
Kilo problemi nedeniyle 6 aydır insülin kul-
lanmak zorunda kalan Seval Çınar,  ailesinin 
de desteğiyle Obezite Cerrahisi ile Tüp Mide 
ameliyatı olmaya karar verdi. 

Huzursuz bacak sendromu (HBS), hastanın uzun süre 
hareketsiz kaldığı durumlarda ya da uykuya geçiş sı-
rasında bacaklarda ortaya çıkan rahatsız edici hisler 
olarak tanımlanır. Bu sendrom kişilerin uyku kalitesini 
büyük ölçüde etkilediğinden uyku bozukluklarının da 
önemli sebeplerinden biridir. 

Ortodonti ile  
Sağlıklı Gülümseyin

Sayfa 8
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Ortodontik tedavi, daha sağlıklı 
bir ağız ve daha hoş bir görünüm 
kazandırmanın yanı sıra, dişlerin bir 
ömür boyu sağlam kalabilmesine 
yardımcı olur.

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?Obezite Cerrahisi ile  
Sağlıklı Hayata Merhaba

Sayfa 13

centralhospital.com    I    facebook.com/CentralHospital    I    twitter.com/CentralTR

Sayfa 6

0-12 Ay Dönemi Bebeklerde 
Göz Gelişimi Nasıl Olur?

Sayfa 12
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Sayfa 10

Gebelik boyunca Omega 3 desteği alan 
annelerin bebeklerinin, ortalama 172 
gram daha ağır, 0.7 cm daha uzun ve 
baş çevrelerinin 0.5 cm daha geniş ol-
duğu gözlemlenmiştir.

Gebelikte Omega 3  
ve Omega 6 Önemli

Vücudun Faydalı  
Uyaranı Ateş

Yumuşak Doku  
Romatizması Fibromiyalji
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Sayfa 16

Soğuk ve yağışlı havalar yerini bahar aylarına bıraktı. Yaz aylarına girmeden hem kendinizi 
hem de saçlarınızı yenilemenin tam zamanı… Peki, saçların sağlıklı, canlı, parlak ve hacimli 
olabilmesi için neler yapılmalı? Saç bakım ürünlerini seçerken nelere dikkat edilmeli?

Sayfa 9Sayfa 4

Sayfa 7

TIROID KONTROLLERINI  
IHMAL ETMEYIN

Bahar aylarında yaşanan ani sıcaklık değişimleri metabolizmanın yavaşlamasına neden 
olabilir. Bu durumdan en çok bağışıklık sistemi etkilenir. Bağışıklık sisteminde oluşan 
değişimler tiroid hastalıklarına yol açabilir.

Saçlarınıza Ikinci Baharı Yaşatın
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Central Hospital Sağlık Danışma Kurulu 

Gazetemiz, doğaya saygılı geri dönüştürülebilir kâğıda basılmıştır.

Merhaba!
Yaz mevsimini karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde 
Gazete Central’ın 37. sayısı ile sizlerle buluşmanın sevincini 
yaşıyor, yine yeni sayıda keyifle okuyacağınızı düşündüğü-
müz konuları beğeninize sunuyoruz.

Obezite günümüzde oldukça önemli bir hastalık olarak 
kabul ediliyor. Bu sayımızda obezite cerrahisi yapılan bir 
misafirimizin görüşlerine, yaşadıklarına ve ameliyat sonrası 
değişen hayatına yer verdik. Cerrahi ve idari branş bilgilendir-
meleri ile Anne Bebek bölümünde gebelere, yeni annelere ve 
bebeklere özel konuları ele aldık.

Dünya sağlık günü etkinlikleri çerçevesinde Kadıköy Beledi-
yesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlediği et-
kinlikte Kardiyoloji hekimimizin sunumu ve Central standıyla 
katılımcıları bilgilendirdik. Her ay düzenli olarak sunduğumuz 
gebe eğitimi, baba eğitimi, torunum geliyor eğitimi, bebek 
bakım eğitimi ve bebek gelişim eğitimlerimizle pek çok anne 
ve baba adayı ile aile büyüklerimizi ağırladık. 

Central Hospital Kariyer Günleri’nde hemşirelere sunduğu 
farklı kariyer olanakları ve uzmanlaşma fırsatlarını Bilgi, Mar-
mara, Maltepe ve Florance Nigtangale Üniversitesi öğren-
cileriyle paylaşıyor. İstanbul’un yanı sıra Marmara Bölgesi’ndeki 
Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Trakya, Tekirdağ, Sakarya ve 
Kırklareli üniversiteleri ve meslek yüksek okullarındaki öğrenci-
lerle de buluşuyor.        

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.
Sağlıklı günler dileriz...

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör

Saygı ve Sevgilerimle,
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3 Nolu Çıkış

Bostancı İçin Metro 
Aktarma Durağı

CENTRAL HOSPITAL ULAŞIM

METRO

CENTRAL HOSPITAL

KADIKÖY-KARTAL  METRO HATTI

MARMARAY

*Bostancı 3. Nolu Çıkış

250 m

Göz Hastalıklarının Tanısında Bir Devrim
OCT (GÖZ TOMOGRAFİSİ) HİZMETİNİZDE

/ 2015
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Opr. Dr. Cuma Kılıçkap
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1978 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Cuma 
Kılıçkap, 1985-1992 yılları arasında Uşak SSK Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011 yılından 
itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

5 Uzm. Dr. A.Şahap Demirboğan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 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.

6Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi 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 Medikal Direktör ve Genel Cerrahi Depart-
man Sorumlusu olarak görev yapıyor.

4

7Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

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

8Dt. Ebru Ademci
Ortodonti Uzmanı

2007 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Dt. Ebru 
Ademci, 2008-2011 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimli-
ği Fakültesi Anabilim Dalı’nda ve 2011-2014 yılları arasında Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda 
Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.

9Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ 
Nöroloji Uzmanı

1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. 
Gamze Eroğlu Arığ, 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöro -
loji Uzmanlığını aldı. 2011 yılından itibaren Central Hospital’da görev 
yapmaktadır.

11Opr. Dr. Cengizhan Kolata
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

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

Opr. Dr. Hasan Küçükşahin
Göz Hastalıkları Uzmanı 

2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan 
Opr. Dr. Hasan Küçükşahin, 2001-2005 yılları arasında Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 
2009 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

1210Opr. Dr. Yusuf Temiz 
Üroloji Uzmanı

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

Opr. Dr. Yaren Tuba Bektaş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

2008 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Yaren Tuba 
Bektaş, 2009-2013 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde uzmanlığını tamamlamıştır. 2015 yılında Central Hospi-
tal’da görevine başlamıştır. 
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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.

15

Uzm. Dr. Dilek Koç
Dermatoloji Uzmanı

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Uzm. Dr. Dilek Koç, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilimdalı’nda uzmanlığını 
tamamlamıştır. 2015 yılında Central Hospital’da görevine başlamıştır. 

16

Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

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.

13

Esra Kaftan
Kurumsal İletişim Yöneticisi

2009 yılında Eskişehir Üniversitesi A.Ö. Fakültesi Sağlık Kurumları Yö -
netimi’nden mezun Esra Kaftan, Central Hospital’da Kurumsal İletişim 
Yöneticisi olarak görev almaktadır. Kurumsal Eğitimler Koordinatör-
lüğünü ve Gazete Central’ın editörlüğünü de sürdürmektedir. 2012 
yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır.

Serap Duzcu
Sorumlu Ebe

2007 yılında Marmara Üniversitesi Ebelik Bölümü mezunu olan Serap 
Duzcu, 2013 yılından itibaren Central Hospital’da görev yapmaktadır. 
Duzcu aynı zamanda kat sorumluluğunu da sürdürmektedir.



Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medikal Direktör, Genel Cerrahi Uzm.

rafetyigitbasi@centralhospital.com

OBEZITE  CERRAHISI ILE 
“SAĞLIKLI HAYATA 

MERHABA”

Seval Çınar, vücut kitle indeksi 
(kg / boyun karesi) 41 olmakla 
Morbid Obezite sınıfına giren 
bir bayandı. Diyet ve yaşam tar-
zı düzenlemelerine rağmen kilo 
veremiyor veya tekrar alıyordu. 
Bu yüzden Obezite Cerrahisi’ne 
aday idi. Ameliyatın hazırlık 
aşamasında endokrinolojik de-
ğerlendirme sürecinde, kendisi 
farkında olmasa da, insüline 
bağımlı diyabet hastası olduğu 
tespit edildi. 

Özel ve başarılı bir hazırlık dö-
nemini takiben kendisine La-
paroskopik Sleeve Gastrektomi 
(Tüp Mide) operasyonu uygula-
dık. Ameliyattan 1 ay kadar son-
ra 12 kg’a yakın kilo kaybı oldu. 
Bunun kadar önemli olan bir 
diğer husus da, bu tip ameliyat-
ların yan avantajı olan diyabet 
hastalığında düzelmenin göz-
lenmesiydi. Seval Hanım, artık 
insüline ihtiyaç duymayarak 
kilo vermeye devam etmekte-
dir.

Uzman Görüşü 

Kilo problemi nedeniyle 6 aydır insülin kullanmak zorunda kalan Seval Çınar,  ailesinin de 
desteğiyle Obezite Cerrahisi ile Tüp Mide ameliyatı olmaya karar verdi. Yakınlarının tavsiyesiyle 
Central Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı’na muayene oldu. Muayene, 
tetkikler ve yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat planlandı. 

Ameliyat Olmaya Nasıl 
Karar Verdiniz? 

Bir süre önce kızım aynı ameliyatı 

olmuştu ve ameliyat sonrasında olumlu 

bir değişim içerisindeydi. Ben de kilo ola-

rak artık morbit obezite olarak adlandırı-

lan sağlık açısından tehlikeli bir duruma 

gelmiştim. Ameliyata karar vermemde 

en etkili kişi de yine kızım oldu. Beni ce-

saretlendirdi diyebilirim. 

Hastanemiz ve 
Doktorunuzu Nasıl 
Seçtiniz?

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı, aile çevrem-

den birçok kişiye çeşitli başarılı ameliyat-

lar yapmış bir doktordur. Kendisi Central 

Hospital ile çalışmaya başladıktan bu 

yana hastanenizi tanıyoruz ve sağlık 

sorunlarımızda tercih ediyoruz. Obezite 

ameliyatlarının da başarıyla yapıldığını 

bilerek Central Hospital’da ameliyat ol-

maya karar verdim. 

Ameliyat Sürecini 
Anlatır mısınız?

Doktorum Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı 

bana tüp mide ameliyatı önerdi. Ameli-

yat öncesi hazırlık sürecinde Endokrin 

uzmanınca bazı testlere tabi tutuldum. O 

sırada bende insülin gerektiren yüksek 

şeker problemi ve böbrek üstü bezi yet-

mezliği olduğunu öğrendim. Başarılı bir 

hazırlık dönemi geçirdim. Yapılan plan-

lamanın ardından laparoskopik (kapalı) 

yöntemle bir ameliyat geçirdim. 3 gece 

kaldığım hastanede, doktorumun ameli-

yat ve sonrasıyla ilgili bana anlattığı tüm 

süreci yaşadım. Doktorumun obezite 

cerrahisinde başarılı bir hekim olduğunu 

zaten biliyordum. Ameliyat sonrası ne 

kadar doğru bir karar verdiğimi de anla-

mış oldum. Hemşireler ve diğer çalışan-

lar da bakım süreçlerinde çok ilgilendiler. 

Ameliyattan Sonra 
Hayatınızda Neler 
Değişti?

Ameliyat sonrası kendimi daha fark-

lı hissetmeye başladım. Artık benim için 

yeni bir dönem başlıyordu. Hastaneden 

çıktıktan kısa bir süre sonra günlük haya-

tıma döndüm. Herhangi bir komlikasyon 

olmadan sanki hiç ameliyat olmamış gibi 

rahat atlattım bu süreci. Ameliyatın üzerin-

den henüz 1 ay geçti. Gıda olarak ilk başta 

sadece sıvı, sonra kademeli olarak yarı katı 

ve en son katı gıdaya geçtim.  Kısa bir sü-

rede 12 kilo verdim.  Ameliyat öncesi şeker 

kontrolü için insülin kullanıyorken, ameli-

yat sonrası kilo kaybıyla birlikte insülin kul-

lanımına gerek kalmadı. Kendime uygun 

kıyafet bulamadığım, bulsam da yakıştıra-

madığım için mağazalara girmeyi bile 

istemiyordum.  En önemlisi sağlığımı 

geri kazanmaya başladım. Kilo verme-

ye başladığımı görünce psikolojim de 

düzeldi. 

Çok Mutluyum, 
Teşekkür Ediyorum

Ameliyat sürecinde beni destekle-

yen aileme, doktorum Prof. Dr. Rafet 

Yiğitbaşı’na, tüm hastane çalışanlarına 

ve yanımda olan herkese yeni hayatı-

ma yön vermemde yardımcı oldukları 

için teşekkürlerimi iletiyorum. Ameliyat 

konusunda kararsız olanlara tavsiyem, 

doğru kurumda, doğru hekim ve doğ-

ru bakım ile ameliyatın üstesinden ge-

lebilir, benim gibi siz de hem sağlığınıza 

kavuşabilir hem de mutlu olabilirsiniz.

0
4 444 77 99

centralhospital.com 

twitter.com/CentralTR

facebook.com/CentralHospital
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Şekil Bozukluğu Neden 
Olur? 

Tıpta Halluks Valgus deformitesi ola-

rak adlandırılan, ayak başparmağının 

şekil bozukluğu genellikle ucu dar ayak-

kabı, ayağa uygun olmayan ayakkabı giy-

me, genetik sebepler ve ayak yapısı gibi 

sebeplerle ortaya çıkar. Bazen adolesan 

çağda, ergenlik çağında başlar. Genellikle 

25-40 yaş arası ve sıklıkla bayanlarda gö-

rülür. Ağrıya ve ayakkabı giymeye engel 

olmaya yol açmıyorsa bu şekil bozuklu-

ğuna katlanılabilir. Ancak sıkı ve ucu dar 

ayakkabı giymeye devam edilirse sıklıkla 

ağrılı şişlik ve artmış şekil bozukluğu olu-

şur. Ayak ön kısmının geniş olması (tarak-

lı ayak yapısı) ve düztabanlığın bu şekil 

bozukluğunu artırıcı etkisi vardır. 

Ameliyata Hangi 
Durumlarda Gerek 
Görülür?

Hafif şekil bozukluklarında ayakkabı 

kurallarına uyma, parmak arası makara 

ve koruyucu petlerle ağrısız ayak elde 

etmek mümkündür. Ancak şekil bozuk-

luğunu ameliyatsız düzeltmek mümkün 

değildir. İleri şekil bozukluğu olanlar, ağrılı 

olanlar, uzun yürümelerde zorluk çeken-

ler ve ayak şekil bozukluğundan rahatsız 

olanlar da ameliyatla tedavi edilmelidir. 

Ayak başparmak şekil bozukluk ame-

liyatlarına karar vermek için ayağın yere 

basar pozisyonda 2 yönlü röntgen filmi 

çekilir. Ayaktaki bozukluğun ayağın nere-

sinde olduğu, açısal sapmaların miktarı 

belirlenir. Bu şekil bozukluğunun farklı 

ameliyat tipleri vardır. Bozukluğun dere-

cesine göre bu ameliyat tiplerinden han-

gisinin tercih edileceği belirlenir. 

Ameliyat Sonrası Süreç 
Nasıl İşler?

Ameliyat süresi yaklaşık 45-90 daki-

ka kadardır. Ameliyat sonrası ayağa kısa 

bir alçı, bandaj veya breys uygulanır. Cilt 

altı dikiş uygulanarak, steril malzeme ile 

kapatılan ameliyat sahası nadiren pansu-

man gerektirir. Özel ayakkabılar veya sa-

dece topuğa basarak yürümeye 3-4 gün-

de izin verilir. Ağrı kesici dışında nadiren 

ilaç kullanımı gerekir. Hastanın medikal 

durumuna göre bazen kan sulandırıcı, 

3-7 gün arası antibiyotik verilebilir.

4 haftalık süre sonunda röntgen filmi 

çekilerek, alçı veya breys çıkarılır. Ayak 

başparmağına sıcak suda egzersizler 

verilir. Ayağa tam basmaya izin verilir. 

Ancak ayağın yürümenin itme fazında, 

başparmağın zorlanmamasına 4 hafta 

kadar daha dikkat edilmesi gerekir. Ayak 

ameliyatlarından sonra doku ödemi geç 

çözüldüğünden, 3-6 aya kadar ayakta 

hafif şişme beklenebilir. Ancak ağrısız, 

daha düzgün ayak elde edilir. 

Ameliyat Sonrasında 
Hastalar Nelere Dikkat 
Etmelidir?

İlk 3-4 gün tuvalet ve yemek ihtiyacı 

için kalkmaya izin verilir. Ayakta şişme-

yi engellemek için bu sürede ayak, kalp 

seviyesinden yukarda tutulmaya çalışılır. 

3-4 günden sonra topuğa basarak yü-

rümeye izin verilirken, ayak ön tarafına 

yük verilmesine 4 hafta izin verilmez. Bu 

ameliyatlarda kemik ameliyatı yapıldı-

ğından, kemiğin kaynaması için gerekli 

sürede kemiğin ameliyat edilen bölgesi-

ne ağırlığın gelmemesi gereklidir. Yeterli 

kaynamadan sonra tam olarak basmaya 

izin verilir. Bu durum genellikle 4-6 hafta-

yı geçmez. 

Şekil bozukluğunda ayağın bozulan 

kısmı ve miktarına göre farklı ameliyat-

lar yapılır. Ameliyatın tipi ameliyat öncesi 

film, muayene ve gerekirse ek inceleme-

lerle belirlenir. Sadece estetik kaygılarla, 

şişliği alma ameliyatları bazen hastaların 

tercihi, bazen de doktorların tercihi olarak 

uygulanabilmektedir. Sadece şişliği alma 

sonrası şekil bozukluğunun tekrarlaması 

kaçınılmazdır. Estetik kaygılarla yapılan 

işlemler dışında bu ameliyatlardan sonra 

nüks, yani şekil bozukluğunun tekrarla-

ması beklenen bir durum değildir. Tedavi 

sonrası genellikle ağrısız, daha düzgün, 

yürümede sorun yaratmayan ayaklar 

elde edilmektedir. Hasta memnuniyeti 

bu ameliyatlardan sonra,  4-6 ayın so-

nunda genellikle % 60-90 arasıdır. 

Opr. Dr. Cuma Kılıçkap
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

AYAK BAŞPARMAK 
ŞEKIL BOZUKLUĞU
“HALLUKS VALGUS”
Ayak şekil bozuklukları içerisinde düztabanlıktan sonra en yaygın görülen şekil bozukluğu, ayak 
başparmağının şekil bozukluğudur. Hafif şekillerinde, görünüm problemi dışında soruna yol 
açmaz. Ancak ileri formlarında ağrı ve ayakkabı giymekte zorlanma gibi ciddi şikâyetlere yol 
açar.  Yürümeyi engelleyebilir, çirkin bir ayak yapısı gösterebilir.

Normal Halluks Valgus
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YUMUŞAK DOKU ROMATIZMASI 

FIBROMIYALJI

sahapdemirbogan@centralhospital.com

Uzm. Dr. Şahap Demirboğan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji sendromu kronik bir 

kas-iskelet sistemi hastalığıdır. Halk 

arasında kas romatizması olarak bili-

nen fibromiyaljinin en belirgin özelli-

ği sırtta, boyunda, omuzlarda ve kal-

çalarda belirgin derecede hissedilen 

yaygın kas ağrılarıdır. Hastanın yaşam 

kalitesini ciddi ölçüde düşüren bir sağ-

lık problemi olduğundan mutlaka te-

davi edilmelidir. 

Fibromiyalji hastalarının % 75 – 

100’ünde yaygın kas – iskelet ağrıları 

ve tutukluk vardır. Vücudunun her ye-

rinde ağrı ve şişlikler olduğunu belir-

ten hastaların oranı % 60 kadardır. Kas 

– iskelet dışı şikâyetler ise günün bü-

yük çoğunluğunda yorgunluk ( % 85), 

sabah uykusunu alamadan kalkma  

(% 80), ellerde ve ayaklarda uyuşma-

lardır (% 65). Bu şikâyetlere ilaveten 

daha az oranda (% 45 – 50) anksiye-

te (kaygı, korku vb), baş ağrısı, göğüs 

ağrısı, karın ağrısı, sancılı adet görme 

ve irritable bağırsak hastalığı (huzursuz 

bağırsak sendromu) gibi durumlar da 

görülebilir. 

Fibromiyalji Kimlerde ve 
Neden Görülür?

Fibromiyalji toplumun yaklaşık yüz-

de 2’sinin yaşadığı bir sağlık sorunudur. 

Yaş ve cinsiyet farkı gözetmeyen bu 

hastalık, en sık 25 – 55 yaş aralığında 

görülmektedir. Ayrıca erkeklere naza-

ran kadınlarda daha fazla fibromiyaljiye 

rastlanır. Her 10 kadına karşılık yalnızca 1 

erkekte fibromiyalji gözlemlenir. 

Fibromiyalji mükemmeliyetçi ve işi-

ni aşırı titiz yapan kişilerin hastalığıdır. 

İş yaşamındaki başarısızlık, boşanma, 

sevilen bir kişinin vefatı, travmalar, sı-

kıntılı bir hastalık atlatma gibi durumlar 

sonrası görülen fibromiyaljilere, primer 

fibromiyalji denir. Bu hastalık kanser, 

enfeksiyon ve eklem iltihabı gibi başka 

bir hastalığa eşlik ederse, bu duruma da 

sekonder fibromiyalji denir. 

Tanısı Nasıl Konur?

Amerikan Romatoloji Cemiyeti’nin 

tanı kriterleri olarak kabul ettiği 18 

duyarlı nokta vardır. Bu noktalar vü-

cudun değişik bölgelerinde iki taraflı 

bulunur. Bu noktalardan 11 ve daha 

fazlasında duyarlılık varsa ve 3 aydan 

fazla zamandır devam ediyorsa fibro-

miyalji tanısı konulabilir. Hastanın psi-

kolojisini ve hassasiyetini göz önüne 

alarak 10 farklı kontrol noktası tespit 

edilmiştir. Normalde bu noktalarda 

ağrı olmaması gerekir. Ancak hasta 

bu noktalara da aynı basınç şiddetiy-

le bastırınca ağrı hissediyorsa ve bu 

kontrol noktalarından 3 ve fazlasında 

duyarlılık varsa fibromiyalji tanısına 

kuşkulu yaklaşılır.

Fibromiyalji Nasıl 
Tedavi Edilir?

Fibromiyaljili hastaların tedavisi-

ne yaklaşım multidisipliner olmalıdır. 

Tedavideki amaç ağrıları gidermek, 

uykuyu düzenli hale getirmek ve 

hastayı tekrar topluma kazandırmak-

tır. Hastalığın tedavisinde uygulanan 

başlıca yöntemler şunlardır:                                        

Eğitim: Fibromiyalji sendromu, 

hastaya tüm yönleriyle öğretilmelidir. 

Ilaç tedavisi: Hastanın ağrısını 

keserek normal uyku düzenine girme-

sine yardım eden, düşük dozlu dep-

resyon ilaçlarından fayda sağlanabilir. 

Egzersiz: Yapılan araştırmalar 

düzenli egzersiz hareketlerinin fibro-

miyaljiden kaynaklanan ağrı, halsiz-

lik ve uyku bozukluğuna iyi geldiğini 

göstermektedir.

Fizik tedavi cihazları ve kaplı-
calar: Fizik tedavi cihazları ve kap-

lıcaların, tedavide önemli bir yeri 

vardır. Bu sayede hasta, egzersizleri-

ni daha kolay ve başarılı bir şekilde 

yapabilir.

Fibromiyalji mükemmeliyetçi ve işini aşırı titiz yapan kişilerin hastalığıdır. İş yaşamındaki 
başarısızlık, boşanma, sevilen bir kişinin vefatı, travmalar, sıkıntılı bir hastalık atlatma gibi 
durumlar fibromiyaljiye yol açabilir.
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TIROID KONTROLLERINI 
IHMAL ETMEYIN

Endokrinoloji bilgi ve 

randevusu için  

444 77 99  

numaralı telefondan bize 

ulaşabilir veya  

info@centralhospital.com  

adresinden iletişime 

geçebilirsiniz.

Bahar aylarında yaşanan ani sıcaklık değişimleri metabolizmanın yavaşlamasına neden 
olabilir. Bu durumdan en çok bağışıklık sistemi etkilenir. Bağışıklık sisteminde oluşan 
değişimler tiroid hastalıklarına yol açabilir.
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Değişen Hava Şartları 
Tiroid Hastalıklarına 
Yol Açabilir

Bahar aylarında yaşanan hava 

değişimleri, vücudu ve genel sağlığı 

etkileyen en önemli nedenlerden bi-

ridir. Ani değişen hava şartları ve kısa 

süreli ısı farklılıkları vücudun bu süre-

ce alışmasını zorlaştırır. Bu durum da 

vücudun strese girmesine yol açarak 

savunma sistemini zayıflatabilir. Ba-

har aylarında en çok bağışıklık sistemi 

olumsuz yönde etkilenir. Bağışıklık sis-

temi dengesinde yaşanan değişimler 

de tiroid hastalıklarına zemin hazırla-

yabilir. Özellikle bağışıklık sistemi mev-

cut düzeninden çıkarak, tiroid bezine 

ciddi hasar verebilir. 

Tiroid Yetmezliği Geç 
Fark Edilebilir

Ağrı, ateş veya başka bir semp-

tomla kendini belli etmeyen bu hasar 

kolayca tespit edilemediğinden tiroid 

yetmezliği riski de meydana gelebilir. 

Tiroid yetmezliği oluştuğunda ise has-

talık çoğunlukla geç fark edilir. Bu se-

beple tiroid hormonlarının üretiminde 

azalmaya işaret eden belirtilerin çok 

iyi bilinmesi gerekir. 

Uzm. Dr. Salim Bereket
Dahiliye Uzmanı

salimbereket@centralhospital.com

Bu Belirtilere Dikkat!

Tiroid hormonlarındaki üretimin 

azaldığına işaret eden bazı durumlar 

vardır. Bunlar ani başlayan ve şiddetli 

kabızlık, üşüme, saç dökülmesi/kırıl-

ması, ciltte solukluk, ayaklarda ve yüz 

bölgesinde mumsu mat bir solgunluk, 

adet düzensizliği, libido problemleri, 

kilo vermede zorluk çekmedir. Bunla-

rın yanı sıra uykuda düzensizlik, unut-

kanlık, yorgunluk, halsizlik, kas ve ek-

lem ağrıları da diğer belirtilerdir.

Baharda Mutlaka 
Tiroid Hormon 
Tetkikleri Yapılmalı

Tiroid hormon tetkiklerinin bahar 

aylarında yaptırılması oldukça önem-

lidir. Eğer hastaya tiroid hastalığı ta-

nısı konduysa ve hasta ilaç tedavisine 

başladıysa mevsim geçişlerinde daha 

özenli davranılması gerekir. Çünkü ba-

har aylarında metabolizma hızı olum-

suz etkilenir ve tiroid hormon denge-

sinde değişiklikler meydana gelebilir. 

Tiroid Hormonu Hapları 
Yanlış Kullanılmamalı

Birçok hasta tiroid bezi hastalıkla-

rını tedavi etmek için tiroid hormonu 

haplarını kullanıyor. Ancak bu ilaçlar 

konusunda çok fazla bilgi sahibi olun-

madığından yanlış uygulamalar da ya-

pılabiliyor. Bu uygulamalardan biri de 

tiroid haplarının tok karnına alınması-

dır.  Oysa bu ilaçlardan en iyi sonucu 

elde edebilmek için hapların sabah aç 

karnına alınması gerekiyor. İlaç alındık-

tan en az 20 – 30 dakika sonra aç kar-

nına durulması daha uygun olur. 

Tiroid hormonu hapları hakkında 

halk arasında doğru bilinen bazı yan-

lışlar vardır. Bunlardan en önemlileri 

ilaçların kilo aldırabilmesi, tüylenme-

ye sebep olabilmesi ve kemik erimesi 

problemlerine yol açabilmesidir. Bili-

nenin aksine tiroid hormonu hapları 

kilo aldırmaz, tüylenmeye yol açmaz 

ve kemik erimesine sebep olmaz. Bu-

radaki en önemli nokta bu ilaçları kul-

lanırken doz aşımının yapılmamasıdır. 

Özellikle 50 yaş ve üzeri hastaların 

ilaveten kalsiyum desteği de almaları 

gerekir.

Beslenme ve Yaşam 
Şekli Önemli

Tiroid hastalıklarından koruna-

bilmek için beslenmeye ve yaşam 

şekline çok dikkat edilmelidir. Tiroid 

hormonlarının temel bileşeni iyot ol-

duğundan çocukluk döneminden iti-

baren yeterli derecede iyot alınmalıdır. 

Yeşil yapraklı sebzeler, süt, yumurta ve 

deniz ürünlerinde bol miktarda iyot 

bulunur. 

Unlu, şekerli ve karbonhidratlı yiye-

cekler az tüketilmelidir. Haftada en az 1 

defa mevsime uygun balık yenmelidir. 

Sigara alışkanlığı var ise de mutlaka 

bırakılmalıdır. Sigara tiroid hormonları-

nı azaltacağından bağışıklık sistemini 

zorlayabilir. Kilo problemi yaşanıyorsa 

doktor kontrolünde diyete başlanma-

lıdır. Ayrıca tiroid bezinin daha hızlı 

çalışması için de düzenli egzersiz ya-

pılmalıdır.

KAPAK HABERİ

KAPAK HABERİ



Ortodonti bilgi ve  

randevusu için  

444 77 99  

numaralı telefondan bize 

ulaşabilir veya  

info@centralhospital.com  

adresinden iletişime 

geçebilirsiniz.

Gülümsetmek bir sanattır ve bu sanatı en iyi icra edenler ortodonti uzmanlarıdır. Ortodontik 
tedavi, daha sağlıklı bir ağız ve daha hoş bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, dişlerin bir ömür 
boyu sağlam kalabilmesine yardımcı olur.

Ortodonti, diş hekimliğinin diş ve 

yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi 

ile ilgilenen bilim dalıdır. Ortodontinin 

asıl amacı diş, çene ve yüz bölgesini 

ilgilendiren bozuklukların oluşması-

nı önlemektir. Aynı zamanda mevcut 

bozuklukların ilerlemesini durdurmak, 

tedavi etmek ve bununla birlikte iyi bir 

estetik ve fonksiyon (ısırma, çiğneme, 

konuşma, gülme) sağlamaktır.

Neden Ortodontik 
Tedavi Görülmelidir?

Ortodontik tedavi, daha sağlıklı bir 

ağız ve daha hoş bir görünüm kazan-

dırmanın yanı sıra, dişlerin bir ömür 

boyu sağlam kalabilmesine yardımcı 

olur. Çapraşık dişlerin temizlenmesi 

zordur. Kötü kapanış diş yüzeylerinde 

aşınmalara, çiğneme, konuşma gibi 

fonksiyonlarda zorluklara ve dişleri 

destekleyen kemik ve diş eti yapıla-

rında aşırı strese sebep olabilir. Teda-

vi edilmediğinde, birçok problem za-

manla daha ciddi hale dönüşerek ileri 

zamanda daha karmaşık ve zor tedavi 

gereksinimleri doğurabilir.

Çocuklar İlk Olarak 
Ne Zaman Ortodontik 
Kontrolden Geçmelidir?

AmericanAssociation of Orthodon-

tics çocukların 7 yaşını geçmeden orto-

dontik kontrolden geçmelerini tavsiye 

etmektedir. Ortodonti uzmanı, henüz 

çocuğun ağzında süt dişleri varken 

çene ve diş gelişimindeki problemleri 

yakalayabilir. Anormal durumun erken 

tespit edilmesi önemlidir çünkü bazı 

ortodontik problemler erkenden teşhis 

edildiğinde tedavisi çok daha kolay ol-

makta ve gelecekte komplike ve mali-

yetli tedavi olma olasılığı azalmaktadır. 

İskeletsel bozukluklar ancak çocuğun 

büyüme gelişim dönemi bitmeden çö-

zülebilir. Pek çok ortodonti hastasının 

aktif tedavisi 9-14 yaşları arasında baş-

lar.

Kimler Ortodontik 
Tedavi Görebilir?

Geçmişte ortodontik tedavinin 

sadece çocuklar için olduğu görüşü 

hâkimdi. Günümüzde ise ortodonti 

hastalarının yaklaşık % 30’u erişkin 

bireylerden oluşmaktadır. Sağlıklı bir 

kapanış, 16 yaşında olduğu kadar 60 

yaşında da aynı öneme sahiptir. Yaş, 

ortodontik tedavi için değerlendirile-

cek bir kriter değildir. Sağlıklı dişler her 

yaşta hareket ettirilebilir.

Yeni gelişen sistemler yetişkin has-

taların ortodontik tedaviye olan bakış 

açısını günden güne değiştirmektedir. 

Daha estetik sistemlerin varlığı, yetişkin 

hastaların ortodontik tedavilere daha 

olumlu bakmalarını sağlamaktadır. Şef-

faf braketler ya da tamamen dişin arka 

yüzeyine yapıştırılan lingual sistemler, 

ortodontik tedavi sırasında klasik telle-

rin neden olduğu hoş olmayan görün-

tüyü engellemekte ve estetik açıdan 

daha konforlu bir tedavi süreci sun-

maktadır.

 

Diş Teli Dişleri 
Çürütür mü?

Diş tellerinin direk diş çürüklerine 

neden olmadığı bilimsel olarak ka-

nıtlanmıştır. Fakat ortodontik tedavi 

sırasında yetersiz ağız bakımı yaygın 

çürüklerin oluşmasına neden olur. Or-

todontik tedavi süresince doğru teknik-

le ve yeterli sıklıkla yapılan ağız bakımı 

diş ve diş eti sağlığını korumakta ve 

tedavi süresince istenmeyen problem-

lerin oluşmasını engellemektedir.

Ortodontik Tedavi Ne 
Kadar Sürer?

Ortodontik tedavi istenilen sonuca 

ulaşılana kadar devam eder. Aktif orto-

dontik tedavi bir ile dört sene arası  sü-

rebilirken, ortalama iki senede biter. 

Bazı bireyler biyolojik yapılarından do-

layı tedaviye diğerlerinden daha hızlı 

ya da daha geç cevap verebilir. Ayrıca 

önleyici ve erken tedaviler sadece bir 

kaç ay sürebilir. 

Tedavi Bittikten Sonra 
Dişler Geri Döner mi?

Aktif ortodontik tedavi bittikten son-

ra, braketler çıkartılır. Bir sonraki aşama 

pekiştirme dönemidir. Pekiştirme apa-

reyleri dişeti, kemik ve kasların  yeni ko-

numlarına adaptasyon gösterene kadar 

dişlerin yerlerinde tutulmasını sağlar. Pe-

kiştirme aygıtları tavsiye edildiği şekilde 

kullanılmalıdır aksi takdirde dişler eski 

konumlarına geri döner ve ortodontik 

tedaviyle ulaşılan  sonuçlar boşa gider. 

Pekiştirme apareyini ne kadar tak-

manız gerektiğine doktorunuz karar ve-

recektir. Hastaya göre bu süreçte farklılık 

görülebilir. Pekiştirme dönemi tedavinin 

önemli bir aşamasıdır ve ihmal edilme-

melidir. Unutulmamalıdır ki pekiştirme 

apareyleri yalnızca ağızdayken ve veri-

len talimatlara uyulduğu zaman etki et-

mektedir. 

Dt. Ebru Ademci
Ortodonti Uzmanı 

Misafir  
Yazar
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HUZURSUZ BACAK 
SENDROMU
Huzursuz Bacak 
Sendromu Nedir?

Huzursuz bacak sendromu (HBS), 

hastanın uzun süre hareketsiz kaldığı 

durumlarda ya da uykuya geçiş sırasın-

da bacaklarda ortaya çıkan rahatsız edici 

hisler olarak tanımlanır. Bu sendrom kişi-

lerin uyku kalitesini büyük ölçüde etkile-

diğinden uyku bozukluklarının da önemli 

sebeplerinden biridir. 

Daha Çok Kimlerde ve 
Neden Görülür?

Huzursuz bacak sendromu, genel 

olarak orta ve ileri yaş hastalığıdır ve 

cinsiyet farkı yoktur. Hastalık nadiren 

çocuklarda da görülebilir. Hastalıkla ilgili 

ilk belirtiler gençlik çağlarında başlamış 

olsa bile şikâyetler zaman içerisinde ar-

tabilir. Bu nedenle de uzman bir hekime 

danışılması genellikle orta yaşlarda olur. 

Huzursuz bacak sendromu olgularının 

bir kısmında genetik özellik bulunur. 

Genetik faktör dışında huzursuz ba-

cak sendromuna yol açabilen bazı hasta-

lıklar da vardır. Özellikle kansızlık, kronik 

böbrek veya akciğer hastalıkları, şeker 

hastalığı ve periferik nöropati gibi rahat-

sızlıklar huzursuz bacak sendromuna 

zemin hazırlayabilir. Bunların haricinde 

gebelik ya da ilaç kullanımı da (özellikle 

psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kulla-

nılan ilaçlar) huzursuz bacaklara sebep 

olabilir.

Belirtileri Nelerdir?

Hastaların bacaklarındaki rahatsız 

edici hissi tarif etmesi bazen güç olabilir. 

Çünkü bu his ağrı şeklinde değildir. Bu 

sebeple hastalar bacaklarındaki sorunu 

karıncalanma, çekilme, gerilme, iğnelen-

me, yanma ve bacaklarda tüylerin ür-

permesi şeklinde ifade etmeye çalışırlar. 

Hastalarda bu şikâyetler istirahat eder-

ken, uzanırken ya da otururken başlar. 

Hastalar bacaklardaki bu garip duyguyu 

gidermek için bacaklarını sürekli hareket 

ettirme ihtiyacı hisseder. Yürüme veya 

germe gibi hareketler sonucu da bacak-

lardaki his kısmen ya da tamamen düze-

lir. Huzursuz bacak sendromu genellikle 

her iki bacakta birden hissedilir. Kollar ise 

Uzm. Dr . Gamze Eroğlu Arığ
Nöroloji Uzmanı

gamzeerogluarig@centralhospital.com

bu durumdan nadiren etkilenir. Hasta-

lardaki bu belirtiler akşam saatleri veya 

gece uykuya dalmadan önce daha fazla 

görülür.

Tedavisi Var mıdır?

Tedaviden önce huzursuz bacak 

sendromuna sebep olabilecek faktörler 

araştırılır. Hastanın öyküsü öğrenilir ve 

nörolojik muayene ile birlikte hastaya 

ayrıntılı kan tahlilleri yapılır. Hastalığa ne-

den olabilen faktörler  araştırılırken EMG 

incelemesi yapılır. Tüm bu tetkikler ile be-

raber hastanın uyku bozukluğu için uyku 

testi yapılabilir. 

Huzursuz bacak sendromu tedavi-

sinde parkinson hastalığında alınan ilaç-

lar kullanılır. Ancak bu ilaçlar geleneksel 

dozlara göre oldukça düşük miktarlarda 

kullanılır. Huzursuz bacak genellikle ilaç 

tedavisine çok iyi yanıt verir. Hastalığın 

demir metabolizması ile ilişkisi olabile-

ceğinden gerektiği durumlarda hastaya 

demir takviyesi yapmak tedavinin yara-

rını artırabilir. Huzursuz bacak sendromu 

hastalarının çoğunluğunda uyku halin-

deyken periyodik bacak hareketleri mev-

cuttur. Bu tekrarlayıcı hareketler uyku 

testi sırasında kaydedilebilir.

Hastaların Yaşam 
Alanlarında Neler 
Yapmaları Önerilir?

Huzursuz bacak sendromu tehlike-

li bir hastalık değildir. Ancak hastanın 

uyku ve yaşam kalitesini olumsuz yönde 

etkiler. Bu sebeple hastalar için uyku-

ya dalmak ve uykuyu kaliteli bir şekilde 

sürdürebilmek zordur. Ayrıca uzun yol 

seyahatleri, toplantı, konser ya da tiyatro 

gibi etkinlikler sırasında uzun süre otur-

mak da çok güç ve sıkıntı verici olabilir. 

Düzenli bir uyku rutini sağlanamadığı 

için bu hastalarda sabah yorgun kalkma, 

günlük aktiviteler sırasında isteksizlik, 

depresyon, sinirlilik, dikkat eksikliği, kon-

santrasyon bozuklukları ve unutkanlığa 

da rastlanabilir.  

Huzursuz bacak sendromu hasta-

ları yaşamlarında yapacakları birkaç 

değişiklikle şikâyetlerini azaltabilirler. Bu 

sendromda en çok uyku problemleri 

yaşandığından hastalar kendilerine ide-

al bir uyku ortamı hazırlayabilir. Sessiz 

ve rahat bir uyku alanı, her gece aynı 

saatte uyumak ve aynı saatte uykudan 

kalkmak gibi düzenlemeler hastalığın 

semptomlarını azaltabilir. Düzenli yapılan 

fiziksel hareketler de hastalara oldukça 

fayda sağlar. Ancak yapılacak egzersizle-

rin orta seviyede ve çok geç saatlere bı-

rakılmadan bitirilmesi gerekir. Aksi halde 

şikâyetler artabilir.

Birçok hastalıkta olduğu gibi huzur-

suz bacak sendromunda da beslenme 

düzenine dikkat edilmelidir. Sigara ve 

alkol hastalığı tetikleyebileceğinden ke-

sinlikle kullanılmamalıdır. Kahve, çay ve 

asitli içeceklerden de uzak durulmalıdır. 

Şikâyetlerin başladığı zaman ılık bir duş 

ya da bacaklara yapılacak masaj da ya-

rarlı olabilir.
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Opr. Dr. Yusuf Temiz
Üroloji Uzmanı

yusuftemiz@centralhospital.com

OBEZITE,  
“IDRAR  KAÇIRMAYI” 

TETIKLIYOR

Yetişkinlerde İdrar 
Kaçırmanın Nedenleri 
Nelerdir? 

İdrar kaçırma bayanlarda ve erkek-
lerde olmak üzere iki gruba ayrılmak-
tadır. Kadınların yaklaşık yüzde 20 
ila 30’unda idrar kaçırma hastalığına 
rastlanmaktadır. Genç kadınların yüzde 
20-30’unda, orta yaşlı kadınların yüzde 
30-40’ında, yaşlı kadınların ise yüzde 
30-50’sinde idrar kaçırma gözlenmek-
tedir. Erkekler de ise idrar kaçırma 
kadınlara göre yarı yarıya daha azdır. 
Ortalama erkeklerin yüzde 3-11’inde 
idrar kaçırma vardır. Erkeklerde yüzde 
40-80 sıkışma tipinde, yüzde 10-30 ka-

rışık tipte, yüzde 10’dan az baskı tipinde 
idrar kaçırma vardır. Sıkışma tipinde id-
rar kaçırma daha çok BPH’ya bağlı aşırı 
aktif mesanede olurken, baskı tipinde 
prostat ile ilgili ameliyatlar sonrası, nö-
rolojik yaralanmalar sonrası daha çok 
olmaktadır.

Obeziteye Dikkat!
Yaş, hamilelik sayısı, doğum yönte-

mi, obezite, sigara, kronik öksürük, ka-
bızlık, mesane hastalıkları, menapoz ve 
pelvik cerrahiler idrar kaçırmayı etkile-
yen genel faktörlerdir. Pek çok kadının 
ortak sorunu olan idrar kaçırmayı en 
çok obezite etkiler. Karın içi basıncının 
artması şişman kadınlarda idrar kaçır-

ma problemine yol açar. Genç ve orta 

yaşlı bayanlarda baskı tipinde idrar ka-

çırma, yaşlılarda ise karışık tipte idrar 

kaçırma daha çok olmaktadır. 

Böbrek Yetmezliğine Yol 
Açabilir

Yetişkinlerde idrar kaçırmanın ge-

nelde dört tipi vardır. Sıkışma tipinde 

idrar kaçırma, baskı tipinde idrar kaçır-

ma, karma tipte idrar kaçırma ve taşma 

tipinde idrar kaçırma. Bu dört tipin teş-

hisi ve tedavisi birbirinden çok farklıdır. 

İdrar kaçıran hastanın kaçırma sebebi 

eğer mesanenin tam boşalamaması 

ve dolayısıyla böbrekleri etkileyen bir 

durumsa önemli sorunlar doğurabilir. 

Bu durum böbrek yetmezliğine neden 

olabilir. İdrar kaçırma tedavisinde en 

önemli nokta kaçırma tipini doğru teş-

his etmektir. Ayrıca idrar kaçıran insan-

larda suyu az içtiklerinde az kaçıracak-

ları düşüncesi oluştuğundan suyu az 

tüketmektedirler. Bu da diğer hastalık-

lara sebebiyet verir. 

Sosyal Hayattan 
Soyutluyor

İdrar kaçıran insanların depresyo-

na yatkın oldukları, insani ilişkilerle ilgili 

sorun yaşadıkları, sosyal aktivitelerden 

uzak durdukları gözlenmektedir. İleriki 

yaşlarda idrar kaçırmaya sebep olabile-

cek çok fazla belirti bulunmamaktadır. 

Yeni doğan dönemindeki spinal kord 

hastalıkları üriner sistemi yakından il-

gilendirdiği için o açıdan da değerlen-

dirilmesi gerekmektedir. İdrar kaçırma-

nın tedavisi tamamen sebebe yönelik 

olmaktadır. Genel olarak idrar kaçırma 

eğer sıkışma tipindeyse ilaçlarla, baskı 

tipindeyse cerrahi yöntemlerle olmak-

tadır. Stresli insanlarda sıkışma tipinde 

idrar kaçırmalar daha fazla görülür. Bu 

sorun karşısında kişi psikolojisini boza-

cak kadar etkilenmişse yardım alması 

faydalı olur.

İdrarını tutamama yetişkinlerde sosyal yaşamı zorlaştıran, gerek fiziksel gerekse de psikolojik birçok 
hastalığa neden olan en önemli sağlık sorunlarından biri. Yetişkinlerde aşırı kilo alımına bağlı olan 
obezite, halk arasında “alt ıslatma” olarak bilinen idrar kaçırma problemini tetikliyor.



Gebelikte Omega 3 ve Omega 6 içeren besinleri tüketmek, anne ve bebek sağlığı açısından çok 
önemlidir.  Gebelik boyunca Omega 3 desteği alan annelerin bebeklerinin, ortalama 172 gram 
daha ağır, 0.7 cm daha uzun ve baş çevrelerinin 0.5 cm daha geniş olduğu gözlemlenmiştir.

• Somon
• Karides
• Konserve 
• Light ton balığı
• Yayın balığı

• Köpekbalığı
• Kılıç balığı
• Uskumru
• Kral uskumru 
Gebelikte yenmemeli!

Düşük seviyede cıva 
içeren balıklar:

Yüksek seviyede cıva 
içeren balıklar: 

GEBELIKTE OMEGA 3  
VE OMEGA 6 ÖNEMLI 

Omega 6 Ailesi:
Linoleik asit: (Ayçiçek, mısır, soya 

fasulyesi, yeşil yapraklı sebzeler, kabuk-
lu yemişler, tohumlar). Gamalinoleik 
asit: Çuha çiçeği yağı, siyah Frenk üzü-
mü yağı. Araşidonik asit: Yumurta sa-
rısı, etler (özellikle sakatat).

Omega 3 Ailesi: 
Alfa Linoleik asit: Keten, kanola, 

soya fasulyesi ve ceviz, kabuklu yemiş-
ler, tohum. Eikosapentaenoik asit:  
Balık yağı, ton balığı, sardalye, somon, 
uskumru, yılan balığı. Dokosaheksa-
enoik asit: Ton balığı, yılan balığı, so-
mon, uskumru. 

Omega 6 ailesinden alfa linoleik asi-
din, EPA ve DHA’ya dönüşmesi için çok 
fazla miktarda tüketilmesi ve çok uzun 
bir süre beklenmesi gerekir. Bu neden-
le gebelikte EPA + DHA alımı daha de-
ğerlidir. 

Gebelikte Omega 3 
Neden Önemlidir?

Özellikle sinir sistemi ve büyüme baş-
ta olmak üzere fetal gelişim için gebelik 
boyunca uzun zincirli yağ asitlerinin ye-
terince alınması çok önemlidir.  

Uzun zincirli yağ asitleri nöronların 
oluşumu, sinapsların gelişimi ve hücre 
farklılaşması ile çoğalmasını düzenleyen 
genlerin ekspresyonunda önemli roller 
oynar.  

DHA, ceninin beyin ve retinasının ge-
lişimi için şarttır. DHA ve araşidonik asit, 
beyin ve retinanın fosfolipid içeriğinin 
üçte birinden fazlasını oluşturur. Fetusun 
beyin gelişim hızı 3. trimesterde en yük-
sek düzeyine çıkar ve bu hız erken gebe-
lik döneminde de sürer.   

Sadece Bebek İçin Değil 
Anne İçin de Önemli

Gebelikte annenin yağ asidi kon-
santrasyonu yüzde 40,  Omega 3 dü-
zeyi yüzde 52 azalır.

Gebelikte bebeğin gereksinimleri-
nin yanında, anneninkiler de karşılan-
malıdır. Yeterli alım olmadığında anne-
nin depolarının bebek için harcandığı 
bilinmektedir, ancak annede depola-
nan Omega 3 miktarı yüksek değildir. 

Gebelikte Omega 3 
Etkisi

EPA ve DHA içeren balık yağı pre-
paratlarıyla yapılan desteğin gebelik 
süresini ve doğum ölçülerini (ağırlık, 
boy, kafa çevresi) olumlu etkilediği bil-
dirilmektedir. 

Klinik çalışmalarda gebelik süresi-
nin ortalama 2,5-6 gün kadar uzadığı 
belirtilmiştir. 

Gebelik boyunca Omega 3 desteği 
alan annelerin bebeklerinin ortalama 
172 gram daha ağır, 0.7 cm daha uzun 
ve baş çevrelerinin 0.5 cm daha geniş 
olduğu gözlemlenmiştir.

34 haftadan önce doğan bebek ora-
nı da anlamlı ölçüde düşük ve bebek-
lerin hastanede kalma süresi anlamlı 
derecede kısa olmuştur. 

Hamileler yeteri kadar Omega 3 
yağ asidi tüketmezlerse prematüre do-
ğum riski ile karşı karşıya kalabilirler. 
Günde 150 miligramdan düşük miktar-
da EPA+DHA tüketen kadınların prema-
türe doğum riskinin en yüksek düzeye 
ulaştığı bildirilmiştir. 

Hamilelik ve emzirme dönemi bo-
yunca Omega 3 yağ asitlerinin bebek 

tarafından vücutta fazla tüketilmesi, 
perinatal depresyon riski ile bağlantılı 
bulunmuştur. Anne bebek etkileşimi-
ni olumsuz etkiler. Anneye Omega 3 
desteği yapılmasının bebekteki alerjik 
hastalıkları (atopik egzama, yumurta 
alerjisi) azalttığı düşünülmektedir. 

Günlük Önerilen 
Miktar

Hamilelerin günlük besinlerine ilave 
olarak günde 500-1000 mg Omega 3 
desteği almaları uygun bulunmuştur.

Omega 3 için balık yağının, balığın 
gövdesinden üretilmiş olanları (asit 
body oil) tercih edilmelidir. 

Balık karaciğerinden üretilmiş olan 
(codliver oil) balık yağlarının özellikle 
gebeliğin ilk aylarında tercih edilmesi 
uygun değildir. 

 Opr. Dr. Cengizhan Kolata
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

 cengizhankolata@centralhospital.com

Ceviz 
bilinenin 

aksine gerçek bir 
Omega 3 kaynağı 
değildir. Omega 3 
açısından faydalı 

olabilmesi için kilolarca 
tüketilmesi gerekir.



Bebeklerin görme gelişimi anne karnında başlar. Ancak diğer duyu organlarına göre en geç 
görme duyuları gelişir. Bebekler ilk doğdukları andan itibaren çok az bir görme becerisine 
sahip olsalar da zaman içerisinde görme duyuları hızlanır.
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Göz Gelişimi Anne 
Karnında Başlar

Bebeklerin göz gelişimi anne kar-

nındayken gebeliğin erken evresinde 

başlar. Diğer duyu organlarına nazaran 

en son gelişen duyu sistemi görmedir. 

Bebekler 25. haftadan itibaren görsel 

uyaranlara (ışık gibi) yanıt verirler. Ayrı-

ca göz kapağında hareketlenmeler de 

bu dönemde gerçekleşir. 

Yenidoğanlarda Görme 
Becerisi Azdır

Yeni doğan bir bebeğin görme be-

cerisi önceleri oldukça azdır. Görme 

gelişimi doğumla birlikte başlar ve be-

bek 13-15 aya gelene kadar da devam 

eder. Yeni doğan bebekler doğdukları 

ilk birkaç ay boyunca görme beceri-

lerini çok hızlı bir şekilde geliştirirler. 

Tabii bu duruma zemin hazırlayan ha-

reketler ve fiziki çevre de bebekler için 

önemli uyaranlardır. 

Bebeğin retinası ve beyindeki sinir 

hücreleri tam olarak gelişmediğinden, 

doğum sonrası çevrelerindeki her şeyi 

siyah, beyaz ve gri tonlarda görürler. 

Yeni Doğan Bebeklerin 
0-12 Ay Görme Gelişimi 
Nasıl Olur?

0-4 ay arası: Bebekler 0-4 ay arası 

sadece bir kol boyu mesafesindeki nes-

nelere odaklanabilirler. Sonrasında bu 

nesneler daha yakınlarına getirildiğin-

de bakışları sabitlenir. Zaman geçtikçe 

de hareket halindeki cisimleri takip et-

meye başlarlar. Bu sayede her iki göz 

birlikte çalışır ve gelişir. 

4-6 ay arası: Bebeklerin bu dö-

nemde normal gelişimlerine bağ-

lı olarak motor becerileri de ar-

tar. Bebek artık dönebilir, bir yere 

tutunarak kalkabilir ve hareketlerini 

kontrol edebilir. El-göz arasındaki bağ-

lantı 4-6 ay arasında gelişmiş olur.  

Bu sebeple bebekler herhangi bir nes-

neyi yakalayabilir, uzanıp alabilir ve ta-

kip edebilirler. 

6-8 ay arası: Emekleme süreci be-

bekler için yeni bir dönemin de başlan-

gıcıdır. Çünkü bebek kendi bedeni ve 

karşısında gördüğü cismin arasındaki 

büyüklüğü, oranı, şekli ve konumu hak-

kında fikir sahibi olmaya başlar. Bu sa-

yede dokunma ve algılama duyuları da 

gelişir. Bebekler bu dönemde jest ve yüz 

mimiklerini taklit edebilir, aynaya baka-

bilir, her yönü gözü ile takip edebilir.

8-12 ay arası: Bu dönemde bebek-

lerin fiziki çevreden öğrendikleri saye-

sinde görsel hafızaları da gelişmeye 

başlar. Mesafe ve uzaklığı değerlendi-

rebilirler. Yürümeye başladıklarında ise 

gözlerini beden hareketlerinden ba-

ğımsız bir şekilde kullanabilirler. 

Bebeğinizin Göz Gelişimi 
İçin Ona Yardımcı Olun

Bebeklerin göz gelişimine katkı sağ-

layabilmek için anne babaların da uy-

gulayabileceği bazı yöntemler vardır. 

Örneğin bebeğin odasına yeni eşya-

lar ekleme, nesnelerin yerlerini de-

ğiştirme, kısa aralıklarla bebeğin ya-

tağının yerini değiştirme gibi. Bebek, 

odasında dolaşırken ya da oyun oy-

narken onunla iletişim halinde olmak 

ve konuşmak da oldukça önemlidir. 

Ayrıca görsel uyaranı oluşturabilmek 

için bebeğin yatağına hareket eden 

ve dönen oyuncaklar asılabilir. 

İlk Göz Muayenesi 
Doğumdan Hemen 
Sonra Yapılmalı

Bebeklerde doğumdan itibaren 

ortaya çıkabilecek göz sorunlarının 

tespit edilebilmesi için doğumdan he-

men sonra göz muayenesi yapılmalı-

dır. Yeni doğmuş bebeklerde görüle-

bilen göz hastalıklarında erken teşhis 

ve tedavi oldukça önemlidir. Bebeğin 

ilk göz muayenesi uzman bir çocuk 

doktoru ya da aile hekimi tarafından 

gerçekleştirilir. Daha sonraki kontrol-

ler 6. ve 18. aylarda genel göz muaye-

nesi şeklinde uzman bir göz doktoru 

tarafından yapılmalıdır.

0-12 AY DÖNEMI 
BEBEKLERDE GÖZ  
GELIŞIMI NASIL OLUR?

Uzm. Dr. Zeyneb Gürbüz
Dermatoloji Uzmanı 

zeynebgurbuz@centralhospital.com

Opr. Dr. Hasan Küçükşahin
Göz Hastalıkları Uzmanı

hasankucuksahin@centralhospital.com



VÜCUDUN FAYDALI  
UYARANI “ATEŞ”

Uzm. Dr. Hasan Ünlütürk

hasanunluturk@centralhospital.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  

Bebeklerde ve çocuklarda görülen ateş, ebeveynlerin en tedirgin olduğu konuların başında geliyor. 
Ancak ateş, bilinenin aksine çocuk için zararlı bir faktör değil. Tam tersine çocukta gelişebilecek 
herhangi bir rahatsızlığın belirlenmesine ve erken önlem alınmasına yardımcı olur.
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Çocukların Vücut Isısı 
Daha Yüksek

Vücudun yaşamsal işlevlerini yeri-

ne getirilebilmesi için belirli bir sıcak-

lıkta olması gerekir. İnsan beynindeki 

hipotalamus (ön beyin) sayesinde iç 

vücut sıcaklığı kontrol edilir. Bu sebep-

le vücut normal şartlar altında dış orta-

mın sıcaklığından çok fazla etkilenmez. 

Hipotalamus termostat görevi üst-

lenerek vücut ısısını soğuk veya sıca-

ğa karşı dengede tutar. Normal vücut 

sıcaklığı 37,2 ile 37,7 derece arasında 

değişir. Vücut sıcaklığının bu değerler 

üzerinde olmasına yüksek ateş denir. 

Çocukların normal vücut sıcaklığı, ye-

tişkinlere nazaran biraz daha yüksektir. 

Bu gayet normal bir durumdur.

Ateş, Bağışıklık 
Sistemini Uyarır

Ateşin başlıca iki görevi vardır. Bun-

lar bağışıklık sistemini uyarmak ve sal-

dırgan mikroplarla savaşmaktır. Her-

hangi bir mikrop vücuda yerleştiğinde 

ilk olarak makrofaj (büyük yiyiciler) 

olarak adlandırılan hücreler mikropla 

savaşır. Bu hücreler daha sonra mik-

robu yok etmeye başlar. Makrofajlar 

tarafından uyarılan bağışıklık sistemi 

de pirojen (ateş yapıcı) maddenin sen-

tezlenmesine sebep olur. Bu sebeple 

vücut sıcaklığında artış yaşanır. 

Terleme, Titreme, El 
ve Ayakların Soğuması 
Ateş Belirtisi

Vücutta ateşin yükselmesiyle bazı 

bulgular görülmeye başlar. Titreme, 

terleme, ellerin ve ayakların soğuması, 

tüylerin dikenleşmesi ve tiroid uyarıcı 

hormonun tetiklenmesi gibi durumlar 

ateşin yükseldiğini işaret eder. Ayrıca 

terleme vücudun kendi kendini soğut-

ma mekanizmalarından biridir. Çocu-

ğun ateşi yükseldiğinde öncelikle üze-

rinde kalın giysiler varsa çıkarılmalıdır. 

Çünkü kalın ve hava aldırmayan kıya-

fetler vücut sıcaklığını dışarı geçirmez 

ve ateşin daha da yükselmesine sebep 

olur. Çocukta ateş yükselirken titreme 

olması normaldir, ateş düşerken de ter-

leme olur. 

Ateşe Enfeksiyonlar 
Sebep Oluyor

Ateşin birçok nedeni olabilir ancak 

en önemli etken genellikle enfeksiyon-

lardır. Çocuklar hayatlarının ilk 5-6 yılı 

içerisinde çok sık virüs enfeksiyonları-

na bağlı ateşli hastalıklar geçirebilir. Ço-

cukların savunma sisteminde bir sorun 

olmadığı sürece, geçirilen hafif dereceli 

enfeksiyonlar bağışıklık sistemlerini 

daha da güçlendirir. 

Ateşe sebep olabilen diğer faktörler 

ise ilaçlar (antibiyotikler, aspirin vb), aşı-

lar, diş çıkarma, tümörler, romatizmal 

hastalıklar ve transfüzyon reaksiyonla-

rıdır (kan nakli tepkimesi).

Ateş Vücut İçin 
Faydalıdır

Ateşin bilinenin aksine vücuda bir-

çok faydası vardır. Bunlar akyuvar sayı-

sını çoğaltma, antikor üretimini artırma, 

interferon salgısını artırma (virüslerin 

hücrelere saldırmasını önleme), mik-

ropların üremesini yavaşlatma ve bak-

terilerin demirle beslenmesini engelle-

mektir. 

Özetle ateş, hastalığın sadece bir 

parçasıdır. Bu sebeple de ciddi bir du-

rum olmadığı sürece vücut için faydalı 

bir uyarandır. Ayrıca ateşin derecesi ile 

hastalığın şiddeti arasında herhangi bir 

ilişki de yoktur.

Enfeksiyonlarla 
Savaşmak İçin Gerekli

Ateş, vücudun enfeksiyonlarla 

savaşma yöntemlerinden biridir. Ço-

cuğun her ateşi çıktığında doktora 

gidilmesini gerektirecek bir durum ol-

mayabilir. Dikkatli olmak şartıyla ebe-

veynler çocuğun ateşini kontrol altına 

alabilir. Ancak bazı durumlarda acilen 

doktor müdahalesi gerekebilir.

Çocuğun ateşi koltuk altından öl-

çüldüğünde 37,5 dereceyi geçiyorsa, 

kulaktan veya makattan ölçüldüğünde 

ise 38 derecenin üzerindeyse çocuğa 

ateş düşürücü verilebilir. Çocuğun ate-

şi 39 derece ya da üzeriyse veya di-

rençliyse, ılık bir duş aldırılabilir. 

Ilık suyla ıslatılmış havlularla koltuk 

altı, diz arkaları, dirsek içleri, boyun 

çevresi gibi büyük damarların yüzeye 

yakın geçtiği yerlere de kompres yapı-

labilir. Çocuk 3 aydan daha küçük ise ilk 

müdahaleden sonra hemen uzman bir 

doktora başvurulmalıdır.



RAHIM AĞZI KANSERINI  
ÖNLEMEDE  AŞI YÖNTEMLERI

Rahim Ağzı Kanserine Karşı 
Yapılan Aşılar Nelerdir?

Günümüzde öncelikle 9-26 yaş grubundaki tüm bayanla-

rın (birçok ülkede 9-45 yaşlar arası, hatta 9 yaş üstü tüm 

bayanlar) HPV DNA testi ya da pap smear bakılmasına ge-

rek olmadan aşılanması önerilmektedir. Aşılanmış hastalar-

da rahim ağzı kanseri tarama protokolü devam etmelidir.  

HPV’ye karşı benzer teknoloji ile üretilmiş iki tip aşı vardır: 

kuadrivalan (dörtlü) ve bivalan (ikili) aşı. 

Kuadrivalan (dörtlü) aşı: Aşının amacı esas olarak rahim 

ağzı kanserlerini önlemektir. Rahim ağzı kanserlere en sık 

(%70) neden olan tip16 ve tip18 HPV ve genital siğillerin 

%90’ına neden olan tip 6 ve tip 11 HPV antijenlerini içerir. 

Rekombinan yolla elde edilmiş bir aşıdır.  Aşı esas olarak, 

11-12 yaşındaki kızlara önerilmektedir. Daha önce aşılanma-

mış 13-26 yaşındaki kızlara da önerilir. Bu yıl içerisinde aşının 

kullanımı 45 yaşına kadar genişletilmiştir.

 Aşılanan kişi daha önce aşının içerdiği HPV tipleri ile enfek-

te olmuşsa aşı etkili olmayacaktır. Bu nedenle ilk cinsel iliş-

kiden önce aşılama son derece önemlidir. Gardasilin 0, 2, 6. 

ay şeklinde uygulanması önerilmektedir. Aşının enjeksiyon 

yerinde ağrı dışında önemli bir yan etkisi yoktur.

Bivalan aşı (ikili):  HPV’ye bağlı rahim ağzı kanserlerin 

%70’ine neden olan tip16 ve tip18 HPV antijenlerini içeren 

rekombinan bir aşıdır. Temel amaç rahim ağzı kanserini ön-

lemektir. Aşının uygulama şeması, ilk dozdan itibaren 0, 1 ve 

6. aylar olarak önerilmektedir. 

Bu aşılar ülkemizde de ruhsatlandırılmıştır. Aşıda temel 

hedef, kansere en sık neden olan HPV-16 ve HPV-18 enfek-

siyonunu önlemektir. HPV-31, 45’e karşı ise çapraz koruma 

söz konusudur. Çapraz koruma HPV-45’te (HPV-18 ben-

zeri) %94.0, HPV-31’de (HPV-16 benzeri) ise %55,0 olarak 

rapor edilmiştir. Genital siğillere karşı koruyucu etkinlik 

aşıların yapısı gereği sadece kuadrivalan aşıda mevcuttur. 

İki aşı ile de HPV-16 ve HPV-18 ilişkili akut enfeksiyondan 

%94.7, persistan enfeksiyondan %89.0-100.0, CIN’in tüm 

evreleri için ise %100 korunma sağlandığı bildirilmektedir.

Şu ana kadar izlenen aşılılarda antikor düzeyinin en az 5 

yıl yeterli olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kuadrivalan aşı ile 

yapılan bir çalışmada, 60. ayda uygulanan rapel aşılama 

ile antikor düzeyinde belirgin bir artış ortaya çıktığı göz-

lenmiştir. Aşılama ile mevcut virüs ortadan kalkmamakta 

ve var olan lezyon gerilememektedir. Bu nedenle, daha 

önce HPV ile enfekte olmuş ve özellikle anormal Pap testi 

bulunan kadınlarda aşının etkinliği tartışılmaktadır. Dolayı-

sıyla, aşının mümkün olduğunca ilk cinsel ilişkiden önce 

yapılması önem kazanmaktadır.

Gebelikte aşının yapılmaması önerilir. Yanlışlıkla aşı yapıl-

masının anne karnındaki bebeğin fizyolojik gelişimine et-

kisi bilinmediğinden gebeliğin sonlandırılması önerilmez. 

Emzirme aşı için engel bir durum değildir. Orta ve ağır 

akut hastalıklarda aşının yapılması ertelenmelidir. 

Aşıda Başarı Oranı Nedir? 

Opr. Dr. Yaren Tuba Bektaş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

yarentubabektas@centralhospital.com

Rahim ağzı kanserlerinin %99’u HPV’ye bağlıdır, bunların da %70’inde HPV-16 ve HPV-18 
etkendir. Değişik serotipler için hazırlanan partiküller ile halen kullanılmakta olan iki farklı aşı 
geliştirilmiştir. Bunlardan ikili aşı HPV-16 ve HPV-18 antijenlerini, dörtlü aşı ise HPV-6, 11, 16 ve 
18 antijenlerini içerir. Aşılama HPV enfeksiyonunu önler ve bazı anormal Pap testi sonuçlarını 
önleyebilir. Rahim ağzı kanserlerinin ise önemli bir bölümü engellenebilir. 
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ÇAĞIN HASTALIĞI;  
“BIPOLAR BOZUKLUK”

Bipolar Bir Duygu 
Bozukluğudur 

Manik depresif olarak da adlandı-

rılan bipolar bozukluk hastalığı kişinin 

duygu durumu, enerjisi ve işlevsel-

liğinde alışık olmadığı iniş çıkışlara 

neden olan bir duygu bozukluğudur. 

Bipolar bozuklukta iki uç yaşanır: Bir 

uçta depresyon diğer uçta ise manik 

yani depresyonun tam tersi semptom-

lar gözlemlenir. 

Depresyon sosyal hayatta önce-

leri severek ve istenerek yapılan tüm 

aktivitelerin çevresel, hormonal ve 

genetik bozukluklardan dolayı artık 

yapılmak istenmemesi durumudur. 

Manikte ise aşırı hareketli, enerjik, ko-

nuşkan, umursamaz, güçlü ve coşku 

dolu bir dönem yaşanır. Bipolar bo-

zukluk tedavi edilmediği takdirde in-

tihara da yol açabilen ciddi ruhsal bir 

rahatsızlıktır.

Bipolar Bozuklukta 
Depresyon ve Manik 
Dönem Belirtileri

Bipolar bozukluğun en kritik belir-

tileri manik haldeyken taşkın hareket-

lerin yapılması ya da sinirli olunması, 

konuşkanlık, aşırı hareketlilik ve bu 

semptomlara ek olarak depresyondur. 

Bipolar bozukluğun teşhisinin yapı-

labilmesi için bu belirtilerin hastanın 

kişisel ya da sosyal yaşamında ciddi 

sıkıntılara neden olması ya da hastane 

yatışının gerekecek kadar ağır olması 

gerekir. 

Manik dönemin resmi tanısı için ise 

taşkın ya da huzursuz duygu durumu, 

sosyal hayatta ve cinsel yaşamda art-

malar, hızlı ve aşırı konuşma, düşünce 

uçuşması ya da düşüncelerin yarıştığı 

hissi gibi durumların yaşanması gere-

kir. Bunların yanı sıra kişide daha az 

uyku gereksinimi, abartılı benlik say-

gısı veya kibirlenme, özel yetenek ve 

aşırı güçlere sahip olduğuna inanma, 

dikkat dağınıklığı, aşırı para harcama, 

saldırgan ve öfkeli hareketler gibi du-

rumlar da gözlemlenmelidir. 

Bu belirtilerden 3 veya daha fazlası 

her gün yoğunlukla yaşanıyorsa ve 1 

hafta ya da daha uzun bir süre devam 

ediyorsa manik bir tanı teşhis edilebi-

lir. 

Hayat Boyu Tekrar 
Edebilir

Manik ve depresyon durumları ge-

nellikle hayat boyu tekrar eder. Bipo-

lar bozukluğu olan kişilerin çoğunluğu 

ataklar sırasında atak belirtileri gös-

termez. Yaklaşık her 3 kişiden birinde 

geride kalan semptomlar görülür. Bi-

polar bozukluğu olan hastalar tedavi 

görmelerine rağmen tekrarlayıcı belir-

tiler yaşamaya devam edebilirler. 

Bipolar bozukluk tedaviye çabuk 

cevap veren bir rahatsızlıktır. Tekrar-

layabilme olasılığı yüksek olduğundan 

da uzun süreli koruyucu tedavi tavsiye 

edilir ve genellikle hastalar her zaman 

koruyucu bir tedaviye ihtiyaç duyar. 

Bipolar bozukluk tedavisinde en uy-

gun yöntem, ilaçlar ve psikoterapi ikili-

sinden oluşan bir tedavi şeklidir. 

Biyolojik ve Psikolojik 
Tedaviler de 
Uygulanıyor

Bipolar bozukluk için çeşitli biyolo-

jik ve psikolojik tedaviler bulunmakta-

dır. Psikanalitik tedavide kişiye çocuk-

luk çağı kayıpları,  ileriki dönemlerde 

yaşanılan yetersizlikler ve suçluluk 

duygusuyla ilgili içgörü kazandırılma-

ya çalışılır. Bipolar bozukluk hastalı-

ğında ünlü davranış bilimci Beck’in 

kullandığı bilişsel bir tedavi yöntemi 

de vardır. Bu yöntemdeki amaç hasta-

daki olumsuz ve mantıkdışı düşünme 

örüntülerini ortaya çıkarma, olaylara, 

kişinin kendisine ve yaşanan terslikle-

re daha gerçekçi bakma yollarını öğ-

retmektir. 

Bipolar bozukluğunda psikolojik te-

daviler dışında çeşitli biyolojik tedavi-

ler de kullanılmaktadır. Biyolojik tedavi 

yöntemleri psikolojik tedaviyle birlikte 

uygulandığında daha etkili olmaktadır. 

Hastadaki depresyonu ortadan kaldı-

rabilmek için ise elektrokonvülsif tera-

pi (elektro şok) ve çeşitli antidepresan 

ilaçların işe yaradığı da görülmektedir. 

Uzm. Psk. Aycan Bulut
Uzman Psikolog

aycanbulut@centralhospital.com

RAHIM AĞZI KANSERINI  
ÖNLEMEDE  AŞI YÖNTEMLERI

Toplumsal sorumluluklar, çocukluk çağı sendromları ve aile içinde yaşanan birtakım 
sorunlar bireylerin duygu durumlarında ani iniş-çıkışlar, fazla enerjik olma, umursamazlık, 
kibir ve depresyona eğilim gibi psikolojik dalgalanmalara yol açabiliyor. 
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Uzm. Dr. Dilek Koç

dilekkoc@centralhospital.com

Dermatoloji Uzmanı

Soğuk ve yağışlı havalar yerini bahar aylarına bıraktı. Yaz aylarına girmeden hem kendinizi hem 
de saçlarınızı yenilemenin tam zamanı… Peki, saçların sağlıklı, canlı, parlak ve hacimli olabilmesi 
için neler yapılmalı? Saç bakım ürünlerini seçerken nelere dikkat edilmeli? 

Sağlıklı Saçlar 
Herkesin Hayali

Sağlıklı, gür, hacimli ve parlak saç-

lar her insanın hayalidir. Ancak saçla-

rın sağlıklı bir şekilde uzaması, daha 

canlı görünmesi, çabuk kırılmaması 

ve dökülmemesi için dikkat edilmesi 

gereken bazı noktalar vardır. Özellikle 

sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, yo-

ğun iş temposu ve stres gibi faktörler 

saçların sağlıklı uzamasına engel ola-

bilir. 

Kimyasal saç ürünleri (jöle, saç 

boyası, şampuan, saç kremi vb.), fön 

makinesi ve ısıtıcılı saç maşaları gibi 

ürünler de saçlara zarar verebilir. Bun-

ların yanı sıra mevsim geçişlerinde 

yaşanan hava değişimleri, kirli hava, 

rüzgâr, yağmur ve ısıtma/soğutma 

sistemlerinin ortamdaki nemi azalt-

ması gibi durumlar da saçların çabuk 

yıpranmasına ve kırılmasına neden 

olabilir.

Saç Kırıkları

Saçlarda görülen en büyük prob-

lemlerden biri saç kırıkları ve dökül-

meleridir. Saç tellerinin ucunda bulu-

nan koruyucu kılıf hasar gördüğünde 

saç uçları zayıflayarak çatallanmalar 

oluşabilir. Saçlardaki koruyucu kılıfı ye-

niden oluşturmak mümkün olmadığı 

için hasar gören kısımların kesilme-

si gerekir. Bunun haricinde kimyasal 

ürünlerden, saç kurutma ve şekillen-

dirme makinelerinden ve güneş ışığın-

dan mümkün olduğunca uzak durul-

malıdır. 

Sağlıklı ve Gür Saçlar 
İçin Düzenli Beslenin

Sağlıklı saç yapısı, tüketilen besin-

lerle doğru orantılıdır. Çünkü saçlar 

köklerinden ve kan yoluyla beslenir. 

Bu sebeple beslenme düzenine çok 

dikkat edilmelidir. 

 Saç sağlığı için gerekli olan vita-

min, protein, demir, çinko, folik asit, ba-

kır ve yağ mineralleri içeren yiyecek-

ler tüketilmelidir. Bol su içilmeli, sigara 

ve alkolden uzak durulmalıdır. Saçların 

canlı, gür ve sağlıklı olabilmesi için ta-

vuk eti, kuzu eti, balık, baklagiller, yu-

murta, yeşil yapraklı sebzeler, mevsim 

meyveleri, fındık, fıstık ve badem gibi 

yiyeceklerden oluşan bir beslenme 

düzeni oluşturulmalıdır.

Çok Sık Yıkamayın!

Saçları çok sık yıkamak saç dip-

lerini ve saçları kurutur. Oysaki saçın 

kendini dış etkenlere karşı koruyabil-

mesi için saç derisinde üretilen yağa 

ihtiyacı vardır. Bu sebeple saçlar her 

gün yıkanmamalıdır. Saçların haftada 

2 kere şampuan ile yıkanıp ılık suyla 

durulanması yeterli olacaktır. Duş alır-

ken suyun çok sıcak olmamasına da 

özen gösterilmelidir. 

Ayrıca saçlar düzenli olarak orga-

nik krem veya doğal maskelerle bes-

lenerek nemlendirilmelidir. Fazla kim-

yasal maddeler içeren bakım ürünleri, 

saç derisini tahriş ederek kökleri zayıf-

latacağından tercih edilmemelidir.

Saç Tipinize Uygun 
Ürünleri Kullanın

Yağlı bir saç yapısına sahip olan 

kişiler saç tiplerine uygun saç bakım 

ürünlerini tercih etmelidir. Saç şekil-

lendirici jöle, köpük veya sprey gibi 

ürünler saçın daha fazla yağlanması-

na ve zayıflayarak kırılmasına sebep 

olabileceğinden kullanılmamalıdır. 

Saçları taramak için saç tipine uygun 

saç fırçası ya da taraklar tercih edilmeli-

dir. Saçları çok sert ve hızlı hareketlerle 

taramak da saçların kırılıp dökülmesine 

neden olabilir. Bu sebeple saçlar diple-

rinden değil saç uçlarından başlanarak 

yumuşak hareketlerle taranmalıdır.

SAÇLARINIZA IKINCI 
BAHARI YAŞATIN

Sağlıklı Saçlar İçin 
SAÇ MEZOTERAPİSİ 
ve PRP

Gür ve parlak saçlara sa-

hip olabilmek için, Saç Me-

zoterapisi ve PRP uygulama-

ları oldukça gündemde. Saç 

dökülmeleri ve zayıf saç teli 

sorunlarında koruyucu ve 

güçlendirici tedavi olarak bu 

yöntemleri tercih edebilir. Saç 

Mezoterapisi ve PRP uygula-

maları saç hücre metaboliz-

masını uyararak doku canlılı-

ğı kazandırır. 

Bay – bayanlarda saç 

kökleri beslenerek sağlıklı 

saç derisi ve saç yapısı elde 

edilir. Bu tarz uygulamalar 

özellikle saç dökülmelerinde, 

boya, fön, perma ya da diğer 

kimyasallardan sonra hasar 

görmüş saçlarda, erkek tipi 

saç dökülmesi ve mevsimsel 

dökülmelerde fayda sağlar.
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BAKIMLI VE SAĞLIKLI 
TIRNAKLAR 
Düzenli Beslenin 
Sağlıklı Tırnaklara 
Kavuşun

Tırnağın ana yapı taşı keratin adı 

verilen sertleşmiş bir tür proteinden 

oluşur. B grubu vitaminler keratin ya-

pımında önemli rol oynar. Et, balık, 

yumurta, tam tahıllı ürünler, kuru bak-

lagiller ve kuruyemişler iyi birer B vita-

mini kaynağıdır. 

Lazer Epilasyon 
Hangi Bölgelere 
Uygulanır? 

Vücudun tüm bölgelerine uygu-

lanabilir. Göz çukuru dışında, alın, 

kaş arası, yanak, favori, bıyık, boyun, 

ense, kulaklar, kasıklar, üst-alt bacak, 

diz, ayak ve ayak parmakları, kollar, 

koltukaltı, eller ve el parmakları, gö-

bek, kalça, sırt, bel ve omuzlarda uy-

gulanabildiği gibi, vücudun hassas 

bölgelerine de rahatlıkla uygulana-

bilir.  

Lazer Epilasyon 
Düşünüldüğünde Ne 
Yapılmalıdır?

Öncelikle Dermatolog tarafından 

kişinin görülerek değerlendirmesi, 

tüylenmenin nedeninin araştırılma-

sı, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapıl-

ması gereklidir. Sonrasında lazer epi-

lasyon yapılabilir.

Et, deniz ürünleri, süt ürünleri, fın-

dık, baklagiller ve tam tahıllı besinler 

çinko,  dalak, ciğer, et ürünleri, yeşil 

sebzeler, tam tahıllılar, çekirdekli kuru 

üzüm ve kuru erik gibi meyvelerde de 

demir bulunur. 

Kırılmayan Tırnaklar 
İçin

Tırnak bakımı sırasında dikkat edi-

lecek birkaç küçük ayrıntı ile tırnak 

kırılmalarının önüne geçilebilir. El tır-

nakları köşeleri yuvarlatılmış bir şekil-

de, ayak tırnakları ise düz kesilmelidir. 

Özellikle ayak tırnaklarını keserken çok 

dikkatli olunmalıdır. Tırnak batmaları-

nın yaşanmaması için ayak tırnakları 

asla yuvarlak şekilde kesilmemelidir. 

Kozmetik Ürünlere 
Dikkat! 

Tırnaklar için kullanılan oje ve aseton 

gibi kimyasal maddelerin bilinçsizce uy-

gulanması tırnağın hem renginde hem 

de yapısında bozulmalar oluşturabilir. 

Ojeler sürekli tırnak yüzeyinin kapalı kal-

masına neden olduğundan tırnaklarda 

sararmaya neden olabilir. 

Kalsiyum, Çinko ve 
Demir Desteği Şart

Kalsiyum eksikliği de tırnakları 

güçsüzleştirebilir. Süt ürünleri, dere-

otu, kereviz, susam, badem ve yeşil 

yapraklı sebzeler de kalsiyum açı-

sından oldukça zengindir. Çinko ve 

demir eksikliğinde de tırnaklarda le-

kelenmeler ve kırılmalar görülebilir.  

Lazer Epilasyon Nasıl 
Uygulanır?

Tedavi edilecek alan temizlenir, lazer 

enerjisi derine geçerek kıl folikülündeki 

siyah pigment tarafından emilir, sani-

yeden daha kısa sürede uygulama ala-

nındaki kıl kökleri etkisiz hale getirilir. 

Tedavi edilecek alanın genişliğine göre 

işle birkaç dakikadan birkaç saate kadar 

sürebilir. İşlem sonrası, en fazla iki hafta 

içinde kıllar kendiliğinden dökülür. 

Lazer Epilasyon ile İz 
Kalır mı? 

Lazer epilasyon uygulaması sonucu 

ciltte kızarıklık görülmesi beklenen bir du-

rumdur. Uygulama sonrası genellikle 1-2 

saat içerisinde tamamen kaybolur. Epilas-

yon öncesi ve sonrası güneşlenmek, so-

laryum, kalıtımsal pigmentasyon problemi 

gibi durumlarda ciltte geçici olarak açık 

veya koyu renklenmeler görülür. 
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• Batık Tırnak Tedavisi  

     (Tel sistem)

• Nasır ve Siğil Tedavisi 

• Mantarlı ve Kalınlaşmış  

      

• Pedografla Taban Ölçümü

• Medikal Manikür ve  

     

Central’da Ayak 
Sağlığı Ayrıcalıkları 

• Uzman doktor ve 

 deneyimli estetiysen ile  

 güvenilir hizmet

• Hijyenik koşullar

• Son teknoloji Alexadrite  

 sistem

• Randevu kolaylığı

• Detaylı bilgi edinebilme 

Central’da Lazer 
Ayrıcalıkları

Tırnak Tedavisi

Pedikür

LAZER EPILASYON ILE “YAZA” HAZIRLANIN

Hastanemizde 
Lazer Epilasyon ve 

Ayak Bakım hizmetleri 
uzmanlarımız tarafından 

yapılmaktadır.  
Bilgi, randevu ve 

kampanyalar için:  
444 77 99
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Gebe eğitimleri anne adaylarımızın yoğun katılımları ile devam ediyor. 

Uzman eğitimci kadrosuyla, gebelikte sağlıklı beslenme, normal do-

ğum nefes teknikleri, anne sütünün önemi, ağrısız (epidural) normal 

doğum yöntemi, emzirme teknikleri, uygulamalı bebek banyosu ve 

bebek bakımı konularında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde anne 

adaylarını en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Detaylı bilgi ve kayıt için;  

annebebek@centralhospital.com 

Bebek bakım eğitimi, sadece bebek bakımına yönelik içeriklerden 

oluşturulan bir eğitim programı.  Eğitimde uzman bebek hemşiresi, 

emzirme teknikleri, uygulamalı bebek banyosu ve bebek bakımı de-

taylarını anne & baba adaylarıyla paylaşıyor. Detaylı bilgi ve kayıt için;  

annebebek@centralhospital.com 

Torunum geliyor eğitimleri yoğun katılımlarla devam ediyor. Torun sahi-

bi olmaya hazırlanan anneanne, babaanne ve dedelerin katıldığı eğitimi-

mizde psikolojik yaklaşımlar, anne-baba adayları ile aralarındaki iletişim, 

kuşak çatışmaları, bebek bakımında doğru bilinen yanlışlar, torunuma 

daha iyi nasıl bakabilirim gibi konular sunum ve uygulamalar ile anlatı-

lıyor. Detaylı bilgi ve kayıt için; torunumgeliyor@centralhospital.com

Central’ın yeni eğitimi 0-12 ay bebek gelişimi eğitimi ile bebeklerin be-

densel, zihinsel, duygusal ve dil gelişiminin özelliklerini, aylarına uygun 

kişilik ve psikolojik özelliklerini, iletişimde nelerin yapılması gerektiğini, 

hangi aylarda nasıl oyuncakların alınması gerektiğini, bebeğin hayata 

adaptasyonunu kolaylaştırmanın yollarını, bebeğin nörolojik özellikleri-

ni öğrenebilir, eğitim desteğiyle bebeğinizi bilinçli büyütebilirsiniz. Eğiti-

me anne ve baba adaylarının yanı sıra bebeğin bakımına katkı sağlaya-

cak aile büyükleri ve yardımcılar katılabiliyor.  Detaylı bilgi ve kayıt için; 

annebebek@centralhospital.com 

Başladığı günden bu yana yüzlerce baba adayına ev sahipliği yapan 

baba eğitimlerinin 26.’sı gerçekleştirildi. Eğitimin içeriğinde uzman psi-

kolog babaları bebekli hayata psikolojik olarak hazırlarken, bebek hem-

şiresi de bebek bakımı, uygulamalı bebek banyosu, kelebek masajı ve 

benzeri uygulamaları baba adayları ile birlikte yaptı. Detaylı bilgi ve kayıt 

için; babaegitim@centralhospital.com

Gebe Eğitimleri Anne Adaylarının  
Katılımları ile Devam Ediyor

Bebek Bakım Eğitimi Anne ve Baba  
Adaylarını Ağırlıyor

Torunum Geliyor Eğitiminde 
Büyüklerimizi Misafir Ediyoruz

0 -12 Ay Bebek Gelişimi Eğitimi ile 
Ailelerimiz Daha da Bilinçleniyor

Baba Eğitimleriyle Bilinçli Babalar Artıyor

CENTRAL EĞITIM PROGRAMLARI



Gazete Central’ın yepyeni sayfası InstaCentral’dan hepinize merhaba. Bu sayı ile 
birlikte bundan sonra her sayıda sizlere keyifle takip edeceğinizi düşündüğümüz 

bir Instagram sayfası hazırlıyoruz. İlk sayının konusu “Yaza hazırlık”. İşte 
InstaCentral’ın bu sayısında yer verdiğimiz keyifli ve neşeli paylaşımlar:

YAZA HAZIRLANANLAR
@centraltrINSTA CENTRAL

Bilun Şen (@bilundesign)

Bilun Şen’in sevimli kızı Peranil, yaza 
tasarım bir şapka ile hazırlanıyor J 
Central bebeği Peranil’e ve annesine 
sevgiler…

Ayşe Tolga (@aysetolgaiyiyasam)

Yaza fit bir vücutla girmek hepimizin hayali. 
Peki hayalinizi gerçeğe dönüştürmeye ne 
dersiniz? Ayşe Tolga ile İyi Yaşam tam da 
faydalanabileceğimiz bir alan. Haydi ben 
başlıyorum. Sizleri de harekete beklerim J

Nihan Kayalıoğlu (@nihankayalioglu)

Lila’nın maceraları. Lay lay lay… Siyah beyaz 
çizgili tayt ve yeşil tarz gözlükleri ile yaza 
hazırlanıyor belli ki J

Yeşim Mutlu (@yesimmutlu) 

Her zaman pozitif, projelerin uzmanı, tek selfie 
bakanı, özel röportajları ve asansör selfieleri ile 
beni oldukça meraklandırıyor. Yeşim Mutlu sıcak 
gülüşü ve enerjisiyle yaza hazırım diyenlerden.

Zeynep Albayrak (@zynp) 

Renklerin dünyası… Çok keyifli bahar 
kombinasyonları, baharı ve yazı en güzel 
tarifleyen papatyaların dansı…      

Deniz Şafak (@denizsafakkk) 

10 parmağında 10 marifet 
diyetisyenimiz Deniz Şafak, sağlıklı 
bir kahvaltı ile yaza hazırlanmamız 
gerektiğinin sinyallerini veriyor.

Ebru Ceylan Çap (@byprimarima) 

Central’ın sevimli misafirlerinden Toygar, 
bu yazın erkek giyim modasını şimdiden 
belirlemiş görünüyor J

Armağan Portakal (@armaganportakal)

Günlük hayatın koşuşturması içindeyken 
doğadan ne kadar da kopuğuz değil 
mi? Baharın geldiğini, yazın yaklaştığını 
müjdeleyen ağaç ve doğa kokusu… En 
güzeli de ardıç ağacının capcanlı görüntüsü. 
Sevgili Armağan Portakal’ın objektifinden.

Kukla Süreyya (@kuklasureyya)

Kukla Süreyya’ya kulak verin! Güneşin 
tadını Caddebostan sahilinde çıkartın.

Esra Kaftan
esrakaftan@centralhospital.com

Kurumsal İletişim Yöneticisi



Kadıköy Belediyesi  
Dünya Sağlık Günü Etkinliği

Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen “Dünya Sağlık Günü” et-

kinlikleri çerçevesinde Central Hospital olarak stand kurarak katılımcılara 

genel bilgilendirmelerde bulunduk.  Etkinlik çerçevesinde sağlık sektörün-

de öncü altı hastanenin katıldığı panelde Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Sinan 

Coşkun Turan “Hipertansiyon Tedavisinde Ana Noktalar” konusunda 

sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrasında panelistlere teşekkür belgeleri 

verilerek etkinlik tamamlandı. 

Central Hospital Kariyer Günleri’nde

Central Hospital Kariyer Günleri’nde  

hemşirelere sunduğu farklı kariyer olanakları 

ve uzmanlaşma fırsatlarını Bilgi, Marmara, 
Maltepe ve Florance Nigtangale Üniver-
sitesi öğrencileriyle paylaşıyor. İstanbul’un 

yanı sıra Marmara Bölgesi’ndeki Balıkesir, 
Çanakkale, Düzce, Trakya, Tekirdağ, Sa-
karya ve Kırklareli üniversiteleri ve meslek 

yüksek okullarındaki öğrencilerle de buluşu-

yor.   

Kariyer Günleri’nde öğrencilerin me-

rak ettikleri sorulara yanıt verilirken hem iş 

hem de sağlık sektörü hakkında bilgilen-

dirmeler yapılıyor. Central Hospital’ın yapı-

sı, çalışma sistemi ve çalışanlara sunduğu 

diğer olanaklar anlatılarak bilgi, beceri ve 

donanımlarını kullanabilecekleri en doğru 

kurumda profesyonel hayata başlayabil-

meleri için rehberlik ediliyor.
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ANLAŞMALI  KURUMLAR

Darüşşafaka

Sompo Japon Sağlık Sigortası

Mapfre Fark Yok

Axa Sağlığım Tamam 

Anadolu Anonim Türk Sigorta ŞTİ, 
Memurlar Emekli Sandığı Vakfı



Rengarenk evlerine 
çocuk cıvıltılarının 
eşlik ettiği taş 
döşeli sokakları, 
cumbalı evleri ve 
tarihe tanıklık etmiş 
yapılarıyla Balat, 
geçmişe keyifli bir 
yolculuk vaat ediyor. 

TARIH KOKULU BIR SEMT; BALAT

SAYFA 21

Fener Rum Erkek Lisesi: İstanbul’da faaliyet 
gösteren çok az sayıdaki Rum eğitim kurumundan biri 
olan okul, gerek mimari yapısı gerekse tarihsel değeri 
ile İstanbul’un en görkemli binalarından biri olarak 
ziyaretinizi bekliyor. 

Kariye Müzesi: 5. yüzyılda inşa edilen yapıdaki 
mozaik ve freskler, Bizans resim sanatının son 
dönemine ait en güzel örnekleri barındırıyor. 

Çıfıt Çarşısı: Balat’ın kalbi konumunda olan Çıfıt 
Çarşısı, ayakkabı tamircisinden şekercisine, kasabından 
terzisine birçok esnafa ev sahipliği yapıyor. 

Ahrida Sinagogu: Günümüzde İstanbul’un 
en geniş kapasiteli sinagogu olan Ahrida Sinagogu, 
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koruma altına alınan 
tarihi yapılardan biri. 

GEZILECEK YERLER

K O Z Y A T A Ğ I

Meşhur cumbalı evlerini 

 FOTOĞRAFLAMADAN,

Her köşesi tarih kokan daracık sokaklarında

YÜRÜMEDEN,

Balat’ın kalbi konumundaki Çıfıt Çarşısı’nı

GEZMEDEN,

Haliç Kıyısı’nda yürüyüş

YAPMADAN,

Balat’ın komşusu Fener semtine

UĞRAMADAN,
Dönmeyin.

MUTLAKA YAPINIZ...

/ 2015 GÜZEL ÜLKEMİZİ TANIYALIM



Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı
Medical Director, General Surgeon

rafetyigitbasi@centralhospital.com   

“SAY HELLO TO A HEALTHY 
LIFE STYLE” WITH 
BARIATRIC SURGERY

Seval Çınar was told that she had to 

use insulin due to being overweight.  With 

the support of her family, Seval decided to 

undergo Bariatric surgery. Central Hospital 

was recommended to her by her close fri-

ends.  At Central Hospital she met with Prof. 

Dr. Rafet Yiğitbaşı.  Shortly after her exami-

nation and tests, Seval was scheduled for 

surgery.  

How Did You Decide to 
Have Surgery? 

My daughter had the same procedure 

done recently.  The changes and results 

were amazing.  At this point in my life, my 

weight issues were categorized as morbid 

obesity. This made me realize that I had re-

ached a dangerous state for my health.  My 

daughter was the most influential person in 

my life and encouraged me to make this life 

changing decision.  

Why Did You Prefer 
Central Hospital and 
Our Doctor?

Prof. Dr. Rafet Yiğitbaşı has performed 

many successful operations to my friends 

and family in the past.  Since he began wor-

king at Central Hospital, your institution has 

been our preferred hospital for all of our he-

althcare needs.  All of these factors made 

Central Hospital an easy choice for my sur-

gery.  

Tell Us About The 
Process Of Your 
Procedure

Prof. Dr. Yiğitbaşı offered the Sleeve Gas-

trectomy (Tube-shaped stomach) surgery. 

In the preparation of preoperative proce-

dures I underwent few tests ordered by the 

Endocrinologist. During testing, I found out 

that I had Hyperglycemia that required insu-

lin and adrenal gland failure.  At this point all 

preperations were done and I was cleared 

for the operation.  Dr. Yiğitbaşı performed 

a laparoscopic (closed) surgical method.  I 

spent a total of 3 nights at the hospital.  Du-

ring this time I was given a complete feed-

back of my operation and everything went 

as planned.  Going into surgery, I had great 

hopes and knew that my Doctor was the 

best at this procedure. After surgery my 

feelings remained the same.  I knew I had 

made the right choice.  The Nurses in char-

ge of my care and other hospital staff were 

very kind and caring as well. 

What Are Your Feelings 
Post-Surgery? 

I started to feel different right after my 

surgery.  I had started a new journey.  Short-

ly after I was released from the hospital, I 

returned to my daily life.  It was as if I had 

not had surgery.  I lost a total of 12 kilograms 

in a very short period.  My diet post surgery 

consisted of only liquids during two weeks, 

followed by semi-solid foods the gradually 

made my way to solids.  Eventually I stopped 

using insulin to control my glucose because 

I no longer needed it due to the weight loss.  

I used to be hesitant about going clothes 

shopping because it was very difficult to 

find what I liked in my size.  I would say that 

the most important positive outcome of this 

procedure is that I was able to regain my he-

alth both physically and mentally.  

I am Very Happy. 
Thank You!

I am grateful for my family, friends, Dr. 

Yiğitbaşı and his staff at Central Hospital for 

their unconditional support.  They have hel-

ped me to regain my health, strength and 

confidence.  Thank You!  My advice to those 

who are undecided about this operation is 

that; with the right institution, surgeon and 

staff, you will be amazed with your results. 

You too can be happy and healthy once 

again. 
Our patient, Seval Çınar came 
to me with a body mass index 
of 41 (weight / height squared) 
which is Morbid obese cate-
gory.  She was unable to lose 
weight despite diets and lifesty-
le modifications.  She was the 
perfect candidate for Bariatric 
Surgery.  During preoperative 
testing, we came across Ms. 
Çınar has needed  insulin  to 
control Diabetes.  She was not 
aware of this prior to testings.  
Results also showed a mild ad-
renal gland failure as well.  

After careful and special pre-
parations, Ms. Çınar was taken 
in for Laparoscopic Sleeve 
Gastrectomy (Stomach Tube 
Surgery).  We kept close wat-
ch on the patient post surgery 
and showed no complications 
whatsoever.  A total of 12 kg. 
were lost in the first month.  
Another important advantage 
that was observed was the alle-
viation of insulin dependent Di-
abetes.  Ms. Çınar continues to 
lose weight and does not need 
her insulin anymore.

Expert Opinion 

C e n t r a l  H o s p i t a l  C o m p l i m e n t a r y  P u b l i c a t i o n



Why Does Deformity 
Occur?

The big toe deformity which is na-

med as Hallux Valgus in medicine oc-

curs as a result of wearing narrow-po-

inted, not fitting shoes, genetic causes 

and structure of the foot. Sometimes it 

begins in the adolescence period, in pu-

berty. Generally it occurs between the 

ages of 25 and 40 and frequently in wo-

men. If it does not lead to pain or prevent 

wearing of shoes, this deformity can be 

endured. However, if wearing of tight 

and narrow-pointed shoes continues, 

painful swelling and increased deformity 

occur. Having a foot with wide foot front 

side (pectineal foot type) and flatfoote-

dness have an increasing effect on this 

deformity. 

In Which Cases Is 
Surgery Needed? 

In mild deformities, it is possible to 

obey the rules of shoes and have pain-

less feet with interdigital reels and pro-

tective pads. However, it is not possible 

to correct the deformity without surgery. 

People with advanced deformity, with 

pain, have difficulty in long walks and 

are uncomfortable with shoe - foot de-

formity need to be treated with surgery. 

A bidirectional radiogram of the foot in 

the position of standing on the ground is 

taken to decide on big toe deformity sur-

geries. In what part of the foot deformity 

occurs and the amount of angular devia-

tions are determined. This deformity has 

different types of surgery. Which surgery 

type to be selected is determined accor-

ding to the degree of the deformity.

How Does The Post-
Surgical Process 
Function?

The duration of the surgery is app-

roximately 45-90 minutes. A short plas-

ter, bandage or brace is applied to the 

foot after surgery. The operative field 

which is closed with sterile matters by 

the implementation of subcutaneous 

sutures rarely requires dressing. Walking 

with special shoes or stepping only on 

the heel only is permitted in 3-4 days. 

Drug utilization is very rarely needed 

except painkillers. According to the me-

dical condition of the patient, sometimes 

blood thinner, antibiotics between 3-7 

days may be given. 

After a period of 4 weeks, a radiog-

ram is taken and plaster or brace is taken 

off. Exercises for the big toe in warm wa-

ter is recommended. Standing on the full 

foot is permitted. However, in the foot’s 

push phase of walking, extra care must 

be paid for about 4 weeks to not put a 

strain on the big toe. As the tissue oede-

ma dissolves late after foot surgeries, a 

mild swelling in the foot up to 3-6 mon-

ths may be expected. However, a pain-

less, smooth foot is ensured. 

What Should Patients 
Pay Attention to After 
The Surgery?

In the first 3-4 days, standing is per-

mitted for going to the toilet and eating. 

To prevent swelling in the foot, foot is 

kept above the level of the heart. While 

walking by standing on the heel is per-

mitted after 3-4 days, giving weight to 

the front part of the foot is not permitted 

for 4 weeks. As bone surgery is carried 

out in these surgeries, no weight should 

be given the operated part of the body 

for the bone union. Full standing is per-

mitted after sufficient union. This condi-

tion does not last more than 4-6 weeks.  

In this deformity, difference surgeries 

are carried out according to the defor-

med part and amount of the foot. The 

type of surgery is determined by a pre-

surgical radiogram, examination and ad-

ditional analyses, if necessary. Surgeries 

for bringing the swelling down with only 

aesthetic concerns are implemented so-

metimes in line with the preference of 

patients and sometimes of doctors. 

Recurrence of the deformity after 

only bringing the swelling down is ine-

vitable. Relapse which means the recur-

rence of the deformity is not an expec-

ted condition except treatments carried 

out with aesthetic concerns.  

After treatment, generally painless, 

more smooth feet which do not cause 

difficulties in walking are ensured. The 

patient satisfaction after these surgeries 

are usually 60-90 % at the end of 4-6 

months.

Surgeon Dr. Cuma Kılıçkap
Orthopedics and Traumatology Specialist

BIG TOE DEFORMITY
“HALLUX VALGUS”

Normal Hallux Valgus

K O Z Y A T A Ğ I

cumakilickap@centralhospital.com
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The most common deformity among foot deformities after flatfoot is the deformity of the big 
toe. In its mild types, it does not cause any problems other than appearance issues. However, in 
its advanced forms, it causes serious complaints such as pain and difficulty in wearing shoes. It 
may prevent walking, it may also demonstrate an ugly foot structure. 




