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Sağlığımız en 
büyük zenginliğimiz
Değerli Nabız Dergisi Okuyucuları,

Hayatımızın en değerli anı yaşadığımız an. Dünü geri 
getiremediğimiz gibi, yarınımızın neler getireceği belir-
siz. O nedenle en güzeli, yaşadığımız anın sağlıklı bir 
şekilde keyfini çıkarmak.

Evet sağlıklı bir şekilde… Çünkü sağlık olmadan hiç-
bir şey olmuyor maalesef. Ne zaman iş ciddiye binse, 
son noktaya gelse hatırladığımız sağlığımız, aslında en 
büyük zenginliğimiz. Sürekli ertelediğimiz doktor kont-
rollerimizle, ‘’bana bir şey olmaz’’ düşüncesiyle yarına 
çıkma ümitlerimizle, hep ihmal ettiğimiz sağlığımız. 

Biz Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak gerek teşhis 
– tedavi ünitelerimizle, gerekse organ nakli merkezi, fi-
zik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, tüp bebek merkezi 
gibi merkezlerimizle sağlıklı bugününüz ve yarınınız için 
18 yıldır yanınızdayız.

Hizmet yolculuğumuzda sizler için son teknolojik cihaz-
larla ve konusunun uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. 
Uzman kadromuz, bizimle aynı hedefler doğrultusunda 
hareket etmek isteyen uzmanların katılımıyla daha da 
güçleniyor. Hastanemiz pek çok hastaya şifa olurken, 
organ nakli merkezimiz tükenen umutlara ışık olmaya, 
can olmaya devam ediyor.

Sanko Üniversitesi’nin sağlık alanında eğitim, araştır-
ma ve hizmet vermeye başlamasıyla Gaziantep ve böl-
ge için çok büyük bir ihtiyacın giderileceği düşüncesin-
deyiz. 

Sizlere üç ayda bir sunduğumuz Nabız Dergimizin bu 
sayısında, toplumumuzun genelini ilgilendiren konuları 
ele almaya çalıştık. Amacımız size bilmek istedikleriniz 
konusunda rehber olmak. 

Ve biz Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak ihtiyaç 
duyduğunuzda, sizin için,  sevdikleriniz için dün olduğu 
gibi bugün ve yarın yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle. 

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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İÇİNDEKİLER
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Kireçlenme

Halk arasında kireçlenme ola-
rak adlandırılan “Osteoartrit’’ 
ya da “Dejeneratif eklem hasta-
lığı’’ eklemi koruyan kıkırdağın 
zedelenerek yeni ve düzensiz 
eklem oluşması olarak tanımla-
nabilir.

24 Doğru olan beslenme şekli; kişiye özel, dengeli, alışkanlıklarımızı kalıcı 
olarak değiştirmeyi amaçlayan ya da alışkanlıklarımıza uygun bir diyet 
programıdır. İdeal beslenme programı tamamen kişiye özel olmalıdır.

Diyabet, insülin hormonunun yokluğu veya yetersizliği sebebiyle kan 
şekerinin normalin üzerinde seyrettiği, tüm yaş gruplarında görülebi-
len ve yaşam boyu süren bir hastalıktır.

14 Çocuğunuz uyarmanıza ve aldığınız bütün önlemlere rağmen hala tır-
nak yiyor ya da parmağını mı emiyor? Bu tür davranışlara kalıplaşma-
dan, kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor.

30 Epidural anestezi ya da sık bilinen adıyla “Ağrısız doğum’’, normal do-
ğum veya sezaryen operasyonunda ağrı hissini ortadan kaldırmak için 
kullanılan özel bir bölgesel anestezi şeklidir. Anne adayının işlem es-
nasında uyanık olması ve bebeğin dünyadaki ilk dakikalarına tanıklık 
etmesi yöntemin en önemli avantajlarındandır.

20 Peptik ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağı mukozasının bütün-
lüğünün bozulması sonucu mide kas tabakasına kadar oluşan ülser, 
çukur, ulkus olarak tanımlanabilir.

38

46

Son yıllarda en sık görülen kalp rahatsızlıkları arasında yer alan 
kalp kapak hastalıkları kişinin yaşam dengesini alt üst edebildiği gibi 
hayati tehlikeye de yol açabiliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi; İnsan ömrünün uzaması ile ar-
tan eklem rahatsızlıkları, kaza ve travma sonucu gelişen kırık şekille-
ri, bazı konjenital hastalıklar fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemini 
artırmaktadır.

Aile Hekimliği34 Aile hekimliği uygulamasının 
hasta ile hekim arasındaki ile-
tişimi kuvvetlendirdiğini belirten 
Aile Hekimi Bedirhan Yıldız, aile 
hekimliği uygulanmaya başla-
dıktan sonra hasta memnuni-
yetinin önemli ölçüde arttığını 
kaydetti.
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üM eklemlerde görülebi-
len kireçlenmenin en sık 
karşılaşılan eklem hastalı-
ğı olduğunu belirten Has-
tanemiz Ortopedi ve Trav-

matoloji Uzmanı Opr. Dr. M. Cenk 
Cankuş, kireçlenmenin en çok diz, 
bel, boyun, kalça, el ve ayakta oluş-
tuğunu bildirdi.

Kireçlenmenin çok ağrılı ve insan ha-
yatını kısıtlayıcı olabileceği gibi, hafif 
seyrettiği durumlarla da karşılaşıla-
bileceğini söyleyen Opr. Dr. Cankuş, 
“Zamanla eklemle ilgili bütün olu-
şumları etkiler. Buna kemikler ve yu-
muşak dokular da dâhildir. Hızlı bir 
ilerleme göstermediği için hastanın 
etkilenmesi yıllar sürebilir” dedi.

Kireçlenmenin eklem kıkırdağının 
yapısında bozulma, aşınma, incelme 
ve hatta eklem kaybına dahi neden 
olabileceğini vurgulayan Opr. Dr. 

Cankuş,  ancak hastalığın her has-
tada aynı ağırlıkta seyretmediğini 
kaydetti. 

NedeNLeri

Kireçlenmenin birçok nedeni oldu-
ğunu ifade eden Opr. Dr. Cankuş, 
yaş, genetik faktörler, mesleki zor-
lanma, eklem operasyonları, trav-
malar, eklemlere aşırı yüklenme ve 
duruş bozukluklarının en önemli et-
kenler olduğunu söyledi.

BeLirTiLeri

Kireçlenmenin en önemli belirtisinin 
eklemde görülen ağrı ve sertlik hali 
olduğunu anlatan Opr. Dr. Cankuş, 
bu belirtilerin başlangıçta dinlen-
meyle geçtiğini ancak ilerlemiş du-
rumlarda şiddetlenerek süreklilik 
kazandığını ifade etti.
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Halk arasında kireçlenme olarak adlandırılan “Osteoartrit’’ 
ya da “Dejeneratif eklem hastalığı’’ eklemi koruyan kıkırda-
ğın zedelenerek yeni ve düzensiz eklem oluşması olarak ta-
nımlanabilir. 

T

Opr. dr. M. Cenk CANKUŞ

Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı

Kireçlenme

Kireçlenmenin birçok nedeni olduğunu ifade eden Opr. Dr. Cankuş, 
yaş, genetik faktörler, mesleki zorlanma, eklem operasyonları, 
travmalar, eklemlere aşırı yüklenme ve duruş bozukluklarının en 
önemli etkenler olduğunu bildirdi.



07w w w . s a n k o t i p . c o m

Eklemler sertleştikçe 
ağrının şiddeti artar 
ve hasta günlük 
işlerini bile rahatlıkla 
yapamaz, hasta oturup 
kalkamaz, merdiven 
inip çıkamaz hale gelir. 
Dinlenme durumunda 
da ağrılar devam eder. 
Hareket esnasında 
eklemlerden ‘çıtırtı’ 
sesleri duyulabileceği 
gibi kaslarda kramplar 
görülebilir. Eklemlerde 
sıvı artışına bağlı 
olarak şişlikler 
meydana gelebilir



Eklemler sertleştikçe ağrı şiddetinin 
arttığını ve hastanın günlük işleri bile 
yapamaz hale geldiğine dikkati çe-
ken Opr. Dr. Cankuş, “Hasta oturup 
kalkamaz, merdiven inip çıkamaz 
hale gelir. Dinlenme durumunda da 
ağrılar devam eder. Hareket esna-
sında eklemlerden ‘çıtırtı’ sesleri du-
yulabileceği gibi kaslarda kramplar 
görülebilir. Eklemlerde sıvı artışına 
bağlı olarak şişlikler meydana gele-
bilir” diye konuştu.

TANı

“Ailede herhangi bir eklem hastalığı 
öyküsü, daha önceki sakatlanmalar 
ve muayene sonuçları kireçlenme 

tanısını güçlendirmekle birlikte, ek-
lemlerin röntgen filmlerinin çekilme-
si tanı koymada yardımcı olacaktır” 
diyen Opr. Dr. Cankuş, yapılacak 
bir takım laboratuvar tetkiklerinin 
kireçlenmenin romatizmal hastalık-
lardan ayırt edilmesini sağlayacağı-
na vurgu yaptı.

TürLeri

Opr. Dr. Cankuş, kireçlenme türle-
rinin; 
1. Dizi tutan kireçlenme
2. El parmaklarını tutan kireçlenme
3. Kalçayı tutan kireçlenme
4. Ayak eklemlerini tutan kireçlenme
5. Omurgayı tutan kireçlenme

olduğunu söyledi.

ÖnLeMLeR
 
Kireçlenmeyi önlemenin en iyi yol-
larından birinin kişinin boyuyla ki-
losunu sağlıklı bir oranda tutması 
olduğunu belirten Opr. Dr. Cankuş, 
“Kireçlenmeden etkilenen bölgeye 
yönelik egzersizler de olumlu sonuç-
lar verecek, hastanın yaşam kalitesi 
artacaktır” dedi.

TedAvi

Kireçlenme tedavisindeki ilk adımın 
hastanın eğitimi olduğunu belirten 
Opr. Dr. Cankuş, “Hastalığı konu-
sunda bilinçlendirilen hastaya aşırı 
kiloluysa kilo vermesi, ağrılı dönem-
lerde ise istirahat önerilir. Şişlik dö-
neminde soğuk tedavi, eski (kronik) 
vakalarda kaplıca tedavisi uygun-
dur” ifadelerini kullandı.

iLAç TedAviSi

“Kireçlenmedeki ilaç tedavisinde 
amaç eklem ağrısını azaltarak, 
hastanın eklem hareketliliğini biraz 
rahatlatmaktır” diyen Opr. Dr. Can-
kuş, kireçlenmeyi önlemeye yönelik 
bir ilaç bulunmadığını söyledi.

diz içi eNjeKSiyON

Opr. Dr. Cankuş, bu tedavi yönte-
minin eklem yüzeylerini örterek, 
semptomatik iyileşme sağladığını 
kaydetti.

yArdıMCı CihAzLAr

Kireçlenme rahatsızlığı bulunan 
hastaların hayatını kolaylaştırma-
ya yönelik cihazlar kullandıklarını 
anımsatan Opr. Dr. Cankuş, baston 
ve koltuk değneğinin osteoartritli 
hastaların hareket kısıtlılığının telafi 
edilebilmesi açısından kolaylık sağ-
ladığını bildirdi.

ArTrOSKOpiK TedAvi

“Anahtar deliği ameliyatı” olarak 
da adlandırılan artroskopinin, 
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Aşırı kilonun da kireçlenmenin 
ilerlemesinde büyük rol oy-
nadığını vurgulayan Opr. Dr. 
Cankuş, kireçlenmenin ortaya 
çıkmasında etkisi olan faktörleri 
şöyle sıraladı: 
Yaş 40 yaşından önce çok 
nadir olarak görülen osteoartrit, 
genellikle 50 – 60’lı yaşlarda 
başlar.
Kilo Aşırı kilo özellikle dizde 
ve kalçada eklemlere aşırı yük 
binmesine sebep olduğu için 
osteoartritin en önemli sebeple-
rindendir. Aşırı kilolu hastaların 
tedavisi de zor olmaktadır. 
CinsiYet Dizde ve ellerde olu-
şan osteoartrit kadınlarda daha 
sık görülür.
GenetiK (Kalıtım) Osteoartrit 
genetik (kalıtsal) bir hastalık ol-
mamakla birlikte, bazı türlerin-
de genetiğin etkisi çok belirgin 
şekilde görülür.
eKlemlerin Yanlış Kulla-
nılması Şehrimiz ve bölgemiz-
de özellikle diz eklemleri çok 
yanlış kullanılmaktadır. Yer sof-
rası, alaturka tuvalet, diz üstüne 
çökerek yerleri silme, bağdaş 
kurma veya dizi katlayarak altı-
na alma alışkanlıkları, diz eklem 
kıkırdaklarının ve diz eklem için-
deki menisküslerin ezilmesi ve 
yırtılmasına sebep olur.
eKlem BozuKluKları Do-
ğuştan gelen (kalça çıkığı gibi) 
veya kaza travma gibi sonradan 
oluşan yapısal bozukluklar oste-
oartritin sebepleri arasındadır.
mesleKi nedenler Eklemlerin 
mesleğe bağlı olarak (ağırlık 
kaldırma gibi) aşırı kullanılması 
da erken dönemde osteoartrit 
oluşmasına zemin hazırlamak-
tadır.
eKlem HastalıKları Eklem-
lerde görülen bir takım iltiha-
bi hastalıklar da kimi zaman 
yapısal bozukluklara sebep 
olmaktadır.

küçücük tüplerin eklem içerisi-
ne yerleştirilmesi için uygulanan 
cerrahi bir yöntem olduğunu söy-
leyen Opr. Dr. Cankuş, “Optik bir 
sistemdir ve görüntüler büyütül-
düğü için eklem içi detaylı olarak 
incelenebilir. Daha çok genç has-
talarda uygulanır. Artroskopik 
tedavi yaşlı hastalarda ise eklem 
içini temizleme ve yıkama amaçlı 
yapılır” dedi.

ArTrOpLASTi

Artroplastinin zarar gören bir ek-
lemin cerrahi operasyonla tekrar 
iş görebilir hale getirilmesi oldu-
ğunu belirten Opr. Dr. Cankuş, 
“Rezeksiyon artroplastisi, inter-
pozisyon artroplastisi, parsiyel 

endoprotez artroplastisi, total 
endoprotez artroplastisi şeklinde 
uygulanır. Osteoartritte genelde 
total endoprotez artroplastisi kul-
lanılmaktadır. Bu bir nevi eklem 
yüzeylerini kaplama ameliyatıdır. 
Sonuçları çok yüz güldürücüdür” 
şeklinde konuştu.

OSTeOTOMi

Osteotominin kemiğin kesilmesi 
ameliyatı olduğunu anlatan Opr. 
Dr. Cankuş, bu tedavinin baca-
ğın kötü kaynamış kırıklarını, di-
zilim bozukluklarını düzelterek, 
bacaklara sağlıklı yüklenmeyi 
sağlamak amaçlı uygulandığını 
kaydetti.
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Diyabet, insülin hormonunun yokluğu veya yetersizliği sebebiyle kan şekerinin 
normalin üzerinde seyrettiği, tüm yaş gruplarında görülebilen ve yaşam boyu sü-
ren bir hastalıktır.

AŞAM tarzındaki hızlı de-
ğişim ile birlikte gelişmiş 
ve gelişmekte olan top-
lumların tümünde özellik-
le tip 2 diyabet görülme 

oranının hızla yükseldiğini belirten 
Hastanemiz Endokrinoloji ve Meta-
bolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. 
Mehmet Baştemir, diyabetli hasta sa-
yısında önümüzdeki on yılda ciddi bir 
artış beklendiğini kaydetti.

1985’te tüm dünyada tahminen 30 
milyon diyabet hastası olduğunu ve 
bu sayının on yıl sonra 150 milyonun 
üstüne yükseldiğini belirten Doç. Dr. 
Baştemir, “2009 sonu itibarı ile tüm 
dünyadaki diyabet nüfusu 285 milyon 

iken bu sayının 2025 yılından önce 380 
milyona, 2030 yılında ise 438 milyona 
ulaşması beklenmektedir” dedi. 

Diyabet ve obezite oranlarındaki artı-
şın endişe verici boyutlarda olduğunu 
belirten Doç. Dr. Baştemir, şöyle de-
vam etti:

“Türkiye’de yapılan büyük bir çalış-
manın sonuçlarına göre son 12 yılda 
diyabet sıklığı yüzde 90 artarak yüzde 
7,7’den yüzde 13,7’ye çıkarken, obe-
zite oranı yüzde 44 arttı. Uluslararası 
Diyabet Federasyonu’nun Türkiye’ye 
yönelik yaptığı projeksiyona göre di-
yabet oranın şu anda yüzde 4,7 civarı 
olması, 2030 yılında ise yüzde 9,7’ye 

Y

doç. dr. Mehmet BAŞTeMir

Endokrinoloji 
ve Metabolizma 
Hastalıkları Uzmanı

Diyabet

Türkiye’de yapılan büyük bir çalışmanın sonuçlarına göre son 12 
yılda diyabet sıklığı yüzde 90 artarak yüzde 7,7’den yüzde 13,7’ye 
çıkarken, obezite oranı yüzde 44 arttı. Diyabet hastalığının görül-
me sıklığı obezitenin artışına paralel olarak hızla artmakta ve 20 
yaş üzeri her yedi kişiden birinde (Araştırmalarda yüzde 8,5 ile 

yüzde13 arasında değişmektedir) diyabet görülmektedir. 



ulaşması 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 
saptanmış.”

diyABeTLi hASTA SAyıSı 
ArTıyOr

Ülkemizde yapılan çalışmalarla 7 
milyonun üzerinde diyabetli oldu-
ğu ve yaklaşık 3 milyon kişinin ise 
diyabet rahatsızlığından haberdar 
olmadığının tespit edildiğini kay-
deden Doç. Dr. Baştemir, diyabet 
hastalığının görülme sıklığının obe-
zitenin artışına paralel olarak hızla 
arttığı ve 20 yaş üzeri her yedi kişi-
den birinin (Araştırmalarda yüzde 
8,5 ile yüzde13 arasında değişmek-
tedir) diyabetli olduğunun ortaya 
çıktığını söyledi. 

Ülkemizde diyabetli hasta sayısında 
önemli bir artış olduğunu ifade eden 
Doç. Dr. Baştemir, şunları kaydetti:

“Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız 
beslenme ve obezitedeki artışın bu 
sonuca çok önemli katkısı olduğu 
bilinmektedir. Diyabet konusunda 
toplumda farkındalığın arttırılma-
sı ve konunun öneminin vurgu-
lanması amacıyla Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) ile Dünya Diyabet 
Federasyonu’nun (IDF) öncülük etti-
ği, tıp tarihinde bugüne kadar üre-
tilmiş olan en değerli molekül olan 
insülin hormonunu bulan Frederick 
Banting’in doğum günü olan ‘14 
Kasım Diyabet Günü’ tüm dünyada 
her yıl belirlenen değişik tema ve 
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Tüm dünyada böbrek yetmez-
liği tedavisi uygulanan olgular 
ile 65 yaş altı körlük ve travma 

dışı ampütasyon olgularının 
en yaygın nedeni diyabettir. 
Komplikasyonların bireye ve 

topluma getirdiği maliyet çok 
fazladır. Çeşitli ülkelerde top-
lam sağlık hizmeti harcama-

larının yüzde 3-12’sini diyabet 
giderleri oluşturmaktadır. 
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çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.”

yAŞAM TArzı diyABeTi 
ArTırıyOr

Diyabetin başlıca nedeninin; nüfus 
artışı, yaşlanma ve kentleşmenin 
getirdiği yaşam tarzı değişimi so-
nucu obezite ve fiziksel inaktivitenin 
artması olduğunu söyleyen Doç. 
Dr. Baştemir, birçok ülkede ölüme 
neden olan hastalıklar içinde di-
yabetin beşinci sırada yer aldığını 
kaydetti.

Yetişkin diyabetlilerde, diyabetli ol-
mayan yaşıtlarına kıyasla kardiyo-
vasküler olay riskinin 4 kata kadar 
çıktığını belirten Doç. Dr. Baştemir, 
şöyle konuştu:

“Tüm dünyada böbrek yetmezliği 
tedavisi uygulanan olgular ile 65 
yaş altı körlük ve travma dışı ampü-
tasyon olgularının en yaygın nedeni 
diyabettir. Komplikasyonların bire-
ye ve topluma getirdiği maliyet çok 
fazladır. Çeşitli ülkelerde toplam 
sağlık hizmeti harcamalarının yüz-
de 3-12’sini diyabet giderleri oluş-

turmaktadır. Birçok toplumda yeni 
tanı alan tip 1 diyabet olgularının da 
arttığı ve bu artışın özellikle küçük 
çocuklarda görüldüğü bildirilmek-
tedir.”

yAŞAM SüreSiNi
KıSALTıyOr

Diyabetin yaşam süresini beş ile 
on yıl arasında kısalttığına dikkat 
çeken Dr. Baştemir, pek çok ülke-
de yapılan çalışmaların diyabetin 
yalnızca sağlıklı yaşam tarzı deği-
şiklikleri ile yüzde 44-58 oranında 
risk azalması sağlanarak önlenebi-
leceğini veya en kötümser tahmin-
le geciktirilebileceğini gösterdiğini 
söyledi.

Diyabetin metabolizma üzerinde 
birtakım bozukluklara yol açtığını 
belirten Doç. Dr. Baştemir, şunları 
kaydetti:

“Diyabet, insülin sekresyonun-
da, insülinin etkisinde veya 

her ikisindeki defektler so-
nucu karbonhidrat, yağ 
ve protein metaboliz-
masında bozukluklar 
ile karakterize olan 
heterojen bir grup 
metabolizma bozuk-
luğunu kapsar. Has-
talığın ortak sonucu 
olan kan şekeri 
yüksekliği kontrol 
altına alınamaz-
sa zaman içinde 
diyabetin kronik 
komplikasyonla-
rı olarak kabul 
edilen retinopati, 
nefropati, peri-
ferik ve otonom 
nöropati gibi 
mikrovasküler dü-
zeydeki problem-

lerden kaynaklanan sorunlara yol 
açar. Diyabetin varlığı koroner kalp 
hastalıkları, serebrovasküler hasta-
lıklar ve periferik damar hastalıkları 
gibi makrovasküler sorunların daha 
erken yaşlarda ortaya çıkmasına ve 
daha ağır seyretmesine de neden 
olabilir. Böylece diyabet, hastaların 
yaşam kalitesini düşürdüğü gibi ya-
şam süresini de kısaltabilir.”

diyABeT TipLeri

Doç. Dr. Baştemir, diyabetin, Tip 1 
diyabet, Tip 2 diyabet, diğer özel 
nedenlere bağlı diyabet ve gestas-
yonel (gebelik) diyabeti olmak üze-
re başlıca dört tipte görüldüğünü 
kaydetti.

1-Tip 1 diyABeT
Diyabet hastalarının yüzde 
5-10’unun Tip 1 diyabetli olduğunu 
söyleyen Doç. Dr. Baştemir, “Geç-
mişte ‘İnsüline bağımlı diyabet’ ola-
rak da adlandırılan bu hastalıkta 
insülin yapımından sorumlu pank-
reas beta hücrelerinin çoğunlukla 
otoimmün kaynaklı harabiyetine 
bağlı olarak mutlakinsülin eksik-
liği vardır. Bu hastalarda günlük 
enjeksiyonlarla insülin eksikliğinin 
telafi edilmesi gereklidir. Tip 1 diya-
bet, bu hastalığa genetik yatkınlığı 
olan kişilerde genellikle enfeksiyon, 
stres veya travma gibi bir olay son-
rasında tetiklenmektedir” dedi.

Tanı sırasında hastalarda ağız ku-
ruluğu, çok su içme, sık idrara çık-
ma, sürekli açlık hissi, kilo kaybı, 
bulanık görme, yorgunluk ve hal-
sizlik gibi yakınmaları görüldüğünü 
belirten Doç. Dr. Baştemir, bu yakın-
maların çoğunlukla son birkaç gün 
ya da birkaç hafta içinde ortaya çık-
tığını ifade etti.

Son yıllara kadar diyabetin bu 

Diyabetin varlığı koroner kalp hastalıkları, serebrovasküler 
hastalıklar ve periferik damar hastalıkları gibi makrovasküler 

sorunların daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına ve daha ağır 
seyretmesine de neden olabilir. Böylece diyabet, hastaların ya-
şam kalitesini düşürdüğü gibi yaşam süresini de kısaltabilir.”
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tipinin yalnızca çocuklarda görül-
düğünü ancak günümüzde yetişkin 
yaşlarda da görülmeye başlandığı-
nı söyleyen Doç. Dr. Baştemir,  Tip 
1 diyabet olgularının yarısının15 
yaşından sonra ortaya çıktığını kay-
detti.

2- Tip 2 diyABeT
Geçmişte “İnsüline bağımlı olma-
yan diyabet’’ veya “Erişkin diyabet’’ 
olarak da isimlendirilen bu hastalı-
ğın en yaygın görülen diyabet türü 
olduğunu anlatan Doç. Dr. Başte-
mir, tüm dünyada tanı konulan di-
yabet vakalarının yüzde 90’dan faz-
lasını Tip 2 diyabetin oluşturduğunu 
söyledi.

Tip 2 diyabetin genellikle obezite 
ve fiziksel inaktiviteye bağlı olarak 
görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. 
Baştemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastalığın temelinde genetik ola-
rak yatkın kişilerde yaşam tarzı 
ile tetiklenen insülin direnci ve za-
manla azalan insülin sekresyonu 
söz konusudur. Gelişmiş ülkelerde 
toplumun yüzde 5-10’u Tip 2 diya-

betlidir. Yakınmalar Tip 1 diyabete 
benzemekle birlikte daha hafiftir. 
Bu sebeple hastalık gerçek başlan-
gıcından yıllar sonra (ortalama 5 yıl 
sonra) fark edilir hatta bazen komp-
likasyonları nedeniyle tanı konabilir. 
Tip 2 diyabet genellikle 40 yaşından 
sonra ortaya çıkar ve yaşlanma ile 
sıklığı artar. Bununla beraber, son 
yıllarda obezitenin çocukluk çağın-
da da artması ile birlikte çocukluk 
çağında da tip 2 diyabet görülmeye 
başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde 15 
yaş altında görülen diyabet vaka-
larının yarısına yakınının Tip 2 diya-
betli olduğu bildirilmektedir.”

3- diĞer özeL NedeNLere 
BAĞLı diyABeT
“Bunlar nadir diyabet formlarıdır” 
diyen Doç. Dr. Baştemir, bu vakala-
rın diyabetlilerin yüzde 1’den azını 
oluşturduğunu söyledi.

Doç. Dr. Baştemir, aşağıda listele-
nen hastalıkların bu tip diyabete yol 
açtığını bildirdi:

“Beta hücre fonksiyonlarının bo-

zulmasına bağlı genetik defektler, 
pankreas hastalıkları (pankreatit, 
pankreatektomi, kanser, kistikfib-
roz), endokrin hastalıklar (akro-
megali, Cushingsendromu, feok-
romositoma, hipertiroidi gibi), ilaç 
ve kimyasal ajanlara bağlı gelişen 
diyabetler, enfeksiyonlar ve diğer 
nedenler bu tip diyabete yol açar”.

4- GeSTASyONeL
(GeBeLiK) diyABeT
İlk kez gebelik sırasında ortaya çı-
kan bu diyabet türünün gebeliklerin 
yüzde 2-4’ünde görüldüğünü kay-
deden Doç. Dr. Baştemir, belirtilerin 
genelde Tip 2 diyabete benzediğini 
söyledi.  Ancak gebelik sırasındaki 
rutin taramalar nedeniyle genellikle 
semptomlar fark edilmeden önce 

Gebelik diyabeti doğum-
dan sonra genellikle düzelir 
fakat sonraki gebeliklerde 
tekrarlama riski yüksektir 

(yaklaşık yüzde 50). Ayrıca 
gebelik diyabeti öyküsü 

olan kadınların ileriki ya-
şamlarında Tip 2 diyabetli 

olma riski yüzde 80’e kadar 
varmaktadır. Bu sebeple 

gebelik diyabeti tanısı almış 
kadınların doğum sonra-
sında prediyabetik olarak 

kabul edilip koruma progra-
mına alınmaları gereklidir.
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tanı konulduğunu anlatan Doç. Dr. 
Baştemir, şu görüşleri paylaştı:

“Gebelik diyabeti doğumdan sonra 
genellikle düzelir fakat sonraki ge-
beliklerde tekrarlama riski yüksektir 
(yaklaşık yüzde 50). Ayrıca gebelik 
diyabeti öyküsü olan kadınların ile-
riki yaşamlarında Tip 2 diyabetli 
olma riski yüzde 80’e kadar var-
maktadır. Bu sebeple gebelik diya-

beti tanısı almış kadınların doğum 
sonrasında prediyabetik olarak ka-
bul edilip koruma programına alın-
maları gereklidir.”

prediyABeT

“Normal glukoz toleransı üst sınırı 
ile aşikar diyabet arasındaki süreç 
‘Prediyabetik dönem’ olarak adlan-
dırılır” diyen Doç. Dr. Baştemir, şun-

ları söyledi:

“Bu süreçte glukoz metabolizması-
nın ara bozuklukları olan ‘Bozulmuş 
Açlık Glukozu’ (açlık kan glukozu-
nun 100-125 mg/dl olması) ve ‘Bozul-
muş Glukoz Toleransı’ Oral glukoz 
tolerans testinde 2.saat kan glikozu-
nun 140-199 mg/dl olması) yer alır. 
Bu süreçteki kişiler ‘prediyabetik’ 
olarak kabul edilmektedirler. Erken 
metabolik değişiklikleri oluşturan 
bu durumlarda diyabete geçiş çoğu 
kez yıllar sürebilir.”

KOMpLiKASyONLAr

Prediyabetik süreçte kardiyovaskü-
ler hastalık riskinin orta derecede 
arttığını belirten Doç. Dr. Baştemir, 
diyabet gelişimi ile birlikte bu riskin 
çok yükseldiğini ifade etti.

Diyabetin zamanla kalp, damarlar, 
göz, böbrek ve sinirlerde yapısal 
değişikliklere yol açabileceğini söy-
leyen Doç. Dr. Baştemir, şunları dile 
getirdi:

“Diyabetin kronik komplikasyonla-
rının bu safhada ortaya çıkan deği-
şikliklerle ilişkili olduğu ileri sürül-
mektedir. Sıkı kan şekeri kontrolünü 
sağlamanın yanı sıra kan basıncı ve 
kan yağlarının da hedef düzeylere 
düşürülmesi ile bu komplikasyon-
ların azaltılabileceği klinik çalışma-
larla ortaya konulmuştur.”

KArdiyOvASKüLer 
hASTALıKLAr

Diyabetin koroner arter hastalığı 
ve inme riskini 2-4 kat arttırdığını 
kaydeden Doç. Dr. Baştemir, diya-
betlilerin yüzde 60-75’inin kardiyo-
vasküler hastalıklar (koroner arter 
hastalığı ve inme) nedeniyle kaybe-
dildiğine dikkat çekti.

• diyabetik Ayak ülserleri
“Diyabetlilerde hem periferiknöro-
pati hem de iskemi sebebiyle ayak 
ülserleri ve nihayetinde ampütas-
yonlar sık görülür” diyen Doç. Dr. 
Baştemir, “Çalışmalar, travmatik 



nedenler dışında, ayak ampütas-
yonuna yol açan sebeplerin yüzde 
50’sinin diyabetten kaynaklandığını 
göstermektedir” diye konuştu.

• diyabetik retinopati
Diyabetin körlüğe neden olan ilk üç 
hastalık içinde yer aldığını söyleyen 
Doç. Dr. Baştemir,
“Diyabetin bu komplikasyonu reti-
nadaki küçük damarların uzun sü-
reli kan şekeri yüksekliğine bağlı 
olarak tahrip olması sonucu gelişir. 
Diyabet süresi 15 yıla ulaşan diya-
betlilerin yüzde 2’sinde körlük ve 
yüzde10’unda ciddi görme kaybı 
geliştiği bilinmektedir” dedi.

• diyabetik Nefropati
Diyabetin en önemli kronik böbrek 
yetersizliği nedenlerinden biri ve 
diyaliz ünitelerinde tedavi gören 
hastaların yüzde 50’sinin diyabetli 
olduğunu söyleyen Doç. Dr. Başte-
mir, bu hastaların yüzde 10-20’sinin 
böbrek yetersizliği nedeniyle kay-
bedildiğini kaydetti.

• diyabetik Nöropati
Bu hastalığın uzun süreli diyabetin 
sinirlerde yol açtığı bozukluklar so-
nucu ortaya çıktığını belirten Doç. 
Dr. Baştemir,
“Diyabetlilerin yüzde 50-70’inde di-

yabetik nöropati gelişir. En sık gö-
rülen belirtiler ayaklarda (ve bazen 
ellerde) uyuşma, yanma, karınca-
lanma, ağrı ve güçsüzlüktür” dedi.

Diyabetli hastaların tüm nedenlere 
bağlı ölüm riskinin diyabeti olma-
yan aynı yaştaki hemcinslerine göre 
iki kat daha yüksek olduğunu kay-
deden Doç. Dr. Baştemir, diyabet 
ve komplikasyonlarının hastalara, 
ailelerine sağlık sistemine ve ülke-
lere ekonomik yükünün çok yüksek 
olduğuna dikkat çekti.
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ALInAcAk 
TedBirLer

Sonuç olarak tip 2 diyabet ve 
komplikasyonlarından korunmak 
için aşağıdaki tedbirler önerilmek-

tedir:
Boya uygun vücut ağırlığı hedef-

lenmeli ve bu ağırlığın korunması-
na çalışılmalıdır.

• Yeterli ve dengeli beslenmeli; 
günde en az 5 (beş) porsiyon seb-

ze ve meyve tüketilmelidir.
• Günlük enerjinin yüzde 25-30’ u 
yağlardan sağlanmalı, enerjinin 

doymuş yağ asidinden gelenoranı 
yüzde 10’un altında olmalıdır.

• Şeker gibi basit karbonhidratlar 
günlük enerjinin yüzde10’ unu 

aşmamalı, basit karbonhidratlar 
yerine kurubaklagiller, tam tahıl 

ürünleri tercih edilmelidir.
• Günlük alınan tuz miktarı 5 gr’ı 

aşmamalıdır.
• Fiziksel olarak aktif olunmalıdır. 

Haftanın en az 5 günü, düzenli 
olarak en az 30 dk orta yoğun-
lukta aktivite (örneğin tempolu 

yürüme egzersizleri) yapılmalıdır. 
Kilo kaybı sağlanması için daha 
fazla fiziksel aktivite yapılması 

gereklidir.
• Sigara kullanılmamalı ve aşırı 

alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.
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Çocuklarda parmak 
emme ve tırnak 
yeme davranışı
Çocuğunuz uyarmanıza ve aldığınız bütün önlemlere rağmen hala tırnak yiyor ya 
da parmağını mı emiyor? Bu tür davranışların kalıplaşmadan, kalıcı bir çözüm 
bulunması gerekiyor.

NNeLeriN büyük bir ço-
ğunluğunun çocuklardaki 
parmak emme alışkanlığı-
nın açlıktan kaynaklandığı-
nı düşündüklerini belirten 

Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı Dr. Çağatay Kabak, 
bu emme alışkanlığının yüzde 50’den 
yüzde 87’lere varan yüksek bir oranda 
beslenmeye bağlı olmadığını kaydetti.

1 yaş çocuklarının hemen hemen ya-
rısının parmaklarını emdiğini söyleyen 
Dr. Kabak, “9. aydan itibaren uykuyla 
parmak emme arasında yakın bir iliş-
kinin olduğu, uykusu gelen bebeğin 
parmağını ağzına götürdüğü görülür” 
dedi.

çOCUK direNir

Çocuğu parmak emmeden vazgeçir-
mek üzere gösterilen çabanın 3 yaşı-

na kadar çocuk tarafından dirençle 
karşılandığını ifade eden Dr. Çağatay 
Kabak, bazı bebeklerin yeni dişlerinin 
çıkması, bazılarının da zorlukla kar-
şılaştıklarında utanma ve sıkılma be-
lirtisi olarak parmaklarını emdiklerini 
bildirdi.

Genellikle 18. ay dolaylarında sık-
laşan parmak emmenin 4 yaşına 

A

dr. çağatay KABAK

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı

Parmak emmenin alt ve üst 
dişleri geri ittiği doğrudur. 
Parmak emmenin dişleri 

ne kadar etkilediği parmak 
emme süresine ve en önemlisi 
parmağın ağızdaki duruşuna 
bağlıdır. Süt dişlerinde oluşan 

bu değişiklik 6 yaşından 
sonra çıkan asıl dişleri 

etkilememektedir.
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“Sürekli ilgilenmekten 
kaçınarak, çocuğa bu 

alışkanlığın bebekçe bir 
davranış olduğunu, başkalarını 

gözüne hoş görünmeyeceğini 
basit bir dille anlatmak 

oldukça önemlidir. Aile içinde 
sürekli aynı alışkanlığı konu 

edilerek dikkatleri çocuk 
üzerine çekmek, bu nedenle 

telaşa ve gerginliği girmek 
ve çözüm amacıyla çocuğu 

sürekli eleştirmek yanlış anne 
baba davranışları arasında 

sayılır. Okul yaşındaki çocuk 
öğretmenin uyarısı, anne 
babasının eleştirisi hatta 

arkadaşlarının alaylarına 
karşın bu alışkanlığını 

sürdürür.”

doğru kaybolmasının beklendiğini 
anlatan Dr. Çağatay Kabak, “5-6 
yaşlarında sona erdiği takdirde 
parmak emmenin zararı yoktur, an-
cak süregelmesi halinde dişlerde 
deformasyona neden olabilir. Alt 
ıslatmada olduğu gibi, sürekli par-
mak emme alışkanlığı da psikolojik 
sorun ve gerginliklerin bir sonucu 
olarak gelişebilir” diye konuştu.

“Ebeveynler parmağını emen ço-
cukların çene kemikleri ve dişleri 
üzerindeki etkilerini düşünerek en-
dişeye kapılabilir” diyen Dr. Çağa-
tay Kabak, şöyle devam etti:

“Parmak emmenin alt ve üst dişleri 
geri ittiği doğrudur. Parmak emme-
nin dişleri ne kadar etkilediği par-
mak emme süresine ve en önemlisi 
parmağın ağızdaki duruşuna bağ-
lıdır. Süt dişlerinde oluşan bu de-
ğişiklik 6 yaşından sonra çıkan asıl 
dişleri etkilememektedir.” 

pArMAK ve eMziK eMMe

Emme fonksiyonunun yeni doğmuş 
çocuklarda çok daha kuvvetli oldu-
ğunu belirten Dr. Çağatay Kabak, 
parmak emme ve dil emme alışkan-
lıklarının ilk 1,5 sene normal olmak-
la birlikte 2. yaşın sonunda kaybol-

duğunu söyledi.

Ancak parmak ve emzik emme alış-
kanlığının devam etmesi durumun-
da henüz gelişmekte olan kas ve 
kemik yapıları üzerine basınç uygu-
layarak dişlerin yer değiştirmesine 
yol açabileceğini vurgulayan Dr. 
Çağatay Kabak, şöyle konuştu:

“Bu durumda üst ön dişler öne alt 

ön dişler ise geriye doğru eğilir ve 
alt ve üst ön dişler arasında açıklık 
meydana gelir. Alışkanlık bırakılırsa 
bu açıklık kapanır ancak 3,5 yaşın-
dan sonra kalıcılık artar. Parmak 
emme alışkanlığı gece uyurken de 
devam ederse daha etkili olur ve 
bunun sonucunda üst çenede darlık 
(V şeklinde bir çene kavsi) meydana 
gelir.”
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pArMAK eMMe ALıŞKANLıĞı 
KArŞıSıNdA ANNe BABANıN 
yApACAĞı eN SAĞLıKLı 
yAKLAŞıM Nedir?

Durumu telaşa kapılmadan sabırla 
karşılamak gerektiğini kaydeden 
Dr. Çağatay Kabak, dikkat edilmesi 
gereken hususlar hakkında şunları 
söyledi:

“Sürekli ilgilenmekten kaçınarak, 
çocuğa bu alışkanlığın bebekçe bir 
davranış olduğunu, başkalarını gö-
züne hoş görünmeyeceğini basit bir 
dille anlatmak oldukça önemlidir. 
Aile içinde sürekli aynı alışkanlığı 
konu edilerek dikkatleri çocuk üze-
rine çekmek, bu nedenle telaşa ve 
gerginliği girmek ve çözüm amacıy-
la çocuğu sürekli eleştirmek yanlış 
anne baba davranışları arasında 
sayılır. Okul yaşındaki çocuk öğret-
menin uyarısı, anne babasının eleş-
tirisi hatta arkadaşlarının alayları-
na karşın bu alışkanlığını sürdürür.”

Çocuğa yapılacak olumlu tavsiye 
ve açıklamalarla psikolojik açıdan 
uyumun sağlanması ile sorunun çö-
zülebileceğini anlatan Dr. Çağatay 
Kabak, bir gerileme (regression) 
belirtisi sayılan bu alışkanlığı oluş-
turan etkenlerin ana baba tarafın-
dan keşfedilerek ortadan kaldırıl-
masının önemli olduğunu belirtti. 

Dr. Çağatay Kabak, bunu bir örnek-
le şöyle açıkladı: “Yeni bir kardeşin 
doğumu, çocukta bu tür bir alışkan-
lığın başlamasına neden olabilir. Cı-

vıldayan, emekleyen, parmak emip 
tırnak yemeye başlayan çocuk, bu 
tür bebekleşme hareketleriyle kay-
bettiği ilgiyi kazanma savaşımına 
girer. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi kardeşin doğumundan önce 
çocuğun hazırlanması, kardeşin 
varlığına karşın çocuğun statüsü-
nün devam edeceği ve onun yerinin 
ayrı olduğu konusunda çocuğun 
ikna edilmesi, kardeşin yardıma 
muhtaç bir yakını olması nedeniy-
le elbirliğiyle ona bakma gereğine 
çocuğun inandırılması ondaki ger-
ginliği azaltır. Böylelikle bu gergin-
likten kaynaklanan alışkanlıklar 
da zamanla kaybolur. Alt ıslatma 
benzerliği nedeniyle parmak emme 
de yaşla azalır. Bu konuda da yine 
özellikle ilk çocukluk döneminde 
tedaviden kaçınılmalıdır. Okul ön-
cesi dönemindeki parmak emme 
ya da alt ıslatma durumunda ge-
reksiz telaş yerine, olayın temelinde 
anne babanın da etkisi bulunduğu 
düşünülerek uzmanlarca sabırlı ve 
sürekli bazı eğitimsel önlemler uy-
gulanmalıdır.”

pArMAK eMMeNiN 
GideriLMeSi içiN
ALInAcAk ÖnLeMLeR

Anne ve babanın parmak emme 
davranışını ilk dönemlerde zararsız 
bir faaliyet olarak gördüklerini ifade 
eden Dr. Çağatay Kabak, parmak 
emmenin kendi başına çocuklukta 
ve sonradan uyumu etkileyen bir 
alışkanlık olmadığını kaydetti.

Bu dönemde özel bir tedbir almaya 
gerek olmadığının altını çizen Dr. 
Çağatay Kabak, “Ancak parmak 
emmeye başlayan veya bunu alış-
kanlık haline getirmiş çocuklara bu 
alışkanlıkları terk etmeleri için uy-
gun olmayan tedbirlerin, cezaların 
uygulanması sonucu birçok uyum 
ve duyusal problemlerin ortaya çı-
kabilir. Basit bir alışkanlığı terk et-
tirmek için uygulanan metotlar du-
rumla ilgisi olmayan yeni ve kronik 
bazı uyum bozukluklarına sebep 
olabilir” dedi.
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çOCUK SevGiyLe 
BeSLeNMeLi

Çocukların küçük yaşlarda uygun 
şekilde beslenmesi gerektiğini be-
lirten Dr. Çağatay Kabak, şunları 
kaydetti;

“Gıda ve anne sütünün kalitesi ya-
nında çocuğun gıda verilirken tutu-
muna özel bir yer ve önem vermek 
gerekir. Çocuk gerek anne meme-
sinden ve gerekse biberonla bes-
lenirken annenin göğsüne onun 
sıcaklığını duyacak şekilde yaklaş-
tırılmalıdır. Bir taraftan çocuğa gıda 
veya meme verilirken diğer taraftan 
anne çocuğa gözlerinden sıcak sev-
gi akıtmalıdır. Çocuğun gevşek tu-
tulması, hırpalanarak, azarlanarak 
gıda verilmemesi büyük bir anlam 
taşır.” 

Parmak ve emzik emmenin hiçbir 
zaman zararlı bir alışkanlık olma-
dığını anlatan Dr. Kabak, normal 
davranışlar ve ilişkiler yoluyla bu 
alışkanlığın 1 yaşının sonunda terk 
edilebileceğine vurgu yaptı.

Çocuk yürümeye başladıktan veya 
1 yaşından sonrada parmağını emi-
yorsa bunun çocuğun fazla yorgun, 
rahatsız, mutsuz, sıkıntılı olduğunun 
belirtisi olabileceğini söyleyen Dr. 
Çağatay Kabak, “Çocuğun duru-
munun incelenmesi düzeltici ted-
birlerin yalnız bir belirti olan par-
mak üzerinde değil bütün durumu 
düzeltmeye yöneltilmesi gerekir. 
Çünkü parmak emmenin asıl ne-
denleri ortadan kalkmadıkça çocuk 
parmak emmeye devam edecektir” 
dedi.

çOCUK KOrKUTULMAMALı

Dr. Çağatay Kabak, çocuğa meşgul 
olabilmesi için geniş ve çeşitli faa-
liyet olanakları, dinlenme ve oyun 

ortamları sağlanması gerektiğini 
belirtti.

Anne babanın uygun olmayan dav-
ranışları düzeltilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Dr. Çağatay Kabak, 
“Bu alışkanlığından dolayı çocuğa 
şiddet hareketleri uygulanmamalı 
ve çocuk batıl fikirlerle korkutulma-
malıdır” uyarısında bulundu.

Dr. Çağatay Kabak, anne babala-
rın dikkat etmesi gereken hususlar 
hakkında şunları söyledi:

“Mükafat vaadi, çocuğun bunu terk 
etme arzusunu ve gücünü hareke-
te getirecek, çeşitli tedbirlerle bu 
alışkanlığı bırakmasını sağlayabilir. 
Çocuk parmağını ağzına götürdü-
ğü zaman uyarı yapacak zararsız 
acı mayi sürülmesi ve geceleri 
hatta gerekiyorsa gündüz 
çocuğa eldiven takılması, 
alışkanlığı sona erdirme-
si için iyi bir hatırlatıcı 
olabilir. Çocuğa bil-
hassa kendi kendini 
kontrol etmek için 
isterse bu alışkan-
lığı terk edeceği 
inancını kazan-
dırmak, alışkan-
lığı yenmek için 
iyi bir hatırlatıcı 
olabilir.”

4-5 yaşlarına 
gelmesine rağ-
men çocuğun 
parmağını em-
meye devam et-
mesi durumun-
da kendisine 
t e l k i n l e r d e 
bulunmanın 
faydalı ola-
bileceğini 
ifade eden 
Dr. Ça-

ğatay Kabak şöyle devam etti:

“Çocuğa bu yaptığının çocukça bir 
davranış olduğu başkalarının gözü-
ne hoş görünmediği onun anlayabi-
leceği bir dille anlatılır. Çocuklar bu 
yaşlarda genellikle büyük bir insan 
gibi olmaya, ebeveyni taklit etmeye 
özenir. Çoğu zaman onlar gibi dav-
ranır. Ebeveyn çocuğun bu durumu-
nu çok iyi değerlendirmelidir. Ken-
dilerinin parmak emmediklerini, 
çünkü bu durumun pek hoş olmadı-
ğını söylemeleri çoğu zaman etkili 
olabilir. Çocuğun erken memeden 
kesilmesinin karamsar, sadist geç 
memeden kesilmesinin ise güvenli 
ve iyimser bir kişilik geliştirdiği açık-
lanmıştır”. 

“Mükafat vaadi, çocuğun bunu terk etme arzusunu ve gücünü harekete getirecek, çeşitli tedbirlerle 
bu alışkanlığı bırakmasını sağlayabilir. Çocuk parmağını ağzına götürdüğü zaman uyarı yapacak 
zararsız acı mayi sürülmesi ve geceleri hatta gerekiyorsa gündüz çocuğa eldiven takılması, alışkanlığı 
sona erdirmesi için iyi bir hatırlatıcı olabilir. Çocuğa bilhassa kendi kendini kontrol etmek için isterse bu 
alışkanlığı terk edeceği inancını kazandırmak, alışkanlığı yenmek için iyi bir hatırlatıcı olabilir.”



Tırnak yeme alışkanlığının ço-
ğunlukla 3-4 yaşlarından önce  
(Çok ender olarak 5 aylık gibi 
erken bir dönemde görülebilir) 
başlamadığını söyleyen Dr. Ça-
ğatay Kabak, çocukların yüzde 
33’ünde tırnak yeme davranışı 
görüldüğünü kaydetti.

Ergenlik çağında tırnak yiyen 
çocukların sayısının yüzde 40-
45’e yükseldiğini ifade eden Dr. 
Çağatay Kabak, ergenlik ça-
ğına doğru çocukların hemen 
hemen yarısının tırnak yeme 
davranışı gösterdiğini bildirdi.

Tırnak yiyen çocukların ailele-
rinin çoğunda tırnak yiyenlere 
rastlandığını anlatan Dr. Çağa-
tay Kabak, “Bunun içinde tırnak 
yemenin bir taklit olduğu ve 
büyükleri taklit etmek suretiyle 
öğrenildiği ileri sürülmektedir. 
Ergenlik çağında sosyal onay 
görenlerin çoğu bu alışkanlığı 
terk etmektedir.Tırnak yemek 
bazen ayak parmaklarını ısır-
makla ve ayak tırnaklarını el 
parmaklarıyla yakalama ile 
ilişkili görülmektedir. Ayak par-
mağı tırnağının yenilmesi ve ısı-
rılması hemen hemen sadece 
kızlarda görülmektedir” dedi.
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TırNAK
YeMe 
ALıŞKANLıĞı

Ailede herhangi bir bireyin tırnak yeme 
davranışı göstermesi doğal olarak 
çocuğun ilgisini çekecektir. Ayrıca tırnak 
yeme davranışı olaylara bağlı olarak 
gelişebilmektedir. Çocuğu tedirgin eden 
herhangi bir olay veya çevrede onun için 
hoşnutsuzluk yaratacak herhangi bir durum 
bu davranışı göstermesine yol açar.



TırNAK yeMe 
ALıŞKANLıĞıNıN SeBepLeri

“Bu davranışın altında yatan sebep-
ler parmak emmede olduğu gibi 
çoğunlukla psikolojik rahatsızlıklar-
dır” diyen Dr. Çağatay Kabak, “Alış-
kanlık daha çok baskı altına alınmış 
heyecanların ilgilendiği durumlarla 
olup, çocuk bunun arzu edilmeyen 
bir davranış ve alışkanlık olduğu-
nu anlayınca kökleşmekte olduğu 
görülmektedir. Tırnak yeme bir gü-
vensizlik belirtisi olarak kabul edilir. 
Aile içinde aşırı baskılı ve otoriter 
bir eğitimin uygulanması, çocuğun 
sürekli azarlanarak eleştirilmesi, 
kıskançlık, yeterli ilgi ve sevgi gö-
rememe sıkıntı ve gerginlik başlıca 
nedenlerdir” ifadelerini kullandı.

AiLedeKi SOrUNLAr
SeBep OLABiLir

Anne babanın yaşantısının çocu-
ğun davranışlarında önemli bir et-
ken olduğunu belirten Dr. Çağatay 
Kabak,  “Anne baba geçimsizlikleri, 
anne babanın sık sık kavga etmesi, 
ailedeki sorunlar çocuklarda tırnak 
yeme gibi davranışlara neden olur. 
Bunun yanı sıra anne babanın aşı-
rı kaygılı olması çocuğu aşırı de-
recede koruyup kollaması ayrıca 
anne babanın çocuklar arasında 
ayrım yapması çocuklar arasında 
kıskançlığa yol açar. Bu da dolaylı 
şekilde kendini tırnak yeme olarak 
gösterir” diye konuştu.

Tırnak yeme alışkanlığının taklit yo-
luyla da edinilebilen bir davranış 
olduğunu anlatan Dr. Çağatay Ka-
bak, “ Ailede herhangi bir bireyin 
tırnak yeme davranışı göstermesi 
doğal olarak çocuğun ilgisini çeke-
cektir. Ayrıca tırnak yeme davranışı 

olaylara bağlı olarak gelişebilmek-
tedir. Çocuğu tedirgin eden herhan-
gi bir olay veya çevrede onun için 
hoşnutsuzluk yaratacak herhangi 
bir durum bu davranışı göstermesi-
ne yol açar” dedi.

TedAvi ve ALıNABiLeCeK 
ÖnLeMLeR

En etkili yöntemin 3-4 yaşlarına ka-
dar bu alışkanlığın anne baba ta-
rafından görmezlikten gelinmesi 
olduğunu ifade eden Dr. Çağatay 
Kabak, bu alışkanlığın devam etme-
si durumunda çocuğun gerginlik ve 
uyumsuzluk nedenlerinin iyice araş-
tırılması ve sorunların çözülmesi ge-
rektiğine dikkat çekti.

Çocuğu azarlamak, korkutmak, 
ceza vermek gibi zorlayıcı yöntem-
lerin uygulanmasının yararlı ol-
madığını vurgulayan Dr. Çağatay 
Kabak, bu yöntemlerin kimi zaman 
daha ağır duygusal problemlerin 
çıkmasına neden olabileceğini kay-
detti.

Çocukların korku ve kaygı yarata-
cak durumlardan uzak tutulması 
gerektiğini söyleyen Dr. Çağatay 
Kabak, “Küçük çocukların kaygı 
korku verici televizyon filmlerini iz-
lemeleri, kavgalı olaylarda bulun-
maları çocuğu heyecanlandıracağı 
için sakıncalıdır” dedi.

Tırnak yiyen çocuklara geceleri ya-
tarken eski hafif eldivenleri giydir-
mek gerektiğini belirten Dr. Çağa-
tay Kabak, bu yöntemin çocukların 
gece tırnaklarını yemek veya ısır-
mak istediğinde hatırlatıcı olması 
bakımından yararlı olabileceğini 
söyledi.

Parmak ve tırnağa acı fakat zarar-
sız bir sıvı sürülebileceğini öneren 
Dr. Çağatay Kabak, “Bu hem hatır-
latıcı ve hem de tırnağını ağzına gö-
türdüğü zaman acı ile birleştiğinde 
terk etmeye yardımcı olabilir” diye 
konuştu.

TırNAK deriN KeSiLeBiLir

Çocukların ilgisi başka yöne çekile-
bileceğinin altını çizen Dr. Çağatay 
Kabak, şu hususlara dikkat çekti:

“Sinema, televizyon izlerken veya 
radyo dinlerken onun ağzını çiğne-
yecek bir şeyle meşgul etmek tırnak 
yemenin ve ısırmanın yerine gele-
cek bir etkinlik olabilir. 
Çocukları ara sıra başarılarından 
dolayı ödüllendirme bazı durumlar-
da yarar sağlayabilir. Ancak bunun 
kısıtlı ve uygun şekilde kullanılması 
gerekir. Aksi takdirde çocuk yeni 
ödüller almak için bunu kullanabi-
lir. Tırnak derin kesilebilir. Çocuğun 
kendi tırnak bakımıyla uğraşması 
da yararlı olabilir. Bunun içinde ço-
cuğa manikür ve pedikür malzeme-
leri alınabilir.”

“Tırnak yemenin ve ısırmanın çok 
kötü bir alışkanlık olmadığı ve bunu 
isteyenlerin kolaylıkla terk edebi-
lecekleri çocuklara anlatılmalıdır” 
diyen Dr. Çağatay Kabak, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Çocuk buna inandırıldığı zaman 
bu alışkanlıktan vazgeçmek için 
çaba gösterecektir. Çünkü dış et-
kenler çocuğun bu alışkanlıktan 
vazgeçmesine fazla etkili olmamak-
la bazı hallerde alışkanlığın kökleş-
mesine ve başkalarını kızdırmak ve 
huzursuz etmek için bir araç olarak 
kullanılmasına neden olmaktadır.”
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Sinema, televizyon izlerken veya radyo dinlerken onun ağzını çiğneyecek bir şeyle meşgul 
etmek tırnak yemenin ve ısırmanın yerine gelecek bir etkinlik olabilir. 
Çocukları ara sıra başarılarından dolayı ödüllendirme bazı durumlarda yarar sağlayabilir. 
Ancak bunun kısıtlı ve uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi takdirde çocuk yeni ödüller 
almak için bunu kullanabilir. Tırnak derin kesilebilir. Çocuğun kendi tırnak bakımıyla 
uğraşması da yararlı olabilir. Bunun içinde çocuğa manikür ve pedikür malzemeleri alınabilir.



ide ülserinin mi-
denin herhangi bir 
yerinde olabilmek-
le birlikte sıklık-
la antrum olarak 

isimlendirilen bölgesinde görül-
düğünü kaydeden Hastanemiz 
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. 
Azmi Serin, onikiparmak bağır-
sağı ülserinin ise “Bulbus’’ ola-
rak isimlendirilen onikiparmak 
bağırsağı bölgesinde ve genel-
likle de ön yüzde meydana gel-
diğini bildirdi.
 
“Midede yenilen gıdaların sin-
dirim işlemi ve vücut için gerekli 
olan mineral ve vitamin emilimi 
için gerekli olan asit salınmak-
tadır” diyen Dr. Serin, “Mide 
mukozasında asidin olumsuz 
etkisini önlemek için savunma 
mekanizmaları olarak isimlen-
dirdiğimiz olaylar meydana gel-
mektedir” dedi.

Dr. Serin, mide ve onikiparmak 
bağırsağının ülser olmasını 
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Peptik Ülser
Peptik ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağı mukozasının bütünlüğünün 
bozulması sonucu mide kas tabakasına kadar oluşan ülser, çukur, ulkus olarak 
tanımlanan yara da denilebilir. 

M

dr. Azmi SeriN

Gastroenteroloji 
Uzmanı

Peptik ülser oluşumunda; 
genetik etkenler, çevresel 
faktörler (Beslenme, 
sigara, alkol vb.) başka 
hastalıklar, enfeksiyonlar 
(Helikobakter pilori), 
stres ve ilaçları (kortizon, 
antiromatizmal ilaçlar) 
önemli rol oynar.
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engelleyen savunma mekanizma-
sını şöyle açıkladı:

üLSer OLUŞUMUNdA
rOL ALAN eTKeNLer

Dr. Serin, peptik ülser oluşumun-
da; genetik etkenler, çevresel 
faktörler (Beslenme, sigara, alkol 
vb.) başka hastalıklar, enfeksiyon-
lar (Helikobakter pilori), stres ve 
ilaçların (kortizon, antiromatizmal 
ilaçlar) önemli rol oynadığını be-
lirtti. 

GeNeTiK eTMeNLer
  
Ülseri olanların yüzde 20-50’sinin 
ailesinde de ülser hastalık öyküsü 
görüldüğünü ifade eden Dr. Serin, 
ülseri olan kişilerin birinci derece 
yakınlarında ülser görülme sıklığı-
nın 2-3 kat fazla olduğunu söyledi. 
Dr. Serin, bunu şu örnekle açıkla-
dı: 

“İkiz kardeşlerden birinde ülser 
görülür ise diğerinde de ülser gö-

rülme olasılığı çok fazladır. Yine 
kan grubu O olan bireylerde diğer 
kan grubu olan kişilerden daha 
fazla ülser olduğunu gösterilmiş-
tir.”             

çevreSeL eTMeNLer
 
Toplumumuzda birçok hastalığın 
yanı sıra, romatizmal şikâyetler 
için kullanılan ilaçların (Streoid-
ler, Steroid olmayan anti romatiz-
mal ilaçlar) ülsere neden olan en 
önemli çevresel faktör olduğunu 
belirten Dr. Serin, bazı etmenler ve 
sebep olduğu hastalıklar hakkın-
da şu bilgiyi verdi:

“Sigara, psikolojik stres, beslenme 
alışkanlığı, (çok tuzlu, çok baha-
ratlı, az pişmiş yemekler ve iyice 
çiğnenmeden gıdaların yutulması) 
kahve tüketimi (ülserden çok sin-
dirim bozukluğuna neden olmak-
tadır) aşırı alkol alımı, diğer has-
talıklar olarak isimlendirdiğimiz 
hastalıklardan peptik ülser oluşu-
muna neden olan hastalıklar mev-
cuttur. Bunları; kronik akciğer has-
talığı, kalp ve damar hastalıkları, 
karaciğer hastalıkları, böbrek has-
talıkları (Kronik böbrek yetmezliği 
olanlar), mide asidinin artmasına 
da neden olan bazı hormon hasta-
lıkları olarak sıralayabiliriz.”
 
heLiKOBAKTer
piLOri (h.piLOri)
  
“Peptik Ülser oluşumunda rol alan 
en önemli enfeksiyon ajanı Heliko-
bakter Pilori olarak isimlendirilen 
kamçılı Gr (-) bakteridir” diyen Dr. 
Serin, bu bakterilerin çocuklukta 
mideye yerleşip ömür boyu mide-
de kalabildiğini kaydetti.

Toplumda her 100 kişinin 70-
80’inde bu bakteri bulunmasına 
karşın, mide şikâyeti olan 100 kişi-
nin ancak 12-14’ünde ülser görül-
düğünü anlatan Dr. Serin, ülseri 
olan kişilerin midesinde bu mikrop 
var ise bunu yok etmek için gerekli 
olan ilaçların (antibiyotikler) veril-
mesi gerektiğinin altını çizdi.

Helikobakter Pilori (H.Pilori) bakte-
risinin mideden temizlenmediği 

midenin savunma 
meKanizmaları

1.Mide Mukus- Bikarbonat 
Bariyeri 

Midemizde mukozayı 
kaplayan ve asidin 
mukozaya etkisini 

azaltan en önemli etken 
midenin yaptığı mukus 

(yapışkan, sümüksü salgı) 
mide yüzeyini ince bir 

krem tabakası şeklinde 
örtmektedir. Midenin 

yüzeysel hücrelerinden 
salınan bikarbonatta mide 

içinde bulunan asidin epitel 
hücrelerine zarar vermesini 

önlemektedir.   
2.  Mide mukoza hücreleri 

kendilerini sürekli 
yenileyerek hasar gören 

hücrelerin yerini almaktadır. 
3. Hasar gören bölgeye 
asit girişinin önlenmesi 

hızla iyileşmesi için gerekli 
olan maddelerin o bölgeye 

hareket etmesi 
4. Mide mukozasında hasar 
gören bölgeye kan akımının 

artması ve tamir işinin 
hızlanması 

5. Yaralanan mide 
mukozasının bulunduğu 

bölgeye asidin etkisini 
azaltmak için, o bölgedeki 

hücreler arasındaki 
mesafenin ve küçük 

damarların daralması 
için gerekli hormonların 

salınması
6. Yukarıda saydığımız 

olayların olması için 
önemli rol oynayan 

Psotaglandinler olarak 
isimlendirilen hormonların 

salgılanmasının artması
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müddetçe ülserin iyileşmesinin ge-
cikeceği gibi, ülser iyileşse bile tek-
rar nüks oluşabileceğini kaydeden 
Dr. Serin, “Bazı kişilerde H.Pliori 
mikrobunun neden olduğu Mide 
Lenfoması (MALTOMA) gelişebil-
mektedir. H.Pilori mikrobu midenin 
sıklıkla antrum olarak isimlendirilen 
bölgesinde yerleşir. Ancak ülser te-
davisi alan kişilerde midenin diğer 
bölgelerine göç edebilir. Midede 
gastrite neden olur” diye konuştu.

H.Pilori’nin 2 tipi olduğunu ifade 
eden Dr. Serin,  1.tip H.Pilori bak-
terisinin gastrit ve ülsere neden ol-
duğunu kaydetti. Dr. Serin bunun 
sebebini şöyle açıkladı: 

“Çünkü bu bakterinin ülser oluşu-
munda rol alan VacA ve CagA isimli 
antijenleri vardır. Mide ve onikipar-
mak bağırsağı ülseri olan bireyler-
de H.Pilori tek başına ülser etkeni 
değildir. Yukarıda ülsere neden 
olan etkenlerde de belirttiğim gibi 
en önemli etken mide mukozasında 
hasara neden olan asittir. Onikipar-
mak bağırsağı ülseri olan kişilerin 

midesinde aşırı asit salınımı vardır. 

Midede asit yapan pariyetal hücre 
sayısı (kütlesi) artmıştır. Yemekler-
den sonra asit salınımına neden 
olan Gastrin hormonu aşırı salın-
maktadır. Mide mukozasını koru-
yan bikarbonat salgılanması bozuk 
veya yetersizdir.”

Dr. Serin,  H.Pilori bakterisinin mide 
ülserinden çok onikiparmak bağır-
sağı ülserine neden olduğunu ifade 
etti.

pepTiK üLSer hASTALıĞıNıN 
TANıSı ve TedAviSi

“Hastaneye başvuran peptik ülser 
hastalarında en sık rastlanan belirti 
karnın üst kısmında göbek üzerinde 
yanıcı ya da ezici tarzda ağrıdır” di-
yen Dr. Serin, ağrının belirli dönem-
lerde kısa sürse de bazen haftalar-
ca devam edebileceğini kaydetti.

Onikiparmak bağırsağı ülserinin 
yemeklerden 1-3 saat sonra kendini 
gösterdiğini bazen de geceleri aç-
ken uykudan uyandırdığını belirten 
Dr. Serin, “Hafif bir yemekten son-
ra veya anti asit alınca ağrı azalır. 
Mide ülserinde ise açken ağrı pek 
görülmez genellikle yemekten son-
ra ağrı olur” diye konuştu.

TüM TeTKiKLer
TiTizLiKLe yApıLMALı

Peptik ülseri olan hastalarda ağrı-
nın yanı sıra, hazımsızlık şikayetleri 
olarak belirtilen şişkinlik, bulantı, 
iştahsızlık, aşırı gaz, mide üzerinde 
şişkinlik ve rahatsızlık hissi şikayet-
leri de görüldüğünü söyleyen Dr. 
Serin, şu hususlara dikkat çekti:

“Çocuk yaş grubunda ise benzer 
şikâyetler olmasına karşın genellik-
le çocuklar şikâyetlerini iyi anla-

Peptik ülser oluşumuna neden olan hastalıklar mevcuttur. Bunlar; 
kronik akciğer hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer 
hastalıkları, böbrek hastalıkları (Kronik böbrek yetmezliği olanlar), 
mide asidinin artmasına da neden olan bazı hormon hastalıklarıdır.

Peptik ülser tedavisinin 
mutlaka doktor 

tarafından düzenlenmesi 
gerekmektedir. Endoskopik 

işlem anında H.Pilori 
olup olmadığı basit bir 
yöntem olan CLO test 

ile belirlenebilir. Ancak 
bu testin yapılabilmesi 
için hastanın işlemden 

önce en az 2 hafta ülser 
ilacı almamış olması 

gerekmektedir.
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tamadıklarından ülserin bir komp-
likasyonu olan mide kanaması ile 
hastalar doktora başvururlar. Anne 
veya babasında peptik ülser var ise 
çocukların mide şikâyeti peptik ül-
ser yönünden değerlendirilmelidir.”

Hastaneye başvuran hastalara;  
şikâyetleri, aile öyküsü, yaşam tarzı, 
beslenme alışkanlığı, aldığı ilaçlar 
ve herhangi bir hastalığının olup 
olmadığı sorularak, tam bir fiziki in-
celeme yapılması gerektiğinin altını 
çizen Dr. Serin, “Bunu takiben la-

boratuvarımızda kan, biyokimyasal 
testler, gaita tetkiki, radyolojik (Ab-
dominal Ultrasonografi, Baryumlu 
Mide filmi) ve endoskopi laboratu-
varındaki tetkikler yapılarak peptik 
ülser tanısı konulmaktadır” diye ko-
nuştu. 
                      
Bugün için peptik ülser tanısında 
en geçerli tanı yönteminin endos-
kopi olduğunu ifade eden Dr. Serin, 
“Peptik ülser tedavisinin mutlaka 
doktor tarafından düzenlenmesi 
gerekmektedir. Endoskopik işlem 

anında H.Pilori olup olmadığı basit 
bir yöntem olan CLO test ile belirle-
nebilir. Ancak bu testin yapılabilme-
si için hastanın işlemden önce en az 
2 hafta ülser ilacı almamış olması 
gerekmektedir” dedi.

Ülser tedavisinde çok etkili ilaçla-
rın bulunduğunu belirten Dr. Serin, 
her hastalıkta olduğu gibi ülserde 
de doğru teşhis ve doğru tedavinin 
erken dönemde, yeterli sürede ve 
yeterli dozda ilaçlar verilerek yapıl-
masının önemli olduğunu bildirdi.

Hastaneye başvuran peptik ülser hastalarında en sık rastlanan belirti karnın üst kısmında göbek üzerinde yanıcı ya da ezici tarzda ağrıdır.
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Doğru beslenme şekli; kişiye özel, dengeli, alışkanlıklarımızı kalıcı olarak değiş-
tirmeyi amaçlayan ya da alışkanlıklarımıza uygun bir diyet programıdır.
İdeal beslenme programı tamamen kişiye özel olmalıdır.

nsAn vücudunun besinlerin bi-
leşiminde bulunan su, protein, 
lipit ve diğer öğelerden oluştu-
ğunu belirten Hastanemiz Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Gülen 
Mavi, beslenmenin hiçbir za-

man sadece “Karın doyurmak’’ olarak 
algılanmaması gerektiğini söyledi.

Kişinin günlük alması gereken besin 
türlerinin proteinler, yağlar, karbon-
hidratlar, vitaminler, minerallerden 
ve sudan oluştuğunu ifade eden Mavi, 
bu besin öğelerinin herhangi biri veya 
birkaçının sağlanamaması durumun-
da büyüme, gelişme geriliği ya da di-
ğer sağlık sorunlarının ortaya çıkabi-
leceğini kaydetti.
 
yAŞ ArTTıKçA
KiLO dA ArTıyOr

Bu sağlık sorunlarından biri olan obe-
zitenin, vücutta gereken miktardan 
fazla yağ depolanması ile ortaya çıktı-
ğını anlatan Mavi, “Obezite günümüz-

de gelişmiş ülkelerin çoğunda görülen 
başlıca sağlık sorunları arasında yer 
almaktadır. 40 - 44 yaş arası birey-
lerde yapılan çalışmalarda, normal i

Gülen MAvi

Beslenme ve
Diyet Uzmanı

Sağlıklı bir diyet 
nasıl olmalıdır?

Göbek deliği seviyesinde 
ölçülen bel çevresi, kadınlarda 

ideal olarak 80 santimetre, 
erkeklerde ise 94 santimetre ve 

altında olmalıdır.
Erkeklerde bu çevrenin 102 
santimetreden, kadınlarda 
ise 88 santimetreden fazla 
olması durumunda, kiloya 

bağlı sağlık sorunları gelişme 
olasılığı belirgin bir şekilde 

artmaktadır. Bel - kalça 
ölçümünde, bel/kalça oranının 

erkekte 1.0 ve daha fazla 
olması, kadında ise 0.8 ve 
daha fazla olması, sağlık 

problemleri oluşumunu arttıran 
diğer bir durumdur.
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Şişmanlığın saptanmasında “Beden Kitle İndeksi’’, “Bel-kalça 
oranı’’ gibi bazı kriterlerin dikkate alındığını söyleyen Mavi, 
bu kriterleri şöyle ifade etti:

Sınıflama                      BKİ  (kilo/boy m2 )   İdeal 
Ağırlığın%si
Toplu(hafif şişman)  25 - 29,9   110 - 134,9
Şişman   30 - 34,9   135 - 159,9
Sağlık açısından önemli 35 - 44,9   160 - 199,9
Aşırı şişman             45 - 49,9    200 - 224,9 
Süper şişman              50+    225

Tablo1: Şişmanlığın Sınıflandırılması

kilonun yüzde 20 üstünde olanlarda 
mortalite, normal kilolulara göre 
yüzde 30-40 daha fazladır” dedi.

Şişmanlığın oluşumunda belli baş-
lı nedenler olduğunu vurgulayan 
Mavi, bunları şöyle sıraladı: 

“Beslenme bozuklukları, (şişman-
lığın diğer bir tanımı, alınan enerji-
nin harcanandan fazla olmasıdır), 
hareketsizlik, ruhsal sorunlar (psi-
kolojik sorunlar bazen çok yemek 
yeme, bazen de besinleri tamamen 
reddetme olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu da beslenme davranışları 
ve metabolizma üzerinde olumsuz 
etkiler ortaya çıkarmaktadır), me-
tabolik ve hormonal sorunlar (Me-
tabolizma yaşlanmayla beraber 
yavaşlamaktadır. Ayrıca metabo-
lizma hızımıza etki eden hormonlar 
vardır; bu hormonların işleyişindeki 
sorunlar şişmanlığa ve yağlanmaya 
neden olabilmektedir).”  

KiLO SAĞLıK prOBLeMLeriNi 
BerABeriNde GeTirir

Bel çevresi ölçümüne göre obezite 
değerlendirmesinin aşırı kiloluk de-
recesini belirlemekten ziyade kiloya 
bağlı sağlık sorunu gelişme olasılı-
ğını belirlemek amacıyla kullanıl-
dığını belirten Mavi, aynı modelin 
bel/kalça oranının hesaplanması 
yöntemiyle de kullanılabileceğine 
vurgu yaptı. 

“Göbek deliği seviyesinde ölçülen 
bel çevresi, kadınlarda ideal olarak 
80 santimetre, erkeklerde ise 94 
santimetre ve altında olmalıdır” 
diyen Mavi, şöyle devam etti:

“Erkeklerde bu çevrenin 102 
santimetreden, kadınlarda 
ise 88 santimetreden fazla 
olması durumunda, kiloya 
bağlı sağlık sorunları ge-
lişme olasılığı belirgin bir 
şekilde artmaktadır. Bel 
- kalça ölçümünde, bel/
kalça oranının erkekte 
1.0 ve daha fazla olması, 
kadında ise 0.8 ve daha 
fazla olması, sağlık 
problemleri oluşumu-
nu arttıran diğer bir 
durumdur.” 

Yaş arttıkça doğal olarak beden 
kitle endeksinin de arttığını 
belirten Mavi, bu durumu şu 
tabloyla özetledi: 

YAŞ (YIL)  Beden
   Kitle İndeksi
19-24   19-24
25-34   20-25
35-44   21-26
45-54   22-27
55-65   23-28
65+   24-29
Tablo 2: Yaşa Göre Uygun BKİ Değerleri

ŞiŞMANLıĞıN SıNıfLANdırıLMASı



OBeziTe GidereK ArTıyOr

Amerika ve Avrupa’da, obezitenin 
giderek yaygınlaştığını ifade eden 
Mavi, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Obezite maalesef ülkemizde de ar-
tış gösteriyor. ABD verilerine göre, 
bu ülkede yaşayan kadınların yüz-
de 25’i kilolu, yüzde 25’i ise obez 
kategorisindedir. Beden ağırlığının, 
olması gerekenin yüzde 20’sinden 
fazla olması, hipertansiyon, hiper-
lipidemi, koroner arter hastalığı, 
Tip-2 DM riskini arttırır. Bunların üst 
üste yığılması ile oluşan metabolik 
bozukluklar ‘Sendrom x’ hastalığı 
olarak adlandırılır. Beden ağırlığı-
nın daha da artması bazı kanserler 
(meme, endometrium), eklem ve 
safra kesesi hastalıkları için risk fak-
törüdür. Ayrıca bu durum, solunum 
güçlüğüne neden olur. Ölümün en 
az olduğu beden kitle endeksi düze-
yi, 20-25 arasıdır.” 

BeSLeNMe ŞeKLi KiŞiye 
ÖZeL oLMALI

İdeal beslenme programının tama-
men kişiye özel olması gerektiğini 
vurgulayan Mavi, bunun gerekçesi-
ni şöyle anlattı: 

“Herkesin zevkleri ve ihtiyaçları 
farklıdır. Bu nedenle uygulanacak 
program kişinin yaşına, boyuna, ki-
losuna, cinsiyetine değil fiziksel akti-
vite durumuna, sosyal ve iş yaşamı-
na, ekonomik - kültürel durumuna, 
sevdiklerine ve sevmediklerine göre 
de düzenlenmelidir. Zayıflama diye-
ti uygularken, çoğu kişi kısa sürede 
zayıflamayı hedefler. Oysaki doğru 
olan beslenme şekli; kişiye özel, 
dengeli ve alışkanlıklarımızı kalıcı 
olarak değiştirmeyi amaçlayan ya 
da alışkanlıklarımıza uygun bir di-
yet programıdır.” 

diyeT içiN UzMANA 
BAŞvUrULMALı

Uzmana başvurulmadan uygula-
nan diyetlerin sağlık problemlerini 
beraberinde getirebildiğini belirten 
Mavi, şu uyarılarda bulundu:

“Montignac diyeti, salata, meyve, 
haşlanmış patates diyetleri, kan 
grubu diyetleri, soğan çorbası di-
yeti, İsveç diyeti, working girl di-
yeti vb. tek tip diyetlerin neden bu 
kadar popüler olduğuna gelince, 
fazla kiloları kısa sürede kaybetme 
isteği ve bu isteğe sahip insanların 
oranının fazla olmasıdır. Genellikle, 
sağlık ve beslenme ilişkisi sorgulan-
madan, konusunda uzman olma-
yan kişilerce önerilen bu tür diyet 
uygulamaları sonunda, ciddi sağlık 
problemleriyle karşı karşıya kalına-
bilmektedir. Diyet bilinçli belirlen-
meli ve uygulanmalı.”

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

Montignac diyeti, 
salata, meyve, 

haşlanmış patates 
diyetleri, kan grubu 

diyetleri, soğan çorbası 
diyeti, İsveç diyeti, 

working girl diyeti vb. 
tek tip diyetlerin neden 

bu kadar popüler 
olduğuna gelince, fazla 

kiloları kısa sürede 
kaybetme isteği ve bu 
isteğe sahip insanların 

oranının fazla 
olmasıdır. Genellikle, 
sağlık ve beslenme 

ilişkisi sorgulanmadan, 
konusunda uzman 
olmayan kişilerce 

önerilen bu tür 
diyet uygulamaları 

sonunda, ciddi 
sağlık problemleriyle 

karşı karşıya 
kalınabilmektedir. Diyet 
bilinçli belirlenmeli ve 

uygulanmalı.



MONTıGNAC diyeTi

Bu diyetin karbonhidrat içeren be-
sinlerle, protein içerenlerin birbirin-
den ayrı alınması (gıdaları ayrıştır-
ma) esasına dayandığını ifade eden 
Mavi, “Montignac diyeti’’ ile ilgili şu 
bilgiyi verdi:

“Montignac prensiplerine göre, ön-
celikle gıdalar sınıflandırılıyor. Yani 
enerji veren proteinler, glusitler ve 
yağlar ile enerjik olmayan lifler, su, 
vitamin, mineral ve oligo  elementler 
birlikte alınmıyor. Bu tür beslenme 
mide, bağırsak sistemini bozuyor 
ve ülsere yol açabiliyor. Ayrıca sinir 
sisteminde tahribat yapabiliyor.”

SALATA, Meyve ve 
hAŞLANMıŞ pATATeS 
diyeTLeri

Bu diyet yönteminde vücudun çok 
az miktarda kalori ve besin öğesi 
aldığını belirten Mavi, uzmanların 
mide yanması, ağrısı ve kazınması 
şikayeti olanların bu tür rejimlerden 
uzak durmaları gerektiği görüşün-
de birleştiğinin altını çizdi.

KAN GrUBU diyeTLeri

Bu diyetin kişileri besinlerden uzak-
laştırarak, yetersiz ve dengesiz bes-
lenmeye yönelttiğini söyleyen Mavi, 
“Mesela bu diyet tipinde, X kan 
grubu mensuplarının, kesinlikle süt 
ürünleri almaması salık veriliyor. 
Ancak uzmanlar, kişinin ilk tanıdığı 
gıdanın anne sütü olduğunu ve süt 
ürünlerindeki çok yararlı besin de-
ğerleri düşünüldüğünde, bunun za-
rarlı bir öğüt olduğunu ifade ediyor” 
diye konuştu.

SOĞAN çOrBASı diyeTi

Bu diyetin de tek tip diyet olması 
nedeniyle sağlıklı olmadığını vurgu-
layan Mavi, diyetin içeriği hakkında 
şunları söyledi: 

“Yağın kesinlikle yasak olduğu bu 
3 günlük diyette, anlaşılacağı gibi 
doğru düzgün tek yemeğiniz soğan 

çorbası, bir de beyaz peynir. Çay, 
meyve (üzüm ve muz hariç) ile pi-
rinç lapasına çok kısıtlı olarak izin 
var. Vücutta doku (kas) kaybı yarat-
ması nedeniyle, bazal metabolizma 
hızını yavaşlatıyor ve tekrar kilo al-
mayı kolaylaştırıyor.”
           
iSveç diyeTi

Vitamin ve mineral açısından son 
derece yetersiz olan bu diyetin, vi-
taminler açısından fakir, kolesterol 
yönünden zengin olması nedeniyle, 
kalp hastalığı ve diyabet açısından 
da ciddi risk taşıdığını anlatan Mavi, 
“Bu diyette vücut kendini az yemeye 
adapte ettiğinden, bazal metaboliz-
ma hızı yavaşlıyor” dedi.
           
WoRkInGGIRL
(çALıŞAN Kız) diyeTi

Alman diyetisyenler tarafından ha-
zırlanan ve 2 haftada 3,5 kilogram 
kaybettirmeyi hedefleyen bu prog-
ramda karbonhidrat ağırlıklı besle-
nildiğini ifade eden Mavi, bu diyetin 

kan şekeri ve insülin salınımı den-
gesizliğine yol açtığını kaydetti.
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Tek tip beslenmeye dayalı 
diyetlerde, metabolizmada 
yavaşlama söz konusudur. 

Haftada 2 - 3 kilogramlık 
kayba neden olan bu diyetler, 
vücuttaki kas - yağ dengesini 

bozmaktadır. Metabolizmadaki 
yavaşlama nedeniyle, diyet 
sonrası kilo alımı daha hızlı 

gerçekleşmektedir. Bu tür 
diyetlerde yağ kaybı yerine, kas 
ve su kaybı oluşmaktadır. Oysa 

doğru diyet uygulamalarında, 
haftada 1 - 1,5 kilogram kaybı 

ve vücut ağırlığını, kişinin 
ideal ağırlık düzeyine indirmek 

amaçlanmakta olup,
ideal diyetin içeriği yeterince 

dengeli (protein, karbonhidrat, 
yağ, vitamin ve minareler 

birlikte) olmalıdır.



pATATeS diyeTi
 
2 hafta sürdürülebilen bu diyette he-
definin toplam 4-5 kilogram kaybet-
mek olduğunu belirten Mavi, yine 
aynı şekilde bu diyetin sağlığa za-
rarlı olabileceğini ve verdiği zararın  
“Workinggirl diyeti’’ ile aynı olduğu-
nu söyledi.
         
ALMAN diyeTi
 
Uygulama süresi 4 hafta olan bu 
diyette, karbonhidrat kullanım ora-
nının oldukça yüksek olduğunu ifa-
de eden Mavi, “Ayrıca diyette sebze 
ve meyve dengeli olarak verilmiyor. 
Protein oranı da hayli düşük. İnsülin 
salınımı ve kan şekeri dengesizliği 
ortaya çıkıyor” diye konuştu.
        
preNSeS diyeTi

İngiltere kaynaklı diyetin adını Pren-
ses Diana’dan aldığını ve 1 haftada 
5 kilogram vermeyi vadettiğini be-
lirten Mavi, bu diyetin düşük kalorili 
diyetler kategorisinde gösterildiğini 
ve besin öğeleri açısından oldukça 
yetersiz olduğunu vurguladı.

dr. ATKıNS diyeTi

Yağlı maddeler ile proteinin tama-
mıyla serbest olduğu bu diyette, 
şekerli tüm besinlerin yasak oldu-
ğunu söyleyen Mavi, “Bu diyet kalp 
hastalığına davetiye çıkarıyor. Kar-
bonhidrat eksikliği, vücutta ‘keton’ 
adı verilen ve yüksek miktarda, çok 
zararlı olabilen cisimlerin artması-
na yol açabilir. Ayrıca kanda şeker 
düşüklüğü ve eksikliği de kendini 
gösterir” dedi.

TeK Tip diyeTLeriN 
OrTAyA çıKArdıĞı SAĞLıK 
soRunLARI

Tek tip diyetlerin genellikle meyve 

ve çorba gibi besinler içerdiğini, 
enerji değerleri düşük, karbonhid-
rat içeriği yüksek (%95), protein içe-
riği düşük (%5) ve yağ içermediğini 
kaydeden Mavi, bu diyetlerin B6 ve 
B12 gibi pek çok vitamin ile Ca, Zn, 
Fe, Mg, fosfor gibi mineraller açısın-
dan yetersiz olduğunu söyledi.

Tek tip diyetlerin osteoporoz, safra 
taşı, böbrek hastalıkları, kardiyo-
vasküler hastalıklar, bazal metabo-
lizma hızında yavaşlama, kansızlık, 
dikkat azalması, uyuşukluk, saç dö-
külmesi, yorgunluk, bulantı ve kus-
ma gibi sağlık sorunlarına yol aça-
bileceğini anımsatan Mavi, ortaya 
çıkan sağlık sorunları hakkında şu 
uyarıları yaptı:

“Tek tip beslenmeye dayalı diyetler-
de, metabolizmada yavaşlama söz 
konusudur. Haftada 2 - 3 kilogram-
lık kayba neden olan bu diyetler, vü-
cuttaki kas - yağ dengesini bozmak-
tadır. Metabolizmadaki yavaşlama 
nedeniyle, diyet sonrası kilo alımı 
daha hızlı gerçekleşmektedir. Bu tür 

diyetlerde yağ kaybı yerine, kas ve 
su kaybı oluşmaktadır. Oysa doğru 
diyet uygulamalarında, haftada 1 
- 1,5 kilogram kaybı ve vücut ağır-
lığını, kişinin ideal ağırlık düzeyine 
indirmek amaçlanmakta olup, ide-
al diyetin içeriği yeterince dengeli 
(protein, karbonhidrat, yağ, vitamin 
ve minareler birlikte) olmalıdır.”

SAĞLıKLı ve deNGeLi 
BeSLeNMe öNeM TAŞıyOr

“Doğru diyet, kişinin kilo alımını en-
gellemeli ve vücut ağırlığını koru-
malıdır” diyen Mavi, diyet programı 
oluşturulurken, kişinin varsa has-
talıkları, sosyo-ekonomik durumu 
ve beslenme alışkınlıklarının göz 
önünde bulundurulması gerektiği-
nin altını çizdi.

Zayıflama diyetlerinin uygulanma-
dan önce kişinin endokrinolog ya 
da dahiliye uzmanı tarafından de-
ğerlendirilmesi ve AKŞ, total koles-
terol, trgliserid, ürik asit, AST, ALT 

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

Herkesin zevkleri ve ihtiyaçları farklıdır. Uygulanacak program kişinin yaşına, boyuna, kilosuna, 
cinsiyetine değil fiziksel aktivite durumuna, sosyal ve iş yaşamına, ekonomik - kültürel durumuna, 

sevdiklerine ve sevmediklerine göre de düzenlenmelidir. Zayıflama diyeti uygularken, çoğu kişi kısa 
sürede zayıflamayı hedefler. Oysaki doğru olan beslenme şekli; kişiye özel, dengeli ve alışkanlıkla-
rımızı kalıcı olarak değiştirmeyi amaçlayan ya da alışkanlıklarımıza uygun bir diyet programıdır.
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(karaciğer enzimleri) gibi testlere 
tabii tutulması gerektiğini vurgu-
layan Mavi, “Sağlıklı ve kalıcı kilo 
kaybının en önemli göstergesi ki-
lonun değil vücuttaki yağ oranının 
azalmasıdır” dedi.

BeSLeNMe yAŞAM TArzı iLe 
UyUM SAĞLAMALı

Uygulanması gereken diyet progra-
mında dikkat edilmesi gereken kri-
terlere değinen Mavi, şu uyarılarda 
bulundu:

“Doğru zayıflama diyeti, hayatımı-
zın sonuna kadar devam ettirebile-
ceğimiz davranış değişiklikleri ile 
kalıcı hale gelen ya da alışkanlıkla-
rımıza, sosyal ve ekonomik yapımı-
za uygun, uygulanabilir, sağlıklı ve 
dengeli beslenmedir.

Sonuç olarak; eski davranışlarınızı 
gözden geçirerek, yanlış olanları 
çıkarıp, değiştirip, geliştirebilece-
ğimiz bir yaklaşımla, fazla kiloları-
mızdan kalıcı ve sağlıklı bir şekilde 
kurtulabiliriz. Davranışlarımızı de-
ğiştirmedikçe verilen kiloların geri 
dönüşü kaçınılmazdır. Bunun kolay 
olduğu söylenemez. Davranışları-
mızı değiştirmek, eskilerin üzerine 
sünger çekmek kolay değildir. Ama 
bir yerden başlamamız gereklidir. 
Bunun içinde kendimize güvenmeli, 
inanmalı ve sabırlı olmalıyız ve ke-
sinlikle profesyonel yardım almalı-
yız.”

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Bölümü olarak, 

bireylerin beslenme alışkanlıkları-
na uygun ve uygulanabilir, haftalık 
ya da aylık diyet programları geliş-

tirmeye çalıştıklarını belirten Mavi, 
“Bu programlar, kişinin fiziksel akti-
vitesine, varsa hastalığına, boyuna, 
kilosuna ve yaşam tarzına göre de-
ğiştirilebilir” diyerek, kişiye uygun 
diyetin önemine dikkati çekti.

saĞlıKlı diYet Önerisi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülen Mavi’nin 25-30 yaş aralığın-
da orta aktivitedeki kadınlar için haftalık diyet önerisi:
sabah: 2 dilim kepek ekmeği, 1 küçük peynir veya 1 yumur-
ta, domates, salatalık, taze biber, çay, bitki çayları, ıhlamur 
(şekersiz) 
ara: 1 porsiyon meyve ya da 1 su bardağı az yağlı süt 
Öğle: Tavuk (150 gram, haşlama, ızgara,) salata (bolca, 1 ta-
bak sıvı yağlı), cacık, 4 kaşık zeytinyağlı sebze yemeği (susuz) 
ara: (ikindi) 1 porsiyon meyve, sütlü nescafe 
akşam: Etsiz sebze yemeği (1 tabak), salata bolca (1 tabak 
yağlı), yoğurt veya cacık 
(1 kâse), çorba (1 kase) veya 1 dilim kepek ekmeği. 
ara: (21.00 - 21.30) 1 porsiyon meyve

Bunlara dikkat!
1- Yemeklerden önce 1 su 

bardağı su için 
2- Günlük 8-10 bardak su 

tüketin
3- Çay, nescafe (şekersiz), 

bitki çayları, diyet cola 
serbest

4- Öğün atlamayın
5- Günde 30-60 dakika 

ritmik yürüyüş yapı

Beslenme kuralları
- Az ve sık beslenin

- Mümkünse yediklerinizi 3 
ana öğün, 3 de ara öğüne 

bölün
- Bol su için, yiyecekleri 

iyice çiğneyin
- Nişastalı ve posalı gıda-

lar tüketin
- Total yağ, karbonhidrat 

ve protein yüzdelerini 
ayarlayın

- Şeker ve tuz içeren gıda-
ların tüketimini azaltın

- Alkollü içki tüketmeyin 
veya tüketimi sınırlandırın
- Fiziksel aktivite düzeyini 

artırın
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OĞUMU “Her anne ada-
yının doyasıya yaşamak 
istediği bir duygu” olarak 
tanımlayan Hastanemiz 
Anestezi ve Reanimas-

yon Uzmanı Dr. Yunus Baydilek, “Her 
anne adayı bu süreçte çekeceği do-
ğum sancılarının korkusunu içinde 
taşır. Doğum sancısı pek çok kadın 
tarafından yaşamlarındaki en şiddetli 
ağrı olarak tarif edilir” dedi.

AĞrıSız dOĞUM 
yAyGıNLAŞıyOr

Halk arasında “Ağrısız doğum” olarak 
bilinen epidural analjezi yöntemi ile 
gerçekleştirilen doğumun günümüz-
de oldukça yaygınlaştığını anlatan Dr. 
Baydilek,  bel hizasındaki omurlar 
arasına yerleştirilen milimet-

rik bir kateterden uygulanan ilaçla, 
vücudun alt yarısından gelen ağrı sin-
yallerinin iletiminin geçici olarak dur-
durulduğunu kaydetti.

SAdeCe AĞrı KeSiLir

Epidural analjezide kullanılacak ilaç 
dozunun önemine dikkat çeken Dr. 
Baydilek, 
“Burada seçilen ilaç dozu sadece 
rahim kasılmaları sırasındaki ağrıyı 
ortadan kaldırarak, ancak rahim ka-
sılmalarını azaltmayarak doğumun 
normal seyrini etkilemeyecek şekilde 
ayarlanır. Bu yöntemle sadece ağrı 
kesilir, dokunma duyusu ve hareket kı-
sıtlanmaz. Rahim kaslarının kasılması 
ve doğum eylemine annenin aktif ka-

tılımı etkilenmez, anne do-
ğum anında ağrıdan 

Ağrısız doğum
Epidural anestezi ya da sık bilinen adıyla “Ağrısız doğum’’, 
normal doğum veya sezaryen operasyonunda ağrı hissini 
ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir bölgesel anestezi 
şeklidir. Anne adayının işlem esnasında uyanık olması ve 
bebeğin dünyadaki ilk dakikalarına tanıklık etmesi yöntemin 
en önemli avantajlarındandır.

D

dr. yunus BAydiLeK

Anestezi ve 
Reanimasyon Uzmanı
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arınmış fizyolojik olarak bebeğe ka-
vuşur” diye konuştu.

BAzeN yAN eTKi 
GörüLeBiLir

Anne adaylarının bebeklerini ge-
nellikle normal yolla doğurmak is-
tediklerini ancak bazı durumlarda 
sezaryen gerekebileceğini belirten 
Dr. Baydilek, bu durumda epidural 
anestezi uygulandığını anımsattı. 

Yapılan işlemin teknik olarak aynı 
ancak verilen ilaç dozunun farklı 
olduğunu ifade eden Dr. Baydilek, 
“Anne ameliyat masasında belden 
aşağı uyuşmuş bir halde yatar, an-
cak yattığı yerde ayaklarını oynata-
bilir. Hastanın ayaklarını tamamen 
oynatamaması durumu omurilik 
sıvısına lokal anestezik verilerek ya-
pılan spinal anestezide görülür” di-
yerek, iki uygulama arasındaki farkı 
açıkladı..

Bazen de epidural ve spinal aneste-
zinin kombine edilerek aynı seansta 
uygulanabileceğini vurgulayan Dr. 
Baydilek, uygulamanın bazen yan 
etkileri olabileceğine vurgulayarak, 
şöyle devam etti: 

“Spinal anestezinin teorik olarak 
epidural anesteziye göre daha ko-
lay uygulanabilmesi etkinin daha 
hızlı başlaması gibi avantajlarına 
karşı bacaklarda hareketsizlik sü-
resinin uzun sürmesi, bazen uygu-

lama sonrası görülen başağrısı, 
bulantı ve tansiyon düşmesi gibi is-
tenmeyen etkileri vardır.” 

epidUrAL ANeSTezi Ne 
zAMAN UyGULANır?
 
“Doğum sancıları hastayı rahatsız 
etmeye başlandığında yani doğum 
kanalı açıklığı 4 santim olduğunda 
anne işlem odasına alınır” diyen 
Dr. Baydilek, koldan serum takılıp, 
tansiyon, nabız ve parmak ucundan 
oksijen durumunun takip edildiğini 

kaydetti.

Başarılı bir epidural uygulama için 
hastanın hekimle uyum içinde ol-
ması ve uygun pozisyon alabilmesi-
nin önemli olduğuna işaret eden Dr. 
Baydilek, uygulamayı şöyle anlattı:

“Genelde uygulama oturur pozis-
yonda yapılır ve vücut dik durum-
dayken hafifçe geriye yaslanırken 
vücut omur çıkıntılarını birbirinden 
ayıracak şekilde belden öne eğilir, 
çene göğse doğru yaslanır ve her 
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iki omuz aşağıya doğru bırakılır. Bu 
şekilde pozisyon verildikten sonra 
bel bölgesine antiseptik ilaç sürü-
lerek bölge mikropsuz hale getirilir. 
Daha sonra başka bir özel iğne ile 
epidural alan girilerek buraya ka-
teter denilen ince bir tüp yerleştirilir 
ve vücuda flaster yardımı ile sabitle-
nir. Bu kateterden ilaçların verilme-
sinden kısa bir süre sonra sancılar 
sona erer ancak rahim kasılmaları 
engellenmez. Normal doğumu taki-
ben, hemen; sezeryanı takiben ise 
24 saat sonra kateter çıkartılarak 
uygulamaya son verilir. Kateterin 
çıkartılması arasında hasta hiçbir 
rahatsızlık duymaz.”

AvANTAjLArı NeLerdir?

Epidural anestezinin doğum ağrıla-
rını kontrol altına almanın en etkili 
yolu olduğunu belirten Dr. Baydilek, 
genel anesteziye göre çok daha az 
riskli ve çok daha konforlu olduğun-
dan tercih edilmesi gerektiğine vur-
gu yaptı.

Annenin bilinci açık olduğu için 
sezaryen sırasında doğuma katıla-
bileceğini ve ameliyat devam eder-
ken bebeğini kucağına alabileceği-
ni kaydeden Dr. Baydilek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Verilen ilaçlar kana ve süte geç-
meyeceğinden bebeğe ilaç geçişi 
olmaz. Böylelikle genel anestezide 
olduğu gibi çocuk çıkarılana kadar 
geçen sürede anesteziden etkilen-
me olmaz. Uygun zamanda takıldı-
ğında normal doğumun ilerlemesini 
hızlandırır.”

KOMpLiKASyONLArı ve yAN 
eTKiLeri NeLerdir?
 
Epidural anestezide riskin zanne-
dilenin aksine deneyimli uzmanlar 
tarafından yapıldığında son derece 
az olduğunun altını çizen Dr. Baydi-
lek, şu uyarılarda bulundu:

“En sık görülen yan etki tansiyon 
düşmesidir. Bu ani tansiyon düşme-
sinin önüne geçmek için işlemden 
hemen önce damar yolundan yak-

Verilen ilaçlar kana ve süte geçmeyeceğinden bebeğe ilaç geçişi 
olmaz. Böylelikle genel anestezide olduğu gibi çocuk çıkarılana 

kadar geçen sürede anesteziden etkilenme olmaz. Uygun 
zamanda takıldığında normal doğumun ilerlemesini hızlandırır.”



laşık 1 litre sıvı hızlı bir şekilde 
verilerek damar yolunun dolma-
sı sağlanırsa sorun yaşanmaz. 
Anestezinin yetersiz olması ya 
da tek taraflı olması gibi durum-
larda kateterin çıkartılarak yeni-
den takılması gerekebilir.”

BAŞ AĞrıSı GörüLeBiLir

‘‘Dura’’ zarının yırtılıp sıvının 
dışarı kaçmasına bağlı olarak 
yüzde 2-4 oranında baş ağrısı 
görülebileceğini hatırlatan Dr. 
Baydilek, nadir olarak görülen 
bu durumda işlemden sonra 1-3 
gün içinde şiddetli baş ağrıları 
yaşanabileceğini bildirdi. 

Hastanın sırt üstü istirahat eder-
ken ağrı hissetmediğini ancak 
ağrının ayağa kalkınca şiddet-
lendiğini ifade eden Dr. Baydi-
lek, “Ağrılar dayanılmaz olur ise 
epidural kateterin yerleştirildiği 
alana pıhtı yaması yapılabilir” 
dedi.

Kullanılan ilaçlara bağlı olarak 
hastada yaygın kaşıntı ortaya 
çıkabileceğini söyleyen Dr. Bay-
dilek, anne adayı etkili bir şekil-
de ıkınamaz ise doğumun ikinci 
evresinin uzayabileceğini ve va-
kum ya da forseps uygulanması-
nın gerekebileceğini kaydetti. 

Dr. Baydilek, nadiren de olsa id-
rar yapmada geçici zorluk görü-
lebileceğini sözlerine ekledi.
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Kimlerde epidural anestezi uygulanmaz?
-Kanama bozukluğu olması 
-Antikoagülan tedavi alınması
-Uygulama bölgesinde enfeksiyon varlığı
-Trombosit düşüklüğü saptanması durumlarında 
epidural anestezi uygulanmaz.
Epidural anestezinin hem vajinal hem de sezaryen 
ile doğumların son derece konforlu ve keyifli 
geçmesini sağlayan, uzun yıllardır yaygın bir şekilde 
güvenle uygulanan modern bir tıbbi yaklaşım 
olduğunu söyleyen Dr. Baydilek, her anne adayının 
bu uygulamadan yararlanması için teşvik edilmesi 
gerektiğini ifade etti. 
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Aile hekimliği uygulamasının hasta ile hekim arasındaki iletişimi kuvvetlendirdi-
ğini belirten Aile Hekimi Bedirhan Yıldız, aile hekimliği uygulanmaya başladık-
tan sonra hasta memnuniyetinin önemli ölçüde arttığını kaydetti.

iLe Hekimi Dr. Bedirhan 
Yıldız, aile hekimlerinin 
tıbbi bakım isteyen kişiye; 
yaş, cinsiyet ayırt etmeksi-
zin, hastalıktan bağımsız 

kapsamlı ve sürekli sağlık hizmeti sun-
makla sorumlu olduklarını ifade etti.

SiSTeMiN fAydALArıNı 
GÖRüYoRuZ

Aile hekimliğinin temelinin ‘Koruyucu 
hekimlik’ olduğunu belirten Dr. Yıldız, 

“Birinci basamak hekimiyim ve mes-
leğimi çok seviyorum. Her ne kadar 
üzerimize yüklenen ekstra görevler-
den dolayı koruyucu hekimlik göre-
vimizi tam olarak yerine getiremesek 
de aile hekimliğinin özü koruyucu 
hekimlik. İnsanlara hastalanmamayı 
öğretmek ve ikinci, üçüncü basamağa 

gidecek hastalara sağlık danışmanlığı 
yapmak. Hasta eğitimi bizim için çok 
önemli. Aile hekimliği uygulamasında 
hasta eğitimine daha fazla zaman ayı-
rabiliyoruz ve bunun sonucunda has-
taların eskiye nazaran daha bilinçli 
ilaç kullandıklarını gözlemliyoruz” 
diye konuştu.

hASTAyA vAKiT 
AyırABiLiyOrUz

Uygulamanın diğer olumlu bir yanının 
ise hasta ve hekim arasındaki iletişimi 
kuvvetlendirmesi olduğunu belirten 
Dr. Yıldız,

“Uygulama ile birlikte hastanın tüm 
hastalık öyküsüne hâkim olabiliyor-
sunuz. Daha önce sağlık ocağına bir 
hasta geldiğinde onun şikâyetlerini 
aşırı kalabalıktan dolayı istediğimiz 

A

Dr. Bedirhan YILDIZ

12 No’lu Aile Sağlığı
Merkezi Aile Hekimi 

Vatandaş
sistemden memnun
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gibi sorgulayamıyorduk. Örneğin 
hastanın boğazı ağrıyorsa sadece 
boğaz ağrısına odaklanıyorduk. O 
hastanın diyabeti mi var, kalp has-
talığı mı var ya da ilaç alerjisi mi 
var? Bunlara yoğunlaşamıyorduk. 
Şu an aile hekimliği uygulamasıy-
la birlikte hastalara çok daha fazla 
zaman ayırabiliyoruz, kronik has-
talıklarının takibini yapabiliyoruz” 
şeklinde konuştu.

GeLiŞMiŞ üLKeLer 
SeviyeSiNe yAKLAŞıyOrUz

Aile hekimliği ile birlikte çok önemli 
gelişmeler yaşandığına dikkat çe-
ken Dr. Yıldız, uygulama ile birlikte 
aşılama oranının yüzde 90’ların üs-
tüne çıktığını kaydetti.

Dr. Yıldız, “Bu çok önemli bir oran. 
Anne ölümleri ve bebek ölüm hızı 
minimuma indirildi. Bir ülkenin sos-
yoekonomik gelişmişlik düzeyini 
gösteren en hassas parametreler 

anne ölüm hızı ve bebek ölüm hı-
zıdır. Bu parametrelerin gelişmiş 
ülkelerin seviyesine aile hekimliği-
nin en ideal şekilde uygulanması 
ile gelebileceğine inanıyoruz. Bu 
yolda son yıllarda hem sağlık ba-
kanlığımızın destekleri hem de bi-
rinci basamak sağlık çalışanlarının 
fedakârca çalışmaları neticesinde 
çok ciddi mesafe katedildi” dedi.

AiLe SAĞLıĞı 
eLeMAnLARIMIZ
fedAKârCA çALıŞıyOr

Uygulama ile birlikte tüm aile birey-
lerinin takibinin yapıldığını söyleyen 
Dr. Yıldız, gebeler, bebekler, çocuk-
lar ve 65 yaş üstü yaşlıların öncelikli 

özel gruplar olduğunu bildirdi.

Hasta takiplerinin ihmal edilmedi-
ğine dikkat çeken Dr. Yıldız, “Aile 
hekimliği uygulamasının başarıya 
ulaşmasında çok büyük bir rolü 
olan aile sağlığı elemanlarımızla 
birlikte, yeri geldiğinde, merkezi-
mize gelmesi gerektiği halde gel-
meyen hastalarımızı takip ediyoruz, 
onları arıyoruz, gerekirse evlerine 
gidiyoruz” dedi.
  
“Uygulamanın aksayan en önemli 
yönlerinden biri de gelişmiş ülkeler-
de yapılan izlemlerde şahıslara uy-
gulanan yaptırımın bizde olmama-
sı” diyen Dr. Yıldız, “Yani bir gebe 
izleme gelmezse, bir aile bebeğini 

Uygulama ile birlikte hastanın tüm hastalık öyküsüne hâkim 
olabiliyorsunuz. O hastanın diyabeti mi var, kalp hastalığı mı var 
ya da ilaç alerjisi mi var? Bunlara yoğunlaşamıyorduk. Şu an aile 
hekimliği uygulamasıyla birlikte hastalara çok daha fazla zaman 
ayırabiliyoruz, kronik hastalıklarının takibini yapabiliyoruz



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

aşıya getirmez ise onlara herhangi 
bir yaptırım yapılmadan bizlere üc-
ret kesintisi yapılıyor. Buna rağmen 
aile sağlığı elemanlarımızla gelme-
yen kişileri evlerinde ziyaret edip 
ikna etmeye çalışıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

vATANdAŞ
SiSTeMdeN MeMNUN

Aile hekimliği uygulamasının 
Gaziantep’te 3 yıldır uygulandığını 
anımsatan Dr. Yıldız, vatandaşların 
sistemden memnun olduğunu söy-
ledi.

“Birinci basamak hekimliğinin ol-
mazsa olması biyopsiko sosyal yak-
laşımdır” diyen Dr. Yıldız, hastayı 
sadece patolojik bir vaka olarak 
görmemek gerektiğinin altını çizdi.
Hastanın psikolojisi, sosyal hayatı 
ve ailesinin de irdelenmesi gerekti-
ğini belirten Dr. Yıldız, şöyle konuş-
tu:

“Aile hekimliği uygulamasında has-
talarımıza daha fazla biyopsikosos-
yal yaklaşabiliyoruz. Bu yaklaşım 
hastalarımızda fazlasıyla karşılık 
buluyor. Olumlu geribildirimler ile 
hasta memnuniyetinin çok yüksek 
olduğunu gözlemliyoruz.’’

Görev TANıMıMızıN NeT 
OLMASıNı iSTiyOrUz

Aile hekimliği uygulaması başladı-
ğından bu yana hem aile hekimle-
ri hem de aile sağlığı elamanları-
nın bu uygulamayı benimseyerek 
fedakârca çalıştığını kaydeden Dr. 
Yıldız, “Bu uygulamanın hem vatan-
daşlarımız hem de birinci basamak 
sağlık çalışanları için verimli bir uy-
gulama olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Bizler görev tanımımız net bir şe-
kilde belli olsun istiyoruz” diyen 
Dr. Yıldız, “Bizim motivasyonumu-
zu olumsuz etkileyecek işler yerine 
koruyucu hekimliği geliştirici bütün 
faktörleri hep beraber geliştirme-

liyiz. Çünkü hem birey sağlığı hem 
toplum sağlığı hem de gelecekte 
daha sağlıklı nesillerin yetişmesi 
için bunlar çok önemli” diye konuş-
tu.

SiSTeM devLeT pOLiTiKASı 
hALiNe GeTiriLMeLi

Vatandaşa daha kaliteli sağlık hiz-
meti vermek istediklerini, bu neden-
le de aile hekimliği uygulamasının 
devlet politikası haline getirilmesi 
gerektiğinin altını çizen Dr. Yıldız, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz aile hekimleri mesleki itibarı-
mızı korumak istiyoruz. Birinci ba-
samak hekimliği bir tıp disiplinidir. 
Aile hekimliği uygulamasının gün-
delik popülist politikalardan uzak 
bir devlet politikası halinde devam 
etmesini istiyoruz.”
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Son yıllarda en sık görülen kalp rahatsızlıkları arasında yer alan kalp kapak 
hastalıkları kişinin yaşam dengesini alt üst edebildiği gibi hayati tehlikeye de 
yol açabiliyor.

ALp kapağı hastalıklarının 
özellikle ülkemizde gerek 
yaşam kalitesine gerekse 
de yaşamın kendisine karşı 
ciddi bir tehlike boyutunda 

olduğunu ifade eden Hastanemiz Kalp 
ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. 
Cemil Cahit Öğütmen, dünyada tüm 
ölümlerin yüzde 1-2’sini kalp kapağı 
hastalıklarının oluşturduğunu söyledi.

Kimi zaman koroner kalp hastalıkla-
rına eşlik eden kalp kapağı hastalık-
larının, rahatsızlığın boyutunda artışa 
yol açtığını belirten Opr. Dr. Öğütmen, 
“Kalp kapağı hastalıkları zemininde 
oluşan kalp yetmezlikleri, kalp atışla-
rında düzensizlikler (ritm bozuklukları) 
insanlarda ciddi yakınmaların oluşu-
muna yol açabiliyor” dedi.

KALp KApAKLArı Nedir?
 
“Kalp, gevşeme ve kasılma hareket-
leri yaparak kanı sürekli ileri doğru 

pompalayan en hayati organımız” di-
yen Opr. Dr. Öğütmen, “Birbirinden 
kaslarla ayrılan dört odacıktan oluşan 
kalp içinde kanın, vücutta yaptığı gibi 
hep ileri doğru hareket etmesi, geriye 
kaçmaması gerekiyor. İşte bu ileri ha-
reket sağlayan yapılara ‘Kalp kapak-
ları’ denmektedir” ifadelerini kullandı.

Kalbin alt ve üst odacıkları arasında 
yer alan iki kapaktan sağda yer alanın 
isminin triküspit, soldakinin ise mitral 
kapak olduğunu anımsatan Opr. Dr. 
Öğütmen, “Kanın kalbi terk ettiği 

k

Opr. dr. Cemil Cahit 
öĞüTMeN

Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı

Kalp kapağı hastalıkları

Birbirinden kaslarla ayrılan 
dört odacıktan oluşan kalp 

içinde kanın, vücutta yaptığı 
gibi hep ileri doğru hareket 
etmesi, geriye kaçmaması 

gerekiyor. İşte bu ileri hareket 
sağlayan yapılara ‘Kalp 
kapakları’ denmektedir
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noktalarda, yani kalp ile ana atar-
damarlar arasında yer alan diğer 
iki kapağın sağdaki, akciğer ana 
atardamarları ile kalp arasında 
yer alan kapakçık ‘Pulmoner ka-
pak’ olarak adlandırılır. Soldaki ise 
aort dediğimiz temiz kanı vücuda 
taşıyan büyük atardamar ile kalp 
arasında yer alır, ‘Aort kapak’ ola-
rak adlandırılır. Kalp kapağı hasta-
lıkları bu kapakların etkilendiği tüm 
hastalıkların genel ismidir” şeklin-
de konuştu. 

1.Triküspit kapak: Sağ kulakçık ve 
sağ karıncık arasında bulunur. 
2.pulmoner kapak: Sağ karıncık 
ile pulmoner arter (akciğer arteri) 
arasında bulunur. 
3.Mitral kapak: Sol karıncık ve sol 
kulakçık arasında bulunur. 
4.Aort kapağı: Sol karıncık ile aort 
arasında bulunur.
Kalp kapağı hastalığında kaşımıza 
üç tip bozukluk çıkar.

1. Birinci tipte kapakların açılımı 
kısıtlanmıştır

Kalp kapağının açılamadığı için 
darlık oluştuğunu ve normalde 
geçmesi gereken kan miktarından 
az bir kısmının ileri doğru geçebil-
diğini anlatan Opr. Dr. Öğütmen,  
kapak darlığına bağlı olarak yeter-

Kalp kapağının açılamadığı 
için darlık oluştuğunu 
ve normalde geçmesi 

gereken kan miktarından 
az bir kısmının ileri doğru 

geçebildiğini anlatan Opr. Dr. 
Öğütmen,  kapak darlığına 

bağlı olarak yeterli miktarda 
kanın ileriye geçememesinden 

dolayı kan basıncının 
düştüğünü (hipotansiyon) ve 

neticesinde de çocuklarda 
gelişme gerilikleri, erişkinlerde 

nefes darlığı, çabuk yorulma 
yakınmaları görüldüğünü ve 

bazı tiplerde de göğüs ağrıları 
oluştuğunu söyledi.



li miktarda kanın ileriye geçememe-
sinden dolayı kan basıncının düştü-
ğünü (hipotansiyon) ve neticesinde 
de çocuklarda gelişme gerilikleri, 
erişkinlerde nefes darlığı, çabuk yo-
rulma yakınmaları görüldüğünü ve 
bazı tiplerde de göğüs ağrıları oluş-
tuğunu bildirdi.

Açılamayan kapağın gerisinde ise 
kanın göllenmeye ve artan basınç-
la bu kalbin bu bölümlerinin geniş-

lemeye başladığını kaydeden Opr. 
Dr. Öğütmen, “İleri akamayan kan 
ve sıvılar kimi zaman akciğerde 
kimi zaman ise çevre organlarda 
birikir. Bu nefes darlığı, ayaklarda 
ödem, şişme gibi tablolara yol açar. 
Kapak darlıklarında bulgular olu-
şum mekanizmasına da bağlı ola-
rak erken dönemde ortaya çıkar” 
uyarısında bulundu.

2. ikinci tipteki kalp kapağı hasta-
lıkları kapakların açılımında değil 
ama kapanmalarındaki bozukluk 
ile oluşur

Kapakların görevinin kanın sürekli 
ileri doğru akışını sağlamak oldu-
ğunu belirten Opr. Dr. Öğütmen, 
“Bu görevdeki aksama kapakların 
tam kapanamaması sonucu oluşur 
ve kapak kaçakları meydana gelir. 
Eğer kaçak fazla ise dokular yine 
yeterli miktarda kana kavuşmaz ve 
kan basıncı düşmeye başlar” dedi.

Öte yandan ileri doğru gidemeyen 
kanın kalp boşlukları içinde birikti-
ğini ve bu kez de basıncın, hacim 
artışı ile kalp kaslarını gererek 
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Kalp kapak kaçakları özellikle yavaş seyirli ise uzun süre belirgin 
şikâyet oluşturmaz. Belirgin yakınmalar oluştuğunda kalp 
çalışmasındaki bozukluk artık iyileşmez düzeye gelmiş olabilir. 
Bu yüzden kalp kapak kaçakları kapak darlıklarına göre daha 
tolere edilebilen ancak sinsi ilerleyen rahatsızlıklardır.
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büyüttüğünü ifade eden Opr. Dr. Öğütmen, 
şunları söyledi:

“Bu durum zaman içinde kalbin pompalaya-
bilme, yani kasılıp gevşeme özelliğine zarar 
verir. Bu kalp kapağı hastalığının zemininde, 
kalp yetmezlikleri gelişir. Kalp kapak kaçak-
ları özellikle yavaş seyirli ise uzun süre belir-
gin şikâyet oluşturmaz. Belirgin yakınmalar 
oluştuğunda kalp çalışmasındaki bozukluk 
artık iyileşmez düzeye gelmiş olabilir. Bu 
yüzden kalp kapak kaçakları kapak darlıkla-
rına göre daha tolere edilebilen ancak sinsi 
ilerleyen rahatsızlıklardır.”

3. Kalp kapak hastalıklarının üçüncü ve en 
sık görülen tipinde hem kapağın açılması 
hem de kapanması kısıtlanmıştır

Bunun en fazla yakınma oluşturan kalp ka-
pağı hastalıkları olduğuna vurgu yapan Opr. 
Dr. Öğütmen, “Hâkim olan lezyon, açılım ya 
da kapanmadaki sıkıntı, kişinin şikâyetlerinin 
tipini de belirler” dedi ve nedenlerini şöyle sı-
raladı:

1.Doğumsal (Ör: Bicuspid Aortik Valv Mitral 
Valv Prolapsusu)
2.Romatizmal (Özellikle Mitral ve Aorta 
Kapak hastalıkları)
3.Dejeneratif
(Dejeneratif Aorta Stenozu)
4.İnfektif
(İnfeksiyon etkenlerine bağlı)
5.Travmatik
(Künt göğüs travmalarına bağlı)

hiperTANSiyON ve KApAK ApAreyi 
perfüzyON BOzUKLUĞUNA BAĞLı 
oLAnLAR

TANı

Kalp kapağı hastalıklarının tanısının günü-
müzde çok kesin ve net olarak kalp ultraso-

nografisi (ekokardiografi) ile konulduğunu 
belirten Opr. Dr. Öğütmen, bu inceleme ile 
kalbin anatomisinin performansının incelen-
diğini kaydetti.

Kalp kapaklarının yapısı, açılımı ve kapan-
masının detaylı olarak incelendiğini söy-
leyen Opr. Dr. Öğütmen, “Böylelikle varsa 
kaçakların miktarı, kalp odacıklarının boyut-
ları, yani kalbin büyüyüp büyümediği, kalp 
içi ve damarlardaki basınçlar saptanıp kal-
bin pompa gücünde azalma olup olmadığı 
araştırılır. Kimi zaman ek bilgiler edinilmek 
istendiğinde yemek borusuna endoskopiye 
benzer bir yöntemle ince bir tüp konarak ya-
pılan transözofajiyal ekokardiografiye, kimi 
zaman da ilaç ya da koşu bandının kulla-
nıldığı stress ekokardiografiye başvurulur” 
dedi.

TedAvi ve TAKip

Tanı konup rahatsızlığın ciddiyeti ortaya çı-
karıldıktan sonra tedavi ve takip sürecinin 
büyük önem taşıdığına dikkat çeken Opr. Dr. 
Öğütmen, hastalığın takibinde belli aralık-
larla ekokardiyografi işleminin tekrar edildi-
ğini kaydetti.

Ekokardiyografi ve hastanın şikayetlerinin 
derecesi ve efor yapabilme kapasitesinin 
tedavide strateji geliştirmede kullanılan iki 
temel unsur olduğunu bildiren Opr. Dr. Öğüt-
men, şöyle devam etti:

“Tedavi seçenekleri arasında ilaçla ve giri-
şimsel tedavi yer alır. Kimi zaman bu iki se-
çeneğe aynı anda başvurulabilir. İlaç teda-
visinde anlaşılması gereken esas, ilaçların 
kapaktaki mekanik rahatsızlığın kendisini 
ortadan kaldırmayacağıdır. Çoğu zaman 
ilaçlar kapaktaki rahatsızlığın ilerlemesini 
engellemekten de acizdirler. Ancak kapak 
rahatsızlığının kalp üzerindeki olumsuz et-
kileri ilaçla büyük oranda engellenebilir. 

Tedavi seçenekleri arasında ilaçla ve girişimsel tedavi yer alır. Kimi zaman bu iki 
seçeneğe aynı anda başvurulabilir. İlaç tedavisinde anlaşılması gereken esas, 
ilaçların kapaktaki mekanik rahatsızlığın kendisini ortadan kaldırmayacağıdır. 
Çoğu zaman ilaçlar kapaktaki rahatsızlığın ilerlemesini engellemekten de 
acizdirler. Ancak kapak rahatsızlığının kalp üzerindeki olumsuz etkileri ilaçla 
büyük oranda engellenebilir. Kalp kapak hastalığı zemininde gelişen kalp 
yetmezliklerinin ve ritm bozukluklarının tedavisinde de çoğu zaman ilaç tedavisi 
tek başına yeterli olur.



Kalp kapak hastalığı zemininde 
gelişen kalp yetmezliklerinin ve 
ritm bozukluklarının tedavisinde de 
çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına 
yeterli olur.”

GiriŞiMSeL yöNTeMLer

İlaç tedavisinin yetersiz olduğunda 
ya da kalp kapağı hastalığının kalbi 
belirgin bir şekilde olumsuz etkile-
meye başladığında, kalbi büyüttü-
ğünde, kalbin çalışmasını bozmaya 
başladığında girişimsel yöntemlere 
başvurulduğunu anımsatan Opr. 
Dr. Öğütmen, bu yöntemin genel 
olarak cerrahi ve kateter yolu ile ya-
pılan balon işlemi olduğuna dikkati 
çekti.

“Ameliyat gündeme geldiğinde ya-
pılan işlem genel olarak kapağın ta-
mir edilmesi, bu mümkün olmuyor-
sa bozuk kapağın çıkartılıp yerine 
protez, yapay kapak takılmasıdır” 
diyen Opr. Dr. Öğütmen, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Kapak tamiri daha ziyade kaçak 
oluşan, kapak yapısında fazla ki-
reçlenmenin olmadığı mitral ve 
triküspit kapaklara başarı ile uy-
gulanır. Bu işlemin yapılamadığı 
durumlarda, kapak darlıklarında, 
özellikle kireçlenmenin ön planda 
olduğu kapak rahatsızlıklarında ise 
kalp kapakları protez kapaklarla 
değiştirilir. Kişinin özelliğine göre 
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Kapak tamiri daha ziyade 
kaçak oluşan, kapak yapısında 
fazla kireçlenmenin olmadığı 
mitral ve triküspit kapaklara 
başarı ile uygulanır. Bu işlemin 
yapılamadığı durumlarda, 
kapak darlıklarında, özellikle 
kireçlenmenin ön planda 
olduğu kapak rahatsızlıklarında 
ise kalp kapakları protez 
kapaklarla değiştirilir. Kişinin 
özelliğine göre tamamen 
metalik kapaklar ya da kısmen 
organik madde içeren bioprotez 
kapaklar kullanılır



tamamen metalik kapaklar ya da 
kısmen organik madde içeren biop-
rotez kapaklar kullanılır.” 

Kalp kapağı cerrahisinin açık kalp 
ameliyatı olduğunu söyleyen Opr. 
Dr. Öğütmen, hastanın genel anes-
tezi ile uyutulduğunu belirtti. 

Göğüs kemiğinin yukarıdan aşağı 
doğru kesilerek kalbe ulaşıldığını 
ifade eden Opr. Dr. Öğütmen, ame-
liyatın detayları hakkında şu bilgile-
ri verdi:

“Kan dolaşımı özel hortumlar aracı-
lığıyla kalp akciğer makinesine ak-
tarılarak sağlanır. Normalde 36.5 0C 
olan vücut ısısı 25 - 28 0C’ye kadar 
soğutulur ve kalp durdurulur. Has-
talıklı kalp kapakları tamir edilir ya 
da kesilip çıkarılarak yerine yapay 
bir kapak takılır (replasman). Aort 
kapak ameliyatları aorta bir kesi ya-
pılarak ve mitral kapak ameliyatları 
ise sol kulakçığa bir kesi yapılarak 
oluşturulan açıklık vasıtasıyla ger-
çekleştirilir. Daha sonra bu kesiler 
dikilerek kapatılır.”

Mekanik kapak kullanılan ameliyat-
lardan sonra kanın pıhtılaşmasını 

engelleyen bir ilacın (Coumadin) 
ömür boyu kullanılmasının zorun-
lu olduğunu vurgulayan Opr. Dr. 
Öğütmen, bu ilacın kanı sulandırıcı 
etkisinin hastadan hastaya değişik-
lik gösterdiğini kaydetti.

Bu ilacın kanı ne kadar sulandırdı-
ğının belirli aralıklarla ölçülmesi ge-
rektiğini belirten Opr. Dr. Öğütmen, 
“Kanı sulandırma derecesi PTZ ve 
INR tahliliyle ölçülmektedir. Kan 
aşırı sulanırsa ölümcül kanamalara 
(mide kanaması, beyin kanaması 
vb.), az sulanırsa yapay kapak üze-
rinde pıhtı oluşarak kapak işlevle-
rinin bozulmasına veya oluşan pıh-
tının beyine ya da diğer bölgelere 
atılmasına yol açabilir” dedi.

AMeLiyATLArdA BAŞArı 
OrANı yüKSeKTir

Kalp kapağı ameliyatlarında başarı 
oranının yüksek olduğunu söyleyen 
Opr. Dr. Öğütmen, ameliyat sonra-
sında hastaların şikayetlerinin dü-
zeldiğini ifade etti.

Pıhtılaşma veya enfeksiyon dışında 
mekanik yapay kapaklarının ömür 
boyu dayanıklılık garantisi oldu-

ğunu belirten Opr. Dr. Öğütmen, 
“Ameliyattan sonra mekanik ka-
pakların çalışma sesleri duyulabilir 
ve bu normaldir. Mekanik kapak 
takılan hastalara daha sonra MR 
(magnetik rezonans) görüntüleme 
yapılmasında bir sakınca yoktur. 
Mekanik kapaklar, güvenlik amaçlı 
kullanılan metal detektörleri tarafın-
dan genellikle saptanmazlar” diye 
konuştu.

Gerekli olabilecek herhangi bir cer-
rahi girişim öncesi Coumadin ila-
cının kesilerek diğer bir pıhtılaşma 
önleyici ilaç olan Heparin’e başla-
nabileceğini belirten Opr. Dr. Öğüt-
men, bu kararı bir kardiyolog veya 
kalp damar cerrahisi uzmanının ve-
rebileceğini kaydetti.

“Kapak yapısında fazla kireçlenme-
nin yer almadığı açılım kısıtlılıkların-
da başka etkin bir girişim yöntemi 
kateter yani anjiografi yöntemi ile 
yapılan balon işlemidir” diyen Opr. 
Dr. Öğütmen, işlem hakkında şunla-
rı söyledi:

“Hemen ertesi gün kişinin taburcu 
edilebildiği, genel anesteziye ih-
tiyaç duyulmayan bu yöntemde 
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ince bir tel ile kasıktaki damarlar-
dan girilip kalbin içine dek ilerlenir, 
açılımında kısıtlama gelişmiş kapa-
ğın hizasında şişirilen bir balon ile 
yeterli açılma sağlanır. Sonuçları 
iyi olmakla beraber bu işlem daha 
ziyade zaman kazanmaya yönelik-
tir. Zaman içinde kapakta yeniden 
açılım kısıtlılığı gelişebileceği gibi 
balonla açma sırasında gelişen yır-
tılmalarla bu sefer kaçak problemi 
ortaya çıkabilir. Bu durumda ame-
liyat her zaman için yapılabilir bir 

seçenek olarak hazır bekler.”

UMUT veriCi
GeLiŞMeLer vAr

Son 4- 5 yıldır uygulanmaya baş-
layan yeni bir tedavi metodundan 
sözeden Opr. Dr. Öğütmen, şunları 
kaydetti:

“Transkatheter Aort Valv Implantas-
yonu (TAVI), yeni bir metot olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem-

le açık kalp ameliyatı yapılmadan 
kalbe, aort kapak takılması hedef-
lenmektedir. Bu gruptaki hastalar 
genelde çok yaşlı (80 yaş ve üzeri), 
kalp hastalıklarına eşlik eden diğer 
organ hastalıkları olan açık kalp 
cerrahisi için çok riskli hastalardır.

Hastaya genel narkoz verilmeden, 
lokal anestezi altında yapılabilen 
TAVI Yöntemi’nde biyolojik kapak-
lar stent kılıf içerisine yerleştirilir, 
aort kapak hizasına kateter yardı-
mıyla getirilip, stent açılır ve kapak 
bu bölgeye sıkıca tutturulur. Toplu-
mun yaşlanmasıyla birlikte bu tip 
işlemlerin daha da artacağı ve ge-
leceğinin parlak olduğu kanısı yay-
gın. Ancak bu noktada önümüze iki 
büyük problem çıkıyor. Birincisi bu 
tip girişimlerin maliyetinin çok yük-
sek olması, ikincisi bu kapakların 
kapalı yöntemle yerleştirildikleri için 
tutunduğu yerlerde, standart yön-
temle yapılan ameliyatlara göre çok 
daha fazla kaçak, sızıntı (paravalvu-
ler leak) olması, bu tip girişimlerin 
çok sık uygulanmamasına sebep 
olmaktadır. Bu olumsuzluklara rağ-
men, yine de umut verici gelişmeler-
dir.” 

Kapak hastalığının girişim zamanla-
masının çok önemli olduğuna dikkat 
çeken Opr. Dr. Öğütmen, zamanı 
gelmeden kapağın protez kapakla 
değiştirilmesinin protez kapağın ya-
ratabileceği risklerin gereksiz yere 
daha uzun bir süre yaşanmasına 
neden olacağını ifade etti.

“Aslında protez kapak cerrahisi 
bu konuda çok deneyimli ve ünlü 
cerrahın dediği gibi, bir hastalığı 
başka bir hastalık yaratarak tedavi 
etmektir”  diyen Opr. Dr. Öğütmen, 
gerektiği halde girişime başvurul-
mamasının kalpte geriye dönülmez 
değişikliklerin oluşmasına yol aça-
cağını ve kişinin hayatını çok ciddi, 
önlenemez bir risk ile karşı karşıya 
bırakacağını, sözlerine ekledi.
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Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Ünitesi
İnsan ömrünün uzaması ile artan eklem rahatsızlıkları, kaza ve 
travma sonucu gelişen kırık şekilleri, bazı konjenital hastalıklar 
fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemini artırmaktadır. 
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dr. zeliha Birsev KüçüKOĞLU

1978 yılında Şanlıurfa’da doğan Dr. Birsev Küçükoğlu, 
2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu ve 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İhtisasını ta-
mamladı.
  
2010-2011 yılları arasında Birecik Devlet Hastanesi’nde 
mecburi hizmetini tamamlayan Dr. Zeliha Birsev Küçü-
koğlu, 2011 yılından itibaren hastanemizde Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

ASTANeMiziN tam do-
nanımlı Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Ünitesi, 
yatan ve ayakta tedavi 
gören hastalara hizmet 

verir. Yoğun bir Kardiyovasküler 
Cerrahi Servisi’ne sahip hastane-
mizde, Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon tedavinin vazgeçilmez bir 
tamamlayıcısıdır. Benzer şekilde 
hastanemizde yoğun olarak yapılan 
eklem protezi ve artroskopik bağ ta-
miri ameliyatları öncesi ve sonrası 
hastalar fizyoterapist gözetiminde 
rehabilite edilir. 

Kısa dalga, ultrason, cold pack, hot 
pack, vakum interferance, tens, di-
adinamik akımlar, infraruj, elektrik 
stimulasyonu, traksiyon, diz CPM 
(continuos passive motion), parafin, 
masaj, galvanik akım ve aletli egzer-
siz programları fizik tedavi uzmanı-
nın muayenesi sonrasında fizyotera-
pistler tarafından uygulanır.

Ünitemizde tedavi edilen hastalıklar 
ve hasta gruplarından bazıları:

Bel - boyun fıtığı tedavileri
Felçli hastaların rehabilitasyonu
Menisküs tedavisi
Diz - kalça protezi takılan hastala-

rın rehabilitasyonu
Bağ tamiri öncesi ve sonrası rehabi-
litasyon
El rehabilitasyonu
Akut travma sonucu meydana ge-
len bozuklukların rehabilitasyonu
Artroz (kireçlenme) tedavisi
Romatizmal ve dejeneratif hastalık-
ların tedavisi
Yüz felci rehabilitasyonu
Spor yaralanmaları sonrası rehabi-

litasyon
MS rehabilitasyonu
Parkinson rehabilitasyonu
Omurilik felçli hastaların rehabili-
tasyonu
Kırık rehabilitasyonu
Skolyoz rehabilitasyonu

telefon: 0.342.211 50 00 (5487)
randevu: 444 4 765
e – randevu: www.sankotip.com

h
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Yumurta saĞlıKsızdır

Belirli bir diyet ya da beslenme düzeni uygulamaya 
çalışılırken,  aslında oldukça sağlıklı olan besinlerin bir 
kısmı sağlıksız olarak addedilebiliyor. Yumurta, bunun 

en iyi örneklerinden. Yumurtanın yüksek miktarda 
kolesterol içeriyor olması, kalp krizi riskini arttırdığı 

yönünde yorumlanıyor. Ancak yakın zamanda yapılan 
araştırmalar, yumurtanın içeriğindeki kolesterolün 
kandaki kolesterol miktarını arttırmadığını ve kalp 

kriziyle bir bağlantısı olmadığını gösteriyor. Aksine, 
yumurta kandaki “iyi” kolesterolü dengeliyor, 

kahvaltıda tüketildiğinde kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

diYette YaĞı KesmeK 
depo edilen YaĞların 

Yanmasını saĞlar

Zayıflamaya yönelik diyet uygulansa da 
vücudun belirli oranlarda yağa ihtiyacı 

vardır. Bu ihtiyacın diyetle karşılanmadığı 
durumlarda vücut savunma mekanizması 

olarak karbonhidrat ve proteinlerden 
yağ sentezler ve bu yağ, oldukça yüksek 

oranlarda kolesterol içerir. Hâlbuki yağda 
eriyen vitaminlerin kullanılması vücuda 
alınan yağlara bağlıdır. Hatta bazı yağ 

asitleri vücut tarafından üretilemediği için 
besinler yolu ile alınmak durumundadır. 

Ayrıca yağlar mideyi yaklaşık 3 saatte terk 
ettiği için uzun süre tokluk hissi verirler. 

Bu nedenle günlük alınan enerjinin %25 - 
30’u yağlardan karşılanmalıdır.

Doğru bilinen

yanlışlar
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HanGi YÖntemle olursa olsun, 
verilen Kilolar Geri alınır! 

Kilo verecek bireyler bunu hızla yapar, kendilerine 
uygun kilo verme yöntemini değerlendirmez ve buna 

uygun davranış değişikliği geliştirmezlerse, yeniden kilo 
alımı kolay olabilmektedir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazandıran diyetler ile kilolar yıllarca korunabilir. Kilo 

verdikten sonra 6. ay, 1. ve 2. yıl, kilo alımı için riskli 
dönemlerdir. Bunun için düzenli takip gerekmektedir. 

Şişmanlığın tedavisi yaşam boyudur.

şeKersiz Besin aYnı 
zamanda Kalorisizdir

Tam olarak değil. Şekersiz bir besin şeker 
içermez, ancak diğer karbonhidratlardan, 

yağdan ve proteinden dolayı kalori 
içerebilir.

siGaraYı BıraKırsam Hızlı Kilo 
alırım!

Yine genel bir kanı sigara bırakmanın çevrelerinde tanık oldukları örnekler gibi ciddi kilo aldıracağına inanmaktadır.Çalışmalarda sigara içerisinde bulunan nikotinin metabolizmayı çok az artırdığı ve bırakıldığında da hızlı kilo alımına  neden olmadığı bildirilmektedir. Kilo alımı metabolizmadaki ufak değişiklik değil, yerine konulan yiyeceğin türü ve miktarıdır. Bilim adamları sigarayı bırakan bireylerin yılda sadece 2 kg aldıklarını belirlemiştir.Sigarayı bırakan bireyler sigara yerine şekersiz sakız çiğner ve haftalık 150 dakikalık fiziksel aktivite yaparlarsa kilo almazlar.

Bol Bol soda
içmeK zaYıflatır

Soda, sindirimi bir miktar 
kolaylaştırdığı için özellikle 
yemeklerden sonra tercih 
edilen bir içecektir. Ancak, 

hazmı kolaylaştıran bu içeceğin 
yağ yakıcı bir fonksiyonu 

bulunmamaktadır. Zayıflatıcı 
etkisi bulunmayan soda, 
aşırı miktarlarda içildiği 

takdirde iştah açıcı bir etki 
göstermektedir.



OĞUŞTAN kalça çıkığı 
(DKÇ) rahatsızlığı bulu-
nan 25 yaşındaki Zeynep 
Ölken, kendisine DKÇ 

zeminde kalça kireçlenmesi tanısı 
konulduktan sonra gittiği pek çok 
sağlık kuruluşunda ameliyat olma-
sı gerektiği, ancak ameliyatın zor 
ve tam olarak düzelememe ihtimali 
olduğu söylenmiş. Bu nedenle uzun 
süre ameliyat olmaktan uzak du-
ran Ölken, Hastanemiz Ortopedi 
ve Travmatoloji Kliniği’nin yaptığı 
başarılı çalışmaları duyunca ameli-
yat olmaya karar verdi. Hastanemiz 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman-
larından Opr. Dr. Gökhan Sever’e 
başvuran Zeynep Ölken’in, her iki 
kalçasında hareket kısıtlılığı ve cid-
di ağrısı olduğu ve zorlukla yürüdü-
ğü görüldü. 

Opr. Dr. Sever, yaptığı görüşme ne-
ticesinde, ameliyat olması gerektiği 
konusunda hastayı bilgilendirdi ve 
ameliyat kararı verildi. Çok nadir 

uygulanan bir cerrahi yöntemle 
Ölken’in her iki kalçasına aynı anda 
ardışık olarak total kalça protezi uy-
gulandı. 
Bunun, kalça kireçlenmelerinde uy-
gulanan majör bir cerrahi yöntem 
olup, her iki kalçaya da aynı anda 
yapılmasının avantajları olduğu ka-
dar, dezavantajları da bulunduğu-
nu belirten Opr. Dr. Sever, her iki 
kalçanın aynı anda ameliyata alın-
masının, hastanın tekrar anestezi 
almasında karşılaşabileceği sorun-
ları önlemesi ve hastanın rehabili-
tasyonunu kolaylaştırması açısın-
dan önemli olduğunu ifade etti.

Opr. Dr. Sever “Ancak bu durumda 
hastanın tıbbi durumunun bu cerra-
hiye uygun olması gerekir” dedi.
Hastayla ameliyat öncesi bir risk 
değerlendirmesi yapıldığını söyle-
yen Opr. Dr. Sever, şunları kaydetti: 
“3 saat süren başarılı bir operasyon 
sonrasında hasta ertesi gün aya-
ğa kaldırılarak ayaklarının üzerine 
basması sağlanmıştır. Ameliyattan 

5 gün sonra taburcu edilen hasta 
gayet mutlu bir şekilde hastanemiz-
den ayrıldı. Ameliyattan 15 gün son-
ra kontrole geldiğinde hastamızın 
sağlık durumunun ve moralinin çok 
iyi olduğu gördük.”

Opr. Dr. Sever, yapılacak uygun 
cerrahi girişimlerle hastaların top-
luma kazandırılabileceğine vurgu 
yaparak, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bu hastamızda doğuştan kalça 
çıkığı zemininde her iki kalçada ki-
reçlenme oluşmuş. Ağrı nedeniyle 
hastada hareket kısıtlılığı olup, bu 
da sosyal hayatını olumsuz etkile-
miştir. Hastaların bu ağrılı kalçayla 
ve kireçlenen ağrılı dizleriyle yaşa-
maları kaderleri olmadığını gibi, ya-
pılacak uygun cerrahi girişimlerle 
hastalar topluma kazandırılabilir-
ler. Özel Sani Konukoğlu Hastane-
si olarak Ortopedi ve Travmatoloji 
branşında başarılı işler yapmaya 
devam edeceğiz.” 

‘’hAyATıM deĞiŞTi’’

Sağlığına kavuşan Zeynep Ölken 
ise yıllarca ameliyatın olumsuz so-
nuçlanabileceği endişesiyle, sıkın-
tılı bir hayat sürdürdüğünü, ancak 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanla-
rından Opr. Dr. Sever’i tanımasıyla 
hayatının değiştiğini söyledi. 

Ölken, ‘’İyi ki bu hastaneyi, dok-
torumu tanımışım. Bundan sonra 
sağlıklı ve rahat bir hayat sürebile-
ceğim. Şükürler olsun. Hem hasta-
neden, hem de doktorumdan Allah 
razı olsun” diyerek, mutluluğunu 
dile getirdi.
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Hastanemizde başarılı bir ameliyatla iki kalçasına da protez uygulanan 25 yaşındaki 
Zeynep Ölken,  operasyonun ertesi günü ayaklarının üzerine bastı.

Başarılı ortopedi ameliyatıyla 
sağlığına kavuştu



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

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hatem Kazımoğlu’nun görev 
yaptığı Hastanemiz Üroloji Polikliniği’nde, Opr. Dr. 
Mehmet Necmettin Mercimek de göreve başladı. 

1980 yılında Kilis’te doğan Opr. Dr. Mercimek, ilk, orta ve lise 
öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 1999 – 2005 yılları arasında 
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören Opr. Dr. 
Mercimek, uzmanlık eğitimini 2005 – 2011 yılları arasında aynı 
üniversitede tamamladı.

2011 yılında Fellow of European Board of Urology Sertifikası 
alan Opr. Dr. Mercimek, mezuniyet sonrası Ordu ve Tokat Er-
baa Devlet Hastanelerinde Üroloji Uzmanı olarak görev yaptı. 
Avrupa Üroloji Derneği ve Ürolojik Cerrahi Derneği üyesi olan 
Opr. Dr. Mercimek’in ulusal ve uluslararası yayınlarda basılı 
çok sayıda makalesi bulunuyor. 

İngilizce bilen Opr. Dr. Mercimek, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak hastalarını kabul etmeye 
başladı.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen, ‘18. Uluslara-
rası Ayakkabı, Terlik, Sa-
raciye ve Yan Sanayi Fuarı 
(GAPSHOES)” nda stant 
açtık. 

Gaziantep Sanayi Odası ve 
Akort Fuarcılık işbirliğiyle, Orta-
doğu Fuar Merkezi’nde düzenle-
nen fuarda, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi olarak stant açarak, 
ziyaretçilere sağlık hizmeti sun-
duk. 
Hastanemiz hizmetlerine ilişkin 
bilgilerin de verildiği stantta, iste-
yen katılımcıların tansiyonları ve 
kan şeker ölçümü de yapıldı. 

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet 
Necmettin Mercimek, hastanemizde

‘18. GAPSHOES Fuarı’na katıldık



ASTANeMiz Genel Mü-
dürü Dr. Yusuf Ziya Yıldı-
rım, 18 yıl önce Gaziantep 
ve bölge halkına sağlık 

hizmeti sunmak amacıyla faali-
yete geçen Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde hizmet veren Organ 
Nakli Merkezi’nin üçüncü yılında 
132. nakli gerçekleştirmiş olmasın-
dan dolayı gurur duyduklarını ifade 
ederek, “Merkezimizde gerçekle-
şen her nakille biz de yeniden hayat 
buluyoruz” dedi.

Organ Nakli Merkezi Başkanı Doç. 
Dr. Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu ise 
18 yaşındaki Kahramanmaraşlı 
Mahzun Kozdibi’nin sağlığına ka-
vuşmasını, 16 yaşındaki evlatlarını 

acı bir şekilde kaybeden bir ailenin 
organ bağışı sayesinde sağladıkla-
rını söyledi.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 
gerçekleştirdikleri bu nakli, acılar 
içindeki bir ailenin sağduyulu dav-
ranmasıyla bir başka aileye yeni-
den hayat sevinci verdiğini kayde-
den Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, “Acılı 
aileye çok teşekkür ediyorum. Or-
gan nakli bir ekip işidir. Organ ba-

ğışı ve organ nakli konusunda hal-
kımız duyarlı davrandığı sürece, biz 
de organ nakli ekibi olarak pek çok 
hastaya umut olmaya devam ede-
ceğiz”  diye konuştu.

MAhzUN KOzdiBi’NiN 
MUTLULUĞU

Kahramanmaraşlı böbrek hastası 
Mahzun Kozdibi (18), bir fabrikada 
çalışıyor. 4 kardeşin en büyüğü 
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Çocukluğundan beri böbrek rahatsızlığı çeken ve 3 yıldır diyalize giren 
Kahramanmaraşlı 18 yaşındaki Mahzun Kozdibi, Hastanemiz Organ Na-
kil Merkezi’nde gerçekleştirilen başarılı nakille hayata yeniden tutundu.

Böbrek nakliyle hayata 
yeniden tutundu

h

Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, “Acılı aileye çok teşekkür ediyorum. Organ 
nakli bir ekip işidir. Organ bağışı ve organ nakli konusunda 
halkımız duyarlı davrandığı sürece, biz de organ nakli ekibi 
olarak pek çok hastaya umut olmaya devam edeceğiz”



olan Kozdibi, henüz 4 yaşındayken 
rahatsızlanıyor ve mesanesinden 
taş alınıyor. 11 yaşında tekrar ra-
hatsızlanan Kozdibi’nin gittiği sağlık 
kuruluşunda sol böbreğinin küçük 
olduğu ve çürüdüğü, sağ böbreğin-
de de taş bulunduğu tespit ediliyor 
ve ameliyata alınıyor.

Ameliyatla böbreğindeki taşlar alı-
nan Kozdibi’nin böbreği yüzde 20 
kapasiteyle çalıştığı için Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 
takibe alınır. Bundan 3 yıl önce böb-
rek işlevini yitirince diyalize girme-
ye başlayan Kozdibi için sıkıntılı bir 
dönem başlıyor. 

Mahzun Kozdibi, diyalize girdiği dö-
nemle ilgili olarak şunları söyledi: 
“Haftada 3 gün, 4’er saat diyalize 
giriyordum. Yaşıtlarımla dilediğim 
gibi zaman geçiremiyor, hayatımı 
istediğim gibi planlayamıyor, is-
tediğim gibi su bile içemiyordum.  
Diyalize girdiğim için bazı işyerleri 
işe almadılar beni. Diyalizden son-
ra başağrısı, baş dönmesi yaşıyor-
dum. Sağolsun şimdi ki çalıştığım 
fabrikada beni idare ediyorlardı. 
Yaşıtlarımın dışarıda gölünce gezip 
tozduğu bir dönemdeyim ve benim 
zamanım diyaliz merkezinde geçi-
yordu.”

Mahzun’un diyalize girdiği merkez-
deki doktoru ve daha önce Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi’nde by 
pass geçiren ve memnun kalan bir 
yakınları Hastanemiz Organ Nakli 
Merkezi’ne kayıt yaptırmaları öneri-
sinde bulunur. Aile kayıt için hasta-
neye geldiğinde gerek hastanenin 
fiziki şartlarından, gerekse perso-
nelin yaklaşımı ve güler yüzünden 
etkilenir ve kayıt yaptırırlar. 

Kayıt yaptırdıktan 3 yıl sonra bir sa-
bah telefonları çalar ve Mahzun’a 
nakil için bir böbreğin bulunduğu 
haberi verilir. Baba oğul hemen 
yola çıkarlar. 

Nakil haberiyle birlikte “Sevinçten 
havalara uçtum” diyen Mahzun 
“Hastaneye geldiğimde doktorum 
beni çok rahatlattı. Ameliyat 5,5 
saat sürmüş. Burada o kadar yar-
dımcı oldular ki, hiçbir sıkıntı yaşa-
madan ameliyata girdim ve çıktım. 
Allah’ın bu gününe şükürler olsun. 
Artık diyaliz yok. Arkadaşlarımla 
gönlümce zaman geçirebileceğim. 
Herkese teşekkür ederim” diyerek 
mutluluğunu dile getirdi.

‘’OĞLUMUzU eMiN
eLLere TeSLiM eTTiK’’

Mahzun Kozdibi’nin babası Musta-

fa Kozdibi (41) ise duygularını şöyle 
paylaştı: “Oğlumuz hayata küsmüş-
tü. Mahzun’dan küçük olan oğlum, 
ağabeyinden daha iri. Bu hastalık 
oğlumuzun büyümesini ve gelişme-
sini olumsuz etkiledi. Oğlumuz di-
yalize giriyordu ama biz ondan çok 
daha kötüydük. Anne baba olarak 
çok üzülüyorduk. Burada böyle bir 
hizmetin verildiğini duyunca hiç dü-
şünmeden hemen kayıt yaptırmaya 
geldik. Kayıt yaptırdıktan 3 yıl sonra 
gelen haber hepimizin mutluluğu 
oldu. Daha önceden ismini başarı-
larıyla duyduğum Doç. Dr. Mehmet 
Fatih Yüzbaşıoğlu’nun nakli ger-
çekleştireceğini duyunca sevincim 
daha da arttı. Koşulsuz şartsız tesli-
miyetle oğlumuzu emin ellere teslim 
ettik.”
 
Ameliyattan sonra Dr. 
Yüzbaşıoğlu’nun “tamam böbrek 
çalışıyor” deyince, sevinçten ne ya-
pacağımı şaşırdığını anlatan Kozdi-
bi, sözlerini şöyle tamamladı:

“O an ki duygularım anlatılmaz. Ya-
şamayan anlayamaz. Ellerimi açıp, 
şükürler ettim ve organ bağışında 
bulunan aileye dua ettim. Onların 
sayesinde oğlumuz yeniden hayata 
döndü. Bizzat gidip, yüz yüze teşek-
kür etmek istiyorum o aileye. Teşek-
kür etmek ve acıların paylaşmak 
istiyorum. Allah onlardan, bu has-
taneyi yaptıranlardan ve bu hizmeti 
verenlerden razı olsun. Bu hastane 
bölge için bir kazanç. İyi ki bu has-
tane var. 

Kahramanmaraş’tan yakınlarımız 
rahatlıkla gelip, mutluluğumuzu 
paylaştılar. Daha uzak bir yerde 
olsa, belki de biz nakil için zama-
nında gelemeyecektik. Ailemiz ya-
nımızda olmayacaktı, mutluğumuzu 
paylaşamayacaktı. Maddi bir takım 
sıkıntılar yaşanmasına sebep ola-
caktı.   Organ bağışında bulunan 
herkesten Allah razı olsun. Her or-
gan, bir insan hayatı. Biz kurtulduk, 
inşallah organ bekleyen herkes de 
kurtulur. Doç. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu, 
Dr. Erkan Mahsereci’ye ve bizimle 
ilgilenen herkese çok teşekkür ede-
rim. İyi ki varlar.”
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Hastanemiz, bölgeye verdiği sağlık hizmetlerinin yanında eğitim çalışmalarına da 
devam ediyor. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi ve Harvard Üniversitesi ortaklaşa bir 

eğitim toplantısı düzenledi.

ASTANeMiz konferans 
salonunda gerçekleştiri-
len toplantının açılış ko-
nuşmasında Genel Müdür 

Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, eğitimin ilerle-
menin çok önemli bir adımı olduğuna 
dikkati çekti.
 
Dr. Yıldırım, Sanko Holding ve Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi olarak 
sosyal sorumluluklarda ve eğitim ça-
lışmalarında hedeflerinin süreklilik 
olduğunu ifade ederek, bu tür organi-
zasyonların devam edeceğini söyledi.
Harvard Üniversitesi Endokrinoloji 
Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Baştepe 
ise “GNAS geninin kemik ve mineral 
metabolizması hastalıklarındaki rolü”  
konulu bir sunum gerçekleştirdi.

h

Harvard Üniversitesi ile ortak 
eğitim toplantısı düzenledik

Gaziantep ve bölgeye kaliteli sağlık hizmeti sunan Hasta-
nemizin güçlü hekim kadrosuna yeni hekimlerin katılımı 
devam ediyor. Doç. Dr. Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu, Has-
tanemizde Organ Nakli Merkezi Sorumlusu olarak hasta 

kabulüne başladı.

973 yılında Ankara’da do-
ğan Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, 
lise eğitimini İzmir Bor-
nova Anadolu Lisesi’nde 

tamamladı. 1991 - 1997 yılları 
arasında Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde öğrenim gören Doç. 
Dr. Yüzbaşıoğlu, 2003 yılında İzmir 
Eğitim Hastanesi III. Genel Cerrahi 
Kliniği ve Böbrek Nakli Merkezi’nde 
Genel Cerrahi Uzmanlığı’nı aldı.

2006 yılına kadar börek nakli eki-
binde uzman olarak çalışan Doç. 
Dr. Yüzbaşıoğlu, aynı yıl Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent 
olarak atandı.

2003-2004 yılları arasında Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Genel Cer-
rahi Bölümünde Tabip Asteğmen 
olarak askerlik hizmetini yerine 
getiren Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, 2007-
2008 yılları arasında Çukurova Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Böbrek Nakli 
Merkezi’nde çalıştı. 

2008 yılında Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Böbrek Nakli Merkezi Ku-
rucu Sorumlusu olan Doç. Dr. 
Yüzbaşıoğlu’nun, uluslararası SCI 

ve SCI-E dergilerde yayınlanmış 
31 makalesi, ulusal dergilerde ve 
bilimsel toplantılarda sunulmuş ve 
yayınlanmış 50’nin üzeride makale 
ve bildirisi bulunuyor.
Evli olan Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, İn-
gilizce biliyor.

1

Kadromuz güçleniyor
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r.yıLdırıM, platelet yö-
nünden zenginleştirilmiş 
plazma (PRP) uygulama-
sının, bir kişiden 8-10 cc 

gibi bir miktarda kanın alınarak, 
özel bir tüpte santrifüj işlemine tabi 
tutulduktan sonra bileşenlerine ay-
rıştırılmasını ve aynı kişiye enjeksi-
yon yolu ile geri verilmesini temel 
alan bir uygulama olduğunu söyle-
di.

“Vücudumuzda bir yer kesildiğin-
de o bölgeye ilk toplanan hücreler, 
kanın pıhtılaşmasını sağlayan pla-
telet ya da trombosit olarak adlan-
dırılan hücrelerdir” diyen Dr. Yıldı-
rım, PRP’nin iyileştirici etkisini şöyle 
açıkladı:

“Plateletler ya da trombositler, vü-
cudumuzda hasar gören dokuların 
onarımını sağlamak için gerekli 
büyüme faktörlerini yapısında ba-
rındıran kan bileşenleridir. Trom-
bositlerden salgılanan bu büyüme 
faktörleri, PRP’nin enjekte edildiği 
bölgede kök hücreleri uyarır ve 
kök hücrelerin aktif hale geçmesi-
ni sağlar. Bu nedenle bu uygulama 
kök hücre tedavisi olarak da adlan-
dırılmaktadır.”

Büyüme faktörleri ile kök hücrelerin 
uyarılması belirli bir zaman aldığı 
için tek uygulamanın yetmediğini 
ifade eden Dr. Yıldırım, “İlk uygu-
lamadan sonra ciltteki ışıldama ve 
parlaklık fark edilmektedir. Ancak 
uygulamanın daha kalıcı ve uzun 
süreli olması için birkaç kez tekrar-
lanması gerekmektedir” dedi. 

Dr. Yıldırım, uygulamanın bir ay 
arayla 3-6 seans yapılmasının ge-
nelde yeterli olmakla birlikte  8-12 
ayda bir, kürler halinde tekrarlana-
bileceğine dikkati çekti. 

PRP’nin deride yıllarca ultraviole 
ışınlarına maruz kalmanın sonu-
cunda oluşan kırışıkların düzelme-
si, lekelerin giderilmesi, esneklik ve 
parlaklığın kazandırılmasını sağla-
mak amacıyla kullanıldığını belirten 
Dr. Yıldırım, “İyileşmesi uzun süren 
yara, çatlak ve sivilce izleri tedavi-
sinde de oldukça etkili bir yöntem-
dir. Saç dökülmesi tedavisinde tek 
başına veya diğer tedavilere yar-
dımcı olarak ta kullanılmaktadır” 
şeklinde konuştu.

PRP’nin lazer-peeling gibi uygula-
malardan hemen sonra derinin hız-
la yapılanmasını sağlamakta etkili 
olduğunu vurgulayan Dr. Yıldırım, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“PRP cilt lekelerinin tedavisinde 
ana yöntem olmamakla birlikte cildi 
gençleştirici etkisiyle lekelerin hızlı 
iyileşmesini destekleyici bir yöntem 
olarak kabul edilmektedir. PRP’nin 
etkisi uzun sürelidir. Uygulama son-
rasında yeniden canlandırıcı/yapı-
landırıcı işlevi devam eder. 

PRP kolay ve güvenli biçimde uygu-
lanır. Yalnızca yeni kolajen oluşu-

munu değil, derinin tüm yaşamsal 
işlevlerini destekler. Kırışıklıkların 
ve çizgilerin giderilmesini deriyi 
‘doldurarak’ değil ‘gençleştirerek’ 
sağlar. Kişinin kendi kanından ha-
zırlandığı için alerji riski yoktur.”

Son zamanlarda, başta Avrupa ül-
keleri olmak üzere ülkemizde de 
cilde hücresel canlılığı kazandır-
mak amacıyla tercih edilen rejene-
ratif bir cilt yenileme (gençleştirme) 
tekniği olan Fibrocell ile ilgili açıkla-
malarda bulunan Dr. Yıldırım, söz-
lerini şöyle tamamladı: “Fibrocell 
kulak arkasından alınan bir parça 
dokunun, laboratuvar ortamında 
cildin genç kalmasını sağlayan fib-
roblastlarına ayrılıp çoğaltılması 
yöntemidir. Hastanemizde de kişi-
nin kendi doku hücrelerinin çoğal-
tılarak yüz ve dekolte bölgesine pe-
riyodik aralıklarla enjekte edilmesi 
suretiyle uygulamaktayız.”
Özel Sani Konukoğlu Hastane-
si’ndeki uygulamalarla ilgili bilgi-
ler veren Dr. Yıldırım, sunumunun 
ardından katılımcıların soruların 
yanıtladı. 

Hastanemizde Halka Açık Konferanslar kapsamında, Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Elif 
Yıldırım tarafından, ‘Dermatolojide Kök Hücre Tedavisi’ anlatıldı. 

“Kendi kanınızla güzelleşin’’

D
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öĞüS Hastalıkları Uzma-
nımız Dr. Nevhiz Gündoğ-
du, Kronik Obstrüktif Ak-
ciğer Hastalığının (KOAH) 

önlenebilir ve tedavi edilebilir bir 
hastalık olduğunu belirterek, ‘’Bu 
nedenle erken teşhis edilmeli ve te-
davi için destek alınmalıdır’’ dedi.
 
KOAH’ın halk arasında ‘kronik’ ya 
da ‘müzmin bronşit’  olarak anıldı-
ğını hatırlatan Dr. Gündoğdu, bu 
hastalığın Türkiye’de üçüncü ölüm 

nedeni olduğunu söyledi. 
Akciğerlerdeki hava yollarının da-
ralması sonucu nefes alış verişinde 
hava akımında sıkıntılara neden 
olan KOAH’ın kronik bir hastalık ol-
duğunu anımsatan Dr. Gündoğdu, 
tanı konulmasında ve tedavi edil-
mesinde, hastalığın yeterince bi-
linmediği için sıkıntılar yaşandığını 
belirtti. KOAH’ın zararlı gaz, parti-
küller ve özellikle sigara dumanına 
karşı oluşan enflamatuvar bir süreç 
sonucunda geliştiğini ve tam ola-
rak geri dönüşümü olmayan, hava 
akımı kısıtlamasıyla karakterize bir 
hastalık olduğunu anlatan Dr. Gün-
doğdu, şöyle devam etti:

erKeN TeŞhiS öNeMLi

“Şiddeti ve sıklığı artan alevlenme-
lerle kendini gösteren KOAH tüm ül-

kelerde önemli bir hastalık ve ölüm 
nedeni olmasına karşın önlenebilir 
ve tedavi edilebilir hastalıktır. Bu se-
beple erken teşhis edilmeli ve teda-
vi için destek alınmalıdır.” 

Dr. Gündoğdu, KOAH’ın risk fak-
törleri ile ilgili olaraksa şu bilgileri 
verdi:
 
“Genetik faktörler, sigara, iç ve dış 
ortamdaki mevcut hava kirliliği, ak-
ciğer gelişimine etkili faktörler, çev-
resel ve mesleki maruziyet önemli 
risk faktörleridir. Önlenmesi için 
öncelikli olarak sigaranın bırakıl-
ması desteklenmelidir. Sigara içi-
yorsanız, öksürük, balgam ve nefes 
darlığınız varsa mutlaka bir göğüs 
hastalığı uzmanına başvurmalı so-
lunum fonksiyon testi yaptırmalı ve 
doktor önerilerine uymalısınız.”

Halka açık konferanslar kapsamında Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Dr. Nevhiz Gündoğdu, 
‘’KOAH’’ konulu konferans verdi. 

“KOAH tedavi edilebilir bir 
hastalıktır’’

Sanko Holding’in kurucusu Sani Konukoğlu’nu (1929–1994), vefatı-
nın 20. yıldönümünde saygı ve rahmetle andık. Kurucumuz Sani Konu-
koğlu geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu, 16 Ocak 1994’te vefat etmişti. 
Sani Konukoğlu’nun özverili çalışmaları, azmi ve mücadeleciliği, Sanko 
Holding’in bugün Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından birisi ol-
masını sağlamıştır.

Kurucumuz Sani Konukoğlu’nu 
saygı ve rahmetle andık



RGAn naklini, “Vücutta 
görevini yapamayan bir 
organ yerine canlı bir ve-
riciden veya ölüden (ka-

davradan) alınan sağlam bir doku 
veya organın nakledilmesi” olarak 
ifade eden Dr. Mahsereci, canlıdan 
böbrek ve karaciğer nakli yapıla-
bilirken, diğer nakillerin ancak ka-
davradan yapılabildiğini söyledi.

Canlıdan nakil yapılabilmesi için 
verici adayının tıbbi ve yasal du-
rumunun mevzuata uygun olması 
gerektiğini anımsatan Dr. Mahse-
reci, ”Organ nakli öncelikle hayatta 
kalmak için gereklidir, ayrıca daha 
uzun ve daha iyi yaşam sağlayan 
renal replasman tedavilerine göre 
maliyeti en az olan yöntemdir” dedi.

BeKLeyeN çOK hASTA vAr

Ülkemizde 70 bin civarında diyalize 
giren hasta olduğuna ve yıllık orta-
lama yüzde 13 oranında hasta artışı 
gözlemlendiğine dikkat çeken Dr. 
Mahsereci, şunları kaydetti:
“2016 yılı sonunda bu sayının çok 
daha yüksek oranla artacağı ön-
görülmektedir. Buna karşılık canlı-
dan ve kadavradan yapılan toplam 
böbrek nakli sayısı 2012 yılı sonu 
itibariyle 2905 olup, 2380’i canlı do-
nörden, 525’i ise kadavra donörden 
gerçekleşmiştir.”

Böbrek nakli bekleme listelerinde 
2012 yılı sonu itibariyle 20 bin hasta 
kaydı olduğunu bildiren Dr. Mahse-
reci, “Buradan da anlaşılacağı üze-
re her yıl bekleme listelerindeki has-
ta sayısıyla, gerçekleştirilen böbrek 
nakli sayıları arasındaki oran gi-
derek açılmaktadır. Avrupa stan-
dartlarına göre yıllık 5.000 – 7.500 
civarında böbrek nakli gerçekleşti-
rilmesi gerekirken, ülke olarak bu-

nun ancak yüzde 50’sini gerçekleş-
tirebiliyoruz” şeklinde konuştu. 

CANLı veriCi SAyıSı 
ArTArKeN, KAdAvrAdAN 
veriCi düŞüyOr

Dr. Erkan Mahsereci, mevcut durum 
hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Olayın daha dramatik boyutu ise 
canlı verici sayıları son 12 yılda gi-
derek artarken, kadavradan verici 
sayıları sabit kalmıştır. Hatta son 4 
yılda düşme eğilimine girmiştir ve 
kadavra vericili böbrek nakilleri açı-
sından ne yazık ki Avrupa ülkeleri 
arasında şu an sonuncu sıradayız. 
Bu tabloyu üzülerek izlemekteyiz.’’
Dr. Mahsereci, sunumunda Sağ-
lık Bakanlığı’nın organ nakli ko-
nusundaki hassasiyeti konusunda 

ise  “Mevcut tabloyu enine boyuna 
analiz eden Sağlık Bakanlığı birçok 
bilimsel kurul oluşturarak, konuyla 
ilgili yeni ulusal politikalar geliştir-
di ve Ulusal Koordinasyon Merkezi 
(UKM) kuruldu. Bu merkez Türki-
ye’deki bütün organ nakil merkez-
lerini birleştirerek kısıtlı sayıda olan 
organ bağışlarının adaletli şekilde 
dağıtılması, etik tıbbi ve hukuksal 
davranılmasını sağlayarak kangren 
olmuş bir durumu çözüme kavuştur-
muştur” ifadelerine yer verdi.

TOpLUM BiLiNCi OLUŞMALı

Dr. Mahsereci, konuyla ilgili perso-
nelin yetiştirilmesi ve her türlü alt 
yapı hizmetlerinin oluşturulması 
için ciddi çalışmaların başlatıldığı-
nın altını çizerek, şöyle devam etti: 
“Türkiye’de 64 adet böbrek nakil 
merkezi ve bu merkezlerde her türlü 
teknolojik imkan olmasına rağmen 
hedef nakil sayılarına maalesef 
ulaşılamamıştır. En büyük eksikliği-
miz konuyla ilgili toplum bilincinin 
yeterli seviyede olmaması ve buna 
istinaden kadavra donörden verici 
oranlarının çok düşük olmasıdır.

Diyaliz hastalarının ülkeye yıllık ma-
liyeti 1,5 milyar dolar. Hızlı bir şe-
kilde bu bilinci yeniden oluşturma-
mız ve zirveye çıkarmamız gerekir. 
Başta organ naklinde görev yapan 
personel olmak üzere devletimizin 
bütün organları ile yazılı ve görsel 
medyaya çok önemli görevler düş-
mektedir.”  
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Halka Açık Konferanslar kapsamında,  İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanımız
Dr. Erkan Mahsereci tarafından “Organ bağışı” konusunda sunum yapıldı. 

o

“Organ bağışı” anlatıldı

Her yıl bekleme listelerindeki hasta sayısıyla, gerçekleştirilen 
böbrek nakli sayıları arasındaki oran giderek açılmaktadır. 
Avrupa standartlarına göre yıllık 5.000 – 7.500 civarında böbrek 
nakli gerçekleştirilmesi gerekirken, ülke olarak bunun ancak 
yüzde 50’sini gerçekleştirebiliyoruz.



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

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sağlık bilimleri 
alanında eğitim verecek olan Sanko Üniversitesi’nin Kurucu Rektörlüğüne, Prof. 

Dr. Ahmet Sınav’ın getirildiğini bildirdi.

Anko Üniversitesi Müte-
velli Heyet Başkanı da olan 
Konukoğlu, Türkiye’de 
sağlık alanında ihtisaslaş-
mış güçlü bir üniversite 

olacaklarını söyledi. Sağlık bilim-
leri alanında eğitim verecek olan 
Sanko Üniversitesi’nin, bir devlet, 
iki vakıf üniversitesinin bulunduğu 
Gaziantep’in dördüncü üniversite-
si olarak, kentin eğitim üssü olma 
sürecine ivme kazandıracağını be-
lirten Konukoğlu, 2014-2015 eğitim-
öğretim döneminde öğrenci alarak 
eğitime başlayacaklarını kaydetti.

eĞiTiMe KATKı SAĞLAyACAK

“Sanko Üniversitesi, sağlık ala-
nında ihtisaslaşmış bir üniversite 
olacağından, Türkiye’nin sağlık 
alanında iyileşme yaşanmasında 
önemli bir rol oynayacaktır” diyen 
Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Üniversitemizin kuruluşu ile sağ-
lık sektörü altyapısı ve insan gü-
cünde iyileşmeler sağlanacaktır. 
Yalnızca sağlık bilimlerine yoğun-
laşan bir üniversite olarak Sanko 
Üniversitesi’nin yetiştireceği öğren-
cilerin ülkemizde katma değer ya-
ratması ve diğer üniversitelerden 
farklılaşması kaçınılmazdır. Sanko 
Üniversitesi’nin hedef kitlesi, nitelikli 
bir sağlık eğitimi almak isteyen, ba-
şarılı, ne istediğini bilen ve gelecek 
kaygısı olmayan öğrencilerdir.

üST düzey SAĞLıK
eĞiTiMi vereCeK

Kurulacak araştırma hastanesi ya-
nında, Türkiye’nin tek çatı altında 
en büyük özel hastanesi olan Özel 

Sani Konukoğlu Hastanesi saye-
sinde Sanko Üniversitesi, kaliteli 
hizmet, araştırma, teşhis ve tedavi 
sunumu noktasında hiçbir sorun-
la karşılaşmayacaktır. Sanko Üni-
versitesi bünyesinde tıp fakültesi, 
hemşirelik, beslenme ve diyetetik, 
fizyoterapi ve rehabilitasyon bölüm-
lerinden oluşan sağlık bilimleri fa-
kültesinin bulunacak.”

Konukoğlu, Sanko Üniversitesi’nin 
sağlık bilimleri alanında “Sembol 
yükseköğretim kurumu” olmasını 
hedeflediklerine vurgu yaparak, 
“Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı ta-
mamlayacağız. Akademik ve idari 
kadrolarımızın yanı sıra, fiziki alt-
yapıyı da eksiksiz tamamlayacağız. 
Üst düzey sağlık eğitimi vereceğiz” 
dedi.

TeMATiK Tıp BiLiMLeri 
üNiverSiTeSi

Sanko Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Sınav ise, duyguları-
nı, “Öncelikle bilinmelidir ki, Sanko 

Üniversitesi’nin kurucu rektörlüğü-
ne layık görülmek benim profesyo-
nel biyografime onurla yazacağım 
önemli bir görevdir. İnşallah, bu 
teveccühe layık hizmetler yapmak 
nasip olur” sözleri ile dile getirdi.  

Sanko Üniversitesi’nin, tarihi büyük 
başarılarla ve hizmetlerle dolu olan 
Sanko Holding’in itibarına yakışan 
yeni bir halka olacağına dikkati 
çeken Prof. Dr. Sınav, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Hedefimiz öncelikle 
bölgemize, ülkemize ve sonra da 
medeniyetimize örnek bir iz bıraka-
cak bir tematik tıp bilimleri üniver-
sitesi kurmak. Üniversitemizin bu 
hedefine ulaşabilmesi için gerekli 
stratejimizde birinci öncelik bilim 
üretmek, yani araştırmaya odak-
lanmak, sonraki prensibimiz kaliteli 
eğitim vermek ve üçüncü olarak da 
insanımıza, insan onuruna yakışır 
hizmetler verebilmeyi kendine te-
mel prensip edinmek olacak. Tüm 
bunları yaparken de geleneksel etik 
değerlerimizden taviz vermemek iş-
lerimizin olmazsa olmaz hareket 

Sanko Üniversitesi Kurucu Rektörlüğüne 
Prof. Dr. Ahmet Sınav getirildi

s
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noktasını teşkil edecek. Bunu başa-
racak maddi, manevi birikimimizin 
olduğunu biliyoruz.”

AhMeT SıNAv KiMdir

1961 yılında Burdur’un Yeşilova il-
çesinin Düden Köyü’nde doğdu. 
İlk, orta ve lise eğitimini Denizli’de 
tamamladı. Tıp eğitimine Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde baş-
ladı ve1986 yılında Gülhane Aske-
ri Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
1987-1989 yılları arası Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi 
Anabilim dalında uzmanlık eğitimi 
aldı. Anatomi alanında 1993 yılında 
yardımcı doçent, 1995’da doçent 
unvanı elde etti. 1994 yılında GATA 
Medikal İletişim Merkezi’ni kurdu. 
1997’de GATA’daki görevinden 
emekliye ayırıldı. 

Turist olarak gittiği Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bir bilimsel konfe-
ransta tanıştığı Columbia University 
ekibinden gelen teklifi kabul edip, 

College of Physicians and Surgeons 
(Tıp Fakültesi) Anatomi departma-
nında Associate Research Scientist 
ünvanıyla klinik anatomi dersleri 
vermeye başladı. 8 yıl Columbia 
University’de araştırmacı doçent 
unvanıyla anatomi hocalığı göre-
vini yürüttükten sonra 2007 yılında 
Georgia Regents University, Medi-
cal College of Georgia (MCG)’dan 
Profesorlük teklifi aldı ve kabul edip 
3 yıl süre ile MCG’de full Professor 
çalıştı. Bu süre içinde Anatomy ve 
Neuroanatomy ders direktörlüğü 
görevlerinde bulundu.

2010’da Türkiye’ye dönüp Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi 
Anabilim Dalı’nda profesör olarak 
göreve başladı. 2011 yılında Trakya 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekanlığı’na atandı. 10 Aralık 
2013 tarihinde ayrılarak Sanko Üni-
versitesi Kurucu Rektörü olarak gö-
revine başladı. Halen bu görevinin 
yanında, Amerika Birleşik Devletleri 
Georgia Regents University Medical 

College of Georgia Anatomi depart-
manında Adjunct Professor olarak 
görev yapmaktadır. Tıp doktorluğu 
ve anatomi uzmanlığının yanı sıra, 
profesyonel bir tıp ressamı olan Dr. 
Sınav, profesyonel kariyeri boyunca 
internet tabanlı interaktif anatomi 
eğitim programları ve klinik anato-
mi alanında ulusal ve uluslararası 
dergilerde yayınlar yapıp çok sayı-
da seminer ve konferanslar verdi.

Dr. Sınav, 2012 yılı itibariyle, dün-
yada 200 civarında olan board ser-
tifikalı (CMICertified Medical Illust-
rator) tıp ressamından birisi olup, 
2010 yılında ABD’de Board of Cer-
tification of Medical Illustration’a 
daimi üye olarak seçilmiştir. Ayrıca 
profesyonel olarak The Association 
of Medical Illustrators, American 
Association of Anatomists, Ame-
rican Association of Clinical Ana-
tomists ve Türk Anatomi ve Klinik 
Anatomi Derneği üyesidir. Prof. Dr. 
Sınav evli olup üç çocuk babasıdır.

Yeni bir yıla insanlar, hep yeni umutlarla, yeni dilek ve beklentilere girerler. Güzel başlan-
gıçlar getirmesi temennisiyle başlanır yeni bir yıla. Herkesin içinde yeni yılın daha güzel 

olacağına dair inanç vardır.

Yeni yıla merhaba kokteyli

ASTANeMiz yöneticile-
ri, çalışanlarına yeni yılın 
gönüllerince geçmesi di-
leğiyle bir yılbaşı kokteyli 

düzenledi. Acısıyla, tatlısıyla ama 
hep yan yana, omuz omuza ve umut-
la geçen bir yılın ardından hastane 
personeli “Hoş geldin 2014” koktey-
linde bir araya geldi.
  
Hastanemiz Genel Müdürü Dr. Yu-
suf Ziya Yıldırım, “Yorucu geçen bir 
yılın ardından göstermiş olduğunuz 
başarılı çalışmalardan dolayı hepi-
nizi kutluyorum” dedi.

Hastane göreve yeni başlayanla-
ra hoş geldiniz diyen Dr. Yıldırım, 

“2014 yılında da Özel Sani Konu-
koğlu Hastanesi olarak başarılı işler 
çıkarmaya devam edeceğiz. Sanko 

Üniversitesi’nin faaliyeti geçmesiyle 
birlikte üstlenmiş olduğumuz sağlık 
çalışmalarına, eğitimi de ekleyerek 
başarımızı taçlandırmayı hedefli-
yoruz. Hepinizin yeni yılının kutlar, 
2014 yılında başarılarınızın artması-
nı ve beklentilerinizin gerçekleşme-
sini dilerim” diye konuştu.

Hastane yöneticilerinin de iyi te-
mennilerini bildirmelerinin ardın-
dan, en yaşlı ve en genç personel 
kurum pastası kesti. Kokteyl, per-
sonele çekilişle çok sayıda hediye 
dağıtılmasıyla sona erdi. Yeni yılı 
hastanede karşılamak durumunda 
kalan pediatri hastalarına da hedi-
yeler dağıtılarak, moral verildi.
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Psikiyatri Uzmanımız Dr. Nüket Beler Pamukçu, sınav kaygısı yaşayan öğrencinin 
başarısında belirgin bir düşüş gözlendiğini belirtti.

astanemizde Halka Açık 
Konferanslar kapsamın-
da Psikiyatri Uzmanımız 
Dr. Nüket Beler Pamukçu 
tarafından, “Sınav Kaygısı 

ve Başa Çıkma Yöntemleri” konusu 
anlatıldı. Sınav kaygısının; öncesin-
de öğrenilen bilginin, sınav sırasın-
da etkili bir biçimde kullanılmasına 
engel olan ve başarının düşmesine 
yol açan yoğun kaygı olarak tanım-
landığını ifade eden Dr. Pamukçu, 
şöyle dedi:

‘’Bireyin sınava yüklediği anlamlar, 
sınavla ilgili zihinde oluşturulan 
imaj, sınav sonrası duruma ilişkin 
yaşanabilecekler ve sınav sonra-
sı kazanımlara verilen önem sınav 
kaygısını oluşturmaktadır. Sınav 
kaygısı bunalıma eğilimli kişilerde 
daha sık görülmekle birlikte, sosyal 
çevrenin beklentileri ve baskısı da 
önemli bir etkendir.”

BAŞArıdA düŞüŞ yAŞANır

Sınav kaygısının huzursuzluk, en-
dişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık 
korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide 
bulantısı, taşikardi, titreme, ağız ku-
ruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku dü-
zeni bozuklukları, karın ağrıları gibi 
bedensel yakınmalarla, dikkat ve 
konsantrasyonda bozulma, kendine 
güvende azalma, kendini yetersiz 
ve değersiz görme gibi bir takım 
belirtiler gösterdiğini de anlatan Dr. 
Pamukçu, şöyle devam etti:

“Sınav kaygısı yaşayan öğrenci-
nin başarısında belirgin bir düşüş 
gözlenir. Ders çalışmayı erteleme, 
sınav ve hazırlığı hakkında konuş-

mayı reddetme vardır. Soru sorul-
masından rahatsız olurlar. Dikkat 
dağınıklığı, odaklanamama vardır.”

Karın ağrısı, mide bulantısı, terle-
me, uyku düzensizliği, iştahsızlık 
ya da aşırı yeme, genel mutsuz bir 
ruh hali gibi fiziksel şikayetlerde de 
dikkat çeken bir artışın olmasının 
sınav kaygısını düşündürmesi ge-
rektiğini belirten Dr. Pamukçu, çok 
çalışılmasına karşın performans 
düşüklüğünün de kaygının varlığını 
gösterdiğini dile getirdi. 

SıNAv KAyGıSıNıN eTKiLeri

Dr. Pamukçu, öğrencinin farkında 
olmadan kendi davranışını denetle-
yemez hale gelmesine neden olan 
sınav kaygısının etkileriyle ilgili ise 

şu bilgileri verdi:
“Sınav kaygısı gerçek dışı beklenti 
ve yorumlar içerdiğinden yanıltı-
cıdır. Bunun yanında öğrenilenleri 
aktaramama, okuduğunu anlama-
ma, düşünceleri organize etmede 
zorluk, dikkatte azalma, sınavın 
içeriğine değil kendisine odaklan-
ma, zihinsel becerilerde zayıflama, 
enerji azlığı, fiziksel rahatsızlıklar 
sınav kaygısının başlıca etkileridir.”

SıNAv KAyGıSıyLA BAŞA 
çıKMA yöNTeMLeri

Sınav kaygısıyla başa çıkmak için 
öncelikle gerçekçi olmayan düşün-
ce ve inançların sorgulanması ge-
rektiğine vurgu yapan Dr. Pamukçu, 
nefes alma ve gevşeme egzersizle-
riyle kaygıyı bastırmaya değil, onu 
kabul etmeye ve tanımaya çalış-
manın çok daha yararlı olacağını 
belirtti. 

Düşünceleri durdurma tekniği ile 
dikkatini başka noktalara odakla-
ma tekniğinin sınav kaygısıyla başa 
çıkmada kullanılabilecek diğer 
yöntemler olduğunu anımsatan Dr. 
Pamukçu, sınav öncesi beslenme 
ve uykuya özellikle dikkat edilmesi 
gerektiğinin altını çizerek, şöyle ko-
nuştu:
 
“Sınav öncesi çalışma alışkanlık-
larını ve sınava ilişkin tutumları 
gözden geçirerek yeni bir zihinsel 
yapılanma yaratmaya çalışmak ge-
rekir. Zaman iyi kullanılarak sınava 
yönelik çalışmalar son ana bırakıl-
mamalıdır.”
 
“Sınav sırasında olumsuz düşün-

“Sınav kaygısı ve başa 
çıkma yöntemleri”

h
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celere karşı farklı bakış açıları geliş-
tirerek, kontrolün kendisinde oldu-
ğunu hatırlatma, yanıtlayabileceği 
sorulardan başlama, hızlı gevşeme, 
dikkat artırma teknikleri, kontrollü 
nefes alıştırması sınav esnasında 
rahatlatıcı yöntemlerden bazıları-
dır” diyen Dr. Pamukçu, sınavdan 
sonra ise kendini ödüllendirmek için 

keyif veren etkinliklere katılmanın, 
eksikler üzerine düşünme ve gele-
ceğe yönelik planlamanın yapılabi-
lecek aktiviteler olduğunu anımsattı.

pSiKiyATriK deSTeK Ne 
zAMAN GereKir?

Dr. Pamukçu, “Depresyon, anksiye-

te bozukluğu, uyku bozukluğu gibi 
bir ruhsal bozukluğun ortaya çıktığı 
durumlarda, kaygıyla başa çıkmak 
için uygun olmayan yollar kullanma, 
davranış bozukluklarının görülmesi 
psikiyatrik destek gerektiğinin baş-
lıca göstergeleridir” diyerek konuş-
masını bitirdi.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi uzman kadrosunu genişleterek, Gaziantep ve 
bölgeye sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Uzman Psikolog Gökçe Tuğsuz Dertli 
göreve başladı

SiKOLOGLAr Melis Tü-
mer ve Melissa Başel’den 
sonra Uzman Psikolog 
Gökçe Tuğsuz Dertli de 

hastanemizde göreve başladı.
Uzman Psikolog Gökçe Tuğsuz 
Dertli, 1988 yılında Gaziantep’te 
doğdu.  Lise eğitimini Gaziantep 
Özel Sanko Okulları’nda tamam-
layan Dertli, 2006 – 2011 yılları 
arasında İstanbul Maltepe Üni-
versitesi Psikoloji Bölümü’nde li-
sans, 2012-2013 yılları arasında 
da İstanbul Arel Üniversitesi ‘Uy-
gulamalı Psikoloji’ yüksek lisans 
eğitimini tamamlayarak ‘Uzman 
psikolog’ unvanı aldı.
Lisans eğitimi sırasında zorunlu 
stajını Erenköy Ruh ve Sinir Hasta-
lıkları Hastanesi’nde yapan Dert-
li,  lisans ve yüksek lisans eğitimi 
boyunca birçok sosyal sorumluluk 
projelerinde ve çalışmalarında 
yer aldı. 

2008 - 2009 yıllarında Özel Dragos 
Acıbadem Huzurevi’nde stajyer 
psikolog olarak çalışan ve Alzhe-
imer, Demans gibi yaşlılıkta ge-
lişebilecek sorunlarını inceleyen 
Dertli, 2009 - 2010 yılları arasında 
Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde gönüllü psiko-

log olarak görev aldı. 2010 yılında 
Fenerbahçe Çeçen Kampı’nda,  
mülteci çocuklarıyla, travma ve 
çocuk psikolojisi üzerine gönüllü 
olarak çalışan Dertli, Eylül 2011’ 
de Bilişsel Davranışçı Terapi 
Eğitimi’ni, Mayıs 2012’de Yeniden 
Sağlık ve Eğitim Derneği’nden 250 
saat teorik, 50 saat süpervizyon 
olmak üzere” Entegreatif Aile ve 
Çift Terapisi” eğitimini başarıyla 
tamamladı.

2011 yılında ‘7. Ulusal Alkol ve Mad-

de Bağımlılığı Kongresi’ne, 2012 
yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde 
gerçekleşen ‘17. Ulusal Psikoloji 
Kongresi’ne katılarak, sertifika-
larını alan Dertli, yüksek lisans 
eğitimi sırasında Fatih Belediyesi 
Silivrikapı Umut Evi’nde psikolog 
olarak görev yaptı.

Hastanemizde Uzman Psikolog 
olarak göreve başlayan Dertli’nin 
mesleki ilgi alanları arasından ba-
zıları, çocuk ve ergenlerde dikkat 
eksikliği, hiperaktivite, özgül öğ-
renme güçlüğü, sosyal fobi, sınav 
kaygısı, okul başarısı, erişkinlikte 
gelişebilecek ruhsal sorunlar; ay-
rıca depresyon, anksiyete, OKB, 
panik atak, fobiler, bilişsel ve dav-
ranışçı terapi uygulamaları, aile 
ve aile içi çatışmalar, boşanma, 
kayıp, yas ve çift terapileridir.

Gökçe Tuğsuz Dertli; WISC-R 
(Wechsler Çocuklar İçin Zekâ 
Testi), Ankara Gelişim Tarama 
Envanteri, Peabody Alıcı Dil Tes-
ti, Gessel Zihinsel Gelişim Testi, 
Bender- Gestalt Görsel Motor Algı 
Testi, Goodenough Harris Resim 
Çizme Testi),  Porteus Zeka Testi 
ve birçok klinik ölçek ve envanter-
lerini uygulayabilmektedir.

p
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Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak ‘İŞKUR işbirliği ile en çok işbaşı eğitim 
programı düzenleyen işletme’ dalında ödül aldık.

Anko Tekstil İşletmeleri ve 
Özel Sani Konukoğlu Has-
tanesi olarak,  ‘Gaziantep 
Bölgesel 2. İnsan Kaynak-
ları ve İstihdam Fuarı’nda 

(GAİF) ödül aldık. 

Gaziantep Valiliği, Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), İpek-
yolu Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle dü-

zenlenen GAİF,  Zeugma Mozaik 
Müzesi Konferans Salonu’nda ya-
pıldı. Gaziantep’in yanı sıra, çevre il-
ler Adıyaman, Kilis ve Osmaniye’nin 
katılımıyla bu yıl bölgesel olarak 
gerçekleştirilen GAİF ile işgücü arz 
edenler ile iş arayanların, kamu ku-
rumları, sanayici ve işletmecileri, di-
ğer istidam-insan kaynakları kuru-
luşlarını işbirliği içinde buluşturdu. 

Gaziantep Valisi Erdal Ata, açılış-
ta yaptığı konuşmada, dünyada en 
önemli sorunun işsizlik olduğunu 
belirtti. 

Gaziantep’te İŞKUR’a kayıtlı 44 bin 
500 civarında kişinin iş aradığını, 
diğer yandan sanayicilerin eleman 
ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ata,  
mesleki eğitimin önemine vurgu 

yaptı. GAİF sayesinde bir taraftan 
iş, bir taraftan eleman arayanların 
buluşturulduğunu ifade eden Ata, 
‘’Geçen yıl 4 bin işsiz bu fuar saye-
sinde işe yerleşti. Bu yıl daha fazla 
kişinin işe yerleşme şansına sahip 
olacağını ümit ediyorum’’ diye ko-
nuştu. 

Konuşmaların ardından, istihdama 
katkı sağlayan firmalara ödülleri 
verildi. 

‘İŞKUR Aracılığıyla en çok İşçi İs-
tihdamı Sağlayan İşletme’ olan 
Sanko Tekstil adına Genel Müdür 
Ökkeş Cansız’a ve ‘İŞKUR İşbirliği 
ile Ençok İşbaşı Eğitim Programı 
Düzenleyen İşletme’ olan Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi adına Genel 
Müdürümüz Yusuf Ziya Yıldırım’a, 
plaketlerini Vali Erdal Ata takdim 
etti. 

SANKO STANdıNA
yOĞUN iLGi

Bu arada, GAİF’te Sanko Holding 
de stant açarak iş başvurularını 
kabul etti. Fuara gelenler, Sanko 
Holding standına yoğun ilgi göster-
diler. Personel ve insan kaynakları 
yetkilileri ile iletişim kurma imka-

nına sahip olan ziyaretçiler, form 
doldurarak iş ve staj başvurusunda 
bulundular. 

Fuarın açılışına ve ödül törenine, 
Gaziantep Milletvekili Halil Mazı-
cıoğlu, İŞKUR Genel Müdürlüğü 
İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi 
Başkanı Abdüllatif Gökdere, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdür Yardımcısı 
Lütfi İnciroğlu, Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili Selami 
Yetkinşekerci, Gaziantep Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Sanko Holding Yönetim Kurulu Üye-
si Adil Konukoğlu ve İŞKUR İl Müdü-
rü Siraç Ekin de katıldı. 

Sanko şirketlerine 2 ödül

s
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK (SSK - DEVLET MEMURLARI BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI)

SOSyAL GüveNLiK KUrUMU (SGK)
• SSK 
• Bağ– Kur
• Emekli Sandığı 
• Devlet Memurları 
• Yeşil Kart, 2022, Köy Koruyucuları
(Trafik Kazası ve Ani Acil Hal(Hayati tehlike) 
durumunda doğrudan bunun dışında Kamu 
Hastanelerinde yer olmaması durumunda
112 sevk belgesi ile gelebilirler.)

reSMi KUrUMLAr
• TBMM

BAnkALAR
• Akbank T.A.Ş.
• Esbank T.A.Ş.
• Halk Bankası (Çalışan ve Emeklililer)
• Şekerbank
• Türkiye İş Bankası
• T.C. Ziraat ve Halk Bankası (Emk.San.)
• Vakıflar Bankası T.A.O.

TAMAMLAyıCı SAĞLıK SiGOrTALArı
• Mapfre Genel Sigorta
•Axa Sigorta A.Ş.
•Ergo Sigorta A.Ş.
•Groupama Sigorta 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
• Ace European Sigorta
• Care &Create (C&C)
• Yapı Kredi Yaşam Sigorta A.Ş.
• Zurich Sigorta

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 Asistance 
• Remed Asistance
• Turquie Asistance

ANLAŞMALı OdALAr ve diĞer KUrUMLAr 
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı
• Nizip Ticaret Borsası (Şahıs Ödemeli)
• Nizip Ticaret Odası (Şahıs Ödemeli)
• Gaziantep Güneydoğu Gazeteciler Derneği
• Anadolu Spor Gazeteciler Derneği
Gaziantep Şubesi
• Avrupa Gazeteciler Cemiyeti
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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. İsmail TOĞUN

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
Uzm. Dr. Ayşe ÖZBOZ

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. M. Fatih YÜZBAŞIOĞLU
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
Psikolog Gökçe DERTLİ

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
Opr. Dr. Mehmet Necmettin MERCİMEK
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