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Sağlıklı ve
huzurlu kalın
Değerli Nabız Dergisi Okurları,

Hastaneler hayatın bütün renklerini içinde barındıran, 
büyük bir özveri ve sabırla hizmet verilen kurumlardır.

Doğumla başlayan hayat, hastanede bebeğinizi ku-
cağınıza aldığınız ilk anda mutluluktan ayaklarınızın 
yerden kesilmesine sebep olurken, en yakınınızı kay-
betmenin verdiği acıyla en zor tarafını gösterir. Üzüntü 
ve mutluluğunuzda en yakınınızdayız, mutluluğunuzu 
çoğaltmak, acınızı biraz da olsa hafifletmek için.

Hizmet yolculuğuna 17 yıldan beri sürekli yoğunlaşan 
bir tempo ile devam ediyoruz. Hizmet çeşitliliğimizi ve 
kalitemizi talepleriniz doğrultusunda şekillendirerek, 
sizlere en doğruyu, en güzeli sunmaya çalışıyoruz.

Konferanslarımız devam ediyor. Siz talep ediyorsu-
nuz, uzmanlarımız değerlendiriyor. Dergimiz periyodik 
olarak size en günceli, en anlaşılır şekilde ulaştırıyor. 
Web, twitter, facebook sayfalarımızdan bizi takip ede-
bilir, öneri ve yorumlarınızla bizi destekleyebilirsiniz.

Bu arada kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 
Güçlü uzman kadromuzu daha da güçlendirerek Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi’nin hizmet çıtasını yükselt-
meye devam ediyoruz.

Koca bir yaz göz açıp kapatıncaya kadar geçti. Kışın 
puslu ve kapalı havası, arada kendini göstermeye ça-
lışan güneşe inat, yağmuru getirmeye çalışıyor. Biz de 
bunları düşünerek kapak konumuzu Göğüs Hastalık-
larından seçtik. 

Artık uzun kış gecelerinin keyfini çıkarma vakti. Dergi-
mizdeki yararlı bilgileri okuyarak, keyifli zamanlar ge-
çirmeniz dileğiyle.

Sağlıklı ve huzurlu kalın…

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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“Hastane kapısında 
beklemeyen, hastanenin 
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Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığı (KOAH)

Halk dilinde ‘’kronik bronşit’’, ‘‘müzmin 
bronşit’’ gibi adlarla bilinen KOAH, ak-
ciğerlerdeki hava yollarının daralmasına 
bağlı olarak soluk alıp verme sırasında 
hava akımının kısıtlanması ile nitelenen 
kronik bir hastalıktır.

20 Uzun zamandır omuzunuzda ve boynunuzda hissettiğiniz, ensenizden 
boynunuza ve başınıza, boynunuzdan omuzunuza ve kolunuza yayılan 
ağrı, acaba boyun ağrısı mı yoksa omuz ağrısı mı?

Gebelik dönemi genel olarak gebelik öncesi yaşam tarzınızı büyük 
oranda sürdürmenize olanak vermesine karşın, daha rahat bir gebelik 
geçirmek, normal dışı durumların ortaya çıkma olasılığını azaltmak, 
rahat bir doğum yapmak ve nihayet konforlu bir doğum sonrası yaşa-
yabilmek için bazı değişikliklerin yapılmasını gerektirir.

14 Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarı, yaşam biçiminiz-
de yapacağınız küçük değişikliklerde saklı.

32

36

Şeker hastalarının ayaklarında görülen yaralar ve şekil bozuklukları 
‘Diyabetik ayak’ olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalık oluşmadan 
önce veya erken dönemde gerekli tedbirler alınmalıdır.

Gaziantep’teki tüm sağlık kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin gerek-
tirdiği koordinasyonu sağlamak ve denetlemekle yükümlü olduklarını 
belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök, sağlık kampüsünün 
hayata geçmesiyle birlikte hizmet kalitesinin de artacağını kaydetti.

Aile Hekimliği28 Nizip’te 5 aile hekimi ile birlik-
te 24 bin nüfusa sağlık hizme-
ti veren Bilal Marufoğlu Aile 
Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. 
Ali Rıza Yaşar, Aile Hekimliği 
Sistemi’nin hasta ve hekim ara-
sında güçlü bir iletişim sağladı-
ğını söyledi.
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Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığı (KOAH)
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), bir akciğer hastalığıdır.
Halk dilinde ‘’kronik bronşit’’, ‘‘müzmin bronşit’’ gibi adlarla bilinen KOAH, 
akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak soluk alıp verme 
sırasında hava akımının kısıtlanması ile nitelenen kronik bir hastalıktır.

rONiK ObStrüK-
tif AKciĞer HAS-
tALıĞı (KOAH) tam 
olarak geri dönü-
şümlü olmayan, iler-

leyici hava akımı kısıtlanması ile 
karakterize bir hastalıktır” diyen 
Hastanemiz Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Nevhiz Gündoğdu, 
bu hastalığın zararlı gaz ve par-
tiküllere özellikle sigara dumanı-
na karşı oluşan enflamatuvar bir 
süreç sonucu geliştiğini söyledi.

Önlenebilir ve tedavi edilebilir 
bir hastalık olan KOAH’ın, şidde-
ti ve sıklığı artan alevlenmelerle 
kendini gösterdiğini belirten Dr. 
Gündoğdu, bu hastalığın, tüm ül-
kelerde önemli bir sağlık sorunu 
ve ölüm nedeni olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
KOAH’ın, dünyada en yaygın gö-
rülen dördüncü  ölüm nedeni ol-
duğunu anlatan Dr. Gündoğdu, 
bu hastalığın dünya genelinde 
her yıl 2.7 milyon kişinin ölümüne 

neden olduğunu kaydetti.

türKiye’de
3. öLüm NedeNi
KOAH’ın 2004 yılında yayınlanan 
Sağlık Bakanlığı “Ulusal Has-
talık Yükü” çalışmasına göre, 
Türkiye’de 3. ölüm nedeni oldu-
ğunu bildiren Dr. Gündoğdu, 
“Buna karşın gerek dünyada ge-
rekse ülkemizde KOAH yeterince 
bilinmemekte, yeterince teşhis 
edilmemekte ve teşhis edilenler 
de etkili bir şekilde tedavi edilme-
mektedir” dedi.

SigArA
öNemLi riSK fAKtörü
Sigaranın KOAH oluşumunda 
önemli bir etken olduğunu söy-
leyen Dr. Gündoğdu, “Sigaranın 
KOAH gelişimindeki rolü uzun 
zamandır bilinmesine rağmen, 
toplumlar arasındaki KOAH gö-
rülme sıklığı sigara içme oran-
larından bağımsız olarak büyük 
değişiklikler göstermektedir. Bu 

K

dr. Nevhiz güNdOĞdU

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
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Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığı (KOAH)

KOAH 2004 yılında yayınlanan Sağlık 
Bakanlığı “Ulusal Hastalık Yükü ” çalışmasına 

göre, Türkiye’de 3. ölüm nedeni
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KOAH oluşumunda önemli bir etken olan sigaranın KOAH 
gelişimindeki rolü uzun zamandır bilinmesine rağmen, toplumlar 

arasındaki KOAH görülme sıklığı sigara içme oranlarından 
bağımsız olarak büyük değişiklikler göstermektedir.

durum sigara dışında bilinen ve bi-
linmeyen diğer bazı faktörlerin de 
KOAH gelişimine değişen oranlar-
da katkı yaptığını düşündürmekte-
dir” şeklinde konuştu.

riSK fAKtörLeri
Dr. Gündoğdu, KOAH gelişiminde 
rol oynadığı düşünülen risk faktör-
lerin 6 ana başlık altında toplandı-
ğını söyledi.

1. Genetik faktörler
2. Sigara
3. Çevresel ve mesleki maruziyet
4. İç ve dış ortam hava kirliliği
5. Akciğer gelişimine etkili faktörler
6. Hava yolu hiperreaktivitesi ve 
astım

Risk faktörlerinin doğru değerlen-
dirilmesi gerektiğini belirten Dr. 
Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Kronik öksürük, balgam çıkarma, 
nefes darlığı yakınmaları ve/veya 
risk faktörlerine maruziyet öykü-
sü olanlarda KOAH düşünülmeli-
dir. Risk faktörü taşıyan olgularda 
semptomlar mutlaka sorgulan-
malıdır. Risk grubunda olmasına 
rağmen hasta semptomatik olma-
yabilir veya semptomlarını doktora 
başvuracak kadar önemsemeye-
bilir.”

KOAH tANıSı
KOAH tanısının mutlaka spiromet-
rik inceleme ile doğrulanması ge-
rektiğini ifade eden Dr. Gündoğdu, 
fizik muayenenin tanısal değerinin 
düşük olduğunu bildirdi.

KOAH düşünülen her olguda ke-
sin tanı için spirometrik inceleme 
yapılmasının doğru olacağını kay-
deden Dr. Gündoğdu, şunları kay-
detti:

“Solunum fonksiyonlarında an-
lamlı bozukluk oluncaya kadar, 
hava akımı kısıtlanmasının fizik 
muayene bulguları ortaya çıkmaz. 
Spirometrik değerlendirme KOAH 
tanısını kesinleştirmede, ayırıcı ta-
nıda ve hastalığın seyrini izlemede 
yararlıdır. Hastanemizde de uy-
gulanabilen spirometrik inceleme 
mevcut hava akımı kısıtlanması-
nı göstermede en iyi standardize 
edilmiş, kolay, tekrarlanabilir ve en 
objektif yaklaşımdır.”

tedAviSi
Tanı konulduktan sonra hasta ve 
yakınları hastalık hakkında bilgi-
lendirilmesi gerektiğini belirten Dr. 
Gündoğdu, hastanın tedaviye et-
kin olarak katılmasının sağlanma-
sının önemine dikkati çekti.

Hastanın olabildiğince aktif bir 
yaşam sürmeye yönlendirilmesi-
nin sağlığı açısından son derece 
önemli olduğunu vurgulayan Dr. 
Gündoğdu, “Eğer hasta sigara 
içiyorsa sigara bırakmak için bir 
takip ve tedavi programı düzenlen-
melidir” diye konuştu.

Bu dönemde hastaların yakından 
takip edilmesi gerektiğinin altını çi-
zen Dr. Gündoğdu, sözlerini şöyle 
tamamladı:

Sigara KOAH oluşumunda
önemli risk faktörüdür.
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“Semptomatik olan hastalarda tedavinin temeli-
ni oluşturan bronkodilatatörler gerektiğinde veya 
düzenli olarak, hastalığın her aşamasında kul-
lanılmalıdır. Tedavi yanıtı değişkendir ve bu ne-
denle hastalar yakından izlenmelidir. Alevlenme 
sıklığı ve ağırlığı ile komplikasyonlar ayrıntılı bir 
şekilde değerlendirilerek tedavi bireysel olarak 
düzenlenmelidir. Hastaya özgü bir tedavi uygu-
lanmalı. 

Tedaviye yanıt, kullanılan ilaçların etkinliğine, 
yan etkilerine, kişinin inhaler kullanma tekniğine 
ve ilaçlara uyumuna bağlıdır. Eğitim, hastalık şid-
detine göre bireyselleştirilmeli ve bir program da-
hilinde hastalık ilerledikçe ortaya çıkan gereksi-
nimlere göre sürdürülmelidir. Bir uzman denetimi 
ve desteği altında hastalığa özgü, kendi kendini 
tedavi prensiplerine uygun olarak gerçekleştirile-
cek eğitimle tedavinin etkinliği arttırılabilir.”

Sağlıklı inflamasyon ve
artmış mukus

Anfizem

Kronik bronşit

Alveolar membranlar
hasarlanmış

Sağlıklı
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Gebelik dönemi genel olarak gebelik öncesi yaşam tarzınızı büyük oranda sür-
dürmenize olanak vermesine karşın, daha rahat bir gebelik geçirmek, normal dışı 
durumların ortaya çıkma olasılığını azaltmak, rahat bir doğum yapmak ve niha-
yet konforlu bir doğum sonrası yaşayabilmek için bazı değişikliklerin yapılmasını 
gerektirir. Peki, günlük hayatınızda rutin şeylerin dışında neler yapabilirsiniz?

üNümüzde çalışan 
kadın sayısının olduk-
ça yüksek olduğunu 
ve buna bağlı olarak 
da anne adaylarının 

önemli bir kısmının gebeliklerinin 
büyük kısmını çalışarak geçirmek 
durumunda kaldığını belirten Hasta-
nemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Opr. Dr. Esra Özkaplan, 
“Yapılan işin niteliklerine ve gebeli-
ğin seyrine göre gebelik döneminde 
çalışmaya devam edip edilmeyece-
ği veya gebeliğin hangi haftasından 
itibaren iş yaşamına ara verileceği 
anne adayından anne adayına fark-
lılık gösterir” dedi.

Opr. Dr. Özkaplan, masa başı işi gibi 
günlük yaşamı fazla etkilemeyen bir 
işi olan anne adaylarının gebeliğin 
son haftalarına kadar ve hatta tüm 
gebelikleri boyunca çalışmaya de-
vam edebileceklerini bildirdi.

Anne adaylarının iş ortamının risk-
leri konusunda bilgi sahibi olması 

gerektiğinin altını çizen Opr. Dr. Öz-
kaplan, şöyle konuştu:

“Özellikle bedeni yoran meslekler-
de (ağır kaldırma, sık yolculuk etme 
gibi), kimyasal maddelere maruz 
kalınan mesleklerde (boya sanayi, 
ilaç sanayi gibi), radyasyon ve en-
feksiyon tehlikesine maruz kalınan 
mesleklerde (sağlık sektörü) çalışan 
anne adayları iş ortamının gebelik 
üzerine olan muhtemel riskleri ko-
nusunda bilgi edinmelidirler. Bu tür 
iş kollarında çalışan anne adayları 
ideal olarak gebelik planladıkları 
andan itibaren durumu işveren ko-
numundaki kişiye haber vermeli, ge-
rekirse pozisyon değişikliği yapılma-
sını sağlamalıdırlar.” 

beSLeNme düzeNi
İdeal olarak gebelik planlandığı 
veya en geç gebelik tanısı konduğu 
andan itibaren beslenme alışkan-
lıklarının değiştirilmesi gerektiğini 
belirten Opr. Dr. Özkaplan, şunları 
kaydetti:

g

Opr. dr. esra özKAPLAN

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı

Keyifli hamilelik için ipuçları
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Kıyafet kullanımında maksimum özgürlük temel kuraldır. Her zaman içinde 
kendinizi rahat hissettiğiniz kıyafetler tercih edin. ‘Stretch’ olarak tabir edilen dar 
kesim pantolonların bacaklardaki dolaşımı engelleyerek varis oluşumuna katkıda 

bulunabileceğini unutmayın.
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“Beslenme alışkanlığı büyümekte 
olan bebeğe maksimum fayda sağla-
yacak şekilde yeniden düzenlenmeli. 
Yine doğrudan ‘beslenme’ başlığı al-
tında incelenmesi tam olarak uygun 
olmasa da gebelikte sigara ve alkol 
kullanımının da gebelik ve bebek üze-
rindeki muhtemel olumsuz etkilerinin 
bilinmesinde fayda var.”

iLAç KULLANımı mümKüN mü?
Hemen her kadının gebeliği planla-
dığı anda veya gebelik döneminde 
çeşitli nedenlerle ilaç kullanmak du-
rumunda kalabileceğini ifade eden 
Opr. Dr. Özkaplan,

“İlaç kullanımında uygulamanız gere-
ken temel kural, doktora danışmadan 
vitaminler de dahil hiç bir ilacı kullan-
mamak ve herhangi bir doktor mua-
yenesinde ilaç yazılmadan önce de-
ğerlendirmeyi yapan doktora gebelik 
ihtimalini ya da gebe olduğunuzu 
söylemektir. Gebelik döneminde bazı 
kurallara uyularak çeşitli yakınmalar 
için çeşitli ilaçlar kullanılabilir” dedi.

ciNSeL yAşAm
Sağlıklı seyreden bir gebelikte cinsel-
liği kısıtlamak için tıbbi bir neden ol-
madığını söyleyen Opr. Dr. Özkaplan, 
kadın cinsel yaşamında, gebeliğin çe-
şitli dönemlerinde önemli değişiklikler 
meydana gelebileceğini kaydetti. 

Opr. Dr. Özkaplan, “Cinsel yaşamını-
zı yönlendirirken sizin gebeliğinizi ta-
kip eden doktorun önerilerine uymalı, 
kendinizde meydana gelecek değişik-
likler konusunda duyarlı olmalısınız” 
diye konuştu.

HAmiLeLiK döNemiNde tAtiL, 
yOLcULUK, ArAç KULLANımı
Gebelik döneminde seyahat ederken 
dikkat edilmesi gereken hususlar ol-
duğuna dikkat çeken Opr. Dr. Özkap-
lan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gebelik dönemi tatil ya da başka bir 
nedenle yolculuk yapılmasının kesin-
likle kısıtlanması gerektiği bir dönem 
değildir. Ancak bazı noktalara dikkat 
etmelisiniz.
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Seyahat esnasında uzun süre otur-
mak durumunda kalmak kan dola-
şımını yavaşlatır. Bu da özellikle son 
trimesterde kramplara, yorgunluğa 
ve bel ağrısına neden olur. Bu ne-
denle uzun süren yolculuklarda iki-
şer saatlik aralıklarla ayağa kalkıp 
en az beş dakika dolaşmaya özen 
gösterin.

Uçak yolculuğu basıncı ayarlanmış 
kabinlerde gerçekleştiğinden bu tür 
bir yolculuk normal dışı durumların 
ortaya çıkma riskini artıran bir du-
rum olarak kabul edilmez. Ancak 
uçağa binerken havayollarının bü-
yük çoğunluğu doktor raporu iste-
mektedir. Gebeliğinizin son hafta-
larında uzun süren yolculuklardan 
kaçınılması gerekir. 

Doğum eyleminin başlama olasılığı-
nın yüksek olduğu dönemde zorun-
lu olarak yapacağınız yolculuklarda 
her türlü ihtimale karşı yol üzerinde-
ki sağlık merkezlerinin telefonlarını 
ve adreslerini yanınıza alın. Tüm 
tetkiklerinizin yer aldığı bir dosyayı 
yanınızda bulundurun.Gebelik dö-
neminde belli kurallara uyarak son 
haftalara kadar aracınızı kendiniz 
kullanmaya devam edebilirsiniz. 
Ancak emniyet kemeri kullanımı 
gibi bazı ayrıntılar hakkında bilgi 
edinmelisiniz.” 

HAmiLeLiK döNemiNde
NASıL giyiNeLim?
Hamilelik döneminde rahat kıya-
fetlerin tercih edilmesi gerektiğini 
belirten Opr. Dr. Özkaplan, şu öne-
rilerde bulundu:

“Özellikle gebeliğinizin ikinci tri-
mesterinin başlarından itibaren 
artık eski kıyafetlerinizin ve sutyeni-
nizin size dar geldiğini fark edebilir-
siniz. Bu aşamada ‘hamile kıyafeti’ 
satın almanıza gerek olmasa da bol 
kıyafetler daha rahat hissetmenizi 
sağlayabilir.

Anne adaylarının çoğu gebelikte sı-
cağa duyarlı hale gelirler ve bu ne-
denle de daha hafif kıyafetler tercih 
ederler. Yine de özellikle kış mevsi-

minde, mevsim koşullarına uygun 
kıyafetler tercih etmelisiniz. Kıyafet 
kullanımında maksimum özgürlük 
temel kuraldır. Her zaman içinde 
kendinizi rahat hissettiğiniz kıyafet-
ler tercih edin. ‘Stretch’ olarak tabir 
edilen dar kesim pantolonların ba-
caklardaki dolaşımı engelleyerek 
varis oluşumuna katkıda bulunabi-
leceğini unutmayın.

Ayakkabı konusuna gelince, gebe-
likte alçak topuklu ayakkabılar ter-
cih edilmelidir. Topuksuz ve yüksek 
topuklu ayakkabılar doğal denge 
merkezinizi değiştirerek bel ağrısı 
oluşumuna neden olabilirler. Yine 
yüksek topuklu ayakkabılar denge-
nizi kolaylıkla kaybetmenize neden 
olabilirler.”

KişiSeL bAKım
Hamilelik döneminde kişisel bakı-
mın büyük önem taşıdığına vurgu 
yapan Opr. Dr. Özkaplan, dikkat 
edilmesi gereken bazı hususların 
altını çizdi.

“Banyo ve duş: Gebelikte hormon-
ların etkisiyle anne adayları daha 
çok terlerler. Bu nedenle özellikle 
yaz aylarında günde birkaç kez duş 
alma ihtiyacı hissedebilirsiniz.Ge-
belikte günlük yıkanma sayısında 
bir kısıtlama yoktur, ancak bazı nok-
talara dikkat edilmelidir. Gebelikte 
banyo yaparken dikkat edilmesi 
gereken en önemli noktalardan biri 
küvetli banyo kullanılıyorsa, küvete 
girip çıkarken kaymamak için ge-
rekli önlemleri almaktır.”

Gebelikte bedenin ağırlık merkezi-
nin değiştiği,  yine ani kalkmalarda 
tansiyonun düşmeye eğilimli oldu-
ğunu dile getiren Opr. Dr. Özkap-
lan, küvete girerken ve küvetten çı-
karken bu ihtimale özellikle dikkat 

edilmesi gerektiğini söyledi.

Küvetin içine ve girişine kaymayı 
önleyen plastik halılar serilmesini 
öneren Opr. Dr. Özkaplan, “Özellik-
le üçüncü trimesterde küvete girer-
ken ve çıkarken eşinizin yardımcı 
olması gerekebilir. Gebeliğinizi ta-
kip eden doktor aksini önermedik-
çe küvet banyosu yapmanızda bir 
sakınca yoktur.Banyo suyunuzun sı-
caklığının çok yüksek olmamasına 
dikkat etmelisiniz” dedi.

vAjiNAL HijyeN
Gebelikte artan hormonlara bağ-
lı olarak vajinal salgılarda da artış 
olduğunu belirten Opr. Dr. Özkap-
lan, “Vajinit düşündüren bir akıntı 
söz konusu olmadığı sürece günlük 
ped kullanmak dışında yapmanız 
gereken bir şey yoktur. Vajinal duş 
uygulamaları gebelikte önerilmez” 
diye konuştu.

gebeLiKte meme bAKımı
“Gebelik döneminde artan hormon-
ların etkisiyle memelerinizde bü-
yüme olduğunu fark edeceksiniz” 
diyen Opr. Dr. Özkaplan, bazı öne-
rilerde bulundu:

“Bu büyümenin sizde ağrı gibi be-
lirtiler uyandırma olasılığını en aza 
indirmek için memelerinizi alttan iyi 
destekleyecek sütyenler kullanın. 
Özellikle ikinci trimesterden itiba-
ren gebelik öncesi dönemde kul-
landığınız sutyeninizi değiştirmeniz 
gerekebilir.
 
Memelerinizi alttan iyi destekleye-
cek, büyüklüklerine uyan, meme 
uçlarına sürtünme yapmayan bir 
sutyen seçmelisiniz.”

Gebeliğin ikinci yarısından itiba-
ren memelerden berrak-sarı renkli 

İlaç kullanımında uygulamanız gereken temel kural, 
doktora danışmadan vitaminler de dahil hiç bir ilacı 

kullanmamak ve herhangi bir doktor muayenesinde ilaç 
yazılmadan önce değerlendirmeyi yapan doktora gebelik 

ihtimalini ya da gebe olduğunuzu söylemektir. 
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kolostrum adı verilen sütün gelebi-
leceğini anımsatan Opr. Dr. Özkap-
lan, şunları kaydetti:

“Bu durum memelerinizin bebeği-
nizi emzirmeye hazırlık yapmaya 
başladığının bir işaretidir ve nor-
mal kabul edilir. Kolostrum meme 
uçlarınızda kuruduğunda bunu te-
mizlemek için asla alkol veya sabun 
kullanmayın. Bu maddeler meme 
uçlarınızı tahriş edebilir. Ilık suyla 
ıslatılmış bir bezle temizlik yapma-
nız daha uygundur ve yeterlidir. Ko-
lostrum akışı sizi rahatsız edecek 
kadar fazlaysa ped kullanabilirsiniz 
ancak bu pedi ıslandıkça değiştir-
melisiniz.”

dişLeriNize iyi bAKıN
Gebelik öncesi dişlere verilen öne-
min gebelikte de aynen sürdürül-
mesi gerektiğini ifade eden Opr. 
Dr. Özkaplan, bu dönemde dişlerin 
günde en az bir kez fırçalanması 
gerektiğini söyledi.

Opr. Dr. Özkaplan, tatlı yiyeceklerin 
ağızda birkaç saat bile kalmasının 
hemen çürük oluşumuna yol açtığı-
nı anımsattı. 

ciLt bAKımı
Gebelik döneminin ciltte önemli 
değişikliklerin meydana geldiği bir 
dönem olduğunu söyleyen Opr. Dr. 
Özkaplan, “Cilt çatlakları mekanik 
etkilere (uterusun büyümesi) bağlı 

olarak oluşurken, sivilce, cilt lekele-
ri gibi değişiklikler hormonal deği-
şikliklere bağlı olarak ortaya çıkar-
lar. Özellikle yaz aylarında cildinizi 
güneşten korumak bu lekelerin olu-
şumunu önlemede faydalıdır” dedi.

HAmiLeLiK döNemiNde
egzerSiz ve SPOr 
“Gebelik döneminde önceden yap-
maya alışkın olduğunuz egzersiz-
lerin çoğunu uygulamaya devam 
edebilirsiniz” diyen Opr. Dr. Öz-
kaplan, ancak gebelik döneminde-
dolaşım sisteminde önemli değişik-
likler meydana geldiğinden hangi 
egzersizlerin uygulamasıve hangi 
aşamada durulmasının bilinmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Gebelik döneminde 
önceden yapmaya 
alışkın olduğunuz 
egzersizlerin 
çoğunu 
uygulamaya 
devam edebilirsiniz
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Kalp hastalıklarından
korunma
Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarı, yaşam biçiminizde yapaca-
ğınız küçük değişikliklerde saklı. Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen kalp hastala-
rının yaşam tarzlarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Hastanemiz Kardiyo-
loji Uzmanı Dr. Beyhan Tiryaki, kalp hastalıklarından korunma yollarını anlattı.

erKeSiN sağlıkla ilgili ko-
nularda bilgi sahibi olmak 
isteyebileceğini belirten 
Dr. Beyhan Tiryaki, 3 temel 
soru ile nasıl sağlıklı kala-

cağımızı veya nasıl iyileşeceğimizi öğ-
renebileceğimizi söyledi.

SAĞLıĞıNız içiN SOrmANız 
gereKeN “üç SOrU”
Sorunum nedir? Ne yapmam gereki-
yor? Bunu yapmanın bana ne gibi fay-
dası olacak?

Ne zAmAN SOrAcAĞım?
Hastalığınız, tedaviniz ve bu tedavinin 
size ne fayda getireceğini bilmeniz 
doktorunuz için de önemlidir.

AterOSKLerOz
(dAmAr SertLiĞi)
Organlara kan taşıyan büyük ve orta 
boy damarlarda zaman içinde, özel-
likle kolesterol başta olmak üzere çe-

şitli maddelerin birikmesiyle darlıklar 
ve sertlikler oluştuğunu kaydeden Dr. 
Tiryaki, “Bu duruma ateroskleroz de-
nir” dedi.

Dr. Tiryaki, “Eğer kalp damarlarında 
oluşursa buna koroner arter hastalı-
ğı veya koroner kalp hastalığı denir. 
Kalbimizin en sık görülen hastalığıdır. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de en sık ölüm nedenidir” diye konuş-
tu.

Ne gibi şiKAyetLere
yOL AçAr?
“Damarlarda kolesterol birikimi uzun 
bir süreçtir” diyen Dr. Tiryaki, damar 
tıkanıklığında meydana gelebilecek 
şikayetlerle ilgili şunları söyledi:

“Damar tıkanıklığı arttıkça özellikle 
yol yürürken merdiven çıkarken, iş 
yaparken yani kısaca efor gerektiren 
tüm işlerde göğüs ağrısı olur. Bu ağrı 

H

dr. beyhan tiryAKi

Kardiyoloji Uzmanı



15w w w . s a n k o t i p . c o m

özellikle göğsün ön ve sol tarafında 
sıkıştırıcı tarzda, yanma veya baskı 
tarzında bir karaktere sahiptir. Sol 
kol iç tarafına, çeneye, boyuna, sır-
ta, mideye ve hatta dişlere yayılabi-
lir. Genelde 3-5 dakika bazen daha 
uzun sürebilir. Efora ara verince de 
genellikle kesilir. İleri darlıklarda 
istirahatte de göğüs ağrıları olur, 
istirahat ağrıları daha ciddidir. Kalp 
krizine ve ani ölümlere neden olabi-
lir.”

riSK fAKtörLeri NeLerdir?
Kalp damar hastalığına en iyi yakla-
şımın tedaviden ziyade oluşumunu 
engellemek olduğunu anlatan Dr. 
Tiryaki, belirli risk faktörleri varlığın-
da koroner arter hastalığı gelişme 
ihtimalinin daha fazla ve ilerleyişin 
de daha hızlı olduğunu kaydetti.

Risk faktörlerinin değiştirilebilen ve 

değiştirilemeyen olmak üzere ikiye 
ayrıldığını belirten Dr. Tiryaki, bun-
ları şöyle sıraladı:

deĞiştiriLemeyeN 
riSK fAKtörLeri
1. Cinsiyet: Erkek cinsiyette daha 
fazladır.
2. Yaş: Erkeklerde 55, kadınlarda 
ise 65 yaşından sonra daha sıktır.
3. Aile öyküsü: Birinci derece erkek 
akrabalarında 55 yaşından önce, 
birinci derece kadın akrabalarında 
65 yaşından önce kalp krizi ya da 
ani ölüm öyküsü olması.
4. Bilinen kalp damar sertliği veya 
tıkanıklığı.

deĞiştiriLebiLir
riSK fAKtörLeri
1. Kötü huylu kolesterolün yüksek ol-
ması (LDL kolesterol): Damarlarda 
biriken ve zamanla damarı tıkayan 

Damar tıkanıklığı 
arttıkça özellikle 
yol yürürken 
merdiven çıkarken, 
iş yaparken 
yani kısaca efor 
gerektiren tüm 
işlerde göğüs 
ağrısı olur. 

Damar sertliği sonucu kan akış kısıtlanması
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kolesteroldür. Yüksekliği ciddi bir 
risk faktörüdür. Tedavi ve korunma-
da ana hedeflerden birisi bu koleste-
rolün düzeyini düşürmektir.
2. İyi huylu kolesterol (HDL koleste-
rol): Damar sertliğinden koruyucu-
dur. Damarda biriken kolesterolü 
toplayarak vücuttan atar.
3. Sigara içiciliği (aktif veya pasif): 
Tütünde bulunan çoğu madde da-
mar duvarında hasar yaparak da-
mar sertliği ve kalp krizi riskini belir-
gin arttırır.
4. Şeker hastalığı
5. Yüksek tansiyon
6. Obezite (fazla kilolu olmak)
7. Fiziksel aktivite azlığı (pasif yaşam)
8. Daha az etkili diğer risk faktörleri 
(Tip A kişilik yapısı gibi sinirli kişilik)

Kalp hastalıklarından korunmada hem 
primer hem de sekonder korumanın 
mümkün olduğunu anlatan Dr. Tiryaki;

“Primer koruma oluşmasını engel-
lemek, sekonder koruma ise oluş-
tuktan sonra ilerleyişi engellemektir. 
Korunmada asıl hedef değiştirilebilir 
risk faktörleri üzerinedir, kalp damar 
hastalıklarından korunma demek 
değiştirilebilir risk faktörleriyle mü-
cadele etmektir” dedi.

KAN yAĞLArı  
Dr. Tiryaki, vücuttaki kan yağlarının 
temel olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

1. KOLeSterOL
Normalde kolesterolün vücut için çok 
önemli olup birçok görevi olduğunu 
anlatan Dr. Tiryaki, “Bazı hormonla-
rın yapımında beyin ve sinir hücrele-
rinde sayısız fonksiyonu mevcuttur. 
Besinlerle alınabildiği gibi daha çok 
vücut tarafından karaciğerde üreti-
lir” diye konuştu.

Kolesterolün vücutta 3 ayrı formda 
bulunduğuna dikkat çeken Dr. Tirya-
ki, bunları şöyle sıraladı:

Ağır egzersiz programına girecekler, kalp ve solunum siste-
miyle ilgili problemi olanlar, kalp-damar hastalıkları için çok 

sayıda risk faktörü bulunanlar efor testine tabi tutulabilir. 
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1. LDL kolesterol (kötü huylu koles-
terol: Damar tıkanıklığının sebebi)
2. HDL kolesterol (iyi huyludur ve 
damar sertliğinden korur)
3. IDL, VLDL gibi diğer formlar

LdL KOLeSterOL NedeN 
Kötü HUyLUdUr?
Yüksek kötü huylu kolesterolün si-
garayla birlikte damar tıkanıklığı 
için en önemli risk faktörü olduğunu 
ifade eden Dr. Tiryaki, korunmada 
kötü huylu kolesterolün düşürülme-
sinin son derece önemli olduğunu 
bildirdi.

HdL KOLeSterOL Nedir?
HDL kolesterolün iyi huylu ya da 
koruyucu kolesterol olarak da bilin-
diğini vurgulayan Dr. Tiryaki, “LDL 
kolesterolün aksine yüksek olması 
istenir. Düşük HDL kolesterol damar 
tıkanıklığına yatkınlığı arttırır. Genel 
olarak 40 mg/dl üzerinde olması is-
tenir” dedi.

KOLeSterOL
NedeN yüKSeLir?
Dr. Tiryaki, kolesterolün yükselme-
sinin belli başlı sebeplerini şöyle 
sıraladı:

a. Doğumsal sebepler (Kalıtsal ko-
lesterol hastalıkları)
b. Kolesterolden zengin yiyecekler 
(Diyetsel faktörler)
c. Sigara içimi
d. Hareket azlığı ve fazla kilolu ol-
mak
e. Fazla alkol tüketimi
f.  Bazı ilaçlar
g. Bazı hastalıklar (Şeker hastalığı, 
guatr, böbrek hastalıkları gibi)

HdL (iyi HUyLU) KOLeSterO-
Lü düşüreN NedeNLer
NeLerdir?
Dr. Tiryaki, kolesterolü düşüren ne-
denleri ise şöyle sıraladı:

a. Sigara kullanımı
b. Obezite (aşırı kilo alımı)
c. Yağdan çok fakir beslenme
d. Bazı ilaçlar (özellikle cinsiyet hor-
monları)
2. trigLiSeridLer

“Trigliseridler yağların vücutta depo 
edilen halidir’ diyen Dr. Tiryaki, “Ör-
neğin göbek çevresinde, basenler-
de biriken yağlar trigliseritlerdir. 
Diyetle fazla alınan kaloriler vücutta 
trigliserit şeklinde depolanır” şek-
linde konuştu.

KAN yAĞLArı yüKSeKSe
Ne yAPALım?
Kolesterolü yüksek olan hastalar-
da risk faktörlerinin mevcudiyetine 
göre tedavi planlandığını kaydeden 
Dr. Tiryaki, şunları anlattı:

“LDL<100 mg/dl ise ve risk faktör-
leri yoksa tedavi gerekmez, yaşam 
tarzı değişikliğine devam edilmeli-
dir. LDL 100-129 mg/dl arasındaysa 

ve risk faktörleri yoksa yaşam tarzı 
değişikliği yeterlidir, risk faktörle-
ri varsa durumun ciddiyetine göre 
tedavi verilebilir. LDL>130 mg/dl 
ise damar tıkanıklığı veya diğer risk 
faktörleri olanlara tedavi verilebi-
lir, yaşam tarzı değişikliğini tekrar 
gözden geçirin. Her zaman için ilk 
basamak kalıcı yaşam tarzı değişik-
likleridir. Yaşam tarzı değişiklikleri 
sadece koruyucu değil aynı zaman-
da tedavi edicidir.”

yAşAm tArzı
deĞişiKLiKLeri Nedir?
Yaşam tarzında dikkat edilmesi ge-
reken bazı hususlar olduğunu söy-
leyen Dr. Tiryaki, sigara içiliyorsa 
bırakılması, düzenli diyet yapılması, 



fiziksel aktivitelerin artırılması, dü-
zenli egzersiz yapılması gerektiği-
nin altını çizdi.

Kolesterol yüksekliği için ilaç teda-
visi uygulanması gerektiğini belir-
ten Dr. Tiryaki, 

“Hedef total kolesterol, LDL koles-
terol, trigliseritlerin istenen düzeye 
düşürülmesi ve HDL kolesterolün 
arttırılması olmalıdır” dedi.

diyet öNeriLeri
Diyette her çeşit yağ alımının kısıt-
lanması gerektiğini ifade eden Dr. 
Tiryaki, özellikle katı yağların azal-
tılmasının önemli olduğunu vurgu-
ladı.

Dr. Tiryaki, sağlıklı bir diyet için ge-
nel önerileri şöyle sıraladı:

• Etin görünen yağ kısmını yemeyi-
niz.
• Kümes hayvanlarının derisini çı-

kararak yiyiniz.
• Az yağlı süt ve süt ürünlerini tercih 
ediniz.
• Daha az kızarmış besin tüketiniz, 
ızgarayı tercih ediniz.
• Kızartma yapılacağı zaman az 
yağ kullanılmalı ve bitkisel yağlar 
tercih edilmelidir.
• Tahıl ürünlerini tercih ediniz, 
hamburger, cips, salam, sosis gibi 
hazır fast-food türü yiyeceklerden 
uzak durunuz.
• Pasta, puding, dondurma gibi yi-
yeceklerden uzak durunuz.
• Sebze ve meyveyi daha çok tüke-
tiniz.
• Mümkün olduğunca öğün atla-
mayınız özellikle sabah kahvaltısını 
boş geçmeyiniz.
• Bol su içiniz.
• Sakatattan ve yumurta sarısından 
uzak durunuz.
• Balık yağı ve omega-3 yağ 
asitlerinin tüketimini art-
tırınız.
• Lifli (posalı) 
yiyecek tü-

ketimini arttırınız.
• Alkolden uzak durunuz.

KOLeSterOL
düşürücü iLAç tedAviSi
Diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine 
rağmen kolesterolün çoğu zaman 
istenilen seviyeye düşürülemediği-
ni belirten Dr. Tiryaki, şöyle devam 
etti:

“Damar sertliği için risk faktörleri 
olanlarda, damar hastalığı olanlar-
da veya kötü kolesterolün çok yük-
sek olduğu hastalarda ilaç tedavisi 
gerekir. Ancak ilaç tedavisi uzman 
hekim kontrolünde ve onun uygun 
gördüğü ilaçla yapılmalıdır. Çünkü 
hiçbir ilaç tamamen masum değil-
dir ve bazı yan etkilere sahip olabi-
lir.” 

fiziKSeL
AKtiviteNiN ArttırıLmASı
Kolesterolü kontrol altına almada 
fiziksel aktivitenin önemli rol oy-
nadığına dikkat çeken Dr. Tiryaki, 
“Fiziksel aktivite ve egzersiz kapa-
sitesinde artış pek çok fayda sağ-
lamaktadır. Hayatını aktif sürdüren 
bireylere göre daha az hareketli 
yaşam tarzı olanlar kalp-damar 
hastalığına 2 kat daha fazla yaka-
lanırlar” dedi.

Dr. Tiryaki, fiziksel aktiviteyi arttır-
manın faydaları hakkında şunları 
söyledi:

- Kötü huylu LDL kolesterolü 
azaltır
- İyi huylu HDL kolestero-
lü arttırır.
- Şeker hastaların-
da kan şekeri 
düşüşüne yar-
dımcı olur.
- Tansi-
y o n 

Damar sertliği için risk faktörleri olanlarda, damar hastalığı
olanlarda veya kötü kolesterolün çok yüksek olduğu hastalarda 

ilaç tedavisi gerekir. 
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hastalarında tansiyon düşüşünü ko-
laylaştırır.
- Kilo alımını engeller.
- Kalp krizi riskini azaltır.
- Psikolojik faydaları vardır (kendini 
daha dinç hissetme).
- Akciğerlerin daha iyi havalanma-
sını sağlar.
- Efor kapasitesini arttırır.

fiziKSeL AKtivite
NASıL ArttırıLır?
Yapılan egzersizin kalp hızında ar-
tış sağlaması gerektiğini ifade eden 
Dr. Tiryaki, şunları kaydetti:

“Egzersizler kondisyon ve zindeliği 
koruyacak düzeyde olmalıdır. Eg-
zersize başlamadan önce mutlaka 
5 dakika kas germe egzersizleri 
yapılmalıdır. Başlangıç için kalp hı-
zının yüzde 85’e ulaşması yeterlidir. 
Örneğin günlük 10 dakikalık tempo-
lu yürüyüşle başlanıp süre ve mesa-
fe giderek arttırılabilir.”

Dr. Tiryaki, egzersiz önerilerini ise 
şöyle sıraladı:

- Haftanın en az 3 günü tercihen 5 
günü 30-40 dakikalık tempolu yürü-
yüşler
- Sırt, boyun ve bel problemi olanlar 
için ise yüzme idealdir.
- Bisiklet sürme
- Koşu bandı, jogging, merdiven tır-
manma
- Kas güçlendirme egzersizleri için 
ağırlık kaldırma programları

- Egzersiz için yeterli zaman 
b u l a m a y a n l a r : 

Asansör yerine merdiven kullanın, 
işyerine yürüyerek gidin, arabanızı 
işyerinden biraz öteye park edin, 
tren ya da otobüsten birkaç durak 
önce inerek yürüyün.

egzerSiz öNceSi efOr
teSti yAPtırıLmALı mı?
Egzersize başlamadan önce efor 
testi yaptırmanın bazı riskleri orta-
dan kaldırabileceğine dikkat çeken 
Dr. Tiryaki, “Ağır egzersiz progra-
mına girecekler, kalp ve solunum 
sistemiyle ilgili problemi olanlar, 
kalp-damar hastalıkları için çok 
sayıda risk faktörü bulunanlar efor 
testine tabi tutulabilir. Ayrıca ciddi 
risk faktörleri olan hastalarda 40 ya-
şından sonra yıllık kalp muayenesi 
yaptırmaları faydalı olabilir” diye 
konuştu.

KiLO KONtrOLü
Obezitenin günümüzde giderek 
artan ciddi bir halk sağlığı sorunu 
haline geldiğini söyleyen Dr. Tirya-
ki, bu insanlarda tüm hastalıklara 
bağlı ölüm riskinin normal bireyler-
den yüksek olduğunu söyledi.

Fazla kilolu olanlarda bazı has-
talıkların ortaya çıkma riskinin de 
yüksek olduğunu 
söyleyen 

Dr. Tiryaki, bu riskleri şöyle sıraladı:
-Şeker hastalığı
-Yüksek tansiyon
-Kolesterol yüksekliği
-Damar sertliği
-İnme
-Akciğer ve solunum yolları hasta-
lıkları
-Bazı kanserler
-Safra kesesi ve eklem hastalıkları

Obezite tANıLArı
NASıL KONUr?
Kilonun hastaların sadece ağırlığı 
yerine vücut kitle endeksine göre 
değerlendirildiğini belirten Dr. Tir-
yaki, vücut kitle endeksinin kişinin 
ağırlığının boyun karesine bölün-
mesi ile bulunduğunu bildirdi.

18,5 - 24,9 arasının normal olduğu-
nu söyleyen Dr. Tiryaki, ölçümleri 25 
- 29,9 arası çıkanların fazla kilolu, 
>30 üzerindi olanların ise obezite 
grubuna girdiğini belirtti.
 
Ayrıca erkeklerde bel çevresinin 
102, kadında ise 88 cm’den büyük 
olmasının kalp-damar hastalıkları 
için risk faktörü olduğunu kayde-
den Dr. Tiryaki, “Damar sertliğiy-
le ilişkili yağlar 
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daha ziyade göbek etrafında top-
lananlardır. Tüm bu nedenlerden 
dolayı hastaların ideal kilolarını 
koruması ve fazla kilolu hastaların 
kilo vermesi damar sertliği ya da tı-
kanıklığı yanında diğer hastalıkların 
önlenmesinde de son derece yarar-
lıdır” dedi.

ideAL KiLONUN KOrUNmASı 
ve KiLO vermeK içiN
öNeriLer
1. Tüm öğünleri özellikle sabah kah-
valtısını zamanında yiyiniz.
2. Bol su içiniz.
3. Yemeklerde kaloriyi kısıtlayın, 
sebze ve meyve tüketimini arttırın. 
Hazır yiyeceklerden uzak durun.
4. Fiziksel aktivitenizi arttırın, düzen-
li egzersiz yapın.
5. Altta yatan hastalıklar olabilir.

Dikkat edilmesine rağmen kilo veril-
memesi durumunda mutlaka dokto-
ra başvurulması gerektiğinin altını 
çizen Dr. Tiryaki, “Diyet ve egzersi-
ze rağmen fazla kilolar verilemeye-
bilir, bunun için ilaç tedavisi ve cer-
rahi girişimler olmak üzere birçok 
yöntem mevcuttur” diye konuştu.

SigArANıN bırAKıLmASı
Sigara kullanımının damar sertliği 
ve tıkanıklığı için en önemli faktör 
olduğunu dile getiren Dr. Tiryaki, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Riskli fakat önlenebilir bir risk fak-
törüdür. Hangi yaş grubunda olursa 
olsun sigara içen bireyin ölüm riski 
kendi yaşıtlarına göre en az 2 kat 
daha fazladır. En önemli ölüm ne-
denleri arasında damar tıkanıklığı-
na bağlı kalp krizleri, kanserler ve 
kronik akciğer hastalıkları gelmek-

Diyet ve egzersize rağmen fazla kilolar verilemeye-bilir, bunun için ilaç tedavisi ve cerrahi girişimler olmak üzere birçok yöntem mevcuttur”



tedir. Eğer sigara bırakılırsa damar 
tıkanıklığı riski giderek azalır ve 1 yıl 
sonra yaşıtlarıyla aynı düzeye yak-
laşır. 3-4 yıl sonra ise hiç sigara iç-
memiş bireyin riskiyle eşitlenir.”

şeKer HAStALArıNdA KALP 
dAmAr HAStALıKLArıNdAN 
KOrUNmA
Şeker hastalığı olan kişilerde kalp 
damar hastalığı oluşma riskinin 
normal insanlara göre daha yüksek 
olduğunu ifade eden Dr. Tiryaki, şe-
ker hastalarında ayrıca yüksek tan-
siyon, kolesterol gibi hastalıkların 
da sıkça görüldüğünü söyledi.

Şeker hastalığının korunma açısın-
dan ayrı bir öneme sahip olduğunu 
belirten Dr. Tiryaki, şeker hastalı-
ğında dikkat edilmesi gerekenleri 
şöyle sıraladı.

- Kesinlikle sigara içilmemelidir (da-
mar tıkanıklığı riski 2 kat artar).
- İdeal kilo korunmalıdır (fazla kilo 
kan şekerini, kan yağlarını ve tan-
siyonu yükseltir, tedaviyi zorlaştırır, 
damar tıkanıklığı riskini arttırır).
- Düzenli egzersiz yapılmalıdır (kan 
şekerini düşürür, tedaviye yardımcı 
olur, tansiyon değerlerinin gerile-
mesine yardımcı olur).
- Kolesterol değerleri yüksekse mut-
laka düşürülmelidir (gerekirse teda-
vi verilmelidir).
- Tansiyon, şeker hastalarında sıkı 
şekilde kontrol edilmeli ve hedef 
değer 130/85 mmHg’nın altında ol-
malıdır.
- Karbonhidrat tüketimi azaltılmalı-
dır (total kalorinin %60’ından fazlası 
olmamalı).
- Düzenli doktor kontrolü ve kan şe-
keri takibi yapılmalıdır.
- Ağızdan alınan ilaçlar yetersiz ise 
ve doktorunuz öneriyorsa insülin 
kullanmalısınız.
- Stresten uzak durunuz.

tANSiyON HAStALArıNdA 
KALP dAmAr 
HAStALıKLArıNdAN KOrUNmA
Yüksek tansiyonun sebebinin ge-
nellikle bilinmediğine vurgu yapan 

Dr. Tiryaki, “Yüzde 5 kadar hastada 
bazı hastalıklara sekonder olarak 
ortaya çıkar. Yüksek tansiyon kont-
rol altına alınmazsa damar tıkanık-
lığı, felç, böbrek yetmezliği ve ölüm 
gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. 
Yüksek tansiyonda (hipertansiyon) 
hedef kan basıncı 140/90 mmHg’nın 
altında olmasıdır. Eğer şeker has-
talığı varsa, hedef değer 130/85 
mmHg’nın altında olmalıdır” diye 
konuştu.

yüKSeK tANSiyONU OLAN 
HAStALAr içiN öNeriLer
Dr. Tiryaki, yüksek tansiyonu olan 
hastaların dikkat etmesi gereken 
hususları şöyle sıraladı.

- Sigara içilmemelidir.
- Kilo verilmesi ve fiziksel aktivitenin 
arttırılması.
- Alkol alınmamalıdır.
- Günlük alınan sodyum (tuz) mikta-
rı 6 gramı geçmemelidir.

- Yağlı yiyeceklerden uzak durul-
malı, protein içeren gıdalara ağırlık 
verilmelidir.
- Balık tüketimi arttırılmalı (haftada 
iki defa), hazır ve tuzlu yiyecekler-
den uzak durulmalıdır.
- Stresten uzak durulmalıdır.
- Potasyum, magnezyum ve kalsi-
yumdan zengin gıdalar tüketilmeli-
dir.
- Tansiyon yaşam tarzı değişikliği ile 
düşmüyorsa, hekiminizin tavsiyeleri 
doğrultusunda düzenli ilaç tedavisi 
almanız gerekecektir.
- Tansiyonlarınızı düzenli ölçtürün 
ve 3-6 ayda bir düzenli kontroller-
den geçiniz.
- Tansiyon değerleri sınırda olanlar 
(140/90), tuz tüketimi fazla olanlar, 
ailesinde yüksek tansiyon olanlar, 
şeker hastalığı olanlar, damar tıka-
nıklığı olanlar, şişman olanlar ve al-
kol tüketimi fazla olanlar yılda en az 
bir defa kontrolden geçmelidir.
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Kalp damar hastalıklarından korunma demek değiştirilebilir risk 
faktörleriyle mücadele etmektir
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Uzun zamandır omuzunuzda ve boynunuzda hissettiğiniz, ensenizden boy-
nunuza ve başınıza, boynunuzdan omuzunuza ve kolunuza yayılan ağrı, 
acaba boyun ağrısı mı yoksa omuz ağrısı mı? Gelin hep birlikte öğrenelim.

oYun ve omuz ağrı-
larının birçok şekilde 
sınıflandırılabileceğini 
ifade eden Hastane-
miz Ortopedi ve Trav-

matoloji Uzmanı Opr. Dr. Aydın 
Büdeyri, hastanın şikayetlerinin 
iyi analiz edilmesi gerektiğini bil-
dirdi.

Hastalar arasında sadece boyun 
ağrısı veya sadece omuz ağrısı 
yaşayanlar olduğu gibi her iki böl-
gedeki ağrıdan yakınmaların söz 
konusu olabildiğine vurgu yapan 
Opr. Dr. Aydın Büdeyri, “Böyle 
durumlarda, şikayetlerin temel 
odağının neresi olduğunu çok iyi 
analiz edebilmek, öncelikli olarak 
tedaviyi temel şikâyetin odağında 
şekillendirebilmek önem arz et-
mektedir” dedi.

Hastaların birbirleriyle yakın iliş-
kide olan bu iki kritik bölgedeki 
tedavi önceliğini ayırt etmekte 
zorlandığını belirten Opr. Dr. Bü-
deyri, şunları kaydetti: “Sonuç 
olarak aylarca hatta yıllarca süre-
bilen tekrarlayan cevapsız tedavi-
ler, aşırı kullanılan ilaçlar, doktor 
ve hastane masrafları, berabe-
rinde büyük bir ekonomik yük ve 
zaman kaybı ortaya çıkarabil-
mektedir. Ekonomik yük ve zaman 
kaybı bir yana, basit şekilde cer-
rahi dışı, koruyucu yöntemlerle te-
davi edebileceğimiz birçok prob-
lem gecikmiş evrede karşımıza 
çıkmaktadır. Bu tarz olgular ma-
alesef uzman hekimlere geç baş-
vuru veya uygun olmayan tedavi 
girişimleri sonucu kronikleşerek, 
cerrahi hatta tedavisi mümkün ol-
mayan tedaviye cevapsız evrelere 
kadar atlayabilmektedir.”

b

Opr. dr. Aydın büdeyri

Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı

Boyun ağrısı mı? 
Omuz ağrısı mı?
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bOyUN AĞrıSıNA NedeN 
OLAN Nedir?
Boyun bölgesinin anatomik ve 
fonksiyonel özellikleri itibariyle 
kollarımızın asılı olduğu bir askı 
görevi gördüğünü söyleyen Opr. 
Dr. Büdeyri,“Tıpkı bir havlunun 
askıda asılı olması gibi, kolları-
mız da gün boyunca ağırlıkla-
rıyla boynumuza asılı şekildedir. 
Kollarımızın tüm ağırlıkları ve 
hareketleri, boyun eklemlerimiz 
ve kaslarımız tarafından taşın-

Boyun ve omuz ağrısı nasıl teşhis edilir?
X-ışınları: Düz X-ışınları iki omurga kemiği arasındaki boşluğun 
daralmasını, artrit benzeri hastalıkları, tümörleri, disk kaymalarını, 
omurga kanalı daralmasını, kırıkları ve omurga instabilitesini 
açığa çıkarabilir.
mrı: Manyetik rezonans görüntüleme, nöral (sinirlerle ilişkili) 
elemanların ayrıntılarını, ayrıca tendon ve bağ dokularla ilgili 
sorunları ortaya çıkarabilen, girişimsel olmayan bir prosedürdür.
miyelografi/ct taraması:  Bazen MRI’ya alternatif olarak kullanılır.
elektronik teşhis çalışmaları:  Elektromiyografi (EMG) ve sinir iletim 
hızı (NCV), boyun ve omuz ağrısının, kol ağrısının, uyuşukluğun ve 
karıncalanmaların teşhis edilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.
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maktadır. Buna ek olarak boyun ve 
baş aktivitelerimize de eşlik etmek-
tedir” diye konuştu.

Günlük hayatımızda hobilerimiz, 
mesleğimiz ya da sorumlulukları-
mız gereği boynumuzu aşırı ve hatta 
sağlıklı olmayan şekillerde kullana-
bildiğimizi kaydeden Opr. Dr. Bü-
deyri, bunun sonucunda da boyun 
ağrılarının ortaya çıktığını belirtti.

Tedavi olarak burada temel nokta-
nın vücudumuzu doğru ve sağlıklı 
şekilde nasıl kullanabileceğimizi 
öğrenmek olduğunu bildiren Opr. 
Dr. Büdeyri, dikkat etmemiz gere-
ken hususlarla ilgili şunları söyledi:

“Hastane ve doktorlara başvuru 
bu noktada önem arz etmektedir. 
Doktorunuzdan, şikayetlerinizle il-
gili mümkün olduğu kadar erken 
dönemde, profesyonel destek al-
manız, şikayetleriniz ve rahatsızlık-
larınız konusunda birinci derecede 
iyileştirici faktör olarak rol oynaya-
caktır.”

Vücudu hatalı ve zorlayıcı kullanım-
lar dışında, birçok ciddi rahatsızlı-
ğın da boyun ve omuz ağrısına ne-
den olabileceğini ifade eden Opr. 
Dr. Büdeyri, bu rahatsızlıkları şu 
başlıklar altında sıraladı:
• Kemik veya eklem anormallikleri 
(Doğuştan rahatsızlıklar)

• Travmalar (Düşme, aşırı zorlama, 
ağırlık taşıma, spor)
• Yetersiz postür (Duruş bozukluk-
ları)
• Dejeneratif hastalıklar (Kireçlen-
me)
• Tümörler 
• Kas gerginliği (Kas zayıflıkları, 
aşırı zorlama, bilinçsiz aktiviteler)

Omuz ağrısına neden olan nedir?
Omuzu, “Geniş bir hareket aralı-
ğına sahip küre ve yuva şeklindeki 
bir eklem” olarak tanımlayan Opr. 
Dr. Büdeyri, bu tür bir hareketliliğe 
sahip olan eklemlerin, yaralanma-
ya karşı da daha duyarlı olduğuna 
dikkati çekti.

Böyle kompleks ve çok fonksiyonlu 
eklemlerde; bilinçsiz ve aşırı kulla-
nım, zorlayıcı aktiviteler ve travma 
eklendiği zaman ciddi ağrıların or-
taya çıkabildiğini belirten Opr. Dr. 
Büdeyri, şu uyarılarda bulundu:

“Özellikle gün içerisinde uzun süre 
masa başı aktivite, bilgisayar kul-
lanımı, baş üstü aktivite (raflardan 
tencere/kıyafet vb. almak için sü-
rekli uzanmak, kitap almak, tahta-
ya yazı yazmak, duvar boyası yap-
mak), spor travmaları gibi durumlar 
ciddi omuz problemlerine zemin 
hazırlamaktadır. Bu durumda ter-
cih edilecek ilk yöntem, profesyonel 
bir destek alarak yaşam tarzınızı ve 
omuzlarınızı nasıl daha doğru ve 
sağlıklı şekilde kullanabileceğinizi 
öğrenmek olmalıdır.”

Opr. Dr. Büdeyri, omuz ağrılarının 
aşağıdaki nedenlerden biri veya 
daha fazlası sonucunda da ortaya 
çıkabildiğini kaydetti:
•Aşırı efora bağlı kasılmalar
•Aşırı kullanıma bağlı tendinit
•Omuz eklemi instabilitesi

Fizik tedavi ve rehabilitasyondan, PRP 
(Platelet Zengin Plazma) enjeksiyonları, 
yırtık tendonun cerrahi onarımına 
kadar bir yelpaze içinde değişiklik 
göstermektedir. En iyi tedavi yöntemi, her 
hasta için farklıdır.
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•Çıkıklar
•Köprücük veya üst kol kemiği kırık-
ları
•Donuk omuz
•Sinir sıkışmaları (Nöropati/Radikü-
lopati olarak da anılır)

bOyUN ve OmUz AĞrıSı
NASıL tedAvi ediLir?
Bu ağrıların önüne geçmek için ter-
cih edilmesi gereken ilk yöntemin 
profesyonel bir destek alarak ya-
şam tarzının düzenlenmesi, omuz-
ları nasıl daha doğru ve sağlıklı 
şekilde kullanabileceğinin öğrenil-
mesi ve bu yolla hastalıklara yönelik 
önlemler alınması olduğunu vurgu-
layan Opr. Dr. Büdeyri, önerilerini 
şöyle sıraladı:

“Emin olun hiçbir tedavi, ilaç ya da 
ameliyat, sizin doğal vücut sağlığı-
nızı korumayı öğrenmenizden daha 
etkin olmayacaktır. Örneğin sık kul-

lanmakta olduğunuz kitap, tencere-
tabak ya da kıyafetlerinizi üst raflar 
yerine beliniz hizasındaki raflara 
yerleştirerek, öğretmen iseniz tahta-
nın hep gövdeniz ve beliniz seviyesi-
ne yazı yazmayı tercih ederek ufak, 
basit önlemler alabilirsiniz.
 
Boyun ve omuz ağrılarının tedavi-
sinde sıklıkla ilaç kullanımı tercih 
edilir. Tedavide genellikle İbupro-
fen ya da Naproksen gibi anti-enf-
lamatuar ilaçlar, Asetaminofen gibi 
ilaçlar tercih edilebilmektedir. Ağ-
rıların kaynağına bağlı olarak, kas 
gevşetici tablet ve kremler, düzenli 
fizik tedavi uygulamaları, hatta anti-
depresan ilaçlar da tedavide yararlı 
olabilmektedir. Ağrı ayrıca, nemli ısı 
veya buzun lokal uygulaması vası-
tasıyla da tedavi edilebilir.
 
Lokal kortikosteroidenjeksiyonu 
omuz kireçlenmesi için genellikle 
yararlıdır. Ancak aşırı kullanıma 

bağlı kas hasarlarında özellikle 
PRP (Platelet Zengin Plazma) son 
yıllarda oldukça başarılı sonuçlar 
vermektedir. Bir profesyonelden 
destek alarak öğreneceğiniz ve 
günlük olarak uygulayabileceğiniz 
boyun ve omuz egzersizleri fayda 
sağlayabilir. Cevapsız olgularda ise 
kas yırtılmaları, kireçlenmeler, sinir 
sıkışmaları, sinir kökleri veya omu-
riliğin müdahil olduğu olgularda, 
açık ve kapalı cerrahi prosedürler 
hastalarımızda kalıcı ve yüz güldü-
rücü sonuçlar oluşturmaktadır.”

OmUz AĞrıLArıNıN
tedAviSi
Omuzun insan vücudundaki en ha-
reketli ve en kompleks eklemlerden 
biri olduğunu belirten Opr. Dr. Bü-
deyri, bu eklem ağrılarının tedavi-
sinde, ‘‘Omuz Protezi’’, ‘’Ters Omuz 
Protezi’’, ‘’Açık ve Kapalı (Artros-
kopik) Rotatör Manşet Onarımları’’      
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ile “Açık ve Kapalı (Artroskopik) 
Omuz İnstabilitesi Onarımları’’ uy-
gulamalarının kullanıldığını kaydet-
ti.

OmUz PrOtezi
Omuz ekleminin normalde pürüz-
süz olan yüzeyinin (genellikle omuz 
kireçlenmesi nedeniyle) pürüzlü 
ve ağrılı hale geldiği zaman, total 
omuz protezi ile pürüzsüz yüzeyin 
geri kazandırılabileceğini ve en sık 
yakınma nedeni olan ağrının gideri-
lebileceğini anlatan Opr. Dr. Büdey-
ri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylece, omuzu çevreleyen yumu-
şak dokular iyi koordine edilmiş bir 
hareket aralığının temin edilmesi 
konusundaki işlevlerine kaldıkları 
yerden devam edebilirler. Omuz 
protezi ya da omuz artroplastisi, üst 
kol küresi ve kürek kemiği yuvasının 
özel olarak tasarlanmış, metalden 
ve polietilenden (tıbbi kullanıma uy-
gun bir plastik) yapılma yapay imp-
lantlarla (protez olarak da anılır) 
değiştirilmesidir. 

Humeral (üst kol) bileşen, humerus 
başının yerini alan bir metal küre-
den ve üst kol kemiğinin içine sa-
bitlenen bir saptan meydana gelir. 
Glenoid (kürek kemiği yuvası) pro-
tezi, özel bir polietilenden yapılır ve 
eklemin yuva veya kupa kısmının 
yerini almak üzere tasarlanır ve ke-
mik çimentosuyla sabitlenir. Metal 

küre ve sap birimleri, humerusu-
nuzun kontur ve biçimine uyacak 
biçimde cerrahınızca bir dizi büyük-
lük arasından seçilir. Bu iki parçalı 
yapı, modüler protez olarak bilinir.”

terS OmUz PrOtezi
Bazen, omuz ekleminde kireçlen-
meye ek olarak gevşeklik de görü-
lebileceğini kaydeden Opr. Dr. Bü-
deyri, kireçlenmenin bu gevşekliğin 
(tekrarlayan çıkıklar, kas zayıflıkları 
ve yırtıkları) bir sonucu olabileceği-
ni belirtti.

“Bunun bir nedeni, onarılması 
mümkün olmayan ve fazla yer de-
ğiştirmeli bir omuz eklemine yol 
açan büyük bir rotatör kas yırtığı 
olabilir” diyen Opr. Dr. Büdeyri, 
standart bir omuz protezinin kireç-
lenmeyi hedeflemekle birlikte, fazla 
yer değiştiren veya stabil olmayan 
omuz sorununa çözüm sağlamadı-
ğını söyledi.

Opr. Dr. Büdeyri, omuz protezi de-
tayları hakkında şu bilgiyi verdi:

“Standart bir omuz protezi ameli-
yatı öncesi, doktorunuz tarafından, 
omuzun ‘yuvayı’ barındırdığına 
ve kolun ‘küreyi’ içerdiğine dikkat 
edilmektedir. Ters total omuz pro-
tezi alternatifleri, deneyimli omuz 
cerrahlarına, bu tarz kireçlenme ve 
instabilite (gevşeklik) kombinasyo-
nundan kaynaklanan, güçten dü-

şürücü omuz ağrısına yönelik etkin 
bir çözüm sunabilmektedir. ‘Ters’ 
bir uygulama yaparak, kol eklemi 
küresinin omuza ve omuz yuvasının 
ise kola basitçe yönlendirildiğine ve 
bu uygulamanın da adına ‘Ters To-
tal Omuz Protezi’ denildiğine dikkat 
ediniz.
 
Ters total omuz değişimi, omuza 
sabit ve gevşek olmayan bir dönüş 
merkezi temin ederek omuz kas-
larının optimal uzunluklarını geri 
kazanmasına olanak tanır ve kas 
gücünüzden maksimum düzeyde 
faydalanabileceğiniz yeni bir omu-
za kavuşmanıza olanak sağlar. Bir 
total omuz protezi, tek bir ameliyat 
ile kireçlenme ve ağrının giderimini, 
kas gücünün geri dönüşünü sağ-
layabilmektedir. Bu kombinasyon, 
hastalarda dikkat çekici şekilde, 
ağrının kaybolmasını ve kol işlevinin 
geri dönüşünü temin edebilmekte-
dir.” 

rOtAtör KAS ONArımı
Omuz ekleminin aktif bireylerde 
sıklıkla aşındığını ifade eden Opr. 
Dr. Büdeyri, çoğu durumda, omuzu 
hareket ettiren kasların yırtıldığını 
veya hasar gördüğünü bildirdi.

Rotatör kas yırtıklarının omuz ağrı-
sının yaygın bir kaynağı olduğunu 
vurgulayan Opr. Dr. Büdeyri, “Ro-
tatör kaslar, omuzunuzu başınızın 
üzerine götürmenizi, elinizle sır-

Omuz gevşekliği, üst 
kol kemiğinin başı, 
omuz yuvasının dışı-
na çıkmaya zorlandığı 
zaman meydana gelir. 
Bu gevşeklik, ani yara-
lanma veya aşırı kul-
lanım sonucunda or-
taya çıkabilmektedir. 
Omuz bir kez yerinden 
çıktığı zaman, çıkığın 
tekrarlanması duru-
muna karşı açık hale 
gelmişsiniz demektir. 
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tınıza uzanmanızı sağlayan, omuzuna ince 
fonksiyonlar katan önemli bir kas grubudur. 
Rotatör kas hasarının görülme oranı yaşla 
birlikte artar ve en sık olarak, spor veya trav-
maya bağlı yaralanmanın aksine, sürekli zor-
layıcı kullanım, sigara, omuz üzerine yatarak 
uyuma alışkanlığına bağlı tendon dejeneras-
yonundan kaynaklanmaktadır” dedi.

Tedavi alternatiflerinin çeşitliliğine dikkat çe-
ken Opr. Dr. Büdeyri, şöyle konuştu:

“Fizik tedavi ve rehabilitasyondan, PRP (Pla-
telet Zengin Plazma) enjeksiyonları, yırtık ten-
donun cerrahi onarımına kadar bir yelpaze 
içinde değişiklik göstermektedir. En iyi tedavi 
yöntemi, her hasta için farklıdır. Rotatör kas 
yırtıklarının nasıl tedavi edileceği konusunda-
ki karar hastadaki semptomların şiddetine, 
fonksiyonel gereksinimlerine ve tedaviyi kar-
maşık hale getirmesi mümkün diğer hastalık-
ların varlığına göre değişebilmektedir.

Gerektiği takdirde, doktorlarınız en yeni re-
konstrüksiyon tekniklerini kullanarak ve cilt-
teki küçük delikler vasıtasıyla tamamen art-
roskopik (kapalı) tekniklerden faydalanarak 
omuz rotatör kaslarınızı onarabilir. Rotatör 
kas cerrahisi sıklıkla bir ayakta tedavi pro-
sedürü olarak gerçekleştirilir ve sonuçlar 
genellikle, aktif hastaların favori aktivitelerini 
gerçekleştirmesine olanak tanıyacak ölçüde 
kusursuzdur.”

OmUz ıNStAbiLiteSi (gevşeKLiĞi)
Omuzun vücuttaki en hareketli eklem olduğu-
nun altını çizen Opr. Dr. Büdeyri, bu eklemin 
kolumuzu kaldırmamıza, döndürmemize ve 
başımızın üzerine ulaştırmamıza yardım etti-
ğine vurgu yaptı.

Bu eklemin birçok yönde dönme becerisine 
sahip olduğunu belirten Opr. Dr. Büdeyri, “Ne 
var ki bu daha geniş hareket aralığı, daha 
az sıkılık ve daha çok gevşeklikle sonuçla-
nır. Omuz gevşekliği, üst kol kemiğinin başı, 
omuz yuvasının dışına çıkmaya zorlandığı za-
man meydana gelir. Bu gevşeklik, ani yara-
lanma veya aşırı kullanım sonucunda ortaya 
çıkabilmektedir. Omuz bir kez yerinden çık-
tığı zaman, çıkığın tekrarlanması durumuna 
karşı açık hale gelmişsiniz demektir. Omuz 
gevşek olduğu ve yerinden tekrar tekrar çıktı-
ğı zaman, bu duruma kronik omuz gevşekliği 
ortaya çıkmakta ve atlanan ileri dönemlerde 
omuz kireçlenmesi ortaya çıkabilmektedir” 
dedi.

Omuz gevşekliğinin öncelikle cerrahi olmayan 
seçeneklerle tedavi edildiğini belirten Opr. Dr. 
Büdeyri, tedavi seçenekleriyle ilgili şunları an-
lattı:

“Bu seçeneklerin ağrıyı ve gevşekliği giderme-
mesi durumunda, yırtılmış veya esnemiş bağ 
dokuların onarılması ve böylece omuz eklemini 
yerinde daha iyi tutabilmelerinin sağlanması 
amacıyla cerrahiye ihtiyaç duyulabilir.

Cerrahinin tipi her hastanın kendine özgü ih-
tiyaçlarına bağlı olarak değişecektir. Çoğu 
durumda, prosedür küçük aletler ve küçük bir 
kesiğin kullanımıyla artroskopik (kapalı) olarak 
hastanemizde gerçekleştirilebilmektedir. Gü-
nübirlik veya ayakta tedavi edilecek kadar basit 
bir müdahaledir. Öte yandan bazı hastalar açık 
cerrahi prosedüre ihtiyaç duyabilmektedirler. 
Bu durum, doktorunuz tarafından, omuzunuzda 
sürekli çıkıklar nedeniyle aşınmış / erimiş olan 
kemik dokularının özel kemik nakli teknikleriyle 
yeniden oluşturulmasını içermekte ve yüz gül-
dürücü sonuçlar oluşturmaktadır.”
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Nizip’te beş aile hekimi ile birlikte 24 bin nüfusa sağlık hizmeti veren Bilal Maru-
foğlu Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Ali Rıza Yaşar, Aile Hekimliği Sistemi’nin 
hasta ve hekim arasında güçlü bir iletişim sağladığını söyledi.

istemin hasta için en bü-
yük avantajının hasta 
ve doktorun birbirlerini 
karşılıklı sahiplenmesi 

olduğunu ifade eden dr. yaşar, 
doktor hasta ilişkisinin önemine 
değindi.

Görev yaptığı merkezde kendisine 
4200 kişinin kayıtlı olduğunu belirten 
Dr. Yaşar, “Sistem öncesinde sağ-
lık ocaklarına bir hasta gittiği zaman 
her defasında farklı doktora muayene 
olma ihtimali vardı. Şimdi bu sorun 
kalmadı. Örneğin benim 4 bin 200 nü-
fusum var. Bu nüfusun tamamı buraya 
her geldiğinde benimle muhatap olu-
yor. Bu da hastalarımızı daha iyi tanı-
mamıza, onlarla iyi bir bağ kurmamı-
za vesile oluyor” dedi. 

Köylere de sağlık hizmeti götürdükleri-
ni anımsatan Dr. Yaşar, köylerde bazı 
sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çeke-
rek, şöyle devam etti:

“İki köyde 540 nüfusa sağlık hizmeti 
veriyorum. Bir köyümüzde sağlık evi 
var. Hastaları orada kabul ediyorum. 
Diğer köyümüzde ise bu imkana sa-
hip değilim. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

kurslar için yaptırdığı bir odada sağlık 
hizmeti veriyorum. Benim köylerim ya-
kın ama çok uzak köyleri olan hekim 
arkadaşlar var. Hatta hiçbir devlet ku-
rumu binası olmayan köyler var. Ora-
daki hekim arkadaşlar sağlık hizme-
tini verirken çok zorluk yaşıyorlar. Bu 
durumu ilgililere devamlı bildiriyoruz. 
Muhtarlar kimi zaman köy odalarını 
ya da kendi evlerini açıyorlar ama her 
muhtar için aynısını söylemek müm-
kün değil.” 

SiStemdeN memNUNUm
Aile hekimliği sisteminden genel ola-
rak memnun olduğunu dile getiren 
Dr. Yaşar,  hasta muayene etmeyi ve 
insanlarla birebir iletişim kurmayı sev-
diğini söyledi. 

Aile hekimliği sistemi süresinde hasta-
larıyla sağlam bir iletişim kurduğunu 
belirten Dr. Yaşar, şu değerlendirmeyi 
yaptı:

“En önemli görev alanımız koruyucu 
sağlık hizmetleri. Düşünün ki, çocuk 
felci aşısı yaptırmadığınız zaman o 
çocuk, çocuk felcine yakalandığında 
dünyanın bütün doktorlarını bir araya 
gelse tedavi imkanı yok. İş işten geç-
miş oluyor. Ama çok basit bir aşıyla bu 

S

dr. Ali rıza yAşAr

Nizip Bilal Marufoğlu 
Aile Sağlığı Merkezi

Hasta ve doktor
birbirini sahipleniyor
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hastalığın önüne geçebiliyorsunuz. 
Onun için bağışıklama hizmetle-
rimiz bizim için çok önemli. Yoğun 
bir şekilde muayene hizmeti de ve-
riyoruz. Özellikle hasta size güven 
duymaya başladığı zaman siz bir 
tavsiyede bulunmadan hiçbir yere 
gitmemeye başlıyor.”

AiLeNiN tüm bireyLeriyLe 
iLgiLeNiyOrUz
Aile hekimliği sisteminin en büyük 
avantajının bir ailenin tüm bireyleri-
ne sağlık hizmeti sunması olduğunu 
ifade eden Dr. Yaşar, şunları söyledi:

“Bir aile düşünün ki bebek doğu-
yor. Doğumundan birkaç gün sonra 
bize gelmiş oluyor. O bebeğin topuk 
kanından başlayarak aşıları, gaz 
problemi gibi her türlü sağlık du-
rumlarıyla ilgilenmeye başlıyoruz. 
Ardından o bebeğin annesi baba-
sı ve ailenin diğer tüm bireylerinin 
sağlık problemleriyle birebir ilgile-
niyoruz. Aile güveniyor ve kendini 
bize emanet ediyor. Bizim işimiz 
zevkli aslında.

Ama sistemin çok daha hızlı bir şe-
kilde tam olarak yerine oturması 
gerekiyor. Mesaimizin büyük bö-
lümünü yeni yönetmelikleri, yazış-
maları, değişen uygulamaları takip 
etmeye ayırmak zorunda kalıyoruz. 
Çünkü çok hızlı değişiklikler oluyor. 
Bu da bizi çok yoruyor. Bazı uygula-
malar yanlışı ve eksiği görüp daha 
iyisini sunmak için gerçekleştiriliyor 
ama gönül isterdi ki bu değişiklikler 
sistem başlamadan yapılsın.”

SiStem iyiye gideceK
Adıyaman ve Düzce’de öncül uy-
gulamalar yapıldığını ve oralarda 
eksiklerin önceden tespit edildiğini 
anlatan Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

“Türkiye için yeni bir sistem. Birçok 
ülkede değişik modelleri yıllardır 
uygulanmasına rağmen Türkiye’de-
ki kendine has bir sistem. Bundan 
kaynaklanan bazı sıkıntılar olma-
sına rağmen günden güne taşların 
yerine oturduğunu görmek istiyo-
ruz. 

Ancak, bazı sıkıntıların da yaklaşık 
3 yıldır çözülemediğine dikkat çek-
mek isterim. Halen görelim, dene-
yelim değiştirelim ilkesiyle hareket 
ediyoruz. Bu hem bizi hem de aile 
sağlığı elemanı arkadaşlarımızı yo-
ruyor. Her şeye rağmen ümitliyim. 
Sistemin daha iyiye doğru gittiğine 
inanmak ve görmek istiyorum.” 

KOrUyUcU ve tedAvi edici
Hizmet veriyOrUz
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hiz-
meti verdiklerini hatırlatan Dr. Ya-
şar, bu hizmetleri şöyle anlattı:

“Koruyucu hizmetlerde özellikle 
bağışıklama hizmetleri, ana çocuk 
sağlığı hizmetleri ve gebe takiple-
rimiz var. Gebe kalanlar bunu bize 
bildiriyorlar. Gebelerin hem bize 
gelmelerini hem de kadın doğum 
uzmanına gitmelerini istiyoruz. Sü-
reci ikili yürütüyoruz ve bunun çok 
faydasını görüyoruz. 

Gebeler, kadın doğum uzmanına 
gittiğinde tedavi genellikle ultrason 



üzerinde yoğunlaşabiliyor, hasta-
nenin yoğun ortamında bazen basit 
bir tansiyon takibi unutulabiliyor. 
Onu burada yakalayabiliyoruz. Ço-
cuğun kalp seslerini de dinleyebili-
yoruz. 

Annede ödem olup olmadığını, ge-
belik şekeri çıkıp çıkmadığını da 
takip edebiliyoruz. Bu açıdan kadın 
doğumcunun takibi ile beraber bi-
zim takibimiz de tamamlayıcı ola-
biliyor. Zaten bir süre sonra kadın 
doğum uzmanının uyguladığı tedavi 
ve bizim uyguladığımız tedaviyi pe-
kiştiriyoruz. 

Bebek ve çocuk takibi yapıyoruz. 
Bebekte boy, kilo ve baş çevresi 
gelişimini ardından da çocukluk 
çağında beslenmesini, büyüme ve 
gelişme dönemlerini takip ediyoruz. 
Koruyucu aile planlaması hizmet-
lerimiz var. Kişinin durumuna göre 
çeşitli yöntemler uyguluyoruz.”

Tedavi edici hizmetler olarak da 
bir ailenin 7’den 70’e tüm fertlerinin 
sağlık sorunlarıyla ilgilendiklerini 

belirten Dr. Yaşar, şunları konuştu: 
“Eğer birinci basamakta tedavi 
edilebilecek bir hastalıksa burada 
çözeriz, geniş laboratuvar tetkik 
imkanımız var. Gaziantep’te tüm 
Gaziantep’e hizmet veren bir Halk 
Sağlığı Laboratuvarı var. Her gün 
düzenli olarak aldığımız kanlar, öğ-
leye doğru buradan oraya gider, 
akşamüstü de sonuçları alırız. Yine 
hekim ilgisine ve yeteneğine bağlı 
olarak kullanılan araç gereçler var. 
Mesela ultrason her aile hekimliğin-
de zorunlu değildir ama biz kulla-
nıyoruz. Teşhis koymada oldukça 
yardımcı oluyor.” 

HAStAyı yöNLeNdiriyOrUz
Aynı zamanda danışmanlık hizmeti 
sunduklarını dile getiren Dr. Yaşar, 
bu sayede hastaların mağdur olma-
dığını kaydetti.

Hastayı sağlık durumuna göre yön-
lendirdiklerini belirten Dr. Yaşar, 
şunları söyledi:

“Hasta geliyor ve muayene ediyo-
rum. Diyelim ki, hastada kalp da-

mar tıkanıklığından şüphe ediyorum 
ve sevkini yapıyorum. Bir randevu 
sistemimiz var. Örneğin hastanın  
kardiyologa görünmesi gerektiği-
ni düşündüm. Kendi kullandığımız 
aile hekimliği programları var. O 
programdan giriyorum. Hastaneyi, 
bölümü seçiyorum. Bölümdeki dok-
torlardan birini tercih ediyorum ve 
ertesi güne randevu alıyorum. 

Böylece hastam hiç mağdur olma-
dan randevusuna gidiyor gerekli 
tetkiklerini yaptırıyor. Özel hastane-
ler için şu an böyle bir sistem yok. 
Eğer ki, devlet hastanesinde uygu-
lanmayan bir yöntemin uygulandığı 
bir hastane olursa bunu hastaya 
sözlü olarak tavsiye ediyoruz.

Hastamız ameliyat olduğunda 
ameliyat sonrası pansumanlarına 
bize geliyor. Veya ameliyat sonrası 
komplikasyonda ilk bize başvuru-
yor. Burada giderebileceğimiz bir 
sorunsa burada gideriyoruz yoksa 
hastaneye yönlendiriyoruz. Sistem 
bu şekilde işliyor.”
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HAStANıN HAStALıK
öyKüSü biLiNmeLi 
“Bir aile hekiminin tüm ailenin 
hastalık öyküsünü bilmesi oldukça 
önemli” diyen Dr. Yaşar, bunu bir 
örnekle anlattı:

“Sistemimizde uyarılar bölümü 
var ve hastalarımızda tespit ettiği-
miz spesifik hastalıkları kaydedi-
yoruz. Bir hastam vardı. Sırt ağrısı 
şikayetiyle gelmişti. Filmini çek-
tirdim. Bir çökme kırığı olduğunu 
gördüm. İlaç verdik, rahatladı. Za-
ten bir operasyona ihtiyaç yoktu. 
Bu hastam ileride aynı bölgede bir 
sırt ağrısıyla geldiği zaman ben 
bunu çok kısa bir sürede teşhis 
edebileceğim. 

Ama bu hastanın her seferinde 
farklı bir doktora ya da hastane-
ye gittiğini düşünürseniz tekrar 
tekrar filmler istenecek, acaba iç 
organlardan mı, sırttan mı bunlar 
düşünülecek. Hem devlete hem 
kişiye maddi külfet olacak hem 
zaman kaybı yaşanacak. Sistem 
bir şekilde bu sıkıntıların da önüne 
geçmiş oluyor.”

Süreç zAmANLA düzeNe
gireceK
Hala sisteme tam aşina olamayan 
hastalar olduğunu söyleyen Dr. 
Yaşar, “2,5 yıl sonra gelip de ‘ben 
daha yeni duydum’ ya da ‘benim 
aile hekimim yok’ diyen hastaları-
mız var. Bu bir süreç ve bu süre-
ce zamanla uyum sağlanacaktır” 
dedi.

iLAç KULLANımıNA diKKAt 
ediLmeLi
Akılcı ilaç kullanımının önemine 
dikkat çeken Dr. Yaşar, ilacın dok-
tor tavsiyesiyle kullanılması gerek-
tiğine işaret etti.

İlaç kullanımı konusunda hassas 
davranmaya çalıştıklarını belirten 
Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

“Eskiden kalma bazı alışkanlıklar 
var. Hasta gidiyor eczaneye ‘ben 
ishal olmuşum, ilaç verin’ diyor. 

Eczacı da reçetelerden aklında 
kalan bir ilacı alıyor veriyor. Ya da 
sosyal güvencesi varsa geliyor ya-
nınıza, size ilacı yazdırmak istiyor. 
Biz bu sistemde mümkün oldu-
ğunca bunu bitirmeye çalışıyoruz. 
Ben hekim olarak hiçbir hastamın 
bana muayene olmadan veya ra-
poru olmadan aldığı ilaçları yaz-
mam. 

Bazı hastalar ‘Hafta sonuydu ya 
da siz yoktunuz’ diyor ama bunlar 
bahane değil.  Hala bir poşet ilaç-
la gelip ‘Bunlar evde birikmiş kul-
lanmıyorum’ diyen ya da ‘Soğuk 
algınlığım var bana antibiyotik 
yazacak mısınız’ diye soran has-
talarımız var. İkincil bir enfeksiyon 
gelişirse antibiyotik yazarız. Bunu 
da söylediğim gibi kontrol altında 
tutarak takip edebiliyoruz. 

Akılcı ilaç kullanımı konusunda 
oldukça hassas davranmaya ça-
lışıyoruz. Hem kişi açısından hem 
de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
yükü açısından buna çok dikkat 
etmek gerekiyor. Hastalarımız bu 
süreç içinde buna uyum sağlama-
ya başladı ama yine de yeterli dü-
zeyde değil.”
 
AciLLerde yOĞUNLUK vAr 
AmA çözüm bizde deĞiL, 
HAStANeLerde ve
bAKANLıKtA
Devlet Hastaneleri acillerinde ya-
şanan sıkıntılara da değinen Dr. 
Yaşar, acillerin çoğu zaman yanlış 
kullanıldığını söyledi.

Dr. Yaşar, acillerde yaşanan yo-
ğunluğun nedenini şöyle açıkladı:
“Maalesef vatandaşlarımızın aci-
li normal poliklinik gibi kullanma 
alışkanlığından dolayı acillerimiz-
de yoğunluk var. Örneğin Nizip 
Devlet Hastanesi’nin 600-700 po-

liklinik yaptığı günler var. Nizip’te 
günlük bu kadar acil hasta olması 
normal değil. Bu rakamın büyük 
bölümü, vatandaşın ‘Poliklinikler 
çok yoğun. Mesai bittikten sonra 
acile gidelim’ fikrinden kaynakla-
nıyor. Normal poliklinik hastaları 
acili kullanmayı tercih ediyor.”

Özellikle aile hekimliğine geçildik-
ten sonra hastanelerin kadroların-
da boşalmalar olduğunu vurgula-
yan Dr. Yaşar, şunları kaydetti:

“Bakanlık da buna çözüm olarak 
aile hekimlerine acil nöbeti getir-
meye çalışıyor. Buna federasyon 
olarak karşı çıkıyoruz. Hastaneler 
çözümü kendi kadroları içinde 
aramalı. Çünkü o gün akşam acil-
de nöbet tutan aile hekimi ertesi 
gün aile hekimliği hizmetini yor-
gun, konsatrasyonu bozulmuş şe-
kilde devam ettirmeye çalışacak. 
Bakanlık buna ‘Siz nöbet tuttunuz 
yarın dinlenin’ de diyebilir ama o 
da bizi huzursuz ediyor. Ertesi gün 
dinlenirken hastalarımız ne ola-
cak. Bizle muhatap olamayacak-
lar. Bu sefer sistem aksayacak, 
çökecek.” 
 
iş yüKümüz ArtAcAK
Aile hekimlerinin hizmet yükünün 
her geçen gün arttığını belirten Dr. 
Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aşılama, gebe ve bebek takibin-
de belirlenen sayıları tutturamaz-
sak bize maksimum ödemeden 
kesmeye başlıyorlar. Verdiğimiz 
hizmet her gün artıyor. Muhteme-
len önümüzdeki aylarda kanser 
taramalarına başlayacağız. Lohu-
sa takibi zorunlu değildi, o da zo-
runlu olacak.”
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Türkiye için yeni bir sistem. Birçok ülkede değişik modelleri 
yıllardır uygulanmasına rağmen Türkiye’deki kendine has bir 
sistem. Bundan kaynaklanan bazı sıkıntılar olmasına rağmen 
günden güne taşların yerine oturduğunu görmek istiyoruz.
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Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Opr. Dr. Recep Anlatıcı, hastanemizde hasta 
kabulüne başladı.

g AziANteP’te 1966 
yılında doğan Opr. 
Dr. Anlatıcı, ilk ve 
o r t a ö ğ r e n i m i n i 
Gaziantep’te, lise öğ-

renimini ise Antalya’da tamamla-
dı. 1990 yılında Adana Çukuro-
va Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
bitiren Opr. Dr. Anlatıcı, Adana 
Doğumevi’nde 2 yıl süreyle mec-
buri hizmetini yerine getirdi. 

1998 yılında Çukurova Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Estetik Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabi-
lim Dalında Uzmanlık Eğitimi’ni 
tamamlayan Opr. Dr. Anlatıcı, 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Estetik Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Kliniği’nde öğretim gö-
revlisi olarak 2 yıl hizmet verdi.

2002 - 2003 yılları arasında Ha-
tay Mustafa Kemal Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim 
Dalı Başkanlığı yapan Opr. Dr. 
Anlatıcı, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde hastalarını kabul 
etmeye başladı.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Bölümü’nün estetik cer-
rahi, rekonstrüktif cerrahi ve yara 

opr. Dr. Recep ANLAtıcı

Estetik Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ve 
Diyabetik ayak tedavisi
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tedavisi bölümlerinden oluştuğuna 
vurgu yapan Opr. Dr. Anlatıcı, “Bö-
lümde uygulanan estetik cerrahi 
ameliyat ve girişimlerinde, vücu-
dun normal organ ve bölümlerinin 
yeniden şekillendirilmesi gerçek-
leştirilmektedir. Böylece, kişilerin 
özgüvenlerinin artırılması, kendileri 
ve çevresiyle daha iyi ilişkiler için-
de bulunmalarının kolaylaştırılması 
hedeflenmektedir” dedi.

Rekonstrüktif Cerrahi ile ameliyat 
ve girişimlerinin travma, kanser, 
enfeksiyon ya da doğumsal yapı 
bozuklukları gibi nedenlerle nor-
malliğini yitirmiş organ ve dokuların 
yeniden yapılanmasını ve işlevlerini 
kazanmasını amaçlandığını bildi-
ren Dr. Anlatıcı, yapılmakta olan 
bazı ameliyatların ise hem rekons-
trüktif hem de estetik uyum amaç-
larına hizmet edebilmeye yönelik 
olduğunu söyledi.

veriLeN HizmetLer
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahide, ameliyatlara ek 
olarak saç ekimi, kırışıklıkla-
rın tedavisinde kullanılan 
botox, kollajen ve yağ 
enjeksiyonları gibi cer-
rahi olmayan birçok 
tedavi yönteminden 
de yararlanıldığını 
anımsatan Opr. Dr. 
Anlatıcı, Özel Sani 
Konukoğlu Hasta-
nesi Estetik Plastik 
ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Kliniği’nde 
verdikleri hizmetler-
le ilgili bilgi verdi. 

Opr. Dr. Anlatıcı, 
estetik – kozmetik gi-
rişimlerin uygulama 
alanlarını şöyle sıra-
ladı:

• Burun şekil bozuklukları
• Yüz kemiklerindeki şekil 
bozuklukları
• Çene kemiğindeki şekil bo-
zuklukları
• Karın ve bacaklarda kollarda aşı-
rı yağlanma, yağ birikimindeki dü-

zensizlikler
• Meme orantısızlıkları (büyüklük-
küçüklük) ve memede sarkmalar
• Cilt sorunları: kırışıklıklar, isten-
meyen leke ve dövmeler, izler
• Yüzde yaşlanma: Yüz-boyun cildi-
nin ve kaslarının sarkması, kırışma
• Alt-üst gözkapağı sarkmaları
• Saç ekimi. 

Doğum lekeleri, benler, hemanjiom-
lar, anormal meme gelişimi, dudak 
damak yarıkları, el, parmak ve kol 
anomalileri, yüz, yüz kemikleri ve 
kafatası anormallikleri, kepçe kulak 
ve diğer kulak anomalileri, kadın 
ve erkek ürogenital sistem gelişim 
anomalileri gibi doğumsal eksik-
likler ve gelişimsel anormalliklerin 
onarımının yapıldığını kaydeden 
Opr. Dr. Anlatıcı,  travma ve hasta-
lıklar nedeniyle sonradan 
gelişen 

anormalliklerin onarımına ilişkin 
şunları paylaştı:

• Kesiler, yara izleri
• Yanıklar ve yanık sekellerinin te-
davisi
• Yumuşak doku yaralanmaları
• Baş boyun, gövde ve ekstremite-
lerde kanser cerrahisi ve onarımı
• Kanser ya da yaralanmalar son-
rasında kazanılan memenin kayıp-
ları, şekil bozuklukları
• İyileşmeyen yaralar, yatak bası 
yaraları
• Acil parmak, el ve kol yaralanma-
ları, kayıpları
• Çene yaralanmaları, kırıkları, 
çene eklemi bozuklukları
• Yüz kemiği kırıkları, yüz yaralan-
maları, yüz felçleri
• Göz kapağının yaralanmaları ya 
da görmeyi engelleyen bozuklukları
• Kazalardan sonra oluşmuş her 
türlü yumuşak doku eksiklikleri.
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Diyabetik hastalarda gelişen ayak yaralarının 
‘Diyabetik ayak’ olarak adlandırıldığını anım-
satan Opr. Dr. Recep Anlatıcı, “Diyabetes Mel-
litus (DM), pankreasın yeterince insülin ürete-
mediği veya vücudun üretilmiş insülini etkili 
şekilde kullanamadığı durumda oluşan kronik 
bir hastalıktır” dedi.

Bu hastalıkta kan şeker düzeyinin yükseldiğini 
belirten Opr. Dr. Anlatıcı, başta kan damarları 
ve sinirler olmak üzere tüm dokuların kronik ve 
ilerleyici şekilde zarar gördüğünü söyledi.

yAvAş bir Seyir izLer
Hastalarda bu durumda tıkayıcı damar hastalı-
ğı, sinirlerde tahribat, böbrek fonksiyon bozuk-
luğu ve görme bozukluğu geliştiğini kaydeden 
Opr. Dr. Anlatıcı, bu olumsuzlukların uzun sü-
rede ortaya çıktığını ve yavaş bir seyir izlediğini 
belirtti.

Diyabetin komplikasyonu olarak ortaya çıkan 

sinir tahribatı ve tıkayıcı damar hastalığının bir-
likte etki ederek ayaklarda yara açılmasına ne-
den olduklarını söyleyen Opr. Dr. Anlatıcı, şöyle 
konuştu:

“Nöropati (sinir tahribatı) diyabetik ayak yarası-
nın başlamasında önde gelen nedendir. Hasta-
ların çoğunda çarpma, vurma, batma, yanma 
vb. gibi farkına varamadıkları bir nedenin yara-
yı başlattığı gözlenmiştir. Genellikle duyu kaybı 
nedeniyle yaralanma erken dönemde fark edi-
lemez, bu da ilerleyici doku hasarına yol açar.”  

tedAviSi zOrdUr
Diyabetli hastalarda oluşan kronik ayak enfek-
siyonlarının sık görülen ve tedavisi zor enfeksi-
yonlar olduğunu ifade eden Opr. Dr. Anlatıcı, 
“Günümüzde diyabet zemininde gelişen yara 
oluşumunun engellenmesi, tanı koyma ve yara 
bakımı ile ilgili bütün teknolojik gelişmelere 
rağmen halen çözülememiş birçok sorun mev-
cuttur” dedi.

diyAbetiK AyAK

Şeker hastalarının ayaklarında görülen yaralar ve şekil bozukluk-
ları ‘Diyabetik ayak’ olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalık oluşma-
dan önce veya erken dönemde gerekli tedbirler alınmalıdır.
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tANı NASıL KONUr?
Diyabetik ayak tanısının muayenede yarala-
rın görülmesi ile başladığını kaydeden Opr. 
Dr. Anlatıcı, “Yaraya yaklaşımda yara sınıf-
landırmasını sağlıklı yapabilmek önemlidir. 
Tedavide günümüzün en sık başvurulan sis-
tem Wagner sınıflandırmasıdır” vurgusunu 
yaptı.

derece ve özeLLiKLer
1. Sağlam deri ile birlikte kemik çıkıntısı ve/
veya nasır oluşumu (ülserasyon için risk)
2. Deride yüzeysel ülser
3. Tendon, kemik, bağ ve ekleme kadar iler-

lemiş derin ülser
4. Apse ve/veya kemik iltihabına ilerlemiş de-
rin ülser
5. Önayakta parmak ve/veya tarak kemiğini 
kapsayan ölü doku varlığı
6. Ayakta ampütasyon gerektirebilecek ka-
dar yaygın, ciddi gangrenöz tutulum

Günümüzde diyabet zemininde gelişen yara 
oluşumunun engellenmesi, tanı koyma ve yara 

bakımı ile ilgili bütün teknolojik gelişmelere 
rağmen halen çözülememiş birçok sorun 

mevcuttur
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Diyabet hastaları ayaklarının günlük muayene ve bakımını ihmal 
etmemeleri gerekiyor. Ayaklar her gün yıkanmalı, kurulanmalı (özellikle 

parmak araları) ve bir nemlendirici ile ovulmalıdır. Yıkama suyunun 
sıcaklığı dirsek değdirilerek ölçülmeli, su çok sıcak olmamalıdır. 
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tedAvi
Hasta ile ilk kez karşılaşıldığında en doğru 
yaklaşımın, tüm sistemlerin muayenesinin 
yapılarak diyabetin diğer komplikasyonları 
(retinopati, nefropati, vs) açısından hastayı 
genel bir değerlendirmeye almak olacağını 
belirten Opr. Dr. Anlatıcı, şöyle devam etti:

“Daha sonra ayak muayenesi sonucu ha-
sarın boyutlarına göre sınıflandırmanın ya-
pılması ve tedavinin düzenlenmesi gerekir. 
İlk aşamada amaç komplikasyonları ve 
enfeksiyonları engellemek, enfeksiyon ge-
lişmiş ise ampütasyonu önlemektir. Tedavi; 
kan şekerinin kontrolü, gerekli durumlarda 
cerrahi debridman, apselerin boşaltılması 
ve antibiyotik rejimlerini içeren kapsamlı bir 
yaklaşımı içerir.”  

diyAbetiK AyAK yArALArıNıN
tedAviSi dört temeL öĞedeN 
OLUşUr: 

1. Lokal yara bakımı, 
2. Travma ve yükü hafifletme-kaldırma
3. Antibiyotik tedavisi
4. Vakum tedavisi

Bu tedavi yönteminin son zamanlarda uygu-
lanmaya başlandığını ve tedavide oldukça 
etkili olduğunu söyleyen Opr. Dr. Anlatıcı, 
“Genel olarak negatif basınçla, yara böl-
gesindeki iltihaplı ve çürüyen dokular yara 
bölgesinden uzaklaştırılır ve iyileşme hız-
landırılır. Bu yöntemden sonra ayak ve par-
maklardaki ampütasyon (kesilme) oranları 
oldukça azalmıştır” dedi.

cerrAHi tedAvi
Opr. Dr. Anlatıcı, yapılacak cerrahi girişim 
ile hem yara çevresindeki ölü dokular temiz-
lenebileceğini hem de derin doku ve kemik 
biyopsilerinin alınabileceğini kaydetti.
 
AyAK bAKımı
Ayak yaralarının önlenmesinde ayak bakı-
mının çok önemli ve etkin bir yeri olduğuna 
dikkat çeken Opr. Dr. Anlatıcı, diyabet has-
talarının hastalıkları hakkında bilinç ve bilgi 
düzeylerinin arttırılması gerektiğinin altını 
çizdi.

Diyabet hastalarının ayaklarının günlük mu-
ayene ve bakımının yapılması gerektiğini 

kaydeden Opr. Dr. Anlatıcı, dikkat edilmesi 
gereken hususlar hakkında şunları söyledi:

1. Ayakta yeni yaraların açılmasını önlemek 
ve iyileşmiş yara yerlerinde tekrarlayan ya-
ralara engel olmak için doğru ayakkabı se-
çiminin önemi büyüktür.

2. Ayakkabı markalarının ayakkabı ölçüleri 
farklı olabilir. Numaralar değişebileceğin-
den denenmeden yani ayakkabı alınmama-
lıdır. 

3. Yeni alınan ayakkabı iki saatten fazla gi-
yilmemelidir. 

4. Akşamları ayaklar daha şiş olduğundan 
ayakkabı alışverişi tercihen akşam vaktinde 
yapılmalıdır. 

5. Ayakkabı ile birlikte mutlaka pamuklu ince 
çorap giyilmelidir ve çoraplar her gün deği-
şilmelidir. 

6. Yüksek riskli ayak yaraları için hazırlanan 
özel ayakkabılar yara önlemek içindir, yara 
tedavisinde etkili olmaları beklenmemelidir. 

7. Koruyucu ayakkabı giyilse bile ayak bakı-
mı ihmal edilmemelidir. 

8. Ayakkabılar ve iç astarları her sabah kont-
rol edilmeli, taş, çivi, diken gibi yabancı ci-
simler açısından elle kontrol edilmelidir. 

9. Her ayakkabı çıkarıldığında parmak ara-
ları ve ayak vuruğun bir göstergesi olan kı-
zarıklık açısından dikkatlice incelenmelidir. 

10. Ayaklar her gün yıkanmalı, kurulanmalı 
(özellikle parmak araları) ve bir nemlendirici 
ile ovulmalıdır. 

11. Yıkama suyunun sıcaklığı dirsek değdi-
rilerek ölçülmeli, su çok sıcak olmamalıdır. 

12. Ev içerisinde ve dışarıda çıplak ayakla 
yürünmemelidir. 

13. Tırnaklar düz kesilmeli, evde özellikle 
makas veya başka kesici aletler ile nasır ve 
kaba etler alınmamalıdır. 

14. Duyu kaybı olan hastalar koşu gibi eg-
zersizler yapmamalı ve uzun süre yürüme-
melidir.
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Gaziantep’teki tüm sağlık kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin 
gerektirdiği koordinasyonu sağlamak ve denetlemekle yükümlü 

olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök, sağlık 
kampüsünün hayata geçmesiyle birlikte sağlık hizmet kalitesinin 

de artacağını kaydetti.

zeL hastaneler ve üniversiteler 
dahil tüm sağlık kuruluşlarının 
sunduğu hizmetlerin tamamı-
nın gerektirdiği koordinasyonu 
sağlamak ve denetlemek bizim 

görevimiz” diyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Metin Karakök, şöyle devam etti:

“Sağlıkla ilgili bütün stratejik planlamalar 
hedef doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğün-
ce yapılıyor. Müdürlüğümüz; sağlık hizmeti 
kalitesi, hasta hakları, hasta memnuniyeti, 
bakanlıkların düzenlemelerine uyum ile il-
gili konularda kamu hastaneleri, üniversite 
ve özel hastaneleri denetler, gerekli müey-
yideleri uygular. İldeki sağlık hizmetlerinin 
koordinasyonu ve bağlı kuruluşların taşra 
teşkilatlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmasını 
gözetme görevi İl Sağlık Müdürlüğüne veril-
miştir. Yeni bir teşkilat yapısı oluştu. 

Hantal bir yapı vardı. Yeni sistemde il müdü-
rü, koordinatör konumuna getirilip şehirdeki 
sağlık sektörünü idare eden en üst düzey yö-
netici olarak tanımlandı. Burada Kamu Has-
taneleri Kurumu ve Halk Sağlığı Kurumu’nun 
kendi içerisinde profesyonelleşmeleri ve uz-
manlaşmaları esas alınıyor. İl Sağlık Müdür-
lüğü de bu her iki kurumu koordine ediyor.
Yeni teşkilat yapısında biz ne Halk Sağlığı 

Müdürlüğü’nünne de kamu hastaneleri ku-
rumunun amiri pozisyonundayız.  

Şehirdeki sağlık yatırımları müdürlüğümüz 
görev alanında. Her iki kurumla koordineli 
çalışarak yatırımları planlıyoruz. Acil sağlık 
hizmetleri, ilk müdahaleler, 112, tüm bunla-
rın koordinasyonu ve yönetimi doğrudan gö-
revimiz. Veri kalitemiz düzenleniyor. Kamu 
ve özel hastaneler ile üniversitelerden veri-
ler tek elde toplanıyor.”

iLçe müdürLüKLeri KUrULdU
İlin sağlıkla ilgili sorunlarına çözüm ara-
manın da İl Sağlık Müdürlüğü’nün görev-
leri arasında olduğunu anımsatan Prof. Dr. 
Karakök, “İlçe Sağlık Müdürlükleri kuruldu. 
Merkezde Şahinbey ve Şehitkamil’de, ayrı-
ca İslahiye ve Nizip’te müdürlüklerimiz mev-
cut. İlçenin nüfusuna veya durumuna göre 
de Toplum Sağlığı Merkezleri bu görevi yü-
rütüyor” diye konuştu.

SUriyeLiLer iLe iLgiLi SıKıNtı yOK
Suriye’den gelen hastaların Gaziantep’teki 
sağlık hizmetini sıkıntıya sokmadığını vurgu-
layan Prof. Dr. Karakök, şunları kaydetti: 

“Halkımızın şöyle bir önyargısı var, ‘Suri-
yeliler geldi. Bizim yerimize onlara bakı-

Ö

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin KARAKÖK

“Herşeyin başı eğitim”
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yorlar’. Hayır öyle bir durum yok. 
Gaziantep’in nüfusu 2 milyona 
yakın. Gelen Suriyeli sayısı kaç? 
Kamplardaki sayı 32 bin. Kamp 
dışında da 100 bin civarında Suri-
yeli olsun. Gaziantep’teki Suriyeli 
nüfusun oranı Gaziantep nüfusu-
nun yüzde 10’u kadar. Ameliyat ve 
polikliniklerdeki başvuru sayısına 
baktığımızda yoğunluğun sadece 
yüzde 10 olduğunu görüyoruz. Biz 
yine yüzde 90 oranında kendi nüfu-
sumuzun hizmetini karşılıyoruz.

Sadece belli bölgelerde bir yoğun-
luk var. Nizip’te,  sınır kapısı olduğu 
için Karkamış’ta biraz yoğunluk ol-
duğu doğru. Ama Gaziantep mer-
kezde böyle bir yoğunluk söz ko-

nusu değil. Suriye’den gelen hasta 
portföyü acil, kafa travması, ateşli 
silah yaralanması gibi cerrahi 
müdahale gerektirdiği için yoğun 
bakım yükümüzü artırdı ve zaman 
zaman bu alanda sıkıntılarımız olu-
yor. Ama, poliklinik hastası olarak 
sadece yüzde 10’luk bir artış söz 
konusu. Bu da sorun oluşturmuyor.

Suriyeli hastalara yönelik tüm ted-
birler alındı. Suriyelilere misafir 
gözüyle bakmamız gerektiğine 
inanıyorum. Suriyeli hastalara yö-
nelik tüm tedbirler zaten alınmış-
tı ve alınmaya da devam ediyor. 
Kilis’e ek bir yoğun bakım ünitesi 
yapıldı ve yoğun bakım yatak sayı-
sı arttırıldı. Bu ve buna benzer ek 

tedbirlerle Gazianteplilerin mağ-
dur olmasının önüne geçildi.”

yAtırımLAr SAĞLıKtA
KALiteyi ArtırAcAK
Sağlık kampüsü tamamlandığın-
da sağlık hizmet kalitesinin de 
artacağına dikkat çeken Prof. Dr. 
Karakök, “Gaziantep kamu hasta-
nelerinde yüzde 85-90 oranında ya-
tak doluluk oranı var. Yatak sayısı 
yeterli gelmiyor. Sağlık kampüsü 
hayata geçtiğinde yüzde 40 yatak 
sayısı artışı olacak. Bu da dolayı-
sıyla sistemi rahatlatacaktır” diye 
konuştu.

Prof. Dr. Karakök, yatırımlarla ilgili 
de şunları söyledi: 

Yeni sistemle birlikte il 
müdürü, koordinatör 
konumuna getirilip 

şehirdeki sağlık sektörünü 
idare eden en üst 

düzey yönetici olarak 
tanımlandı. Burada Kamu 

Hastaneleri Kurumu ve 
Halk Sağlığı Kurumu’nun 

kendi içerisinde 
profesyonelleşmeleri ve 
uzmanlaşmaları esas 

alınıyor.
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“Perilikaya’da 300 yataklı bir 
hastane yapılacak. Dr. Ersin As-
lan Hastanesi revize edilecek. 
Bir yandan yıkılıp hastalar mağ-
dur edilmeden yenilenecek. Yı-
kılan çocuk hastanesinin yerine 
70 üniteli bir ağız ve diş sağlığı 
ünitesi yapılacak. Karşıyaka’ya 
yine 30 ünitelik ağız diş sağlığı 
merkezi yapılacak. Nurdağı’na 
bir hastane yapıyoruz. 

Çocuk hastanesinin olduğu böl-
gede bir helikopter pisti çalış-
malarımız devam ediyor. Sağlık 
kampüsü de orada yapılacağı 
için bu pist çok önemli bir ihtiya-
ca cevap verecek. Önümüzde-
ki birkaç yıl içerisinde sağlıkta 
çok iyi bir noktaya geleceğiz.
Kampüs içerisinde 8 hastane 
olacak. 

Çocuk Hastanesi yerinde kala-
cak. Şu an Gaziantep’in en bü-
yük ihtiyacı olan Onkoloji Has-
tanesi ve yine yüksek güvenlikli 
Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi 
kampüs içerisinde olacak. Di-
ğer hastaneler ise fizik tedavi, 
göğüs hastalıkları, yüksek gü-
venlikli adli psikiyatri hastane-
si, kadın doğum ve kalp damar 
cerrahisi üzerine olacak.”

AmbULANS iHtiyAcı vAr
Gaziantep’te şu an çok acil 
ambulans ihtiyacı olduğuna 
dikkat çeken Prof. Dr. Karakök, 
“Herkesin elini taşın altına koy-
ması gerekiyor. 112 servisimize 
günlük 15 bin çağrı geliyor. Biz 
bu çağrılar neticesinde ancak 
400-500 hastayı taşıyabiliyoruz. 
Asılsız ihbarlar da söz konu-

su ancak bu konuda duyarlılık 
istiyoruz. Şu anda hiçbir am-
bulansı yerinde bulamazsınız. 
Hepsi şehir içinde dolaşıyor. 
Ambulans sayısının azlığına ve 
trafik yoğunluğuna rağmen yine 
de Türkiye’nin en iyi illerinden 
biriyiz. Şehir içinde ambulans 
çağrısına ulaşımımız en fazla 
10 dakika sürüyor. Yüzde 90-98 
oranında 10 dakikada hastaya 
ulaşıyoruz” dedi.

İlçelerle birlikte 32 noktada 112 
noktası olduğunu belirten Prof. 
Dr. Karakök, “Bunun 27’si şehir 
merkezinde. 4 ilave nokta açtık. 
6 nokta açmak için de çalışma-
larımız devam ediyor. En az 45 
noktaya ulaşmamız gerekiyor. 
Bunun için de ambulans lazım. 
Personel eksiğimiz var ama bü-
yük oranda gereken sayıyı te-
min ettik” diye konuştu.

Ambulanslara kamera takıldığı-
nı ve bu uygulamanın Türkiye’de 
ilk olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Karakök, “Bu uygulama ile 
yol vermeyene ceza kestiriyo-
ruz. Personelimizin hal ve hare-
ketlerini denetliyoruz. Şiddete 
maruz kalan personelimizin fa-
illerini görüyoruz “diyerek uygu-
lamanın önemini dile getirdi.

eĞitim çOK öNemLi
Eğitime önem verdiklerini kay-
deden Prof. Dr. Karakök, sözle-
rini şöyle tamamladı: 
“Her şeyin başı eğitim olduğu 
inancıyla personelimizi sürekli 
eğitiyoruz. Her birimimiz eğitim-
den geçti. Sosyal faaliyetlere de 
önem veriyoruz. Yine Türkiye’de 
bir ilk olarak İl Sağlık Müdür-
lüğü bünyesinde koro kurduk. 
Çok ses getiren bir konser 
verdik. 14 Mart’ta yeniden bir 
konser düzenleyeceğiz. Diğer 
taraftan Osmanlıca kursu açtık. 
Amacımız çalışanlarımızın moti-
vasyonunu arttırmak.”



41w w w . s a n k o t i p . c o m



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

Kış mevsimi bazı tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Uzun kış geceleri her 
yönüyle güzel olsa da dikkat edilmezse çok iyi fark edilemeyen tehlikeler getire-
bilir. Bu nedenle dikkatli olmak ve bazı önlemler almak hayati önem taşır.

ış mevsimi soğuk ve 
uzun soğuk geceleri 
ile karakterizedir. Kışın 
zamanımızın çoğunu 

evlerimizde geçiririz. Bu neden-
le kış aylarına özel ev kazaları ile 
karşılaşma ihtimali yüksektir. Kış 
mevsiminin en belirgin özelliği 
havanın soğuk, yağışlı ve bazı böl-
gelerde ise kar yağışlı olmasıdır. 
Bu nedenle merkezi ısıtma sistemi 
veya kombi ile ısınmayan, kömür 
sobası kullanılan evlerde zaten 
her dönem tehlike söz konusudur.

bAcA temizLiĞi
iHmAL ediLmemeLi
Kışa girerken baca temizliği iyi ya-
pılmamış bir kömür sobası, hem 
yangınlar hem de karbonmonoksit 
zehirlenmesi için ciddi bir tehlike 
oluşturabilir. Aynı şekilde kömür 
sobasının doğru kullanımının bilin-
memesi de ayrı bir tehlike kayna-
ğıdır. Kömür sobasının üçte iki alt 
bölümünün kömür ve kalan üçte 
bir üst bölümünün odun ile doldu-

rulması, yanmanın üstten aşağı 
doğru olması, soba tamamen sö-
nene kadar tekrar kömür atılma-
ması, ısı gerekiyorsa odun atılarak 
sağlanması, yatmak üzereyken 
kömür sobası yakılmaması gibi 
konuların çok iyi bilinmesi gerekir.

Ayrıca sobaların yanıcı eşyalar-
dan en az 1 metre uzakta olması, 
üzerinde çamaşır kurutulmaması, 
tiner ve benzin gibi yanıcı-parlayı-
cı maddelerle tutuşturma yapılma-
ması önemlidir. Sobalar televizyon 
gibi elektronik araçlardan uzakta 
kurulmalıdır. Mümkünse soba üze-
rinde su ısıtılmamalı ve yemek ya-
pılmamalı, bu amaçla olan kulla-
nımlarda çok dikkatli olunmalıdır. 
Soba borularının kurulumu tehlike 
oluşturmayacak şekilde düzgün 
ve sağlam olmalıdır. Sobaya atıla-
cak odun ve kömür soba yanında 
olmamalıdır. Lodoslu havalarda 
sobalarda kömür yerine odun ya-
kılması daha güvenlidir.

K

dr. mehmet dOKUr

Acil Tıp Uzmanı

Kış mevsimi ile gelen 
tehlikeler
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eLeKtriKLi ıSıtıcıLArA
diKKAt
Evlerinde elektrikli ısıtıcı kulla-
nanlar az da olsa yangın teh-
likesi ile karşılaşabilirler. Bu 
tehlikeleri azaltmak için bazı 
hususlara dikkat edilmelidir. 
Çalışırken elektrik sobalarının 
üzeri örtülmemeli, yanıcı eşya-
lara yaklaştırılmamalı ve üzer-
lerinde elbise kurutulmamalıdır. 
Devrilme emniyetli ve güvenilir 
marka olan elektrikli ısıtıcılar 
tercih edilmeli, ıslak zeminli 
alanlarda kullanılmamalıdır. 
Ayrıca topraksız ve kablosuz 
çoklu priz grupları ile çalıştırıl-
mamalıdır. Devrilme ihtimaline 
karşı ayaklı elektrikli ısıtıcıla-

rın etrafında rahat bir hareket 
alanı oluşturulmalıdır. Daha 
da önemlisi, çocukların tüm 
ısıtıcılardan uzak tutulması, bu 
tehlikeli ısı kaynaklarıyla yalnız 
bırakılıp anlık bile olsa ev dışına 
çıkılmaması gerekmektedir.

KOmbiLer diKKAtLi
KULLANıLmALı
Her ne kadar çok güvenli olsa-
lar da dikkatli kullanılmazsa 
ve bakımları zamanında yapıl-
mazsa kombilerin de tehlikeli 
olabilecekleri unutulmamalıdır. 
Öncelikle kombilerin yerleri uy-
gun seçilmeli ve havalandırma 
alanları kapatılmamalıdır. Do-
ğalgaz boruları dekoratif amaç-
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Kış aylarında dışarıya çıkarken 
kendimizi de soğuktan korumalıyız. 

Kalın kıyafetlerin yanı sıra, ıslak-
kaygan zeminlerde kaymayan ve su 

geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek 
daha güvenli olacaktır. Karlı-tipili ve 

şiddetli fırtınalı havalarda zorunlu 
olmadıkça dışarıya çıkmayınız. 



lı boyanmamalı, görünür ve serbest olma-
lıdır. Doğalgaz dağıtım borularının geçtiği 
hatlar üzerinde izinsiz kazı yapmak teh-
likeli olabilir. Doğalgazın ocaklara giren 
fleksibl çelik boruların birkaç yıl sonra de-
ğişmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Evlerde sıcak su ısıtmasında tüplü şofben 
tercih edilmemeli, ancak mutlaka kullanı-
lacaksa, şofbenin yeri banyo gibi kapalı ve 
kontrolü zor ortamlar olmamalıdır. Şofben 
tercihen mutfakta ve baca çıkışına bağlı 
olarak kurulmalıdır.

ArAcıNızıN
Kış bAKımıNı yAPtırıN
Kış mevsiminde sadece ev içerisinde değil 
ev dışında da bir takım tehlikelerle karşı 
karşıya olabiliriz. Kışın havaların erken 
kararması, yağmur, sis ve karlı havada 
görüş mesafesini de azaltmaktadır. Bu 
nedenle de trafik kazaları daha sık görül-
mektedir. Kışa girerken araçlarımızın kış 
bakımlarını yaptırmak ve karlı bölgelerde 
kar lastiği kullanmak kazaları belli oranda 
azaltacaktır. Ayrıca kışın uzun yola çıka-
caksak aracımızda mutlaka zincir-kar pa-
leti, ek ışık kaynağı, reflektör ve battaniye 

bulundurmamız gerekmektedir. Yollarda 
herhangi bir zorlukla karşılaştığımızda ise 
yol yardım veya 155/156 numaralı telefon-
lardan yardım istemeliyiz.

SOĞUKtAN KOrUyAN KıyAfetLer 
terciH ediLmeLi
Kış aylarında dışarıya çıkarken kendimizi 
de soğuktan korumalıyız. Kalın kıyafetlerin 
yanı sıra, ıslak-kaygan zeminlerde kayma-
yan ve su geçirmeyen ayakkabılar tercih 
etmek daha güvenli olacaktır. Karlı-tipili 
ve şiddetli fırtınalı havalarda zorunlu ol-
madıkça dışarıya çıkmayınız. 

Taş gibi zarar verici nesneler konularak 
kartopu oynanmamalıdır. Sert kışların ha-
kim olduğu yerlerde yaşayan kişilerin buz 
saçaklarının altından geçmemeleri gü-
venli bir davranış olacaktır. Yaşlılar daha 
az yer değiştirdikleri için dinamik tehlike-
lerin çoğu ile karşılaşmazlar ancak yine 
de yaşlıların yaşam alanlarının anlaşılır ve 
aydınlık olması birçok kazayı önleyecektir.

Kazalardan uzak bir kış geçirmeniz dile-
ğiyle…
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saat 19.00’dan sonra
 Bir şey yersem 
şişmanlarım!

Saat sınırlaması bireyden bireye farklılık 
göstermektedir. Örneğin gece çok geç saatlerde 

uyuyan bir birey akşam yemeği sonrası küçük ara 
öğünler yapabilir. Gece açlığı günün en uzun açlığı 

olduğu için ve kan şekeri düzenini sağlamak için 
gece ara öğünü yatmadan yaklaşık 2 saat önce 
tüketilmelidir. Kan şekerini fazla yükseltmeyecek 
olan 1-2 porsiyon meyve veya 1 bardak süt/yoğurt 

tercih edilebilir. Kan şekerini dengelediği 
için daha geç saatlerde acıkma hissini 

önleyecek ve gece beslenmesini 
ortadan kaldıracaktır.

Doğru bilinen

yanlışlar

faydalı bilgiler

zeytinyağı mucize Bir 
yağdır

Zeytinyağı önerdiğimiz yağlardan 
biridir. Omega - 9 adı verilen yağ 

asitlerini içermektedir. Ancak ekmeği 
zeytinyağına bandırarak, salatalara 

istenildiği oranda zeytinyağı ekleyerek 
bolca tüketilmemelidir. Sonuçta katı 

da olsa sıvı da olsa 1 gram yağ 9 kkal. 
enerji vermektedir. Dolayısıyla fazlası 

vücut ağırlığında artışa neden olmakta ve 
oluşan şişmanlığa bağlı olarak birtakım 

sağlık problemleri de ortaya çıkmaktadır. 
Bu yüzden yağ kullanımında, tercih 

edilen yağ kadar kullanılan miktar da 
çok önemlidir. Yemekler için 2 – 3 yemek 

kaşığı yağ yeterli olacaktır.
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Protein diyetleri 
zayıflamak için kolay 

Bir yoldur.

Yüksek proteinli diyetlerle kolay kilo 
vereceğine dair kanı mevcut. Kısa 

sürede kilo verdiren yüksek proteinli 
diyetlerin uzun süreçte uygulanması 

zordur. Kan kolesterol-ürik asit 
seviyelerini artırıp, insülin direncine 
neden olmaktadır. Bunu uzun süre 

uygulayıp hayat tarzı haline getirmiş bir 
kişiyi bile bulmak zordur. Yüksek protein 
diyeti uygulayan bireylerde görülen en 
önemli sorun, diyeti devam ettiremeyip 
sıkça şeker krizlerine girerek yüksek 

miktarda tatlı yemeleridir.
Kısa sürede kilo verip daha fazlasını 

almamak için karbonhidrat, protein ve 
yağı dengeli tüketmek yeterlidir. 

az uyursam o kadar hızlı kilo veririm! 

İnsanların büyük bölümü metabolizmalarının az uyuyarak çok çalışacağını ve böylece 
hızlı kilo vereceklerini düşünmektedir.

Uyku süresi kısaldıkça toksik çevreye maruz kalma uzamakta, psikolojik stres artmakta, 
inaktif yaşama adaptasyon oluşmaktadır. Vücudumuz uykudayken gereken temel 
enerjiyi toplamaktadır. Eğer vücut uyku ile bu enerjiyi depolayamazsa yiyeceklerle 

gün içinde sağlamaya çalışacaktır. Bu da iştah bozukluklarına neden olan obeziteyi 
tetikleyecektir. 3 saat ve daha az uyuyan kişilerde obezite görülme riski yüksek olacaktır. 

Bedenen ve ruhen iyi olmak için en az 5 saat, en fazla 8 saat uyumak gerekir. Uygun 
zaman aralığında uyumak, gece yemek yeme sendromunu önlemektedir.



ANLıUrfA Birecikli olan 
ve Gaziantep’te yaşayan 
Cemal Gürsel Aydın (46), 
5 yıl önce rahatsızlanın-

ca iki böbreğini birden kaybetti. Yo-
ğun bakımda tedavi gören Aydın, 
diyaliz tedavisine alındı.

Aydın’a, yaşadığı sıkıntılara da-
yanamayan annesinin böbreğini 
vermek istemesine karşın, dokular 
uymayınca çapraz nakil için başvu-
ruda bulunuldu. Ancak bu da ger-
çekleşmeyince eşi, 5 çocuk annesi 
Hanım Aydın, 24 yıllık eşinin yaşa-
dıklarına dayanamayarak böbreği-
ni vermek istedi. 

Haftada 3 gün, 4’er saat diyalize 
giren Cemal Gürsel Aydın, eşinin 
kararı üzerine, gazetelerden başa-
rılı organ nakli haberlerini okuduğu 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Or-
gan Nakli Merkezi’ne başvurdu.

Daha önce tedaviye geldiği Özel 

Sani Konukoğlu Hastanesi’nde or-
gan nakli merkezi açılmasının böl-
ge için büyük bir şans ve kolaylık 
olduğunu belirten Cemal Gürsel 
Aydın, “Eşimle buraya geldiğimiz-
de, Organ Nakli Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Necmettin Güvence ve 
ekibinin yaklaşımı bizi çok etkiledi” 
dedi.

5 yıldır diyalize girdiğini ve kendine 
yönelik hiç plan yapamadığını anla-
tan Cemal Gürsel Aydın, “Yiyip iç-
tiklerime dikkat etmek zorunda ka-
lıyordum. Başarılı bir operasyonla 
eşimden alınan böbrek bana nakle-
dildi. Eşimden Allah razı olsun. Ha-
yata yeniden gelmiş gibiyim” diye 
konuştu.

bUgüNümüze
şüKürLer OLSUN
Hanım Aydın (44) ise eşinin çok zor 
günler geçirdiğini anımsatarak, 
duygularını şöyle diler getirdi:

“Eşimin diyalizde yaşadıklarını gö-
rünce dayanamadım. Böbreğimi 3 
yıl önce vermek istedim. Ancak ço-
cuklarımız küçük diye eşim isteme-
di. Kısmet bugüneymiş. Diyalize gi-
ren eşimin sıkıntılarına dayanmak 
mümkün değildi. Allah kimseye 
göstermesin. Bugünümüze şükürler 
olsun.”

Hastanemiz  Genel Müdürü Dr. Yu-
suf Ziya Yıldırım da hastanelerinde 
gerçekleştirilen başarılı böbrek na-
killerinden duyduğu memnuniyeti, 
“Bölge insanına bu hizmeti de sun-
manın gururunun yaşıyoruz” sözle-
riyle ifade etti.

Organ Nakli Merkezi Başkanı Doç. 
Dr. Necmettin Güvence ise canlıdan 
ve kadavradan gerçekleştirdikleri 
böbrek nakilleri ile diyaliz hastala-
rının hayata tutunmalarını sağlamış 
olmalarından dolayı gurur ve mutlu-
luk duyduklarını bildirdi.
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Sağlıkta dünya standartlarında hizmet verilen hastanemizde gerçekleştirilen başarılı bir ope-
rasyonla, diyaliz hastası Cemal Gürsel Aydın’a, eşi Hanım Aydın’dan alınan böbrek nakledildi.

Eşinin verdiği böbrekle 
sağlığına kavuştu



Personelimiz “İletişim, öfke kontrolü, 
hasta memnuniyeti” konulu eğitim aldı

Sanko çalışanları iftar yemeklerinde buluştu

zgöreN Akademi’den İş Geliştirme Yöneticisi 
Eğitmen ve Danışman Gökhan Okçu hastanemiz 
personeline “İletişim, öfke kontrolü, hasta mem-
nuniyeti” konulu bir eğitim verdi.

Katılımın çok yoğun olduğu ve renkli anların yaşandı-
ğı eğitimde Okçu, ‘Sağlık kurumlarında hasta profili’, 
‘özveriyle görev yapmak’ gibi konularda personeli bil-
gilendirdi.

er yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
Sanko Hol-
ding çalışan-

ları iftar yemeğinde bir 
araya geldi. 

Geleneksel iftar yeme-
ğinde SANKO’da 10, 
15, 20 yıl ve üzeri çalı-
şanlara plaket verildi. 
Yemeğin sonunda ger-
çekleştirilen çekilişte 
personele çeşitli hedi-
yeler verildi.
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emoroidi, “makat bölge-
sinde bulunan toplarda-
marların basınç nedeniy-
le genişlemesi” şeklinde 
tanımlayan Opr. Dr. Ak-

soy, iç ve dış olmak üzere iki şekilde 
kendini gösteren hemoroidin çok 
sık görüldüğünü söyledi.

Bir takım anorektal semptom ve belir-
tilerin eskiden ”hemoroid” diye adlan-
dırıldığını ifade eden Opr. Dr. Aksoy, 

“Bu hastalık için birkaç yıldır ‘he-
moroidal hastalık’ deyimini kullan-
maktayız. Hemoroidal hastalıkların 

belirtileri kanama, pıhtı gelişmesi, 
dışarı sarkmadır. Herkes bir iç bir 
de dış hemoroid seti ile doğar an-
cak hemoroidler yavaş yavaş büyür. 
Yaşlılıkla birlikte semptomatik ola-
bileceği gibi her yaşta da sempto-
matik olabilir” şeklinde konuştu. 

KALıtımSAL OLAbiLir
Hemoroid hastalarının çoğunun 
ailesinde de aynı şikâyetlerin bu-
lunduğuna dikkati çeken Opr. Dr. 
Aksoy, genellikle ilerleyen yaş, sık 
kabız ya da ishal olunması, büyük 
abdest yaparken ıkınma gibi du-
rumların bu bölgedeki toplar da-

marlarda basınç artışına yol açtı-
ğını ve etrafındaki bağ dokusunun 
gevşemesine neden olduğunu kay-
detti. 

Opr. Dr. Aksoy,  ‘’Hem hormonal 
değişikliklerin hem de büyüyen rah-
min bacaklardan dönen kan akışı-
na baskı yapmasından dolayı hami-
le kadınlarda hemoroide daha sık 
rastlanmaktadır’’ dedi. 

Opr. Dr. Aksoy, alkol, mayalı ve asit-
li içecekler, turşu ve baharatlardan 
zengin yiyecekleri sıkça tüketen-
lerle, uzun süre ayakta duran veya  
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Halka açık konferanslar kapsamında Hastanemiz Genel Cerrahi Uzmanı
Opr. Dr. Başar Aksoy, “Hemoroidal Hastalıkların Ameliyatsız Tedavisi” konusunu anlattı.

“Hemoroidal hastalıkların 
ameliyatsız tedavisi” anlatıldı

H



oturanlarda hemoroidal hastalık 
sık görüldüğünün altını çizerek, 
kanamanın ve ağrının hemoroid-
de en sık görülen belirtiler oldu-
ğunu bildirdi.

HAStALıĞıN
KOmPLiKASyONLArı
Hemoroidin komplikasyonlarıyla 
ilgili bilgiler veren Opr. Dr. Ak-
soy,  kanamaya bağlı kansızlık, 
iltihaplanma, ateş, meme için-
de kan pıhtısı oluşması ve buna 
bağlı şiddetli ağrı, memenin geri 
itilemez hale gelmesik durumlar-
da hemen hekime başvurulması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Genelde parmakla muayenenin 
hemoroidlerin teşhisinde yeterli 
olabileceğini açıklayan Opr. Dr. 
Aksoy, bazı durumlarda anosko-
pik ve rektoskopik muayenenin 
gerekebileceğine dikkati çekti.

“Perianal bölge hastalıklarının en 
sık görüleni hemoroiddir ve kan-
sere dönüşmez” diyen Opr. Dr. 
Aksoy, ancak bu bölgede seyrek 
olarak rastlansa da anal kanser, 
kalın bağırsağın habis (kanser) 
veya selim tümörleri (polipler), 
rektal prolapsus (bağırsağın ma-

kattan dışarıya doğru fıtıklaşma-
sı), perianal abse, ülseratif kolit 
gibi bazı hastalıkların tanısının 
dikkatle yapılması gerektiğini ifa-
de etti.

‘’AmeLiyAtSız tedAvi iLe 
yüzde 90’ıNıN üzeriNde 
bAşArı SAĞLANıyOr’’                                       
 “Hemoroid hastalarının tedavi-
sinde başarı, doğru tanı ve buna 
uygun doğru yöntemin seçilmesi 
ile sağlanır” diyen Opr. Dr. Aksoy, 
hemoroidin 4 derecesi olduğunu 
anımsatarak tedavide kullanılan 
yöntemlerin hemoroidal hastalı-
ğın derecesine göre değiştiğini 
ve ameliyatsız tedavi ile yüzde 
90’nın üzerinde başarı sağladık-
larını vurguladı.

Tıbbi tedavi 1. ve 2. derecedeki 
hemoroidal hastalığı olanlara uy-
gulanmakla birlikte, bu hastaların 
sık kabız veya ishal olmaktan ka-
çınsı, günde 1,5-2 litre su içmesi, 
posalı diyet, dışkılama sonrası ılık 
oturma banyosu (iltihaplı durum-
lar hariç) ve fitil, krem ve tabletler 

kullanması gerektiğini vurgula-
yan Opr. Dr. Aksoy, girişimsel te-
davi yöntemlerine de değinerek, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Skleroterapi (büzüştürücü teda-
vi), Infraredkoagülasyon, Bandli-
gasyon (bağlama yöntemi), Lazer 
tedavisi.

Tedavi yöntemleri tamamen has-
taya bağlı olarak değişmekte ve 
işlem süresi 5-10 dakika sürmek-
tedir. İşlem sırasında ağrı hisse-
dilmemekle birlikte işlem sonrası 
hasta normal sosyal hayatına he-
men dönebilir. Hastanede kalma-
sına gerek yoktur.

Halk tarafından hemoroidal 
hastalık zannedilen anal fissür 
(makat yırtığı), anal fistül ve kıl 
dönmesi de (p.sinüs) aynı şe-
kilde ameliyatsız olarak tedavi 
edilmektedir. Bu hastalıkların da 
tedavisi çok kısa sürmektedir ve 
hasta işlem sonrasında hemen 
normal hayatına dönebilmekte-
dir.”
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Hemoroidal hastalıkların belirtileri kanama, pıhtı gelişmesi, 
dışarı sarkmadır. Herkes bir iç bir de dış hemoroid seti ile doğar 
ancak hemoroidler yavaş yavaş büyür. 
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Hastanemiz güçlü uzman kadrosunu her geçen gün genişleterek, Gaziantep ve bölgeye hiz-
met vermeye devam ediyor. Psikolog Melis Tümer ve Psikolog Melissa Başel, Hastanemizde 

hasta kabul etmeye başladı.

SiKOLOg Melis Tü-
mer, 1989 yılında 
Gaziantep’te doğdu. 
Lise eğitimini 2004-2008 

yılları arasında Gaziantep Kolej 
Vakfı’nda tamamladıktan sonra 
2008-2013 yılında Maltepe Üniversi-
tesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümünü bitirdi.

Lisans öğrenimi sırasında, 2011-
2013 yılları arasında Vehbi Koç 
Amerikan Hastanesi’nde Asistan 
Psikolog olarak staj yaptı. 2008-
2013 lisans öğrenimi sırasında bir-
çok sosyal sorumluluk projesinde 
gönüllü olarak yer aldı. 2012-2013 
yılları arasında Erenköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 
stajyer psikolog olarak çalıştı. 2013 
yılında Neşe Erberk Joyfull House 
Ataşehir’de Asistan Psikolog olarak 
çalıştı.
Halen Gaziantep Üniversitesi’nde 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Bölümü, master programına devam 
etmektedir. Ağustos 2013 itibariyle 
Hastanemizde psikolog olarak gö-
rev yapmaktadır.

Mesleki ilgi alanları arasında ço-
cukluk ve ergenlik dönemi ruhsal 

sorunları, çocuk ve ergenlerde dik-
kat eksikliği ve hiperaktivite bozuk-
luğu, ihmal ve istismara uğramış 
çocuklar, yetişkinler, aile danış-

manlığı (evlilik problemleri, çatış-
malar, ilişkiler gibi) yer almaktadır. 
Tümer; MMPI (Minnesota Çok Yön-
lü Kişilik Envanteri), Gessel Zihinsel 

P

Psikolog Tümer ve psikolog Başel hasta 
kabulüne başladı

meLiS tümer



990 Gaziantep doğumlu Me-
lissa Başel, çok küçük yaş-
lardan itibaren Amerika’nın 
Ohio Columbus Eyaleti’nde 

yaşamaya başladı.

Chapman Elemantry ve Village 
Academy’de ilköğretim ve lise eğiti-
mi aldı. Lise son sınıfta Özel Sanko 

Koleji’nde bir yıl yabancı öğrenci 
statüsünde eğitim gördü. Village 
Academy’e geri döndü ve lise eği-
timini “Magma Cum Laude” yüksek 
derecesiyle bitirdi.

2008 yılında Girne Amerikan 
Üniversitesi’nde üniversite eğitimi-
ne başladı. 2012 yılında Psikoloji 

Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yı-
lında Ankara’da Panadost’dan Pa-
nik Atak ve Anksiyete eğitim sertifi-
kasını, 2012 yılında Girne Amerikan 
Üniversitesi’nden engelli çocuklarla 
ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı 
teşekkür belgesi aldı.

“Ne Pozitif Psikoterapide Denge” 
modeli çalışma grubunda sosyal 
içerikli organizasyonlara katıldı. 

2013’de Girne’de Zirve Üniversitesi 
Rehberlik Günleri Katılım Belgesi’ni 
aldı.

2013 yılında 300 saat teorik, 30 saat 
süpervizyon ve 120 saat uygula-
ma olmak üzere 450 saatlik “Aile 
Danışmanlığı Eğitimi”ni başarıyla 
tamamladı, “İçimizdeki Sinirleri As-
mak”, “PDR ve Psikoloji” kongreleri-
ne katıldı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Servisi’nde yatarak tedavi 
gören hastalarla ilgilenen Başel, 
2013 yazında Amerika’da Village 
Academy Development’ta stajını ta-
mamlayarak, gelişme dönemindeki 
çocuklarla ilgili gözlemlerde bulun-
du, özel bir klinikte psikiyatri alanın-
da çalışmalar yaptı.

Başel, Eylül 2013 tarihi itibariyle 
Hastanemiz Psikiyatri Kliniği’nde 
hasta kabul etmeye başladı.

53w w w . s a n k o t i p . c o m

Gelişim Testi, Frostig Görsel Algı 
Testi, d2 Dikkat testi, Goodenough 
Harris Resim Çizme Testi, Agte (An-
kara Gelişim Tarama Envanteri) 
gibi birçok klinik ölçek ve envante-
rini uygulayabilmektedir.

Tümer, Çoklu Zeka ve Sınıflandırma 
Kuramlarının Eğitime Yansıması, 

Öğretmenler İçin Öğretme ve Öğ-
renme Metodları, Sınıftaki Üstün’ler 
Bireysel Farklılıklara Göre Eğitim-
de Maksimum Verimlilik Uygulama 
Örnekleri, Müzik ve Ritim Algısı, 
Çocuk Şarkıları Öğretim Yöntemle-
ri, Gardner’ın Çoklu Zeka Yöntemi 
Uygulamaları ve Bireysel Farklılık-
lara Göre Çoklu Zeka İle Bloom’un 

Taksonomisi, III. Sosyal Duyarlılık 
Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu: 
Çocuklarla Birlikte II’ye sözel bildiri 
ile katılım, Travma Geçiren Çocuk-
lara, Okul Penceresine Yansıyan-
lar: ‘’Çocuk, Ergen Depresyonu ve 
Okuldaki Görünümleri’’ konulu se-
minerlere katılmıştır.

1
meLiSSA bAşeL



AStANemiz Genel Müdürü Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım ile İç Has-
talıkları ve Nefroloj Uzmanı Dr. 
Erkan Mahsereci, Organ Nak-
li Haftası dolayısıyla ortak bir 

açıklama yaptılar.

Organ bağışı ve organ naklinin, üzerine 
önemle eğilinmesi ve desteklenmesi gere-
ken çok önemli konular olduğunu vurgula-
yan Dr. Yıldırım, ‘’Organ bağışı insanların 
umutlarının artık sona erdiğini düşündüğü 
anda gerçekleşen nakille yeniden hayata 
bağlanmasıdır’’ dedi. 

Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Organ Nakli Merkezimizde bölgenin çok 
önemli bir ihtiyacını gidermeyi hedefledik. 
Gerçekleştirdiğimiz 128 başarılı operas-
yonlarla pek çok hasta sağlığına kavuştu ve 
kavuşmaya devam ediyor. Organ Nakli Haf-
tası nedeniyle bir konferans düzenliyoruz. 
Amacımız halkımızı bu konuda daha duyar-
lı olmaları konusunda bilinçlendirmek.’’

“dAHA iyi bir yAşAm KALiteSi
SAĞLAmAK’’
İç Hastalıkları ve Nefroloj Uzmanı Dr. Erkan 
Mahsereci de açıklamasında, organ nakli-
nin vücutta görevini yapamayan bir organın 
yerine canlı bir vericiden veya kadavradan 
alınan sağlam bir doku veya organın nakle-
dilmesi olduğunu ifade etti.

Dr. Mahsereci, “Hastanın hayatta kalmasını 
sağlamak, yaşam süresini uzatmak, daha 
iyi bir yaşam kalitesi sağlamak ve ülkeye 
daha az maliyet oluşturmak için organ nakli 
gereklidir” diye konuştu.
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Sağlıkta dünya standartlarında hizmet verilen Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
Organ Nakil Merkezi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla pek çok hasta 

hayata yeniden umutla bakıyor. 

H

Organ nakli ile hayata bağlayın



Bilimsel verilere göre son dönem 
böbrek hastalarında altın standart 
tedavi yönteminin böbrek nakli ol-
duğunu anımsatan Dr. Mahsereci, 
organ bağışı olmadan organ nak-
linden söz etmenin imkansız oldu-
ğunun altını çizdi.

Organ naklinin gerçekleşebilmesi 
için nakil bekleyen hastanın, tıbbi 
ve yasal durumu ile uygun verici 
adayı gerektiğini anlatan Dr. Mah-
sereci, şöyle devam etti:

‘’Kronik böbrek hastalığı dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de önemli 
bir halk sağlığı sorunudur. Renal 
replasman (böbreği yerine koyma) 
tedavisi gerektiren son dönem böb-
rek yetmezliği gelişen hasta sayısı 
son yıllarda giderek artmaktadır. 
Ülkemizde şu an 70.000 civarı son 
dönem böbrek hastası ve böbrek 
bekleme listelerinde 20.000 civarı 
böbrek nakli bekleyen hasta mev-
cuttur.”

“diyALiz HAvUzUNA yıLdA 
OrtALAmA 7 biN Kişi
eKLeNmeKte’’
Diyalize giren hastalar hakkında da 
bilgiler veren Dr. Mahsereci, şunları 
kaydetti:

“Diyaliz havuzuna yılda ortalama 
7 bin kişi eklenmekte, adeta çığ 
gibi büyümektedir. Son 5 yılda alı-
nan ulusal tedbirlerle bu ilerleyişin 
önüne nispeten engel konulmuş-
tur. 2012 yılsonu itibariyle toplam-
da 2.905 böbrek nakli yapılmıştır. 
Bunun 2.380’i canlı donörden, 525’i 
kadavradan olmuştur. Yine aynı dö-
nemde 1.707 adet karaciğer nakli 
bekleyen hasta varken bunların 
1.001’ine nakil (736 canlıdan, 205 
kadavradan) yapılabilmiştir.” 

Dr. Mahsereci, son 12 yılda canlı 
böbrek vericileri tedricen artarken, 
ne yazık ki kadavradan verici oran-
larının aynı şekilde artış gösterme-
diğini belirterek, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Diyaliz havuzuna yıllık ortalama 7 
bin hasta eklenirken, ülke genelinde 

kadavra ve canlıdan yapılan böb-
rek nakli sayısı ortalama 2.800-3.000 
civarıdır. Buradan da anlaşılacağı 
üzere yıllar geçtikçe diyalize giren 
hasta sayısı ile nakil yapılan has-
ta sayısı arasındaki makas gittikçe 
açılmaktadır. İstatistiki çalışmalara 
göre 2016 yılı sonu itibariyle diyaliz 
hastalarının sayısının 100.000’leri ve 
bekleme listesindeki hasta sayısının 
da 30.000’leri geçmesi tahmin edil-
mektedir.”

“tOPLUm biLiNci AyNı
öLçüde geLişmedi” 
Organ naklinin tıbbi, hukuksal, ya-
sal, felsefi, dinsel, ahlaksal, kültürel, 
toplumsal ve ekonomik boyutları 
olduğuna dikkati çeken Dr. Mahse-
reci, organ nakli tedavisini uygula-
yabilmek için iyi bir alt yapıya (do-
nör kaynağı merkezi, nakil merkezi, 
eğitimli sağlık personeli...), bilimsel 
ve deneysel araştırmalara, uygun 
yasal mevzuata, devlet desteğine 
ve toplum desteğine ihtiyaç duyul-
duğuna vurgu yaptı. 

Dr. Mahsereci, bu parametreler 
içerisinde devletin sağlık sisteminin 

sorumluluğunu yerine getirmek için 
önemli çalışmalara imza atmaya 
başladığını ancak ne yazık ki, top-
lum bilincinin aynı ölçüde gelişme-
diğini anlattı. 
                 
Ülkemizde organ bağışı oranlarının 
birçok Avrupa ülkesine göre alt sı-
ralarda seyrettiğine de değinen Dr. 
Erkan Mahsereci, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Beyin ölümü sayıları ile organ ba-
ğışı sayıları arasında ciddi farklar 
vardır. Ne üzücüdür ki, son 10 yılda 
kadavradan organ bağış oranları 
giderek azalmıştır. Sevindirici olay 
ise canlı donör sayısında aynı dö-
nemde nispeten artış olmasıdır.

Kadavradan donör sayısını artır-
mak için sağlık personelinin bu ko-
nudaki bilgi birikimini sürekli taze 
tutmak ve eğitimlerini sağlamak, en 
önemlisi de toplum bilincini en üst 
düzeyde tutmak için uygun politika-
lar geliştirmek gerekir. Bu konuda 
herkesin elini taşın altına koyması 
vicdani bir görevidir.”
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üNyA Diyabet Günü ne-
deniyle bir açıklama ya-
pan Doç. Dr. Baştemir, 
diyabetli hastalarının sa-
yısının, önümüzdeki on 

yılda ciddi bir şekilde artmasının 
beklendiğini kaydetti.

Doç. Dr. Baştemir, ‘’1985’te, tüm 
dünyada tahminen 30 milyon di-

yabetli mevcutken on yıl sonra 
bu sayı 150 milyonun üstüne çıktı. 
2009 sonu itibarı ile tüm dünyada-
ki diyabet nüfusu 285 milyon, bu 
sayının 2025 yılında 380 milyonun 
üzerinde olması, 2030 yılında 438 
milyona ulaşması söz konusudur” 
dedi.  

Türkiye’de yapılan çalışmaların di-

yabet ve obezite oranlarındaki ar-
tışın endişe verici boyutlarını göz-
ler önüne serdiğine işaret eden 
Doç. Dr. Baştemir, sözlerine şöyle 
devam etti:

‘’Ülkemizde 7 milyonun üzerinde 
diyabetli olduğu, yaklaşık 3 milyon 
kişinin ise diyabetli olduğundan 
haberdar olmadığı tespit edilmiş-

D

 “Özellikle Tip 2 diyabet görülme 
sıklığı hızla yükselmektedir”

Hastanemiz Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Baş-
temir, yaşam tarzındaki hızlı değişim ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan toplum-
ların tümünde özellikle tip 2 diyabetin görülme sıklığının hızla yükseldiğini söyledi.
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tir. Yapılan büyük bir çalışmanın 
sonuçlarına göre, (TURDEP-II) son 
12 yılda diyabet sıklığı yüzde 90 ar-
tarak yüzde 7,7’den yüzde 13,7’e 
çıkarken, obezite oranı yüzde 44 
arttı.

Uluslararası Diyabet Federas-
yonu’nun Türkiye’ye yönelik yaptığı 
projeksiyona göre diyabet oranın 
şu anda yüzde 4,7 civarı olması; 
2030 yılında ise yüzde 9,7’e ulaş-
ması bekleniyordu. Ancak elde 
edilen veriler karşımıza çok korku-
tucu bir tablo çıkardı. Çalışmada 
obezite sıklığı yüzde 32 olurken, 12 
yıllık süredeki artış yüzde 44 olarak 
saptanmıştır.”

Diyabet hastalığının görülme sık-
lığının obezitenin artışına paralel 
olarak hızla arttığı ve 20 yaş üzeri 
her yedi kişiden birinin diyabetli 
olduğunun ortaya çıktığını belir-
ten Doç. Dr. Baştemir, “Kısacası 
ülkemizde diyabetli hasta sayısın-
da önemli bir artıştan söz etmek 
mümkündür. Hareketsiz yaşam 
tarzı, nüfus artışı, yaşam tarzın-
daki değişiklikler, sağlıksız bes-
lenme ve obezitedeki artışın bu 
sonuca çok önemli katkısı olduğu 
bilinmektedir. Birçok ülkede ölüme 
neden olan hastalıklar içinde diya-
bet beşinci sırada yer almaktadır. 
Yetişkin diyabetlilerde, diyabetli 
olmayan yaşıtlarına kıyasla kardi-
yovasküler olay riski 4 kata kadar 
çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

diyAbet giderLeri
Tüm dünyada böbrek yetmezliği 
tedavisi uygulanan olgular ile 65 
yaş altı körlük ve travma dışı ampu-
tasyon olgularının en yaygın nede-
ninin diyabet olduğunu vurgulayan 
Doç. Dr. Baştemir “Diyabet, yaşam 
süresini beş ile on yıl arasında kı-
saltmaktadır. Pek çok ülkede yapı-
lan çalışmalar, diyabetin yalnızca 
sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri 
ile yüzde 44-58 oranında risk azal-
ması sağlanarak önlenebileceğini 
veya en kötümser tahminle gecik-
tirilebileceğini göstermiştir”  ifade-
lerine yer verdi.

Komplikasyonların bireye ve top-
luma getirdiği maliyet çok fazla 
olduğunu, çeşitli ülkelerde toplam 
sağlık hizmeti harcamalarının yüz-
de 3-12’sini diyabet giderlerinin 
oluşturduğunu bildiren Doç. Dr. 
Baştemir,  birçok toplumda yeni 
tanı alan tip 1 diyabet olgularının 
da arttığını ve bu artışın özellikle 
küçük çocuklarda görüldüğünü 
ifade etti. 

Doç. Dr. Baştemir, şunları kaydetti:
‘’Diyabetes  Mellitus, insülin sek-
resyonunda ya da insülinin etkisin-
de veya herikisindeki defektler so-
nucu karbonhidrat, yağ ve protein 
metabolizmasında bozukluklar ile 
karakterize olan heterojen bir grup 
metabolizma bozukluğunu kapsar. 
Hastalığın ortak sonucu olan kan 
şekeri yüksekliği (hiperglisemi) 
kontrol altına alınamazsa zaman 
içinde diyabetin kronik komplikas-
yonları olarak kabul edilen retino-
pati, nefropati, periferik ve otonom 
nöropati gibi mikrovasküler düzey-
de ki problemlerden kaynaklanan 
sorunlara yol açar.”

‘’diyAbet KONUSUNdA
tOPLUmdA fArKıNdALıK 
ArtırıLmALı’’

Doç. Dr. Baştemir diyabetin var-
lığının koroner kalp hastalıkları, 
serebrovasküler hastalıklar ve 
periferik damar hastalıkları gibi 
makrovasküler sorunların daha 
erken yaşlarda ortaya çıkmasına 
ve daha ağır seyretmesine de ne-
den olabileceğini, böylece diya-
betin, hastaların yaşam kalitesini 
düşürdüğü gibi yaşam suresini de 
kısaltabileceğini anımsattı.

Doç. Dr. Baştemir, tip 2 diyabet ve 
komplikasyonlarından korunmak 
için şu önerilerde bulundu:
 
“• Boya uygun vücut ağırlığı hedef-
lenmeli ve bu ağırlığın korunması-
na çalışılmalıdır.
• Yeterli ve dengeli beslenmeli; 
günde en az 5 porsiyon sebze ve 
meyve tüketilmelidir.
• Günlük enerjinin yüzde 25-30’u 
yağlardan sağlanmalı, enerjinin 
doymuş yağ asidinden gelen oranı 
yüzde10’un altında olmalıdır.
• Şeker gibi basit karbonhidratlar 
günlük enerjinin ≤%10’ unu aşma-
malı, basit karbonhidratlar yerine 
kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri 
tercih edilmelidir.
• Günlük alınan tuz miktarı 5 gr’ı 
aşmamalıdır.
• Fiziksel olarak aktif olunmalıdır. 
Haftanın en az 5 günü, düzenli ola-
rak en az 30 dakika orta yoğunluk-
ta aktivite (örneğin tempolu yürü-
me egzersizleri) yapılmalıdır. Kilo 
kaybı sağlanması için daha fazla 
fiziksel aktivite yapılması gerekli-
dir.
• Sigara kullanılmamalı ve aşırı 
alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.”

Diyabet konusunda toplumda far-
kındalığın artırılmasının ve konu-
nun öneminin vurgulanmasının 
gerekliliğine dikkati çeken Doç. Dr. 
Baştemir, “Dünya Sağlık Örgütü ile 
Dünya Diyabet Federasyonu’nun 
öncülük ettiği, tıp tarihinde bu 
güne kadar üretilmiş olan en de-
ğerli molekülü ‘İnsülin hormonu’ 
nu bulan Frederick Banting’in do-
ğum günü olan ‘14 Kasım Diyabet 
Günü’ tüm dünyada her yıl belirle-
nen değişik tema ve çeşitli etkinlik-
lerle kutlanmaktadır” diyerek söz-
lerini tamamladı.

1985’te, tüm dünyada tahminen 30 milyon diyabetli mev-
cutken on yıl sonra bu sayı 150 milyonun üstüne çıktı. 2009 
sonu itibarı ile tüm dünyadaki diyabet nüfusu 285 milyon, 
bu sayının 2025 yılında 380 milyonun üzerinde olması, 2030 
yılında 438 milyona ulaşması söz konusu.
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Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabi-
litasyon Merkezi’ne bir ziyarette bulunduk. Hastanemiz  Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya 
Yıldırım, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek, gönüllerini almak ve ihtiyaçlarını 

karşılamak gerektiğini söyledi. 

R. Yıldırım, ‘’Bugün sağ-
lıklı ve rahat bir hayatımız 
olabilir. Ancak geleceğin 
ne getireceği belli olmaz. 

Gelecekle ilgili doğru adımlar at-
mamız gerekiyor. Bu nedenle de 
yaşlılarımızın sadece yılın belirli 
dönemlerinde değil ara sıra yapa-
cağımız ziyaretlerle gönüllerini al-
malıyız” dedi.

Sanko Holding’in ve Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi’nin sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında bu 
tür organizasyonlarda sık sık yer 
aldığına dikkati çeken Dr. Yıldırım, 
şunları kaydetti:

“Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
olarak, sadece sağlık hizmeti de-
ğil sosyal hizmetlerle de halkımı-
za destek olmaya çalışıyoruz. Bu 
amaçla gerçekleştirdiğimiz ziyaret-
te de yaşlılarımızdan ihtiyacı olanla-
rın tansiyon ve kan şekeri ölçümleri 
yapıldı. Acil Tıp Uzmanımız ve Psi-

kologumuz hastalara tıbbi ve moral 
desteği verdiler.” 

Ziyarette, Sosyal Hizmetler İl Müdü-
rü İsmet Zor, Huzurevi Yaşlı Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü 
Hasan Acem, Yaşlıları Koruma Der-
neği adına programı organize eden 

Ayşen Ahi Durucu, dernek yönetici 
ve üyeleri, Hastanemiz  Acil Tıp Uz-
manı Dr. Mehmet Dokur ve Psikolog 
Melissa Başel hazır bulundu. 

Sağlık kontrollerinin ardından, hu-
zurevi sakinlerine pasta ve meyve 
suyu ikram edildi.    

Huzurevini ziyaret ettik

D



AĞLıK hizmeti sunumun-
da vatandaşların kim-
liğinin geleneksel yön-
temlerle doğru olarak 
saptanamamasının bir 

takım sorunlara yol açtığına dikka-
ti çeken Dr. Yıldırım, “Bu sorunların 
önlenmesi amacıyla, genel sağlık 
sigortalılarının, sağlık hizmet su-
nucularına sağlık hizmeti almak 
amacıyla başvurularında, nüfus 
cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme 
cüzdanı, pasaport belgelerinden 
biri ile kimlik tespiti ve biyometrik 
yöntemlerle kimlik doğrulaması 
yapmaları zorunlu hale getirilmiş-
tir” dedi. 

erteLeme Söz
KONUSU deĞiL
Bu uygulamanın daha önce 20 ilde 
pilot olarak uygulandığını ifade 
eden Dr. Yıldırım 1 Eylül 2013 ta-
rihinden itibaren tüm Türkiye’de 
(Devlet hastaneleri, üniversite eği-
tim araştırma hastaneleri hariç)  zo-
runlu hale getirildiğini söyledi.

Dr. Yıldırım, yaptığı açıklamada, 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
05.08.2013 tarihinde yapılan açık-
lamada, “Biyometrik Kimlik Doğ-
rulama Sistemine geçiş konusun-
da belirlenen 01.09.2013 tarihinde 
herhangi bir erteleme söz konusu 
olmayacak olup, bu tarihten itiba-
ren 01.12.2013 tarihine kadar sağlık 
hizmeti sunucularımızın temin ede-
ceği biyometrik kimlik doğrulama 
cihazlarının uygulamada doğabile-
cek teknik arıza veya buna benzer 
sıkıntıları ile karşılaşılması durumu 
da göz önünde bulundurularak, 
provizyon kesintisine gidilmesinde 
gerek hizmet alan vatandaşlarımız 
gerekse sağlık hizmet sunucuları-
mız açısından mağduriyetlere mey-

dan verilmemesi açısından anılan 
cihazların test edilmesi kapsamın-
da provizyon verilmeye devam edi-
lecektir” denildiğini kaydetti.

Açıklamada, sağlık hizmeti sunu-
cularının, öngörülen süre zarfında 
doğabilecek sıkıntılara karşı anılan 
cihazları test etme imkanını ortadan 
kaldıracak şekilde geç alımlara git-
melerinin ileride kendileri açısından 
sorunlara yol açabileceğine vurgu 
yapıldığını anlatan Dr. Yıldırım, bu 
süre zarfında anılan cihazların te-
min edilerek uygulamaya alınması-
nın istenildiğini bildirdi.

Aksi durumda provizyon kesintisi 
ile karşılaşılacağını, teknik ve buna 
benzer sıkıntıların mazeret olarak 
kabul edilmeyeceğinin altını çizen 
Dr. Yıldırım, gerek ilimizde, gerekse 
ülke genelinde hizmet veren sağ-
lık kurum ve kuruluşlarının yapılan 
duyuru gereği bu süre zarfında ci-
hazlarını temin ederek uygulamaya 
başlamaları gerektiğini ifade etti.

biyOmetriK KimLiK
dOĞrULAmA yAPıLmAyAcAK                 
OLANLAr
Biyometrik kimlik doğrulama yapıl-
mayacak olan Genel Sağlık Sigor-
talılar hakkında da bilgi veren Dr. 
Yıldırım, şöyle devam etti:

“0-12 yaş arası çocuklarda, her iki 
üst ekstremitesi olmayan kişilerde 
(elleri olmayan), her iki elinde avuç 
içi damar izi bütünlüğü bozulmuş 
olanlarda, acil hastalarda (yeşil 
alan muayenesi hariç) ve serepral 
palsi, üst ekstremite felci ve ben-
zeri tıbbi nedenlerden dolayı avuç 
içi damar izi alınamayan kişilerde 
avuç içi damar izi sistemiyle biyo-
metrik kimlik doğrulaması yapılma-
yacaktır.”

vAtANdAşLAr
yArdımcı OLmALı 
“Sağlık hizmet sunucularının Genel 
Sağlık Sigortası mensuplarının baş-
vurularında o kişilerin sağ veya sol 
eline ait avuç içi damar izi sistemi 
ile biyometrik kimlik doğrulaması 
yapmasının zorunludur” diyen Dr. 
Yıldırım, uygulamanın tüm özel sağ-
lık hizmet sunucularında yeni başla-
ması nedeniyle sistemden kaynaklı 
bazı aksaklıklar ve gecikmeler ya-
şandığını belirtti.

Dr. Yıldırım, açıklamasını şöyle ta-
mamladı:

“Bu nedenle vatandaşlarımızın bu 
konuya duyarlılık göstererek ileride 
problem yaşamamaları için 1 Aralık 
2013 tarihine kadar başvurdukları 
özel sağlık hizmet sunucularında 
avuç içi damar izi tanımlaması yap-
tırmaları faydalarına olacaktır. Bu 
konuda vatandaşların da sağlık hiz-
meti sunucularına yardımcı olmala-
rı sistemin başarılı kullanımı açısın-
dan önem taşıyor.”

S
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Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı ve Hastanemiz
Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, avuç içi damar izi sistemiyle biyometrik kimlik

doğrulamasının 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren zorunlu hale geldiğini anımsattı.

“Sağlık hizmeti sunumunda biyometrik kimlik 
doğrulama tüm Türkiye’de zorunlu hale getirildi”
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Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörooto-
loji, Odyoloji Kongresi’’ Sanko Holding 
sponsorluğunda Tuğcan Otel’de gerçek-
leştirildi. Konunun uzmanı pek çok konuş-

macının ve katılımcının yer aldığı kongrede, has-
tanemiz adına bir de stant açtık. 
Hastanemiz Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldı-
rım, Sanko Holding ve Özel Sani Konukoğlu Has-
tanesi olarak Gaziantep’te düzenlenen bilimsel 
toplantılara katkı sağlamaktan gurur duydukları-
nı söyledi. 

Yıldırım, ‘’Bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
ra da bu tür organizasyonlarda yer almaya de-
vam edeceğiz” dedi.  

Hastanemiz Gaziantep’te düzenlenen bilimsel toplantılara destek vermeye devam ediyor. 

Bilimsel toplantılara 
destek veriyoruz

7
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AStANemiz yöneticileri Ramazan 
ve Kurban Bayramında hasta, hasta 
yakınları ve mesaide olan arkadaşla-
rının yanında oldu. İdari kadro hasta 

ve hasta yakınlarıyla bayramlaşarak, moral ve-
rirken, yatan hasta çocuklara hediyeler vererek, 
gönüllerini aldı. Bayramın burukluğunu biraz da 
olsa gidermeye çalıştı.

Bayramlar sevinçtir, birlikteliktir, kaynaşmadır. Uzakta olanların kavuşması, insanların bir-
birlerini arayıp sorması için bir vesiledir. Ancak ister iş gereği, ister sağlık durumundan ötürü 

hastanede olmak farklı etkiler insanları. 

Hastalara bayram morali

H
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erKezi Gaziantep’te 
bulunan Anadolu Sağ-
lık İşletmeleri Derneği 
(ASİD) Genel Başkanı 

ve hastanemiz Genel Müdürü Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım, özel sağlık 
hizmeti sunucularının aldığı farkın 
yüzde 200’e çıkarılması yönünde-
ki Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili 
olarak bir açıklama yaptı.

Dr. Yıldırım, “Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile özel sağlık hizmeti sunu-
cularının aldığı farkları yüzde 200 
alabilmelerine müsaade edilmiş-
tir. Ancak biz Gaziantep’teki özel 
sağlık hizmeti sunucuları olarak 
aldığımız fark ücretlerini arttırma-

dan mevcut uygulamalarımızı aynı 
şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kara-
rın, özel sağlık sunucularının ver-
dikleri hizmetin kalitesini daha da 
artırmaya yönelik olduğunu kayde-
den Dr. Yıldırım, “Açık kalp ameli-
yatı, diyaliz, yoğun bakım, organ 
nakli gibi hizmetlerde vatandaştan 
fark ücreti zaten alınmamaktadır” 
diye konuştu.

Dr. Yıldırım, Özel sağlık sunucuları 
olarak amaçlarının halkı mağdur 
etmeden, ihtiyacı olanların gere-
ken sağlık hizmetini en kaliteli şe-
kilde almalarını sağlamak olduğu-
nu sözlerine ekledi.

OSyAL güveNLiK KU-
RuMu (SGK) Başkanlı-
ğı, kayıt dışı istihdamla 
mücadele kapsamında 

çalışanlarının haklarını korumak 
adına göstermiş olduğu hassasi-
yetten dolayı hastanemize teşek-
kür plaketi sundu.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, 
Hastanemiz Genel Müdürü Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım’a plaketi su-
narken, çalışanların haklarını ko-
rumada göstermiş oldukları has-
sasiyet ve bilinçten ötürü kurumu 
tebrik etti.

Dr. Yıldırım, Sanko Holding ve 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
olarak çalışanların kurum açı-
sından değerlerine değinerek, 
haklarının korunmasının önceli-
ğinden bahsetti.

M

S

“Vatandaşlarımız mağdur olmayacak”

SGK’dan Hastanemize plaket

ASid geNeL bAşKANı dr. yUSUf ziyA yıLdırım:
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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 SAĞLıK SigOrtALArı 
• 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

yAbANcı 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)

diĞer KUrUmLAr
• Gazintep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı
• Nizip Ticaret Borsası
• Nizip Ticaret Odası
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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 
Uzm. Dr. Betül KOCAMER

beyiN ve SiNir cerrAHiSi
(NörOşirUrji)
Opr. Dr. A. Murat GEYİK
Opr. Dr. Murat ULUTAŞ

çOcUK cerrAHiSi
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

çOcUK SAĞLıĞı ve HAStALıKLArı
(PediAtri)
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Uzm. Dr. Medeni ASMA
Uzm. Dr. Çağatay KABAK
Uzm. Dr. Ünal SARIKABADAYI

dermAtOLOji (ciLdiye)
Uzm. Dr. Sait MAVİ
Uzm. Dr. Almıla Tuncel CESUR
Uzm. Dr. Fatma Elif YILDIRIM

eNfeKSiyON HAStALıKLArı
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 HAStALıKLArı
Uzm. Dr. Nevhiz GÜNDOĞDU

göz HAStALıKLArı
Uzm. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN

iç HAStALıKLArı
Uzm. Dr. Azmi SERİN (Gastroenteroloji)
Prof. Dr. Zeynel BEYHAN
(Endokrinoloji ve Metabolizma)
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

KAdıN HAStALıKLArı 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
Uzm. Dr. Serdar TÜRKMEN

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 tıP
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
Opr. Dr. Aydın BÜDEYRİ

PSiKiyAtri
Uzm. Dr. Nüket Beler PAMUKÇU
Uzm. Dr. A. Bülent ÇEKEM
Psikolog Melis TÜMER
Psikolog Melissa BAŞEL

PLAStiK ve reKONStrüKtif
cerrAHi
Opr. Dr. Recep ANLATICI

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

ürOLOji
Opr. Dr. Hatem KAZIMOĞLU






