güçlü nedenleri arasında sayılıyor. Alerjik
durumların ortaya çıkmaması için de piyasada bulunan kokusuz ve parfümsüz
ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Makyaj malzemeleri ise cildin tepki verme
eğilimi göstermesine neden olabilen etkin ve koruyucu maddeler içerebiliyor. Bu
maddeler de alerjik bünyesi olan kişilerde
özellikle göz alerjilerine zemin hazırlaya-

biliyor. Böyle ürünleri kullanmadan önce
cildin nasıl tepki vereceğini görebilmek
için yama testi yapılması gerekiyor. Kozmetik ürünlerinde dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise son kullanma tarihidir. Raf ömrü dolmuş ürünler ciltte alerjik
reaksiyonlara yol açabileceği için satın
alınmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.

ler arasında dudaklar, boyun bölgesi, göz
ve çevresi sayılabilir.

Kozmetikler Dermatite
Yol Açıyor
Dermatit, çeşitli deri iltihaplarını tarif
etmek için kullanılan bir terimdir. Bakım
ve kozmetik ürünleri kullanım sıklığı, temas şekilleri ve içeriklerinden dolayı alerjik hassasiyetlere ve dermatite yol açabilir. Seboreik ve
egzama olarak ikiye ayrılan dermatitin ortaya çıktığı
bölge ile alerjiyi
tetikleyen maddenin özellikleri yakından ilişkilidir.
Kozmetik ve temizleyici ürünlere
bağlı ortaya çıkan
egzama, tipik olarak yüz veya ellerde görülür.

Alerji
Testinin
Sonucuna
Göre Ürün
Seçilmeli
Kozmetik Alerjisi
Belirtileri
Cilt, kozmetik ürünlerine karşı farklı
şekillerde tepki gösterir. Kızarıklık, kozmetik alerjilerinin en belirgin özellikleri
arasındadır. Diğer belirtiler arasında; cildin pullanması, şişlik ve tahrişler yar alır.
Kozmetik ürünlere karşı bazı alerjik tepkiler anında ortaya çıkarken bazı ürünlerin
alerjiye neden olup olmadığını anlamak
haftalar sürebiliyor. Alerjinin sadece ürünün kullanıldığı yerde değil, daha geniş
bir alanda da etkileri görülebiliyor. Cildimizde kozmetik alerjisine en hassas yer-

Kimyasallara
karşı oluşan alerjilerin tespiti için günümüzde çeşitli alerji testleri uygulanıyor.
Testin sonuçlarına göre de hangi üründe
hangi malzemenin kullanıldığı hakkında
bilgi sahibi olup fayda sağlayacak ürün
seçilebiliyor. Çıkan sonuca göre tahriş
ve alerjiye yol açan ürünün kullanımının
sonlandırılması, kozmetik alerjisi geçene
kadar da kokusuz kozmetik ürünlerinin
kullanılması gerekiyor. Alerjinin tedavisi
boyunca da anti-alerjik olan ürünler tercih edilmelidir. Alerji ilerlediği takdirde bir
uzmana başvurulmalı ve cilt sağlığı için
kullanılması gereken faydalı ürünlerin
tavsiyesi alınmalıdır.

Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı
zeynebgurbuz@centralhospital.com
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MUTLU EVLILIĞIN

5 ANA BILEŞENI
Evliliklerde mutlu bir birlikteliğin sağlanması adına çiftlerin uyması gereken davranış
modelleri vardır. Sevgi, Saygı, Hoşgörü, İletişim, Bireyselliğin temel alındığı bu davranış
modelleri ile düzen sağlanabilir ve uzun yıllar sorunsuz sürdürülebilir.

Uzm. Psk. Aycan Bulut
Uzman Psikolog
aycanbulut@centralhospital.com

Evlilik, birlikte mutlu olacağınızı düşündüğünüz biriye yeni bir yaşama adım
atmaktır. Romantik ve heyecan verici flört
ya da nişanlılık döneminde
evliliğe hazırlanan çift, iki
gönül bir olunca samanlığın
seyran olacağını düşünür ve
evliliklerinde aşamayacakları
hiçbir sorun olmayacağına
inanarak yola çıkarlar. Son yıllarda çiftler evliliğin uzaktan
bakıldığı kadar kolay olmadığını gördüğü için ya işin kolayına kaçtığından ya da evliliği
ciddiye almadığından devam
ettirmek yerine boşanmayı
seçerler. Çoğunlukla şiddetli
geçimsizlik nedeniyle sonlanan evlilikler, aslında eşlerin
birbirlerini anlamaya ve aralarındaki uyumu korumaya çalışmamaları nedeniyle biter.

Mutlu evlilik bir
şans değildir
Çaba, emek, sabır, özveri, uzlaşma,
anlaşma ve önemsemenin bir ürünüdür.
Mutlu evliliğin sırrı birçok unsurun karışımından oluşur; biraz sevgi, saygı, güven,
biraz eşlerin mutlaka vermesi gereken
ödünler ve yapması gereken fedakarlıklar, biraz duygusal istikrar ve destek, biraz
karşısındakinin verme ve alma ihtiyacını
tanıma, biraz da maddi güvence. Sağlıklı
ve mutlu evlilik için gereken bu karışımın
dayandığı 5 ana bileşen vardır: Sevgi, saygı, hoşgörü, iletişim, bireysellik.

Sevgi
Her şeyin başıdır sevmek. Hoşgörülü
olmanın, saygı duymanın ve bireyselliğin

olmazsa olmaz iksiridir. Birey önce kendini bir bütün olarak sevmeli ve olduğu gibi
kabul etmelidir ki sonra karşısındakini

da büyür, bu nedenle farklı düşüncelere,
duygulara ve yaşam tarzlarına sahip olur.
Evlilik kurumu da iki farklı yetişen bireyi
bir araya getirir. İşte bu
farklılıklardan gelen bireylerin birbirine uyum
göstermesini sağlayan
hoşgörüdür.

İletişim

sevebilsin. Sevgi çiftlerin arasındaki paylaşımların artmasını, beraberliklerin daha
sağlam ve sağlıklı olmasını sağlar, tartışmaların uzamasını engeller.

Saygı
Kişinin özsaygı ve özgüvene sahip
olması çocukluk döneminden itibaren
geçirdiği psikolojik gelişim süreciyle oluşur. Özsaygısı ve özgüveni yüksek kişiler,
ilişkilerinde eşlerine de saygılı olur.

Hoşgörü
Toplum olarak kendi duygularımızı
karşı tarafa kabul ettirme ve kabul edebilmeleri için diretme eğilimindeyiz. Oysaki
herkes farklı kültürde farklı aile yapıların-

Çiftler birbirlerine
duygularını, düşüncelerini ve beklentilerini
açık bir şekilde ifade
etmelidir. Bunu yaparken de “Ben” dilini
kullanmalıdır; “Sen” dili
evlilikte olması gereken paylaşıma terstir.
Mutlu evliliğin temeli iyi
iletişimle atılır. Eşlerin
birbirini dinlediği ve anladığı bir iletişimleri varsa, evlilikleri de sağlam
temeller üzerine kurulmuştur. Bu sayede
sorunlarını ve çatışmalarını etkili bir şekilde çözebilirler.

Bireysellik
Her birey özel ve değerlidir. Pek çok
insan bu gerçeğin farkında bile değildir.
Kişi her şeyden önce kendisini sevmeli,
sosyal ortamlarda kendisini değerli kılmalı ve yaradılış bakımından özel olduğunu
bilmelidir. Birey bunları bildikten ve algıladıktan sonra çift ilişkisi çok daha sağlıklı
olur. Kendisi gibi partnerinin de özel ve
değerli olduğuna inanan kişi, kendi benlik
yargılarını karşı tarafta arama hissi duymaz, onaylanma beklentisi içine girmez.
Böyle olunca hem saygı hem sevgi görür.
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GASTROENTEROLOJI VE
ENDOSKOPI SÜREÇLERI
Mide ve bağırsak hastalıklarından şikayetçi olan hastalar öncelikle Gastroenteroloji
uzmanına muayene olmalıdır. Hekimin teşhisine göre önereceği şekilde gastroskopi
veya kolonoskopi yaptırabilir.

Endoskopi Nedir?
Endoskopi, ucunda kamera olan 8-10
mm kalınlığında son derece yumuşak bir
boruyla görüntülenen bölgelerin bir monitöre aktarılması ile, içi boş organların
(yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın bağırsakların) incelenmesini sağlayan bir yöntemin genel adıdır.
Eğer bu işlem yemek borusu, mide
ve on iki parmak bağırsağı için ağızdan
girilerek yapılıyorsa gastroskopi, anüs
yoluyla girilerek yapılıyorsa kolonoskopi
adını alır.

Gastroskopi
Gastroskopi, mide kanaması, mide ve
oniki parmak ülseri, gastrit, reflü, yemek
borusu iltihabı, mide polipleri, mide kanseri gibi hastalıkların tanısında kullanılır.
İşlem esnasında tespit edilen lezyonlardan (doku bozuklukları) biyopsi almak,
polip ve yabancı cisimleri çıkarmak ve
kanamaları durdurmak gibi işlemler yapılabilir.

Kolonoskopi
Anüsten girilerek öncelikle bu bölgede anal fissür, fistül, hemoroid gibi
anal kanal hastalıkları araştırılır. Ardından bağırsak içinde ilerleyerek kanama,
ülser, tümör gibi lezyonlar kontrol edilir.
Kolonoskopi cihazıyla kalın bağırsakların
yalnızca son 40 cm’lik bölümünün (rektum ve sigmoid kolon) incelenmesine ise
rektosigmoidoskopi denir. Kolonoskopik
incelemenin daha kısıtlı bir barsak bölümüne uygulanmasıdır.
Tüm bu işlemler, kolunuzdan açılmış
olan bir damar yolu vasıtası ile verilen ve
uyku haline (sedasyon) yol açan ilaçlar
sayesinde ağrısız ve konforlu bir biçimde
yapılmaktadır.

Endoskopik İşlem
Hazırlıkları
İşlem Öncesi
İşlem için hastaneye gelindiğinde
midenin boş olması gereklidir. İşlem için
randevu alındığında hemşire tarafından
hastaya beslenmesi ve açlık süresi hakkında bilgilendirme yapılır. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi (gastroskopi)
için midenin boş olması yeterli iken alt
gastrointestinal sistem endoskopisi (kolonoskopi) için açlığa ilave olarak barsak
temizliğine de ihtiyaç vardır. Bunun için
işlemden bir gün önce sulu-berrak gıda
ile beslenmeye geçilmesi, bol su içilmesi
ve ağız yoluyla müsil etkili ilaçlar alarak
bağırsakların boşaltılması önerilir. İşlem
randevusu verilirken hemşire tarafından
hastaya gerekli bilgilendirme yapılır.

İşlem Zamanı
İşlem için hastaneye geldiğinde endoskopi ünitesi sorumlu hemşiresi sizi
işlem basamakları için yönlendirerek
yanınızda olacaktır. İşlem hazırlıklarını
tamamladıktan sonra sizi tek olarak ünite içine alarak işleme başlamak için son
hazırlıkları yaparak hekiminizi bilgilendirecektir.

İşlem Sonrası
İşlem sonrasında hasta, dinlenmesi için hasta odasına alınır. Uygulanan
ilaçların etkisi nedeniyle bir süre (30-60
dakika) istirahat eder. Daha sonra endoskopi ünitesi hemşiresi gözetiminde giyinip hastaneden ayrılabilir. Eve dönerken
araç kullanılmaması ve bir refakatçi eşliği
önerilir. Günün geri kalanının evde dinlenerek geçirilmesi uygun olacaktır.
İşlemden 30-60 dak sonra sulu-yumuşak yiyecekler yenilebilir. İşlem gününde çok katı, çok sıcak, çok soğuk, gaz
yapıcı, yağlı ve baharatlı gıdalar alınmamalıdır.
Endoskopik incelemenin detayları
yazılı ve görselli bir rapor olarak hastaneden ayrılmadan önce hastaya teslim
edilir. Biyopsi ve polip alma gibi işlemler
de yapılmışsa patoloji sonuçlarının çıkış
tarihine göre bilgilendirme yapılır.
Uygulanan işlem nedeniyle karında
hafif şişkinlik-gaz hissi, boğazda hafif yanma hissedilebilir. Bu bulgular geçicidir.
Gittikçe şiddetlenen ağrı, bulantı-kusma,
ateş veya kanama olması durumunda
hasta mutlaka hekimini aramalıdır.

Memduha Özmen
Sorumlu Hemşire
memduhaozmen@centralhospital.com
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DUYGUSAL KRİZ ANINDA

BESLENME

Duygusal kriz anlarında aklınız direkt karbonhidratlara gidecek, bu gibi besinlerle
beyindeki mutluluk hormonu olan serotonini yükseltmek hedeflenecektir. Ancak
bilinmelidir ki bu besinler tüketildiğinde serotoninle birlikte kan şekeri de hızla yükselir.
Üstelik hızla yükselen kan şekeri yine aynı hızla düşer. Bu durum da daha aç, daha huysuz
ve daha yorgun görünmenize yol açar.

Strese karşı süt ve süt
ürünleri
Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu
Beslenme ve Diyet Uzmanı
buketyavuzkocoglu@centralhospital.com

Süt ve süt ürünleri, serotonin salgılanmasında kullanılan triptofan aminoasidi açısından zengin olduğundan, daha
mutlu ve sakin bir his yaratır. Bunun yanı
sıra, süt ve süt ürünleri kalsiyumun da en
temel kaynağı olması nedeniyle, özellikle
göbek ve bel çevresi yağlarını azaltma
gücüne sahiptir. Kalsiyumun ayrıca ruhsal dalgalanmalara da iyi geldiğini artık
biliyoruz. Bu nedenle özellikle yoğurt ve
kefir gibi probiyotik ürünler, bağırsakları
düzenleyerek kişiye dolaylı yoldan mutlu
ve rahat hissettirir.
Süt ve süt ürünlerini beslenmeye nasıl
dahil edilebilirim diye düşünürseniz; ara
öğünlerde meyveli yoğurt yapabileceğiniz gibi, grisini ile peynir veya ayran ile
badem ve süt ile meyve ikililerini de deneyebilirsiniz. Bu ara öğünlerden sonra hem
tok hissedebilir hem de stres yemelerinin
önüne geçebilirsiniz.

Papatya Çayı

Araştırmalar, düzenli olarak
papatya çayı tüketenlerin tüketmeyenlere oranla ruh halinde ve semptonlarında önemli
fark yaşadığını gösteriyor. İkindi saatlerinde veya gece yatmadan önceki içeceğiniz papatya çayı, stresinizi azaltarak
sakinleşmenizi ve daha kaliteli
bir uyku uyumanızı destekleyecektir.

Tam tahıllar, ruh
halini iyi düzeyde
tutuyor
Yapılan araştırmalar, karbonhidratların serotonin salgılamasını desteklediğini
ve neredeyse antidepresan kadar etkili olduğunu gösteriyor. Tabii ki basit karbonhidratlardan ve rafinelerden ziyade, daha
kompleks karbonhidratların tercih edilmesi gerekir. Çünkü stresin, kan şekerinin
yükselmesine neden olabildiği unutulmamalıdır. Tam tahıllar olarak adlandırılan
daha fazla lif içeren gıdalar, daha yüksek
besin içeriğine sahiptir. Bu tahılların sindirimleri daha uzun sürdüğünden vücut
kan şekeri daha yavaş yükselir. Tam tahıllar, serotonin hormonunun da aynı yavaş-

lıkta salgılanmasına neden olduğundan
ruh halini uzun süreli olarak iyi düzeyde
tutar. Tam tahıllı gıdalardan yana zengin
beslenmek ayrıca bağırsakları da mutlu
ettiğinden kişiler de dolaylı yoldan mutlu
olur.
Kahvaltılarda tüketebileceğiniz süt ve
meyveli yulaf lapası, tam tahıllı ekmekler
ile hazırlanan sandviçler, ara öğünlerde
ise tahıllı grissiiniler ve yulaflı meyveli yoğurtlar uzun süre tok tutacak, dolayısıyla
mutlu ve sakin kılacaktır.

Kabak Çekirdeği
İçerdiği aminoasitler sayesinde yüksek serotonin salgılayarak stresi azaltan
yine çıtır atıştırmalıklardan biri olan kabak
çekirdeği de sakinleştirici özellikte süper
bir yiyecektir. Bu çekirdek, ara öğünlerde
küçük bir avuç olacak şekilde tüketilebilir.

Muz
Potasyum kaynaklı besinlerin başında gelen muz, serotonin salgılanmasını
arttırmaya yardımcı olarak sakinleşmeye
destek olur. Ara öğünlerde küçük boy bir
muz ve 1 bardak süt ile içecekler hazırlayabilir, bu sayede kan şekerinizi dengele-

yebilir ve daha mutlu bir gün geçirebilirsiniz.

Bitter çikolata
İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum,
potasyum açısından serotonin salgılanmasına yardımcı olan çikolata, ayrıca
içeriğindeki çok güçlü antioksidanlar
sayesinde de ruh halinin iyileşmesine
ve stresin azalmasına destek olur. Ara
öğünde 1 fincan şekersiz sade kahvenin
yanında tüketeceğiniz 2 kare bitter çikolata ile mutluluğa yelken açabilirsiniz. Fakat
tüketim miktarına dikkat etmeyi unutmamalısınız.

Kivi
C vitamininden zengin beslenme, adrenalin seviyesini arttırarak stresi azaltır
ve kişiyi sakinleştirir. C vitamini deposu
olarak portakal ve mandalina bilinir ancak kivi, bu meyvelerden daha yüksek
C vitamini içeriğine sahiptir. Ara öğünlerinizde tüketeceğiniz kivi ile tatlı krizlerinizin önüne geçebilirsiniz. Kiviyi gece
ara öğününde tercih ettiğinizde ise sahip
olduğu etkiyle rahat bir uyku elde edebilirsiniz.

INSTA

CENTRAL

CENTRAL’DAN HABERLER

Yaz geldiyse eğer, ruhumuzu besleyecek ve enerjimizi artıracak farklı şeyler yapmaya ne dersiniz? Gelin hep birlikte
yazın keyfine varmak için önerilere mekan ve beslenme önerilerine kulak verelim ve birlikte değerlendirelim.

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Müdürü
esrakaftan@centralhospital.com
@instramugla

@badeninsekeri

@nefisyemektarifleri

Muğla ve çevre yörelerin rengarenk
koylarını, denizin farklı tonlarını, mekanlarını ve muhteşem doğayı bizlerle
buluşturan güzel bir hesap. Resimlere
bakarken içinize tatlı bir huzur hissettirmesi de garanti.

Özel beslenenler için harika bir sayfa. Beslenmenin sağlık üzerinde olumlu / olumsuz etkilerinin sıkça dile getirildiği günümüzde, hastalıkların gerilemesine yardımcı özel tarifler giderek
önem kazanıyor. Herhangi bir hastalığınız olmasa dahi sağlıklı ürünlerle yapılabilecekler konusunda mutlaka bu adrese bir göz atın.

Özellikle evli bayanların günlük koşuşturma içerisinde yemek menülerini
oluşturmaları zordur. Yıllardır takip ettiğim @nefisyemektarifleri pratik ve evdeki malzemelerle kısa sürede yapabileceğimiz farklı tarifleri bizlere sunuyor.

@gapsdiyet

@dunyadabiryerde

@glutensiz_sef

Elif Kaya eczacı, aynı zamanda fitoterapist. Son dönemde bağırsakların ikinci
beynimiz olduğuna dair öğrendiklerimiz bizi şaşırtsa da, bağırsak hastalıkları
nedeniyle vücuttu oluşabilecek hastalıkları önlemede ve sağlıklı fermente besinlerle desteklemede hepimiz için çok
faydalı bir sayfa.

Hiç bilmediğimiz, hatta hayal edemediğimiz hayatlara dokunan güzel bir gezgin sayfası. Ortamların ve insanların en
doğal halleri ile bizi buluşturuyor. Özelikle Afrika kabileleriyle ilgili görselleri
çok etkileyici.

Sağlık sorunları nedeniyle glütensiz
beslenen biri olarak konusunda uzman
referans adreslerden yararlanmak benim adıma önemli. Glütensiz yaşamın
pratik noktaları, sağlıklı beslenme önerileri ve bilgi paylaşımlarını severek takip ettiğim için size de takip etmenizi
öneririm.

@gezgincift

@sekersizlezzetler

@berrakberroo

Gezgin çiftin dünya maceraları. Her gittikleri yer hakkında merak uyandıran
karelere ev sahipliği yapan bir adres.
Kimi zaman bir deniz kenarı, kimi zaman çöllerden bir görüntü kimi zaman
da karlı dağlara seyir sizi bekler.

Şekersiz hayatı ve şekersiz sağlıklı lezzetleri önemseyenler için güzel bir hesap. Pek çok tarifini deneyimleyen biri
olarak sizin de damak tadınıza uygun
tarifleri denemenizi ve hayatınıza şekersiz lezzetleri katmanızı öneririm.

Gezmeyi sevenler, manzaralı mekanlardan keyif alanlar, size güzel bir instagram sayfası önerisi olarak @berrakberroo yu öneririm. Resimlere bakarken
içinde olmayı isteyeceğiniz karelere ev
sahipliği yapan güzel hesaplardan.

@esrakaftan

Güvenilir Sağlık Bilgileri İçin
‘da

takip edin

@centraltr

SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR

K

ozzy AVM ve Kadıköy Belediyesi işbirlikleriyle düzenlenen sağlık söyleşileri devam ediyor. Yoğun ilgi gören söyleşilerde,
Nöroloji Uzmanı Dr. Gamze Eroğlu Arığ, Ortopedi
Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, Radyoloji Uzmanı
Dr. Selami Hacıoğlu, Diyetisyen Buket Yavuz Koçoğlu ve Uzman Psikolog Aycan Bulut izleyicilerin merak ettikleri soruları yanıtladılar.
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AKDENİZ VE EGE’NİN
BİRLEŞTİĞİ NOKTA; DATÇA
Akdeniz ve Ege’nin birleştiği noktada, birbirinden güzel lezzetli
restoranları, koyları ile bal, badem, kekik kokusunun karıştığı,
yemyeşil doğanın kollarında, masmavi denizinin suları, her
daim serin havası bol oksijeni ile huzur dolu bir cennet Datça…
Pınar Çelik Taşkın
Kurumsal İletişim Uzmanı
pinarcelik@centralhospital.com

Eski Datça
Datça’ya gidip mutlaka uğranması gereken yerlerden biri. Eski Datça’yı görünce tası tarağı toplayıp buraya yerleşesiniz geliyor. Neredeyse tamamı taş evlerden
oluşmuş mahalle de duvarları begonvillerle kaplı evlerin
arasından yeşillik fışkırıyor. Can Yücel’in “Beni Datça’ya
gömün” mısrasın da bahsettiği Datça, tam olarak burası.
Eski Datça’ya geldiğinizde pas geçmemeniz gereken yer
Can Yücel Sokağı ve Can Yücel’in evi. Eve giriş yok, ama
önünde fotoğraf çekilebilirsiniz. Hediyelik eşya almayı düşünürseniz, Eski Datça sokaklarındaki el yapımı ürünleri
de değerlendirmenizi öneririm.

DATÇA’NIN EN MEŞHUR 3 KOYU;
PALAMUTBÜKÜ, OVABÜKÜ, HAYITBÜKÜ.
Palamutbükü;
Palamutbükü bu koyların arasında
en popüler ve masmavi güzel bir denize sahip, cennetten farkı kalmamış
olan bir koy. Uzun bir sahil boyunca
yan yana sıralanmış bir sürü plaj ve bu
plajların arkasında ufak bir sahil kasabası.

Ovabükü;
Denizi berrak, Palamutbüküne göre
daha sessiz bir koy. Burada gün batımı
harika oluyor. Özellikle plajın arka tarafında bulunan mekanlardan mantı, gözleme ve doğal ürünlerden tadabilirsiniz.
Denizi hafif taşlı olmasına rağmen sizi
rahatsız edecek türden değildir.

Hayıtbükü;
Buranın denizi diğer büklerin içinde tek kum&taş karışık olanı… Hayıtbükü, Palamutbükü’ne göre daha küçük ve daha dar bir sahile sahiptir. Rüzgarlara kapalı,
çanak şeklinde etrafı dağlarla çevrili, yarımadanın hiçbir yerinde görmediğim, bir
havası var. En sıcak zamanda bile klima serinliğini andıran bir iklimi oluyor.

Central Hospital Complimentary Publication

MODERN AGE DISEASE
“METABOLIC SYNDROME”
In recent years, there has been a serious increase in metabolic syndrome. Obesity and
concurrent insulin resistance and type 2 diabetes cause this syndrome as well as many
other diseases. Metabolic syndrome is progressing proportionately with increasing age.
Compared to healthy individuals, metabolic syndrome patients are twice - 4 times more
likely to develop cardiovascular diseases and 4-6 times more likely to develop diabetes.
sistance are the common cause of all
these various risks, first, obesity should
be prevented. In the treatment process,
controlling conditions causing insulin
resistance, a healthy lifestyle, a balanced
nutrition, regular exercise and adherence
to the recommendations of a specialist
physician are imperative. Particularly
routine sports activities correct existing
insulin resistance and ensure control of
fat, sugar and blood pressure. Thus, cardiovascular (heart and blood vessels)
functions are also improved.

Dr. Salim Bereket
Internal Medicine
salimbereket@centralhospital.com

Metabolic syndrome is a serious health problem involving all risk factors
such as obesity, which causes cardiovascular diseases and diabetes, hypertension, increased fat ratio in the blood,
potential diabetes problems or insulin
resistance.

Obesity Is The
Major Cause

The major cause of metabolic syndrome, which is one
of the most common diseases
of modern age, is obesity. High
calorie intake and irregular diet,
an immobile lifestyle can cause
obesity. Insulin resistance developing concurrently with obesity and type 2 diabetes trigger
many other diseases. In addition,
intense stress, desk work, genetic factors, increasing age, postmenopausal hormonal changes
are other factors that cause obesity-related metabolic syndrome.

It May Lead To
Infertility In Women
And Prostate Growth In
Men
Patients with metabolic syndrome
may have enlarged waist circumference,
elevated blood pressure, elevated cholesterol, elevated uric acid in the blood,
and fatty liver. Minimum two of these
symptoms should be concurrent so that
metabolic syndrome can be diagnosed.
In addition, infertility, irregular menses,
hairing, polycystic ovarian syndrome
(enlarged ovaries and development of
small cysts) are common in women, with
enlarged prostate being frequently common in men. Unless treated, metabolic
syndrome can also cause death. However, many diseases brought about by
obesity can be treated if diagnosed early.

Those with Metabolic
Syndrome Have A
Higher Risk of Having
A Heart Attack Or A
Stroke
Research shows that one fourths of
the worldwide adult population have
metabolic syndrome. Those with this
condition are twice more likely to die
prematurely and 4 times more likely to
have a heart attack or a stroke. Although
the incidence of metabolic syndrome is
directly proportional to advancing age
and increasing body weight, this situation may also vary by societies. In Turkey,
the incidence of metabolic syndrome in
adults aged 20 and older is 35 %. In addition, the metabolic syndrome is more
common in women than in men.

A Healthy Lifestyle Is A
Must
The main approach in the treatment
of metabolic syndrome is to individually treat all existing risks. However, since
obesity and obesity-related insulin re-

Protection From
Metabolic Syndrome Is
Possible
Metabolic syndrome is an increasingly serious health problem so extreme
caution should be exercised. In order to
be protected from metabolic syndrome
and reduce the level of insulin in the bloodstream, foods with high sugar content
such as syrupy desserts, white bread,
potatoes and cakes should not be consumed. Also baked products, high-fat dairy
products (such as milk, cheese, yoghurt)
and fried foods should also be avoided.
Vegetable oils should be preferred
for cooking and excess salt consumption
should be avoided. They should be replaced with white meat, skimmed or semi-skimmed dairy products, whole-grain
bread, legumes, fiber-rich vegetables and
fresh fruit. One should be careful about
the amount and type of drinks consumed during the day. One should drink
plenty of water instead of acidic and carbonated beverages. Herbal teas can also
be very beneficial in this process. However, patients should consume appropriate herbal products under the supervision
of a specialist physician.
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DIABETIC PATIENTS,

WATCH OUT FOR CANCER RISK!...
Being a rapidly increasing condition of today, diabetes can also trigger other diseases.
Diabetes especially increases the risk of breast, colon, pancreas, liver and cervical
cancers. According to recent research, cancer is twice more common in diabetic patients.

The Relationship
Between
Diabetes and
Cancer
Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
General Surgery
rafetyigitbasi@centralhospital.com

Weight Gain
And Obesity Are
Among The Most
Important Causes
In diabetic patients, excess
glucose that cannot be metabolized is stored, leading to weight
gain and obesity. The medical
literature is full of information
that points out to the link between obesity and cancer development. Diabetic patients usually
have a lot of medical problems,
and addressing these problems
may result in disregard of cancer screenings. It has also been
observed that insulin resistance
and high-dose insulin used in the
treatment of diabetes may also
contribute to increased risk of
cancer.

Diabetes is a progressively increasing chronic disease today. This rapid increase in diabetes not only
causes many complications
but also triggers other diseases. Especially the relationship between diabetes
and cancer has long been
of interest to the medical
community. Numerous studies have been conducted
on its causes. Research has
shown that the risk of developing cancer in diabetics is higher than
in non- diabetic people.

Cancer-Related Death
Risk is Higher Than
40%
It is known that the incidence of
cancer in diabetics increases. Diabetes not only increases the risk of breast
and colon cancer in particular but also
negatively increases the course of recovery in existing cancers. Moreover, this
increased risk of liver, pancreas and cervical cancers is about 2 times higher in
diabetic patients. According to results of
research, considering that the individuals
in control group are not diagnosed with
diabetes, it can be estimated that the risk
of cancer is higher. Cancer-related death
risk was found to be higher than 40% in
patients with known diabetes.

Liver And Pancreas
Cancers Are The Most
Common Cancers
The most common type of cancer in
diabetics is liver cancer. Liver fattening is
common in diabetic patients, increasing
their tendency to develop liver cancer.

Increased
Insulin
Level May
Initiate
Development
of Cancer

Because liver fattening is a phase of the
disease. Its progression may lead to hepatitis, i.e. chronic inflammation of liver
and subsequently cirrhosis. Cirrhosis is
highly likely to lead to development of
liver cancer.
Pancreas cancer is another type of
cancer common among diabetic patients. A newly diagnosed diabetes in a
patient from a non-risk group may indicate potential pancreas cancer in 15 percent of patients. Also, glucagonoma, one
of the rare tumors of the pancreas, is an
endocrine tissue tumor that causes high
blood sugar levels (diabetes).

The Risk Of Developing
Prostate Cancer Is Less
The situation is the opposite in the
case of prostate cancer. The risk of developing prostate cancer has been found to
be less in diabetic patients, compared to
normal. Development of prostate cancer
depends on the testosterone hormone.
Low level of male hormone in diabetic
patients decreases the risk of developing
prostate cancer. Moreover, drugs used
by diabetic patients also contribute to
this.

There are many
reasons for the increased
incidence
and risk factors of
cancer in diabetic
patients. One such
reason is chronically
elevated level of blood sugar, resulting
in elevated level of
insulin in the bloodstream. And this
elevation can start development of or
contribute to progress of cancer in all tissues. Changes in sugar metabolism specific to a particular tissue or organ also
contribute to cancer susceptibility.

Routine Cancer
Screening Should
Be Performed On a
Regular Basis
Emphasis should be placed upon weight control, healthy eating and exercise
in order to prevent insulin resistance and
thus possible cancers. This has a positive impact on the course of diabetes and
prevents other organ damage due to diabetes. However, some drugs used in the
treatment of diabetes have been shown
to reduce the risk of developing cancer.
In addition, all diabetic patients
should be followed up closely by appropriate early diagnostic methods, and diabetes treatment of patients with cancer
should be prescribed again by taking this
situation into consideration. In the case
of new diabetes occurring in advanced
ages, it is suggested that routine cancer
screenings are done more conscientiously within the first 5 years.

