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Central Kişisel Sağlık Asistanınız

iPhone’da
YENiLENDi

iPhone, iPod Touch ve
iPad uygulamamız 

“Central” hizmetinizde.
Hemen indirip
kullanmak için 

www.kch.com.tr

SAYFA 7

SAYFA 6-7-8-9

SAYFA 12

1200. Yenidoğan Ev Ziyareti

Sünneti Ertelemeyin

SAYFA 14

Sünnet, yenidoğan ile başlayan ve 0-6 yaş aralı-
ğında yapılması önerilen sağlıklı bir uygulamadır. 
Okulların kapanmasıyla hastane koşullarında yapı-
lacak sünnet ile, çocuğunuzun sağlığını koruyabi-
lir, yaz’ı daha keyifli geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Yazın Favorisi Bisiklet Sporu

SAYFA 4

Bahar aylarının bu güzel günlerinde sahiller 
yürüyen ve bisiklete binen mutlu insanlarla dolu. 
Bisiklet süren insanları izlemek bile beynimize 
stresten uzak mutlu klişeler yerleştirmeye yetiyor-
sa bu sporu yakından tanımaya ne dersiniz?

Yaklaşık iki yıl önce başlayan Yenidoğan Ev Ziyare-
tinde 1200. Ailenin evindeydik.

CHECK-UP , hastalıklar ortaya çıkmadan yapıldığında bir kıymet taşır.  
Hastalandıktan sonra yapılan sağlık giderleri, harcanan zaman, emek ve kalıcı 
mağduriyetlerin sonuçları çok daha ağır olabilir.

Ailece Hastalıklara Karşı
Önleminizi Alın

UZMANLARDAN
YAZ’A ÖZEL ÖNERİLER
YAZ MEVSİMİNE HEKİMLERİMİZİN ÖNERİLERİ İLE ZİNDE VE SAĞLIKLI GİRİN

Yaz aylarına sayılı günler kala uzmanlarımız sizin için değerlendirdi ve yazdı. 
İşte 5 uzmandan size özel yaz önerileri…

Dermatoloji: Cildinizi yenileyin, PRP ile  
cildinizle yeniden tanışın.

Dahiliye: Sağlıklı ve kaliteli bir hayat için 
vücudunuzu tanıyın. 

Diyetisyen: Doğru beslenme ve egzersiz, 
sağlıklı hayat için yapılan en önemli yatırımdır.

Estetik Diş; Diş sağlığınızı önemseyin,  
sağlıklı ve mutlu gülümseyin.

Nöroloji; Beyni sürekli zinde tutun.

Bloggerların Düellosu
Blogger Yazarları Central Hospital Yeni Anne Menüsü’nü belirledi.  

Anneler günü etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Bloggerların Düellosu, 
Central Hospital sponsorluğunda internet 
annelerinin destekleri ve Mini kitchen by 
Hecha ev sahipliğiyle yapıldı. 



Değerli Okuyucularımız,

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

Bu sayımızda yine keyifle okuyacağınızı 
düşündüğümüz konuları mercek altına almaya çalıştık. 
Sağlık konusunda branş ve hastalıklara dair doktor 
görüşlerine yer verirken, Central’dan haberlere ve 
kültürel etkinliklere de değindik. 

Yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde Dermatoloji, 
Beslenme ve Diyet, Dahiliye, Estetik Diş Bakımı ve 
Nöroloji gibi farklı branş uzmanlarından aldığımız 
görüşlere yer vererek, sizleri yaza hazırlayabileceğimiz 
konuları kapak sayfasına ve gazete içeriğine taşıdık.  

Sürdürülen gebe eğitimlerinden sonra şimdi de 
Baba-ba Eğitimlerine başladık. ‘Bebekli hayata 
hazır mısınız?’ sloganıyla uzman psikoloğumuz ve 
uzman bebek hemşiremizin sunumlarıyla Mart ve 
Nisan aylarında gerçekleştirilen eğitimlerde yoğun 
katılımlara ev sahipliği yaptık. 

Yenilenen erişkin ve bebek yoğun bakım 
ünitelerimizin haberini ve yaklaşan sünnet mevsimi 
nedeniyle yenidoğan ve çocuk sünnetleri haberini 
gazetenin iç sayfalarında bulabilirsiniz.   

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

Görüş, yorum ve gazetemizde yer almasını istediğiniz 
konuları gazetem@centralhospital.com adresine 
göndererek bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni sayı ve faklı 
projelerde sizlerle birlikte olmak dileğiyle, sağlıklı 
günler dileriz.
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25. sayımız ile
Merhaba!

Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

T.B.M.M.

Sosyal Güvenlik Kurumu

SSK – Emekli Sandığı – Bağ kur - 

TOBB 

Türk Telekom

Bankalar  

AKBANK 

FORTİS BANK 

ESBANK EMEKLİ SANDIĞI 

TÜRKİYE İŞ BANKASI

YAPI KREDİ

VAKIFBANK 

ZİRAAT BANKASI

Kartlar 

Back – up Card

Benefit Card 

Dr. Back – up Card 

IPA Card 

Sağlık Asist 

Asistan Şirketler 

CGM Compu Group

Medline

Europe

Promed Bilgi Yönetim Sistemleri 

Inter Partner Asistance

Türk Telekom Sağlık ve Sos. Yard. Vakfı

 Özel Sigortalar 

Acıbadem Sigorta

Agis Sigorta 

Ak Sigorta

Allianz Sigorta

Anadolu Sigorta

Anadolu Anonim Sigorta

Ankara Anonim Türk Sigorta

Axa Sigorta

Compu Group

Demir Hayat Sigorta

Dubai Grup Sigorta

Ergo İsviçre 

Euroko Sigorta

Fortis Sigorta

Grupama Sigorta

Güneş Sigorta

Halk Sigorta

Inter Partner Assistance

Ray Sigorta

Yapı Kredi Sigorta

Zurich Sigorta

Ziraat Sigorta
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Sağlıklı ve Mutlu
Bir Anne

Doğum Sürecinizi ve Safra 
Kesesi Ameliyatınızı Anlatır 
mısınız?
Doktorumun yönlendirmesiyle Central Hos-
pital ile tanıştım. Doğum öncesi yaptığım 
ziyaretler ile hastanenizde doğum yap-

maya kadar verdim. Yaşadığım süreçler ve 
ameliyatlar sonrası sizi seçmekte ne kadar 
doğru bir karar verdiğimi anladım. 

İlk bebeğim Ediz Doruk’u kucağıma aldım. 
Hastanede geçirdiğim iki gün süresince her 
şey mükemmeldi. Taburcu olduktan yaklaşık 
15 gün sonra şiddetli mide bulantısı, 
kusma, gaz sıkışması şikayetleri ile acil 
servise başvurdum. Yeni doğum yapmam 
nedeniyle önce Kadın Hastalıkları ve 
Doğum hekimi muayenemi yaptı. Sorunun 
kendileriyle ilgili olmadığını ileterek genel 
cerrahi tarafından değerlendirileceği iletildi. 
Op. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş tarafından 
yapılan muayene ve tetkikler sonrası safra 
kesesinde taşlar ve bu taşların safra yolları-
na düştüğü tespit edildi. 

Safra yolundaki taşlar ERCP ile alındı. Ertesi 
gün Op. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş tara-
fından laparoskopik yöntemle safra kesesi 
alındı.    

Ameliyat Sonrası İyileşme 
Süreniz Nasıl Geçti?
Doğum nedeniyle olduğum sezaryan 
ameliyatı sonrası yavaş yavaş kendimi 
toparlamaya çalıştığım bir sırada gelen 
ikinci ameliyat iyileşme sürecimi etkiledi 
tabi. Safra kesesi ameliyatımı laparoskopik 
olmamın bu süreci kısalttığını bilsem ve 
hissetsem de sonuçta iki ameliyatın nekaat 
dönemini geçirmek durumunda kaldım. 
Tabi diğer taraftan bebeğim Ediz Doruk 
ile ilgili sorumluluklarım beslenme, uyku 
düzeninin oturmaması nedeniyle bir hayli 
yoğun ve ağrılı dönemler geçirdim. 

Central Hospital’in Tedavi ve 
Hizmetlerini Nasıl Buldunuz? 
Yazının başında da belirttiğim gibi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanımın yön-
lendirmesi ile Central Hospital ile tanıştım. 
Hekim dışında yakınlarım, arkadaşlarım 

ve çevremden de hastaneyle ilgili oldukça 
olumlu duyumlar almıştım. Hastanede her 
iki yattığım sürede de tüm tıbbi ekip, ebeler, 
hemşireler, yardımcı sağlık personelleri, idari 
çalışanların hepsi çok ilgili ve işinde uzmandı. 
Kendimi çok güvende hissettim. Hastane-
nin otelcilik hizmetleri de beklentilerimi 
tam olarak karşıladı.  Doktorlarım Op. Dr. 
Mehmet Mustafa Altıntaş ve Op. Dr. Hakan 
Bozkurtoğlu’na ayrıca teşekkür etmek istiyo-
rum. Hastaneye geldiğimden taburcu olana 
kadar tüm tıbbi süreçlerde ve ilgi konularında 
desteklerini hiç eksik etmediler. 

Güvendiğim Bir   
Hastane Kazandım
Bundan sonraki süreçte sağlığımızla 
ilgili destek gerektiğinde, Central Hospital’ın 
doktorlarına, çalışanlarına ve hizmetlerine 
güvenebileceğimi düşünüyorum. Tekrar tüm 
emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Duygu Sinan, ilk doğumunu ve bebek heyecanını 3 ay önce Central Hospital’da yaşadı. Doğumdan sonra geçen 
15 günün ardından şiddetli ağrı ile tekrar geldiği Central Hospital’da bu sefer de Safra Kesesi ameliyatı oldu.

Safra Kesesinin Görevi Nedir?
 
Safra kesesinin görevi, karaciğerin ürettiği 
safra sıvısını depolamaktır. Genellikle açlık 
halinde safra kesesinde biriken safra, bu-
rada konsantre edilerek depolanır. Sindirim 
sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki 
safrayı bağırsağa boşaltır ve böylelikle 
yağlı maddelerin emilimi ve sindirimine 
yardımcı olur.

Safra Taşları Neden ve  
Kimlerde Olur?

Safra içerisindeki maddelerin bazı oran-
larının bozulması sonucunda oluşurlar. 
Önceleri kolesterol kristalleri, pigment 

birikintileri şeklinde iken zamanla safra taşı 
şeklini alırlar.
• 20 - 60 yaş arasındaki kadınlarda safra 
taşı görülme sıklığı, erkeklere oranla üç 
kat daha fazladır. Genellikle safra kesesi 
taşlarının oluşumu 30-40 yaşlarında başlar 
ve yaşla birlikte artar.
• Çok doğum yapmış kadınlarda daha sık 
görülür.
• Yaş ve şişmanlık görülme sıklığını artır-
maktadır.
• 60 yaş üstü insanların yaklaşık % 20’sin-
de safra taşı bulunabilmektedir.
• Yaklaşık her dört kadından birinde ve 
her sekiz erkeğin birinde 60 yaşlarına 
varmadan safra kesesi taşları gelişebileceği 
tahmin edilmektedir.

Safra Kesesi Hastalığı Olan  
Kişilerdeki Şikayetler  
Nelerdir?

• Safra kesesi taşı olan kişilerin % 70-
80’inde belirgin bir şikayeti olmayabilir. 

(sessiz taş)
• Karın sağ üst kısmında ve sırtta vurabilen 
karın ağrısı,
• Karında şişkinlik hissi
• Gıdalara karşı tahammülsüzlük
• Bulantı
• Kusma

Safra Kesesi Taşının   
Tedavisinde Ne Zaman  
Ameliyat Gerekir?

Safra kesesi taşları sorun oluşturursa tedavisi 
sıklıkla ameliyatla safra kesesinin alınmasıdır.

• Safra kesesinin iltihaplanması.

• Taşların bulunmasından dolayı hastada 
tekrar eden ve şiddetli nöbetler halinde 
gelen (kolik) sancılarda,

• Safra kesesinde taşların bulunduğu bilin-
mekteyse ve hasta kronik hazımsızlıktan, 
bulantı, gazdan veya bazı karın bölgesi 
ağrılarından şikayetçi ise,

• Küçük taşların safra kanallı tıkamasından 
dolayı cerrahi sarılık (derinin sarı bir renk 
alması) gelişmişse.

• Pankreatit hastalığı gelişmişse.

Safra Kesesi Ameliyatı Nasıl 
Yapılır?

Günümüzde safra kesesi ameliyatları 
laparoskopik yöntemle (kansız ameliyat) 
gerçekleştirilmektedir.  Teknik olarak safra 
kesesi standart olarak üç veya dört adet 
minik (5-10 mm arasında) delikten trokar 
veya port adı verilen minik bazı uzun alet-
ler girilerek safra kesesi organı klipslenerek 
ve karaciğerden ayrılarak dışarıya alınır. 
Günümüzde artık gelişmiş laparoskopik 
el aletleri sayesinde, uygun vakalarda, 
göbekten girilen tek bir delikten dahi safra 
kesesi ameliyatları gerçekleştirilmektedir. 
Hastaların laparoskopik kolesistektomi veya 
safra kesesi ameliyatından 4-6 saat sonra 
yumuşak gıdalar ile beslenmesine izin 
verilir ve 24 saat içinde eve taburcu edilir.

Uzman Görüşü Opr. Dr. Hakan Bozkurtoğlu
Opr. Dr. Mehmet Altıntaş
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YAZ’IN FAVORiSi
BiSiKLET SPORU 

Bisiklet, yüzme ve yürüyüş 
gibi her yaşa ve her şarta 
uyumlu spor dallarından 
biridir. Avrupa ülkelerinde 
ulaşım amaçlı olarak da 
trafik sorununa ve 
enerji tasarrufu-
na çözüm getir-
mesi bisikleti 
tüm dünyada 
önemli kıl-
maktadır. 

Bisikletin   
Vücudumuza  
Faydaları Nelerdir?

• Bisikletin birçok faydasının yanı sıra, 
diyabet, tiroid, obezite gibi metabo-
lizma hastalıklarında günlük 30 dk. ve 
üstü bisiklet sürmenin metabolizma 
hızını arttırdığı ve yağ yakımını hareke-
te geçirdiği kanıtlanmıştır. 

• Bisiklet kullanımı ile LDL (kötü 
kolesterol) düşer HDL (iyi kolesterol) 
yükselir. 

• Günlük hayattaki kısa süreli eforlarda 
vücudumuz önce karbonhidrat depola-
rını yakar. Ancak vücut 30 dk. üzerine-
çıkan eforlarda yağ yakımına başlar.  

Bisikletin Kas  
Sistemine Etkisi 

Bisiklet süren kişide 1. Derecede ayak, 
baldır, diz, bacak ve leğen kemiği 
çevresi kasları çalışır. Sırt ve karın kasları 
2. Derecede etkindir. Bir koşu esnasında 
eklemlerimize vücut ağırlığımızın 2-3 katı 
kadar yük biner. Oysa bisiklette vücut 
ağırlığımızın sadece % 60’ı stres olarak 
biner.  Bisiklette eklem travması söz 
konusu değildir. Kemik dokusu vücutta 
dirence karşı gelişen bir dokudur. Burada 
dirençten kastedilen kişinin ayakta 
duruşu aslında bir direnç egzersizidir, ya 
da sportif aksesuarlarla (theraband, top, 
dumbell v.b) dirence karşı çalışmaktır. 

Bisikletin Kemik  
Sistemine Etkisi

Bisiklette pedala uygulanan dairesel-
dirençli baskıda aynı mekanizmayla 

kemik dokusuna güçlendirici etki 
yapmaktadır. 

Özellikle bayanlarda bisikletin osteoporoz 
riskini azaltması bu yüzdendir.

En Uygun Bisiklet  
Hangisidir?

Bisikletler kendi aralarında dağ bisikleti, 
şehir bisikleti gibi fonksiyonlarına göre ayrıl-
salar da, fiziksel aktivite olarak uzmanların 
önerisi alçak olmayan uygun geniş sele ve 
gidon boyu, tek amortisörlü bisikletlerdir.

Bahar aylarının bu güzel günlerinde sahiller yürüyen ve bisiklete binen mutlu insanlarla dolu. Bisiklet süren 
insanları izlemek bile beynimize stresten uzak mutlu klişeler yerleştirmeye yetiyorsa bu sporu yakından 
tanımaya ne dersiniz?

10 dakika

20 dakika

30 dakika

40 dakika

50 dakika

60 dakika

60 dakika üzeri

Kas sistemi, eklemler ve dolaşım

Bağışıklık sistemi kuvetlendirmeyi destekler

Kardiyovasküler gelişim

Dayanıklılık kapasitesinde artma, yağ yakma

Metobolizmada hızlanma, yağ yakımı

Zayıflama 400-500 kalori

Anti-stress ve genel fiziksel uygunluga destek

Vücuda Etkileri

Tempolu Sporlardan Bisikletin Sürelere Göre Vücuda Etkileri
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Nurcihan EKİCİ
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Her yaş grubuna hitap eden bu güzel sporu sosyal bir hobi ve 
yaşam biçimi olarak görmemizde bizce fayda var. Ya sizce?  



CİLDİNİZ YAZ MEVSİMİNE 
HAZıR Mı?

MEZOLIFTING  
(Yüz mezoterapisi)

Mezolift, yani yüz mezoterapisi yüz, 
boyun, dekolte ve el sırtlarında oluşan 
yaşlanma etkilerinin giderilmesinin 
yanı sıra sigara ve alkolden zarar 
gören ciltlerin tedavisini içerir. 

Öncelikle orta yaş ve üstündekilerde, 
sigara kullananlarda, güneşin zararlı 
etkilerine maruz kalmış, yıpranmış 
ve bakımsız ciltlerde, beslenmesine 
dikkat etmeyenlerde ve kuruluk veya 
sarkma gibi yakınması olan kişilerde 
iyileştirici etkisi çok belirgindir. 

Ayrıca, ciltte yıpranma etkileri henüz 
başlamadan, kırışıklık ve çizgiler henüz 
oluşmadan düzenli mezolift uygula-
ması, cildin olduğundan daha genç, 
canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Mezolifting yönteminde, deri içine 
doğal maddelerin (vitamin, mineral 
ve önemli yapı elemanlarının) mikro 
enjeksiyonları yapılarak, derinin üst 
ve alt tabakasında doku yenilenmesi 
sağlanmaktadır.

Tedavi ciltteki zamana bağlı değişiklik-
leri yavaşlatır, hatta tersine çevirir. Böy-
lece ciltte daha fazla kollojen oluşarak, 
elastin kalitesi artarak derinin yapısı 
sağlamlaşır. Artan oksijenlenme nede-
ni ile haftalar içinde cilt sağlıklı, parlak 
ve tazelenmiş görünmeye başlar. 

Mezolifting uygulaması botox ve 
dolgu maddeleri uygulamalarıyla 
kombine edilebilir. Mezolifting cilt için 
çok faydalı maddelerin direk deri içine 
verilmesi nedeniyle, deriye dışarıdan 
sürülerek uygulanan kremlere göre 
daha etkilidir. 

Mezolift Ne Sıklıkla 
Uygulanır?

Yılda bir kez ortalama 4-6 seanslık bir 
kür olarak verilebilir. Bu uygulamanın 
sıklığı, kişiye göre değişmekle birlikte; 
10-15 gün ara ile 2 veya 3 seans ile 
başlayıp, sonra ayda 1 olacak şekilde 
6 seansa tamamlanabildiği gibi direkt 
olarak her 1-2 ayda bir tek seans 
olarak da uygulanabilir.

Mezolift Tedavisinin  
Sonuçları Nelerdir?

İlk beklenen etki “pırıltılı, canlı bir yüz” 
etkisidir. İkinci etki “mevzu-lifting”, 
yani orta tabaka kaldırma etkisidir. Her 
enjeksiyon alanında cildin gerginleştiği 
hissedilir. Üçüncü etki, kırışıklıkların 
dolma etkisidir. Seans sayısı arttıkça 
dolgu etkisi kalıcı olur. 

DERMATERAPİ 

Dermaterapi işlemi, bir silindirin 
üzerinde bulunan ve cildin kendisine 

zarar vermeden gözenekleri ayırmaya 
yarayan 192 adet iğneden oluşan 
bir düzenek sayesinde yapılmaktadır. 
Geleneksel cilt beslenme ve onarım 
yöntemleri sadece derinin üst tabakası 
olan epidermise etki etmektedir. Oysa 
genellikle cilt sorunları daha altta olan 
dermis tabakasında oluşmaktadır. 
Cildin geçirgenlik oranı en fazla %3 
olduğu için, bu yöntemlerin etkileri 
çoğunlukla çok yavaş gerçekleşmek-
te ya da uygulamalar sonucunda 
bir değişiklik elde edilememektedir. 
Sonuç olarak kullanılan pahalı kremler 
ve serumlar büyük bir oranda boşa 
gitmektedir.

Dermaterapi yöntemiyle derinin 
alt ve üst tabakalarına geçici 
mikroskobik delikler açılmakta, 
kullanılan kremlerin ve se-
rumların derimiz tarafından 
hızlı ve yüksek yoğunlukta 
emilimi gerçekleştiril-
mektedir.  Bütün bunla-
rın yanı sıra bu tedavi 
yöntemiyle vücudun 
kendi tamir mekaniz-
ması uyarılmakta ve 
deri hücrelerinin, cildi 
sıkılaştıran, yenileyip 
gençleştiren kolajen 
ve elastin üretimini 
arttırmaktadır. Deriye 
açılan delikleri yara 
gibi algılayan vücut 
oraya yolladığı  yeni 
hücrelerle, o böl-
gede iyileşme ve 
canlanma sağ-
lamaktadır. 

Ne Sıklıkta Uygulanır?

14-30 gün aralıklarla 3-6 seans şek-
linde uygulanır. Yılda 1 kez 1-2 seans 
tekrarlanır.

Etkinliği Ne Zaman 
Başlar? Kalıcı Mıdır?

Cilt alt kollojen uyarımı 3 haftada 
etkinliğini gösterir. Etkinliği aylarca 
sürer seans sonunda yılda 1-2 kez 
uygulanabilir.
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Uzm. Dr.
Hicran ERCAN
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Mezolifting, Dermaterapi
Kış aylarında artan stres, hava kirliliği ve soğuk hava cildinizin daha sağlıksız, mat ve kuru görünmesine neden 
olur. Bahar aylarında ve yaza hazırlandığımız şu günlerde, cildin bu etkilerinden kurtulmak nem dengesini arttır-
mak ve daha sağlıklı cilt görüntüsüne kavuşmak mümkün. 
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UZMANLARDAN
YAZ’A ÖZEL ÖNERİLER
YAZ’A HEKİMLERİMİZİN ÖNERİLERİ İLE ZİNDE VE SAĞLIKLI GİRİN

Cildinizi Yenileyin, 
PRP İle Cildinizle  
Yeniden Tanışın

Kış aylarının ciltte yarattığı olumsuz 
etkilerden kurtulmak, nem denge-
sini arttırmak ve daha sağlıklı cilt 
görüntüsüne kavuşmak mümkün.  
PRP işlemi, kişiden alınan 8 cc venöz 
kanın özel bir tüpe konularak sant-
rfüj işlemine tabii tutulduktan sonra 
bileşenlerine ayrıştırılması ve elde 
edilen az miktardaki, platelet yönün-
den zenginleştirilmiş plazmanın yine 
aynı kişinin cildine uygulanmasını 
sağlayan doku yenileme tedavisidir.

Ciltte PRP Hangi  
Alanlarda Kullanılır?

Ciltte oluşan kırışıklık, sivilce, leke 
gibi izlerin tedavisinde, saç dökül-
melerinde, saç köklerinin canlandırıl-
masında uygulanır.

PRP Seans Süresi,  
Sayısı Ve Aralıkları  
Nedir?

Bölge başına ortalama 30 dk. sürer, 
ağrısız ve acısızdır. 15 -30 günde bir 

olmak üzere 3-6 seans uygulanır. 
Kalıcılığı sağlamak için yılda 2 kez 
tek seans şeklinde tekrarlanır. 

PRP Uygulamasının 
Yan Etkisi Yoktur

Bu tedavi kişinin kendi hücresi-
nin tekrar kendisine verilmesiy-
le ilişkili olduğu için herhangi 
bir yan etkisi yoktur. 

Ancak hastaların beklentileri 
açısından uygulayan hekim 
gerekli görürse diğer yöntem-
lerle destekleyebilir.

DERMATOLOji

Yaz aylarına sayılı günler kala uzmanlarımız sizin için değerlendirdi ve yazdı.    
İşte 5 uzmandan size özel yaz önerileri…

Dr. Hicran ERCAN
Dermatoloji Uzmanı

Cildinizi Yenileyin...

Dyt. Deniz ŞAFAK  -  Uzm. Dr. Mehmet Emin ÇAKıR  -  Uzm. Dr. Mehmet Akif YıLMAZ  -   Uzm. Dr. Hicran ERCAN  -  Dt. Gökçe ÇETİN



Doğru beslenme ve 
egzersiz, sağlıklı hayat 
için yapılan en önemli 
yatırımdır. Yazı başlığını 
okuduğunuzda aklınıza 
hemen “Acaba nasıl bir 
zayıflama programı?” so-
rusu geldi mi? Genelde 
bu başlığın altında böyle 
yazılar bulunur. 

Aslında anlatmak istediğimiz mev-
sim geçişlerine vücudun hazır olup 
olmadığıdır. Mevsimler ardı ardına 
gelip geçiyor ve bu dönemlerde 
vücudumuzda çeşitli değişimler 
yaşanıyor. Isı değişimlerine vücudun 
adaptasyonu hemen gerçekleşmez. 

Bu dönemlerde beslenmemizde 
yapacağımız küçük değişiklikler 
daha iyi hissetmemize ve vücudun 
da kolay geçişine yardımcı olacaktır. 
Nasıl hasta olduğumuz dönem-
lerde ve ateşimiz çıktığında vücut 
zorlanıyorsa bazen ani ısı değişim-
lerinde de vücut aynı zorluğu yaşar. 
Her mevsimin sebzesi ve meyvesi 
o döneme özel ve vücudun ihtiyacı 
için uygundur. Bu nedenle mevsi-
min sebze ve meyvesini tüketmek 
en önemli adımlardan biridir. 

Ödemi Azaltın 

Su, vücutta dolaşımın hızlanmasına 
yardımcı olur. Dolayısıyla ödemlerin 
oluşması engellenir. Bu nedenle 
günde 2.5-3 litre su içmek gerekli-
dir. Yine ödem giderici ve toksinlerin 
atımı için günde 2 fincan yeşil çay 
tüketmek gerekir. Yeşil çaya limon 
eklendiğinde etkisi biraz daha 
arttırılabilir. 

Sebze ve  
Meyvelerin   
Gücünü Kullanın 

Bu mevsimin öne çıkan sebzeleri 
enginar, taze bezelye, bakladır. Bol 
sebze çeşitleri olan salatalar yine 
sofraları süslemelidir. İçinde may-
danoz, tere, roka gibi yeşilliklerin 
olması hem C vitamini hem de lif 
bakımından önemlidir. Hazır salata 
sosları yerine taze limon ve biraz 
zeytinyağı kullanılmalıdır.  

Omega3 ve omega6 içeren yağlar 
vücut direncinin artmasını sağlar. 
Bu nedenle salatalarda zeytinyağı 
tercih edilir. Ana öğünlerin dışında 
ara öğünler için de taze meyve-
ler seçilmelidir. Bunların mevsim 
meyvesi olmasına dikkat edilmelidir. 

Bu dönemde taze çıkan çilek, erik, 
kiraz gibi meyveler aralarda tercih 
edilmelidir. 

Egzersizi    
Hayatınızın Bir 
Parçası Haline   
Getirin

Mevsim geçişlerinde sadece doğru 
beslenmek değil aynı zamanda 
doğru zamanda doğru egzersizleri 
de yapmak gerekir. Güneşin kendini 
göstermeye başladığı şu günler-
de vücudun D vitamini ihtiyacını 
karşılamak için her gün sabah veya 
akşam saatlerinde 10 dk. güneşle 
temas etmek gerekir. 

Güneşin olumlu etkileri 
sadece fiziksel değil aynı 
zamanda ruhsaldır. Doğru 
saatlerde güneş ve oksi-
jeni kullanarak yapılacak 
egzersizler metaboliz-
manın hızlanmasını ve 
kasların hareketlenme-
sini sağlar. Haftada 150 
dakika yürüyüş yapmak hem 
sağlığın korunması hem de 
varsa fazla yağların atılması 
için yardımcı olur. 150 dakikalık 
yürüyüşler 3 veya 5 güne bölüne-
rek yapılırsa daha etkili olacaktır. 

Aslında yılın her döneminde tekrar 
edilmesi gereken bu alışkanlıklar bu 
dönemlerde biraz daha öne çıkar. 
Sadece kilo vermek değil sağlığın 
korunması için önemlidir. Özellikle 
herhangi bir sağlık sorunu varsa 
beslenme ve egzersize bir kat daha 
dikkat edilmelidir. 
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DAHiLiYE
Sağlıklı Ve Kaliteli Bir Hayat İçin Vücudunuzu Tanıyın 

DiYETiSYEN
Doğru Beslenme ve Egzersiz = Sağlıklı Hayat

Dr. Mehmet Akif YıLMAZ
Dahiliye Uzmanı

Dyt. Deniz ŞAFAK
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürdürmek 
elimizde. Sağlık sorunları kapımızı 
çalmadan vücudumuzu tanımamız ve 
hastalıklardan önce davranarak adım 
atmamız, ileride karşımıza çıkabilecek 
sağlık sorunlarının önüne geçmemizi 
sağlayacaktır.   

Geleceğe yönelik sağlık risklerini 
belirlemek, erken tanı ile  hastalığın  
baştan teşhis edilmesini sağlamak 
günümüz teknolojisinde oldukça kolay. 
Yapmanız gereken karar vermek ve 
uygulamaya geçmek…

Yılda Bir Kez CHECK-UP  
Yaptırmayı Alışkanlık  
Haline Getirin. 

Ailece Hastalıklara Karşı 
Önleminizi Alın.

Her yaş grubu ve cinsiyete göre 
yapılan check-up programları vardır. 
Check-up programlarında standart ve 
kapsamlı olarak taramalar yapılmak-
ta, kanser tarama ve görüntüleme 

yöntemleri  de kullanılmaktadır. Çıkan 
sonuçlar Uzm. Dahiliye Hekimi tarafın-
dan değerlendirilmekte ve gerektiğin-
de farklı branş hekimlerinden görüş 
alınmaktadır. 

UNUTMAYINIZ; hastalandık-
tan sonra kişinin yapacağı  
sağlık giderleri, harcayacağı 
zaman, emek ve kalıcı mağdu-
riyetler göz önüne alındığında 
CHECK-UP yaptırmanın önemi 
kat kat artmaktadır.  

Uzmanlardan Yaz’a Özel Öneriler
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Sağlıklı bir vücuda sa-
hip olabilmenin önem-
li unsurlarından biri 
sağlıklı bir ağza sahip 
olabilmektir. Ağız içi 
görüntümüz vücut sağ-
lığımız hakkında önemli 
ipuçları verir. Diş, dişeti, 
dilimiz ve ağız içi yumu-
şak dokularımızın sağlığı 
ile diğer organlarımızın 
sağlığı arasında doğru 
bir orantı bulunmaktadır.

Günlük besin tüketimimizde ilk 
sindirimimiz dilimizle beraber 
ağzımızda başlar. Tat tomurcukları 
içeren sağlıklı bir dil besinlerin 
tadını alma görevini üstlenir. 
Sağlıklı bir ağız içi dokusuna sahip 
olduğumuzda besinlerin tadını 
daha iyi alabilir ve daha verimli 
bir sindirime sahip olabiliriz.

C Vitamini ile Diş  
Etleriniz Daha   
Sağlıklı

C vitamini tüketimi ağız içi yu-
muşak dokularımızın sağlığı 

açısından oldukça önemlidir.  
C vitamini vücuttaki kollajen 
yapımında rol alır. 

Kollajen vücutta bulunan bir yapı 
proteinidir, dişetlerinin dişlere 
daha sıkı tutunmasına ve ağız içi 
yumuşak dokularının daha sert 
kıvamda olup ağız içi bakterile-
riyle mücadelesine destek olur.
 

Çilek, Kivi, Ananas 
ve Renkli Sebze 
Meyve Tüketin

Yaz meyvelerinde bulunan C 
vitamini dişetlerimizin sıkılaşma-
sına, daha sert ve dayanıklı bir 
hale gelmesine yardımcı olur. 

Çilek, kivi, ananas, kırmızıbiber, 
renkli meyve ve sebzeler  
C vitamini açısından zengindir-
ler.
  

Dişler Nasıl   
Fırçalanmalı?

Dişlerimizin ve dişetlerimizin, 
yumuşak veya orta sertlikte bir 
fırça ile yuvarlak hareketlerle ve 
dişetlerine masaj yapar şekilde 
günde iki defa en az 2 dk. fırça-

lanması gerekir. Fırçalama işlemi 
sonunda dilimizin üst yüzeyini de 
fazla bastırmadan birkaç saniye 
fırçalamak faydalı olacaktır. 

Ağzımızda bulunan bakteriler en 
fazla dil yüzeyine tutunmakta-
dırlar. Dil yüzeyine tutunan bu 
bakteriler ağız kokusuna sebebi-
yet verebilirler.

 

Asitli içeceklerin (portakal suyu, 
kola) tüketiminden hemen sonra 
dişlerimizi fırçalamak dişlerimizin 
aşınmasına neden olabilir. 

Asit diş minesinde aşınmaya 
sebep olabileceği gibi fırça-
lama da bu etkinliği arttırır. 
Dişlerimizi bir süre geçtikten 
sonra fırçalamak fırçalama-
ya bağlı aşınmaları azaltır.

 

Daha Beyaz   
Dişlere Ne  
Dersiniz?

Diş Beyazlatma: 
Yaz öncesi yapılabi-
lecek uygulamalar-
dan biri de diş be-
yazlatma işlemidir. 
Çeşitli nedenlerle 
renk değiştirmiş, 
koyulaşmış, sarar-
mış dişlerin rengini 
birkaç ton açmak 
için uygulanmak-
tadır. 

Dişlerin doğal 
renkleri zamanla 
koyulaşır. Diş taşı  
temizliği ve polisaj 
yapılarak dişte 
oluşan renkleşmeler 
giderilebilir. 

Ancak bu yolla giderilemeyen 
renklenmelerin giderilmesi veya 
dişin kendi renginin bir kaç ton 
daha açılması mümkündür. 

Bu dişlere porselen vs. yaptırmak 
yerine daha koruyucu bir yöntem 
olan beyazlatma yöntemi uygu-
lanır ve bu işlem sonunda dişlerin 
durumuna göre sekiz-on tona 
kadar açılabilir. 

ESTETİK DİŞ
Diş Sağlığınızı  Önemseyin, Sağlıklı ve Mutlu Gülümseyin

Dt. Gökçe ÇETİN
Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı

Uzmanlardan Yaz’a Özel Öneriler
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İnsanoğlu sürekli bir 
koşuşturma ve oya-
lanma ile zamanını 
tüketir. İnsan “ancak 
çalışırsam karşılığını 
alırım” düşüncesine 
sahip olduğundan, bu 
can bedende olduğu 
sürece çalışması gere-
kecektir. Ancak bey-
nin dinlenmesi, dü-
şünce şeklinin zaman 
zaman değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

Ülkemizde tatil denilince bir 
süreliğine tamamen hayattan 
kopmak, yatmak ve dinlenmek 
anlaşılıyor.  Bu yaklaşım bize 
göre yanlıştır. Yaz aylarında 
yapılan kısa bir tatil; yenilenerek, 

farklı düşünerek ve farklı kitaplar 
okuyarak geçmelidir. Bunun için 
de özellikle beyin sağlıklı gıdalar 
ile desteklenmelidir. 

Beynin En Önemli Enerji 
Kaynakları Yediklerimizden 
Elde Edilen Mikrodüzeydeki 
Enerji Kaynakları, Vitamin 
Ve Minerallerdir. 

Sağlıklı bir beyin için;  

• Su içerek  güne başlamak yapı-
lacak doğru işlerden biridir. 

• Hafif bir egzersiz yapmak ol-
mazsa olmazımız olmalıdır. Düz 
zeminde yapılacak olan yarım 
saatlik bir yürüyüş veya yarım 
saat yüzme iyi bir egzersizdir.

• Zinde bir beyin için iyi bir kah-
valtı şarttır. Kahvaltılarımızda ye-
şilliklerin yanı sıra, avokado, tam 
buğday ekmeği, pekmez veya 
bal gibi gıdalar bulunmalıdır.

• Meyveler beyin için gerekli 
vitaminleri içerir.

• Günün değişik saatlerinde içilen 
su en az üç litre olmalıdır. Özel-
likle yazın su kayıpları çok daha 
fazla olmaktadır.

•  Akşam yemeğinde yenilecek 
tek çeşit yemek yeterli olacaktır. 
Ağır olmayan bir akşam yemeği 
aynı zamanda iyi bir uyku için de 
çok önemlidir. 

Çok yemek ve ağır bir yemek 
tercih etmek uykusuzluğa neden 
olabilir. Uykusuzluk gün içinde 
dikkatsizliğe ve verim düşüklü-
ğüne sebebiyet verir.

• Gece boyunca 6-7 saat uyku 
beynin dinlenmesi ve 
uyanık olması için çok 
önemlidir.

• Sağlıklı bir beyin 
ve unutkanlıktan ko-
runmak için beslen-
meyi düzenlemek 
çok önemlidir.

Özellikle  karbonhid-
ratlardan (şeker, un 
vs) ve hayvansal 
proteinlerden fakir 
diyet önerilir.

Ara öğünlerde yararlı olan 
gıdalar; doğal tatlı denilen 
hurma, kayısı, incir gibi gıdalardır. 
Ayrıca ana öğünlerde sebze ve 
deniz ürünlerinden zengin diyet 
önerilir. 

•  Sofradan zencefil, zerdeçal, 
ketentohumu (omega 6 kayna-
ğı), kırmızı ve yeşil biberi eksik 
edilmemelidir. 

Unutmayalım iyi ve sağlıklı bes-
lenme birçok hastalığa karşı bizi 
güçlendirdiği gibi beynimizi de 
iyi kullanmamızı sağlar. 

  

NÖROLOjİ
Beyni Sürekli Zinde Tutun

Dr. Mehmet Emin ÇAKıR
Nöroloji Uzmanı

Uzmanlardan Yaz’a Özel Öneriler



Uzman Dermatolog ve Estetisyen 
denetiminde sağlıklı ve kalıcı 
güzelliğe sahip olabilirsiniz.   
Alexandrite teknolojisiyle yapılan 
lazer epilasyon  uygulamaları ile 
yaza girmeden pürüzsüz ve güzel 
bir cilde sahip olabilirsiniz. 

• Uzman Doktor ve dene-
yimli Estetisyen ile güvenilir 
hizmet
• Hijyenik koşullar

• Son Teknoloji alaxandrite 
sistem  
• Randevu kolaylığı
• Detaylı bilgi edinebilme

Lazer Epilasyon 
Nasıl Uygulanır? 

Tedavi edilecek alan temizlenir. 
Lazer enerjisi deriden geçip kıl 
folikülündeki siyah pigment ta-
rafından emilir. Saniyeden daha 
kısa sürede uygulama alanındaki 
kıl kökleri etkisiz hale getirilir.

Tedavi edilecek alanın genişliğine 
bağlı olarak işlem birkaç dakika-
dan birkaç saate kadar sürebilir.

Tedaviden sonra, en fazla iki 
hafta içinde kıllar kendiliğinden 
dökülür. İşlemden hemen sonra 
günlük  aktivitelere başlanabilir.

Lazer Tedavi  
Sonrasında İz   
Kalır Mı?

Lazer epilasyon uygulaması 
sonucu ciltte kızarıklık görülmesi 
beklenen bir durumdur. Normal-
de uygulamayı takip eden birkaç 
saat ile birkaç gün içerisinde ta-
mamen kaybolur. Epilasyon son-
rasında veya öncesinde kişinin 
güneşlenmesi veya solaryuma 
girmesi, kalıtımsal pigmentasyon 
problemi bulunması gibi özel 
durumlarda ciltte açık veya koyu 
renklenmeler görülebilir. Genel 
olarak bu durumlar geçicidir ve 
zaman içerisinde geride hiçbir iz 
bırakmadan kaybolur.

Lazerin Geleneksel 
Yöntemlere   
Üstünlüğü Nedir? 

Tüm dünyada yaygın kullanımı ile 
elde edilen deneyimler, lazerin 
diğer yöntemlerle kıyaslana-
mayacak kadar güçlü olduğunu 
kanıtlamıştır. Kalıcı olması, yok 
denecek kadar az acı oluşturma-
sı, kısa sürede büyük  alanlarda 
uygulanabilmesi, özel bakım 
gerektirmemesi diğer üstün 
özellikleridir. 

Lazer Epilasyon  
Hangi Bölgelere  
Uygulanabilir?

Özel gözlükler kullanmak ko-
şuluyla gözleri direkt ışıktan 
koruyarak vücudun tüm bölge-
lerine lazer epilasyon yapılabilir. 
Göz çukuru dışında; alın, kaş arası, 

yanak, favori, bıyık, boyun, ense, 
kulaklar, kasıklar, üst bacak, diz, alt 
bacak, ayaklar, ayak parmakları, 
kollar, koltukaltı, eller, el parmakla-
rı, göbek, kalça, sırt, bel ve omuz-
larda uygulandığı gibi, vücudun  
hassas bölgelerine de rahatlıkla 
lazer epilasyon yapılabilir.

Yaz Aylarında   
Uygulama   
Yapılır Mı?

Cildin bronz olma şartı ile her 
mevsimde uygulanabilir. Yüksek 
faktörlü güneş koruyucuları kul-
lanılarak yaz aylarında uygulama 
yapılabilir. Tedavi öncesi bronz 
olunmaması şarttır.

Lazer Epilasyon  
Düşünüldüğünde 
Ne Yapılması   
Gerekir?

Öncelikle dermatolog tarafından 
hastanın görülüp değerlendiril-
mesi, tüylenmenin nedeninin 
araştırılması, gerekli tahlil ve 
tetkiklerin yapılması gereklidir.
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LAZER EPiLASYON iLE 
YAZ’A HAZIRLANIN

Yaz mevsimi gelmeden pürüzsüz ve güzel bir cilde sahip olmak elinizde…

Ayrıntılı bilgi ve randevu için: 
Direk no: 216 410 77 66,   
Çağrı merkezi 444 77 99 / 215 

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER

Gösterdiğiniz yoğun ilgi çercevesinde 

ileri teknolojiye sahip Alexandrite 

cihazımızın ikincisi Dermatoloji 

Bölümü, Lazer Epilasyon kliniğinde 

hizmete vermektedir.

Aynur ARSLAN
Estetisyen
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Gebeliğin Son 3 Ayında 
Anne ve Bebekteki Değişimler

F‹Z‹KSEL DE⁄‹Ş‹KL‹K 
ve BEL‹RT‹LER

• Nefes nefese kalma, 
• Küçük rahats›zl›klar
• Uyku problemleri
• Hemoroid
• ‹drar kaç›rma
• Kilo art›fl›

BEBEKLE ‹LG‹L‹ 
ÖNEML‹ NOKTALAR 

• A€ırlık
• Bebe€in Hareketleri 

‹lk üç ayl›k dönem vücutta önemli 
de€ifliklikler görülür. Kad›nlar bu dönem-
de gebeli€in ilk heyecan›n› yaflarken 
baz› problemlerle karfl›laflabilir. Gebeli€in 
28.haftas›nda bafllayan üçüncü dönem 
do€umla sona erer. Do€umun bafllang›ç 
ve sonucunu bu dönem düflünmeye 
bafllars›n›z. Bebe€in sa€l›€› ile ilgili 
endifleler yine bu dönemde belirginleflir. 
Ayn› zamanda bu dönemin bir an 
önce bitmesini isteyecek, bebe€inize 
sar›lman›n hayalini kuracaks›n›z. Gebe-
likten önceki rahim a€›rl›€› ortalama 56 
gram iken do€um s›ras›nda bu a€›rl›k 
yaklafl›k 1 kilonun üzerindedir. Gebelikten 
önce rahim 15 mililitreden daha az ha-
cim tafl›yabilirken do€um esnas›nda hem 
bebe€i hem plasentay› hem de 1 litre 
hacmindeki amnion s›v›s›n› tafl›maktad›r. 
Gebeli€in sonlar›ndaki tüm fiziksel belirti-
ler rahimdeki büyümeye ba€l›d›r.

KÜÇÜK    
RAHATSIZLIKLAR

Sebebi Nedir?

Gebelikte salg›lar› artm›fl olan hormon-
lar kalça kemi€i aras›ndaki eklemleri 
gevfletmifltir. Böylece kemiklerin, artan 
bükülebilme özelli€i ile bebe€in do€um 
kanal›na geçifli kolaylafl›r. Bu geçifl kalça 
a€r›s›na yol açmaktad›r. Bu kalça a€r›s› 
ise genellikle bir tarafta ve gebeli€in son 
döneminde görülmektedir.

Ne Yapabilirim?

• Il›k banyo yapmak yard›mc› olacakt›r.
• S›rt ve kar›n kaslar›n›z› güçlendirecek 
egzersizler a€r›n›z› azaltacakt›r.

UYKU PROBLEMLER‹

Sebebi Nedir?

Do€umun yaklaflmas›yla uykunuzun 
düzeni ve kalitesi iyice bozulacakt›r. Art›k 
karn›n›z iyice büyüdü€ünden rahat uyku 
uyuyabilece€iniz bir pozisyon bulamaya-
bilirsiniz. 

Di€er taraftan bebe€inizin do€umu ile 
ilgili endifleler de uykunuzu psikolojik 
olarak etkileyecektir.

Ne Yapabilirim?

• Bu son dönemlerde bacaklar›n›z› ve 
dizlerinizi bükerek sa€ tarafa yatman›z 
gerekmektedir. Sa€ tarafa yatmak, 
ayak ile bacaklar›n›z›n kalbe do€ru kan› 
tafl›yan büyük damarlardaki bas›nc›n› 
almaktad›r. Ayr›yeten s›rt bölgenizin 
bas›nc› da azalacakt›r.
• Kar›n bölgenizin ve bacaklar›n›z›n 
desteklenmesi için minder kullan›m› çok 
önemlidir.

K‹LO ARTIŞI

Gebeli€in sonuna do€ru  yaklafl›k 
11 ile 14 aras› bir kilo kazan›m› 

gerçekleflmektedir.Gebeli€in 3.dönemin-
de kad›nlar›n birço€u ortalama 5 kilo 
kazanmaktad›r.

A⁄IRLIK

Bebe€iniz, gebeli€in son döneminde 
büyüyerek a€›rl›k kazanmaya devam et-
mektedir.28.haftan›n  sonunda ortalama 
1.5 kilo, boyu ise 34-40 cm olmufltur. 
Cildi ince, k›rm›z› ve burufluk görülmek-
tedir. Vernix kazeosa denilen beyaz, ya€l› 
bir madde ile kapl›d›r. 

Gözleri aç›l›p kapan›r ve parma€›n› 
emebilmektedir. Do€um yaklaflt›kça 
bebe€in kilo art›fl› yavafllamaktad›r. Ama 
37. haftaya kadar ortalama her hafta  
200-225 gram alabilir.8.aya girildi€inde 
bebek do€um pozisyonunu almaya 
bafllar. Art›k bafl afla€›dad›r ve kollar ile 
bacaklar gö€se do€ru çekilmifltir. 40. 
haftas›na giren bebek art›k ortalama  3- 
3.5 kg a€›rl›€›nda boyu ise 46 ile 50 cm 
civar›ndad›r.Fakat bebe€iniz bu ölçülerin 
üzerinde ya da alt›nda da olabilir.Bu 
farkl›l›klar normaldir.

BEBE⁄‹N
HAREKETLER‹

Sebebi Nedir?

Gebeli€inizin son dönemlerinde kilosu 
artmaya devam eden bebe€inizin 
rahim içindeki hareketlerini de daha iyi 
hissetmeye bafllars›n›z. Bu son dönem 
bebe€inizin hareketleri daha s›k ve 
fliddetlidir. Karn›n›zdaki bebe€in hareket-
lerinde ani bir azalma hissetti€iniz taktir-
de hemen doktorunuza baflvurmal›s›n›z. 
Bu dönemlerde bebe€iniz d›flar›dan 
alg›layabildi€i her fleye tepki verecektir. 
Yedi€iniz yeme€e, pozisyonunuza, gelen 
seslere… 

Bu tepkiler bebe€inizin hareketlili€ini 
artt›racakt›r. Bebe€inizin hareketlerini 
kendiniz de€erlendirmek istiyorsan›z 
30-60 dakika aras› sol taraf›n›za yat›n 
ve bebe€in hareket s›kl›€›n› gözlemle-
yin.Çal›flan, aktif kad›nlar bebeklerinin 

hereketlerini hissetmeyebilirler. Bu 
durumlarda bu yöntemi uygulayabilir, 
bebe€inizin hareketlili€ini kendiniz 
de€erlendirebilirsiniz.

Bebeğimin doğumunu
nas›l anl›yabilirim?

Bebe€in bafl k›sm›n›n do€um kanal›na 
inmesi do€um sürecinin bafllang›c›d›r. 
Bebe€in do€um kanal›na inmesiyle 
akci€erinizde, midenizde ve sindirim 
sisteminizde  hafifleme hissedecek-
siniz. Hafifleme ile karn›n›zda da bir 
flekil de€iflimi oluflacakt›r. Bu de€iflim, 
biraz afla€› ve öne do€ru bir de€iflimdir.  
Do€um sürecine girdi€inizde idrara 
ç›kma ihtiyac›n› önceki günlerden daha 
s›k duyacaks›n›z. 32. Haftada çal›flan bir 
anne aday› yasal  do€um iznine ayr›lma 
hakk›na sahiptir. Uygun olursa bu izin 27. 
Haftaya kadar uzat›labilir.

DOKTORUNUZ D‹YOR 
K‹!

32. Haftada çal›flan bir anne aday› 
do€um izni süresini bafllatmas› gerekir. 
SGK kurumundan faydalanmak için 
do€um izni hak›na sahiptir. Uygun olursa 
bu izin 37. Haftaya kadar uzat›labilir.  
Do€um sonras› 37. Hafta raporu ve 
do€um sonras› do€um raporu ile birlikte 
tekrar kuruma baflvurmal›d›r.

HASTANEYE GEL‹Ş

Doğum Ağr›lar›:

• Kas›lmalar düzenlidir, gittikçe s›kl›€› ve 
fliddeti artar, Tipik olarak 10 dakikada üç 
kez ortaya ç›kar. ‹stirahat etmekle geç-
mez. Karn›m›z› elledi€imizde kas›lmalar 
rahatl›kla hissedeceksiniz. Kas›lmalar su 
fleklindeyse hastaneye gitme zaman›d›r.
• Niflan gelmesi hafif, kanl›, sümüksü 
ak›nt›, koruyucu t›kac›n at›lmas›d›r. Genel-
likle birkaç günde do€uma gelece€imizin 
habercisidir.
• Suyunuzun gelmesi
• Bebek hareketlerinde azalma

Opr. Dr.
Figen TEMELLİ AKıN

Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı fi
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Central Hospital’de  
Doğum Yapmaya 
Nasıl Karar Verdiniz?

Ben Kartal Adliyesinde görev yapıyo-
rum. Adliyede yeni anne olanların ne-
redeyse tamamının Central Hospital’a 
geldiklerini öğrendim. Çok yakın bir 
arkadaşım da iki bebeğini Central 
Hospital’da dünyaya getirdi. Ben de 
Central Hospital’a gitmeye arkadaşları-
mın tavsiyesi ile karar verdim.

Hastanede   
Kalışınız Boyunca 
Tıbbi Hizmetlerden 
Memnun Kaldınız 
Mı?

Hastane süreçlerinden çok memnun 
kaldım. Özellikle kadın doğum dokto-
rum, bebek hemşireleri, kat hizmet-
lileri... Herkes bizleri memnun etmek 
ve sağlıklı bir şekilde uğurlamak için 
olağanüstü bir çaba içerisindeydi. 
Bebek hemşireleri sanki onlarca 
bebek büyütmüş kadar tecrübelilerdi, 
çok şaşırdım. Hiç yılmadan, usan-

madan her aşamada yanımızdalardı. 
Doktorumdan zaten çok memnunum; 
o sadece bana doktorluk yapmadı, 
manevi olarak da sürekli yanımdaydı.

Doğum Yapan  
Annelere Özel  
Hizmetlerimiz İle 
İlgili Yorumlarınızı  
Paylaşır Mısınız?

Anne güzellik saati uygulaması, 
annelerin kendilerini iyi hissetmeleri 
için güzel düşünülmüş bir hizmet. 
Bütün ilgiler bebekte iken birisi geliyor 
ve sizinle ilgileniyor... Lohusa şerbeti 
ikramı geleneklerin yaşatılması adına 
çok hoş bir ikram, teşekkür ediyorum 
ayrıntıları düşünen tüm çalışanlara.

Yenidoğan Ev  Ziya-
reti Hizmetimizle 
İlgili Düşüncelerinizi 
Alabilir Miyiz?

Ev ziyareti hizmetinin methini adliye-
de çalışan arkadaşlarımdan duymuş-

tum, hizmetin çok güzel olduğuyla 
ilgili tüyoları önceden aldığım için 
aslında bu hizmetin faydalı olacağını 
biliyordum. 

Bu, benim gibi yeni anneler için 
çok güzel bir uygulama. Hastaneye 
gittiğinizde doktorunuza sormayı 
unuttuğunuz mutlaka birşeyler oluyor. 
Bütün sorularımı bu hizmet ve gelen 
uzman bebek hemşiresi sayesinde 
giderdim. 

Bebeğim Demir’in gaz problemine 
hemşire ablasının öğrettiği kelebek 
masajı çok iyi geldi. Bebek yağı  uy-
gulamasını banyo bitiminde, banyo 
suyuna 1-2 damla yağ dökerek 
yapmam gerektiğini öğrendim. Be-
beğimi ne sıklıkla yıkamam gerektiği 
konusunda emin değildim, banyo 
konusunda bütün detayları öğrenmiş 
oldum.

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

Central Hospital’da doğum yapmayı 

tüm anne adaylarına tavsiye ederim.

Gerek tıbbi hizmetler, gerek hemşirelik 
hizmetleri; herkes konusunda çok 
profesyonel. Ayrıca ödüllü aşçının 
yemeklerine değinmeden geçe-
meyeceğim. Ameliyattan sonraki 
gün bana verilen uygun diyet 
yemekleriyle bağırsaklarım o kadar 
düzenli çalışmaya başladı ki, ben 
bile şaşırdım. Arkadaşlarım arasında 
espiri konusu bile oldu, ödüllü aşçının 
yemekleri bana çok iyi geldi.  

Bizimle    
Hastanede   
Yaşadığınız Ve Unu-
tamadığınız Bir Anı-
nızı Paylaşır Mısınız?

Gebeliğimin 6. ayında kolon kanse-
rinden dolayı annemi kaybettim. Çok 
büyük bir üzüntü içerisindeyken Op. 
Dr. Fatma Nur Hanım’ın ve asistanının 
espiriler yaparak beni neşelendirme-
ye çalışmaları, benim manevi olarak 
yanımda olmaları... 

Bana kendimi büyük bir ailenin içeri-
sinde hissettirdi. Bu zorlu süreçte on-
lara büyük destekleri için çok teşekkür 
ederim. Benim gebeliğimle ilgilenme-
diler sadece, yaşadığım şeyleri dikkate 
alarak yanımda oldular...

Yenidoğan
Ev Ziyareti1200. 

Medine BUDAK, RN
Gebe Eğitim ve Yenidoğan 

Ev Ziyaretleri Program 
Koordinatörü m
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Yaklaşık iki yıl önce başlayan Yenidoğan Ev Ziyaretinde 1200. ailenin evindeyiz.
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Çocuk Büyütmede 
Anne & Babanın ve 

Aile Büyüklerinin Yeri

Eskiden kalabalık aileler şek-
linde yaşanırken bu durum 
günümüzde en minimum 
şekle dönüşmüştür. Genç çiftler 
evlendikleri ilk günden itiba-
ren kurdukları ailenin sınırlarını 
belirler, aileleri ile düzenli ve 
seviyeli bir ilişki kurar, çoğun-
lukla çiftlerin her ikisi de ça-
lıştığı için aileler arası ilişkileri 
dengelemeye özen gösterirler. 
Fakat çiftlerin anne ve baba 
olmasıyla süreç farklılaşmaya 
başlar. 

Çalışan Annelerin 
Çocuk Bakımında 
Tercihi Aile  
Büyükleri 

Özellikle çalışana anne ve babaların 
bebeklerinin bakımı için yardımcıya 
ihtiyaçları vardır. 

Aile büyüklerinin aynı şehirde olması, 
bebek bakımına yardımcı olmaları 
bebekli yaşamın ilk döneminde-

ki adaptasyon ve uyum için çok 
önemlidir. Genelde anne ve babalar 
çocuklarını bakıcı yerine kendi ebe-
veynlerine bırakmayı tercih ederler.

Kendi çocuğunun aile yaşamını kabul 
eden, ebeveynlik rolüne saygı göste-
ren, eşler arası kararlara müdahale 
etmeyen, çocuk yetiştirme tarzını 
eleştirmeyen, çocuğunun evinin 
kurallarına uyum gösteren, açık 
iletişimde olan aile büyükleri küçük 
çocukların gelişimine oldukça olumlu 
katkı sağlar. Bazı ebeveynler aile bü-
yüklerinden sadece bakıcıları kontrol 
etmesini ister. Bu duruma uyum 
gösteren aile büyükleri kendi çocuk-
larının kendilerinden bağımsızlaşma-
sına ve olumlu ebeveyn davranışları 
göstermelerine zemin hazırlar. 

Çocuğun Bakımı  
Evinde Olmalıdır

Aile büyüklerinin torunlarının bakı-
mını çocuğun evinde yapmaları doğ-
rudur. Çocuğun düzeni her iki evde 
de olmamalıdır. Anne ve babasından 
uzaklaşan çocuk anneanne/baba-
anne ve dedeye bağlanır. Çocuklar 
böyle bir düzen de kendi ebeveyn-
lerinin kurallarını kabul edemezler. 
Onları dinlemezler. 

Sağlıklı ebeveyn çocuk ilişkisi gelişti-
remezler. Aile büyükleri de kendi ço-
cuklarının büyüdüğünü kabul edemez 
ve onları kendi çocuklarının önünde 
azarlar ve eleştirirler. Bazı büyükler 
çocuklarının evinde son derece etkin 
olmak ister. Her duruma müdahale 
eder, ayrışmayı başaramazlar. Bu da 
onların kendi çocukları ile olan ilişki 
türleri hakkında bilgi verir. 

Aile Büyüklerinin 
Varlığı Çocuk  
Bakımında Büyük 
Bir Şanstır

Aile büyüklerinin varlığı çok önemli 
bir şanstır. Çocuğun bakımında geri 
planda kalarak yeni anne ve babayı 
desteklemeleri gerekir. Çocuğun 
bakımında yardımcı olan kişi varsa 
onu kontrol etmelidirler. Aile büyük-
leri bazı davranışları iyi niyet olarak 
değerlendirirler fakat yeni anne 
babalar kendi ebeveynleriyle 

dengeli bir ilişki içinde olmalıdır. 
Ebeveynler ev kurallarını belirleme-
li, sınırlarını korumalarıdırlar. Küçük 
çocuklar düzenli olan aile ortamına 
kolay uyum sağlar. Aile büyüklerinin 
evindeki kurallarla kendi evindeki 
kurallar arasındaki farkı iyi bilirler. 
Çocuğunuzun sizin dışınızda güven-
diğiniz aileden birisiyle yakin ilişkide 
olma keyfini yaşamasına fırsat verin 
ve tadını çıkarın. Aycan BULUT
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Çağımızın hızlı değişimiyle birlikte toplumsal yapımızın en alt katmanı 
olan ailelerimizin de yapıları değişmiştir. 



Sünnet Nedir? Sünnet,  penis başını 
kaplayan mukozal  dokunun ve deri ta-
bakasının cerrahi olarak kaldırılmasıdır. 
Bu çifte tabaka daha çok sünnet derisi 
(prepisyum) olarak bilinmektedir.

Sünnet Ne Zaman 
Yapılmalıdır? 

Sünnet, ameliyathane koşullarında, 
cerrahi prensiplere uyularak, deneyimli 
bir uzman ekip tarafından doğumdan 
itibaren her yaşta yapılabilir. Bunun yanı 
sıra 2-4 yaş civarında çocuklar kendi 
cinsiyetlerini ve genital organlarını 
tanımaya başladıklarından, bu yaşlarda 
bölge ile ilgili cerrahi girişimlerde daha 
hassas olacaklardır.  Bu nedenle terci-
hen doğumu takip eden süreçte bebek 
hastaneden çıkmadan önce veya ilk 

bir ay içerisinde sünnetin yapılması 
önerilmektedir.  İlk iki yaşa kadar yapıl-
mayan sünnetlerde ise çocuğun sağlıklı 
iletişim kurulabileceği 6-7 yaşından 
sonra sünnetlerin yapılması uygun 
bulunmaktadır.   

Sünnetin Faydaları

• Sünnet derisi ile ilgili problemleri yani 
sünnet derisi iltihapları, sünnet derisi 
darlıkları gibi hastalıkları önler veya 
sorun varsa giderir.

• Penis kanseri riskini ortadan kaldırır. 

• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (HIV 
gibi) ve serviks kanseri olasılığını 
düşürebilir.

• Yenidoğan erkeklerde üriner enfeksi-
yon olasılığını on kat oranında azaltır.

BEBEKLERDE
SÜNNET 

Yenidoğan Sünneti 
Hangi Durumlarda  
Uygulanmaz?

Bebekte doğuştan penis anomalisi var 
ise, ileride sünnet derisi onarım için 

kullanılabileceğinden  yenidoğan sün-
neti uygulanmamalıdır. Bunun yanı sıra 
erken doğan, doğumsal bir hastalığı 
olan ya da ailede kan hastalığı öyküsü 
olan bebeklerde yenidoğan sünneti 
uygulanmaz. 

Yenidoğan   
Sünnetinin  
Avantajları   
Nelerdir?

• Lokal anestezi ile yapıldığından sün-
net öncesi ve sonrasında aç kalmaları 
gerekmemektedir.

• Yenidoğan girişim ile ilgili bir şey 
hatırlamayacağı için psikolojik travma 
oluşturmayacaktır. 

• Yara yerinin iyileşmesi hızlı olacaktır. 

• Sünnet derisindeki damarlar çok 
küçük olduğundan belirgin bir kanama 
hemen hemen hiç görülmemektedir.  

• Lohusa annenin vücut sıvılarında 
salgılanmakta olan hormon ve prote-
inler emzirme yoluyla bebeğe geçerek 
cerrahi girişim üzerinde koruma etkisi 
sağlayacaktır. 

• Koruma faktörleri etkisi ile sünnet 
sonrası dönemde ağrı giderici ilaç kulla-
nılması gerekmeyecektir. 

• Yenidoğan sünneti ile hijyenin daha 
kolay sağlanması nedeniyle penis 

ön derisinin yapışıklıkları ve darlıkları 
önlenmiş olacaktır.  

Sünnet Sonrası 
Nelere Dikkat  
Edilmelidir?

Sünnet sonrası hastanede bebek 
hemşireleri tarafından bebeğin bakımı 
yapılır ve evde yapılması gerekenler 
konusunda aile bilgilendirilir. Yenidoğan 
bebeklerde sünnet derisi penis başına 
yapışıktır. Sünnet ile bu yapışık giderilir. 
1 hafta antiseptikli kremler sünnetli 
bölge üzerine periyodik olarak sürülür. 
Bebeğin sünnetten birkaç gün sonra 
banyo yapmasına izin verilir. 

Sünnet Sonrası   
Komplikasyonlar

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi kana-
ma ve yara yeri enfeksiyonu olasılığı 
mevcuttur. Ancak bunlar oldukça 
düşük oranlarda görülmektedir. Cerrahi 
işlemin konusunda uzman doktorlar 
tarafından yapılması, nadir görülen 
penis dersinin fazla kesilmesi, pipinin 
gömük kalması ve ileriki dönemlerde 
sünnet revizyonları gibi komplikasyon-
ları minimize edecektir.   
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SÜNNETİ
ERTELEMEYİN

Doktora Hangi Durumlarda Başvurmalıdır?
• Dikiş bölgesinde devam eden bir kanama var ise, 
• Bebek idrar yaparken zorlanıyor ve ağlıyor ise, 
• Penis ve çevresinde fazla şişme veya renk değişikliği varsa,

Yenidoğan ve çocuk sünnetini gerçekleştiren doktor ile irtibata 
geçilerek gerekli muayenenin yapılması sağlanmalıdır. 

Opr. Dr.
Yusuf TEMİZ
Üroloji Uzmanı yu
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Sünnet, yenidoğan ile başlayan ve 0-6 yaş aralığında yapılması önerilen sağlıklı bir uygulama-
dır. Okulların kapanmasıyla hastane koşullarında yapılacak sünnet ile, çocuğunuzun sağlığını 
koruyabilir, yaz’ı daha keyifli geçirmesini sağlayabilirsiniz.



Doğum İçin Gebelikte
Egzersizin Önemi
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1- Egzersizlerin hem fiziksel 
hem de psikolojik olarak anneye 
faydası vardır. Yorgunluk, varis 
ve ekstremitelerde şişme dahil 
olmak üzere gebelik sürecine ait 
ortak şikayetler, egzersiz yapan 
kadınlarda daha az görülür. 

Wallace AM,Boyer DB, Dan A, et al.Aerobic 
exercise, maternalself-esteem, and physical 
discomforts during pregnancy. JNurse Midwifery 
1986; 31 (6): 255-62.

2- Aktif kadınlarda daha az 
uykusuzluk, stres, anksiyete ve 
depresyon görülmektedir. 

Clapp JF 3rd, Rokey R,Treadway JL, Carpenter 
MW,Artal RM,Warrnes C. Exercise in pregnancy. 
Med Sci Sports Exerc 1992;24:S294-300.

   

3- Gebelik boyunca ağırlık kal-
dırma egzersizi yapan kadınların 

doğum sürelerini kısalttığı ve 
doğum komplikasyonlarını 
azalttığına dair kanıtlar 
vardır. 

Paisley TS, Joy EA, Price RJ. 
Exercise during pregnancy: 
Apractical approach. Curr 

Sports Med Rep 2003;2:325-
30. Sternfeld B. Physical 
activity and pregnancy 
outcome: reviewand re-
commendations. Sports 
Med 1997;23:33-
47. Wolfe LA, Hall 
P,Webb KA,Goodman 
L,Monga M,McGrath 
MJ.Prescription of 
aerobic exercise 
during pregnancy. 
SportsMed 

1989;8:273-301.

4- Hamilelik rutinlerinde egzer-
siz yapan kadınların doğum son-
rasında da egzersizlere devam 
etme olasılığı daha yüksektir. 

Clapp JF III. The course of labour after endurance 
exerciseduring pregnancy.Am J Obstet Gynecol 

1990;163:1799-805.

5- Kadın ve sağlık kuruluşları,  
gebelik sırasında durağan bir 
yaşam tarzının etkilerini dikkate 
almalıdır; kas ve kardiyovasküler 
fitness kaybına katkıda buluna-
bilir, annenin aşırı kilo almasına 
neden olabilir. Diyabet riski, 
gebelik zehirlenmesi, varis olu-
şumu, artan solunum güçlüğü ve 
bel ağrısı gibi fiziksel şikayetler, 
gebelikteki fiziksel değişikliklere 
kötü psikolojik uyum. 

Bung P, Artal R, Khodiguian N. Exercise in gestati-
onaldiabetes: an optional therapeutic approach? 
Diabetes 1991;40:182-5. Sorensen TK,Williams 
MA, Lee I, Thompson ML, Luthy DA.Recreational 
physical activity during pregnancy and risk 
ofpreeclampsia. Hypertension2003;41:1273-80. 
Wolf LA, Mottola MF. Validation of guidelines 
for aerobicexercise in pregnancy. In:Kumbhare 
DA,Basmajian JV,editors. Decision-making 
and Outcomes in Sports Rehabilitation .New 
York:Churchill Livingstone; 2000. p. 205-22. 

6- Egzersiz gebelik şekeri olan 
kadınlarda glisemik kontrolü sağ-
lamada yardımcı olur ve gebelik 
şekerinin oluşumunu primer 
olarak önlemede rol oynayabilir. 

Bung P, Artal R, Khodiguian N. Exercise in 
gestationaldiabetes: an optional therape-

utic approach? Diabetes 1991;40:182-5. 
Bung P, Artal R. Gestational diabetes 

and exercise: A survey. Semin Peri-
natol 1996;20:328-33. 

7- Egzersizin koro-
ner kalp hastalığı, 
osteoporoz, 
hipertansiyon, 

kolon kanseri, göğüs kanseri 
riskini önleme ve yağlanmayı 
azaltmada koruyucu bir etkisi 
olduğu görülmektedir. 

Paisley TS, Joy EA, Price RJ. Exercise during preg-
nancy: Apractical approach. Curr Sports Med Rep 

2003;2:325-30.

8- Gebelik şekeri riskini %27 
oranında azaltır. Gebelikte kan 
şekerinin yüksek olması, doğum 
sonrasındaki 10 yıl içerisinde Tip 
2 Diyabet hastası olunması riskini 
beraberinde getirir veya erken 
doğum ya da iri bebek ihtimalini 
yükseltir. Egzersizle, insülin veya 
diğer ilaçların kullanımı önlenebi-
lir veya geciktirilebilir.

Suzanne Schlosberg / February/March 2011/
fitpregnancy.com   

9- Gebe kadınların yaklaşık üçte 
ikisi sırt ağrısı yaşar. Su egzersizi-
nin, yoga ve pelvis egzersizleri-
nin bu ağrıları azaltıcı ve rahatla-
tıcı etkisi olabilir. Gebeliğin ikinci 
yarısında egzersiz yapılması, 
özellikle bu ağrıların giderilmesi 
konusunda faydalı gibi görün-
mektedir.

Suzanne Schlosberg / February/March 2011/
fitpregnancy.com

10- Düzenli egzersiz yapıldığın-
da; doğumda forseps kullanımı 
ihtiyacı % 75 daha azalır, kesi 
olasılığı %55 daha azdır ve 4 kat 
daha az oranda sezaryen olma 
ihtimali vardır.

Suzanne Schlosberg / February/March 2011/
fitpregnancy.com



Gazete Central16

Şok Diyetler   
Zayıflamak İçin   
Çözüm Değil

Sağlıksız yöntemler ve şok diyetler kısa 
vadede fazla kiloların azalmasına neden 
olabilir ancak vücudun deforme olması 
da kaçınılmaz olur. Bu diyetler kas kitlesini 
azalttığı için vücuttaki yağlar iyice belir-
ginleşir. Şok diyetlerden önce sert olan kol 
ve bacaklar ölçü olarak biraz daha incelse 
de, vücut o eski sertliğini yitirebilir. 

Asla unutulmamalıdır ki; kilo vermedeki 
en önemli amaç vücuttaki yağ oranını 
dengeleyerek vücutta bulunan yağ kitle-
sinden sağlıklı biçimde kurtulmaktır. 

Ani Zayıflama Aşırı Kilo 
Alımına Neden Olabilir

Şok diyetlerle kilo veren insanlar, daha 
sonra bu kiloları geri alırlar ve alacakları 
kilolarla birlikte vücutlarındaki yağ oranı 
daha da artar. Kısacası bilinçsizce uygula-
nan bu geçici yöntemler nedeniyle, vücut 
için gerekli olan kas kitlelerini kaybetme

riski doğar. Kaslar yağları yakan fabrikalar 
olduğu için, diyet yaparken kas kütlesini yi-
tirmeden yağ kitlesinden kurtulmak gerekir. 

Diyet Kişiye Özel   
Olmalıdır

Herkesin uygulayabileceği standart 
diyetlerden kaçınılmalıdır, çünkü her diyet 
kişiye özeldir. Zayıflamak isteyen kişiye ve-
rilecek diyet programı, bir beslenme 
uzmanı tarafından o kişinin beslenme 
alışkanlıklarına, yaşına, cinsiyetine, iş 
koşullarına, bazal metabolizma hızına 
ve kolesterol, tansiyon, diyabet gibi 
sağlık problemlerine uygun olarak 
hazırlanmalıdır. Her bireyin kişisel özel-
likleri farklıdır ve bu nedenle diyete 
vereceği cevap da farklıdır. 

Ara Öğünler   
Atlanmamalı

Sağlıklı bir diyet programında öğünler, 
azar azar ve sık tüketilecek şekilde düzen-
lenmelidir. Öğün atlamak metabolizmanın 
yavaşlamasına neden olur. 

Diyet sırasında yapılan en büyük hata ise 
tüm gün aç kalıp, metabolizmayı zayıf-
latmaktır. Diyetler 3 ana ve 3 ara öğün 
olacak şekilde düzenlenir. Ana öğünler 
kadar önemli olan ara öğünler, asla ihmal 
edilmemelidir. Kan şekeri, yemekten 
2-2,5 saat sonra yavaş yavaş düşmeye 
başlar ve böylece açlık hissi doğar. Ara 
öğünlerin amacı kan şekerine bağlı açlık 
hissinin duyulmasını engellemektir. 

SAĞLIKLI ZAYIFLAMA REHBERİ
Yaza sayılı günler kaldı. Form tutup ideal vücuda kavuşmak için çözüm, zorlu diyetler ve ağır sporlar  
gibi görünüyor. Peki bu diyetler ne kadar sağlıklı? Zayıflamak uğruna sağlığınızdan olabileceğinizin  
farkında mısınız? Beslenme ve Diyet Uzmanımız Deniz Şafak uyarıyor: “Zayıflayayım derken, iyice  
şişmanlayabilir, sağlığınızdan olabilirsiniz.”

İDEAL VÜCUDA 
KAVUŞMAK 
HAYAL DEĞİL

Günümüzde kilolu 
insanlar vücutlarında 
bulunan yağlardan kur-
tulmak için sihirli ilaçlar 
ya da metotlar arıyor. 

Zayıflama ilaçları, sauna 
eşofmanları ve cihazları, 
bölgesel egzersizler, dü-
şük kalorili diyetler, sıvı 
kaybı sağlayan diuretik 
maddeler içeren gıdalar, 
bağırsakları gereğinden 
fazla çalıştıran ilaçlar 
ve tek tip gıda mad-
deleriyle beslenme bu 
yöntemlerden sadece 
bir kaçı. 

• Diyette, her besin grubundan yiyecek 
dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Tek 
tip besinlerle yapılan diyetlerin çoğu, 
başlarda kilo kaybetmeyi sağlar ancak 

hızlı kilo kaybının ardından kiloların tekrar 
alınmasına neden olur.

• Diyet sırasında günlük en az 2–2,5 litre 
su içilmelidir. Kişinin çok su içmesini ge-
rektiren herhangi bir sağlık problemi yok 
ise, bu miktarın üzerinde içilen su böbrek-
leri gereksiz yere çalıştırır. Su, yemeklerden 
önce içilmeli yemek arası veya yemekten 
hemen sonra içilmemelidir.

• Genelde beyaz ekmek tüketenler, diyet 
sırasında ekmeğin kalorisi azalacağı 

düşüncesiyle ekmeği kızartırlar. Fakat bu 
şekilde, ekmekte sadece su kaybı olur-
ken, kalorisinde hiç bir değişiklik olmaz. 

• Meyve ve sebzelere diyette çok daha fazla 
önem verilmelidir. Bu besinler vitamin ve 
mineral açısından oldukça zenginlerdir. Aynı 
zamanda posa içeriğinin yüksek olmasından 
dolayı kişide kabızlık problemi varsa onun 
tedavisine de yardımcı olur. 

• Diyet sırasında koşullar el verdiği sürece 
spor yapılmalı. Günlük hayatta mümkün 

olduğunca hareketli olunmalıdır. Örneğin 
yürüyen merdivenler ve asansörler yerine 
merdivenler tercih edilmeli, yakın mesafe-
lerde mümkün olduğu kadar yürünmeli. 

Yağ yakmak için, metabolizmanın sağlıklı 
ve düzenli çalışmasını sağlayacak besin 
maddelerinin dengeli olarak tüketil-
mesinin yanında, kas-yağ oranına göre 
vücuda uygun spor programı belirlen-
meli, set ve tekrar sayıları kişinin fiziki ve 
fizyolojik yapısı göz önünde bulundurula-
rak hazırlanmalıdır.

Uzman Görüşü ile Sağlıklı Bir Diyetin Püf Noktaları

Dyt.
Selma TURAN

Beslenme ve Diyet Uzmanı se
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GENEL    
YOĞUN BAKIM
Sağlık Bakanlığı onayı ile 10 
yatak kapasitesine sahip olan 
Erişkin Yoğun Bakım Ünitemiz, 
kritik durumdaki tüm hastala-
ra cevap verebilecek nitelikte 
tıbbi ekip ve ekipmanla 24 saat 
hizmet veriyor.  Hastalar için gü-
venli izleme ve anestezi sistem-
leri, monitörler ve vantilatörler 
bulunuyor. 

Yoğun bakım sorumlu hekimi, 
yoğun bakım sorumlu hemşiresi 
ve tüm ekip hastalarımızın ihti-
yacına göre tedavi planlamasını 
yapıyor.  Verilen yoğun bakım 
hizmeti ile hasta konforu 

sunulurken daha önemli olan 
yüksek klinik güveni de sağlan-
mış oluyor. 

Central Hospital  
Genel Yoğun Bakım 
Ünitesi

• 7/24 hizmet veren dene-
yimli yoğun bakım ekibi
• Son teknolojik cihazlar
• Yaşam destek ünitesi 
• Moniterizasyon sistemi
• Aile yakınlarına profesyonel 
yaklaşım ve düzenli bilgilen-
dirme

YENİDOĞAN 
YOĞUN BAKIM
Yenidoğan yoğun bakım ünite-
miz, teknolojik alt yapısı, teknik 
donanımı ve uzman sağlık kad-
rosuyla 7/24 kesintisiz hizmet 
veriyor. Sağlık Bakanlığının 3. 
düzey olarak adlandırdığı en üst 
seviyede belgelendirilen bebek 
yoğun bakımda, yenidoğan sü-
recindeki hastalıklarının tedavisi-
ni gerçekleştiriyoruz. 

Uygun ısıya sahip küvözlerde 
birebir monitorize edilerek takip 
edilen bebeklerin ateş, nabız, 

solunum sayısı, karbondioksit 
yüzdesi gibi bulgularını kesintisiz 
bir şekilde izliyoruz. Bebeğin iyi-
leşme sürecinde ise anne sütü ile 
beslenmesinin önemini unutmu-
yor, günün belli saatlerinde aileleri 
davet ederek taburculuktan önce 
uyum eğitimleri düzenliyoruz. 

Central Hospital  
Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi

• 7/24 hizmet veren dene-
yimli bebek yoğun bakım 
ekibi ve bebek hemşiresi
• Son teknolojik cihazlar
• Yaşam destek ünitesi 
• Moniterizasyon sistemi
• Aile yakınlarına profesyonel 
yaklaşım ve düzenli bilgilen-
dirme

CENTRAL HOSPITAL 
YOĞUN BAKIM ÜNiTELERi

YENiLENDi
7/24 hizmet sunan Erişkin Yoğun Bakım ve Bebek Yoğun Bakım ünitelerimiz, kapasite, teknik donanım ve fiziki 
koşullar yönünden tümüyle yenilendi. Yoğun bakım ünitelerinde artık General Electric’in son teknoloji cihazları 
kullanılmakta. Ayrıca yoğun bakımda yatan hastalarımızın 7/24 tedavilerinde gerekli olabilecek görüntüleme 
ekipmanları birinci sınıf görüntü kalitesinde, kompakt MRı sistemi ve bilgisayarlı tomografi de yine aynı   
standartlarda hizmet veriyor.   

7/247/24
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Sizi              ’yi Takip Etmeye 
Davet Ediyoruz

CentralTR

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

Sağlık sektöründe farklı uygulamalar ile ön plana çıkan Central Hospital, geliştirdiği sağlık projesiyle Twitter üze-
rinden “Online Twitttalk” gerçekleştiriyor. Bugüne kadar yapılan twitttalk’lar ile birçok branşta CentralTR takipçileri 
ile bir araya gelindi. Belli periyodlarda süreklilik sağlanan söyleşilerde merak edilen sorular ve öğrenilmek iste-
nilen detaylar online olarak yanıtlarını buluyor. CentralTR’yi takip edin, hem sağlık konularında günlük ve güncel 
bilgilere sahip olun, hem de online söyleşilere katılma fırsatını yakalayın….

Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıKadın Hastalıkları ve Doğum
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GEZİLECEK YERLER

• Saklı Göl’e UĞRAMADAN,

• Şile Bezi ALMADAN,

• Lezzetli balıklarını TATMADAN,

• Akçasake köyüne GİTMEDEN,

• Şile Kalesi’ni GEZMEDEN,

• Göksu Deresinde tekne turuna KATILMADAN,

DÖNMEYİN...

MUTLAKA YAPINIZ...

GÜZEL
ÜLKEMİZİ

TANIYALIM

Ağva’nın liman görevini üstlenmiş rıh-
tımı ve mendirekleri sayesinde balıkçı 
teknelerini koruyan çayı Yeşilçay...

İstanbul’dan uzakta, İstanbul’un içinde...

AĞVA

Ağva, Hititler, Frigler, 
Romalılar ve Os-
manlılar gibi bir çok 
uygarlığın geçiş yeri 
olmuş bir belde. M.Ö. 
7. yüzyıla uzanan 
tarihin kalıntılarına 
Ağva’ya bağlı civar 
köylerde rastlamak 
mümkün.

• Ağva’ya 5 km mesafede yer alan 
muhteşem doğal oluşum kıyı kayalıkları 
Kilimli Koyu...

• Rüzgarın ve denizin oyması sonucu 
oluşan kayalıkların en meşhuru, rengi 
ve yapısı nedeniyle duvaklı bir geline 
benzetilen Gelin Kayası...

• Yeşilin birçok tonunun yer aldığı or-
manların arasında bulunan ve yürüyüş 
imkanı sunan Saklı Göl...

• Yazları maviliği, kışları yeşile yakın 
suları, geceleri yakamozu ve kıyıdan 
dereye uzanan dalları ile muhteşem bir 
doğaya sahip Göksu Deresi...



20 Gazete Central

Central Hospital 
olarak sosyal sorumluluk 

projelerine bir yenisini ekledi ve 3 
yıldır sürdürülen gebe eğitimlerinin 

ardından Baba-ba eğitimine başladı. 
Mart ve Nisan aylarında düzenlenen 

eğitimlerde 54 baba adayı ve kıdemli 
babayı ağırladık. 

Baba-ba eğitimlerinin ilk bö-
lümünde; Program Koordina-
törümüz genel bilgilendirme 
yaparken, Uzman Psikolog 
‘Bebekli Hayata Hazır mısı-
nız?’ konulu sunumunu yaptı. 
Sunum sırasında interaktif bir 
ortamda baba adayları akıl-
larına takılan soruları sorma 
imkanı buldu. Kıdemli babalar 
ise bebeklerini büyütürken 
yaşadıklarını örnekleriyle 
anlattı. 

Eğitime verilen arada 2013 
Uluslararası Gastronomi 
Festivali’nde Dünya 1.si olan 
aşçımızın “Tuzda Tavuk” ve  
“Dondurmalı İrmik” sunumu 
baba ve baba adaylarımız ara-
sında büyük beğeni kazandı. 

Eğitimin ikinci bölümünde 
bebek hemşiremiz bebek 
hemşiresi bakımıyla ilgili 
bilgileri aktardıktan sonra bir 
baba adayı ile birlikte bebek 
banyosunu uygulamalı olarak 

yaptı. Kelebek masajı, gaz 
çıkartma, göbek bakımı ve 
bebek bezleme konularında 
katılımcılarımız edindikleri 
bilgileri sık sık not aldı. 

Eğitimin sonunda katılımcıla-
rımıza isimlerine özel olarak 
hazırlanan katılım belgeleri 
verildi, toplu fotoğraf çekim-
leri yapıldı. 

Eğitim tamamlandığında ba-
balarımızı biraz da eğlendir-

mek istedik. ‘Eğlence Zamanı’ 
diyerek salon içerisinde ba-
balarımız ile birlikte Fifa 2013 
futbol oyunu oynadık. 

Eşine ve bebeğine mesaj 
vermek isteyen baba adayla-
rımızla kısa video çekimleri 
yaparak günü keyifle tamam-
ladık. 

Katılan tüm babalara ve 
baba adaylarımıza teşek-
kürlerimizle…

baba-ba
eğitimi

25 Mayıs
22 Haziran
25 Mayıs

22 Haziran



Sağlık Söyleşileri ve İlkyardım Eğitimleriyle 
4 Ayda 414 Kişiye Eğitim Verildi. 

30. ve 31. Gebe Eğitiminde 
Anne Adayları Bir Araya Geldi 

31. gebelik eğitiminde, uzman eğitimci 
kadromuz ile hamilelikte sağlıklı bes-
lenme, normal doğum nefes teknikleri, 
anne sütünün önemi & emzirme teknik-
leri, uygulamalı bebek banyosu & bebek 
bakımı, epidural normal doğum detay-
larını anne adaylarımız ile paylaştık. 

Bebek banyosu ve egzersiz bölümlerin-
de uygulamalara gebelerimizi de dahil 
ederek interaktif bir ortamda eğitimimi-
zi tamamladık.  

İstanbul’da düzenlenen 2013 Ulusla-
rarası Gastronomi Festivali’nde Dünya 
1. olan aşçımızın eğitime verilen arada 
sunumunu yaparak hazırladığı Ev Yapımı 
Dondurma ile Pekmezli ve Kuru Meyveli 
Ev Keki eğitimimize katılan anne aday-
ları tarafından büyük beğeni gördü. 

Eğitim bitiminde hep birlikte pasta 
kesimini yaptıktan sonra, anne adayları-
mıza sertifikalarını vererek, gebelerimizi 
çeşitli hediyelerimizle ekipçe uğurladık. 

Mart ve Nisan aylarında düzenlenen gebe eğitimlerinde 75 anne adayına ev 
sahipliği yaptık. 

Sağlık Söyleşileri: Mart ve Nisan 
aylarında Zühtüpaşa, Koşuyolu, 
Bostancı, Osmanağa, Merdivenköy 
gönüllü evlerinde uzman doktorla-
rımız ile unutkanlık konusunda yo-
ğun katılımların sağlandığı sağlık 
söyleşileri gerçekleştirdik. 

İlkyardım Eğitimi: Sosyal sorumluluk 
çalışmaları kapsamında Hemşirelik 
Hizmetleri Müdürlüğü ve eğitim 
hemşiresi tarafından sürdürülen pro-
jede Osmanağa, Erenköy, Acıbadem, 
Rasimpaşa, Bostancı, Koşuyolu ve 
Zühtüpaşa gönüllü evlerinde geniş 
kapsamlı bir içerikle eğitimlerin 
verilmesine devam ediliyor. 

Central Hospital ve Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evi Merkezi  işbirliğiyle 22 Gö-
nüllü Evi için planlanan sağlık söyleşileri ve ilkyardım eğitimleri devam ediyor. 
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Bloggerların Düellosu

Anneler günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
Bloggerların Düellosu, Central Hospital sponsorluğun-

da internet annelerinin destekleri ve Mini kitchen 
by Hecha ev sahipliğiyle yapıldı. Etkinliğin amacı, 

Central Hospital’da yeni doğum yapan anneler için 
bir menü oluşturarak, hastaneden çıkmadan bu 

menünün annelere sunulmasıydı. Etkinliğe, profes-
yonel blogger yazarları Legabebe, Esra Sert, Cesur 

Doruk, Yemekevitv, Senem’in Yemekleri, Lacivertgibi, 
Kıdemli Anne ve Fashion By Siu katıldı. 

4 grup halinde yemek yapan bloggerlar’ın hazırladığı 
menülerden seçilen yiyecekler Central Hospital’ın 

Yeni Anne Menüsü’nü* oluşturdu. Yarışmaya katılan 
bloggerlar hem nefis yemekler yaptı hem de

eğlenceli dakikalar geçirdi.

Düzenlenen etkinlikte tecrübeli jüri üyesi Yağız İzgül, 
Havayı Koklayan Adam Bünyamin Sürmeli ve Central 
Hospital’ın dünya 1. ödüllü aşçısı Şef Şaban Yıldız’ın 

birbirinden lezzetli yemekleri seçti. 

*Yeni Anne Menüsü Kadın Doğum Servisi 
Misafirlerimize sunulmaktadır.

Blogger Yazarları Central Hospital Yeni Anne Menüsü’nü belirledi.  

Central Hospital Yeni Annelerine 
Özel Seçilen Menü;

Izgara Tavuk, Fettucini, Kuskus salatası, 
Patates ve Lavantalı muhallebi 
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Blogcu Anne Söyleşi ve İmza
Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Söyleşide yapılan sunumda annelik halleri ve çocuklu hayata 
dair deneyimler paylaşıldı. Etkinliğe verilen arada ödüllü aşçı-
larımızın pekmezli kek ve el yapımı dondurma sunumu katılım-
cılar tarafından çok beğenildi. Etkinlik bitiminde Elif Doğan’ın 

ilk kitabı Annelik Her Zaman Toz Pembe Değil’in imza günü 
düzenlendi. Birçok anne, anne adayı ve kitabı hediye etmek 
isteyen katılımcı kitaplarını imzalattı. Çok keyifli geçen etkinlik 
çekilen hatıra fotoğrafları ile tamamlandı.

Blogcu Anne Elif Doğan ile Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Mobil Telefondan Randevu Alma

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

Laboratuvar Sonuçlarınız Cep Telefonunuzda!

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

İlacını Almayı Unutanlar İçin İlaç Takip Sistemi

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

Kalorimetre ile Yediklerinizi Denetleyin!

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

Kilo Endeksinizi Hesaplayın

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

Central Bebekleri

Yenidoğan bebeğinizin fotoğrafını ve bilgilerini, 
sevdiklerinizi paylaşmak ister misiniz? 

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

Hafta Hafta Gebelik Eğitimi

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

Central Kişisel Sağlık Asistanınız

iPhone’da YENiLENDi



Annelerimize

Özel
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Annelerimize
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