




Her şeyin başı sağlık,
İnsanoğlu hayat mücadelesi içinde çarkın dişlileri arasın-
da dönüp dururken, belki de sahip olduğu en önemli şeyi, 
sağlığını ihmal ediyor.

Sabah uyanıp, gün içinde yapacaklarımızı sıraladığımız-
da belki de son sırayı bile kendimize ayırmıyoruz. Neden-
se biz olmayınca listedekilerin hiçbir anlamı olmayacağı 
gerçeğini hep atlıyoruz. Ancak gerçek bir rahatsızlık or-
taya çıktığında ki çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor, bir 
sağlık kuruluşuna başvurmayı akıl ediyoruz. Halbuki pek 
çok rahatsızlık artık koruyucu hekimlik sayesinde, rutin 
kontroller sırasında tespit edilerek, ortadan kaldırılabili-
yor.

Kendimiz ve sevdiklerimiz için koruyucu hekimlik hizmet-
lerinden mutlaka faydalanalım. Bizler sizlerin sağlığı için 
buradayız.
 
Her yıl olduğu gibi bu yıla da hedeflerimizi daha da büyü-
terek girdik. Türkiye’nin yatak kapasitesiyle en büyük özel 
hastanesi olan hastanemizi tercih eden siz değerli halkı-
mıza çok daha iyisini sunmak için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

Deneyimli kadromuz, bizlerle çalışmak isteyen uzmanlar-
la daha güçleniyor. Personel eğitimlerimiz daha iyi, daha 
güzel hizmet vermek adına devam ediyor.

Yine fuarlara katılıyor, kendimizi anlatıyor, sizlerin beklen-
tilerini dinliyoruz. Halka açık konferanslarımıza katılımla-
rınız bizlere gurur veriyor. Web sayfamızla, twitter ve face-
book hesabımızla önerilerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz.

Dergimizin kapak konusunu göğüs hastalıkları uzmanımız 
hazırladı. Tehlikeli bir akciğer hastalığı olan zatürrenin iş-
lendiği bu sayımızı, zengin içeriğiyle de elinizden düşür-
meyeceğinizi ümit ediyoruz. 

Soğuyan havalarla birlikte, kışın karşılaştığımız en tehlike-
li sağlık sorunlarından birine özellikle dikkatinizi çekmek 
istedik. Halk arasında soba zehirlenmeleri diye bilinen 
karbonmonoksit zehirlenmesi, hala can almaya devam 
ediyor. Halkımızı bu konuya duyarlılık göstermesi için bir 
kez de biz uyarıyoruz. Sağlığınız için lütfen gerekli tedbir-
leri alın ve daha dikkatli olun.

Her şeyin başı sağlık.

2013 yılının beklentilerinizi karşılaması ve size sağlıklı gün-
ler getirmesi dileğiyle…

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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Tehlikeli bir akciğer hastalığı; 
Zatürre

Halk arasında ‘Zatürre’ olarak 
bilinen pnömoni, özellikle risk 
grubu hastalarda ölümle so-
nuçlanabilecek ciddi bir akci-
ğer hastalığıdır. 

22 Kış aylarında soğuk hava ve ani hava değişiklikleri ciddi sağlık sorunla-
rını beraberinde getirir. Oysa ki yeterli ve dengeli beslenerek bağışıklık 
sisteminizi güçlendirmek ve kış mevsimini sağlıklı geçirmek mümkün.

Çocuklarda kazara içilen yakıcı maddeler yemek borusu darlığından 
ölüme kadar değişen önemli sonuçlara neden olmaktadır. Özellikle 
başlangıç safhasındaki tedavi planı oldukça önemlidir.

14 Fibromyalji, yumuşak doku romatizmasıdır. Yavaş yavaş ya da bek-
lenmedik bir şekilde ortaya çıkabilen bu hastalıkta ağrı, yorgunluk ve 
uyku bozuklukları en yaygın belirtilerdendir. Fibromyalji görülen hasta-
ların yüzde 90’ını kadınlar oluşturur.

26 İlaç ancak doğru kullanılırsa etkilidir. Ancak ne yazık ki tüm dünyada 
ilaçların yaklaşık yüzde 50’si uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. Dün-
ya Sağlık Örgütü akılcı ilaç kullanımını; ‘Kişilerin klinik bulgularına ve 
bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en dü-
şük fiyata kolayca sağlayabilmeleri’ olarak tanımlamıştır.

28 Toplardamarların genişlemesine ve şişmesine varis denir. Genellikle, 
vücudun en fazla basınç altında kalan bölgesi olan bacakların alt kı-
sımlarında görülen varis, yalnızca estetik açıdan değil, sağlık açısın-
dan da önlem almayı gerektirir.

18 Soğuk, kuru hava ve çevre kirliliği kış aylarında cilt sağlığının önemi-
ni artırıyor. Alınacak bazı önlemler ile kış mevsiminin cilt üzerindeki 
olumsuz etkilerinden korunmak mümkün. Kışın cilt bakımı nasıl olmalı, 
nelere dikkat etmeli? Gelin hep birlikte öğrenelim.

38 Genel Cerrahi Kliniğimiz, deneyimli uzman kadrosu ile genel cerrahi 
hastalıklarında modern ve güvenilir hizmet vermektedir. 

Aile Hekimliği32 Aile hekimliği uygulamasında 
temel hedefin tamamen koruyu-
cu hekimlik olduğunu belirten 
Aile Hekimi Dr. Gökcan Birkan, 
sağlık hizmetindeki kalitenin 
artması için bir hasta için ayrı-
lan sürenin de artması gerekti-
ğini söyledi.
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Halk arasında ‘Zatürre’’ olarak bilinen pnömoni, özellikle risk grubu hastalarda 
ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir akciğer hastalığıdır. Ülkemizde en fazla ölüme 
neden olan hastalıklar arasında 5. sırada yer alan zatürrenin tedavisinde erken 
tanı büyük önem taşıyor.

ASTANEMIZ Göğüs Has-
talıkları Uzmanı Dr. Demet 
Çetin,  akciğer dokusunun 
iltihaplanmasıyla ortaya 
çıkan zatürrede akciğer-

lerde bulunan hava keseciklerinin ilti-
habi bir sıvıyla dolduğunu söyledi.

Dr. Çetin,  zatürrede oksijen alışveri-
şinde bozulma ve buna bağlı kanda 
oksijen düzeyinde azalma görüldüğü-
nü bildirdi.

EN FAZLA ÖLÜME SEBEP OLAN 
HASTALIKLARDAN BIRI

Zatürrenin, bakteriler başta olmak 
üzere virüs, mantar ve parazit gibi çe-
şitli mikroorganizmalara bağlı olarak 
meydana geldiğini belirten Dr. Çetin, 
“Bunlar arasında hem Türkiye’de hem 
de dünyanın neredeyse her ülkesinde 
en çok rastlanan etken pnömokok mik-
robudur.  Pnömokokların tüm zatürre-
elerin ortalama olarak yüzde 50’sin-
den sorumlu oldukları saptanmıştır” 
dedi. 

“Zatürre, tüm dünyada ve ülkemizde 
en sık görülen ve en fazla ölüme ne-
den olan hastalıklar arasındadır” di-
yen Dr. Çetin, şöyle devam etti: 

“Zatürre, ülkemizde ölüme sebep olan 
hastalıklar arasında beşinci sırada 
yer almaktadır. Özellikle bebeklerde, 
çocuklarda, yaşlılarda ve bilinen baş-
ka bir hastalığı olan kişilerde ölümcül 
olabilmektedir.” 

YAKIN TEMASLA BULAŞABILIR

Zatürreye neden olan mikropların, 
yakın temas sonucu kişiden kişiye bu-
laşabileceğini vurgulayan Dr. Çetin, 
hastalığın ayrıca öksürük, aksırık ya 

H

Dr. Demet ÇETIN

Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı

Tehlikeli bir akciğer
hastalığı; Zatürre

Zatürre, ülkemizde ölüme sebep 
olan hastalıklar arasında beşin-
ci sırada yer almaktadır. Özel-
likle bebeklerde, çocuklarda, 
yaşlılarda ve bilinen başka bir 
hastalığı olan kişilerde ölümcül 
olabilmektedir.



05w w w . s a n k o t i p . c o m

da hasta kişilerin konuşması sıra-
sında havaya yayılan damlacıkla-
rın doğrudan solunması yoluyla da 
sağlıklı kişilere bulaşabileceğini 
kaydetti.

Hastalığın çoğunlukla hastanın 
kendi ağız, boğaz veya sindirim 
kanalında bulunan mikropların ak-
ciğere ulaşmasıyla meydana geldi-
ğini anlatan Dr. Çetin, “Normal du-
rumlarda hastalığa neden olmayan 
bu mikroplar vücut savunması zayıf 

düşmüş kişilerde zatürre oluşturur. 
Zatürre, gripten sonra da gelişebi-
lir” diye konuştu.

RISK GRUPLARINDA ÖLÜMLE 
SONUÇLANABILIR

Pnömokok bakterisi sebebiyle olu-
şan zatürrenin özellikle bağışıklık 
sistemini bozan herhangi bir hasta-
lığı olan kişilerde, diyabet, böbrek 
ya da karaciğer sirozu olanlarda ve 
yaşlı kişilerde  ölümcül sonuçlara 

yol açabileceğine dikkati çeken Dr. 
Çetin, risk gruplarını şöyle sıraladı:

•İleri yaş
•Kronik akciğer hastalıkları (KOAH, 
bronşektazi, akciğer kanseri)
•Kalp, böbrek ve karaciğer
hastalıkları
•Diabetes Mellitus(Şeker hastalığı)
•Bilinç bozukluğu ile seyreden bazı 
nörolojik hastalıklar
•Yutma güçlüğü yapan durumlar 
ve kusma

Sıcak sebebiyle 
tüketilen fazla 
miktardaki 
soğuk yiyecek 
ve içecekler, 
boğazdaki normal 
bakteri florasının 
bozulmasına neden 
olarak fırsatçı 
mikropların ortama 
hakim olmasına 
yol açar ve hastalık 
oluşturabilir.
Ayrıca egzoz gazı 
gibi çevreyi kirleten 
gazlar zatürre 
riskini artırabilir. 
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•Öksürük refleksinin bozulması
•Bağışıklık sistemi hastalıkları 
(AIDS, kan ve lenf bezi kanserleri)
•Sigara ve alkol kullanımı
•Grip salgınları
•Yeterli beslenememe
•Kalabalık yaşam koşulları
  (Kreş, yurt, huzurevi vb.)

ZATÜRRE YAZ MEVSIMINDE 
DE GÖRÜLEBILIR

Pnömokok türü mikropların kışın 
olduğu gibi yazın da zatürreye yol 
açabileceğine işaret eden Dr. Çe-
tin, uzun süre kullanılmayan klima 
ve benzeri cihazların ‘‘Lejyonella 
pnömonisi’’ adı verilen bir zatürre 
türünün bulaşmasına neden olabi-
leceğine vurgu yaptı.

Sıcağın etkisiyle bozulan besinlerin, 
kirli su ve içeceklerin de bu hasta-
lıkta mikrop kaynağı olabileceğini 
anımsatan Dr. Çetin, sözlerini şöyle 

sürdürdü:

“Sıcak sebebiyle tüketilen fazla mik-
tardaki soğuk yiyecek ve içecekler, 
boğazdaki normal bakteri florasının 
bozulmasına neden olarak fırsatçı 
mikropların ortama hakim olması-
na yol açar ve hastalık oluşturabilir.

Ayrıca egzoz gazı gibi çevreyi kirle-
ten gazlar zatürre riskini artırabilir. 
Fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan 
kükürt dioksit ve partikül madde de-
nilen kirleticilerin yanı sıra, nitrojen 
oksitleri gibi otomobillerin çalışma-
sı sırasında egzozlarla havaya ka-
rışan çeşitli gazlar havayı kirleten 
maddelerdir.
 
Endüstriyel baca ve egzoz gazları-

na uzun süre maruz kalan yaşlılar, 
havası temiz ortamlarda yaşayanla-
ra oranla 2 kat daha fazla zatürreye 
yakalanmaktadırlar.”

ZATÜRRENIN BELIRTILERI
 
Dr. Çetin, zatürrenin ‘’Tipik zatür-
re’’ ve ‘‘Atipik zatürre’’ olmak üze-
re başlıca iki tip tabloya yol açtığını 
bildirdi.

TIPIK ZATÜRRE 

Tipik zatürrenin genellikle üst solu-
num yolları enfeksiyonunu takiben 
ani olarak başladığını ifade eden 
Dr. Çetin,  39–40 dereceye varan 
yüksek ateş, üşüme-titremeler, ök-
sürük, balgam, nefes alırken batar 

Bu bakteriden korunmada kişilerin zatürreye karşı bağışıklığının 
artırılmasına yönelik olarak pnömokok (zatürre) aşısı 
önerilmektedir. Aşının uygulanması için grip aşısında olduğu gibi 
özel bir zaman dilimi yoktur, her mevsim yapılabilir. Pnömokok 
aşısı, pnömokok bakterisine bağlı hastalıklardan yüzde 60-70 
oranında korunma sağlamaktadır. 
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HANGI HASTALAR HASTANEYE YATIRILMALIDIR?
• Küçük çocuklar
• 65 yaşın üzerindeki hastalar
• Başka bir hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp, böbrek, şeker, 
kanser, bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar...)
• Genel durumu ve bilinci bozuk olanlar
• Ateşi çok yüksek olanlar
• Dudak ve parmaklarında morarma olanlar (Siyanoz)
• Dakikada 30’dan fazla nefes alıp verenler (Taşipne)
• Tansiyonu düşük olanlar (Hipotansiyon)
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tarzda göğüs ağrısı, nefes darlığı, 
iştahsızlık, halsizlik gibi belirtilerin 
hastayı yatağa düşürdüğünü an-
lattı. 

ATIPIK ZATÜRRE
 
Atipik zatürrenin daha sinsi bir se-
yir gösterdiğini söyleyen Dr. Çetin, 
hastalığın seyriyle ilgili şu bilgiyi 
verdi: 

“Bu hallerde ateş çok yüksek de-
ğildir. Kuru inatçı bir öksürüğe 
karşılık, balgam hemen hiç bulun-
maz. İştahsızlık, halsizlik, kas ve 
eklem ağrıları, bulantı, kusma baş 
ağrısı gibi belirtiler görülebilir. 

Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ge-
nel durum bozukluğu gibi belirti-
lere de çoğu zaman rastlanmaz.”

ZATÜRRENIN TEŞHIS 
EDILMESI

Hastanın yakınmalarının zatürre 
ile uyumlu olması halinde genel-
likle muayene ve akciğer grafi-
sindeki bulgularla tanı konulabi-
leceğine dikkat çeken Dr. Çetin, 
hastalığın teşhisi için bazı durum-
larda akciğer tomografisine de ih-
tiyaç duyulduğunu kaydetti. 
Balgam kültürü ve kan inceleme-
leri ile hastalıkta hangi mikrobun 

etken olduğunun saptanabilece-
ğini belirten Dr. Çetin, şu bilgileri 
verdi:

“Ateşi 39 derecenin üzerine çıkan 
hastalarda, kana mikrop karışmış 
olma olasılığı fazla olduğundan 
kanda mikrop aranması gerekir. 
Zatürrede, kandaki iltihap hüc-
relerinde, yani lökositlerde ve 
sedimentasyon hızında artış gö-
rülür. Zatürre iyileşince bunlar 
da normale dönerler. Bazı tip za-
türrelerin tanısı için bronkoskopi 
yapılması ve buralardan alınacak 
salgıların incelenmesi hatta par-
ça alınması (biyopsi) dahi gereke-
bilir. Tümöral etkenler de bazen 



09w w w . s a n k o t i p . c o m

bronşları tıkayarak zatürreye zemin ha-
zırlayabilir. Bu yüzden özellikle ileri yaş-
ta ve sigara içen hastaların bu yönden 
de incelenmeleri uygun olacaktır.”

TEDAVI YÖNTEMLERI

Zatürrenin bir an önce teşhis edilerek, 
tedavisine başlanması gereken bir has-
talık olduğunu kaydeden Dr. Çetin, za-
türreye bağlı ölümlerin yüzde 40’ının ilk 
24 saatte gerçekleşmesinin erken teda-
vinin önemini ortaya koyduğunu belirtti. 

Zatürrenin iyi tedavi edildiği takdirde 
tamamen düzelen ve yerinde hiç bir iz 
bırakmayan bir hastalık olduğunu ha-
tırlayan Dr. Çetin, gerektiği gibi tedavi 
edilmeyen zatürrelerin ise, bronşektazi, 
akciğer absesi, ampiyem gibi çok daha 
ciddi hastalıklara ve hatta hastanın ölü-
müne dahi neden olabileceğini ifade etti.

“Bugün için elimizde hemen her bakte-
riye karşı etkili bir antibiyotik bulunmak-
tadır” diyen Dr. Çetin, hastalıkta doğru 
antibiyotiğin seçilmesinin, bu antibiyoti-
ğin yeterli doz ve sürede kullanılmasının 
önemli olduğuna dikkat çekti. 

Zatürrede antibiyotik tedavisinin en az 
7 gün sürmesi gerektiğine dikkati çeken 
Dr. Çetin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bazı özel durumlarda bu sürenin uzatıl-
ması gerekebilir.  Hastalığın antibiyotiğe 
cevap verdiğinin en iyi işareti ateşin 3 
gün içinde düşmesidir. Ateşin düşmeme-
si ya da düşen ateşin tekrar çıkması ya 
verilen antibiyotiğin tam etkili olmadığını 
ya da komplikasyon dediğimiz zatürreye 
ek başka bir olayın geliştiğini gösterir. 
Bazı mikropların birçok antibiyotiğe kar-
şı dirençli olduklarına sık rastlıyoruz. Bu 
durumun nedeni bilinçsiz ve gelişigüzel 
antibiyotik kullanımıdır. Dirençli mikrop-
lara karşı antibiyotik seçimi antibiyog-

ram sonuçlarına göre yapılmalıdır.  

Tedavide verilen şuruplar öksürüğü ke-
sen değil, tam tersine öksürüğü kolay-
laştıran ve balgamı yumuşatarak daha 
kolay çıkmasını sağlayan şuruplar ol-
malıdır. Çünkü öksürük, vücudun bir 
savunma refleksidir.  Amacı, akciğerde 
birikmiş olan, içinde doku parçaları ve 
bakterileri bulunduran balgamı dışarı 
atarak, hastalığın geçmesine yardımcı 
olmaktır. Nefes darlığı olanlarda ve yaş-
lılarda oksijen ve nefes açıcı ilaçlar da 
kullanılmalıdır. Ayrıca su kaybını karşıla-
yacak ölçüde sıvı alınması, bol vitaminli 
ve yüksek kalorili diyet ve yatak istirahatı 
tedavide önemlidir.”

ZATÜRREDEN KORUNMA 
YOLLARI

Zatürreden korunmak için hastalığın 
oluşumunu kolaylaştıran olumsuz faktör-
lere hassasiyet gösterilmesi gerektiğini 
vurgulayan Dr. Çetin, kronik hastalık-
ların takip ve tedavisinde, dengeli bes-
lenme ve hijyenik barınma koşullarına 
uyulması, stres, sigara ve alkol gibi hu-
suslara dikkat edilmesi gerektiğini anım-
sattı.

Aşının zatürreden korunmada önemli ol-
duğunu belirten Dr. Çetin, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Bu bakteriden korunmada kişilerin za-
türreye karşı bağışıklığının artırılmasına 
yönelik olarak pnömokok (zatürre) aşısı 
önerilmektedir. Aşının uygulanması için 
grip aşısında olduğu gibi özel bir zaman 
dilimi yoktur, her mevsim yapılabilir. 
Pnömokok aşısı, Pnömokok bakterisine 
bağlı hastalıklardan yüzde 60-70 oranın-
da korunma sağlamaktadır. Aşı yerinde 
ağrı ve şişme, ayrıca ateş, halsizlik ve 
kırgınlık gibi bazı yan etkiler görülebilir. 
Ancak bunlar geçici ve hafiftir.” 

Tedavide verilen şuruplar öksürüğü kesen değil, tam tersine öksürüğü kolaylaştıran 
ve balgamı yumuşatarak daha kolay çıkmasını sağlayan şuruplar olmalıdır. Çünkü 
öksürük, vücudun bir savunma refleksidir.  Amacı, akciğerde birikmiş olan, içinde 
doku parçaları ve bakterileri bulunduran balgamı dışarı atarak, hastalığın geçmesine 
yardımcı olmaktır. Nefes darlığı olanlarda ve yaşlılarda oksijen ve nefes açıcı ilaçlar 
da kullanılmalıdır. 
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Çocuklarda yemek borusu yanıkları
Çocuklarda kazara içilen yakıcı maddeler yemek borusu darlığından ölüme ka-
dar değişen önemli sonuçlara neden olmaktadır. Özellikle başlangıç safhasında-
ki tedavi planı oldukça önemlidir. 

EMEK BORUSU YANIĞI, 
tuz ruhu, kezzap, kireç sö-
kücü gibi asit içerikli temiz-
lik malzemelerinin yanlış-
lıkla, az miktarda da olsa 

içilmesiyle gelişiyor. Yemek borusu 
yanıklarında tıbbi veya cerrahi tedavi-
lere rağmen yutma zorluğu gibi ciddi 
sorunlar ortaya çıkabilir.

TEDAVI UZUN YILLAR 
SÜREBILIR

Çocuklarda yemek borusu (özofagus) 
yanıklarının sıkça karşılaşılan sağlık 
sorunlarından biri olduğunu belirten 
Hastanemiz Çocuk Cerrahisi Uzmanı 
Opr. Dr. Nevzat Uçaner, bu yanıkların 
aylar, hatta yıllar süren bir tedavi sü-
reci gerektirdiğini söyledi.

Yemek borusu yanıklarının genellikle 
kireç sökücü ve yağ sökücü olarak bi-
linen maddelerin az miktarda da olsa 
yanlışlıkla içilmesi sonucu oluştuğunu 
anlatan Opr. Dr. Uçaner, yanıkların 
yemek borusunda meydana getirdiği 
tahribatla ilgili şu bilgileri verdi:

“Çamaşır suyu ve deterjanların içil-
mesiyle de yemek borusunda yanıklar 
oluşmakta, ancak bunlar daha yüzey-
sel yanıklar olduğu için kalıcı hasar 
meydana getirmemektedir. 

Yağ çözücü, kireç çözücü, kezzap ve 
tuz ruhu benzeri maddelerin içilmesiy-
le, yemek borusunda oluşan oldukça 
ağır hasarlı yanıklar nedeniyle darlık-
lar ve bunun sonucu ciddi yutma zor-
luklarıyla karşılaşmaktayız. Hastalar 
bazen suyu bile yutmakta zorluk çe-
kerler.”  

HASTA KUSTURULMAMALIDIR

Yemek borusu yanıklarında hastanın 
kesinlikle kusturulmaması gerektiğini 
vurgulayan Opr. Dr. Uçaner, bu vaka-
larda neler yapılması gerektiği şöyle 

Y

Opr. Dr. Nevzat UÇANER

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Yemek borusu yanıkları 
genellikle kireç sökücü ve 
yağ sökücü olarak bilinen 
maddelerin az miktarda 

da olsa yanlışlıkla içilmesi 
sonucu oluşur
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sıraladı: 

“Hasta kesinlikle kusturul-
mamalıdır. Kusma aynı yerin 
ikinci kez yanmasına sebep 
olmaktadır. Çoğu aile zehir-
lenme endişesiyle süt, yoğurt 
benzeri şeyler içirerek çocuğu 
kusturmaya çalışırlar. Mide 
yıkanmasının da herhangi bir 
yararı yoktur. 

Hastaya ilk anda serum ta-
kılmalı ve 2-3 gün damardan 
beslenmeli, ağız yoluyla her-
hangi bir şey verilmemelidir. 
İçtiği söylenen madde müm-
künse doktor tarafından görül-
meli, içip içmediği tam olarak 
araştırılmalıdır.

Hasta hastaneye yatırılarak, 
ilk üç gün gözetim altında tu-
tulmalı ve içilen maddenin 
özofagusta (yemek borusun-
da) oluşturduğu zararın tespiti 
için özofagoskopi yapılmalı-
dır.”

ÖZOFAGOSKOPI NEDIR?
   
Yemek borusunda meydana 
gelen yanık sonucu oluşan 
hasarın derecesini saptamak 
için ‘Özofagoskopi’ uygula-
dıklarını belirten Opr. Dr. Uça-
ner, “Bu sistem, ucu ışıklı boru 
şeklindeki aletle hastayı genel 
anestezi altında muayene et-
meye yarar. Bu şekilde yemek 
borusundaki hasarın derecesi 
tam olarak saptanabilir” dedi.

YANIK SAPTANDIKTAN 
SONRA YAPILMASI 
GEREKENLER

Yemek borusunda yanık sap-
tandıktan sonraki aşamada 
hastanın ilk üç hafta sıvı gıda-
larla beslenmesi gerektiğinin 
altını çizen Opr. Dr. Uçaner, 
“Olası enfeksiyonun önlenmesi 
için uygun antibiyotik tedavisi-
ne başlanması gerekmektedir. 
Sistemik kortizon tedavisinin 

Hasta hastaneye yatırılarak, ilk 
üç gün gözetim altında tutulmalı 
ve içilen maddenin özofagusta 
(yemek borusunda) oluşturduğu 
zararın tespiti için özofagoskopi 
yapılmalıdır.
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herhangi bir yararı olduğu ispatla-
namamıştır. İlk 3-4 haftayı takiben 
çekilen özofagus grafilerinde darlık 
saptanırsa belirli aralıklarla geniş-
letmeler yapılmalıdır. Hastaların 
yarıya yakını genişletmelerden ya-
rarlanmaktadır” diye konuştu.

SON ÇARE CERRAHI 
GIRIŞIMDIR

Bilinen tüm tıbbi yöntemlerin de-

nenmesine rağmen yemek boru-
sundaki darlığın devam etmesi 
durumunda cerrahi yöntemlere 
geçilmesi gerektiğini söyleyen Opr. 
Dr. Uçaner, şöyle devam etti:

“En iyi özofagus, hastanın kendi 
özofagusudur’ ilkesinden hareketle 
yemek borusu olabildiğince korun-
malıdır. Ancak, bu başarılamaz-
sa cerrahi girişimler son seçenek 
olarak kullanılmalıdır. Ameliyatta 

Olası enfeksiyonun önlen-
mesi için uygun antibiyotik 
tedavisine başlanması ge-
rekmektedir. Sistemik korti-
zon tedavisinin herhangi bir 
yararı olduğu ispatlanama-
mıştır. İlk 3-4 haftayı takiben 
çekilen özofagus grafilerin-
de darlık saptanırsa belirli 
aralıklarla genişletmeler ya-
pılmalıdır. Hastaların yarıya 
yakını genişletmelerden ya-
rarlanmaktadır
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fonksiyon göstermeyen yemek borusu 
yerine, kalınbağırsak, ince bağırsak 
veya mideden hazırlanan tüpler geti-
rilmekte ve yeni bir özofagus oluşturul-
maktadır.” 

TAM IYILEŞME OLMAZ

Yemek borusu yanıklarında birçok cer-
rahi yöntemin denendiğini ifade eden 
Opr. Dr. Uçaner, ameliyat sonrası ya-
şanan sıkıntılara değinerek, “Ameliyat 
sonrası yeniden yutma zorluğu, ülserler 
ve benzeri sorunlarla karşılaşılmak-
tadır. Bu sorunların halledilmesi veya 
azaltılması oldukça zordur” uyarısını 
yaptı.

YAKICI MADDELER 
ÇOCUKLARDAN UZAK 
TUTULMALI

Yanıkların önüne geçilmesi için önce-
likle yetişkinlere büyük görev düştüğü-
nü vurgulayan Opr. Dr. Uçaner, aile 
bireylerinin, çocuklarının bu tür mad-
delere ulaşmasını engelleyecek önlem-

leri alması gerektiğini söyledi. Bu tür 
vakaların daha çok kırsal kesimde, çok 
çocuklu ve sosyo -  ekonomik düzeyi dü-
şük ailelerde görüldüğüne dikkat çeken 
Opr. Dr. Uçaner, sözlerini şöyle tamam-
ladı:

“Bu maddelerin açıkta satılması engel-
lenmeli ve yerel yönetimlerle işbirliği 
yapılarak, yeterli önlemler alınmalıdır. 
Açıkta satılan deterjan ve benzeri mad-
deler bazen su veya kola şişesi içinde 
satılmakta ve bu durum çocuk için bi-
linmeden hazırlanmış bir tuzak olmak-
tadır. Ayrıca özellikle annelere büyük 
görev ve sorumluluklar düşmektedir.

İlaçlar, deterjanlar, yağ ve kireç çö-
zücüler, tuz ruhu, kezzap gibi yakıcı 
maddeler, mutlaka çocukların erişeme-
yeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.  
Küçük bir ihmal yemek borusunda ciddi 
yanıklara yol açmakta ve bunun sonucu 
oluşan darlıkların tedavisi uzun zaman 
(aylar hatta bazen yıllar) almaktadır. 
Anne ve babalar uyarılmalı, çocuklara 
okul öncesinden başlayarak ciddi bir 
eğitim verilmelidir.”

Küçük bir ihmal yemek borusunda ciddi yanıklara yol açmakta ve bunun 
sonucu oluşan darlıkların tedavisi uzun zaman (aylar hatta bazen yıllar) 
almaktadır. Anne ve babalar uyarılmalı, çocuklara okul öncesinden 
başlayarak ciddi bir eğitim verilmelidir
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Fibromyalji
Fibromyalji, yumuşak doku romatizmasıdır. Yavaş yavaş ya da beklenmedik 
bir şekilde ortaya çıkabilen bu hastalıkta ağrı, yorgunluk ve uyku bozuklukları 
en yaygın belirtilerdendir. Fibromyalji görülen hastaların yüzde 90’ını kadınlar 
oluşturur.

ibromyalji sendromu, kas is-
kelet sisteminde kronik yay-
gın ağrı, ağrıya duyarlılıkta 
artış, kaslarda hassas nok-
taların varlığı ile karakteri-

ze bir yumuşak doku romatizmasıdır” 
diyen Hastanemiz Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Uzmanı Dr. Zeliha Birsev 
Küçükoğlu, bu hastalığın toplumda 
görülme sıklığının yüzde 6 ile 20 ara-
sında olduğunu söyledi.

Fibromyalji görülen hastaların yüzde 
90‘ını kadınların oluşturduğunu belir-
ten Dr. Küçükoğlu, hastaların çoğun-
da belirtilerin yavaş ve beklenmedik 
bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti. 

Dr. Küçükoğlu, hastada en belirgin ya-
kınmaların yoğun stres, duygusal trav-
malar, enfeksiyonlar ve kazalar sonu-
cu kendini gösterdiğini bildirdi.

AĞRI GÖRÜLÜR

Hastalığın daha çok ağrıyla ortaya çık-
tığını anımsatan Dr. Küçükoğlu, “Yay-
gın ağrı en sık yakınmadır. Hastalar 
ağrılarını tanımlamada ve ağrı yerini 
tarif etmede zorluk çekerler. Daha çok 

boyun, sırt ve bel bölgesinde yaygın 
ağrıdan yakınırlar. Kol ve bacaklarda 
da ağrı olabilir. Ellerde ağrı ve şişlik-
ten yakınmalarına karşın, gerçek bir 
eklem tutulumu yoktur” diye konuştu.

F

Dr. Zeliha Birsev 
KÜÇÜKOĞLU

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı

Yaygın ağrı hastalıkta en sık yakınmadır. Hastalar ağrılarını 
tanımlamada ve ağrı yerini tarif etmede zorluk çekerler. Daha çok 
boyun, sırt ve bel bölgesinde yaygın ağrıdan yakınırlar. Kol ve 
bacaklarda da ağrı olabilir. Ellerde ağrı ve şişlikten yakınmalarına 
karşın, gerçek bir eklem tutulumu yoktur.
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YORGUNLUK GÜNLÜK
YAŞAMI ETKILER

Fibromyaljinin diğer önemli 
belirtilerinden birinin de yor-
gunluk olduğunu ifade eden 
Dr. Küçükoğlu, bu durumun 
hastanın günlük yaşamını et-
kilediğini kaydetti. 

Hastanın yataktan yorgun 
kalktığına dikkat çeken Dr. 
Küçükoğlu, hastanın bu du-
rumu sıklıkla ‘tüm enerjisinin 
kaybolduğu’ şeklinde ifade 
ettiğine vurgu yaptı.

UYKU BOZUKLUKLARI
SIKÇA YAŞANIR

Uyku bozukluklarının fibrom-
yaljide sıkça görüldüğüne 
dikkat çeken Dr. Küçükoğlu, 
hastada görülebilecek diğer 
belirtilerle ilgili şunları söyle-
di: 

“Hasta uykuya dalamadığın-
dan veya sık uyandığından 
yakınabilir. Bazen de uyku sü-
resinin yeterli olmasına karşın 
uyku dinlendirici olmayabilir 
ya da hasta hiç uyumadığı 
hissi ile uyanır. Bunların  dışın-
da sabah tutukluğu, konsant-
rasyon ve bellek bozukluğu, 
karın ağrısı, ishal, kabızlık, 
sık idrara gitme, çene ekle-
minde ağrı, baş ağrısı, göz 
ve ağız kuruluğu, el ve ayak-
larda uyuşma, huzursuz ba-
cak sendromu, aşırı terleme 
gibi hastalığa eşlik edebilen 
başka belirtiler de mevcuttur, 
ancak bunların hepsi her has-
tada gözlenmeyebilir.”
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DETAYLI FIZIK MUAYENE ILE
TANI KONULUR

Hastalığın tanısı için detaylı fizik muayeneye ih-
tiyaç duyulduğunu vurgulayan Dr. Küçükoğlu, 
şöyle devam etti:

“Hekim tarafından yapılan fizik muayenede, vü-
cutta belirlenmiş 18 hassas noktadan en az 11 
tanesinin ağrılı olması ile hastalığın tanısı ko-
nulur. Hastaların fizik muayenesinde eklemler, 
kas gücü, refleksler, duyu testleri tamamen nor-
maldir. Yapılan kan ve idrar testleri tamamen 
normaldir. Hastaların yakınmalarını ifade ettik-
leri eklemlere çekilen filmler ve diğer radyolojik 
incelemeler de tamamen normaldir.”

TEDAVI YÖNTEMLERI

“Bazı hastalarda fibromyalji çok hafif seyreder” 
diyen Dr. Küçükoğlu, hastalığın anlatılması ve 
endişelerin giderilmesinin tedavide oldukça 
yardımcı olduğunu, birçok hastanın sağlığına 
kavuşması için ise detaylı bir tedavi programı 
planlandığını belirtti.

ILAÇ TEDAVISI

Ağrı kesici ve iltihap giderici romatizmal ilaçla-
rın fibromyaljide çok fazla yeri olmadığına dik-
kat çeken Dr. Küçükoğlu, bunun yerine derin 
uyku sağlamaya ve kasları gevşetmeye yönelik 
ilaç tedavisinin yararlı olabileceğini kaydetti.

Bu ilaçların çoğunun depresyon tedavisinde de 
kullanıldığını hatırlatan Dr. Küçükoğlu, fibrom-
yaljide kullanılan dozların depresyonda gere-
kenden çok daha düşük olduğunu ifade etti.

FIZIK TEDAVI VE EGZERSIZ TEDAVISI

Fibromyalji tedavisinin esas amacının gergin ve 
ağrılı kasları gevşetmek ve iyi bir egzersiz prog-
ramı ile kuvvetlendirmek olduğunu anlatan Dr. 
Küçükoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sıcak uygulamalardan tüm hastalar fay-
dalanmaktadır. Fizik tedavi uygulamaları 
ile gergin ve ağrılı kaslar gevşetilip dola-
şımı düzenlenir. Beraberinde uygulanan 
dayanıklılığı artırmaya, ağrıyı azaltmaya 
yönelik egzersizler ve yüzme, yürüme ve 

bisiklet gibi sporlar büyük fayda sağlayacaktır. 
Ancak fizik tedavi ve egzersiz tedavisinin çeşi-
di, süresi, dozu hastadan hastaya değişebildiği 
için mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır.”

Hekim tarafından yapılan fizik muayenede, vücutta 
belirlenmiş 18 hassas noktadan en az 11 tanesinin 
ağrılı olması ile hastalığın tanısı konulur. 
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Kışın nelere
dikkat edilmeli?

Cilt sağlığı için

Soğuk, kuru hava ve çevre kirliliği kış aylarında cilt sağlığının önemini artırıyor. 
Alınacak bazı önlemler ile kış mevsiminin cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden 
korunmak mümkün. Kışın cilt bakımı nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli? Gelin 
hep birlikte öğrenelim.

EVSIMLERDEKI de-
ğişimlerden en fazla 
cildimizin etkilendiğini 
ifade eden Hastanemiz 
Cilt Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Elif Yıldırım, soğuk hava ve çev-
resel faktörler nedeniyle cildin yıp-
randığını belirtti.

CILDIN NEM DENGESI ÖNEMLI

Kış mevsiminde çeşitli faktörlerin 
cildin nem dengesini bozduğunu, 
bunun da cilt sağlığını tehdit ettiğini 
kaydeden Dr. Yıldırım, “Dışarıdaki 
soğuk hava, içeride kalorifer, soba, 
klima gibi ortamın nemini azaltan 
çevresel faktörlerin etkisiyle, ban-
yoda sıcak suyun tercih edilmesiyle 
cildimizin nem dengesi bozuluyor ve 
cilt kuruluğu gözlenebiliyor” dedi.

CILT KURULUĞUNA DIKKAT

Özellikle yaşlılarda cilt kuruluğunun 
daha sık gözlendiğini ifade eden Dr. 

Yıldırım, cilt kuruluğu nedeniyle olu-
şan sağlık sorunlarıyla ilgili şunları 
söyledi:

“Ciltteki bu kuruma hastada kaşıntı 
oluşmasına sebep oluyor. Bu kaşın-
tı hastayı oldukça rahatsız ediyor; 
öyle ki hastaneye getirecek kadar. 
Ve çok düzenli nemlendirilmediği 
sürece de bu kaşıntı geçmiyor. Ciltte 
bu durumu kepeklenme hatta bu ke-
peklerin kaşınmasına bağlı yara-

M

Dr. Fatma Elif YILDIRIM

Cilt Hastalıkları Uzmanı

Kışın cilt daha kuru olabile-
ceğinden yazın kullanılan 

nemlendiriciden daha yoğun 
bir ürün tercih edilebilir. Cilt 

gerginleşmeye başladıysa cid-
di bir kuruma söz konusudur. 

Ayrıca cildiniz parlaklığını 
kaybettiyse seramitli nem-

lendiriciler cildin parlaklığını 
geri kazandırmaya yardımcı 

olmaktadır. 
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Ciltteki bu kuruma hastada 
kaşıntı oluşmasına sebep 
oluyor. Bu kaşıntı hastayı 
oldukça rahatsız ediyor; 

öyle ki hastaneye getirecek 
kadar. Ve çok düzenli 

nemlendirilmediği sürece 
de bu kaşıntı geçmiyor. 

Ciltte bu durumu 
kepeklenme hatta bu 

kepeklerin kaşınmasına 
bağlı yaralar şeklinde 

de görebiliyoruz. Hasta 
cildini nemlendirdiğinde, 

cilt kuruluğundan 
kurtulduğunda bu 

şikâyetleri de düzeliyor. 
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lar şeklinde de görebiliyoruz. Hasta cildi-
ni nemlendirdiğinde, cilt kuruluğundan 
kurtulduğunda bu şikâyetleri de düze-
liyor. Bunun yanı sıra cilt kuruluğunun 
artmasına bağlı egzamalar gözle-
nebiliyor. Ayrıca sedef hastalığında 
güneş ışınlarının azalmasına bağlı 
olarak alevlenmeler de görülüyor.”

SOĞUKTAN KORUNUN

Soğuk havanın derinin üst tabakasın-
da kalınlaşmaya ve çatlamalara neden 

olduğuna dikkat çeken Dr. Yıldırım, kışın 
vücudun açıkta kalan kısımlarını eldiven, 

bere gibi giysilerle soğuktan korumak ge-
rektiğini söyledi.

Kışın karşılaşılan diğer bir sorunun da kılcal 
damar çatlaması olduğunu vurgulayan Dr. 

Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu sorun, sıcaktan soğuk veya soğuktan sıcak 
ortamlara geçişlerde damarsal yapının ortam 

sıcaklığına ayak uyduramamasından kaynaklan-
maktadır. Ciltte kızarıklık ve yanma olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Vücudun daha çok açıkta kalan 
bölgelerinde özellikle de yüzde görülmektedir. Bu 

durumdan korunmanın en iyi yolu ortam ısısını 
iyi ayarlamak ve cilt tipimize uygun olarak 

kullandığımız nemlendiricimizi daha yo-
ğun kullanmaktır. Özellikle klima ve 

ısıtıcı gibi ofis tipi ısınmalarda 
cilt çok daha fazla kuruya-

cağından nemlendiricimizi 
daha sık sürmeliyiz.”

BOL BOL SU 
IÇILMELI

Su içmenin cilt sağlığı 
için önemli olduğunu 
vurgulayan Dr. Yıldı-

rım, “Hangi mevsim 
olursa olsun su iç-

mek çok önemli-
dir. Su, cildin 

Kılcal damar çatlaması, sıcaktan 
soğuk veya soğuktan sıcak ortamlara 
geçişlerde damarsal yapının ortam 
sıcaklığına ayak uyduramamasından 
kaynaklanmaktadır. 



21w w w . s a n k o t i p . c o m

nemini korumak için gereklidir. 
Mevsim değişimiyle ortaya çı-
kan cilt kuruluğunu önlemek 
için bol su içmek cilt sağlığı açı-
sından iyi bir başlangıç olacak-
tır” vurgusunu yaptı.

HIJYENE DIKKAT
 
Cilt temizliğinin doğru ürünlerle 
ve bilinçli bir şekilde yapılması 
gerektiğinin altını çizen Dr. Yıl-
dırım, cildi kuruttuğu için aşırı 
sıcak banyo ve sauna gibi or-
tamlardan uzak durmak gerek-
tiğini anlattı.

Hijyenin cilt sağlığı için önemli 
olduğuna dikkat çeken Dr. Yıl-
dırım, “Banyoda ve günlük el ve 
yüz temizliğinde deriyi kurutma-
yan temizleyicileri, eğer kuru 
bir cilt tipine sahipseniz nem-
lendiricili temizleyicileri tercih 
edin. Çok sıcak su kullanmayın 
ve banyo süresinin 10 dakikayı 
aşmamasına dikkat edin” diye 
konuştu. 

GÜÇLÜ NEMLENDIRICILER 
KULLANIN

Cildin kış mevsiminde daha 
güçlü nemlendiricilere ihtiyaç 
duyduğuna dikkati çeken Dr. 
Yıldırım, dikkat edilmesi gere-
kenleri şöyle sıraladı:

“Kışın cilt daha kuru olabilece-
ğinden yazın kullanılan nem-
lendiriciden daha yoğun bir 
ürün tercih edilebilir. Cilt ger-
ginleşmeye başladıysa ciddi bir 
kuruma söz konusudur. Ayrıca 
cildiniz parlaklığını kaybettiyse 
seramitli nemlendiriciler cildin 
parlaklığını geri kazandırmaya 
yardımcı olmaktadır. Banyodan 
sonra yüzünüz ve vücudunuz 
için cilt tipinize uygun nemlen-
dirici krem ve losyonları kul-
lanmayı ihmal etmeyin. Gün 
içerisinde defalarca yıkamak 
zorunda kaldığınız ellerinizi, 
her yıkamadan sonra nem-
lendirin. Ayrıca kullandığımız 
ürünlerin vitamin A, C, E gibi 

antioksidanları içermesine 
dikkat etmeliyiz.”

PEELING ÖNEMLI

Kışın cildin üst tabakası 
daha da kalınlaşacağından 
bunu önlemek için hafta-
da 1-2 gün peeling 
yapılması gerekti-
ğini bildiren Dr. Yıl-
dırım, “Retinoik asit 
türevleri, kimyasal 
peeling ürünleri ve 
mikrodermabraz-
yon ile soyma işlemi 
hassas olmayan, ka-
lınlaşmış ciltlerde ter-
cih edilebilir” dedi.

GÜNEŞTEN 
KORUNUN

Cildin yalnızca yaz 
aylarında değil kış ay-
larında da güneşten 
zarar görebileceğini 
belirten Dr. Yıldırım, 
şöyle konuştu:

“Cilt yaşlanmasının, 
lekelerin ve kırışıklık-
ların en önemli nedeni 
güneş olduğundan cildi 
sadece yazın değil kışın 
da güneşten korumak 
gerekiyor. Bu nedenle 
de kızarıklık ve hassasi-
yet problemi olan ciltler 
için geliştirilmiş ürünler 
kullanılmalı. Aynı zamanda 
güneş koruyucu seçiminde 
cilt hekiminin önerileri dikkate 
alınmalı.”

MINIK DAMARLARA 
ÇÖZÜM

Halk arasında “damar çatla-
ması” olarak bilinen ‘telenjiek-
taziler’ için özel lazer tedavileri 
uygulandığına dikkat çeken Dr. 
Yıldırım, son yıllarda geliştiri-
len lazer tedavileri ile güvenli 
ve yüz güldüren sonuçlar elde 
edildiğini ifade etti.

Cilt yaşlanmasının, lekelerin ve 
kırışıklıkların en önemli nedeni gü-
neş olduğundan cildi sadece yazın 

değil kışın da güneşten korumak 
gerekiyor. Bu nedenle de kızarıklık 
ve hassasiyet problemi olan ciltler 

için geliştirilmiş ürünler kullanılma-
lı. Aynı zamanda güneş koruyucu 
seçiminde cilt hekiminin önerileri 

dikkate alınmalı.
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Kış aylarında soğuk hava ve ani hava değişiklikleri ciddi sağlık sorunlarını be-
raberinde getirir. Oysa ki, yeterli ve dengeli beslenerek bağışıklık sisteminizi 
güçlendirmek ve kış mevsimini sağlıklı geçirmek mümkün. 

IŞ MEVSIMININ yaşandı-
ğı şu günlerde hava sıcak-
lığının azalmasıyla birlikte 
grip, soğuk algınlığı, bron-
şit gibi pek çok hastalığın 

pusuda beklediğini belirten Hasta-
nemiz Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Ayşe Ceren Ayalp, kış mevsimini 
sağlıklı geçirmek için bağışıklık 
sistemini güçlendirmek gerektiğini 
kaydetti. Ayalp, güçlü bir savunma 
mekanizmasının temelinde ise ye-
terli ve dengeli beslenmenin yer al-
dığını söyledi.

BESLENMENIZI GÖZDEN 
GEÇIRIN

Soğuk havalarda düşen bağışıklık 
sistemini güçlendirmek ve değişen 
metabolizma hızını düzenlemek için 
beslenmemizi gözden geçirmemiz 

gerektiğini ifade eden Ayalp, seb-
ze ve meyve tüketiminin bağışıklığı 
kuvvetlendirmede önemli bir yer tut-
tuğunu anımsattı.

Kış mevsiminde vücudun vitaminle-
re ihtiyaç duyduğunu anlatan Ayalp, 
“Özellikle bağışıklık sistemini kuv-
vetlendirmek çok önemli. Her gün 5 
ya da daha fazla porsiyon kış mevsi-
mine ait sebze ve meyve tüketilmeli. 
Bağışıklık sistemini güçlendirmek 
için sebze ve meyvelerin desteğine 
ihtiyacımız var. Çünkü, vücudumuzu 
hastalıklardan korumak için gerekli 
tüm vitamin ve mineraller bu besin 
grubunda fazlasıyla yer alıyor” dedi.

Ayalp, “Özellikle çeşitli beslenme 
yoluyla tüm bu faydalı öğeleri daha 
etkin hale getirebiliriz. A,C,E vita-
minleri ve çinko, selenyum, demir, 

K

Ayşe Ceren AYALP

Beslenme ve
Diyet Uzmanı

Kış aylarında
Kilo kontrolü ve beslenme
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Salatalar hazırlanınca hiç bekletilmeme-
lidir. Bekletildiğinde C vitamini kaybı hızlı 
olur. Yumurta, balık, havuç, brokoli, kuş-
konmaz, ıspanak, pırasa, lahana, soğan, 
sarımsak, koyu yeşil sebzeler, greyfurt, 
havuç, nar, limon, sivri biber mutlaka gün-
lük tüketiminizde yer almalıdır. Taze sıkıl-
mış meyve ve sebze sularını kullanmak da 
önemli olduğundan havuç, nar, greyfurt ka-
rışımı ve brokoli, ıspanak, kereviz sapı suyu 
yenilenmeniz için birebir olacaktır

magnezyum, potasyum minerallerinin alımını arttırmalıyız. 
Bu aylarda çok bol bulunan turunçgiller, havuç, brokoli, 
kabak, Brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar, manda-
lina, maydanoz, roka, tere ve meyvelerin tüketilmesi ile bu 
vitaminleri sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

TAZE MEYVE SEBZE GRIPTEN KORUR

Taze sıkılmış meyve sularının vücudu gribal enfeksi-
yonlara karşı korumada etkili olduğunu vurgulayan 
Ayalp, bu meyve sularının vitaminini kaybetmeden 
hemen tüketilmesi gerektiğini ifade etti. 

Bu mevsimde bol bol salata tüketilmesi gerek-
tiğine dikkati çeken Ayalp, “Salatalar hazırla-
nınca hiç bekletilmemelidir. Bekletildiğinde C 
vitamini kaybı hızlı olur. Yumurta, balık, havuç, 
brokoli, kuşkonmaz, ıspanak, pırasa, lahana, 
soğan, sarımsak, koyu yeşil sebzeler, grey-
furt, havuç, nar, limon, sivri biber mutlaka 
günlük tüketiminizde yer almalıdır. Taze sı-
kılmış meyve ve sebze sularını kullanmak 
da önemli olduğundan havuç, nar, greyfurt 
karışımı ve brokoli, ıspanak, kereviz sapı 
suyu yenilenmeniz için birebir olacaktır” 
vurgusunu yaptı.

BITKI ÇAYI TÜKETILMELI

Kış aylarında bitki çayları ve C vitamini yö-
nünden zengin olan kuşburnu çayının 
tercih edilebileceğini bildiren Ayalp, güne 1 
su bardağı limon-bal-tarçınlı ılık suyla baş-
layıp gün içerisinde sık sık su ve bitki çayları 
tüketilerek sıvı dengesinin korunabileceğini 
anlattı. 

Bitki çayı olarak kuşburnu, ekinezya, yeşil 
çay, adaçayı, ıhlamur ya da baharatlı çay-
ların tüketilebileceğini kaydeden Ayalp, 
çayların içine limon dilimi ya da limon suyu/ 
mandalina suyu ile tane karabiber ve dal 
tarçın eklenerek etkinliğinin artırılabileceği-
ni vurguladı.

LIFLI BESINLER IHMAL EDILMEMELI

İyi bir protein kaynağı olan kuru baklagillerin kış mevsimi-
nin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirten Ayalp, 
kuru baklagillerin kışın haftada en az iki gün tüketilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Gerek günlerin kısalması gerekse havaların soğuması ile 
birlikte fiziksel aktivitelerin de azaldığını anımsatan Ayalp, 
“Lifli besinlerin tüketiminin de azalması sonucu kabızlık 
sorunu kendini göstermektedir. Bu nedenle kış mevsiminin 
vazgeçilmez yiyeceklerinden kuru baklagillerin, esmer 
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ekmek, bulgur, kepekli makarna / pirinç / erişte / un gibi kepekli 
tahılların ve özellikle C vitamininden zengin sebze ve meyvelerin 
tüketimine ağırlık verilmelidir. Günde 10 – 14 bardak su içilmesi 
de kabızlığı önlemeye yardımcı olacaktır” önerisinde bulundu.
 
OMEGA 6 VE OMEGA 3 SAĞLIĞINIZI KORUR

Tüketilen yemeklerin yeterli miktarda ve doğru yağlar içermesi-
nin bağışıklık sistemini desteklediğini ifade eden Ayalp, tüketil-
mesi gereken yağ miktarı ve çeşidi hakkında şu bilgiyi verdi:

“Elbette aşırı yağlı bir diyet bağışıklığı olumsuz etkiler ama çok 
yağsız bir beslenme düzeni de çok gerekli olan yağ asitlerini 
almamıza engel olur. Omega–6 ve omega–3 içeren doymamış 
yağlar tüketmek sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Beslenir-
ken genelde omega–6 alımı yeterli olmasına rağmen omega–3 
alımında eksiklikler saptandığından ceviz, balık ve soya bazlı ye-

meklere yönelmekte fayda olduğunu hatırlatalım.”

KIŞ GÜNEŞINDEN FAYDALANIN

Kış aylarında güneş ışıklarından çok daha az ya-
rarlanıldığını belirten Ayalp, bunun da D vitamini 

eksikliğine yol açtığını kaydetti. Kemik ve diş 
gelişimi için güneş ışınlarının çok önemli ol-

duğunu dile getiren Ayalp, “Güneşten ya-
rarlanamadığımız için D vitamininden 

yoksun kalıyor ve D vitamini gerek-
sinimlerimizi karşılamakta güçlük 

çekiyoruz. Havanın güneşli olduğu 
günlerde 20 dakika kadar güneş 
ışığından direkt yararlanmalıyız” 
dedi.

KIŞIN NEDEN KILO
ALINIR?

Kışın metabolizma 
yavaşlar

Sonbahar mevsiminin yazın 
alınan kilolardan kurtulmak 
için ideal bir dönem olduğu-
nu anlatan Ayalp, sıcak ha-
vaların ardından soğuk kış 
aylarına girerken metabo-
lizmamızın da kendisini ona 
göre ayarladığını söyledi. 

Kışın metabolizmanın ya-
vaşladığını vurgulayan 
Ayalp, şöyle devam etti:

“Kışın metabolizma so-
ğuklara karşı vücudu koru-
yabilmek için derialtı yağ 



dokusunu arttırmaya çalıştığından 
yavaşlar ve kilo alma durumu mey-
dana gelir. Yaz aylarında yaşamak-
ta olduğumuz hareketliliğimizi kışın 
kaybederiz. Çoğumuz kış aylarında 
vaktimizi evimizde ya da ev gezme-
lerinde geçiririz. Dolaysıyla aktivite-
miz ve bazal metabolizma hızımız 
azalır ve harcanandan daha fazla 
enerji alımı ile kilo almaya başla-
rız.”

Vücut enerjiye ihtiyaç duyar

Bu dönemde vücudun normal ısı 
düzeyine ulaşmak için fazladan 
enerjiye ihtiyaç duyduğunu kayde-
den Ayalp, bunun sonucu olarak kış 
aylarında yemek yeme isteğinin art-
tığını bildirdi.

İnsanların kışın yüksek enerji veren 
karbonhidratlı gıdalara yöneldiğini 
ifade eden Ayalp, “Havaların so-
ğumasıyla beraber hareketsiz bir 
yaşamla baş başa kalırsınız ve so-
nucunda kış aylarında alınan kilolar 
kaçınılmaz olur. Kış aylarında kilo 
almanın bir nedeni de gündüzlerin 
kısa ve gecelerin uzun olmasıdır. 
Gecenin uzunluğu atıştırma alış-
kanlığımıza olumsuz etki edebilir” 
dedi.

KILO KONTROLÜ IÇIN NELER 
YAPILMALI?

Düşük kalorili besinler tercih 
edilmeli

Kış dönemlerinde kilo almanın ko-
laylaştığını belirten Ayalp, bu dö-
nemde beslenme alışkanlıklarına 
dikkat edilmesi gerektiğinin altını 
çizdi.

Beslenme düzeni aynı olmasına 
rağmen, yaza oranla kilo artışının 
olabileceğini anlatan Ayalp, “Özel-
likle kış aylarında hareketleri yavaş-
ladığından dengeyi sağlayabilmek 
için beslenmeye son derece dikkat 
edilmeli. Metabolizmayı hızlandı-
rabilmek için 2,5-3 saatte bir ara-
lıklarla beslenmeli, lif oranı düşük, 
kalorisi yüksek hamur işleri, yağda 
kızartmalar, kavurmalar, salam, 

sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri, 
kuruyemiş, hazır gıda ve hazır ye-
meklerin tüketimi azaltılmalı” diye 
konuştu.

Su içmeyi ihmal etmeyin

“Su vücudumuzdaki bütün metabo-
lik reaksiyonların temel direğidir” 
diyen Ayalp, suyun yararları hakkın-
da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kışın su kaybımız daha az olduğu 
için susama hissimiz azalır, ancak 
su ihtiyacımızı yine de karşılamamız 
gerekmektedir. Kışın metabolizma-
nızı çalıştırmak için susamasanız 
bile günde 2-2,5 (10-14 bardak) litre 
su tüketmeniz gerekmektedir.” 

Öğün atlanmamalı

Sağlıklı beslenmek için asla öğün 
atlanmaması gerektiğine vurgu ya-
pan Ayalp, az ve sık beslenmenin 
alışkanlık haline getirilmesi gerekti-
ğine dikkati çekti. 

Gece atıştırmalarının kontrol altı-
na alınması gerektiğini kaydeden 

Ayalp, “Televizyon karşısında tüke-
tilen abur cuburlardan uzak durun. 
Bir iki adet meyve, 8-10 adet fındık 
veya 2-3 ceviz içi akşam yemeğin-
den sonra yapabileceğiniz sağlıklı 
ara öğün seçenekleridir” diyerek, 
sağlıklı beslenmede uyulması gere-
ken kurallara değindi.  

Bağışıklık sisteminizi 
kuvvetlendirin

Soğuk algınlığı, grip gibi pek çok 
hastalığa yakalanmamak için ba-
ğışıklık sisteminin güçlü olması ge-
rektiğinin altını çizen Ayalp, her gün 
mutlaka sebze ve meyve tüketilme-
sinin önemi üzerinde durdu.
 
Akşamları genellikle hareketsiz ge-
çirildiği için sebze ağırlıklı beslenil-
mesini öneren Ayalp, “Yazın daha 
enerjik ve hareketli olduğumuzu 
düşünürsek metabolizmayı hızlan-
dırmak için kışın da mutlaka eg-
zersiz yapılmalı. Haftanın en az 2-3 
gününde 30-40 dakikalık yürüyüşler 
yapmaya özen gösterilmeli” şeklin-
de konuştu. 
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Kışın su kaybımız 
daha az olduğu için 
susama hissimiz 
azalır, ancak su 
ihtiyacımızı yine de 
karşılamamız ge-
rekmektedir. Kışın 
metabolizmanızı 
çalıştırmak için susa-
masanız bile günde 
2-2,5 (10-14 bardak) 
litre su tüketmeniz 
gerekmektedir.
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İlaç ancak doğru kullanılırsa etkilidir. Ancak ne yazık ki, tüm dünyada ilaçların 
yaklaşık yüzde 50’si uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 
akılcı ilaç kullanımını; ‘‘Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre 
uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata kolayca sağlayabilmeleri’’ 
olarak tanımlamıştır.

ÜNLÜK hayatımızda faz-
laca karşılaştığımız ilaç-
ları, ‘‘Organizmadaki bo-
zuklukları/düzensizlikleri 
dengelemek ya da sağlık-

lı vücudu korumak için kullanılan yar-
dımcı maddeler’’ olarak tanımlayan 
eczacı Yağmur Bircan, vücuda alınan 
her madde gibi ilaçların da dozunda 
ve zamanında alındığında fayda sağ-
ladığını söyledi.

1985 yılında ilk kez Dünya Sağlık 
Örgütü’nün tanımladığı ‘’Akılcı İlaç 
Kullanımı’’nın bu noktada devreye 
girdiğini ifade eden Bircan, “Akılcı 
İlaç Kullanımı, kişilerin klinik bulgu-
larına ve bireysel özelliklerine göre 
uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, 
en uygun maliyetle ve kolayca sağla-
yabilmeyi hedefler” dedi.

ILAÇ HASTALIĞIN SEYRINI 
DEĞIŞTIREBILIR

Başarılı bir tedavi sürecinin doktor 
teşhisiyle başlayıp, eczacının uy-
gun ilacı vermesiyle devam ettiğini 
ve hastanın ilacı doğru kullanımıyla 

amacına ulaştığını kaydeden Bircan, 
“Bu süre içerisinde tedavinin seyrini 
değiştirecek en önemli noktalardan 
biri hastanın ilacı kullanma süreci-
dir. İlacın akılcı kullanımı, hem tedavi 
süresini kısaltır hem de daha az ma-
liyetle sonuca ulaşmayı sağlar” diye 
konuştu.

ILAÇ DOĞRU KULLANILMALI

İlacın bilinçli olarak, doğru zamanda 
ve doğru şekilde kullanılması gerek-
tiğinin altını çizen Bircan, “Hekim bil-
gisi dışında ilaç kullanmak, söylenti 
üzerine ilaç almak, ilaçların besin-
lerle ve birbirleriyle etkileşimini göz 
ardı etmek, ilaç kullanım programına 
uymamak sıkça yapılan hatalardır” 
uyarısını yaptı. 

G

Yağmur BIRCAN

Eczacı

Akılcı İlaç Kullanımı

Unutulmamalıdır ki, hekimin 
reçete ettiği, eczacının uygun 
şartlarda temin ve tarif ettiği 
ilaçlar doğru ve akılcı kulla-
nımla amacına ulaşır
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ANTIBIYOTIKLER ÇOĞU KEZ 
YANLIŞ KULLANILIYOR

Türkiye’de en çok satılan ilaçlar 
listesinde ilk sıralarda antibiyotik-
lerin yer aldığını vurgulayan Bir-
can, antibiyotiklerin çoğu kez yan-
lış kullanıldığına dikkati çekerek, 
bu durumu şöyle örnekledi:

“Örneğin grip ve soğuk algınlı-
ğı sıkça karıştırılarak, tedavileri 
için hemen antibiyotiğe başlanır. 
Ancak iki hastalık da virüs kay-
naklıdır ve antibiyotik tedavisi iki 
durum için de yanlış bir uygula-
madır. Gripte baş ağrısı, yüksek 
ateş ve kas ağrıları spesifik be-
lirtilerdendir. Sebep olan virüs 
‘İnfluenza A,B,C’dir. Tedavisinde 
antiviral ilaçlar kullanılır. Soğuk 
algınlığında (nezle) ise boğaz ağ-
rısı, burun tıkanıklığı, ses kısıklığı 
öne çıkan belirtilerdir. Sebep olan 
200’den fazla virüs vardır ve belir-
tileri gidermeye yönelik tedavi uy-
gulanır. Bu grup ilaçların kontrol-
süz kullanımı kişiye hem biyolojik 
hem ekonomik olarak fayda değil 
zarar getirir. Ayrıca toplum sağlığı 
açısından antibiyotiklere direnç 
gelişmekte ve doğru kullanımda 
sonuç alma oranı düşmektedir.”

DIKKAT EDILMESI GEREKEN 
HUSUSLAR

Gereksiz kullanılan vitaminlerin, 
çocuk ishallerinde kullanılan an-
tibiyotiklerin ve bilinçsiz kullanılan 
ağrı kesicilerin, akılcı olmayan 
ilaç kullanımına örnek teşkil ede-
bileceğini vurgulayan Bircan, ila-
cın akılcı kullanımında dikkat edil-
mesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Bu örnekler üzerinden ilacın akıl-
cı kullanımında şunlar göz önün-
de bulundurulmalı. Her ilaç yaşa, 
cinsiyete, fiziksel özelliklere (kilo, 
boy vs.) göre yani bireye göre fark-
lı etkiler gösterebilir. Birini iyileşti-
ren bir ilaç başka birinde zararlı 
etkilere yol açabilir. Bu farklılıkla-

rın değerlendirilmesi açısından 
ilaç, hekime ya da eczacıya danı-
şılarak kullanılmalı, herhangi bir 
yan etki görüldüğünde bildirimi 
yapılmalıdır. İlaçlar vücuda alın-
dığında besinlerle (örneğin grey-
furt suyu ilaçlarla sıkça etkileşim 
gösterir) ve birbirleriyle etkileşim 
içerisine girerler. İlaçların bilinç-
siz bir şekilde birlikte kullanımı 
organizmada toksik sonuçlara yol 
açabilir”.

DOĞRU KULLANILAN 
ILAÇ AMACINA 
ULAŞIR

Tedavinin hastalı-
ğa göre değil has-
ta odaklı yapılması 
gerektiğini belirten 
Bircan, ilaçların kişiye 

özgü olduğuna vur-
gu yaptı.

Gereğinden fazla kul-
lanılan ilaçların vü-
cutta birikim ya-
parak özellikle 
karaciğer ve 
b ö b r e k l e r 
üzerinde is-
t e n m e y e n 
etkiler oluş-
turabi lece -
ğine dikkat 
çeken Bircan, 
“Unutulmamalıdır 
ki, hekimin reçete etti-
ği, eczacının uygun şartlarda te-
min ve tarif ettiği ilaçlar doğru ve 
akılcı kullanımla amacına ulaşır” 
diyerek, akılcı ilaç kullanımının 
önemini dile getirdi.
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Toplardamarların genişlemesine ve şişmesine varis denir. 
Genellikle, vücudun en fazla basınç altında kalan bölgesi olan 
bacakların alt kısımlarında görülen varis, yalnızca estetik açıdan 
değil, sağlık açısından da önlem almayı gerektirir. 

A S TA N E M I Z 
Kalp Damar 
Cerrahisi Uz-
manı Opr. Dr. 
M. Murat Yar-

dımcı, varisin erkeklerde 
görülme sıklığının yüzde 
10-50 arasında olduğunu, 
bu oranın kadınlarda art-
tığını ve yüzde 50-55’lere 
yükseldiğini söyledi.

Venöz hastalıkların geliş-
miş ülkelerin yaygın bir 
sağlık sorunu olduğunu 
belirten Opr. Dr. Yardım-
cı, “Varis, belirti vermeyen 
kılcal varislerden venöz 
yaralara kadar geniş bir 
klinik yelpaze şeklinde 
karşımıza çıkar” dedi.

GENETIK FAKTÖRLER 
ÖNEMLI

Varisin en önemli görülme 
nedenlerinden birinin ‘’Ai-

lesel yatkınlık’’ olduğunun 
altını çizen Opr. Dr. Yar-
dımcı, ebeveynlerin her 
ikisinde de varis varsa, 
çocuklarda varis görülme 
oranının yüzde 90 olduğu-
nu ifade etti.
 
Opr. Dr. Yardımcı, annede 
varis olanlarda bu hastalı-
ğın görülme sıklığının yüz-
de 62, babada varis olan-
larda yüzde 25 olduğunu, 
ebeveynlerin ikisinde de 
varis yoksa bu oranın yüz-
de 20’lerde kaldığını bildir-
di.

HAMILELIK VE VARIS

Hamilelik sırasında aşırı 
kilo alımı ve hormonal de-
ğişikliklerin varisin oluş-
masında etkili olduğunu 
belirten Opr. Dr. Yardımcı, 
“Hamilelik döneminde va-
ris görülme oranı yüzde 

Tüm varis tedavileri 
hastanemizde 

başarıyla 
uygulanmaktadır.

H

Opr. Dr. M. Murat YARDIMCI

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

Varisi hafife almayın
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30’dur. Bu dönemde kan miktarın-
da ve venöz basınçta artış görülür. 
Karındaki damarlara baskı olur. 
Hormonal etkiye ve doğum sayısına 
bağlı olarak varis görülebilir” diye 
konuştu.

MESLEK GRUPLARI VE 
ÇALIŞMA KOŞULLARI ILE 
YAKINDAN ILGILI

Çalışma koşullarının varis oluşu-
munda önemli bir etkisi olduğu-
nu vurgulayan Opr. Dr. Yardımcı, 
ayakta çalışanların, ofiste çalışan-
lara göre yüzde 2.7 kat daha fazla 
varise yakalandığını anlattı.

Opr. Dr. Yardımcı,  696 bayan ma-
ğaza çalışanının yüzde 60’ında va-
ris saptandığına dikkati çekti. 

Obezite ile venöz hastalıklar ara-
sında sıkı bir ilişki olduğuna vur-
gulayan Opr. Dr. Yardımcı, şunları 
kaydetti:

“Bunda karın içi basınç ve damar 
basınç artışı etkilidir. Varis yarası 
olan olguların yüzde 25’i obezdir. 
Obez olgularda damarlarda kaçak 
daha sıktır. Hastalık süresi uzundur. 
Uyuşukluk ve kaşıntı daha fazladır. 
Fiziksel aktiviteler de kısıtlıdır.”

RISK FAKTÖRLERI

Variste risk faktörlerine de değinen 
Opr. Dr. Yardımcı, “Yaş, cinsiyet, 

genetik yatkınlık, obezite, gebelik, 
uzun süre ayakta kalma bilinen risk 
faktörleridir” vurgusunu yaptı.

Varisi olanlarda gece krampla-
rı, bacaklarda kaşıntı, şişkinlik, 
ayakta kalınca ağrı gibi şikayetler 
görüldüğünü hatırlatan Opr. Dr. 
Yardımcı, kadınların hamilelik ve 
period dönemlerinde varislerle ilgili 
şikâyetlerinin de arttığını anımsattı.

DERECE DERECE VARISLER

“Çapı 1 ile 3 mm. arasında olan 
varisler birinci derece varislerdir” 
diyen Opr. Dr. Yardımcı, şöyle 

Birinci derece varisler hastaya zarar vermez ve cilt dışından bel-
li olmaz. Birinci derece kılcal varislerde ağrı ve sızı çok az olur. 
Kılcal varislerde daha çok görüntü problemi olur. Hastalarda bu-
nunla ilgili yakınma varsa tedavi edilir.
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devam etti:

“Birinci derece varisler hastaya 
zarar vermez ve cilt dışından belli 
olmaz. Birinci derece kılcal varis-
lerde ağrı ve sızı çok az olur. Kılcal 
varislerde daha çok görüntü prob-
lemi olur. Hastalarda bununla ilgili 
yakınma varsa tedavi edilir.

İkinci derece varislerde damar çapı 
4-5 milimetrenin üzerine çıkar. İkinci 

derece varisler dışarıdan çok kolay 
fark edilir. Bu varisler daha şiddetli 
ağrı ve yakınmalara neden olur.

Üçüncü derece varisler ise bacakta 
şişme ile başlar. Hastanın sağ ba-
cak çapı 20 santimetre ise sol ba-
cak çapı 25 santimetreye çıkabilir. 
Üçüncü derece varislerde ağrı şika-
yeti daha yoğun görülür. Ayakkabı 

giyememe sıkıntısı başlar.”

Dördüncü derece varislerde ayak 
bileği çevresinde siyaha yakın renk 
değişiklikleri görüldüğünü bildiren 
Opr. Dr. Yardımcı, beşinci derece 
varisin altıncı derece ile dördüncü 
derece varis arasında bir seyir gös-
terdiğini vurguladı.

Altıncı dereceye gelmiş varislerin 
ayak bileğinde yaralara neden ol-

duğunu ifade eden Opr. Dr. Yardım-
cı, “En basit varisler kılcal varisler-
dir. En ciddi varisler ise ayak bileği 
çevresinde yaraya neden olan va-
rislerdir” dedi.

TANI KONULMASI

Öncelikle muayene sırasında dok-
tor gözlemi ile daha sonra ise yapı-

lan fizik muayene ve tetkikler ile tanı 
koyulabileceğini belirten Opr. Dr. 
Yardımcı, 

DOPPLER-USG, 
MR-VENOGRAFI, 
CT-VENOGRAFI,
DSA-VENOGRAFI’nin, 

sıklıkla kullanılan tetkikler olduğunu 
belirtti.

VARISI OLANLARIN DIKKAT 
ETMESI GEREKEN HUSUSLAR

Damarları genişlettiği için aşırı sıca-
ğın varisli hastalara iyi gelmeyece-
ğini anımsatan Opr. Dr. Yardımcı, 
“Çok sıcak suyla banyo yapmayın, 
kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlar-
dan uzak durun” vurgusunu yaptı.

Varisli hastaların çok yüksek topuk-
lu ayakkabı giymemesi gerektiği-
nin altını çizen Opr. Dr. Yardımcı, 
“Uzun süre ayakta aynı pozisyonda 
kalmamaya çalışın. Düzenli yürü-
yüş yapın.  Dolaşım bozukluklarına 
neden olduğu için dar kot pantolon 
giymeyin” önerisinde bulundu.

Günde 3-4 kez bacakların kalp se-
viyesi üzerine kaldırılmasının venöz 
kan akımını yüzde 200 oranında 
hızlandırdığına işaret eden Opr. Dr. 
Yıldırım, bacakları çalıştırdığı için 
yüzmenin de varise iyi geldiğini dik-
kati çekti.

SOĞUK UYGULAMA

Varislere soğuk uygulamanın te-
davide önemli yer tuttuğunu vur-
gulayan Opr. Dr. Yardımcı, bu uy-
gulamanın damarlarda daralma 
yaptığını, anti-enflamatuar etki 
yarattığını, o nedenle de özellikle 
banyo sonrası soğuk duşun önemli 
olduğunu kaydetti.

ANTI-STAZ EGZERSIZLER

Önemsiz gibi gözüken bazı ha-
reketlerin ve yaşam tarzının varis 
oluşumunda ve tedavinin seyrinde 
oldukça önemli olduğuna dik-

Uzun süre ayakta 
aynı pozisyonda 

kalmamaya çalışın. 
Düzenli yürüyüş 

yapın.  Dolaşım bo-
zukluklarına neden 
olduğu için dar kot 
pantolon giymeyin

Hamilelik döneminde varis görülme oranı yüzde 30’dur. Bu dö-
nemde kan miktarında ve venöz basınçta artış görülür. Karındaki 
damarlara baskı olur. Hormonal etkiye ve doğum sayısına bağlı 
olarak varis görülebilir.
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ENDOVASKÜLER OBLITERASYON

Radyofrekans (RF) Tedavisi
Mikrodalga fırınlarda kullanılana benzer bir 

yöntem ile damar içine yerleştirilen bir kateter 
vasıtası ile damar içine ısı uygulanarak damarın 

yakılması sağlanır.

Lazer Tedavisi
Damar içine yerleştirilen bir kateter vasıtası ile 
damar içine lazer uygulanarak damarın yakıl-

ması sağlanır.

Köpük Skleroterapi 
Damar içine özel ilaçlar verilerek damar cidarını 
birbirine yapışması sağlanır. Hastanemizde bu 
anlatılan tedavilerin tamamı uygulanmaktadır.

kat çeken Opr. Dr. Yardımcı, gündelik hayatımızda 
alçak topuklu ayakkabı giyilmesi, düztaban var ise 
uygun tabanlık kullanılması, solunumu kısıtlayıcı giy-
silerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
 
Opr. Dr. Yardımcı, parmak uçlarında veya topuk üze-
rinde kalkıp inerek yapılan egzersizin variste önemli 
bir egzersiz olduğunu söyledi. 

VARIS ÇORABI

Varis çorabının bacaklardaki kan akımına yardımcı 
olduğunu ve bacakların şişmesini engellediğini kay-
deden Opr. Dr. Yardımcı, varis çorabının sağladığı 
yararları şöyle açıkladı:

• Damar çapını küçültür, kapak yaprakları
   yaklaşır.
• Kaçağı azaltır veya engeller.
• Venöz basıncı düşürür.
• Venöz kan akım hızını arttırır.
• Venöz pompa etkisini arttırır.
• Venöz göllenmeyi azaltır.
• 18 mmHg gibi düşük basınç uygulanması bile fiz-
yolojik ayak ödemini önler. 30-40 mmHg basınçlar-
da ise bacak volümü azalır.
• Kas pompası güçlü olanlarda bile kompresyon 
tedavisi kas performansını etkiler.

ILAÇ TEDAVISI

Variste ilaç tedavisinin önemli yer tuttuğunu anlatan 
Opr. Dr. Yardımcı, “Venoaktif ilaçlar temelde antiok-
sidan mekanizma ile etkilerini kronik venöz yetersiz-
liğin ödem ve semptomlarını gidererek gösterirler. 
Semptomatik düzelme sağlarlar. Ödem, ağrı, sürekli 
yorgunluk hissi ve kas krampları da azalır” şeklinde 
konuştu.

CERRAHI TEDAVI

Yapılacak cerrahi işlemin klinik, anatomik ve patolo-
jik bulgulara bağlı olarak belirlenebileceğini belirten 
Opr. Dr. Yardımcı, “Tedavi şekli, hastanın şikayetle-
rine, varislere bağlı objektif bulgulara ve komplikas-
yonlara göre değişmektedir” dedi.

“Standart bir operasyon yoktur ve hastaya göre ka-
rar vermek gerekmektedir” diyen Opr. Dr. Yardımcı, 
hastanın durumuna göre uygulanan tedavi yöntem-
leri hakkında şunları söyledi:

• Variköz venlerde cerrahi tedavi
• Skleroterapi (iğne tedavisi)
• Perforan venlerde cerrahi tedavi
• Tekrarlayan variköz venlerde tedavi
• Derin venöz yetmezlikte cerrahi tedavi uygulanır.
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Aile hekimliği uygulamasında temel hedefin tamamen koruyucu hekimlik olduğu-
nu belirten Aile Hekimi Dr. Gökcan Birkan, sağlık hizmetindeki kalitenin artması 
için bir hastaya ayrılan sürenin de artması gerektiğini söyledi. 

ORUYUCU sağlık hizmeti-
nin tedavi edici sağlık hiz-
metinden çok daha önemli 
olduğuna dikkat çeken 
Dr. Birkan, nedenini şöyle 

açıkladı: 

“Koruyucu sağlık hizmeti çok önemli. 
Bir insanın hasta olduktan sonra dev-
lete maliyeti çok daha fazla. Sonuçta 
her hastanın devlete bir maliyeti var. 
Koruyucu hekimliğe harcayacağımız 
küçük bir miktar yatırım, tedavi edici 
hekimliğe harcayacağımız çok daha 
büyük paralardan daha kıymetli hale 
geliyor. Dolayısıyla koruyucu hekimlik 
çok önemli. Koruyucu hekimliğin et-
kinliğini ve kalitesini artırırsanız teda-
vi edici hekimliğe daha çok hareket 
alanı ve zaman bırakabilirsiniz. Bu da 
sağlıkta kaliteyi arttırır. Koruyucu he-
kimlik sadece aşılama değildir, bunun 
yanında hasta eğitimi, yaşam tarzı de-
ğişikliği, hijyen ve kişinin kendi sağlığı-
na daha fazla önem vermesini sağla-
mak da koruyucu hekimlik içine girer.”

GÜNLÜK POLIKLINIK
YÜKÜ ARTIYOR

Aile hekimlerinin toplam hasta kayıt 
sayısı arttıkça günlük iş yükünün de 
arttığını vurgulayan Dr. Birkan, şöyle 
konuştu:

“Bir hastaya ayırdığınız süre sağlık hiz-
metinin sunumu, kalitesi açısından çok 
önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
hekim için uygun gördüğü hasta sayı-
sı günlük  yaklaşık 20 kişi. Denliiyor ki;  
‘Bir hekim günde 20 hasta bakabilir’. 

K

Dr. Gökcan BIRKAN

Narlıtepe Aile
Sağlığı Merkezi

Bir hastaya ayırdığınız süre 
sağlık hizmetinin sunumu, 
kalitesi açısından çok önemlidir. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün hekim 
için uygun gördüğü hasta sayısı 
günlük  yaklaşık 20 kişi. Denliiyor 
ki;  ‘Bir hekim günde 20 hasta 
bakabilir’. Çok kısa sürede çok 
hasta bakmak hem hekim hem 
de hasta açısından sağlıklı değil. 

Ana hedef koruyucu hekimlik
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Çok kısa sürede çok hasta bakmak hem hekim 
hem de hasta açısından sağlıklı değil. Oysa ki, 
günde 60-70, hatta 100’e yakın hasta bakan aile 
hekimleri var. Ben hasta olsam bir hekimin 2-3 
dakika ayırarak beni muayene edip, tedavi öne-
risinde bulunmasını istemem. Böyle olduğu tak-
dirde verilen tedaviye uyum sağlama ve hekime 
güvenebilme açısından sıkıntı duyarım. Bu süre-
de teşhis koyup tedavi edemezsiniz. Bu normal 
değil. Dolayısıyla bir hekimin hastasına daha 
uzun süre ayırması gerekiyor. Şu anki hekim ba-
şına düşen 4 bine yakın hasta sayısı ile sağlıklı 
bir hizmet veremezsiniz. Çünkü günlük poliklinik 
yükü, izlem-takip ve tetkik sayısı giderek artıyor.”

AILE HEKIMLERI HASTALARINI 
SAHIPLENIYOR

“Türkiye’de aile sağlığı merkezlerinde görev ya-
pan aile hekimlerine düşen ortalama hasta sayı-
sı 1,5 yıl önce 44’dü” diyen Dr. Birkan, bugün ise 
bu sayısın çok daha fazla olduğunu bildirdi. 

Sağlıkta kalitenin artması için hastaya ayrılan 
sürenin önemini vurgulayan Dr. Birkan, şunları 
söyledi:

“Aile hekimliğinin sıkıntısı uygulamanın içeriğiy-
le alakalı değil. Bahsettiğimiz gibi aile hekimine 
düşen poliklinik hasta sayısı, izlem ve ASM’lerin 
idaresi için daha fazla süreye ihtiyaç olması ile 
ilgili. Sistemin güzel bir tarafı koruyucu hekimli-
ğe verilen önem ve hekimlerin hastalarına hakim 
olması. Hasta, aile hekimini aileden birisi gibi gö-
rüyor. Vatandaş çocuğunun aşısı için aile sağlığı 
merkezine davet edildiğinde bundan mutluluk 
duyuyor. Şu anda aile hekimleri hastalarını sa-
hipleniyor. Birçok hekim performansa dahil ol-
mayan izlemleri de zorunluluğu olmadığı halde 
yerine getirmektedir.”

VATANDAŞTA FARKINDALIK OLUŞTU

Aile hekimliğine geçildiği tarihten itibaren uygu-
lama ile ilgili sürekli yeni düzenlemeler yapıldı-
ğını kaydeden Dr. Birkan, vatandaşların aile he-
kimliği uygulaması ile ilgili bilinçlilik seviyesinin 
zaman içerisinde arttığını fakat yine de yeterli 
olmadığını bildirdi. 

Sistemin güzel bir tarafı koruyucu hekimliğe verilen önem ve 
hekimlerin hastalarına hakim olması. Hasta, aile hekimini 
aileden birisi gibi görüyor. Vatandaş çocuğunun aşısı için aile 
sağlığı merkezine davet edildiğinde bundan mutluluk duyuyor. 
Şu anda aile hekimleri hastalarını sahipleniyor. 
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Aile hekimliği uygulamasının avantajlarına 
dikkat çeken Dr. Birkan, şunları ifade etti:
“Sağlık Bakanlığı’nın çocuk izlem, çocuk-
ların boy ve kilo ölçümleri, büyüme gelişi-
minin takibi gibi bir uygulaması var olması-
na rağmen uygulamada yerine getirmede 
çeşitli sıkıntılar mevcuttu. Dolayısıyla ço-
cuk izlem yapılmıyordu ve vatandaşta da 
böyle bir farkındalık yoktu. Vatandaşta, 
‘Benim çocuğum var, onun boy kilosunun 
ölçülmesi için aile sağlığı merkezine götü-
reyim de gelişimini takip etsinler’ gibi bir 
bilinç yok denecek kadar azdı. Aile hekim-
liği uygulamasında çocuk sağlığı için bir 
takım izlemlerin yapılması gerekiyor. Per-
formansa konulduğu tarihten itibaren aile 
hekimleri kendisine bağlı olan çocukların 
izlemini düzenli olarak yapmak zorunda. 
Vatandaş çocuğunu aile sağlığı merkezine 
getirmese bile aile hekimi veya aile sağlı-
ğı elemanı tarafından vatandaşa telefonla 
ulaşarak merkeze davet ediliyor, ‘Çocuğu-
nuzu merkezimize getirin, gelişimini takip 
edeceğiz’ deniliyor.”

BIRINCI BASAMAK SAĞLIK
HIZMETI ÖNEMLI

Aile hekimliği uygulamasında birinci ba-
samak sağlık hizmetinin önemli yer tuttu-

ğunu anlatan Dr. Birkan, sistemin, ilimizde 
2 yılı aşkın bir süredir uygulamada olduğu-
nu anımsattı.  

Vatandaşların uygulama hakkında za-
manla çok daha fazla bilgi sahibi olmaya 
başladığını kaydeden Dr. Birkan, şunları 
kaydetti:

“Aile çocuğunun merkezimize tekrar ne 
zaman getirilmesi gerektiğini biliyor. Bizler 
de aile hekimi olarak gerekli bilgilendir-
meyi yapıyoruz. Örneğin aileye  ‘Çocuğu-
nuzun 3 ay sonra bir takibi daha var, bu 
tarihte tekrar getirin’ diyoruz. Ya da bir 
gebeye ‘Bazı laboratuvar tetkikleri yap-
mamız gerekiyor. Bebeğin gelişimini takip 
edebilmemiz için tekrar gelmeniz gereki-
yor’ deniliyor. Aile sağlığı merkezimizde 
ultrasonografi cihazımız var. Bu önemli bir 
avantaj. Bazı basit ve gözle görülebilecek 
riskleri burada görebiliyoruz. Elbette ki bir 
radyolog ya da kadın doğum uzmanı deği-
liz ama en azından bazı riskleri görebilme 
şansına sahibiz. Bununla ilgili bir dene-
yimimiz olmuştu. Hamile bir hastamızda 
yaptığımız tetkiklerde bebeğin kafatası ve 
beyin gelişimiyle ilgili bir sağlık sorunu ol-
duğunu tespit etmiş ve uzman hekime yön-
lendirmiştik. Fakir bir hastaydı ve çeşitli 
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nedenlerden dolayı uzman bir dok-
tora görünme şansına sahip değil-
di. Görüldü ki, birinci basamak sağ-
lık hizmeti gerçekten önemli.” 

HASTALARIMIZI TAKIP 
EDEBILIYORUZ

Aile hekimliği sisteminin avantajla-
rından birinin de hastaların ‘‘hasta-
lık öyküsü’’ nü takip edebilme şansı 
sunması olduğunu söyleyen Dr. Bir-
kan,  şöyle dedi:

“Aile hekimliğinden önce sağlık 
ocaklarında herkes her doktora 
gidebildiği için bir kişisel sağlık 
kronolojisi çıkarılamıyordu. Hasta 
bugün gittiğinde bir hekime muaye-
ne oluyorsa diğer gidişinde başka 
bir hekime muayene oluyordu. Al-
dığı ilaçlar farklıydı. Hekim o hasta 
için uyguladığı tedavinin iyi gelip 
gelmediğini bilmeden hasta başka 
bir hekime daha gidiyordu. Ama 
şimdi öyle değil. Şu an hastaya 
verdiğim tedaviyi sonraki gelişinde 
sorgulayabiliyorum. ‘Siz bana daha 
önce şöyle bir sıkıntıyla gelmiştiniz, 
ne oldu’ diye sorabiliyorum. Has-
ta da, ‘İyi oldum ya da kötü oldum 
hastaneye gitmek zorunda kaldım’ 
diyebiliyor. Böylece verdiğim teda-
vileri değerlendirme şansı bulabi-
liyorum. Teşhis, tedavi yeteneğimi 
ölçebiliyorum.” 

TEDAVI SÜRECINE AILEYI DE 
DÂHIL EDIYORUZ

Teşhis edilen hastalığın tedavi ve 
takip aşamasında ailelerin sosyo 
ekonomik durumunun önemli bir 
etken olduğunu anlatan Dr. Bir-
kan, aile hekimliği uygulamasında 
bütün kararlara aile ve hastayı da 
dâhil ettiklerini belirtti.
 
“Örneğin boğaz enfeksiyonuyla 
gelen çok fazla çocuk hastam var. 
Sosyal düzeyi daha gelişmiş bölge-
lerde bilinçli ebeveynler çocuklarını 
alıp hemen bir kulak burun boğaz 
hekimine götürebiliyorlar” diyen Dr. 
Birkan şunları söyledi:

“Daha kırsal bölgelerde vatandaş 
bu bilinç düzeyine sahip olamaya-
biliyor. Bir çocuğun bana 1 yıl içeri-
sinde hangi sıklıkla geldiğini hangi 
teşhisi ve tedaviyi aldığını biliyo-
rum. Dolayısıyla ben bu çocuğun 
anne ve babasına ‘Çocuğunuz sü-
rekli boğaz enfeksiyonu geçiriyor. 
Bir kulak burun boğaz hekimiyle 
görüşmenizde fayda var’ diyebili-
yorum. ‘İllaki bu ameliyatı yaptırın’ 
demiyorum ‘İşi çok iyi biliyor’ duru-
munda değil de onların da bu kara-
ra katılımlarını sağlıyorum. Veya bir 
tedaviyi düzenlerken ‘İllaki şu ilacı 
kullanın’ demiyorum. Dolayısıyla 
verdiğim tedavinin içine hastayı 
da katıyorum. Aile hekimliği uygu-
lamasında bütün kararlara aileyi 
ve hastayı da katan bir düzenleme 
yapıyoruz.” 

AILE VE HEKIM ARASINDA
GÜVEN OLUŞUYOR

“Aile ve hekim arasında öyle bir gü-
ven oluşuyor ki bazı hastalar hasta-
nede yaptırdığı çeşitli tetkikleri alıp 
bize geliyorlar” diyen Dr. Birkan, 
“Daha öncesinde de ben eğer sevk 
ettiğim bir hastaysa ‘Sana ne teda-
vi uygulanıyor, ne tetkik yapılıyorsa 
ilaçlarınla birlikte gel konuşalım’ 
diyorum. Bir aile hekimi olarak has-
tam hastaneye bile gitse onun tüm 
tedavi sürecinden haberim oluyor. 
Bir sonraki tedavide bunları kay-
dediyorum. Tedavinin etkinliğini öl-
çebiliyorum. Öyle ki şu an belki de 
birinci basamak aile hekimlerinden 
çok ciddi bilimsel yayınlar çıkabilir. 
Çünkü inanılmaz istatistik oluştura-
bilecek bir kalabalığı yönetiyoruz. 
Türkiye’de herkesin bir aile hekimi 
var ama herkesin bir ortopedisti 
yok” dedi. 

HEKIM SAYISI AZ,
IŞ YÜKÜ AĞIR

Sağlık Bakanlığı’nın geçmiş dö-
nemde yurtdışından yabancı hekim 
getirmeye yönelik bir düşüncesi ol-
duğunu ifade eden Dr. Birkan, bu-
nun nedenini şöyle açıkladı:

“Bu düşüncenin temeli şuna daya-
nıyordu, Türkiye’de hekim sayısı az. 
Aile hekimliği uygulamasıyla birlik-
te bu çok aşikar şekilde ortaya çıktı. 
Hekim sayısı azsa iş yükü var ama 
o iş yükünü karşılayacak sayıda 
personel yok demektir. Dışarıdan 
hekim geldi mi gelmedi. Bu ne de-
mek? Bu iş yükünü mevcut hekim-
lerle yürütüyoruz demektir. Şu anda 
bir aile hekimi, iki hekimin yapması 
gereken işi yapıyor. Belki bu rakam-
lar yurtdışında 2 binler civarında. 
Sağlık Bakanlığı’nın da 2017 yılı için 
bu rakamı 2 bin 200’lere çekme he-
defi var, ama yeterli sayıda hekim 
yetişirse bunu gerçekleştirebilirsi-
niz. Şu an en azından kendi adına 
söyleyebilirim ki aile hekimlerinin iş 
yükü çok ağır. Bunun çözümü için 
ne yapılabilir? Nasıl olmalıdır? O 
kısmını Bakanlığın çözeceğine ina-
nıyoruz.” 

FAZLA HASTA HIZMET
KALITESINI DÜŞÜRÜR

Hastaların kendilerine uygun ve 
tercih edebilecekleri bir yapı oldu-
ğunu belirten Dr. Birkan, hastanın 
‘‘Ben bu aile hekimini istemiyorum, 
değiştireceğim’’ deme hakkına sa-
hip olduğunu söyledi. 

Aile hekimi sayısı ve ona bağlı 
hasta sayısının burada çok etkili 
olduğunu kaydeden Dr. Birkan, 
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öyle değil.
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“Çok fazla kaydı olan bir hekime 
gittiğinizde kalite faktörü devreye 
girecektir çünkü fazla hasta sayısı 
hizmet kalitesini düşürüyor. Sistem 
devreye girdiğinde hekim başına 
düşen hasta sayısı 3 bin ile 3 bin 500 
arasındaydı ama kayıtlı hasta sayısı 
gittikçe arttı. Aynı oranda aile heki-
mi hizmete kazandırılmadığı için de 
sorun büyüyerek devam ediyor. Be-
nim nüfus sayım 2 bin 500’lerde olsa 
sunacağım hizmet kalitesi de daha 
iyi olacaktır. Bu durum hasta için 
de geçerli. İdeal bir hasta hekim 
ilişkisini yakalayabilmek için heki-
min çok daha fazla bir süreye sahip 
olması gerek. İş yükü fazla olduğu 
zaman ister istemez bu kalite düşer. 
Biz kalitesiz hizmet sunmak istemi-
yoruz. Hiçbir hekim de hiçbir Sağ-
lık Bakanlığı da bunu istemez. Ama 
bazı zorunluluklar ister istemez bu 
kaliteyi düşürebiliyor” şeklinde ko-
nuştu.

IZLEMLERE VAKIT 
AYIRABILIRIZ

Aile hekimliği uygulamasında kro-
nik hastalıkların da takip edilebil-
diğini kaydeden Dr. Birkan, aile he-
kimlerinin kronik hastalıklarını takip 
edebilmesi için hastalara ayırması 
gereken sürenin de artması gerek-
tiğini söyledi.
 
Hekim sayısı arttığı ve hekim başına 
düşen nüfus sayısı azaldığı takdirde 
verilecek sağlık hizmetinin de geli-
şeceğini belirten Dr. Birkan, konu ile 
ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Örneğin kişi diyabet teşhisini daha 
evvel hastaneden almış, ilaç raporu 
çıkartmış olsa dahi ben onun ilaç-

larını raporuna istinaden tekrar-
ladığım zaman aile hekimliği bilgi 
sistemimde ‘diyabet izlem’ çıkıyor. 
Bu durumda benim diyabet izlem 
yapmam gerekiyor. O hastanın 
tansiyonunu, bel, kalça çevresini 
ölçmem gerekiyor. Diğer rahatsız-
lıklarıyla ilgili çeşitli sorular sor-
mam gerekiyor. 

Belki önümüzdeki süreçte prog-
ramlarımızda obezite izlem de ola-
cak. Sağlık Bakanlığı obeziteyle 
mücadele konusunda oldukça du-
yarlı ve kararlı. Obezite izlem, belki 
şu anda aile hekimlerini hem sınır-
landıran hem rahatlatan ki bakış 
açısına göre değişir ‘performans’ 
dediğimiz hizmete dâhil değil. Be-
nim hasta sayım az olursa o has-
tanın obezite izlemini de diyabet 
izlemini de yapabilirim. Veya varsa 
diğer izlemlerini de yapabilirim. O 
anlamda hekim sayısı kritik. Hekim 
sayısı artar ve bana bağlı nüfus dü-
şerse o nüfusa sunacağım hizmetin 
yelpazesi genişleyebilecek.” 

YANLIŞ ILAÇ KULLANIMI

Vatandaşların sağlık konusunda 
çok da bilinçli olmadığını ifade 
eden Dr. Birkan, sağlığın çok önem-
li olduğunu ve asla ihmale gelmeye-
ceğine dikkat çekti.

Yanlış ilaç kullanımını örnek olarak 
gösteren Dr. Birkan, şunları söyledi: 

“Hasta gelip diyor ki, ‘Geçen çocu-
ğum hastalandığında bir ilaç ver-
miştiniz. Şimdi de hastalandı o ilacı 
verdim’. Peki, hangi bilgiyle o has-
talıkla bu hastalığın aynı olduğunu 
düşünüyorsunuz? Çocuğunuzun 

sağlığını hiç mi düşünmüyorsunuz. 
En uzak doktor 10 dakika mesafede. 
Bizim bölge için söylemiyorum. Bu 
bütün ülkede ciddi problem. Vatan-
daş geliyor, ‘Bir antibiyotik, bir ök-
sürük şurubu bir de ağrı kesici yaz’ 
diyor. Peki, bunları ne yapacaksın 
diye sorduğunuzda ‘evde bulunsun’ 
diyor. Bu son derece yanlış, bizim 
asıl mücadele etmemiz gereken o 
kişinin o inancını kırmak. Vatandaşı 
bilinçlendirmek için akılcı ilaç kul-
lanımı konusunda çok daha fazla 
kamu spotunun dönmesi gerekiyor. 
Evde bulunsun mantığıyla ilaç alın-
maz. Sağlık çok önemli, ihmale gel-
mez.” 



AILEYE BÜYÜK GÖREV 
DÜŞÜYOR

Aile hekimliği görevi süresince 
bölgede en sık ağız ve diş sağlığı 
sorunlarıyla karşılaştıklarını ifade 
eden Dr. Birkan, “Bu bölgede bir-
çok çocukta diş çürüğü var. Çünkü 
anne babada diş fırçalama alışkan-
lığı yok. Çocuk anne babada bu 
alışkanlığı görmeyince doğal olarak 
diş fırçalama alışkanlığı edinemiyor 
ve ağız temizliği hakkında da hiçbir 
şey bilmiyor. Bunu ancak okula gitti-
ğinde öğretmenlerinden öğreniyor. 
O zaman da ağzında sağlam diş 
kalmamış oluyor. Burada en büyük 
görev anne babaya düşüyor” diye 
konuştu.

Ağız ve diş sağlığında yaşanan sağ-
lık sorunları nedeniyle bu çocukla-
rın sürekli boğaz enfeksiyonu geçir-
diğini söyleyen Dr. Birkan, bunun da 
çok daha ciddi sorunlara yol açabil-
diğini kaydetti.

Ailede verilecek eğitimin çocuğun 
sağlıklı gelişimi için büyük önem ta-
şıdığını belirten Dr. Birkan, şunları 
söyledi:

“Sık boğaz enfeksiyonları kardiyak 
kapaklarla ilgili sıkıntı yaratabiliyor, 
aynı şekilde ileride böbreklerle ilgili 
problemler ortaya çıkabiliyor. Sü-

rekli bir boğaz enfeksiyonu olması 
çocuğun gelişimiyle ilgili problem-
lere neden olabiliyor. Bu bölgedeki 
en büyük problem çocuklarda gö-
rülen ağız ve diş sağlığı problemi. 
Bedava diş fırçası dağıtarak da 
sorunu çözemeyiz. Eğitimin ailede 
verilmesi gerekiyor. Çocuklar anne 
babasında gördüğünü yapıyor. Eği-
tim çok önemli özellikle de ailenin 
çocuklarına verdiği eğitim. Bu ara-
da ülke olarak en çok ihtiyacımız 
olan şey eğitim, en fazla yaptığımız 
iş yine eğitim. Ama ne yazık ki en 
verimsiz olduğumuz konu da üzüle-
rek yine eğitim.”
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Genel 
Cerrahi 
Kliniği

Genel Cerrahi Kliniğimiz, 
deneyimli uzman 

kadrosu ile genel cerrahi 
hastalıklarında modern 

ve güvenilir hizmet 
vermektedir. Yatan 

hasta, poliklinik ve acil 
servis hizmeti 7 gün 24 
saat kesintisiz devam 

etmektedir. 
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ZEL SANI KONUKOĞLU HASTA-
NESI Genel Cerrahi Kliniği’nde 
deneyimli uzman kadrosu ile genel 
cerrahi hastalıklarında modern ve 
güvenilir hizmet vermektedir. Yatan 

hasta, poliklinik ve acil servis hizmeti 7 gün 24 saat 
kesintisiz devam etmektedir. 

Minimal invaziv cerrahi (laporoskopi, endoskopik 
cerrahi), acil cerrahi, meme cerrahisi, endokrin 
cerrahisi (guatr, böbrek üstü bezi), sindirim sis-
temi cerrahisi, karaciğer, pankreas, safra yolları 
cerrahisinde öncü uygulamalarda bulunulmakta-
dır. Laparaskopik (kapalı) fıtık cerrahisi başarıyla 
uygulanmaktadır.

Kolon rektum (kalın bağırsak) hastalıklarının teda-
visi, özellikle hemoroid (basur), fistül, fissür çatlak 
gibi anal (makat) bölge rahatsızlıklarında ameli-
yatlı ve ameliyatsız (laser, lastik bant, botox) teda-
vileri günübirlik yatışlar şeklinde ya da ayaktan 
yapılabilmektedir.

Genel cerrahi birimi olarak modern tıbbın ge-
reksinimi olan her türlü görüntüleme yöntemini 
(dinamik 3 fazlı tomografi, magnetik rezonans, 
ultrasonografi, endoskopi, mamografi, röntgen) 
deneyimli uzmanlar gözetiminde kullanabilmek-
teyiz.

ÖZEL SANI KONUKOĞLU HASTANESI 
GENEL CERRAHI KLINIĞI’NDE MUAYENE, 
TETKIK VE TEDAVISI YAPILABILEN 
HASTALIKLAR:

• Tiroid bezi hastalıkları  (guatr, hipertiroid, tümör)
• Meme kanseri, memenin iyi huylu hastalıkları
• Yemek borusu hastalıkları
• Mide kanseri
• İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları, bağırsak 
tıkanmaları
• Kolon rektum tümörleri, iltihabi hastalıkları
• Anorektal hastalıklar (tümörler, hemoroid, anal-
fissür, fistül)
• Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri kistleri 
(kedi, köpekten geçen iltihabi kistler özellikle)
• Tıkanma sarılıkları 
• Safra kesesi yolları taşları, tümörleri
• Pankreas kisti ve tümörleri
• Akut ve kronik pankreatitler, dalağın cerrahi 
hastalıkları
• Karın duvarı ve kasık fıtıkları, ameliyat sonrası 
oluşan fıtıklar 
• Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları
• Travmalar ve acil cerrahi
• Apandisit (kapalı, açık yöntemler) 
 

Klinik sonuçların elde edilmesinde güncel 
teknoloji ve cihazlarla donatılmış disiplinli 
bir ameliyathanenin olması önemlidir. 
Gereksinim halinde modern cerrahi yoğun 
bakım ünitesi önemli katkı sunmaktadır.

Ö

1959 YILINDA Nizip’te doğdu. Konya Anadolu Lisesi’ni bi-
tirdi. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Mecburi hizmetini Kırşehir’de yaptı. 1993 yı-
lında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Kliniği’nden uzmanlığını aldı. İki yıl bu bölümde öğretim gö-
revlisi olarak çalıştı. İngilizce bilmektedir.
1996 yılından itibaren Gaziantep’te yaşamını sürdüren 
Dr. Bakır, 2005 yılından bu yana Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yap-
maktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Opr. Dr. Hasan BAKIR
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1970 YILINDA İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da ta-
mamladı. 1988 – 1994 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
öğrenim gördü. 1994 – 2000 yılları arasında  Adalet Bakanlığı’nda kurum 
hekimi olarak görev yaptı (mecburi hizmet). 2000 – 2005 yılları arasında 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Asistanı olarak 
çalıştı. 2006 – 2009 yılları arasında Birecik Devlet Hastanesi’nde Başhe-
kim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. Laparoskopik Cerrahi 
eğitimi için bir süre Fransa  - Strasburg’da bulundu. Travma Cerrahisi, 
Endokrin ve Meme Cerrahisi, Kolon - Rektum Cerrahisi ile ilgilenmekte 
olup, Türk Cerrahi Derneği ve Endokrin Cerrahisi Derneği, Ulusal Trav-
ma ve Acil Cerrahi Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan Opr. Dr. 
Gürer, Ocak 2010 itibariyle Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde görev 
yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. 

1980 GAZIANTEP doğumlu olan Opr. Dr. Aksoy, ilk, orta ve lise eğitimini 
Gaziantep’te tamamladı. 1997 – 2000 yılları arasında Cumhuriyet Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nde, 2000 – 2003 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. 2003 – 2005 yılları arasında Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Opr. Dr. Aksoy, 2005 – 2011 
yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihtisasını tamamla-
yarak, Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Mecburi hizmetini 2011 – 2012 yıllarında 
Cizre’de yapan Opr. Dr. Aksoy, Kasım 2012 itibariyle Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak hasta kabul etmektedir. 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. 

1980 YILINDA Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyon’da, lise 
öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1997 – 2003 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. 2003 – 2008 yıl-
ları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini ta-
mamladı. Askerlik görevinin ardından mecburi hizmetini Diyarbakır Çer-
mik Devlet Hastanesi’nde yapan ve Kasım 2011 tarihi itibariyle Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmaya 
başlayan Dr. Uysal, evli ve iki çocuk babasıdır. Perianal bölge hastalık-
larının (kıl dönmesi, makat çatlağı, hemoroid) ameliyatsız tedavileriyle 
ilgilenmektedir. Özellikle endoskopi, laparoskopik cerrahi, acil cerrahi 
girişimleri mesleki ilgi alanlarıdır. Türk Cerrahi Derneği üyesidir ve İngi-
lizce bilmektedir.

Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER

Opr. Dr. Başar AKSOY

Opr. Dr. Erdal UYSAL
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Kış mevsiminde özellikle lodoslu havalarda kömür sobasın-
dan sızan karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenmelerde artış 
görülmektedir. Bu zehirlenmelere karşı gerekli tedbirlerin alın-
ması ise büyük önem taşımaktadır.

OĞUK HAVALARIN etkisini sürdürdüğü 
şu günlerde, özellikle lodos rüzgarlı hava-
larda kömür sobasından sızan karbonmo-
noksit gazına bağlı zehirlenmelere karşı 
dikkatli olunmalı. Bu  konuda az bilinen 

kavram ve durumlara açıklık getirmek gerekir. Bir 
şofben zehirlenmesinin mekanizması soba zehirlen-
mesinden farklı olabilir. Ayrıca acil zehirlenmeler 
dışında kronik olarak karbonmonoksite maruz kalan 
iş grupları da vardır. Bunlar arasında trafik polisleri, 
itfaiye çalışanları, kapalı garajlarda çalışanlar, çelik 
endüstrisi çalışanları, boya temizleme işlerinde faali-
yet gösterenler, kalorifer kazanı dairesinde çalışan-
lar ile otomobil tamircileri meslek olarak risk altında-
ki kişilerdir. Ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmeleri 
çocuklar, yaşlılar, kalp hastalan, akciğer hastaları ve 
anemik hastalar ile gebe kadınlarda daha çok risk 
teşkil etmektedir.

KARBONMONOKSIT NEDIR?

Karbonmonoksit kömür, petrol, doğalgaz ve odun 
gibi yapısında “karbon” bulunan yakıtların tam ola-
rak yanmaması sonucu oluşan ve bu yakıtların yan-
ması sonucu meydana gelen dumanda yer alan bir 
gazdır. Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuzdur, 
solunması herhangi bir irritasyona neden olmaz. 

KARBONMONOKSIT ZEHIRLENMESI NASIL 
OLUŞUR?

Yukarıda belirtilen yakıtların kullanıldığı yerlerdeki 

S

Dr. Mehmet DOKUR

Acil Tıp Uzmanı

Kış ayı ile karşılaşılan sessiz tehlike

SOBA ZEHİRLENMELERİ

Hem ev, işyeri 
gibi kapalı 

ortamlarda ve hem 
de dış atmosfer 
havasında çok 
düşük miktarda 
karbonmonoksit 
bulunur. Büyük 

şehirlerin 
havasında bulunan 

karbonmonoksit 
miktarı kırsal 

alandakine göre 
çok daha fazladır.
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baca sistemlerinin iyi çekmemesi, 
yangınlar ve araçların kapalı garaj-
larda çalıştırılması gibi durumlarla, 
rüzgarlı ve fırtınalı havalarda kar-
bonmonoksit birikimi olabilmekte-
dir. Böyle yerlerde uzun süre kalan 
kişiler de bu gazı soluduğundan ze-
hirlenmeler ortaya çıkabilmekledir.

SOBALAR NEDEN ÖLDÜRÜR?

Halk arasında sobadan ölüm ola-
rak bilinen olay aslında bir karbon-

monoksit zehirlenmesidir. Karbon-
monoksit zehirlenmesi, kömür ve 
odun sobaları, şofben, kombi, boru-
suz soba, ocak, fırın, mangal  gibi 
ısınma sistemlerinde sıvı veya katı 
yakıtların tam olarak yanmaması 
sonucu ortaya çıkar.

SOBALARA BAĞLI ÖLÜMLER 
NEDEN UYKUDA OLUR?

Karbonmonoksit solunması özellik-
le uyku sırasında öldürücüdür, çün-

kü bu gaz renksiz, kokusuz olduğu 
gibi irritan da değildir ve akciğer-
lerden kolayca emilir. Uyuyan bir 
insanın bu gazı soluduğunun farkı-
na varması imkansızdır.

NORMAL HAVADA 
KARBONMONOKSIT
BULUNUR MU?

Hem ev, işyeri gibi kapalı ortam-
larda ve hem de dış atmosfer ha-
vasında çok düşük miktarda 
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• En önemlisi korunma önlemlerine uymaktır.
• Sobanın veya kombinin kurulu olduğu odada yatılmamalıdır. 
Yatmak zorunluluğu varsa, yatmadan önce soba mutlaka 
söndürülmelidir. Yatarken, yanmakta olan kömür koru üzerine 
taze kömür koymak çok tehlikelidir.
• Yatarken baş sobadan en az 2 metre uzakta olmalı ve odanın 
kapısı hafifçe açık tutulmalıdır.
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karbonmonoksit bulunur. Büyük şehirlerin ha-
vasında bulunan karbonmonoksit miktarı kırsal 
alandakine göre çok daha fazladır.

KARBONMONOKSITIN VÜCUDUMUZA 
ETKILERI NELERDIR?

Soluduğumuz havada bulunan karbonmonok-
sit kanda hemoglobin ile birleşerek karboksi-
hemoglobin meydana getirir. Karboksi-hemog-
lobin, hem dokulara oksijen taşınmasını ve hem 
de dokuların oksijeni kullanmalarını bozar.

SAĞLIKLI INSANLARIN KANINDA 
KARBONMONOKSIT VAR MIDIR?

Sağlıklı insanların kanında yüzde 1-3 oranında 
karboksi-hemoglobin vardır. Bunun sağlığımız 
üzerine her hangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Karbonmonoksitin bir kaynağı da sigara du-
manıdır. Sigara içenlerin kanındaki karboksi-
hemoglobin miktarı yüzde 10-15’e kadar çıka-
bilir.

KARBONMONKSIT ZEHIRLENMESI 
NASIL MEYDANA GELIR?

Zehirlenme bulguları, solunan gazın miktarı-
na ve soluma süresine bağlı olarak akut ya da 
kronik olabilir. Belirtiler, her zaman karboksi-
hemoglobin düzeyleri ile orantılı değildir, kan-
daki çözünmüş karbonmonoksit düzeyleri de 
önemlidir.

ZEHIRLENMENIN DERECELERI
VAR MIDIR?

Kandaki karboksi-hemoglobin düzeylerine 
göre, hafif, orta ve ağır zehirlenmeler vardır. 
Karboksi-hemoglobin düzeyi yüzde 20-30 ise 
hafif, yüzde 30-50 ise orta ve yüzde  50-60 ise 
ağır zehirlenmeden bahsedilir. Karboksi-he-
moglobin düzeyi yüzde 60’ın üzerinde ise ölüm 
ihtimali çok yüksektir.

CO Zehirlenmesinin Klinik Özelikleri:
CO zehirlenmesinin işaret ve semptomları bir 

çok sistemi tutmaktadır. Klinik işaret ve semp-
tomlar da, CO dozuna (% COHb düzeylerine) 
ve maruziyet süresine bağlı olmaktadır. 

ZEHIRLENME BELIRTILERI NELERDIR?

Uyanık bir insanda baş ağrısı, baş dönmesi, 
halsizlik, bulantı, kusma, konsantrasyon güç-
lüğü, nefes darlığı, çarpıntı, karın ağrısı, kas 
krampları, epilepsi (sara) nöbetleri, şuur bo-
zukluklarından komaya kadar giden belirtiler 
vardır.
Uyuyan bir insan bunların hiçbirinin farkına va-
ramaz ve ölüme kadar ilerleyen derin bir ko-
maya girer.
Karbonmonoksit zehirlenmesinin tipik bulgusu, 
dudakların kiraz kırmızısı bir renk almasıdır.

KARBONMONOKSIT  
ZEHIRLENMESININ KLINIK 
ÖZELLIKLERI  NELERDIR?

Çok Hafif (% 5-10) : Belirgin bir semptom izlen-
mez, fakat testlerle psikolojik bozukluklar sap-
tanabilir. 
Hafif  (% 10-20) : Yoğun eksersizde nefes dar-
lığı, baş ağrısı, halsizlik, görme keskinliğinde 
azalma. 
Orta   (% 20-40) :  Ciddi baş ağrısı, uyku hali, 
yargılama ve görme bozuklulukları, bulantı, 
kusma, halsizlik, artmış solunum hızı, kalp ritim 
bozuklukları.  
Ciddi  (%40-60) :  Bayılma, şuur bulanıklığı, ka-
sılmalar, felçler. 
Çok Ciddi  (%60-70) :  Koma, birkaç dakika 
içinde ölüm. 

KARBONMONOKSIT ZEHIRLENMELERI 
BAŞKA HASTALIKLARLA 
KANŞTIRILABILIR MI?

Karbonmonoksit zehirlenmesinin, bazı sinir sis-
temi hastalıkları, kalp krizi ve kalp ritim bozuk-
lukları, ilaç ve alkol zehirlenmeleri, depresyon 
gibi ruhsal problemler ve gıda zehirlenmeleri-
nin yanı sıra, karın (batın) ve kafa travmaları ile 
de karıştırılabileceği unutulmamalıdır.

Tedavi, hastanın durumuna ve karboksi-hemoglobin miktarına göre düzenlenir. 
Hafif ve orta derecedeki zehirlenmelerde, maske ile yüksek akımda yüzde 100 oksijen 
verilir. Özellikle yaşlı hastaların kalp, akciğer ve beyin fonksiyonları açısından 
yakından takipleri gerekir. Ağır zehirlenme belirtileri gösterenlerin özel odalarda 
hiperbarik oksijen ile tedavileri gerekir.
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SOBA ZEHIRLENMELERINDE 
ILKYARDIM NASIL YAPILIR?

Kömür sobasından sızan karbon-
monoksit gazına bağlı bir zehirlen-
me  belirleri olan hastalar, öncelikle 
zehirli gazın olduğu ortamın yeterli 
havalandırması yapılarak  havadar 
bir ortama doğru hemen tahliye edil-
mesi gerekir. Kurtarıcının da aynı 
ortamdan etkilenmemesi için önce-
likle  ortamın yeterli oksijenasyonunu  
sağlayıp sonra yaralıları ortamdan 
uzaklaştırması daha uygun olur. Bu 
hastaların tedavisinin mutlaka bir 
sağlık kuruluşunda tamamlanması 
gerektiği için sonraki ya da eş za-
manlı  adım olarak 112 veya en yakın 
acil ambulans hizmetlerinin aranma-
sı ve çağrılması önemlidir. Ortamdan 
kurtarılan hastaların hayati bulgula-
rının kontrol edilmesi gerekir. Suni 
solunum ya da dolaşım desteği ge-
rekiyorsa, acil yardım ekibi gelinceye 
kadar, ilkyardım bilgisi olan   kişiler-
ce yapılmalıdır. 

KARBONMONOKSIT 
ZEHIRLENMESININ KLINIKTE 
TEDAVISI NASILDIR?

Tedavi, hastanın durumuna ve kar-
boksi-hemoglobin miktarına göre 
düzenlenir. Hafif ve orta derecedeki 
zehirlenmelerde, maske ile yüksek 
akımda yüzde 100 oksijen verilir.
Özellikle yaşlı hastaların kalp, akci-
ğer ve beyin fonksiyonları açısından 
yakından takipleri gerekir.
Ağır zehirlenme belirtileri gösterenle-
rin özel odalarda hiperbarik oksijen 
ile tedavileri gerekir.
CO e maruziyet hikayesi olan bir has-
tada klinik tablo esas kararda birin-
cil faktördür; COHb düzeyleri ikincil 
olarak dikkate alınmalıdır. Hiperba-
rik odaların pahalı olması ve sınırlı 
sayıda bulunması nedeniyle, özellik-

le oldukça ağır tablolarda hastanın 
HBO merkezine tahliyesi kararını 
vermek her zaman kolay olmamak-
tadır. Hiperbarik oksijen merkezleri 
ülkemizde az sayıda bulunmaktadır. 
CO zehirlenmelerinde; COHb i %40 
üzerinde olan ve anormal bulgular 
izlenen hastalar, COHb i %20 üzerin-
de olan hamile kadınlar, şuur kaybı 
olan hastalar, gerekli koordinasyon 
sağlandıktan sonra hasta derhal en 
seri vasıta ile (uçak, helikopter vs.) bu 
merkezlere ulaştırılmalıdır. 

SOBA ZEHIRLENMELERINE 
KARŞI ÖNLEMLER

Soba zehirlenmeleri bazı kurallara 
dikkat edilerek önlenmesi mümkün 
olan kazalardır.
Bunlar soba ve kullanılan yakıtın se-
çiminden başlayarak, sobanın ku-
rulması, yakılması, baca temizliği ile 
ilgili kurallardır ve herkes tarafından 
bilinmesi gerekir.

SOBA KURARKEN DIKKAT 
EDILMESI GEREKEN 
ÖZELLIKLER

• Soba, ısıtılacak odanın büyüklü-
ğüne uygun olmalı ve TSE damgası 
taşımalıdır. Oksijen eksilme sensörü 
bulunmayan sobalar ve piknik tüple-
rine takılan ısıtıcılar evlerde ve iş yer-

Odun 6 ay önceden 
alınmalı ve yağmur 
almayacak ve odun 

kümesinin arasından 
rahatça hava geçecek 

şekilde istiflenerek 
iyice kuruması 
sağlanmalıdır.

Daha temiz yanan 
meşe, akçaağaç, 

kayın, dişbudak, ceviz 
ağacının odunları 
tercih edilmelidir.

Karbonmonoksit kömür, petrol, doğalgaz ve odun gibi yapısında 
“karbon” bulunan yakıtların tam olarak yanmaması sonucu 
oluşan ve bu yakıtların yanması sonucu meydana gelen dumanda 
yer alan bir gazdır. Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuzdur, 
solunması herhangi bir irritasyona neden olmaz.
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lerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Soba kurmadan önce baca temiz-
liği yapılmış olmalıdır.
• Fazla dirsek kullanmaktan kaçın-
malıdır (En fazla 2 dirsek)
• Yatay borular bacaya yüzde 10 
eğimle yükseltilmeli, boru bacaya 
fazla sokulmamalıdır.
• Dirsek ve boru ekleme yerleri ve 
baca giriş ağzı hava sızdırmaz ol-
malıdır.

SOBA KULLANMA 
TALIMATLARINA DIKKATLE 
UYULMALIDIR

• Kömür ve odun sobaları üstten ya-
kılmalıdır.
• Sobanın iyi çalışıp çalışmadığını 
anlamak için sobanın üst kısmına 
bir yüzey termometresi yerleştirile-
rek soba içindeki ateşin derecesi 
izlenir. Yüzey ısısı 150-250 derece  
arasında ise soba etkili çalışıyor ve 
odun tam yanıyor demektir.
• Soba katalitik ise katalizörün te-
miz olduğu ve bypass valfının ser-
bestçe çalışıp çalışmadığı kontrol 
edilmelidir.
• Bacasız sobalarda alev sarı renk-
te ise soba derhal kapatılmalıdır, 
çünkü ya sobanın bir arızası vardır 
veya odada yeterli hava yoktur.
• Soba kurulurken profesyoneller-
den yardım istenmelidir.

• Sobalar duvarlardan 1-1,5 metre 
uzakta olmalıdır.
• Borular bacaya fazla sokulmama-
lıdır.
• Verimli yanma için, sobalar gün-
lük temizlenmeli, küllük dolmadan 
boşaltılmalı, küllük kapağı sık sık 
açılmamalıdır.

DOĞRU ODUNUN SEÇILMESI

• Odun 6 ay önceden alınmalı ve 
yağmur almayacak ve odun küme-
sinin arasından rahatça hava geçe-
cek şekilde istiflenerek iyice kuru-
ması sağlanmalıdır.
• Daha temiz yanan meşe, akçaa-
ğaç, kayın, dişbudak, ceviz ağacı-
nın odunları tercih edilmelidir.
• Asla, yeşil, ıslak, boyalı veya işlen-
miş odunları yakılmamalıdır. Tutkal, 
kimyasal madde içeren odunları, 
plastik, çöp, renkli kağıtlar da yakıl-
mamalıdır.

BACA TEMIZLIĞINE DIKKAT

• Baca çatıdan itibaren en az 1 met-
re yükseklikte olmalıdır
• Kömürlü ve odunlu sobaların 
bacaları yılda iki kere, gazyağı ve 

LPG’li sobalarınki ise yılda bir kere 
temizlenmelidir.
• Bacalar en yakın yüksek binadan 
veya engelden 6 metre uzakta ol-
malıdır.
• Bacalarda mutlaka baca başlığı 
bulunmalıdır.

ÖNEMLI  NOTLAR!

• En önemlisi korunma önlemlerine 
uymaktır.
• Sobanın veya kombinin kurulu 
olduğu odada yatılmamalıdır. Yat-
mak zorunluluğu varsa, yatmadan 
önce soba mutlaka söndürülmeli-
dir. Yatarken, yanmakta olan kömür 
koru üzerine taze kömür koymak 
çok tehlikelidir.
• Yatarken baş sobadan en az 2 
metre uzakta olmalı ve odanın kapı-
sı hafifçe açık tutulmalıdır.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazına bağlı bir 
zehirlenme  belirleri olan hastalar, öncelikle zehirli gazın olduğu 
ortamın yeterli havalandırması yapılarak  havadar bir ortama doğru 
hemen tahliye edilmesi gerekir. Kurtarıcının da aynı ortamdan 
etkilenmemesi için öncelikle  ortamın yeterli oksijenasyonunu  
sağlayıp sonra yaralıları ortamdan uzaklaştırması daha uygun 
olur. 

Yararlanılan  kaynaklar
1. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta 
(Mynet)
2. Prof.Dr. M.Kemal IRMAK
(Hekimce.com)
3. Sağlık Bakanlığı Zehir Danışma 
Merkezi/Karbonmonoksit 
Zehirlenmeleri Broşürü
(http://uzem.rshm.gov.tr/halka-
yonelik-bilgiler/47.html)
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Doğru bilinen

yanlışlar

YANLIŞ

BITKI ÇAYI SINIRSIZ 
IÇILEBILIR

Bitki çaylarının mucize gibi görülüp 
sınırsız tüketilmesi oldukça 

yanlıştır. Bazı türlerin aşırı tüketimi 
vücutta kalsiyum atımına ve kemik 

erimesine, bazı türler kalıcı bağırsak 
problemlerine neden olabilir. 

Örneğin çok iyi bir antioksidan olan 
ve metabolizmayı hızlandıran yeşil 
çayı önerirken bile bazı noktalara 
dikkat edilmelidir. Hipotansiyonu 

olanlar, kalp aritmisi yani ritim 
bozukluğu olanlar, hipertroidi 

olanlar yeşil çay tüketirken dikkatli 
olmalıdırlar. 

TEK TIP BESLENMEDE, MUCIZELER ARAMAK

Lahana çorbası, keten tohumu, meyve diyetleri, limon suyu ve benzeri tek 
tip, şok diyetler veya bir besinin mucizevi hale getirilmesi 

yanlış uygulamalardır. Yeterli ve dengeli beslenmeyi 
bir “puzzle”a benzetirsek, tüm besin gruplarından 

yeterli ve dengeli oranlarda almamız gerekir. 
Herhangi bir besinin faydası da ancak bu puzzle 

içinde minik parçalar değerindedir. Yine tek tip 
beslenmede de hızlı kilo verilir ve su-kas kaybı 

yaşanır.

SU–KAS KAYBININ ZARARLARI; 
Vücudumuzun büyük bir bölümünü 

oluşturan, “Su kütlesi” hemen geri gelip 
artabilir. Kas kaybı durumunda ise 

maalesef, yüzde çökme oluşur. 
Vücudun çalışan işçileri olan 

kas kütlesi azaldığı için 
metabolizmanın yavaşlar. 

Hatalı diyet nedeniyle 
maalesef kişi kilo alma 

adayı haline gelir.
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YANLIŞ

YANLIŞ

DIYET YAPARKEN HER ŞEY YASAK 

Beslenme sosyal bir ihtiyaç olduğu için herhangi 
bir sağlık sorunu olmadığı sürece (diyabet, alerji, 

hipertansiyon vb.) besinlere yasak koymak mutsuzluk 
yaratır. Bu nedenle, sınırlı tüketmemiz gereken 

besinlerin bilincinde ama yasakların yer almadığı 
bir beslenme sistemi kullanılmalı ve vücutta denge 

sağlanmalıdır. En önemlisi de diyet yapan insan cezalı 
değildir. Tüm besinler yenebilir. Patates, havuç, mısır, 
bezelye, muz, incir, üzüm, kavun, karpuz, sütlü tatlılar, 
hatta çikolata bile, zorunluluk nedeniyle yasaklamak 
gerekmiyorsa, miktar, sıklık ve gerekiyorsa yanında 

dengeleyici unsur eklenerek yenebilir. 

1 HAFTADA 4-5 KILO 
VERMELIYIM

Literatürde ve diğer tüm 
bilimsel kaynaklarda kilo 

kaybı hızının haftada, vücut 
ağırlığına göre orantılı olarak 

ortalama yarım ile 1,5 kilo 
arasında olması önerilir. 
Bu değerlerin üzerinde 

kayıp olması durumunda 
ilk sorgulanacak madde, 
kilonun hangi kütleden 

olduğudur. Bir haftada büyük 
miktarlar verilebilir fakat 
bu sağlıklı olmaz. Çünkü 

vücudunuzdan 1 gram yağ 
kaybettiğinizde, 1 gram kilo 
verirsiniz, fakat 1 gram kas 
kaybı 3,7 gram kilo verdirir. 
Çünkü 1 gram kas 2,7 gram 

su tutar. Bu nedenle diyet 
sırasında toplam 1,5-4 kilo 
arası su ve ödem azalması 

da beklenir ama hızlı 
bir şekilde büyük kilolar 

veriliyorsa, burada aşırı su ve 
kas kaybı söz konusudur.  
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DIYAMANLI olan ancak 
yaşamını Gaziantep’te 
sürdüren öğretmen Ha-
san Yıldırım (35) ile Kah-

ramanmaraşlı hemşire Hatice 
Borçalan (36), hayata yeniden gü-
lümseyerek bakabilmenin mutlulu-
ğunu yaşıyor.
Hastanemiz Genel Müdürü Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım, Organ Nakli 
Merkezi’nde bir öğretmen ve bir 
hemşireye, Kilis’te beyin ölümü ger-
çekleşen hastadan alınan böbrek-
lerin nakledildiğini söyledi.
Nakillerin başarıya ulaşmasından 
hasta ve hasta yakınları kadar  Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi olarak 
kendilerinin de büyük mutluluk duy-
duğunu vurgulayan  Dr. Yıldırım, 
“Merkezimizde yapılan nakillerin 
yüzde 55’i kadavradan gerçekleşti-
rildi” dedi. 
Organ Nakli Merkezi Başkanı Doç. 
Dr. Necmettin Güvence ise kadav-
radan organ naklinde tıbbi kriterler 

gözetilerek nakil yapıldığını anım-
sattı.
Doç. Dr. Güvence, “İki hastamızdan 
öğretmen Hasan Yıldırım’ın toplu-
mu aydınlatacak, bilgilendirecek 
biri olması, meslektaşımız Hatice 
Borçalan’ın ise topluma sağlık ala-
nında hizmet sunması benim için 
son derece anlamlı. Öğretmenimiz 
ve hemşiremizin ikinci hayatlarında 
da başarılı hizmetler vermelerini di-
lerim” diye konuştu. 
“Hastalarımız çok şanslı. Bu has-
taneyi kuranlardan yönetenlere 
kadar herkese hastalar adına te-
şekkür ediyorum” diyen Doç. Dr. 
Güvence, hastalardan hiçbir ek üc-
ret alınmadığını ve nakil gerçekleş-
tirilen hastaların tamamının yaşadı-
ğını söyledi.

HASTALARIN SEVINCI
 
Öğretmen Hasan Yıldırım, 4 yaşın-
da böbreklerinde taş olduğunun 
anlaşıldığını ve 25 yıl ilaçlı tedavi 
gördüğünü, ancak 2005 yılında 2 
böbreğinin de iflas ettiğinin anlaşıl-
dığını belirtti.
Bunun üzerine diyalize girmeye 
başladığını, bir süre önce de Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi Nefroloji 
Uzmanı Dr. Erkan Mahsereci’nin il-
gisiyle aynı hastanenin Organ Nakli 
Merkezi’ne kayıt yaptırdığını kayde-
den Yıldırım, şöyle devam etti:
“Haftada 3 gün 4’er saat diyalize 
giriyordum. Kaderci bir yapım var. 
Kayıt yaptırana kadar çevremden 
duyduklarımdan dolayı böbrek nak-
line hiç sıcak bakmıyordum. Hep 
‘nakil yaptıracağıma, diyalize gi-

İki hasta hayata yeniden tutundu

A Hastanemiz Organ Nakli Merkezi’nde kadavradan gerçekleştirilen 
başarılı böbrek nakilleriyle iki hasta daha hayata  tutundu. 
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rerim’ diye düşünüyordum. Kaydı 
yaptırmaya geldiğimde Organ Nak-
li Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necmet-
tin Güvence’nin yaklaşımı beni çok 
rahatlattı. Bir gece telefonum çaldı 
ve kadavradan böbrek çıktığı için 
hastaneye gelmem istenildi. Ne olur 
ne olmaz diye hep kendime ‘olur-
sa iyi olur, olmazsa da ne yapalım’ 
diye telkinde bulunuyordum. 
Naklin gerçekleşmesi sonrasında 
hayatımı yeniden düzenliyorum. Ar-
tık diyaliz yok. Her diyalizden sonra 
kendimi 15 – 20 kilometre koşmuş 
kadar yorgun hissediyordum. 4 ço-
cuğum var. Artık onlarla gönlümce 
oynayabileceğim, istediğim kadar 
zaman geçirebileceğim. Aldığım 
hizmetin tarifi yok. Herkesten Allah 
razı olsun. Ben bir öğretmenim, ar-
tık okulumda ve çevremde insanla-
rın organ bağışı konusunda bilinç-
lenmesi için çaba göstereceğim.”

KABUS SONA ERDI

Kahramanmaraşlı hemşire Hatice 
Borçalan ise 14 yıldan beri böbrek 
hastası olduğunu, bir yıllık ilaç te-
davisinin ardından diyalize girmeye 
başladığını bildirdi.
Borçalan, 13 yıl önce nakil için 
Ankara’da kayıt yaptırdığını ve o ta-

rihten beri de diyalize girdiğini vur-
gulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu süreçte birkaç kez ölümle yüz 
yüze geldim. Bir çocuğum var. Sı-
kıntılarla geçen 13 yılın ardından 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 
Organ Nakli Merkezi’nin hizmet 
vermeye başladığını öğrendim ve 
3 ay önce kayıt yaptırdım. Haftada 
3 gün 4’er saat diyalize giriyordum. 
Umudumu kesmiştim ve ‘artık bana 
böbrek çıkmaz’ dediğim bir zaman-
da arandım ve kadavradan böbrek 
çıktığının haberini aldım.
Heyecandan ne yapacağımı şaşır-
dım. Elimde telefonla oda, oda do-
laşmaya başladım. Eşimi aradım 
ve hemen yola çıktık. Hastaneye 
geldiğimizde o kadar sıcak ve sa-
mimi karşılandık ki, umarım böbrek 
bana uyar ve burada ameliyat olu-
rum diye düşündüm. Organ Nakli 
Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necmet-
tin Güvence, ismi gibi güven veren 
bir doktor. Böbreğin bana uyduğu 
ve naklin yapılacağı söylendiğinde 

inanamadım. Adeta rüyada gibi-
yim.”
“O kadar büyük sıkıntılar yaşadım 
ki, anlatılır gibi değil. Eşim hep des-
tek oldu ama oğlum beni her zaman 
hasta halimle gördü” diyen Borça-
lan, duygularını şöyle dile getirdi:
“Oğlum, ‘18 yaşına geldiğimde böb-
reğimi sana vereceğim’ diyordu.
Çok şükür gerek kalmadı. Böbreği-
min olduğunu düşünmek çok güzel 
bir duygu. Haftada 3 gün diyalize 
giriyordum. Artık boş zamanım ola-
cak ve oğluma yeterince zaman ayı-
rabileceğim.”
Emel Ersoy da (33) ablasının yıllar-
dır böbrek rahatsızlığı dolayısıyla 
tatillerini tedavilerine ayırdığını ve 
aylarca ailesinden ayrı kaldığı dö-
nemleri yaşadığını kaydetti.
Emel Ersoy, ablasının artık ailece 
tatil yapabilecek olmasına sevin-
diğini ifade ederek, kendilerine bu 
mutluluğu yaşatan herkese teşek-
kür etti.

Kahramanmaraşlı hemşire Hatice Borçalan, “birkaç kez ölümle yüz 
yüze geldim. Bir çocuğum var. Sıkıntılarla geçen 13 yılın ardından 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde Organ Nakli Merkezi’nin 
hizmet vermeye başladığını öğrendim ve 3 ay önce kayıt yaptırdım. 
Haftada 3 gün 4’er saat diyalize giriyordum. Umudumu kesmiştim 
ve ‘artık bana böbrek çıkmaz’ dediğim bir zamanda arandım ve 
kadavradan böbrek çıktığının haberini aldım.”
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Hastanemizde halka açık konferanslar kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Opr. Dr. İbrahim Halil Özdurak tarafından, “Gebelikte Tarama Testleri” konusu anlatıldı.

“İleri anne yaşı önemli bir risk faktörü”

PR. DR. ÖZDURAK, sağ-
lıklı bir gebeliğin önemine 
dikkat çekerek, gebelikte 
yapılan tarama testleri-

nin amacının herkesin sağlıklı ço-
cuk sahibi olabilmesi için gebeliğin 
mümkün olan en erken evresinde 
anomalili bebeği saptamak olduğu-
nu  belirtti. 

Opr. Dr. Özdurak, halk arasında 

“ikili, üçlü, dörtlü tarama testleri” 
olarak bilinen prenatal (doğum ön-
cesi)  tarama testlerinde ana pren-
siplerle ilgili olarak şunları söyledi:

‘’Bu testlerde ana prensip ultraso-
nografi ile fetusun muayenesine 
ilave olarak anneden alınan kan 
örneğinde, bebekte en sık görüle-
bilecek genetik hastalıklar ve nöral 
tüp defekti riskinin hesaplanması-

na dayanır. Böylece özellikle down 
sendromlu çocuk sahibi olma açı-
sından yüksek riske sahip gebe po-
pülasyonu tespit edilerek ileri teşhis 
yöntemleri uygulanabilecektir.”

Prenatal tarama testlerinin bebeğin 
down sendromu, edwards send-
romu gibi bazı genetik hastalıklar 
açısından taranması amacıyla ge-
liştirilmiş kan testleri olduğunu 

O
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anlatan Opr. Dr. Özdurak, “Ayrıca nöral tüp 
defekti (omurga açıklıkları) olarak bilinen bir 
grup sinir sistemi hastalıkları da yine bu test-
lerle taranabilmektedir. Bu testler ekonomik 
ve kolay ulaşılabilen testlerdir. Anne kanın-
dan çalışıldıkları içinde herhangi bir düşük 
riski taşımaktadırlar” dedi.

Down sendromunun yenidoğan bebeklerde 
en sık görülen kromozomal hastalık olduğu-
nu ve ortalama 800 doğumda 1 görüldüğünü 
bildiren Opr. Dr. Özdurak, şunları kaydetti:

“20 yaş altında 1700 doğumda bir görülür-
ken, 40-45 yaş arası doğumlarda 70 doğum-
da bir görülmektedir. Dolayısıyla ileri anne 
yaşı önemli bir risk faktörü olarak karşımıza 
çıkmaktadır.’’

‘’IKILI TEST TARAMA TESTLERI 
ARASINDA EN DEĞERLI OLANIDIR’’

Prenatal tarama testleri içerisinde en erken 
dönemde yapılan ve risk hakkında en de-
ğerli bilgiyi sunan testin ikili test olduğunu 
anımsatan Opr. Dr. Özdurak, bu konuda şu 
bilgileri verdi:

“11. ve 14. gebelik haftaları arasında kadın 
doğum uzmanı tarafından bebeğin ense ka-
lınlığı ölçümü yapılır, takiben anneden alı-
nan kanda free b hcg ve PAPP- A değerleri 
bakılır. Daha sonra bu değerler anne yaşı ile 
de birleştirilerek yukarıda bahsettiğimiz ge-
netik hastalıklar açısından bir risk hesapla-
ması yapılır. Risk 1/250 den küçük ise aileye 
bebeğin risksiz grupta olduğu anlatılarak ru-
tin takibe devam edilir. Risk 1/250 den büyük 
ise kesin tanı koyabilmek için amniyosentez 
gibi ileri girişimsel işlemlere ihtiyaç duyula-
caktır.” 

Üçlü testte yine ultrasonografi ile fetusun 
yaşı belirlendikten sonra anneden alınan 
kanda hCG, AFP ve Estriol çalışılarak risk 
tayinin yapıldığını anlatan Opr. Dr. Özdurak, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:

‘’Dörtlü testte ise bunlara ilave olarak anne 
kanında inhibin A seviyesi çalışılır. İkili testte 
down sendromu olgularının yüzde 90’ı sap-
tanabilirken, üçlü testte yüzde 60-70’i,  dörtlü 
testte ise yüzde 80-85’i saptanabilmektedir.

Ayrıca ikili test daha erken gebelik haftasın-
da yapıldığı için daha erken dönemde ano-
malili bebeğin tespitine olanak tanır. Bütün 

bunlardan da anlaşılacağı üzere ikili test 
tarama testleri arasında en değerli olandır. 
Üçlü ve dörtlü testin ikili teste üstünlüğü ise 
fetusta nöral tüp defekti açısından da tara-
ma yapabilmesidir. Ancak iyi bir ultrasonog-
rafi muayenesi bu üstünlüğü ortadan kaldı-
rabilmektedir.” 

Opr. Dr. Özdurak, bu testlerin hepsinin birer 
olasılık testi olduğunun unutulmaması gerek-
tiğini vurgulayarak, riskin düşük çıkmasının 
fetusta down sendromunun kesinlikle olma-
dığı anlamına gelmediği gibi, riskin yüksek 
çıkmasının ise fetusun down sendromlu ol-
duğunu göstermeyeceğini sözlerine ekledi.

Risk 1/250 den küçük ise aileye bebeğin risksiz grupta 
olduğu anlatılarak rutin takibe devam edilir. Risk 1/250 
den büyük ise kesin tanı koyabilmek için amniyosentez 
gibi ileri girişimsel işlemlere ihtiyaç duyulacaktır.
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Prof. Dr. Doral: “Dizlerinize iyi davranın” 
Hastanemizde gerçekleştirilen halka açık konferanslar dizisi kapsamında, “Diz Kıkırdak 

Hastalıkları (Kireçlenme) ve Güncel Tedavisi” konusu anlatıldı.

ONFERANSIN açılış ko-
nuşmasını yapan Genel 
Müdürümüz Dr. Yusuf Ziya 
Yıldırım, tüm konuşma-

cı ve katılımcıları hastanede gör-
mekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi Ortopedi ve Travmatolo-
ji Bölümü’nün bugüne gelmesinde 
katkıları olan herkese teşekkür etti. 

Dr. Yıldırım, “Başarı bir ekip işidir 
ve biz Özel Sani Konukoğlu Has-
tanesi olarak başarılı bir ekibiz” 
dedi.

Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Başkanı Prof. 
Dr. Mahmut Nedim Doral, “Kıkırda-
sız da Yaşanabilir mi?” başlıklı su-
numunda, günümüzde diz kıkırdak 
hastalıklarında güncel tedavi yön-
temleri bulunduğunu söyledi.

Asıl meselenin insanın kendine iyi 
bakması olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Doral, “Dizlerinize iyi davranın. 
Çünkü ömür boyu beraber yaşaya-
caksınız” şeklinde konuştu.

Hastanemiz Ortopedi ve Travmato-
loji Uzmanı Opr. Dr. M. Cenk Can-
kuş da bu organizasyonun hastane-
lerinde gerçekleşmiş olmasından 
mutluluk duyduğunu söyledi.

Gelecekte de bu tür organizasyon-
lara ev sahipliği yapacaklarını an-

latan Opr. Dr. Cankuş, daha sonra 
Unikondiler Diz Artroplastisi konu-
sunda bilgi verdi.

Konferansta, Başkent Üniversitesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan 
Özkoç “Yüksek Tibial Osteotomi”, 
Gaziantep Üniversitesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Günhan Karakurum 
ise “Total Diz Protezi” hakkında su-
num yaptı. 

K
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ALKA AÇIK sağlık kon-
feransları kapsamında, 
Opr. Dr. Ahmet Orhan 
Gürer tarafından “Safra 

Kesesi Hastalıkları ve Pankreatit” 
konusunda sunum yapıldı. 
Safra kesesi, safra yolları ve pank-

reasın anatomik olarak ilişkili oldu-
ğunu ve patolojilerinin birbirini etki-
lediğini belirten Dr. Gürer, “Safra 
taşları toplumun genelini etkilerken 
buna bağlı gelişen komplikasyon-
lar bakımından da önemli yer tutar. 
Erken tanı ve teşhis önemlidir” dedi. 

Porselen ya da kalsisiye taş olu-
şan safra keselerinde yüzde 20–60 
kanser olasılığı bulunduğunu ifade 
eden Opr. Dr. Gürer, bu hastalarda 
şikayet olmasa bile ameliyatın çok 
önemli olduğunu vurguladı. 
Safra kesesi rahatsızlığıyla başvu-
ranların yüzde 20’sinin ani gelişen 
ve taşın kanalı tıkaması sonucu olu-
şan kese iltihabı yani akut kolesistit 
olduğunu hatırlatan Opr. Dr. Gürer, 

“Bu hastaların yüzde 10’unda sarı-
lık, kolonjit (dış safra yolları iltihabı) 
pankreatit (pankreasın iltihabı) gibi 
ağır komplikasyonlar görülür” diye 
konuştu.
Safra kesesi ve pankreas hastalık-
larının genel belirtileri, tanı metod-
ları ve tedavi yöntemleri hakkında 
bilgi veren Opr. Dr. Gürer, katılım-
cıların sorularını da yanıtladı.

Hastanemiz Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer, safra kesesi ve pankreas 
hastalıklarının toplumun genelini etkileyen hastalıklar olduğunu söyledi. 

“Safra kesesi ve pankreas hastalıkları 
toplumun genelini etkiler”
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Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Sever, kamuoyunda diz protez 
ameliyatları ile ilgili yanlış kanılar olduğunu belirterek, “Özellikle ileri osteoartritli (dizde ki-

reçlenme) hastalarda diz protez ameliyatlarında çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Hastanemizde 
gerçekleştirdiğimiz bu tür ameliyatlarda başarı oranımız yüksektir” dedi. 

OPR. DR. SEVER, halka 
açık sağlık konferansları 
kapsamında, “Dizde Kı-
kırdak Hastalıkları ve Diz 
Protez Ameliyatları” ko-

nusunu anlattı.
Dizde kireçlenme olarak bilinen 
“diz osteoartritinin” halk arasında 
tedavisinin olmadığına yönelik kanı 
olduğunu kaydeden Opr. Dr. Sever, 
bu soruna farklı aşamalarda gerek 
ameliyatsız gerekse ameliyat ile te-

davi uygulanabildiğini ifade etti.
Özellikle bölgemizde çok yaygın 
görülen bu rahatsızlıkta fizik mua-
yene ve radyolojik tetkiklerle tanı 
konulabildiğini açıklayan Opr. Dr. 
Sever, erken dönemde istirahat, 
ilaç tedavisi, diz içi enjeksiyonlar ve 
fizik tedaviden yarar görüldüğünü 
söyledi. 
Kıkırdak hasarını ileri derecede 
oluşmadığı durumlarda artroskopik 
ameliyatlar, bacak diziliminin bo-

zuk olduğu hastalarda artroskopik 
ameliyatlara ek olarak osteotomile-
rin (kemik düzeltme ameliyatlarının) 
yapıldığını bildiren Opr. Dr. Sever, 
şunları dile getirdi:
“Kıkırdak hasarının çok ileri oldu-
ğu hastalarda yarım veya tam diz 
protez ameliyatları uygulanır. Bu 
ameliyatların hemen hepsinde ge-
nel anestezi uygulanmaz. Bundan 
dolayı hastaların anestezi riski dü-
şüktür.’’

 “Diz protez 
ameliyatlarında çok iyi 
sonuçlar alınmaktadır”

O



HASTA MEMNUNIYETI
YÜKSEK 

Uygun hastalarda yarım protez uy-
gulandığı zaman son derece başa-
rılı sonuçlar elde edildiğini anımsa-

tan Opr. Dr. Sever, şunları kaydetti:

“Uygun hastalar tüm dizde kireçlen-
me olmayıp dizin yarısında kireç-
lenme olan hastalardır. Bu hastalar 
daha çok 40 – 60 yaş arası daha ön-

ceden çözümü bulunamayan has-
talar iken yarım protez ameliyatıyla 
başarıyla tedavi edilmektedir.

Diz protez ameliyatlarında hasta 
ameliyat sonrası anestezinin et-
kisi geçince kalkıp yürüyebilir. Bu 
ameliyatlarda yarım proteze göre 
iyileşme biraz daha uzun olmakla 
beraber orta dönem sonuçları ben-
zerdir. Tam protez ameliyatları dizi 
ileri derece kireçlenmiş hastalarda 
yapılmaktadır.

Özellikle ileri osteoartritli hastalar-
da diz protez ameliyatlarında çok 
iyi sonuçlar alınmaktadır. Hasta-
nemizde gerçekleştirdiğimiz bu tür 
ameliyatlarda başarı oranımız ve 
hasta memnuniyeti yüksektir.” 

Halk arasındaki diz protez ameli-
yatları ile ilgili yanlış kanının, an-
cak halkı doğru bilgilendirerek ve 
uygun hastalara doğru ameliyatlar 
uygulayarak kaldırılabileceğini an-
latan Opr. Dr. Sever, bu amaçla 
gerçekleştirilen halka açık konfe-
ransların çok iyi bir amaca hizmet 
ettiğini, sözlerine ekledi.
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ÜSSELDORF kentinde 
gerçekleştirilen fuara 
giden Hastanemiz Yö-
netim Kurulu Başkanı 

Gürkan Tural ve Genel Müdürü-

müz Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, tıbbi 
cihaz ve ekipmanları alanındaki 
son gelişmeleri izleme ve değer-
lendirme fırsatı buldu.
Fuar ziyaretine, hastanemiz Me-

sul Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim 
Nacak, Kardiyovasküler Cerrahi-
si Bölüm Başkanı Dr. Cemil Cahit 
Öğütmen ve Satın Alma Müdürü 
Akın Kalender de katıldı. 

Tıbbi Cihaz ve Ekipmanları Fuarı’na katıldık
Hastanemiz yöneticileri, Almanya’da düzenlenen ‘’Medica Tıbbi Cihaz ve Ekipmanları 

Fuarı’’nı ziyaret etti.

D

Kurucumuz Sani Konukoğlu’nu andık

Kurucumuz Sani Konukoğlu geçirdiği kalp rahatsızlığı 
sonucu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurta-
rılamayarak, 16 Ocak 1994’te vefat etmişti. 

Sani Konukoğlu’nun özverili çalışmaları, azmi ve müca-
deleciliği, SANKO Holding’in bugün Türkiye’nin önde 
gelen sanayi kuruluşlarından birisi olmasını sağlamış-
tır.

SANKO Holding’in kurucusu Sani Konukoğlu’nu 
(1929 – 1994), vefatının 19. yıl dönümünde 
saygı ve rahmetle andık. 
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Fuarda sağlık hizmeti sunduk
Gaziantep’te açılan ‘’9. Gıda, 
Gıda Teknolojileri ve Am-
balaj Fuarı (GAPFOOD)’’ 
ile ‘’4. Tarım, Tarım Tekno-
lojileri ve Hayvancılık Fuarı 
(GAPTARIM)’’nda, açtığımız 
stantta sağlık hizmeti verdik. 

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Mehdi Eker’in de katıldığı 
törenle açılan fuarda yer alan 
Hastanemiz standında, katılım-
cılara ve ziyaretçilere ücretsiz 
tansiyon ölçümü, şeker kontro-
lü hizmetleri sunuldu.
 
Fuara katılanların uğrak yeri 
olan stantta, hastanemizin ta-
nıtımı da yapıldı. 

Her yeni yıl insanlara yeni umutları, yeni sürprizleri ve yep-
yeni başlangıçları getirir. Hele sağlık çalışanıysanız, birçok 
mutlu ve mutsuz olaya bir arada şahit olursunuz.

“Merhaba 2013” kokteyli Biz de çalışanlarımıza 2013 yılının gü-
zellikler ve sürprizlerle dolu geçmesi 
dileğiyle, ‘’Yeni Yıla Merhaba’’ kokteyli 
verdik.

Kokteylin açılış konuşmasını yapan 
Hastanemiz Genel Müdürü Dr. Yusuf 
Ziya Yıldırım, ‘’Aramızdan ayrılanlar 
olduğu gibi aramıza yeni katılan ar-
kadaşlarımız var. Biz 1996 yılından bu 
yana sağlık alanında elimizden gele-
nin en iyisini yapmayı hedefleyerek yol 
alıyoruz. Başarı bir ekip işidir ve ba-
şarılı işlerin altına attığımız imza, eki-
bimizin başarısının bir göstergesidir. 
2013 yılının herkese sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyorum. 2012 yılın-
da olduğu gibi 2013 yılında da başarılı 
işlere imza atmaya devam edeceğiz” 
dedi. 

En yeni hastane personelimizin kurum 
pastasını kesmesinin ardından, çekiliş-
le çok sayıda hediye dağıtılması kok-
teyle mutluluk kattı. 

Yeni yılı hastanemizde karşılamak du-
rumunda kalan pediatri hastalarımıza 
da hediyeler dağıtılarak, moral verdik. 



Hastanemiz Üroloji Uzmanı Opr. Dr. 
Hatem Kazımoğlu, iktidarsızlığın er-
kek cinsel fonksiyon bozukluklarının 
başında yer alan önemli bir sorun 
olduğunu söyledi. “İktidarsızlık 40 
yaş ve üzeri erkeklerin yaklaşık ya-
rısında görülür, şiddeti değişebilir” 
diyen Opr. Dr. Hatem Kazımoğlu, ik-
tidarsızlığın kişinin yaşam kalitesini 
olumsuz etkilediği belirtti.

Tedavide önce ağızdan alınan ilaç-
lar uygulandığını, bu tür tedavilerin 

hastaların yaklaşık yarısında etkili 
olduğunu anlatan Opr. Dr. Kazı-
moğlu, şunları kaydetti:

“İktidarsızlıkta ağızdan alınan ilaç-
lar etkili olmazsa penise ilaç en-
jeksiyonu veya cerrahi tedavi gün-
deme gelir. İlaç tedavileri nedene 
yönelik değil, şikayetleri gidermek 
amaçlıdır. Cerrahi tedavi, tedaviye 
cevap vermeyen hastalarda uygu-
lanan, geri dönüşümü olmayan te-
davi seçeneğidir.”

Bu olumsuzlukların yeni tedavi ara-
yışlarını gündeme getirdiğine dik-
kati çeken Opr. Dr. Kazımoğlu, son 
olarak bu amaçla penise düşük doz 
şok dalga tedavisi geliştirildiğini, bu 
sayede peniste kanlanmanın arta-
bileceğini ve kaliteli bir ereksiyon 
sağlanabileceğinin tespit edildiğini 
vurguladı.

Opr. Dr. Kazımoğlu, Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi Üroloji 
Polikliniği’nde de uygulanmaya 
başlanan bu yöntemle ilgili şu bilgi-
leri verdi:

“Hastanemizde de uygulamaya 
başlanan bu tedavi yönteminde; 
ilaç- ağrı yok, başka organlara etki-
si yok, kalp damar hastalarında risk 
yok, diğer hastalık veya ilaçlarla et-
kileşim yok, cerrahi işlem yok, anes-
tezi yok, hastanede yatmaya gerek 
yok, geçici etki yok, sürekli maliyet 
yok. Amaç semptomları değil, has-
talığın kaynağını tedavi etmektir. 
Tedavinin ilk sonuçları da memnu-
niyet vericidir.” 
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Hastanemizde de uygula-
maya başlanan bu tedavi 
yönteminde; ilaç - ağrı yok, 
başka organlara etkisi yok, 
kalp damar hastalarında 
risk yok, diğer hastalık veya 
ilaçlarla etkileşim yok, cer-
rahi işlem yok, anestezi yok, 
hastanede yatmaya gerek 
yok, geçici etki yok, sürekli 
maliyet yok.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hatem Kazımoğlu, iktidarsızlıkta ilaçsız ve ameliyatsız tedavi yönte-
minin uygulanmaya başladığını söyledi.

İktidarsızlık tedavisinde yeni yöntem 
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Halen Dr. Demet Çetin’in hizmet verdiği Göğüs 
Hastalıkları Polikliniği’nde, Dr. Nevhiz Gündoğdu 
da hasta kabulüne başladı. İstanbul’da 1977 yı-
lında doğan Dr. Gündoğdu, 2001 yılında İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden me-
zun oldu. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanlık eğitimi-
ni tamamladı. 2009-2013 yılları arasında Gaziantep 
ve Kahramanmaraş’ta çeşitli devlet hastanelerinde 
görev yaptı. 2013 yılı Şubat ayı itibariyle hastane-
mizde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak hasta 
kabulüne başlayan Dr. Nevhiz Gündoğdu, evli ve 
2 çocuk annesidir. İngilizce bilen Gündoğdu, Türk 
Toraks Derneği ve Gaziantep Tabipler Odası üye-
sidir. 

Dr. Nevhiz Gündoğdu, hastanemizde
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, hekim 
kadrosunu yeni isimler ekleyerek genişlet-
meye devam ediyor. 

16. Gapshoes 
Fuarı’na katıldık
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 
açılan ‘’ 16. Ayakkabı, Terlik Saraciye 
ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES)’’nda, 
sağlık hizmeti sunduk. 
Hastanemizin standında ziyaretçi ve ka-
tılımcılardan isteyenlerin tansiyonları ve 
kan şekeri ölçümü yapıldı. 
Stantta ayrıca, Hastanemizde sunulan 
sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verildi.
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Dr. Olga Dokuzluoğlu, 1974 yılında Moldova’nın başkenti Kishinev’de doğ-
du. 1998 yılında Nikolaye Testemitsanu Devlet Tıp ve Eczacılık Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 – 2001 yılları arasında Nikolaye Tes-
temitsanu Devlet Tıp ve Eczacılık Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 1998 yılından 2007 yılına kadar 
Kishinev’de görev yaptı.

Dr. Dokuzluoğlu 2009 yılında hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hem 
de YÖK’ten Tıp Doktorluğu, 2012 yılında ise Sağlık Bakanlığı’ndan Anestezi 
ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanlık diplomasını aldı. Ankara Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde görev yaptı.

Ocak 2013’te hastanemizde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak gö-
rev yapmaya başlayan Dr. Dokuzluoğlu evli olup, Rusça, Romence, İngiliz-
ce ve İtalyanca bilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manları Opr. Dr. Engin Palaz, Opr. 
Dr. Ali Tahtacı, Opr. Dr. Sevgi Kan-
demir, Opr. Dr. Esra Özkaplan ve 
Opr. Dr. İbrahim Halil Özdurak’ın 
görev yaptığı Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Polikliniği’nde, Opr. Dr. Ab-
dullah Göymen de hasta kabulüne 
başladı. 

1979 yılında Gaziantep’te doğan 
Opr. Dr. Göymen, ilk, orta ve lise 
(okul birincisi olarak) eğitimini 
Gaziantep’te tamamladı. 1997 yı-
lında İstanbul Üniversitesi İstanbul 
Tıp Fakültesi’ne girdi ve 2003 yılın-

da derece ile mezun oldu.  
TUS derecesiyle İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Kadın Hastalıkları  
ve Doğum Bölümü’ne başla-
dı. 2008 Ekim ayında uzman-
lığını alan Opr. Dr. Göymen, 
İstanbul Haydarpaşa GATA’da 
askerlik görevini tamamladı. 2009  
- 2012 yılları arasında Gaziantep 
75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Hastanesi’nde mecburi hizmetini 
yaptı. 

Hastanemizde Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı olarak göreve 

başlayan Opr. Dr. Göymen, kla-
sik jinekoloji ve obstetrik eğitimin 
yanında fetal girişimsel yöntemler 
(perinatoloji CVS/Amniosentez), 
yardımcı üreme teknikleri, ürojine-
koloji, jinekolojik onkoloji, endosko-
pik tanı ve cerrahi yöntemleri (lapo-
roskopi/histereskopi) konusunda 
eğitim aldı. İngilizce bilen Opr. Dr. 
Abdullah Göymen, evlidir. 

Aneztezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Dokuzluoğlu 
hastanemizde görev yapmaya başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Opr. Dr. Göymen
hasta kabulüne başladı

Halen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Dr. Fatih Erbağcı, 
Dr. Ahmet Aykut Akyılmaz, Dr. Ayşe Özboz, Dr. Serkan Sarsu 
ve Dr. Yunus Baydilek’in görev yaptığı Hastanemiz Anestezi 
ve Reanimasyon Bölümü’nde Dr. Olga Dokuzluoğlu da hasta 
kabulüne başladı.

Hastanemizin güçlü hekim kadrosuna yeni hekimlerin 
katılımı devam ediyor.
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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 SIGORTALARI 
• 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 Sigorta A.Ş.
• Med-Line Sigorta A.Ş.
• Promed Sağlık Hizmetleri (CGM)

• Ray Sigorta
• Yapı Kredi Yaşam Sigorta A.Ş.

RESMI KURUMLAR
• TBMM

AMBULANS ŞIRKETLERI
• 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 SIGORTA ŞIRKETLERI
• Agis Zorgvezekrinngen
• Euro Center 
• Marm A.Ş.
• Remed Asistance
• Turquie Asistance

SOSYAL GÜVENLIK 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 DIĞER 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

DOKTORLARIMIZ

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

ACIL SERVIS
Uzm. Dr. Mehmet DOKUR

ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON
Uzm. Dr. Fatih ERBAĞCI
Uzm. Dr. Ahmet Aykut AKYILMAZ
Uzm. Dr. Serkan SARSU
Uzm. Dr. Yunus BAYDİLEK
Uzm. Dr. Olga DOKUZLUOĞLU
Uzm. Dr. Soner KARADAŞ

BEYIN VE SINIR CERRAHISI
(NÖROŞIRURJI)
Opr. Dr. Mehmet KULALI
Opr. Dr. A. Murat GEYİK
Opr. Dr. Murat ULUTAŞ

ÇOCUK CERRAHISI
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
(PEDIATRI)
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Uzm. Dr. Medeni ASMA
Uzm. Dr. Çağatay KABAK

DERMATOLOJI (CILDIYE)
Uzm. Dr. Sait MAVİ
Uzm. Dr. Almıla Tuncel CESUR
Uzm. Dr. Fatma Elif YILDIRIM

ENFEKSIYON HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Rezan HARMAN

FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON
Uzm. Dr. Zeliha Birsev KÜÇÜKOĞLU

GENEL CERRAHI
Opr. Dr. Hasan BAKIR
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER
Opr. Dr. Erdal UYSAL
Opr. Dr. Başar AKSOY

GIRIŞIMSEL RADYOLOJI

GÖĞÜS CERRAHISI
Opr. Dr. İbrahim NACAK

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Demet ÇETİN
Uzm. Dr. Nevhiz GÜNDOĞDU

GÖZ HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN

IÇ 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
(JINEKOLOJI)
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

KARDIYOLOJI
Uzm. Dr. Alper SERÇELİK
Uzm. Dr. Zarema KARBEN
Uzm. Dr. Fikret BESNİLİ
Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ

KARDIYOVASKÜLER CERRAHI
Opr. Dr. Cemil Cahit ÖĞÜTMEN
Opr. Dr. Feragat UYGUR
Opr. Dr. Murat YARDIMCI

KULAK BURUN BOĞAZ
Opr. Dr. İlyas DİŞİKIRIK
Doç. Dr. Altan YILDIRIM

NEFROLOJI
Uzm. Dr. Erkan MAHSERECİ

NÖROLOJI
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK
Uzm. Dr. Mehmet Cem DÖNMEZ

NÜKLEER TIP
Uzm. Dr. Şinasi ÖZKILIÇ

ORGAN NAKIL MERKEZI
Doç. Dr. Necmettin GÜVENCE
Dr. Serdar İNCİOĞLU

ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI
Opr. Dr. Cenk CANKUŞ
Opr. Dr. Gökhan SEVER
Opr. Dr. Levent BOSTANCI

PSIKIYATRI
Uzm. Dr. Nüket Beler PAMUKÇU
Uzm. Dr. A. Bülent ÇEKEM

PLASTIK VE REKONSTRÜKTIF
CERRAHI
Opr. Dr. Ömer BULUT

RADYOLOJI
Uzm. Dr. Zülküf EKŞİ
Uzm. Dr. Mazlum YILDIZ
Uzm. Dr. Mehmet Ali İKİDAĞ
Uzm. Dr. Mehmet Ali CÜCE

ÜROLOJI
Opr. Dr. Hatem KAZIMOĞLU
Opr. Dr. İrfan KARABULUT






