Sağlığınız hiç
solmasın
Bize bahşedilen bu hayatı gerektiği gibi sağlıklı yaşayabilmek için her şeyden önce beden ve ruh sağlığımıza gereken özeni göstermeliyiz. Kısacası kendimizi
önemsemeliyiz.
Yaz gelecek, geldi derken kavurucu sıcaklar yerini
sonbaharın esintilerine bıraktı bile.
Yağmurların yağması, havaların yeniden soğuması
çok uzak değil. Değişen havalar öncelikle cildimizde,
sonra da bedenimizde hissettiriyor kendini. Havalar
iyice soğumadan bir cilt hastalıkları uzmanına ve grip
aşısı için de bir sağlık kuruluşuna başvurmanızda yarar var.
Uzun ve sıcak bir yaz oldu 2012 yazı. Sizlerden ayrı
kaldığımız bu dönemde hastalarımıza nasıl daha yararlı oluruzun araştırması içerisindeydik. Ayrıca sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye devam
ettik. Fuarlara katıldık, çeşitli organizasyonlarda yer
aldık ve en önemlisi 8. Ulusal Sinir Sistemi Cerrahisi
Kongresi’nin ana sponsoru olduk, konusunun uzmanı
pek çok konuşmacıyı ve konuğu misafir ettik.

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM
Genel Müdür

Aramıza yeni katılan uzmanlarımız oldu. Bizlerle aynı
pencereden bakan ve sizlere yararlı olmak için elinden geleni esirgemeyen 700 kişilik dev kadromuz her
geçen gün daha da güçleniyor.
Halka açık konferanslarımız devam ediyor. Aradan geçen yıllarla birlikte sizlerin artan ilginiz, bu konuda ne
kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi.
Nabız Dergisi olarak sizler için bu sayımızda da yine
birbirinden dikkat çekici konulara değindik. Kapak
konumuzu gözümüzün nuru çocuklarımıza ayırdık.
Sizlerden aldığımız enerjiyle, sizlere daha iyi hizmet
verebilmenin gururunu yaşıyoruz.
İyi ki varsınız.
Sağlığınız hiç solmasın.
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İÇİNDEKİLER
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“Hastane kapısında
beklemeyen, hastanenin
kıymetini bilemez”

Topuk kanı ve
Neonatal Tarama Programı
Topuk kanı bebeklerin hayatını
kurtarıyor. Doğumdan sonraki 3.
ve 5. gün alınacak topuk kanı ile
yeni doğan bebeğin bedensel ve
ruhsal gelişimine yönelik çok ciddi hastalıkların önlenmesi veya
kısıtlanması mümkün.
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Göğüs ağrısı diğer tüm ağrılar gibi birçok önemli hastalığın ilk göstergesi olarak ortaya çıkabilir. Bu ağrı kalpten ya da farklı bir rahatsızlıktan kaynaklanabileceği için üzerinde önemle durulması gerekir.
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Tükürük bezleri, ağız ve boyun çevresinde bulunan ve tükürük salgılayan bezlerdir.
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Yaz mevsiminde güneşe teslim ettiğiniz cildiniz, kışa girdiğimiz bugünlerde tehlike sinyalleri vermeye başladı değil mi? Bronz ten, ışıltılı
görünümünü bir süre sonra lekelenmiş, kuruyup pul pul dökülmeye
başlamış cilde terk ediyor. Bu nedenle acil önlemlerle cildi bir an önce
toparlamak şart…

22

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme herkes için, özellikle de çocuklar
için gereklidir; çünkü bu dönemde kazanılacak beslenme alışkanlıkları yaşam boyu sürdürülmektedir.

28

Anne karnında bebek sağlığının değerlendirmesindeki amaç risk altındaki bebeklerin önceden belirlenmesi, herhangi bir sakatlık, hatta
bebek ölümü olmadan risklerin saptanması ve gerekli müdahalenin
önceden yapılmasıdır.

34

Doğumdan hemen önce, doğum sırasında veya hemen sonrasında
değişik sebeplerden dolayı beyinde oluşan hasara bağlı gelişen hastalığa Cerebral Palsy denir.
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Aile Hekimliği
Aile hekimliğinin koruyucu
sağlık hizmetlerinin en uygun
sunumu olduğunu ifade eden
Şehitkamil 8 Nolu Aile Sağlığı
Merkezi Hekimi Dr. Gülbin Yıldırım, sistemin bireylerin yaşam
kalitesini arttırdığını söyledi.

Göğüs Hastalıkları Polikliniğimizde akciğer hastalıklarının tanı, tedavi
ve takibine yönelik poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti verilmektedir.
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Topuk kanı ve
Neonatal Tarama Programı
Topuk kanı bebeklerin hayatını kurtarıyor. Doğumdan sonraki 3. ve 5. gün alınacak topuk kanı ile yeni doğan bebeğin bedensel ve ruhsal gelişimine yönelik çok
ciddi hastalıkların önlenmesi veya kısıtlanması mümkün.

Ç

OCUĞUN
doğumundan
sonra birinci haftada topuktan kan alındığını belirten
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağatay
Kabak, bu kanın laboratuvarda ender
rastlanan bazı kalıtımsal hastalıkların
tespiti için incelendiğini anlattı.

Dr. Çağatay KABAK
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı

Topuktan kan alma testinin bebek
sağlığı açısından çok önemli olduğunu
kaydeden Dr. Kabak, “Bu hastalıkların
zamanında araştırılıp bulunmasıyla,
bebeğin bedensel ve ruhsal gelişime
yönelik çok ciddi hasarlar önlenebilir
ya da kısıtlanabilir. Hastalıklar iyileştirilemez ama iyi tedavi ile kontrol altına
alınabilirler” dedi.

BAZI HASTALIKLAR ERKEN
TESPIT EDILIYOR

Doğumdan sonra 3. ve 5. günlerde
alınan topuk kanı testi ile Hipotiroidi,
Fenilketonüri ve Biotinidaz eksikliği
gibi önemli ve sık olarak görülen hastalıkların erken tespit edilebileceğini
anlatan Dr. Kabak, “Bebek doğduktan
sonra hastaneden taburcu edilmeden
ve 5. gün alınan topuk kanları ile ilgili
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Fenilketonüri kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Türkiye’de görülme sıklığı yaklaşık 1/3500 dür.
Çekinik olarak kalıtım yoluyla
geçer. Hastalığın ortaya çıkması
için anne ve babanın her ikisinin
de taşıyıcı ve/veya hasta olması
gerekir. Taşıyıcılarda hiçbir hastalık belirtisi bulunmaz.
testler, ‘Biyotinidaz eksikliği’ de dahil
edilerek Merkez Ankara ve İstanbul
Hıfzıssıhha Enstitülerinde yapılmaktadır” diye konuştu.
Bebeklerin topuklarından özel kağıtlara alınan kanların analizlere tabi
tutulduğunu, gerektiğinde ailelerden
yeniden kan istenerek analizlerin tekrarlandığını belirten Dr. Kabak, şüpheli çıkan durumlarda ailelerin sağlık
müdürlükleri aracılığıyla ilgili kliniklere yönlendirildiğini kaydetti.
‘‘Yenidoğan tarama’’ için topuk kan
örneklerinin doğumdan sonra 3. ve 5.
günlerde alınması gerektiğini belirten
Dr. Kabak, “Fenilketonüri taraması

Bebek doğduktan sonra hastaneden taburcu edilmeden ve 5. gün
alınan topuk kanları ile ilgili testler, ‘Biyotinidaz eksikliği’ de dahil
edilerek Merkez Ankara ve İstanbul Hıfzıssıhha Enstitülerinde
yapılmaktadır.
için bebeğin en az 24 saat beslenmesi gerekir. Tarama testi için kan
örneği doğumdan sonraki ilk 24
saat içinde veya emzirilmeden önce
alınmışsa, yalancı negatiflik riski
nedeniyle test tekrar edilmelidir”
dedi.

AILE BILGILENDIRILMELI
Görevli sağlık personelinin yapılacak işlem, sonuçlar ve süre hakkında aileyi bilgilendirmesi ve onayını
alması gerektiğini dile getiren Dr.
Kabak, kan alımı sırasında yapılacak işlem hakkında şu bilgileri verdi:
“Ilık suyla nemlendirilmiş yumuşak
bir bez ile kan alınacak topuk bölgesini birkaç dakika hafifçe ısıtmalıdır. Bu işlem kan akımını arttırarak
kanın daha kolay alınmasını sağlar,
sonra alkollü preparat (pamuk/
spanç vb.) ile bölge temizlenir.
Sonrasında steril gazlı bez ile
kurulanır. Topuk uygun yerden
delinir, ilk kan damlası steril
gaz bezle silinir. Filtre kağıdına almak üzere büyük ve kalın
bir kan damlası oluşturulması sağlanır. Oluşan büyük kan
damlası hafifçe filtre kağıdına
değdirilir.”

BAZI DURUMLARDA ÜÇÜNCÜ
KAN ÖRNEĞI ISTENIR
Tahlil edilen topuk kanı sonuçlarının normal çıkması halinde aileye
haber verilmediğini ifade eden Dr.
Kabak, aksi dunumda uzman hekime başvurulması gerektiğini söyledi.
Bazı durumlarda yeniden kan istenebileceğini belirten Dr. Kabak,
“Yeterli ve geçerli kan örneği alınmaması, kan örneklerinin zamanında ulaştırılamaması, kan örneği
alınan formun yeterince doldurulmayıp bilgilerin tam alınmaması,
sonucun belirsiz olması veya hastalık bulguları olması dâhilinde üçüncü kan örneği istenebilir. Çocuktan
alınan topuk kanı örneği sonucu
normal çıkarsa aileye haber verilmemektedir. Eğer topuktan kan

alındıktan sonra üç hafta içerisinde
bir haber verilmezse sonuç iyi demektir. Aile eğer tekrar aranmışsa,
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tespiti için bir tarama testi olan ‘’Fluoresan assay’’ testinin kullanıldığını
belirten Dr. Çağatay Kabak, “Antibiyotik alımının ve prematüritenin çalışmalara herhangi bir etkisi yoktur.
2 mg/dl altındaki değerler normaldir üzerinde tekrar topuk kanı alımı
ve gerekirse pediatrik metabolizma
kliniğinde tahliller yapılması gerekir. İnceleme için birkaç damla kan
yeterlidir” diye konuştu.

KLINIK BULGULAR
Fenilketonüri hastalığı bulunan bebeklerin doğumda klinik olarak tamamen normal olduklarını dile getiren ve en erken belirtilerden birinin
kusma olduğuna dikkati çeken Dr.
Kabak, diğer belirtilerle ilgili şunları
söyledi:

topuk kanını alan kuruma başvurulması gerekmektedir. Sonuçlar değerlendirilir ve gerekli durumlarda
aile uzman hekimlere yönlendirilir”
şeklinde konuştu.

FENILKETONÜRI HASTALIĞI
KALITSALDIR
Fenilketonürinin kalıtsal metabolik
bir hastalık olduğunu ifade eden Dr.
Çağatay Kabak, şu bilgileri verdi:
“Fenilketonüri, gıdalarla alınan ve
bir aminoasit olan fenilalanini tiro-
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zine çeviren fenilalanin hidroksilaz adlı enzim aktivitesinin yokluğu
veya çok az olması sonucunda ortaya çıkan kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Türkiye’de görülme sıklığı
yaklaşık 1/3500 dür. Çekinik olarak
kalıtım yoluyla geçer. Hastalığın ortaya çıkması için anne ve babanın
her ikisinin de taşıyıcı ve/veya hasta
olması gerekir. Taşıyıcılarda hiçbir
hastalık belirtisi bulunmaz.’’
Yenidoğan döneminde kanda yükselmiş olan fenialalanin düzeyinin

“Diğer erken belirti idrarın ve terin
fare veya küf gibi kokmasıdır. Tedavi edilmeyen vakalarda 4 aylıktan itibaren sinir sistemi belirtileri
ortaya çıkmaya başlar ve zamanla
giderek artar. Çoğunda ağır zeka
ve nörolojik gelişim geriliği saptanır. Hiperaktivite, artmış kas tonusu, ellerde titreme ve yüzde 25’inde
konvülsif nöbetler görülmektedir.
Hastaların çoğunun, melanin sentezindeki defekt nedeniyle, saç, cilt ve
göz rengi açıktır”.

TEDAVI
Fenilketonüri hastalığında tek tedavi yönteminin yaşam boyu uygun
gıdalarla beslenme olduğunu dile
getiren Dr. Kabak, beslenmeyi düzenlemekteki amaç hakkında şu
bilgileri verdi:
“Bir taraftan beynin hasarlanmasını
önlemek veya minimuma indirmek,
diğer taraftan diyetle hiperfenilalaninemiye yol açmayacak ancak

büyüme ve gelişme için yeterli fenilalanini sağlamaktır. Bunun için
tanı konulur konulmaz; fenilalanini
düşük, diğer aminoasitleri normal
oranlarda içeren diyetler düzenlenir. Fenilketonürili bir bebeğin tedavisi; yaşam boyu sürer ve büyüme
gelişme takibi, yaşına ve ihtiyaçlarına göre diyetinin ayarlanması, bu
konuda yeterli deneyim ve donanıma sahip merkezlerin takibinde yapılmalıdır.”

KONJENITAL HIPOTIROIDI
ENDOKRINOLOJIK BIR
SORUNDUR
Konjenital hipotiroidinin yenidoğan
döneminde en sık karşılaşılan endokrinolojik sorun olduğunu ifade
eden Dr. Kabak, bu sorunun 3 bin
500–4 bin yenidoğandan birinde görülebileceğini söyledi.
“Konjenital hipotiroidi tanısı için
yapılacak olan TSH taramaları
doğum sonrası 3–5. günlerde yapılmalıdır” diyen Dr. Kabak, “Konjenital hipotiroidinin en sık nedeni iyot
eksikliği ve tiroid bezinin gelişim
bozukluğudur. Günümüzde yenidoğan dönemi konjenital hipotiroidi tarama programlarının uygulanması
sonucunda erken teşhis sağlanmış
ve hipotiroidizm sonucu zeka geriliği oluşan çocuk sayısı azalmıştır.
Kapiller topuk kanı testi kullanılarak
yapılan tarama programlarında 15
mU/ml sınır TSH değeri olarak kabul edilmektedir. TSH’si bu değerin
üzerinde olan bebekler geri çağırılmaktadır. 15-50 mU/ml arasında
değer bulunan olgularda serum T4
düzeyi ölçülür. Bu olgular geçici hipotiroidi olabilir. TSH değeri 50 mU/
ml üzerindeki olgular kalıcı hipotiroidi yönünden araştırılmalıdır” şeklinde konuştu.
Erken yenidoğan dönemindeki bulguların genellikle gizli olabileceği
gibi doğumdan haftalar veya aylar sonra belirginleşebileceğine
de dikkat çeken Dr. Kabak, “Tiroid
hormonları kemik veya beyin gelişiminde çok önemli olduğu için tedavi

edilmeyen bebeklerde ileri düzeyde
zekâ geriliği ve cücelik ortaya çıkar” dedi.

TEDAVI
Tedaviye mümkün olduğu kadar
erken başlamak gerektiğinin altını
çizen Dr. Kabak, doğumdan sonraki ilk üç ay içinde tiroid hormon
tedavisine başlamanın zeka geriliği
olasılığını önemli ölçüde azaltacağını söyledi. Dr. Kabak, hastalığın
erken tanısı konulduğunda tedavisinin oldukça ucuz ve kolay olduğunu
vurguladı.

BIOTIN EKSIKLIĞI
“Biyotinidaz adlı enzimin doğuştan
eksikliği sonucunda biyotin isimli

vitaminin vücut tarafından işlenmesinde ve kullanılmasında bozukluklar ortaya çıkar” diyen Dr. Kabak,
bu sağlık sorunlarıyla ilgili şunları
söyledi:
“Bunun sonucunda cilt bozuklukları, kasılma nöbetleri, körlük, sağırlık, gelişme geriliği görülür ve
ölümle sonuçlanabilir. Tedavi ile bu
belirtilerin önlenmesi mümkündür.
Türkiye’de 11 bin-13 bin bebekte bir
görüldüğü bilinmektedir.”
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Göğüs ağrısı
Göğüs ağrısı diğer tüm ağrılar gibi birçok önemli hastalığın ilk göstergesi
olarak ortaya çıkabilir. Bu ağrı kalpten ya da farklı bir rahatsızlıktan kaynaklanabileceği için üzerinde önemle durulması gerekir.

B

IRÇOK farklı nedenin göğüs ağrısına yol açabileceğini ifade eden Hastanemiz Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Fikret Besnili, bu nedenlerin kardiyak olan ve kardiyak
olmayan nedenler olmak üzere iki
grupta toplayabileceğini kaydetti.

KARDİYAK OLMAYAN
NEDENLER
Dr. Besnili, kalpten kaynaklanmayan birçok nedenin göğüste ağrı
medyana getirebileceğini söyledi.
Dr. Fikret BESNILI
Kardiyoloji Uzmanı
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AKCIĞER EMBOLISI
Akciğer embolisinin, akciğer arterlerinin bir kan pıhtısı ile tıkanması
sonucunda oluştuğunu belirten Dr.
Besnili, derin nefes alma, öksürükle
başlayan ya da şiddetlenen keskin
bir göğüs ağrısının da yaşamsal
tehlikesi olan bu durumun belirtileri
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arasında bulunabileceğini kaydetti.
Dr. Besnili, diğer bulgu ve belirtilerle ilgili şunları söyledi:
“Nefes darlığı, kalp atışının hızlanması, endişe ve baygınlık hissi gibi
belirtiler görülebilir. Yakın zamanda cerrahi müdahale veya hareketsizlik gibi hazırlayıcı risk faktörleri
olmadan akciğer embolisinin meydana gelmesi nadirdir.”

PLÖREZI
Nefes alındığında, öksürüldüğünde ya da göğüste daha da artan
keskin ve lokalize bir ağrı oluştuğu
takdirde buna akciğer zarında biriken sıvının neden olabileceğini söyleyen Dr. Besnili, “Plörezi, zatürree
ya da nadiren lupus benzeri otoimmün hastalıklar gibi çeşitli hastalıklar neticesinde meydana gelebilir.
Otoimmün hastalık, vücudun savunma sisteminin vücudu yok etmeye çalışmasıdır” dedi.

AKCIĞERE BAĞLI DIĞER
DURUMLAR

PANIK ATAK

Dr. Besnili, akciğer kollapsı (büzüşmesi), akciğere kan taşıyan arterlerde kan
basıncının yüksek olması ve astım gibi
rahatsızlıkların da göğüste ağrıya neden olabileceğini bildirdi.

Dr. Besnili, şiddetli bir korkuyu takip
eden göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı, hızlı
nefes alıp verme, terleme ve nefes darlığı gibi belirtilerde bir endişe tablosu
olan panik atak geçirilme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

YUTMA BOZUKLUKLARI

KOSTOKONDRI

Ağızdan mideye kadar giden yemek
borusu hastalıklarının, yutmanın güçleşmesine ve ağrılı olmasına yol açabileceğini anlatan Dr. Besnili, bu yemek borusu hastalıkları hakkında şu bilgiyi verdi:
“Bu hastalıklardan biri, yemek borusu
spazmı olup göğüs ağrısı olan hastaların küçük bir grubunu oluşturur. Bu
durumda olan hastalarda, yemek borusunun normalde yemeği aşağı doğru
ileten kasları, yutma esnasında düzensiz çalışır. Bu durum ağrılı kas spazmlarına neden olur. Kardiyak sorunlarda da
ağrıyı yatıştıran nitrogliserin yemek borusu spazmlarını da giderilebildiğinden,
bu durum sıklıkla kardiyak sorunlarla
karıştırılabilir. Diğer bir yutma bozukluğu ise göğüs ağrısından yakınan küçük
bir hasta grubunu etkileyen akalazyadır. Bu durumda, yemek borusunun altında bulunan kapak açılmaz ve yemeğin düzgün bir şekilde mideye girmesi
sağlanamaz. Bunun yerine yemek, ağrıya neden olacak şekilde yemek borusuna doğru geri döner. Yutmayla beraber
olan ağrı, midedeki yanma hissine eşlik
edebilir.”

‘’Tietze Sendromu’’ olarak da bilinen
‘‘Kostokondri’’nin göğüs kafesindeki kıkırdak dokunun ve kaburgaların göğüs
kemiğine bağlantısını sağlayan kıkırdak
dokunun iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Dr. Besnili, hastalığın
belirtileriyle ilgili şunları söyledi:
“Kostokondriden kaynaklanan ağrı, aniden ortaya çıkıp kalp krizi geçirdiğinizi
düşündürecek kadar şiddetli olabilir
ancak ağrının yeri farklıdır. Kostokondri,
göğüs kafesine veya göğüs kafesine

MIDE YANMASI
Yemek borusunda yükselen mide asidinin, göğüs kemiğinin arkasında ağrılı ve
yakıcı bir şekilde yanma ve ekşime hissine neden olabileceğini söyleyen Dr.
Besnili, “ Çoğu zaman, ağızda ekşi bir
tat ve yemeğin tekrar ağzımıza gelmesi bu yanma hissine eşlik eder. Midede
yanmaya bağlı göğüs ağrısı genellikle
yemekten sonra ortaya çıkar ve birkaç
saat devam edebilir. Bulgu ve belirtiler
genellikle öne doğru eğildiğinizde ya da
yattığınızda ortaya çıkar” diye konuştu.

Kriz durumunda ağrı sırta, boya, çeneye, omuzlara, kollara özellikle de sol kola yayılabilir. Ayrıca nefes darlığı,
terleme, baş dönmesi ve bulantıyı olabilir. Göğüs ağrısına bu belirtilerin hepsi ya da bazıları eşlik edebilir veya
hiçbiri eşlik etmeyebilir.

w w w . s a n k o t i p . c o m

09

kaç saat önce olabileceği gibi bir
gün önce de ortaya çıkabilir” dedi.

SAFRA KESESI, PANKREASA
ILIŞKIN SORUNLAR VE
KANSER
Safra taşları, safra kesesi ya da
pankreas iltihabının göğse doğru
yayılan şiddetli bir karın ağrısına
neden olabileceğini söyleyen Dr.
Besnili, yine aynı şekilde göğsü ilgilendiren veya vücudun başka bir tarafından yayılmış olan kanserin de
ender olarak göğüs ağrısına neden
olabileceğini kaydetti.

KARDİYAK NEDENLER
KALP KRIZI
Kalp krizine, kan pıhtısının kan dolaşımını tıkaması sonucu kalp kasına kan gitmemesi, göğüste birkaç
dakikadan uzun süren basınç ve
dolgunluk hissi veya sıkıştıran ya
da ezen bir ağrının neden olabileceğini söyleyen Dr. Besnili, krizin
belirtileriyle ilgili şunları söyledi:
“Kriz durumunda ağrı sırta, boya,
çeneye, omuzlara, kollara özellikle
de sol kola yayılabilir. Ayrıca nefes
darlığı, terleme, baş dönmesi ve
bulantıyı olabilir. Göğüs ağrısına
bu belirtilerin hepsi ya da bazıları
eşlik edebilir veya hiçbiri eşlik etmeyebilir.”
yakın kaburgaların üzerine basınç
uygulamak ağrıya neden olur. Kalp
krizindeki ağrı daha yaygın olur ve
göğüs kafesi genellikle hassas değildir.”

AĞRIYAN KASLAR
Kişinin sağa sola döndüğünde veya
kollarını kaldırdığında kaslara bağlı göğüs ağrısı duyabileceğini belirten Dr. Besnili, “ Fibromiyalji (İnatçı
adale ağrıları, yorgunluk ve vücutta
bazı hassas ağrılı noktalarla karakterize bir hastalık) gibi kronik ağrı
sendromları, kaslara bağlı inatçı ve
devamlı göğüs ağrısına neden olabilir” diye konuştu.
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ZEDELENMIŞ KABURGALAR
VEYA SIKIŞMIŞ SINIRLER
Dr. Besnili, zedelenmiş veya kırılmış
bir kaburga, sıkışmış bir sinirin de
lokalize ve keskin bir göğüs ağrısına neden olabileceğini söyledi.

ZONA
Sinir ucu iltihabıyla oluşan Zona
hastalığına suçiçeği virüsünün sebep olduğunu ifade eden Dr. Besnili, “Zona; ağrı ile birlikte sırttan
göğüs duvarına kadar uzanan bir
ağrılı kabarcıklar kuşağının oluşmasına neden olabilir. Bu keskin
ve yanıcı ağrı, kabarcıklardan bir-

ANJINA
“Anjina, kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu meydana gelen geçici
göğüs ağrısıdır” diyen Dr. Besnili,
kalbe kan taşıyan arterlerde yağ
birikintileri oluşmasıyla daralma
olabileceğini ve özellikle de efor esnasında geçici olarak kalbe kan gidişinin kısıtlanabileceğini kaydetti.
Kalbe kanın kısıtlı olarak gelmesinin, tekrarlayan göğüs ağrısı nöbetlerine neden olabileceğini belirten
Dr. Besnili, “Anjina, çoğu zaman
göğüste basınç veya sıkışma olarak
tarif edilir. Genellikle fiziksel ya

da duygusal stresle birlikte ortaya
çıkar. Bu stresli aktivite sona erdiğinde ağrı, genellikle birkaç dakika
içinde kaybolur” şeklinde konuştu.

PRINZMENTAL ANJINA
Koroner spazmı olarak da adlandırılan prinzmental anjinanın, göğüste çeşitli derecelerde rahatsızlıklar
meydana getirebileceğini söyleyen
Dr. Besnili, bu durumda kalbe kan
sağlayan koroner arterlerde spazm
olduklarını ve geçici olarak kalbe
kan akışının durduğunu ifade etti.
Koroner arter spazmının kendiliğinden oluşabileceği gibi, nikotin
veya kafein gibi herhangi bir uyarıcı
faktörle de tetiklenebileceğini vurgulayan Dr. Besnili, “Göğüs ağrısı
nöbetleri meydana getiren koroner
arter spazmı, efor sırasında veya
istirahat halinde ortaya çıkabilir.
Spazm, sizi uykunuzdan bile uyandırabilir. Bu durum, koroner arterlerde yağ birikintileri sonucunda
koroner hastalığı ile birlikte ortaya
çıkabilir” dedi.

KALP ZARI ILTIHABI
Kalp zarı iltihaplanmasının (Perikardit) da göğüs ağrısına neden
olabileceğini ifade eden Dr. Besnili,
hastalığın belirtileriyle ilgili şunları
söyledi:
“Göğüs ağrısına neden olabilen diğer sorunlar arasında, çoğu zaman
viral bir enfeksiyona bağlı olarak
kalbinizin etrafını çevreleyen zarın
kısa süreli iltihaplanması bulunmaktadır. Perikardit, göğsün ortasında keskin ve yırtıcı bir ağrıya
neden olur. Bunun yanı sıra ateşiniz
de olabilir ve kendinizi yorgun, halsiz ve bitkin hissedebilirsiniz.”

AORT YIRTILMASI
Aort yırtılmasının (Aort diseksiyonu)
nadiren görüldüğünü ve hayati tehlikesi çok yüksek olan göğüs ağrılarından olduğunu belirten Dr. Besnili, “Bu yırtılma kalbinizdeki ana
atar damarı ilgilendirir. Damarın
iç tabakalarının ayrılması ve kanın

da bu tabakaların arasına girmesiyle damar zorlanır; sonuç olarak
ani ve yırtıcı bir göğüs ve sırt ağrısı
ortaya çıkar. Aort yırtılması, göğse
ani bir darbe sonucunda veya kontrol edilemeyen yüksek tansiyonun
bir komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilir. Sendrom X ve endotel
disfonksiyonu da göğüs ağrısına yol
açabilen diğer kardiyak nedenlerdir” diye konuştu.

bulantı, baş dönmesi, göğüsten
boyuna, kollardan birine ya da her
ikisine yayılan ağrı gibi bulgu ve belirtiler varsa hiç vakit kaybetmeden
acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.
Acil yardım, hayat kurtarabilir veya
sağlıkla ilgili ciddi bir problem olmadığı konusunda rahatlamanıza
neden olur.”

DOKTORA BAŞVURMA
ZAMANI

Göğüs ağrısıyla hastaneye başvurulması durumunda acil servis
odasında veya göğüs ağrısı merkezinde, kişinin kan basıncı, nabız ve
ateşinin ölçüldüğünü, kalp grafiğinin çekildiğini söyleyen Dr. Besnili,
doktorun göğüs ağrısı hakkında
soru sorarak tanı koymaya çalıştığını kaydetti.

Göğüsteki ağrının şiddeti ne olursa
olsun neden kaynaklandığının bilmenin tam olarak mümkün olmadığını belirten Dr. Besnili, ağrının bir
yanma kadar basit ya da bir kalp
krizi gibi çok ciddi bir nedene bağlı
olabileceğini kaydetti.
Açıklanamayan ve inatçı bir göğüs
ağrısı, göğüste basınç veya sıkışma
hissi olduğu durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulması
gerektiğinin altını çizen Dr. Besnili,
dikkat edilmesi gereken belirtilerle
ilgili şu bilgileri verdi:
“Özellikle nefes darlığı, terleme,

TARAMA VE TANI

Göğüs ağrısının her zaman kalp
krizine işaret etmeyeceğine dikkat
çeken Dr. Besnili, “Kalp krizi kişinin
yaşamını tehlikeye sokabileceğinden acildeki doktorlar ilk önce bunu
kontrol ederler. Doktorlar ayrıca,
hayati tehlikesi olan pulmoner emboli gibi akciğere bağlı durumları,
aort yırtılması veya akciğer kollapsını da araştırırlar” dedi.

w w w . s a n k o t i p . c o m
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ELEKTROKARDIYOGRAM
(EKG)

Bu test, kalp krizinin yanı sıra diğer kalp problemlerinin teşhisinde
yardımcı olabilir. Cilde bağlı elektrotlar yardımıyla kalpteki elektriksel aktiviteyi kaydeder. Kalp hızı,
ritmi ve kalpten geçen elektrik iletileri ekranda görülür veya kağıda
basılı dalgalar olarak kaydedilir.
Zedelenmiş kalp kası, elektriksel

12

w w w . s a n k o t i p . c o m

uyarıları tam olarak iletemeyeceğinden EKG, kalp krizinin önceden
gerçekleştiğini veya halen devam
ettiğini gösterebilir.

EKOKARDIYOGRAFI

Ekokardiyografi, ses dalgalarını
kullanarak kalbin video görüntüsünü oluşturur. Bu görüntü, kalp
problemlerini teşhis etmede yardımcı olabilir.

EFOR TESTLERI

Bu testler, herhangi bir efor esnasında kalbin veya kan damarlarının nasıl cevap verdiğini ve ağrının
kardiyak nedenlere bağlı olup olmadığını değerlendirir. Çeşitli efor
testleri mevcuttur. Kişinin EKG’ye
bağlıyken yürüme bandında yürümesi, sabit bir bisiklette pedal
çevirmesi istenebilir veya intravenöz bir ilaç verilerek egzersizde

NÜKLEER TARAMA

Bu test, daralmış bir kalp arteri
gibi göğüs ağrısına neden olan
kardiyak nedenleri ararken yardımcı olur. Çok az miktarda talyum veya sestamibi gibi radyoaktif
bir madde kan dolaşımına enjekte
edilir. Özel kameralar, kalp ve akciğerlerde dolaşan bu radyoaktif
maddeyi tespit edebilir.

KORONER ANJIYOGRAFI

Bu tetkik, kalbe giden farklı arterlerdeki daralma veya tıkanmayı
tespit etmeye yardımcı olur. Sıvı
bir boya, genellikle bacaktaki bir
arterden içeriye sokularak, kalpteki ince arterlere giden ince uzun
bir boru olan bir kateter yardımıyla, kalpteki arterlere zerk edilir.
Boya, arterlere doldukça X ışınları
ve videoda görünür hale gelirler.

ELEKTRON IŞINLI
BILGISAYARLI TOMOGRAFI
(EIBT)

Çok hızlı bilgisayarlı tomografi taraması olarak da bilinen bu tetkik,
arterlerdeki kalsiyuma dair belirtileri arar. Arterlerde kalsiyum
belirtisi, kalsiyumun yanında yağ
birikintilerinin de oluşabileceği ve
kalbe kan götüren arterleri de tıkayabileceğine işaret eder.

MANYETIK REZONANS
GÖRÜNTÜLEMESI (MR)

olduğu gibi kalp uyarılabilir. Ayrıca, efor testlerine ek olarak, ultrasonografi veya radyoaktif madde
kullanılarak kalbin görüntülenmesi sağlanabilir.

KAN TESTLERI

Doktor, kalp kasında normalde
bulunan bazı enzimlerin yükselip
yükselmediğine bakmak için kan
tetkikleri isteyebilir. Kalp krizinden sonra kalp hücrelerinde olu-

şan hasar, birkaç saat sonra bu
enzimlerin kana sızmasına neden
olabilir.

GÖĞÜS RÖNTGEN FILMI

Göğüs filmi, akciğerlerin durumunun, kalbin ve ana kan damarların
büyüklüğünün ve şeklinin kontrol
edilmesini sağlar. Doktorlar ayrıca bu filmden göğüste herhangi
bir tümör olup olmadığını kontrol
etmek için de yararlanabilir.

MR testi, manyetik alanları ve radyo dalgalarını kullanarak vücudun
kesitlerini gösteren bir görüntüleme sistemidir. Yeni çalışmalar,
göğüs ağrısının kalpten ileri gelip
gelmediğini anlamada MR’ın etkili
olabileceğini ileri sürmüştür.

ENDOSKOPI

Bu tetkikte, ince esnek bir cihaz
kameraya bağlı olarak boğazdan geçirilir. Yemek borusunu ve
mideyi görme imkânı sağlayarak
göğüs ağrısına neden olabilecek
mide ve yemek borusu problemlerini kontrol etme olanağını sunar.

w w w . s a n k o t i p . c o m
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Tükürük bezleri
Tükürük bezleri, ağız ve boyun çevresinde bulunan ve tükürük salgılayan bezlerdir. Tükürük salgılayarak ağzı nemlendiren bu bezler aynı zamanda gıdaların
sindirimini başlatır, dişleri temizleyerek çürümelerini engeller. Olası bozuklukları
arasında gereğinden fazla veya az tükürük salgılanması sayılabilir.

T

ÜKÜRÜK bezlerinin ağız ve
boyun etrafında bulunduğunu ifade eden Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Altan Yıldırım, bu
bezlerin parotis (çene önünde), submandibular (çene altında) ve sublingual (dilaltında) bezler olarak adlandırıldıklarını söyledi.

Doç. Dr. Altan YILDIRIM
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Uzmanı
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Tükürük bezlerinin ağız içerisine tükürük salgıladığını belirten Doç. Dr.
Yıldırım, bu bezlerin; çene önünde üst
dişlerin yanına, çene altında dilin ön
kısmının altına, dilaltında ise ağız tabanına çok sayıda küçük kanallar ile
açıldığını kaydetti. Bu bezlere ilaveten
minik tükürük bezlerinin de dudaklarda, yanaklarda, ağız içerisinde ve boğazda bulunduğunu anımsatan Doç.
Dr. Yıldırım, tükürük bezlerinin tükürük
salgılayarak ağzı nemlendirdiğini, gıdaların sindirimini başlattığını ve dişleri temizleyerek çürümelerini engellediğini söyledi.
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Özel Sani Konukoğlu
Hastanesi Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları
Polikliniğinde tükürük
bezi cerrahileri başarı
ile yapılmaktadır

NELER ANORMAL
TÜKÜRÜK BEZ
OLUŞUMUNA
NEDEN OLUR?
TIKANIKLIK
Tükürük akımını tıkayan durumların
çoğunlukla taş oluşumuna bağlı olarak çene önü ve çene altı bezlerinde

meydana geldiğini ifade eden Doç.
Dr. Yıldırım, rahatsızlıkların yemek
sırasında arttığını söyledi.
Tükürük oluşumunun başlamasına
rağmen taş ile tıkanmış kanaldan akamadığından hastalıklı bezin şişmesine,
ağrısına ve iltihaplanmasına neden
olduğuna dikkat
çeken Doç. Dr.
Yıldırım, “Oluşan
iltihap komşu lenf
bezlerine yayılarak
genişler. Bu lenf bezleri
üst boyun bölgesindedir
ve genellikle basit boğaz
iltihaplarında şişen lenf
bezleri ile aynısıdırlar. Bu
lenf bezlerinin çene önü
ve çene altı tükürük bezleri
ile komşulukları vardır. Bu
lenf bezleri tükürük bezleri
ile birlikte iltihap ile şişince
çene önü ve altı bölgelerinde
ağrılı üzeri kızarıklık bir şişlik
oluşur. Bu lenf bezleri iltihap
dışında tümörler ile de şişebilir” diye konuştu.

İLTİHAPLANMA
Tükürük bezi ve kanalında oluşan
taşların tam olarak bir tıkanma
yapmadığı takdirde sadece yemek
sırasında şişeceğine ve diğer öğüne kadar şişliklerin geçebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım,
“Ancak zaman içerisinde tükürük
bezinde göllenen tükürük içerisinde iltihaplanma oluşacaktır ve bez
ciddi bir ağrı oluşturarak şişecektir.
Tedavi edilmediği durumlarda ise
apse meydana getirecektir. Bazı
insanlarda tükürük bezi kanal sistemi anormal olarak gelişmiştir ve bu
kanallarda tükürük akımını engelleyecek küçük darlıklar meydana
gelmiştir. Bu darlıklar tıkanıklıklar
ve iltihaplanmalara zemin hazırlarlar” dedi.

ENFEKSİYON
Tükürük bezi enfeksiyonuna en sık
kabakulak virüsünün sebep olduğunu ve çene önü tükürük bezini

Minik tükürük bezlerinde gelişen tümörler damakta, ağız içerisinde, yanak ve dudaklarda kitleler meydana getirirler. Bu kitleler
kulak burun boğaz uzmanınca dikkatle incelenmelidir. Büyük tükürük bezlerinin kötü huylu tümörleri hızla büyüyüp ağrı yapabilir ve yüz sinirini tahrip ederek yüzün bir bölgesinde hareket kısıtlılığına ve yüz felçlerine sebep olabilirler.
tuttuğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım,
enfeksiyonun çoğunluğu çocuklarda görülmekle birlikte erişkinlerde
de oluşabileceğini söyledi. Doç. Dr.
Yıldırım, erişkin bir hastada çene
önü tükürük bezinde bir şişlik izlendiğinde daha çok tümör veya tıkanıklığın akla gelmesi gerektiğine
dikkat çekti.

TÜMÖRLER
Tükürük bezlerindeki iyi veya kötü

huylu tümörlerin genellikle ağrısız
bir şişlik olarak ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Yıldırım, tümörlerin
ender olarak birden fazla tükürük
bezinde gelişebileceğini söyledi.
Bu tümörlerin genellikle çene önü
ve çene altı bölgelerde geliştiğini
ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, tümörlerin oluşumu hakkında şu bilgiyi
verdi: “Minik tükürük bezlerinde
gelişen tümörler damakta, ağız
içerisinde, yanak ve dudaklarda
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kitleler meydana getirirler. Bu kitleler kulak burun boğaz uzmanınca
dikkatle incelenmelidir. Büyük tükürük bezlerinin kötü huylu tümörleri
hızla büyüyüp ağrı yapabilir ve yüz
sinirini tahrip ederek yüzün bir bölgesinde hareket kısıtlılığına ve yüz
felçlerine sebep olabilirler. Tükürük
bezi büyümeleri bezde belirgin iltihaplaşmaya neden olan bazı romatizmal hastalıklarda da meydana
gelebilir. Bu hastalar genellikle ağız
ve göz kurumalarından yakınırlar.
Şeker hastalığı da özellikle çene
üstü tükürük bezlerinde şişmeye neden olabilir. Her iki taraftaki tükürük
bezlerinde şişmeler alkoliklerde izlenebilir.”

HEKİM TANIYI NASIL KOYAR?
Tükürük bezi hastalıklarında tanının
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Tükürük bezi hastalıkları pek çok sebepten kaynaklanır ve ana
olarak bu konuda deneyim sahibi kulak burun boğaz uzmanı tarafından tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilir.
çok önemli olduğunun altını çizen
Doç. Dr. Yıldırım, “Hastanın hikayesinin dikkatli alınması, fiziksel muayene ve laboratuvar testlerinin yapılması ile tanı konulur. Eğer büyük
tükürük bezlerinde küçük bir taş ile
tıkanma varsa, ağız içerisinden tükürük kanalı uyuşturulup, kanalı genişletilerek taşın atılmasına yardımcı olunur. Böyle bir işlemden önce
röntgen ile taşın durumu ve büyüklüğü tayin edilir. Eğer taşın bez içinde olduğu görülüyorsa bezin ve lenf
nodlarının durumu için bilgisayarlı
tomografi ile inceleme gerekebilir”
şeklinde konuştu.

İnce iğne biyopsisinin tümörün yapısı hakkında çoğu zaman yüzde
80–90 oranında bilgi verebildiğini
belirten Doç. Dr. Yıldırım, muayene
şartlarında açık biyopsinin önerilmediğini kaydetti. Bu işlemin yüz
sinirine zarar verebileceğini ifade
eden Doç. Dr. Yıldırım, “Tükürük
bezi ameliyatı deneyimli ellerde
gelişmiş ameliyathane şartlarında
yapılmalıdır. Ameliyat, tükürük bezi
komşuluğundaki yüz siniri ve dallarının ortaya konmasını sağlayacak
şekilde geniş bir kesi ile yapılarak,
tükürük bezinin emniyetli bir şekilde
tam olarak çıkarılması ile yapılır”
dedi.

TÜKÜRÜK BEZİ
HASTALIKLARININ TEDAVİSİ
Tükürük bezi hastalıklarında duruma göre ilaçla veya ameliyat ile
tedavi yapıldığını belirten Doç. Dr.
Yıldırım, tedavinin hastalığın yapısına göre belirlendiğini söyledi.
Hastalığın romatizma sonucu ortaya çıkmış olma ihtimaline karşı
uzmanlarca tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Yıldırım,
tıkanma ve iltihaba bağlı olduğu
durumlarda ise antibiyotik tedavisi
ile birlikte bazı kanal içi taş boşaltım yöntemleri uygulandığını kaydetti.
Çene üstü tükürük bezlerinin çoğunun iyi huylu olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım, tedavi hakkında
şu bilgiyi verdi: “ Yüz
siniri çok dikkatli olarak ortaya konulduktan sonra sinire zarar
vermeden
çıkarılır.
Kötü huylu tümörlerde
cerrahi öncesi tümör
tarafından sinir hasarı oluşmamışsa
yine yüz siniri
korunarak
tümörün
çıkarılma imkânı vardır. Ancak
kötü huylu tümör cerrahi
öncesi sinirde hasar oluşturmuş ise bu hasar tümörün sinir içerisine girmesi
ile oluşmuşsa yüz sinirinin
korunabilmesi mümkün olamayabilir. Kötü huylu tümörlerde ilave olarak boyun lenf
bezlerine yayılım olabileceğinden tedaviye tümörün yapısına ve boyundaki lenf bezlerinin
tutulumuna bağlı olarak boyun
cerrahisi ve/veya radyoterapi eklenebilinir.
Aynı prensipler çene altı, ağız içindeki ve boyundaki minik tükürük
bezlerinin tedavisinde de geçerlidir.
Bu bölgelerin tümörleri çene önü tükürük bezine göre daha çok oranda kötü huyludur. İyi huylu tümörler
sadece cerrahi ile tedavi edilebilir.

Hastanın hikayesinin dikkatli alınması, fiziksel muayene ve laboratuvar testlerinin yapılması ile tanı konulur. Eğer büyük tükürük
bezlerinde küçük bir taş ile tıkanma varsa, ağız içerisinden tükürük kanalı uyuşturulup, kanalı genişletilerek taşın atılmasına yardımcı olunur. Böyle bir işlemden önce röntgen ile taşın durumu ve
büyüklüğü tayin edilir. Eğer taşın bez içinde olduğu görülüyorsa
bezin ve lenf nodlarının durumu için bilgisayarlı tomografi ile inceleme gerekebilir.
Ancak kötü huylu tümörlerde kulak
burun boğaz uzmanı ile birlikte radyasyon onkolojisiyse bazı tümörlerde tıbbi onkolog tedaviye katılır.
Tükürük bezi hastalıkları pek çok
sebepten kaynaklanır ve ana olarak bu konuda deneyim sahibi kulak burun boğaz uzmanı tarafından
tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilir.
Bazı özel durumlarda diğer branşlar tedaviye katılır.”

TÜKÜRÜK BEZİ
CERRAHİSİNDE DENEYİM
NEDİR?
Tükürük bezi ameliyatlarının taşıdığı risk açısından önem taşıdığı-

na dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım,
“Özellikle büyük tükürük bezleri yüz
sinirinin ve dallarının komşuluğunda bulunduğundan bu bezlerin cerrahisinde sinirin cerrahi sırasında
ortaya konması ve işlem sırasında
korunması çok önemlidir. Aksi durumlarda yüz sinirinde oluşabilecek
bir hasar geçici veya kalıcı yüz felçlerine sebep olabilir. Bu nedenle bu
cerrahiler bu konuda eğitim almış
ve deneyim kazanmış kulak burun
boğaz uzmanı tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.
Doç. Dr. Yıldırım, tükürük bezi ameliyatlarının Özel Sani Konukoğlu
Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünde başarı ile yapıldığını da sözlerine ekledi.
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Cildiniz kışa hazır mı?
Yaz mevsiminde güneşe teslim ettiğiniz cildiniz, kışa girdiğimiz bugünlerde
tehlike sinyalleri vermeye başladı değil mi? Bronz ten, ışıltılı görünümünü bir
süre sonra lekelenmiş, kuruyup pul pul dökülmeye başlamış cilde terk ediyor.
Bu nedenle acil önlemlerle cildi bir an önce toparlamak şart…

H

ASTANEMIZ sağlık merkezi sorumlusu Feray
Güzel, güneşin cilt üzerinde yaratmış olduğu
olumsuzluklara karşı bir
an önce önlem almak ve kışa dönük
hazırlık yapmak gerektiğine dikkat
çekti.
Havaların soğuması ile birlikte, ciltte oluşan hassasiyetin de artmaya
başladığını belirten Güzel şunları
söyledi:

Feray GÜZEL
Sağlık Merkezi
Sorumlusu
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“Aslında cildin güneşle bronzlaşıp
parlaması, savunma mekanizmasını çalıştırmasından kaynaklanır.
Ultraviyole ışınlarına maruz kalan
yorgun cilt nemini kaybederken,
önce aşırı kuruma ardından yağlanma problemiyle karşı karşıya kalır.
Sonuç ise lekelenme, sivilcelenme,
erken yaşlanma olarak karşımıza
çıkar. Yaz aylarında özellikle denize
girdiyseniz; güneş ışınları, deniz tuzuyla birleştiğinde cildinizi daha da
kurutmuştur. Kullandığınız nemlendiriciler bazen mevsim değişiminde
yeterli gelmeyebilir. Kış mevsiminin
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başladığı şu günlerde, ciltte oluşan
güneş lekelerini gidermek, cilt hassasiyetini düzenlemek, ben, egzama
gibi hastalıkları tedavi etmek için
geç kalmamak gerekir.”

PEELING YAPMAK GEREKIR
Uzun bir dönem güneş altında kaldığı için kalınlaşan derinin eski yumuşaklılığına kavuşabilmesi için
haftada iki kere peeling yapılması
gerektiğini belirten Güzel, şöyle devam etti:
“Peeling hem yüz hem de vücut bölgesine uygulanmalıdır. Vücut için
yumuşak fırçalarla dairesel hareketler yaparak kan dolaşımınızı

Ultraviyole ışınlarına maruz
kalan yorgun cilt nemini kaybederken, önce aşırı kuruma
ardından yağlanma problemiyle karşı karşıya kalır. Sonuç ise
lekelenme, sivilcelenme, erken
yaşlanma olarak karşımıza
çıkar.

hızlandırabilirisiniz. Peeling sayesinde derinin gözenekleri açıldığı için bu işleme cildinize uyan nemlendiriciyle başlamanızda fayda var. Çünkü yaz döneminde kullandığınız
kremler yeterli olmayabilir.”

CILTTEKI NEM AZALIR
Özellikle iç ortamların sıcak, dış ortamların
da soğuk olmasının el, yüz ve boyun bölgesinin olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu söyleyen Güzel, soğuk havanın etkisiyle ciltteki
oksijen alımının da yavaşladığını ifade etti. Bu durumda ciltteki nem oranının da azaldığını belirten Güzel, şunları
söyledi:
“Nem oranının azalmasıyla birlikte ciltte kuruluk, pul pul dökülmeler meydana gelir. Kışın
özellikle sert esen rüzgar deri üzerindeki
nemin bir anda
azalmasına ve cilt
yüzeyinin çok fazla soğumasına
neden olur. İlk olarak havayla temas eden
cildin muhakkak atkı, bere gibi aksesuarlarla
korunması gerekir.”

KIYAFETLERIMIZI DIKKATLI
SEÇMELIYIZ
Kış aylarında soğuk
havanın da etkisiyle
ciltte birtakım değişiklikler oluşabileceğine dikkat çeken Güzel,
“Bulunduğumuz
odadaki kaloriferlere bir kap içerisinde su koyarak
odanın ısı ve nemini korumamız gerekir.

w w w . s a n k o t i p . c o m
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Nem oranının azalmasıyla birlikte ciltte kuruluk, pul
pul dökülmeler meydana gelir. Kışın özellikle sert esen
rüzgar deri üzerindeki nemin bir anda azalmasına ve cilt
yüzeyinin çok fazla soğumasına neden olur.

Ayrıca kış aylarında çok kalın ve kapalı kıyafetler giydiğimiz için de deride de bir takım değişiklikler meydana gelir.
Eğer hava akımını sağlayamazsak cilt üzerinde ter oluşur
bu da deride ıslaklık sağlar. Aşırı nemli ortam da bakteri
ve mantar üretir. Bu nedenle kışın giydiğimiz kıyafetlerimize dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

NEMLENDIRICI KULLANMALIYIZ
Yıpranan cildi canlandırmak için nemlendiricinin
önemine dikkat çeken Güzel, cildin her gün
düzenli olarak temizlenmesi ve nemlendirilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:
“Vücut nem olayını dengelemek için sık
sık duş almalı ve vücudu kurutmayacak
banyo jeli, köpük ve sabun kullanmalıyız.
Banyodan sonra vücudu çok fazla kurulamadan vücut için nemlendirici kullanmalıyız. Deri
nemli olduğu zaman kremi çekmesi daha kolaylaşır. Böylece hem cildin beslenmesi hem de nemli
kalması sağlanmış olur. Ayrıca cilt kış aylarında
egzozdan, kapalı yerlerde içilen sigara dumanından, hava şartlarından, mikroplardan çok etkilenir. Bu nedenle de cilt düzenli olarak her gün
yatmadan önce bu kirlerden arındırılmalıdır. Kullanacağınız temizleme jelleri
ve tonik cildiniz için iyi gelecektir.”

GÜNEŞ KORUYUCUYA
DEVAM
Feray Güzel, yaz aylarında
cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak için kullanılan
koruyucu kremlerin kış aylarında da aynı hassasiyetle
kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Kış aylarında daha besleyici,
daha güçlü kozmetiklerin ve
kremlerin kullanılması gerektiğine değinen Güzel, “İster kuru, ister yağlı
olsun cildi nemlendirmeyi ihmal etmemeliyiz.
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İçinde A, C, E vitaminler gibi antioksidanlar, bal, aleo
vera ve meyve asitleri bulunan onarıcı bakım ürünleri
kullanmalıyız. Cildi besleyici maskeler ile canlandırmak çok önemli. Çok üzerinde durulmasa da dudaklar daha sık hasar görürler. Bu nedenle de dudaklar
için bazı koruyucu bakımlar uygulanır. Dudaklara ilk
önce nemlendirici ardından da yağlı koruyucu sürülür. Bu işlem ılık su ile ıslatılmış bir pamuğun dudak
üzerinde birkaç dakika tutulmasını takriben saf vazelin veya parlatıcılarla örtülmesi sağlanarak yapılır.
İşlem gün içinde tekrarlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Vücut nem olayını dengelemek için sık sık
duş almalı ve vücudu kurutmayacak banyo
jeli, köpük ve sabun kullanmalıyız. Banyodan
sonra vücudu çok fazla kurulamadan vücut
için nemlendirici kullanmalıyız. Deri nemli
olduğu zaman kremi çekmesi daha kolaylaşır.
Böylece hem cildin beslenmesi hem de nemli
kalması sağlanmış olur.

YETERLI UYKU ŞART
Güzel ve sağlıklı bir cilt için bakım kadar uykunun da
önemli olduğunu dikkat çeken Feray Güzel, yeterli
uykunun cildi gençleştirdiğini söyledi.
Uykunun yeteri kadar alınması gerektiğini dile
getiren Güzel, “Rahat uyumayı sağlayın. Eğer
yeteri kadar uyumazsanız oksijen seviyeniz
düşer, bu da hücrelerin yeteri kadar yenilenmediğini gösterir ve yaşlı bir cilde sahip olmanız kaçınılmaz olur” dedi.
Güne sıcak bir duş ile başlamanın da cildin canlanması
için önemli olduğunu söyleyen Güzel, “Sıcak bir
duş alın ve duştan çıkmadan
önce 15–20 saniye soğuk su
altında kalın. Daha sonra sıcaklığı biraz arttırın biraz azaltın. Bu işlemi iki defa tekrar edin.
Bu basit bir hidroterapi yöntemidir.
Böylece vücudunuzdaki kan dolaşımı
sağlanarak cildin canlanmasını sağlanmış
olur” diye konuştu.
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Çocuklukta beslenme
Beslenme, anne karnından başlayarak insan sağlığının korumasında ve iyileştirilmesinde en önemli faktörlerden biridir. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme
herkes için, özellikle de çocuklar için gereklidir; çünkü bu dönemde kazanılacak
beslenme alışkanlıkları yaşam boyu sürdürülmektedir.

B

ESLENME ve Diyet Uzmanı
Ayşe Ceren Ayalp, özellikle
hızlı büyüme ve gelişme süreci olan bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde
kazanılan doğru beslenme alışkanlıklarının bireylerin yeterli, dengeli ve
sağlıklı beslenmelerinin sağlanması
açısından önem taşıdığını kaydetti.

BESLENME
ALIŞKANLIKLARININ TEMELI
ÇOCUKLUKTA ATILIR

Ayşe Ceren AYALP
Beslenme ve
Diyet Uzmanı

Büyüme ve gelişmenin beslenme, genetik yapı, cinsiyet, çevresel etmenler, sosyo-ekonomik durum, kültür ve
gelenekler gibi çeşitli etmenlerin etkisi altında olduğunu söyleyen Ayalp,
kalıtsal özellikleri ve çevresel etmenleri kontrol etmenin her zaman mümkün olamayacağını bildirdi.
“Bilinçli bir beslenme ile daha sağlıklı, mutlu, verimli ve uzun bir yaşama;
çocukluktan başlayan doğru bes-
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Bilinçli bir beslenme ile daha
sağlıklı, mutlu, verimli ve
uzun bir yaşama; çocukluktan
başlayan doğru beslenme
alışkanlıkları kazanarak,
adımımızı atabiliriz
lenme alışkanlıkları kazanarak,
adımımızı atabiliriz” diyen Ayalp,
şunları söyledi:
“Yaşamın en temel gereksinimi
olan beslenme, doğru beslenme
alışkanlıkları kazanımı ile desteklenmedikçe, doku yapımı
ve onarımı, hastalıklardan korunma ve hastalıkların iyileşmesinin hızlandırılması gibi
beklenen işlevleri gerçekleştiremez. Beslenme
alışkanlıklarının temeli çocuklukta
atılır.

BESLENMEYLE
ILGILI ÜÇ GEÇIŞ
DÖNEMI
Yaşamda beslenme ile ilgili üç
geçiş dönemi olduğunu söyleyen
Ayalp, bunların anne karnındaki
beslenmeden sütle beslenmeye
geçiş, süt dışındaki besinlerle
karşılaşma ve erişkin tipi beslenmeye geçiş olduğunu anlattı.
Doğumdan sonra ilk altı ay süresince bebeğin fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını tek başına
karşılayan anne sütünün, anne
ve bebek bağının kurulmasında
önemli bir rol oynadığını belirten
Ayalp, “Bebeğin ilk altı ay tek
başına anne sütü ile beslenmesi,
altıncı aydan sonra ek besinlerle
birlikte anne sütü ile beslenmenin
devam etmesi ve emzirmenin iki
yaşın sonuna kadar sürdürülmesi
bebeğe sayısız yararlar sağlar.
Anne sütü ile beslenmenin yararları sadece anne sütü ile beslenme süreci ile sınırlı kalmayıp ileri
yaşam sağlığı üzerine önemli
oranda olumlu etkileri vardır. Bu
nedenle sağlıklı yaşamın temellerinin atılmasında anne sütü ile
beslenmenin önemi tartışılamaz.
Yeni doğan ve süt çocuğu beslenmesinde ideal bir besin olan anne
sütünün mükemmel içeriği çocuk
sağlığına birçok yarar sağlar”
şeklinde konuştu.

Bu temeli koruyup yaşamını
doğru beslenme alışkanlıkları
üzerine inşa eden kişilerin sağlıklı yaşam sürme şansı daha
yüksektir.”

BEBEK EK GIDALARA
IHTIYAÇ DUYAR
Bebeğin ilk altı ay tüm gereksinimlerini karşılayan anne sütünün bu aydan itibaren bebeğin
gereksinimlerini karşılayamaz
hale geldiğini ifade eden Ayalp,
bebeğin anne sütünün yanı sıra
başka besinlere de ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bebeğin fizyolojik gelişimine uygun ek gıdalara

başlanması gerektiğinin altını
çizen Ayalp, “Anne sütüne bu dönemde de devam edilmelidir. Ek
besinler geçiş zamanını bebeğin
sindirim sisteminin ve metabolik
işlevlerinin gelişim derecesi ile
nörolojik ve psikososyal gelişimi
belirler” dedi.

ENERJI YOĞUN BESINLER
SEÇILMELI
Bu dönemde bebeğe verilecek
besinlerin kültüre, yaşanılan coğrafi şartlara, ailenin sosyoekonomik durumuna, alışkanlıklarına
kadar çok değişik şartlardan etkilenebileceğini
vurgulayan
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Ayalp, bu dönemde bebeklerin
mide kapasitelerinin ve alacakları
öğünün kısıtlı olduğunu belirtti.
Az miktarda besin ile verilmek istenen enerjiye ulaşılması gerektiğini
anlatan Ayalp, şunları söyledi: “Ek
gıdalar enerji yoğun besinlerden
seçilmelidir. Pek çok ülkede ilk
başlanan ek gıda meyve sularıdır.
Bu aylarda başlanması önerilen
meyve suyu ve daha sonra meyve
püreleri kalori, mineral ve vitamin
bakımından bebeği destekler. Ancak fazla miktarda meyve suyu
iştahı azaltacağı için verilmemelidir. Sütlü unlu mamalar ve yoğurt
anne sütü yanında bebeğe ilk verilecek ek gıdalar olmalıdır. Sütlü
unlu mamalar hazırlanırken buğday unu dışındaki alerjik özellikleri daha az olan tahıl unları tercih
edilmelidir. Pirinç unu bu özelliği
nedeni ile sıklıkla kullanılır. Önceleri sulu muhallebi şeklinde hazırlanarak bebeğe sunulan mamaların yoğunluğu daha sonra giderek
arttırılır. Tahıl mamalarının süt ile

Beslenme alışkanlıklarının temeli çocuklukta atılır.
Bu temeli koruyup yaşamını doğru beslenme alışkanlıkları üzerine inşa eden kişilerin sağlıklı yaşam
sürme şansı daha yüksektir.
hazırlanması bitkisel proteinlerdeki bazı eksikliklerinin hayvansal
kaynaklı proteinlerle giderilmesine
olanak verir. Ailenin sosyo-ekonomik durumu elverdiğinde hazır
‘devam mamaları’ evde hazırlanan sütlü unlu mamalar yerine verilebilir.”

ÇOCUKLAR TEMEL BESIN
GRUPLARINDAN TÜKETMELI
Çocuğun yeterli beslenip beslenmediğinin büyüme ve gelişme durumunda anlaşılabileceğine dikkat çeken Ayalp, normal büyüyen
bir çocuğun yediğini yeterli görmeyip daha fazla yemesini istemenin
doğru olmayacağını söyledi. Her
çocuğun metabolizmasının kendine özgü olduğunu ifade eden
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Ayalp, bu sebeple de büyüme hızının çocuk beslenmesinde örnek
alınması gerektiğini belirtti.
Çocuğun 13–14 aylık olduktan sonra
kendisinin kaşık kullanması gerektiğini söyleyen Ayalp, “Aile bireyleri
ile sofraya oturan çocuğun ayrı bir
tabağı olmalı, neyi ne kadar tükettiğine dikkat edilmelidir. En sık yapılan hatalardan birisi çocuğu yemek
suyu ile beslemektir. Bunun hiçbir
besleyici değeri yoktur. Bu dönemde çocuklar günde 4 öğün beslenmelidir. Temel besin gruplarını; süt
ve sütlü gıdalar, etler, yumurta, baklagiller, sebze ve meyveler, unlu ve
nişastalı besinler oluşturur” şeklinde konuştu.
İlk 3 yaşta çocuklarda çiğneme ve
yutma işlevinin gelişiminin tamamlanmadığını dile getiren Ayalp, besinlerin bu nedenle yumuşak bir
şekilde verilmesi gerektiğini söyledi. Ayalp ayrıca, kolayca nefes borusuna kaçabileceği için çocuklara
kuruyemişlerin 2–3 yaşına kadar verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

KAHVALTI ALIŞKANLIĞI ÇOK
ÖNEMLI
Çocuklarda okul öncesi dönem
olarak da adlandırılan 4–5 yaşın
önemine değinen Ayalp, doğru beslenme alışkanlıklarının bu dönemde
yerleştiğini söyledi.
Bu yaş grubu çocukların oldukça
aktif ve gelişimlerinin en yüksek
düzeyde olduğunu anlatan Ayalp,
“Çocukların beslenme alışkanlıkları
okul dönemindeki yeme davranışlarını da etkilediği hatta yetişkin birer
birey haline gelindiğinde oluşabilecek sağlık sorunlarıyla bile ilinti olduğu bilinen bir süreçtir. Bu dönemde özellikle dikkat edilmesi gereken
bir nokta kahvaltı yapma alışkanlığının oluşturulmasıdır. Çocukların
gereksinimlerini karşılayacak hem
besleyici değeri yüksek hem de
severek tüketebilecekleri gıdalarla
beslenmeleri gerekmektedir. Her
zaman olduğu gibi her öğün kendi
içerisinde yeterli miktarlarda karbonhidrat, protein ve yağ içermelidir” dedi.

ERGENLIK DÖNEMI
Okul çağı çocukluğunu takip eden
ergenlik dönemi beslenmesi hakkında da bilgi veren Ayalp, ergenlik

disini filmlerde, gazete ve dergilerde gördüğü kişilere benzetme
özlemi içinde onların öğütlerini
uygulama hevesine kapılabilir. Bedensel hareketler arttırıldığı, yeterli

Çocukların sağlığı ve sağlıklı yetişkinler olabilmesi, anne
karnından başlayarak sağlıklı bir ortamda büyümelerine
bağlıdır. Çocukluk dönemi beslenmesi bir temeldir. Temel ne
kadar sağlamsa, üstüne koyduklarınız da o kadar sağlam
durur. Çocuklukta sağlıklı beslenmenin aşılanması, ömür boyu
sağlıklı beslenme demektir
döneminin gelişimsel özelliklerini
konu edinen birçok çalışma olmasına rağmen dönemin temel özellikleri ve yaş sınırları gibi konularda çok
farklı görüşler olduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına
göre ergenlik döneminin 10–19 yaşları arasını kapsadığını belirten
Ayalp, çocukluktan erişkinliğe
geçiş dönemi olarak kabul edilen ergenlik döneminin fiziksel,
psikolojik ve sosyal olgunluğa
erişmenin tamamlandığı bir
dönem olduğunu kaydetti.

ve dengeli beslenmeye dikkat edildiği sürece kasların gücü artar ve
şişmanlık önlenir, kemik mineral yoğunluğu artar. Erkeklerde daha çok
kas, kızlarda ise yağ dokusu gelişimi olur. Ergenlikte hızlı büyüme

Ergenlik döneminin büyüme
ve gelişmenin en hızlı olduğu, çocukluktan erişkinliğe
geçişi kapsayan önemli bir
dönem olduğunu dile getiren
Ayalp, hızlı büyümeye ek olarak gencin sporla uğraşmasının enerji ve besin öğelerinde artışa neden olduğunu
kaydetti.
Çeşitli spor dallarının ne
miktarda ek enerji gerektirdiği ve bunu karşılamak
için diyetin özelliği konusunda gençlere yeterli bilginin verilmesi
gerektiğini belirten
Ayalp, ergenlik dönemi
beslenmesi
hakkında
şunları
söyledi:
“Bu dönemde yanlış
uygulanan zayıflama
diyetleri yetersiz ve
dengesiz beslenme
nedenidir. Genç ken-

w w w . s a n k o t i p . c o m

25

döneminin başlangıcında yağ oranı
artar. Bu dönemde dengeli beslenmeniz bu süreçte alınacak kiloların
kolay yakılmasını sağlar. Özellikle bu dönemde süt, peynir, yoğurt,
meyve ve sebze gibi ürünler bolca
tüketilmelidir.”

MUTLAKA EGZERSIZ
YAPILMALI
Ergenlik döneminde mutlaka fiziksel egzersizler yapılması gerektiğini
dile getiren Ayalp, bu dönemde fizyolojik gelişmeye bağlı olarak obezite, enerji protein malnütrisyonu,
vitamin mineral yetersizlikleri gibi
beslenme bozuklukları yanında,
yanlış besin seçimi ve estetik kaygılardan dolayı sağlıksız diyet uygulamaları gibi istenmeyen birçok
beslenme davranışının görüldüğünü söyledi.
Tüm dünyada ve ülkemizde yaygın
olarak görülen kalp damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, gut,
artrit (eklem iltihabı), şişmanlık gibi
pek çok hastalığın temellerinin çocukluk ve ergenlik döneminde atıldığını kaydeden Ayalp, “Çocukken
küçük yaşlardan itibaren sağlıklı
beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, ileriki yaşlarda şişmanlık
problemini ortadan kaldıracaktır.
Çocuk sosyal davranışlarda olduğu
gibi yeme davranışında da anne ve
babayı örnek alır. Anne ve babanın
yeme alışkanlıkları nasılsa çocuğun
da yeme alışkanlığı aynı şekilde
gerçekleşir. Bir başka deyimle kendi yeme alışkanlıklarınız ve yemek
yeme davranışlarınızı çocuklarınızda görebilirsiniz, bu noktada çocuk
sizin aynanız olur. Çocuğunuza
düzgün yeme alışkanlıkları kazandırmak için sizin de evinizde düzgün, sağlıklı beslenmeniz çocuğunuza örnek davranış geliştirmeniz
gerekmektedir” diye konuştu.

SAĞLIKLI GELECEK IÇIN
SAĞLIKLI BESLENME
Sağlıklı yetişmiş çocukların toplumların sağlıklı gelecekleri için temel
oluşturduğunu ifade eden Ayalp,
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sözlerini şöyle tamamladı: “Çocukların sağlığı ve sağlıklı yetişkinler
olabilmesi, anne karnından başlayarak sağlıklı bir ortamda büyümelerine bağlıdır. Çocukluk dönemi
beslenmesi bir temeldir. Temel ne
kadar sağlamsa, üstüne koyduklarınız da o kadar sağlam durur.
Çocuklukta sağlıklı beslenmenin
aşılanması, ömür boyu sağlıklı beslenme demektir.”
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Bebeğin doğumdan önce
değerlendirilmesi
Anne karnında bebek sağlığının değerlendirmesindeki amaç risk altındaki bebeklerin önceden belirlenmesi, herhangi bir sakatlık, hatta bebek ölümü olmadan risklerin saptanması ve gerekli müdahalenin önceden yapılmasıdır. Bebek
sağlığının bazı testler ile değerlendirilebileceğini söyleyen hastanemiz Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Engin Palaz, çok riskli gebeliklerde bu
testlere 26. haftada başvurulması gerektiğinin önemine değindi.

D

OĞUMDAN önce bebeğin sağlık durumunu tespit
etmek için belli başlı yöntemler uygulanması gerektiğine dikkat çeken Opr.
Dr. Engin Palaz, bu testlerde amacın
bebek ölümlerinin önüne geçmek olduğunu kaydetti. Bu testlerin gebelikteki risk faktörlerine göre farklılık gösterebileceğini bildiren Opr. Dr. Palaz,
şunları söyledi:

Opr. Dr. Engin PALAZ
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı
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“Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak bizler doğumdan önce
bebeğin anne karnında ne durumda
olduğunu bilmek isteriz. Doğuma yakın anne karnında bebeğin ‘İyilik hali’
diye tanımladığımız bu durumu tespit
etmek için birkaç yöntemimiz var. Bu
yöntemlerle amaç bebek ölümünü
engellemektir. Çoğu vakada normal
test sonucu tatminkardır, çünkü normal testi takiben 1 hafta içinde bebek
ölüm olasılığı azdır. Bebek iyilik halini
gösteren en iyi test konusunda bir fikir
birliği yoktur. NST, CST, biyofizik profil
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ve dopler ultrasonografinin klinik duruma göre farklı sonuçları olabilir. Bu
testlerin ne zaman başlanacağı konusu gebeliğin riskine göre değişir. Yüksek riskli gebeliklerde bu testlere 32.
ve 34. haftalarda başlanılması önerilir.
Çok daha riskli durumlarda ise testlere 26. ve 28. haftalarda başvurulabilir.
Testlerin yapılma sıklığı 7 gün olarak
belirlense de daha sık yapılabilir.”

NON STRES TEST (NST)
NST testinin bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan
yöntem olduğunu belirten Opr. Dr. Engin Palaz, bu testin bir süre sonra tekrar edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Opr. Dr. Palaz, bunun nedenini ise
şöyle açıkladı:
“Sağlıklı anne karnında sıkışık olmayan bebeğin hareketleri ile kalp
atımının artışı arasındaki ilişki tezine
dayanmaktadır. Bebek oynadıkça kalbinde kısa süreli artışlar olmalıdır

Yüksek riskli
gebeliklerde bu
testlere 32. ve 34.
haftalarda başlanılması önerilir.
Çok daha riskli
durumlarda ise
testlere 26. ve 28.
haftalarda başvurulabilir. Testlerin
yapılma sıklığı 7
gün olarak belirlense de daha sık
yapılabilir.

ki bu test normal
kabul edilir. Ortalama 20 dakika içinde en az
2 defa 15’er saniyelik artımlar
olmalıdır. Bebek
kalp hızında artım için bebek hareketi olması da şart değildir. Bebek
uyuyorsa ve anne tok değilse reaktif olmayan NST’ler bir süre sonra tekrar edilmelidir. Bebek uyuma süresi bazen 40 dakikayı
geçebilir. Anne tok olduğu zaman bebek
daha iyi hareket edeceği aşikardır. 32 haftadan önceki gebelikte artım 10 saniye olsa
bile yeterli olacaktır. NST’ler reaktif olsalar
bile her zaman bebeğin sıkıntıda olmadığını
göstermez. Non-reaktif NST’lerin bile yüzde
90’ında bebek sıkıntıda olmayabilir.”

KONTRAKSIYON STRES TEST (CST)
NST testinde anne karnına ikinci prob takıldığı takdirde rahmin kasılmalarının da
kaydedilebileceğini söyleyen Opr. Dr. Palaz, kasılmalar sırasında bebeğe giden kan
akımının ve bebeğin kalp atışlarının azalabileceğini kaydetti.
“Eğer kasılma sırasında azalan kalp atım
sayısı kasılma bittikten sonra halen düşük
devam ediyorsa test pozitif kabul edilir, ciddi bir sıkıntının habercisidir” diyen Opr. Dr.
Palaz şöyle devam etti:
“Bu test uteroplasental fonksiyonu gösterdiği için kıymetlidir. Gebede kontaksiyon stres
testin olabilmesi için adı üstünde rahimde
kasılmalar olması gerekir.
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Kendiliğinden zaten kasılma varsa
test direkt değerlendirilir. Kasılma
yoksa hastaya serum içinde rahim
kasıcı doğumu başlatabilen ilaç
(oxitosin) verilerek test yapılabilir.
Klasik olarak 10 dakikada ortalama 3 kez 40 saniye süre ile kasılma
oluşturulur ve bebek kalp atımları değerlendirilir. Bu test yaklaşık
1–1.5 saat sürebilir. Testin negatif
olması, kasılmalarla bebek kalp
atımlarında değişiklik olmaması
anlamına gelir. Testin pozitif olması
ağrı sonrası bebek kalp atımlarında
düşme olduğu anlamına gelir. Testin şüpheli olması ise bebek kalp
atımlarında geçici değişken düşmeler olması demektir. Rahmin aşırı ve uzun süreli, yaklaşık 90 saniyeden fazla kasılması durumunda da
bebeğin kalp atımlarında düşmeler
olur. CST testi yaparken 10 dakikada 3’ten az kasılma olursa tatminkar olmayan testten söz edilir.”

BIYOFIZIK PROFIL
‘’Biyofizik Profil’’ in bebeğin anne
karnında iyilik halini gösteren 5 ölçütün birlikte değerlendirilmesi olduğunu ifade eden Opr. Dr. Palaz,
bunların; NST, bebek solunum hareketleri, bebek hareketleri, bebek
duruşu (tonusu), bebek sıvısı (amnios sıvısı) olduğunu kaydetti. Opr. Dr.
Palaz, bu testle ilgili şunları söyledi:
“Her bir değişkene 2 puan verilir.
Hepsi normalse 10 puan alır. Bu
haliyle en iyi durumdadır. Eğer 0
alırsa bebek çok sıkıntıda demektir. Skorlara göre tedavi planlanır.
Yanlış, negatif sonuç oldukça azdır.
Binde bir oranında yanılma, yüzde
97’den fazla doğruluk payı vardır.
Yalnız test ortalama 30–60 dakika
süre alır.”

NST
Opr. Dr. Palaz, “20–40 dakika içinde
en az 2’den fazla bebek kalp atım
hızı 15/dk artmalıdır” dedi.

BEBEK HAREKETLERI
Anne karnındaki bebek hareketle-

BEBEK SOLUNUM
HAREKETLERI

rinin 7. haftadan itibaren başladığını söyleyen Opr. Dr. Palaz, genel
vücut hareketlerinin 20. ve 30. haftalar arasında organize olduğunu
belirtti. Bu dönemde bebekte uykuuyanıklık dönemlerinin başladığına
dikkat çeken Opr. Dr. Palaz, “Uyku
dönemleri 20 ile 75 dakika arasında
değişir. Annenin bebek hareketlerini hissetmesi ilk gebelikte ortalama
20. haftada, sonraki gebeliklerde 16
haftadan sonra başlar. Annenin kilolu oluşuna göre değişebilir. Ancak
buradaki bebek hareketleri ultrasonografi ile bakıldığından 30 dakikada en az 3 olmalıdır” diye konuştu.

Ciğerleri sıvı ile dolu olduğu için bebeğin anne karnındayken soluyamayacağını ifade eden Opr. Dr. Palaz, akciğerlerin sünger gibi açılıp
kapandığını fakat bu hareketlerin
sürekli olmadığını kaydetti. Bu solunum hareketlerinin temelinin tam
anlaşılamamakla beraber amnios
sıvısının değişiminin akciğer gelişimi için gerekli olduğunu anlatan
Opr. Dr. Palaz, şunları söyledi:
“Bebek sıkıntıda ise bu solunum
hareketleri yapamaz. Ancak başka
değişkenler de solunum hareketlerini engelleyebilir. Örneğin doğum
sırasında bu hareketleri yapamaz,
annedeki dolayısıyla bebekteki kan
şekeri düşmelerinde, şiddetli ses
uyarısında, annenin sigara kullandığı durumlarda, amniosentezde,
erken doğum durumunda ve aşırı
bebek kalp atım hızları da bebek
solunum hareketlerini engelleyebilir”.
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BEBEK SIVISININ MIKTARI
Bebek sıvı miktarının önemine dikkat çeken Opr. Dr. Palaz, “Bebek
ölüm açısından en önemli ölçütlerden biridir. Azalması tehlikedir. Bu
durum, fetoplasental perfüzyon bozukluğu ile bebeğin böbrek fonksiyonları bozulursa ortaya çıkar. Ultrasonografide her cepte en az 2 cm
amnios sıvısı olmalıdır” dedi.

BEBEK TONUSU
Opr. Dr. Palaz, bebeğin el ve kollarının açılıp kapanması veya parmaklarını açıp kapamasını en az bir kez
görmek gerektiğini bildirdi.

BIYOFIZIK PROFIL
DEĞERLENDIRILMESI
Opr. Dr. Palaz, biyofizik profil değerlendirilmesi hakkında şu bilgiyi
verdi:
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Skor 10 ise bebek iyidir. Test haftada 1 kez yapılır. Gün aşımında haftada 2 kez tekrarlanır.
Skor 10–8 ise bebek yine iyidir. Test
1 hafta sonra tekrarlanır. Amnion sıvısı normalse.
Skor 10–8, sıvı az ise kronik sıkıntıdan şüphelenilir. Doğum düşünülür.
Skor 8–6 sıvı normalse, doğum düşünülür.
Skor 6–4 ise büyük olasılıkla bebek
ciddi sıkıntıdadır, aynı gün tekrarlanır, doğum düşünülür.
Skor 2–0 ise neredeyse kesin sıkıntı
vardır, hemen doğum düşünülür.

MODIFIYE BIYOFIZIK PROFIL
Biyofizik profil değerlendirmesinin 5
ölçütü birden kapsadığı için yaklaşık 1 saati bulduğunu söyleyen Opr.
Dr. Palaz, modifiye biyofizik profilde bu süreyi kısaltmak için sadece
NST ile amniotik sıvının değerlendirildiğini belirtti.

Tipik olarak 5 cm altındaki amnios sıvısının anormal olarak kabul
edildiğine değinen Opr. Dr. Palaz,
“Modifiye biyofizik profil değerlendirilmesi tüm parametrelere uyarak yapılan değerlendirme olduğu
kadar doğum öncesi bebeğin iyilik
halini gösteren bir yöntem olarak
da kabul edilmiştir” dedi.

AZALMIŞ BEBEK
HAREKETLERI
Bebeğin iyilik halini tahmin etmek
için çeşitli yöntemlerin tanımlandığını belirten Opr. Dr. Palaz, anne
tarafından fark edilen bebek hareketleri ile ultrasonografi sırasında tespit edilen bebek hareketleri
arasında direkt ilgi olduğuna dikkat
çekti.
“Bebek hareketlerinin ideal bir sayısı olmadığı gibi ideal süresi de yoktur” diyen Opr. Dr. Palaz, sözlerini

şöyle sürdürdü:
“Bir yöntemde 2 saat süre içinde
10 hareket normal kabul edilmiştir. Annenin bebek hareketlerini
ilk hissettiği andan itibaren başlayan anne bebek bağlantısı doğuma kadar devam eder. Özellikle doğuma yakın son üç ayda
bebek hareketini anne çok iyi
takip etmesi gerekmektedir. Yarım gün veya gün boyu hareket
duyulmaması normal değildir.
En iyi pozisyon, sol yana yatıp,
dinlenerek bebek hareketlerinin
takip edilmesidir. Çalışan, hareketli annelerin dikkati dağılabileceğinden bebek hareketlerini
hissetmemeleri doğaldır. Yine de
günde en az 5 kaba hareketi fark
etmeleri istenir. Hareket azalması veya duyulmaması halinde bu
durum hemen NST ile değerlendirilir.”

DOPPLER
ULTRASONOGRAFI
Bebeğin iyilik halini gösteren diğer bir yöntemin de Doppler Ultrasonografi olduğunu söyleyen
Opr. Dr. Palaz, bu yöntemin kan
akımı ölçümleri, kanlanma ve oksijenlenme durumu hakkında bilgi verdiğinin altını çizdi.
Dopplerin temelinde ses dalgaları yardımıyla kan akımının hızını
ölçmenin amaçlandığını anlatan Opr. Dr. Palaz, “Ses dalgası
ultrasonun probundan sağlanır.
Hareketli obje ise kandaki kırmızı
küreler ve hareketidir. Bu şekilde anne ve bebek damarlarında
akan kanın miktarı ve hızı ölçülür. Kalbin atımı ve gevşemesi
arasındaki (sistol ve diastol) durumu değerlendirerek S/D oranı
hesaplanır. Bu şekilde kan akımına karşı direnç belirlenir. Her
damarın kendine özgü S/D oranı
ve direnci vardır. Direnç arttıkça
kanlanmanın azalması beklenir.
Yine her damarın özel S/D dalga
şekilleri görüntülenir. İnvaziv yani
girişimsel, can yakıcı bir işlem olmadığı için kolay ve çabuk sonuç
alınılır” şeklinde konuştu.

HANGI DAMARLARA BAKILIR?

1. Göbek kordonundan S/D oranı en çok kullanılan indekstir.
Diastolik akım yok veya ters akım varsa ciddi direnci gösterir,
bebek sıkıntılı olduğunu gösterir. Göbek kordonundaki direnç gebeliğin başlangıcında yüksek iken haftalar ilerledikçe düşer. S/D
oranı 20. haftada 4.0 iken 40. haftada 2.0 ‘a düşer. 30. haftadan
sonra S/D oranı 3.0 den az olmalıdır.
2. Rahim damarı (Uterin arter). Rahmi dolayısıyla bebeği besleyen ana damardır. Direnç artımı bebeğin gelişiminde çok önemli
rol oynar. Aşırı dirençli durumda bebeğin anne karnında küçük
kalıp gelişme geriliğine neden olabileceği düşünülür. Hipertansiyonda diyabette önem kazanır.
3. Bebeğin beyin damarı (Orta serebral arter). Özellikle son haftalarda bebeğin beyninin oksijenlenmesi ve kanlanması konusunda çok iyi fikir verir. Oldukça düşük dirençlidir, direnç artımında
bebeğin ciddi sıkıntıda olduğunu gösterir. Kısa zamanda doğum
gerekebilir.
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Cerebral Palsy

Spastik çocuk

Doğumdan hemen önce, doğum sırasında veya hemen sonrasında değişik sebeplerden dolayı beyinde oluşan hasara bağlı gelişen hastalığa Cerebral Palsy
denir. Hastalığın, beyin hasarının büyüklüğü ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak her çocukta değişik ağırlıkta ve tipte olabileceğine dikkat çeken hastanemiz
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Cenk Cankuş, erken teşhisle çocuğun
yaşam kalitesinin artabileceğinin altını çizdi.

C

EREBRAL PALSY (CP),
beynin bir bölgesindeki
hücrelerde meydana gelen bir hasardır. Bu hasar
beynin oksijensiz kalması
olarak tanımlanır. Sebepleri arasında kordon problemleri ve zor doğum
sayılabilir. Bu çocuklar doğum skorlaması zayıf ve genelde doğum sonrası
kuvöz ihtiyacı duyulan bebeklerdir.
Zarar gören bölgede yer alan hücrelerin idare ettiği kaslarda bazı bozukluklar ortaya çıkar.

ZEKA ÇOK ETKILENMEZ

Opr. Dr. Cenk CANKUŞ
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı
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Cerebral Palsy’nin doğumdan önce
oluşabileceği gibi doğum esnasında
ya da doğumdan hemen sonra ortaya
çıkabileceğine dikkat çeken Opr. Dr.
Cenk Cankuş, hastalığın kaslar üzerinde tahribat yarattığını söyledi.

w w w . s a n k o t i p . c o m

Kliniğimizde Cerebral
Palsy’li çocuklara
yönelik ciddi
tedavi yöntemleri
uygulanmaktadır.

Cerebral Palsy’nin 6 tipi olduğunu
ifade eden Opr. Dr. Cankuş, en sık
görülen tipinin spastik tipi olduğunu
söyledi. Hastalığın kendini gösterme
belirtisi olan kas tutulumuyla ilgili şu
bilgiyi verdi:
“Spastik tip kasların tutuk ve gergin
olmasıdır. Kaslar, beynin hasarlı

Cerebral Palsy’de bir gurup kas gergin ve fazla kasılır ve diğer grup
kasın çalışmasına engel olur ve bu kasın boyu uzar ve normal olmasına
rağmen işlevini yerine getiremez. Bu çocukların zekası genelde etkilenmez sadece hareket ve işlev bozukluğu olur.
bölgesinden uygunsuz
emirler aldıkları için olması gerekenden daha
serttir. Sağlıklı bir bireyin hareketi esnasında
bir grup kas kasılırken,
bu grubun aksi yönde
hareket eden diğer kaslar gevşer ve bu sayede hareketin yapılması
mümkün olur. Cerebral
Palsy’de bir gurup kas
gergin ve fazla kasılır
ve diğer grup kasın çalışmasına engel olur ve
bu kasın boyu uzar ve
normal olmasına rağmen işlevini yerine getiremez. Bu çocukların
zekası genelde etkilenmez sadece hareket ve
işlev bozukluğu olur. Bu
da normal çocukların
kolaylıkla yaptığı şeyleri yapmasına engel
olur. Çocuk bozuk yürümeden yürüyemememe ve ellerini kullanamamaya kadar değişik
tablolarda gözlenir. Bu
durum çocuğu sosyal
olmasına eğitim almasına engel olur.’’

BEYINDEKI HASARA
GÖRE ETKILERI DE
DEĞIŞIR
Beynin etkilenme oranına göre hastalığın belirtilerinin de değişkenlik gösterebileceğine
dikkat çeken Opr. Dr.
Cankuş, hasarın çok olması durumunda hastanın yürüme ihtimalinin mümkün olmadığını
kaydetti.
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Opr. Dr. Cankuş, hastalığın etkileri
ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Beyindeki hasara göre tek ekstremite (uzantı), bir kol ve bacak her
iki bacak veya her iki kol ve bacak
tutulabilir. Hem kolların hem bacakların tutulduğu tiplerde yürüme ihtimali hemen hemen yoktur. Bu çocuklar yatağa bağlı ve başkalarının
bakımına ihtiyaç tutarak hayatlarını
sürdürürler. Tek kol tek bacak tutulanlar 1,5 - 4 yaş arası yürüyebilirler.
Bu hastalar hayatlarını idame ettirebilirler, çalışabiliriler ve yürüyebilirler. Her iki bacağın çok kolların az
tutulduğu tiplerde yürüme tutulma
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tipine göre gecikir. 4–5 yaş civarı
yürüyebilirler ama bazen de yürüme gerçekleşmeyebilir. 7 yaşına
kadar yürüyemezlerse hayatlarının
geri kalanında da yürüyemez olarak bilinir, ancak kliniğimizde 7 yaş
sonrası ameliyatla yürüyebilen hastalarımız olmuştur.”

CP TEDAVI EDILEBILIR MI?
Beyinde oluşan hasar sonucu ortaya çıkan Cerebral Palsy’nin tamamen iyileşmesi için cerrahi anlamda müdahale imkanı olmadığını
söyleyen Opr. Dr. Cankuş, “Hasta-

lığın ortaya çıktığı yer olan beyine
müdahale ederek rahatsızlığı yok
etmek olanağı mümkün değildir ancak bunun sonuçları düzeltilebilir.
Burada ortopedinin amacı, hastanın spazma uğrayan kaslarının boyunu uzatarak, bazı küçük cerrahi
işlemlerle yürüyebilmesini ve hayat
kalitesini yükseltmeye yöneliktir”
diye konuştu.

YAŞAM SÜRELERI
NORMALDIR
Hastalıkta oluşabilecek riskleri en
aza indirgemek için tedaviye erken

Spastik çocukların yaşam süresi normaldir. Bu çocukların bir kısmı zamanla daha iyi duruma
gelirken bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeni ile daha kötüye gidiyor gibi görünebilir.
Bu durumu engellemek ve yaşam kalitelerini artırmak için mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir. Cerebral Palsy bulaşıcı değildir, kalıtsal değildir, hayatı tehdit eden bir
durum değildir
başlamak gerektiğini söyleyen Opr. Dr.
Cankuş, böylece hastanın yaşam kalitesinin arttırılabileceğini ifade etti. Spastik
çocukların yaşam sürelerinin, eğer tutulum 4 ekstermitede değilse bu hastalığı
taşımayan çocuklara kıyaslandığında
aynı olduğunu belirten Opr. Dr. Cankuş,
şunları söyledi:
“Cerebral Palsy ilerleyici bir hastalık olmadığından, spastik çocukların yaşam
süresi normaldir. Bu çocukların bir kısmı
zamanla daha iyi duruma gelirken bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeni ile
daha kötüye gidiyor gibi görünebilir. Bu
durumu engellemek ve yaşam kalitelerini
artırmak için mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir. Cerebral
Palsy bulaşıcı değildir, kalıtsal değildir,
hayatı tehdit eden bir durum değildir.”

CEREBRAL PALSY’DE DESTEK
TEDAVILERI
Bu hastalıkta destek tedavilerinin büyük
önem taşıdığını söyleyen Opr. Dr. Cankuş, hastalığın ortopedi, fizik tedavi ve
çocuk nörolojinin ilgilendiği multidisipliner bir hastalık olduğunu anlattı. Hastanın çok iyi muayene edilmesi gerektiğinin
altını çizen Opr. Dr. Cankuş, şunları söyledi:
“Hastalığın derecesine göre hem ortopedinin hem fizik tedavinin etkisi yüksektir.
Spazmlar çok değilse ilk etapta fizik tedaviden fayda görülür. Burada amaç kasları gererek, boylarını uzatmaktır. Eğer ki
ciddi kasılmalar varsa bunlara kesinlikle
cerrahi işlem yapılması gerekir.
Cerebral Palsy’de uygulanan diğer bir
yöntem de botokstur. Tedavide çok yeri
olmamakla birlikte hafif spastik tiplerde
bazı kasların içine uygulanarak, geçici
bir felç yaratmak ve diğer kasları güçlendirmek amaçlanır.
Hastanın ilk etapta iyi muayene edilmesi gerekir. Muayenede hangi kaslarda
daha fazla spazm olduğu, çocuğun yürü-

mesine ya da ellerini kullanmasına hangi
kasların engel olduğunu tespit edilmeli ve
sonuca göre cerrahi işlem yapılmalıdır.”

ERKEN TEŞHIS
Cerebral Palsy hastalığının teşhisinde
belirtilerin büyük önem taşıdığını belirten Opr. Dr. Cankuş, teşhis aşamasında
anne babalara büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.
Çocukların doğdukları andan itibaren
doktor kontrolünde olmaları halinde doktorları tarafından da erken tanı konulabileceğini ifade eden Opr. Dr. Cankuş,
şunları söyledi:
“Genellikle ülkemiz şartlarında anne
babanın dikkatiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık tespit edildikten sonraki
süreçte ilk olarak cerrahi müdahale yapılmaz. Erken teşhis, fizik tedaviye erken
başlamak için oldukça büyük önem taşır.
Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o
kadar çok yol kat edilebilir. Anne baba
çocuğunun kol ve bacaklarındaki kasılmaları hissedebilir. Bacaklarını açamadığını, kolay hareket edemediğini gözlemleyebilir. Bu belirtileri gördüğü takdirde
bir ortopedi ya da fizik tedavi kliniğine
başvurabilir.”

YÜZDE 100 BIR IYILEŞME OLMAZ
Bu hastalıkla ilgili ortaya çıkan sorunların yaşam boyu devam edebileceğine
dikkat çeken Opr. Dr. Cankuş, çocuğun
yaşı ilerledikçe ve uygun tedavi yaklaşımlarının katkı ve desteği ile bu sorunlara
uyum sağlamayı, onlarla başa çıkmayı
öğrenebileceğini kaydetti. Tedavinin hastalığı tamamen yok edemese de anlamlı
iyileşmeler sağlayabileceğini kaydeden
Opr. Dr. Cankuş, şunları söyledi:
“Hastalığın temelinde beyinle ilgili problem yatmaktadır ve kesin tedavisi mümkün değildir. Amaç ilgili kasları uzatıp
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çocuğun hareket edebilmesini ve
yaşam kalitesini arttırmasını sağlamaktır. Bu çocuklar hiçbir zaman
normal insanlar gibi sağlıklı olamazlar. Yüzde 100 bir tedavi söz
konusu değil. Çocuk yürür, hijyenini
kendi sağlar, kendi kendine bakabilirse, eğitim alabilir ve çalışabilirse
topluma kazandırılmış olur.’’

AMACIMIZ ÇOCUĞUN
SOSYALLEŞMESİ
Bu rahatsızlığın sosyal boyutunun
ele alınması gerektiğinin önemine
değinen Opr. Dr. Cankuş, Cerebral
Palsy rahatsızlığı bulunan çocukların toplumdan soyutlanmaması gerektiğine dikkat çekti.
“Amacımız çocuğun sosyalleşmesini sağlamak ve yaşam kalitesini
arttırmaktır” diyen Opr. Dr. Cankuş,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Halk arasında ‘Spastik’ olarak ad-
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landırılan Cerebral Palsy’li çocuklara yönelik ‘zeka geriliği olan çocuk’
algılamasıyla karşılaşmaktayız. Bu
yanlıştır. CP’li çocukların çoğunluğu
bu tür rahatsızlığı olmayan çocuklar
kadar zekidir. Tedavi imkanı çok
yaygın olmadığı için bu hastalığı
taşıyan çocuklarımız toplumdan soyutlanıyor ve yalnız kalıyor. Amacımız bu çocukların yaşam kalitesini
arttırmaktır”.

BU ÇOCUKLAR IÇIN BIR ADIM
ÇOK ÖNEMLI
Cerebral Palsy’li çocukların toplumda kabul görmeyen ve dışlanan çocuklar olarak görüldüğünü belirten
Opr. Dr. Cankuş, bu algının değişmesi için ailelere büyük görevler
düştüğünü anlattı.
“Cerebral Palsy’li çocukların ailelerinin bilinçli olması gerekiyor” diyen
Opr. Dr. Cankuş, şunları söyledi:

“Toplumun da baskısıyla aile bu çocuklardan vazgeçiyor. Böyle olunca
çocuk tedavi olamıyor ve hayatını
başkalarına bağımlı olarak sürdürüyor. 7 yaşına kadar yürümezse
bir daha yürümeyeceğine dair bir
inanç da söz konusu. Fakat 7 yaşından sonra ameliyat edip de yürüttüğümüz çocuklar da oldu. Belki
başka insanlar için bir adım çok büyük bir önem taşımıyor olabilir ama
o adım, o çocukların dünyasını değiştirir. Çocuklarına Cerebral Palsy
tanısı konulmuş ailelerin bilinçli
olması, konu hakkında bilgilenmesi, çocuklarının rehabilitasyonu ve
günlük yaşamda bağımsız olabilmeleri için son derece önemlidir.
Aileler bu çocuklardan vazgeçmesinler. Çocuklarını muayene ettirsinler ve tedavileri için izlenecek
yolu öğrensinler. Biz bu çocuklar
için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.”
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Aile hekimliği ile
bireylerin yaşam kalitesi arttı
Aile hekimliğinin koruyucu sağlık hizmetlerinin en uygun sunumu olduğunu ifade
eden Şehitkamil 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Gülbin Yıldırım, sistemin
bireylerin yaşam kalitesini arttırdığını söyledi.

A

ILE HEKIMLIĞI sisteminin vatandaşlar açısından
oldukça avantajlı olduğunu dile getiren Dr. Gülbin
Yıldırım, en önemli görevlerinin hastalarla uzun süreli bağlantı
kurarak, sürekli bakım ve tedavilerini
sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak olduğunu söyledi.
AILELERE HER KONUDA YOL
GÖSTERIYORUZ

Dr. Gülbin YILDIRIM
Aile Hekimi
AHEF Gaziantep Üyesi
GAHD İl Koordinatörü
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Aile hekimliğinin, aile bireylerinin tamamına sağlık hizmeti sunduğunu
ifade eden Dr. Yıldırım, sağlık ile ilgili
konularda ailelere danışmanlık yapıp,
yol gösterdiklerini anlattı.
Sistemde gebe ve çocuk takiplerinin
çok önemli bir yer tuttuğunu ifade
eden Dr. Yıldırım, “ Gebeleri gebe
kaldıkları günden itibaren sisteme
giriyoruz. Hemşirelerimiz vasıtasıyla
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doğuma kadar düzenli olarak merkezimize çağırarak gerekli takipleri gerçekleştiriyoruz. Yine doğumdan sonra
lohusa takiplerini yapılıyor. Bebeğin
aşı zamanı geldiğinde aileyi arayarak
‘bebeğin aşısı var’ diye hatırlatıyoruz.
Öyle zaman oluyor ki ya eşi izin vermediği ya da işin ciddiyetinin farkına
varmadığı için aileler aşıya gelmekte
imtina ediyorlar. Böyle olunca da biz
evlerine gidip aşıya getiriyoruz. Çünkü
gebe ve çocukların takibi sağlıklı bir

Aile hekimi olarak, bireyi ailesi
ve içinde yaşadığı toplum ile
birlikte bir bütün olarak ele alarak koruyucu sağlık hizmetleri
ile tedavi hizmetlerini bir arada
sunan ve kendi sorumluluğumuz
altındaki kişileri her yönleriyle
tanıyan kişileriz.

toplum için çok önemli” şeklinde konuştu.
Hizmet verdikleri bölgelerin hizmet
kalitelerini doğrudan etkilediğine
dikkat çeken Dr. Yıldırım, şunları
söyledi:
“Görev yaptığımız bölge öyle çok
dışa dönük bir bölge değil. İmza
vererek aşıları reddedenler bile oluyor. Ben daha önce de Karşıyaka’da
çalışıyordum. Orada da vatandaşla
çok iç içeydim. Burası da benzerlik gösteriyor. İnsanlar çok samimi.
Tek fark önceden maaşımızı devletten alıyorduk. Çalıştığımız sağlık
ocağında tüm giderleri devlet ödüyordu. Şimdi devlet cari giderlerimiz için bize ödeme yapıyor ancak
tıbbi sekreterler, temizlik personeli
giderleri bize ait. Muhasebecimiz
var. Giderlerimiz oldukça fazla”

HASTALARI
BILGILENDIRMEYE
ÇALIŞIYORUZ
Aile hekimlerinin hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanıdığını, aile ve
çevre ilişkilerini değerlendirebildiğini belirten Dr. Yıldırım, sağlık so-

runları için merkeze gelen hastalara aynı zamanda eğitici bilgiler de
vermeye gayret ettiklerini söyledi.
Dr. Yıldırım ailelere yönelik verdikleri hizmetlerle ilgili şunları söyledi:
“Ailelere çocuklarıyla ilgili takip
edilmesi gereken aşıları hatırlatıyoruz ya da hasta gebeyse kaydını
yaptırıp yaptırmadığını soruyoruz.
KOAH’lı bir hasta geldiğinde sigarayı bırakması yönünde telkinlerde
bulunuyoruz. Çevre temizliğinden,
kendi hijyenlerine kadar pek çok
konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela diş çürükleri çok
önemli. 4–5 yaşındaki çocukların
ne yazık ki diş fırçalama alışkanlığı yok. Kafalarında bir soru işareti
oluşması bile bizim için bir artıdır
sonuçta.”

çekti. Sistemle birlikte vatandaşların beklentilerinin arttığını belirten
Dr. Yıldırım, “ Süreç bizim için oldukça zor geçti fakat her başlangıç
zordur. Sonuçta doktorluk özverili
bir meslek grubudur. Sürekli hasta insanlarla iç içe olduğumuz için
merhamet yüreğimizin bir köşesine
daima vardır. O nedenle de aile hekimliğinin bu geçiş döneminde doktorlarımız üzerlerine düşen ne varsa
yerine getirmeye gayret etmektedir.
Sistemin getirileriyle birlikte vatandaşların da beklentileri arttı. Biz de
aile hekimi olarak vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermeye
çalışıyoruz. Hem vatandaşlarımız
hem de aile hekimlerimiz açısından
sisteme uyum sürecinin yavaş yavaş aşılacağı inancındayız” dedi.

UYUM SÜRECI
ZOR GEÇTI
Gaziantep’te 2 yıl
önce aile hekimliği
sistemine geçildiğini
anımsatan Dr. Yıldırım, bu sürecin sıkıntılı geçtiğine dikkat

Doğumdan sonra
lohusa takipleri yapılıyor. Bebeğin aşı
zamanı geldiğinde
aile aranarak ‘bebeğin aşısı var’ diye
hatırlatılıyor
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AILELERI EN IYI BIZLER TANIYORUZ
Aile hekiminin, ailenin bütün bireylerinin sağlık durumlarını, yaşama koşullarını, dolayısıyla koruyucu sağlık uygulamalarının ve sağlık
eğitimlerini en iyi bilen kişi olduğunu söyleyen
Dr. Yıldırım, “Aile hekimi olarak, bireyi ailesi
ve içinde yaşadığı toplum ile birlikte bir bütün
olarak ele alarak koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi hizmetlerini bir arada sunan ve
kendi sorumluluğumuz altındaki kişileri her
yönleriyle tanıyan kişileriz. Sonuçta vatandaşlarımız sağlıkla ilgili bir sorunları olduğunda
ilk aklına gelen biziz. Kendi mahallelerinde,
içlerinden biriyiz. Hastane ortamı onlara daha
uzak. Bir de aile hekimi deyince ‘Benim aile
hekimimsen evime gelecek misin, pansumanımı evimde yapar mısın?’ gibi bize hayallerinde daima evlerinde olmamız gereken biri
olarak görüyorlar” şeklinde konuştu.
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Aile hekimi olarak vatandaşlarımızın beklentilerine
karşılık vermeye çalışıyoruz. Hem vatandaşlarımız
hem de aile hekimlerimiz açısından sisteme uyum sürecinin yavaş yavaş aşılacağı inancındayız
SISTEM ZAMANLA OTURACAKTIR
Sistemdeki yetersizlikler ya da hasta şikayetlerinin ortaya çıkmasıyla aile hekimlerinin
yükümlülüklerinin biraz daha arttığına dikkat
çeken Dr. Yıldırım, hasta ve hekim arasındaki
iletişimin önemine dikkat çekti.
Sistem ilerledikçe ortaya çıkan eksiklerin karşılıklı özveriyle çözülebileceğine inandıklarını
kaydeden Dr. Yıldırım, şunları söyledi:
“Sorunlara hiçbir zaman tek taraflı bakmamak gerekir. Sistemdeki eksikler sadece hastayı değil hekimin de görüşü alınarak giderilirse çok daha verimli olur. Sonuç itibariyle
hekimlerin performansı da çok önemli. Çünkü
bu hastalarımızı doğrudan etkiliyor. Bir aile

hekimine düşen hasta sayısı
sistemde 2 bin 500- 3 bin iken
şu an 4 bin hastamız var.”

BIREYLERIN YAŞAM
KALITELERI GELIŞTIRILDI
Aile hekimliğinin ilk olarak pilot bölge olan Düzce’de başladığını, ardından faydalı olduğu
düşünülerek yaygınlaştırıldığını belirten Dr. Yıldırım, sistemin 13 Aralık 2010 tarihinde de
119 Aile Sağlık Merkezi ve 450
hekim ile Gaziantep’te hizmet
vermeye başladığını anımsattı.
“Aile hekimliği, koruyucu sağlık hizmetlerinin en uygun sunumudur” diyen Dr. Yıldırım,
“Sistem, bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini
geliştirmiştir. Koruyucu sağlık
hizmetlerinin yakın takip uygulamasıdır” dedi.

HASTA HAKLARI
GENIŞLETILDI
Sistemle birlikte bireylerin
sağlık konusunda daha bilgili
olmalarının sağlandığını ifade eden Dr. Yıldırım, sistemin
hastanelerde yığılma, hastaları bıktırma ve zaman kayıplarını önleyerek bireylerin sağlığa
daha çok özenli yaklaşmalarını sağladığını söyledi.
Uygulamanın zamanla daha
verimli hale geleceğini belirten Dr. Yıldırım, “Hasta hakları
genişletildi. Örneğin, hastaya
hekim değiştirme hakkı verildi. Aile Hekimliği Derneğimiz
18 Şubat 2011 yılında kuruldu
ve 55 ilde yapılanarak Aile
Hekimliği
Konfederasyonu
oluşturuldu. Bu konfederasyon
bir araya gelerek örgütlü dayanışmamızı sağlamaktadır.
Basamaklar arası diyalog da
arttıkça aile sağlığı merkezlerinin kalitesi ve hekim saygınlığı daha da artacaktır” dedi.

Sorunlara hiçbir zaman tek taraflı bakmamak gerekir. Sistemdeki
eksikler sadece hastayı değil hekimin de görüşü alınarak giderilirse çok daha verimli olur. Sonuç itibariyle hekimlerin performansı
da çok önemli.
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Göğüs hastalıkları polikliniği

G

ÖĞÜS HASTALIKLARI POLIKLINIĞIMIZDE akciğer hastalıklarının
tanı, tedavi ve takibine yönelik poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti verilmektedir.

Hastanemizde, solunum sisteminden kaynaklanan nefes darlığının teşhisi, tedavisi ve takibinde
önemli rol oynayan solunum fonksiyon testleri ile
ilaçlı solunum fonksiyon testleri (reversibilite) yapılmaktadır.
Endoskopi Ünitesi’nde, başta akciğer kanseri olmak üzere, bazı akciğer hastalıklarının erken ve
kesin tanısına yönelik bronkoskopi işlemi de (solunum yollarının erken endoskopik incelemesi)
gerçekleştirilmektedir.
Akciğer zarları arasında sıvı toplandığında, nedenini araştırmak için, bu sıvıdan örnekler alınarak tanıya gidilebilmektedir. Sıvı fazla miktarda
ise tedavi amacıyla bu sıvının boşaltılması işlemi
de yine hastanemizde yapılmaktadır.
Günümüz teknolojisini yakından takip ederek,
halkımıza sunan Özel Sani Konukoğlu Hastanesi
Göğüs Hastalıkları uzmanı yönetiminde uyku laboratuvarı hizmet vermektedir. Uykuda solunum
bozuklukları kardiyovasküler (hipertansiyon, aritmi, kalp yetmezliği, ani ölüm) ve serebrovasküler
(inme) uyku hastalıkları içinde en önemli hastalıklardan biridir. Obstrüktif uyku apne sendromu
(uykuda solunum durması hastalığı) bu hastalık
yelpazesi içinde en sık görülenidir. Horlama, uykuda nefes durması, gündüz uyku hali, sabah baş
ağrısı, uykudan yorgun uyanma, dikkat bozukluğu en sık görülen belirtilerdir. Bölümümüzde uykuda solunum bozukluklarını araştırmak üzere
uyku laboratuvarda polisomnografi (uyku testi)
yapılmaktadır.
Bunların yanı sıra, hastanemiz Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde insan sağlığını ciddi şekilde
tehdit eden ve göğüs hastalıklarının temel sebeplerinden birisi olan sigarayı bıraktırmaya yönelik
hizmetler de verilmektedir.
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Telefon: 342 211 50 00 (5336 - 5337)
Randevu: 444 4 765
e – randevu: www.sankotip.com

Dr. Demet ÇETİN

1977 YILINDA Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te
tamamladı. 1999 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlığını
tamamladı. 2005 yılından itibaren Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde
Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Türk Toraks Derneği, Türk Solunum Derneği, Uykuder Derneği ve Gaziantep–Kilis Tabip
Odası üyesi olan Dr. Demet Çetin evli ve 1 çocuk annesi olup, İngilizce
bilmektedir.
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İlk yardımda bilinmesi gerekenler

Çocuklarımızı ev
kazalarından koruyalım
Her yıl binlerce çocuk ev kazaları nedeniyle sakat kalmakta hatta ölmektedir. Hepimiz hayatımızda çocukken
en az birkaç defa ciddi ev kazası ile karşılaşmışızdır. Bu
kazaların bir kısmından ucuz kurtulmuşken bir kısmı da
vücudumuzda ya da ruhumuzda derin izler bırakmıştır.
En azından ömür boyu sürebilecek bir korku bırakmıştır.
Dr. Mehmet DOKUR
Acil Tıp Uzmanı
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UGÜNÜN küçüğü yarının
büyüğü olan çocuklarımızı
kazalardan korumamız gerekir. Bunun için kazalardan
korunma bilincini hep canlı
tutmamız gerekir. Ebeveynler olarak
çocuklarımızın aylara göre psikomotor
gelişim dönem özelliklerini biraz biliyor olmamız gerekir. Bu da çocukları
kazalardan nasıl korumamız gerektiği konusunda bize ipuçları verebilir.
Örneğin süt çocukluğu dönemindeki
bebekler etrafındaki nesneleri daha
çok ağızı ile tadarak algılamak eğilimindedirler. Örneğin vücuda zararlı
bir kimyasal maddeyi de ağızlarına
götürebilir ve kolayca zehirlenebilirler.
Özellikle okul öncesi döneme kadar
tüm gelişim evrelerinin ortak özelliği
yakınındaki erişkinleri taklit etmektir.
Özellikle de bu dönemde çocuklar çok
meraklıdırlar ve başlattıkları bir eylemin sonucunu kestiremezler. Sadece
başlatmayı taklitle öğrenmişlerdir, bitirmeyi daha sonra öğreneceklerdir.
Çocuklardaki genel davranış eğilimi
engellenme değildir. Örneğin annesi-
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nin makyajdan sonra rujunu yüzünün
her tarafına sürmesi bir çocuk için komiklik olarak karşılanabilir ancak mutfakta ocağın düğmesini açtığını gören
aynı çocuk annesinin hemen arkasından bu eylemi tekrarlayabilir. Bu da
bir faciaya neden olabilir. Çocuklar
engellenme ve başkaları ile beraber
yaşamak zorunda olma duygusunu en
çok okul döneminde öğrenmeye başlarlar. Bu dönemde de ya da hiperaktif
bozukluğu olan yeterince engellenemeyen afacan çocuklar birbirlerine zarar verebilirler. Bu durumda öğretmenler ve okul yöneticilerine de çocukları
kazalardan koruma konusunda ciddi
sorumluluklar düşmektedir. Hatta yine
ebeveynlere de çocuklarının hangi koşullarda zaman geçirdikleri konusunda bile oldukça fazla sorumluluklar
düşmektedir. Özetle önlenemez olanlar dışındaki bütün kazalardan korunmanın sırrı kaza bilincinin sürekli canlı
tutulmasıdır. Çünkü kazalar bir defa
başladığında, birbirini tetikleyen birçok olumsuz durum gelişebilir. Böylece her şey tersine gidebilir. Örneğin
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evde soba yanarken ya da güneşli
bir ortamda arabada kilitlenerek
yalnız bırakılmış bir çocuk, olumsuz
bir durumla karşılaştığında kendisini kurtarabilecek bir yeteneği olsa
bile sizin verdiğiniz bir hapsetme
kararıyla artık kurtulamaz hale gelebilir. Hatta sizin eviniz yandığında
yanınızdaki evler de yanmaya karşı

korunaklı değilse yanabilir. Böylece olumsuzlar zinciri birbirini takip
eder.
Kazalardan korunmadaki ana ilke
mümkünse kazayı hiç başlatmamaktır. Çocuklar için bunun en
kolay yolu çocukların adına olası
kazalar öngörüde bulunup buna
uygun önlem almaktır. Yani çoğunluğu önlenebilir bir nedeni olan ev kazalarının azaltılmasıdır.
Kazalar yaşanılan her
ortamda olmaktadır.
Ancak zamanın çoğunu geçirdiğimiz ev
bölümlerinde çocuk
kazalarına daha
çok rastlanılmaktadır. Düşmeler

ve çarpışmalara bağlı yaralanmalar kaza nedenleri
arasında ön planda olmakta beraber yanıklar, zehirlenmeler ve yabancı cisim
yutulması da önemlidir.
Alacağımız basit önlemler
çocuklarımızı birçok kazadan koruyabilir. Sıcak
su içeren çaydanlık ve
yemek tencereleri ev
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içerisinde gezdirmemek iyi bir önlem olabilir. Ya da yolda yürürken
çocuğumuzun elini bırakmamak ve
kaldırımın araç seyreden kısmında
olmamasını sağlamak önemli olabilir. Ayrıca kullandığımız kimyasal
temizlik maddelerini, kibrit, çakmak
ve ilaçlarımızı çocuklarımızın ulaşamayacağı yerlere saklamak uygun
olabilir. Hatta temizlik malzemelerinin orijinal mat plastik kutular dışındaki şişelere konulmaması bile tek
başına birçok kazayı önleyebilir. Bir
elektrikli ev aletini kullandıktan sonra hemen onu çocuğumuzun önünden kaldırmamız gerekir. Çünkü
çocuğunuz hemen arkanızdan sizi
taklit edebilir. Ya da aracınızın kontakt anahtarını araç üzerinde bırakmamak birçok kazayı önleyebilir.
Bunun gibi 11 yaşın altındaki çocukların aracınızın ön koltuğunda se-

yahat etmesine izin vermemek çok
hayati olabilir. Ön koltukta ve anne
kucağındaki bebekler için tehlikenin büyüklüğünü tahmin edersiniz.
Bisiklet sürerken bile kask ve dizlik kullanmanın gerekli olduğunu
bilmeniz gerekir. Bunun yanı sıra
evde silah bulunduruluyorsa mutlak ancak sizin açabileceğiniz bir
kilit altında olmalıdır. Bebek ve çocuklarınızı naylon poşet ve iplerden
uzak tutmanız oldukça kritik bir
öneme sahiptir. Üst katlarda oturan
ailelerin pencerelerinde çocuk kilidi
olması ve balkonlarda çocukların
tırmanamayacağı bir demir parmaklık olması da kazalardan koruyabilir. Çocuk odasındaki ranzaların pencere önüne konulmaması da
iyi bir önlem olabilir. Mutfaktaki delici-kesici aletlerden ve ocaklardan
çocukları korumak gerekir. Banyo
küvetlerini su ile doldurmamak iyi
bir önlem olabilir. Çocukları evin
oyun odası dışındaki hiçbir

bölümünde yalnız bırakmamak
gerekir. Oyun odasında bile belirli
aralıklarla kontrol etmek gerekir.
Misafirliğe gidilen evlerde ve piknik
alanlarında çocuklarınızın oynayacağı alanı önce siz kontrol ediniz.
Olası tehlikeleri önce siz saptayınız.
Güvenli bir ortam yoksa çocuğunuzu asla yanınızdan ayırmayınız.
Kapı eşiğinde ya da hemen kapı
arkasında duran bir çocuğun yaralanabileceğini, prizle oynayan bir
çocuğu elektrik çarpabileceğini ya
da havuzun başındaki bir çocuğun
havuzun içerisine düşebileceğini
unutmayınız. Ya da yutulabilir derecede küçük parçalardan oluşan
oyuncaklarla oynayan bir çocuk
için bunun yabancı cisim yutma ya
da burnuna kaçma hatta solunum
yolunun tıkanması gibi bir tehlike
arz edebileceğini unutmayınız.
Her şeye rağmen bir ev kazası ile
karşılaştığınız zaman serinkanlılığınızı koruyunuz. Önceliğiniz
kendi güvenliğinizi alarak tehlike
kaynağını ya da tehlike kaynağından yaralıyı uzaklaştırınız. Mutlaka
yardım isteyiniz. Bu yardımı hem
yakınınızda bulunanlardan, hem
de 112 Acil Yardım ekibinden isteyerek sorumluluğu paylaşınız. Bu
arada yapmanız gereken ilkyardımı
mutlaka yapınız. Örneğin dışarıya
doğru kanayan bir damarın kanamasını durdurmak için kanayan

ve sırta vurma manevrası (Hemlich
manevrası) sadece bu durumda
denenir. Soluk borusunun yabancı
cisimle kısmi tıkanıklıklarda baş-

kendi gelişim dönemlerine uygun
davranışları sergiliyorlar. Bizler ise
bu dönem özelliklerine uygun olarak onları ev kazalarından korumak
zorundayız. İnsanoğlu tarafından

Her şeye rağmen bir ev kazası ile karşılaştığınız zaman serinkanlılığınızı koruyunuz. Önceliğiniz
kendi güvenliğinizi alarak tehlike kaynağını ya da tehlike kaynağından yaralıyı uzaklaştırınız.
Mutlaka yardım isteyiniz. Bu yardımı hem yakınınızda bulunanlardan, hem de 112 Acil Yardım
ekibinden isteyerek sorumluluğu paylaşınız.
bölgenin üzerine sıkıca bastırmanız yeterli olacaktır. En azından
kan kaybını durdurmuş olursunuz.
Burun kanamalarının çoğunun burun ön kısmının sıkıştırılarak durdurulabileceğini unutmayınız. Düşme
ve yaralanmalarda, gerekmedikçe
kazazedeyi yerinden oynatmamak
gerektiğini bilmemiz gerekir. Soluk
borusuna yabancı bir cisim kaçmış
bir çocuk konuşamaz ve giderek
morarma başlar. Karından ittirme

langıçta herhangi bir manevra yapılamaz. Bu durumda hasta konuşabilir ve kısmen soluk alıyordur.
Böyle kazazedelerde kendi kendine
öğürerek yabancı cismi çıkartması
teşvik edilir. Ancak tam tıkanıklık
gelişiyorsa Hemlich manevrası uygulanır. İlkyardım kurallarını doğru
öğrenmemiz iyi bir önlem olabilir.
Özetle çocuklar merak, tatma, deneme-yanılma ve öğrenme gibi

üretilen ve kullanılan her şey yararlı olduğu kadar tehlikeli de olabilir.
Bu nesnelerle karşılaşan çocuklarımızın bunları ilk defa gördüğünü ve
henüz bizim kadar iyi tanımadığını
bilmeliyiz.
Unutmayınız ki çocuklarımızı kazalardan korumanın maliyeti, gerçekleşen bir kazanın maliyetin çok
daha azdır. Kazalardan uzak günler dileği ile….
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Doğru bilinen

yanlışlar

YEMEK SIRASINDA SU
IÇILMEMELI
Mide bulantısı yaşıyorsanız veya kilo almaya
çalışıyorsanız evet yemek esnasında sıvı
alımınızı kısıtlayınız. Bunun haricinde sindirimi
zorlaştırmaz. Aksine midedeki konsantrasyon
artarak parçacıklar daha kolay sindirilebilir
hale gelir. Toplum olarak su içmeyi fazlasıyla
ihmal ederken bu tür duyumlarla hareket
etmemek gerekir. Yemek öncesinde,
yemek sırasında ve sonrasında, hatta öğün
aralarında bolca su tüketelim.
IŞ

NL

YA

IŞ

NL

YA

ÖĞÜNLERDE KARBONHIDRATLI YIYECEKLERLE
PROTEINLI YIYECEKLERI KARIŞTIRMAYIN
Sağlıklı beslenmenin değişmez kuralı yonca sistemidir. Yani
öğünlerde her besin grubundan azar azar alınmalıdır. Zaten
tükettiğimiz protein kaynaklı yiyeceklerin içeriğinde karbonhidrat
(süt, yoğurt, ayran) veya karbonhidrat diye değerlendirdiğimiz
gruplarda protein bulunur (ekmek, baklagiller vb.). Bu nedenle
öğünlerde besin çeşitliliğine özen göstermeliyiz. Yani proteinli
ve karbonhidratlı besinlerin öğünlerde bir arada tüketilmesinin
sağlık açısından sakıncası yoktur.
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BEYAZ EKMEK ESMER
EKMEKTEN DAHA
KALORILIDIR

Aynı miktardaki beyaz ve esmer ekmeğin
kalorisi birbirinden pek farklı değildir.
Ancak doygunluk oranı farklıdır. Beyaz
ekmeğin posa miktarı düşük olduğundan
doyurmaz ve kişi daha fazla miktarda
tüketmeye yönelir. Bu nedenle kilo
artışlarına neden olur. Ayrıca içerdiği
vitamin, mineral oranları da çok farklıdır.
Esmer ekmek vitamin, mineral ve posa
yönünden zengindir ve doyurucudur.

KURU YEMIŞLERDEN UZAK DURULMALI
Ara öğün saatlerinde hem pratik olmasıyla hem de birçok
vitamin ve omega türleri içerdiği için oldukça zengin bir
besin kaynağıdır. Badem, fındık, ceviz kavrulmamış halde
tüketilebilir. Kabak çekirdeği oldukça zengin bir E vitamini
kaynağıdır. Omega yağ asitlerini içerirler. Yağlı tohum
olduklarından midede tokluk hissi de yaratırlar. Ara öğünlerde meyve ile beraber belirli miktarlarda tercih edilebilir
(10-15 badem veya fındık, fıstık/veya 2-3 ceviz içi/veya 1
avuç kabak çekirdeği).
LIŞ

N
YA
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Piyango gibi böbrek nakli
Antakyalı Naim Bahçecioğlu’na Hastanemiz Organ Nakli Merkezi’nde
kadavradan böbrek nakli yapıldı.

N

AIM
BAHÇECIOĞLU
(65), 11 yıl önce böbreklerinden rahatsızlandığını ve 5 yıl Adana’da
tedavi gördüğünü, ancak sonuç alınamadığını söyledi.
Bunun üzerine diyalize girmeye
başladığını belirten Bahçecioğlu,
“O dönemde Antalya, Ankara gibi
merkezlerde organ nakli için başvuruda bulundum. Herhangi bir
sonuç alamayınca yakınlarımın
önerisiyle 5 ay önce Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakli
Merkezi’ne kadavradan nakil için
başvurdum” dedi.

ŞÜKÜRLER OLSUN
Naim Bahçecioğlu, bir gece Özel
Sani Konukoğlu Hastanesi Organ
Nakli Merkezi’nden arandığını ve
kadavradan böbrek nakli için hastaneye gelmesinin istenildiğini kaydederek, şöyle devam etti:
“11 yıldan ve bu kadar başvurudan
sonra inanamadım. Daha önce
çocuklarım böbreklerini vermek
istediler. Ancak hepsinin aileleri
olduğu için onlara kıyamadım ve
istemedim. Allah’ın bugünlerine şükürler olsun. Artık diyaliz yok. Her
diyalize gidiş geliş benim için çok
büyük sıkıntıydı. Allah doktorumuz
Doç. Dr. Necmettin Güvence’den ve
hemşirelerden razı olsun.”
Eşi Naim Bahçecioğlu’nun yanından hiç ayrılmayan Haciba Bahçecioğlu (65) da “Eşim diyalize girdiği
dönemde çok sıkıntılar yaşadı. Bugünleri görebilmek için çok bekledik. Şükürler olsun” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi
Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldı-
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Her nakille mutluluğumuz atıyor. Verdiğimiz sağlık hizmetinin
yerini bulmasından dolayı gururluyuz
rım ise Organ Nakli Merkezinin yalnız Gaziantep için değil, bölge için
de umut olduğuna dikkati çekerek,
“Her nakille mutluluğumuz atıyor.
Verdiğimiz kaliteli sağlık hizmetinin
yerini bulmasından dolayı gururluyuz” diye konuştu.

PİYANGO GİBİ…
Operasyon için, “Piyango gibi” tanımlamasını yapan Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakli
Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necmettin Güvence, bunu şöyle açıkladı:
“Adana’da 13 yaşında beyin ölümü
gerçekleşen ve organları bağışlanan kadavranın dokuları Organ
Nakli Merkezimize kayıtlı hastalarımızdan Antakyalı 65 yaşındaki
Naim Bahçecioğlu’na 6/6 gibi tam
bir uyum gösterdiğinden, kurallar

gereği böbreğin birisi bize teklif
edildi. Bu oldukça nadir bir durumdur. Yılda ancak 1-2 kez rastlanabilen tam uyum durumu tam bir
piyango gibidir. Bu da hastamıza
isabet etmiştir.
Bunun üzerine hastamızı çağırarak
hastanemizde Organ Nakli Merkezimiz tarafından böbrek naklini
gerçekleştirdik. Nakil sonrası ilerlemiş yaşına rağmen hastamız hiçbir
tıbbi sorun yaşamamıştır. Böylece
13 yaşındaki kadavranın tüm dokuları 65 yaşındaki hastamızla uyum
göstererek, adeta bu hastamıza piyango gibi bir olay vuku bulmuştur.
Hastamızın sağlığına kavuşmasının
mutluluğunu yaşarken, kadavra sahiplerine bu duyarlılıkları dolayısıyla minnet duygularımızı iletir, acılarını paylaşırız.”

‘’Tiroid kanseri ve tedavisi” anlatıldı
Hastanemiz Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erdal Uysal, erken ve doğru tanı ile tiroid
kanserinin tedavi edilebileceğini ve kişinin uzun yıllar yaşayabileceğini söyledi.

O

PR. DR. UYSAL, halka
açık sağlık konferanslar kapsamında “Tiroid
Kanseri ve Tedavisi” konusunu anlattı.
Tiroid kanserinin tiroid bezindeki
hücrelerin kansere dönüşmesi
nedeniyle oluştuğunu belirten
Opr. Dr. Uysal, “Tiroid kanseri
genellikle boyunda bir kitle veya
tiroid bezi içinde bir nodül şeklinde oluşur. Eğer doğru tanı ve tedavi uygulanırsa hastalık tamamen ortadan kaldırılabilir” dedi.
Tiroid kanserinin toplumda görülme sıklığının yüzde 4,2 olduğunu anlatan Opr. Dr. Uysal, “Hayat
boyunca kadınlarda tiroid kanseri riski yaklaşık yüzde 0,7’dir,
erkeklerde yüzde 0,25’tir. Buna
karşılık klinik önemi, hastalığın
bu düşük insidans ile kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Çünkü
nüfusun yüzde 5-25’inde görülen
adenom ve nodüler guatr olguları arasından bulunup çıkartılmak
zorundadır” diye konuştu.
Tiroid kanserinin tanısında ince

Hayat boyunca kadınlarda
tiroid kanseri riski yaklaşık
yüzde 0,7’dir, erkeklerde
yüzde 0,25’tir. Buna karşılık
klinik önemi, hastalığın bu
düşük insidans ile kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Çünkü nüfusun yüzde
5-25’inde görülen adenom
ve nodüler guatr olguları
arasından bulunup çıkartılmak zorundadır

iğne aspırasyon biyopsisi ile
önemli bir aşama kaydedildiğini
ve bu yöntemle olguların erken
tanınmasının kolaylaştığının altını çizen Opr. Dr. Uysal, hastalığın
tedavisinde en etkili yöntemin
cerrahi tedavi olduğunu vurguladı.
Özellikle radyoaktif iyot tedavisinin de eklenmesi ile sağ kalım
oranlarının çok yüksek olduğunu
bildiren Opr. Dr. Uysal, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
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“Stratejik planlama” konulu eğitim aldık
İstanbul Aydın Üniversitesi Gelişim Merkezleri Genel Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Özeroğlu, hastanemizde “Stratejik Planlama” konulu bir eğitim verdi.
Hastanemiz yöneticileri, idarecileri ve sorumlu hemşirelerine
yönelik olarak düzenlenen eğitimde Yrd. Doç. Dr. Özeroğlu,
‘’iç ve dış çevre analizi, misyon oluşturma, vizyon oluşturma,
kültür ve değerler, stratejik amaçlar, stratejik hedefler’’ konularında bilgiler verdi.

Personelimiz
“İletişim ve öfke
kontrolü” eğitimi aldı
Hastanemiz personeli, Psikologumuz Pelin
Özufacık’tan “İletişim ve Öfke Kontrolü” konulu
eğitim aldı.
Öfkenin her gün karşımıza farklı çıktığını ifade eden
Özufacık, stres ve öfkeden
kurtulmak için önce birbirimizi anlamamız gerektiğini
söyledi.
Özufacık, “İnsanlar günlük
hayatlarında özellikle de aile
yaşantısında birbirini anlamadığı için büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda
kalıyor. İnsanların birbiriyle
saygı ve nezaket çerçevesinde iletişim kurmasıyla stres
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kolay bir şekilde yenilebilir”
dedi.
Çalışma hayatında da sağlıklı bir iletişim kurmanın şart
olduğunun altını çizen Özufacık, bunun sağlanamaması
halinde çatışmaların yaşanılması kaçınılmaz olduğunu,
çalışma hayatı içinde, daima
rehberliğe ihtiyacı olan insanlarla iletişim halinde olduğumuzu kendimize hatırlatmamız gerektiğini anlattı.

8. Ulusal Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi
Gaziantep Tuğcan Otel’de düzenlenen “8. Ulusal Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi”ne
ana sponsor olduk.

T

ÜRKIYE genelinden çok sayıda
uzmanın katılımcı ve konuşmacı olarak katıldığı kongrenin
Bayazhan’da düzenlenen Gala
Yemeği’nde, hastanemize Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr.
Savaş Ceylan ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. Bilimsel Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Serdar Özgen tarafından teşekkür plaketi verildi.
Hastanemiz Genel Müdürü Dr. Yusuf
Ziya Yıldırım, sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dr. Yıldırım, “Özellikle tıbbi kongrelerde
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak
her türlü destek ve katkıyı sağlamaktan
mutluluk duyuyoruz. Daha önceleri olduğu gibi bundan sonra da bu tür organizasyonların içerisinde olacağız” dedi.
Bu arada, 8. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi’nin düzenlendiği Tuğcan
Otel’de, Hastanemiz stand açarak, katılımcı ve ziyaretçilere hastane
ile ilgili bilgi sundu.

Dr. Yıldırım, “Özellikle
tıbbi kongrelerde Özel
Sani Konukoğlu Hastanesi olarak her türlü destek ve katkıyı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Daha önceleri olduğu
gibi bundan sonra da
bu tür organizasyonların
içerisinde olacağız” dedi.
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Cilt Hastalıkları Uzmanı
Dr. Yıldırım hasta kabulüne başladı
Hastanemiz hekim kadrosuna güçlü isimler katmaya devam
ediyor. Cilt Hastalıkları Uzmanları Dr. Sait Mavi ve Dr. Almıla
Tuncel Cesur’un görev yaptığı Cilt Hastalıkları Polikliniği’nde,
Dr. Fatma Elif Yıldırım da hasta kabul etmeye başladı.
Dr. Fatma Elif Yıldırım, 1979 Konya Ereğli’de doğdu. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun oldu. 2002–
2007 yılları arasında Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı uzmanlık eğitimini tamamladı.
Dr. Yıldırım, 2002 – 2007 Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD Araştırma Görevlisi, 2007
– 2009 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi, 2009 – 2010 yıllarında Avukat Cengiz Gökçek Devlet

Hastanesi’nde uzman doktor, 2010
– 2011 yıllarında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başasistan, 2011 yılında Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde,
2011 – 2012 yıllarında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uzman doktor
olarak görev yaptı.
Temmuz ayı itibariyle itibariyle hastanemizde Cilt Hastalıkları Uzmanı
olarak görev yapmaya başlayan
Dr. Yıldırım, evli olup İngilizce bilmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Uzmanı
Dr. Karayol göreve başladı
Dr.
Zeliha
Birsev
Küçükoğlu’nun görev
yaptığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde, Dr. Kudret Cem Karayol da
hasta kabulüne başladı.
Afyonkarahisar 1973
doğumlu olan Dr. Kudret Cem Karayol ilk,
orta ve lise eğitimini
Ankara’da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun
olan Dr. Karayol, 2005
yılında Ankara Dışka-
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pı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı’nı aldı.
Şanlıurfa
Devlet
Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra çeşitli
özel hastanelerde hizmet veren Dr. Karayol,
Hastanemizde Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapmaya başladı.
Evli ve bir çocuk babası olan Dr. Karayol,
İngilizce biliyor.

Yüzme kursu yarışmalarla sona erdi

Hastanemiz
bünyesindeki
sağlık merkezinde her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar
ve büyükler için yüzme kursu
açıldı.
Kurs sonunda, geleneksel
olarak düzenlenen yüzme
yarışlarında serbest, sırt
üstü, kelebek dallarında mü-

cadele eden çocuklar top
toplama, balon patlatma
gibi eğlenceli oyunlarla da
keyifli zaman geçirdiler.
Yarışmaların sonunda düzenlenen törende, kursiyerlere sertifikaları verilirken,
başarı gösterenlere de madalyaları takdim edildi.

İftar yemeğinde buluştuk

SANKO Holding, bir asrı aşan süredir çalışanlarına
iftar yemeği geleneğini sürdürüyor. İftar yemeklerinde, yapılan konuşmaların ardından SANKO’da 10,

15, 20 yıl ve üzeri çalışanlara plaket verildi. Yemeğin
sonunda personele yönelik yapılan çekilişte, şanslı
çalışanlar çeşitli armağanlar kazandı.

w w w . s a n k o t i p . c o m

57

GAPSHOES Fuarı’nda
stant açtık
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde açılan ‘’15. Ayakkabı,
Terlik Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı’’nda (GAPSHOES), sağlık
hizmeti sunduk.
Hastanemizin standında ziyaretçi ve
katılımcılardan
isteyenlerin tansiyonları ve kan şekeri ölçümü yapıldı.
Stantta ayrıca, Özel
Sani
Konukoğlu
Hastanesi’nde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler verildi.

Hastanemizde
bayram morali
Bayramda ister hastanede yatarak tedavi görün, ister mesai
yapın hastanede olmak insanları çok farklı etkiler. Bizler Özel
Sani Konukoğlu Hastanesi olarak her bayram olduğu gibi bu
bayram da hasta, hasta yakınlarıyla mesaide olan arkadaşlarımızı unutmadık. İdari kadromuz hasta ve hasta yakınlarıyla
bayramlaşarak, moral verdi. Yatan hasta çocuklara hediyeler
vererek, gönüllerini aldı.
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Yangın tatbikatı
Hastanemiz Koruma ve Güvenlik
Amirliği tarafından yangın tatbikatı
düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı’nca teorik ve pratik olarak uygulanan tatbikata hastanenin tüm birimleri yoğun
ilgi gösterdi.
2012 yılı eğitim planı çerçevesinde düzenlenen
‘’Yangından Korunma ve Yangın Söndürme
Teknikleri’’ konulu eğitimin devamında gerçekleştirilen tatbikatta bilgilerin pekiştirilmesi, yangına zamanında ve doğru şekilde müdahale
yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.
Tatbikatta, hastane bahçesinde çıkan temsili
bir yangına personel uygun yangın söndürücülerle zamanında müdahale etti ve başarılı bir
şekilde yangın söndürüldü.
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Cilt kanseri sık görülen kanser
türlerinden biri
Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Elif Yıldırım, hastanemizde düzenlenen ‘Halka Açık Sağlık
Konferansları’ kapsamında “Cilt Kanseri ve Benler” konusunu anlattı. Dr. Yıldırım, cilt kanserlerinin en sık görülen kanserlerden olduğunu söyledi.
olduğuna dikkati çeken Dr. Yıldırım,
“Cilt kanserinde güneşten korunmak son derece önemlidir. Güneş
ışınlarının dünyaya dik ulaştığı
10.00 - 16.00 saatleri arasında özellikle güneşten korunmak gerekmektedir” diye konuştu.
Sağlıklı bronzlaşmak diye bir şey
olmadığını vurgulayan Dr. Yıldırım,
“Bronzlaşmak cilt kanseri gelişimini göze almak demektir. Yaşam
boyu güneşe maruz kalmanın yüzde 80’i 18 yaş altında olmaktadır.
Bu nedenle özellikle çocuklarımızın
güneşten korunmasına dikkat edilmelidir” diyerek, bronzlaşma konusunda uyarı yaptı.

HASTANEMIZDE ‘Cilt Kanseri ve
Benler’ konulu konferans düzenlendi. Cilt kanserinin, vücudu kaplayan
deriyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluştuğunu belirten Dr. Yıldırım, “İnsanda en sık
görülen kanserlerden biridir. En
önemli nedeni, güneş ışığında bulunan UVA ve UVB ışınlarıdır. Ozon tabakasının azalmasıyla birlikte, son
50 yılda oldukça artmıştır” dedi.
Bazal hücreli kanser, yassı (skuamöz) hücreli kanser ve malign melanom olmak üzere 3 tip deri kanseri olduğunu anımsatan Dr. Yıldırım,
şöyle devam etti:
“En az rastlanılmasına karşılık malign melanom, en kötü huylu cilt
kanseridir. Kolay yayılan, çok erken
teşhis edildiğinde tedavi şansı olabilen, teşhis geciktiğinde genellikle
kısa yaşam şansı tanıyan bu kanser
tipinden korunmak için vücuttaki
benlerde herhangi bir değişiklik
saptandığında ya da yeni gelişmiş
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kahverengi-siyah lekeler olduğunda hemen bir dermatoloji uzmanına
muayene olunması gerekir.”

GÜNEŞ IŞINLARINA DİKKAT
Cilt kanserlerinin gelişiminde en
önemli faktörün güneş ışınları etkisi

BENLERDEKİ DEĞİŞİM
CİDDİYE ALINMALI
“Benler derinin rengini veren melanositlerin ciltte çoğalmasıyla oluşan
deri lezyonlarıdır” diyen Dr. Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Benler doğumsal olabileceği gibi,
genetik yapı, ultraviyole ışınların

etkisi ile sonradan da ortaya çıkabilir. Benler,
açık kahveden siyaha kadar, kırmızı, mavi bazen de renksiz olabilir. Melanom dediğimiz en
kötü huylu cilt kanserlerinin yüzde 40’ı benler
üzerinden gelişir. Benler en çok ilk 20 yaşta ortaya çıkar 40-50’li yaşlarda maksimum sayıdadırlar. 50’li yaşlardan sonra kaybolmaya başlarlar. Benlerin yaşam döngüsü vardır. Benler
doğar, büyür ve ölürler.
Benler üzerinde uzun vadede görülen değişimler genellikle korkulmaması gereken fizyolojik
değişimlerdir. Benlerde uzun sürede olan değişimler değil, hızlı gözlenen değişimler önemlidir. Pigmentli lezyonlar ve benlerin tanısında
ve takibinde cilt uzmanları tarafından ‘dermatoskop’ denilen alet kullanılır. Dermatoskop
yardımıyla pigmentli lezyonlar 10 kat büyütülerek değerlendirilmekte ve ben haritalaması
yapılmaktadır. Dermatoskopi biyopsi almadan

tanı konulmasında hekime yardımcı olur. Dijital
dermatoskop ise bilgisayar ortamında ben haritalamalarının saklanmasına yardım ederek
yeni çıkan benler ve benlerdeki değişiklikler
periyodik olarak izlenir.”
Dijital dermatoskopinin Özel Sani Konukoğlu
Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanları tarafından da kullanıldığını anımsatan Dr. Yıldırım,
sözlerini şöyle tamamladı:
“Hastalarımızın ben haritalandırmaları yapılarak riskli değişiklikler erken dönemde tespit
edilmektedir. Hekim tarafından riskli ben görüldüyse, periyodik takiplerde bir değişiklik
varsa ve çıkarılma endikasyonu konulduysa, o
ben çıkarılmalı. Bunun ne o bene ne de kişinin
sistemik sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi
yoktur.”
Dr. Yıldırım, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Başar
Aksoy hasta kabulüne başladı

Hastanemiz güçlü hekim kadrosuna
yeni hekimlerin katılımıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Halen Opr. Dr. Cahit Dinler, Opr. Dr. Hasan Bakır, Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer ve Opr. Dr. Erdal
Uysal’ın hizmet verdiği Genel Cerrahi Polikliniği’nde
Opr. Dr. Başar Aksoy da hasta kabul etmeye başladı.
1980 Gaziantep doğumlu olan Opr. Dr. Aksoy, ilk,
orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 1997
– 2000 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde, 2000 – 2003 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. 2003
– 2005 yılları arasında Hastanemizin Acil Servisi’nde
görev yapan Opr. Dr. Aksoy, 2005 – 2011 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihtisasını tamamlayarak, Genel Cerrahi Uzmanı oldu.
Mecburi hizmetini 2011 – 2012 yıllarında Cizre’de
yapan Opr. Dr. Aksoy, Kasım 2012 itibariyle hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak hasta kabul
etmeye başlamıştır.
Evli ve bir çocuk babası olan Opr. Dr. Aksoy, tümor
cerrahisi (meme, gis, tiroid, paratiroid), laparoskopik cerrahi, hepatobilier sistem hastalıkları (pankreas, safra kesesi, koledok ), perianal bölge hastalıklarının ameliyatsız tedavisi (hemoroid, anal fissür,
anal fistül, pilonidal sinüs-kıl dönmesi) konularıyla
ilgilenmektedir.

w w w . s a n k o t i p . c o m

61

Ata’mızı andık

10 Kasım’da Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı,
minnet ve şükranla andık.
Hastanemizde düzenlenen törene yöneticiler, doktorlar, hemşireler ve idari
personel katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
Dr. Azmi Serin, Büyük Önder Atatürk’le
ilgili bir konuşma yaptı.
Genel Müdürümüz Dr. Yusuf Ziya
Yıldırım’ın konuşmasının ardından
“Atatürk ve 10 Kasım” konulu sunumuyla tören sona erdi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Sarsu
hasta kabulüne başladı
Halen Dr. Lütfi Baran’ın görev yaptığı İç Hastalıkları
Polikliniği’nde Dr. Dilek Sarsu da hasta kabulüne başladı.
1969 Sinop doğumlu olan Dr. Sarsu ilk, orta ve lise öğrenimini
Samsun’da tamamladı.
1991’de Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Dr.
Sarsu, Ankara Onkoloji Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde 6
ay süreyle görev yaptı. 1996’da Ankara Numune Hastanesi
Dahiliye Bölümü’nde ihtisasını tamamlayan Dr. Sarsu, daha
sonra Gaziantep’te çeşitli devlet ve özel hastanelerde görev
yaptı. Dr. Sarsu, Kasım 2012 itibariyle hastanemizde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaya başladı.
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK ( SSK - DEVLET MEMURLARI BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI )
BANKALAR
• Akbank T.A.Ş.
• Esbank T.A.Ş.
• Halk Bankası (Çalışan ve Emeklililer)
• Şekerbank
• Türkiye İş Bankası
• T.C. Merkez Bankası
• T.C. Ziraat ve Halk Bankası (Em.San.)
• Vakıflar Bankası T.A.O.
• Yapı Kredi Bankası A.Ş.
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Ak Sigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta A.Ş.
• American Life Alico Hayat Sigorta
• Anadolu Sigorta A.Ş.
• Axa Sigorta A.Ş.
• Benefit Global (Diyetisyen, Sağlıklı
Yaşam ve Psikolojik Danışmanlık)
• Demir Hayat Sigorta A.Ş.
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Eureko Sigorta A.Ş.
• Fiba Sigorta A.Ş.
• Finans Emeklilik A.Ş.
• Fortis Bank A.Ş. Em.Sn.Vak.(Türk Dış Tic.)
• Güneş Sigorta A.Ş.(Mednet)
• Groupama Sigorta A.Ş.(Başak)
• Inter Partner Assistansce (IPA)
• Işık Sigorta
• Mapfre Genel Yaşam Sigorta A.Ş.
• Mapfre Genel sigorta A.Ş.
• Med-Line Sigorta A.Ş.
• Promed Sağlık Hizmetleri (CGM)

• Ray Sigorta
• Yapı Kredi Yaşam Sigorta A.Ş.
RESMİ KURUMLAR
• TBMM
AMBULANS ŞİRKETLERİ
• Alarm Ambulans ve Sağlık Hizmetleri
• Dolunay Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Marm Assistance Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Med-Line Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Mondial Assistance Sağlık Hiz.
• Flaş Ambulans
• S.O.S. International Ambulance
YABANCI SİGORTA ŞİRKETLERİ
• Agis Zorgvezekrinngen
• Euro Center
• Marm A.Ş.
• Remed Asistance
• Turquie Asistance
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
• SSK (Tüm Branşlar)
• Bağ – Kur (Tüm Branşlar)
• Emekli Sandığı (Tüm Branşlar)
• Devlet Memurları (Tüm Branşlar)
• Yeşil Kart, 2022, Köy Koruyucuları
(112 ile sevk yoğun bakım)
ANLAŞMALI ODALAR VE DİĞER KURUMLAR
• Gazintep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı
• Nizip Ticaret Borsası
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TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ
ACİL SERVİS
AMBULANS HİZMETLERİ
AMELİYATHANELER
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BESLENME VE DİYETETİK
CHECK-UP POLİKLİNİĞİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
E.E.C.P
ENDOKRİNOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
GASTROENTEROLOJİ
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
İNFERTİLİTE (TÜP BEBEK) MERKEZİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KARDİYOLOJİ
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
KULAK BURUN BOĞAZ
LABORATUVARLAR
*BİYOKİMYA
*EEG
*EMG
*ENDOSKOPİ LABORATUVARI
(VIDEO ENDOSKOPİK SYSTEM)
*KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
*NÜKLEER TIP

*ODYOLOJİ
*PATOLOJİ
*UYKU
NEFROLOJİ
NÖROLOJİ
NÖROŞİRURJİ
(BEYİN OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ)
ORGAN NAKİL MERKEZİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PSİKİYATRİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
RADYOLOJİ
ÜROLOJİ
SAĞLIK MERKEZİ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

DOKTORLARIMIZ
ACİL SERVİS
Uzm. Dr. Mehmet DOKUR
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Uzm. Dr. Fatih ERBAĞCI
Uzm. Dr. Rıza ASİL
Uzm. Dr. Ahmet Aykut AKYILMAZ
Uzm. Dr. Ayşe ÖZBOZ
Uzm. Dr. Serkan SARSU
Uzm. Dr. Yunus BAYDİLEK
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
(NÖROŞİRURJİ)
Opr. Dr. Mehmet KULALI
Opr. Dr. A. Murat GEYİK
Opr. Dr. Murat ULUTAŞ
ÇOCUK CERRAHİSİ
Opr. Dr. Nevzat UÇANER
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
(PEDİATRİ)
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Uzm. Dr. Medeni ASMA
Uzm. Dr. Çağatay KABAK
DERMATOLOJİ (CİLDİYE)
Uzm. Dr. Sait MAVİ
Uzm. Dr. Almıla Tuncel CESUR
Uzm. Dr. Fatma Elif YILDIRIM
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Rezan HARMAN
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Uzm. Dr. Zeliha Birsev KÜÇÜKOĞLU
Uzm. Dr. Kudret Cem KARAYOL

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
Opr. Dr. İbrahim NACAK
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Demet ÇETİN
GÖZ HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN
İÇ HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Azmi SERİN (Gastroenteroloji)
Prof. Dr. Zeynel BEYHAN
(Endokrinoloji ve Metabolizma)
Doç. Dr. Atila ATEŞ (Alerji)
Doç. Dr. Mehmet BAŞTEMİR
(Endokrinoloji ve Metabolizma)
Uzm. Dr. Lütfi BARAN
Uzm. Dr. Dilek SARSU
LABORATUVAR
*Biyokimya
Uzm. Dr. İsmet MAHMUTOĞLU
*Klinik Mikrobiyoloji
Uzm. Dr. Rezan HARMAN
*Patoloji
Uzm. Dr. Mehmet SÖKÜCÜ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
(JİNEKOLOJİ)
Opr. Dr. Ali TAHTACI
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR
Opr. Dr. Ş. Esra ÖZKAPLAN
Opr. Dr. İbrahim Halil ÖZDURAK
Opr. Dr. Abdullah GÖYMEN

GENEL CERRAHİ
KARDİYOLOJİ
Opr. Dr. Cahit DİNLER
Uzm. Dr. Alper SERÇELİK
Opr. Dr. Hasan BAKIR
Uzm. Dr. Zarema KARBEN
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER
Uzm. Dr. Fikret BESNİLİ
Opr.wDr.wErdal
UYSAL
w . s a n k o t i p . c o m Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ
01
Opr. Dr. Başar AKSOY

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
Opr. Dr. Cemil Cahit ÖĞÜTMEN
Opr. Dr. Feragat UYGUR
Opr. Dr. Murat YARDIMCI
KULAK BURUN BOĞAZ
Opr. Dr. İlyas DİŞİKIRIK
Doç. Dr. Altan YILDIRIM
NEFROLOJİ
Uzm. Dr. Erkan MAHSERECİ
NÖROLOJİ
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK
Uzm. Dr. Mehmet Cem DÖNMEZ
NÜKLEER TIP
Uzm. Dr. Şinasi ÖZKILIÇ
ORGAN NAKİL MERKEZİ
Doç. Dr. Necmettin GÜVENCE
Dr. Serdar İNCİOĞLU
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Opr. Dr. Cenk CANKUŞ
Opr. Dr. Gökhan SEVER
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
PSİKİYATRİ
Uzm. Dr. Nüket Beler PAMUKÇU
Uzm. Dr. A. Bülent ÇEKEM
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ
Opr. Dr. Ömer BULUT
RADYOLOJİ
Uzm. Dr. Zülküf EKŞİ
Uzm. Dr. Mazlum YILDIZ
Uzm. Dr. Mehmet Ali İKİDAĞ
Uzm. Dr. Mehmet Ali CÜCE
ÜROLOJİ
Opr. Dr. Hatem KAZIMOĞLU
Opr. Dr. İrfan KARABULUT

w w w . s a n k o t i p . c o m
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