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Önce Sağlık…
Değerli Nabız Dergisi Okurları,

Zaman bir rüya misali, sessiz ve derin-
den akıp giderken hayatın sürprizlerini 
de yaşıyoruz.

Her sabah yeni bir gün, yeni umutlar diye 
uyanıp, sağlam ve güvenli adımlarla gü-
nümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Ancak 
her zaman iyi sürprizlerle karşılaşmamız, 
her zaman iyi şeyler yaşamamız müm-
kün olmuyor. Bazen hazırlıklı ancak çoğu 
zaman da hazırlıksız yakalanıyoruz. 

İşte tam bu noktada, sağlığınız açısından 
bir takım şeylere hazırlıksız yakalanma-
manız adına sizlere koruyucu ve önleyici 
tedbirleri almanız için destek oluyoruz. 
Çünkü sizler sağ ve sağlıklı olduğunuz 
sürece ailenize, sevdiklerinize ve çevre-
nizdekilere yardımcı olabilirsiniz. İlk yar-
dım eğitimlerinde bile ilk öğretilen şeydir, 
“Önce kendinizi güvene alın ki, ihtiyacı 
olanlara yardım edebilesiniz.” 

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak 
bizler halka açık konferanslarla, yazılı ve 
görsel basında uzmanlarımız tarafından 
hazırladığımız sağlıkla ilgili makalelerle, 
facebook, twitter ve web sayfamızda pay-
laştığımız bilgilerle ve pek çok sorunuza 
cevap bulduğunuz Nabız Dergimizle siz-
lerin yanında olmaya devam ediyoruz.

Soğuyan havayla birlikte, gün erkenden 
kararıyor. Kış mevsimi beraberinde ya-
ğışları da getirdi. Gündemimiz kış olun-
ca kapak konumuzu kış hastalıklarına 
ayırdık. Her mevsim ayrı güzel. Ancak kış 
mevsimi sanki diğerlerine göre daha zor-
lu geçiyor. İyi ki arkasından gelen bahar, 
yaz… var. 

Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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Kış hastalıkları

Kış aylarında havaların 
soğumasıyla birlikte so-
ğuk algınlığı (nezle), grip 
(influenza), üst ve alt solu-
num yolu enfeksiyonları, 
tonsillit (bademcik iltiha-
bı), faranjit (geniz iltiha-
bı), larenjit (ses teli iltiha-
bı), sinüzit, astım, bronşit, 
pnönomi (zatürree), sinü-
zit ve orta kulak iltihabı 
gibi hastalıklar sık olarak 
görülmektedir. 

16

36

Alzheimer hastalığı, beynin düşünce ve algılamasını etkileyen en sık 
görülen nörodejeneratif hastalıktır. Yine ‘’bunama’’ dediğimiz demans 
tablosunun da en sık nedenidir.

Özellikle kış aylarında enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte çocuklarda 
sıkça görülen ateş müdahale edilmediğinde ciddi tablolara neden ola-
bilirken, bazen de önemli hastalıkların belirtisi olabilir. 

Bağımlılık, kişinin zarar görmesine rağmen madde kullanımına 
devam etmesi, kullandığı maddeyi uzun süre bırakamaması, sü-
rekli madde arayışı içinde olması, kullandığı maddeyi giderek art-
tırmasıdır.

30 Akraba evliliği aynı soydan gelen iki kişinin evlenmesi anlamına gelir. 
Akraba evliliği toplumumuzda birçok ülkede olduğu gibi ciddi bir tıbbi 
sorundur. 

20

34

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli 
sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Genel olarak bedenin yağ 
kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna 
göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.

Burun ameliyatı olmanız gerekiyor ama ameliyat sonrası kullanılan 
tamponların yarattığı sıkıntılar sizi tedirgin ediyor. Ancak korkmanıza 
gerek yok. Tamponsuz burun ameliyatlarının sağladığı konforla ameli-
yat sonrası da sizin için gayet rahat…

14 Gastrit ve peptik ülsere yol açan bir bakteri olan Helikobakter Pilori’nin 
tespit edilmesinde kullanılan basit ve güvenilir bir testtir.

26 Obezite dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birisidir ve her yıl 
dünyada obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan 
hayatını kaybetmektedir. 
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ış hastalıklarının mevsim 
değişmelerine karşı vücu-
dun tam uyum sağlayama-
masından kaynaklandığı-
nı belirten Hastanemiz İç 

Hastalıkları Uzmanı Dr. Lütfi Baran, 
normalde ani ısı değişikliği gösteren, 
özellikle soğuk havalarda vücudun 
uyum sağlayabilmek için fazla enerji 
harcadığına dikkat çekti. 

Bu enerjiyi yerine koymakta bir gecik-
me olduğu takdirde vücut direncinin 
zayıfladığını ve bağışıklık sistemi ola-
rak adlandırılan koruyucu mekaniz-
maların yeterince cevap veremediği 
için enfeksiyonların ortaya çıktığını be-
lirten Dr. Baran, şöyle devam etti:

“Ayrıca yaşlılarda, diyabet, kalp yet-
mezliği, kronik bronşit, astım, anemi, 

karaciğer ve böbrek hastalıkları ve 
kanser gibi kronik hastalıkları olan-
larda kış hastalıkları daha sık gö-
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Bronşit, sigara içenlerde ve 
kronik hastalığı olanlarda 

sık görülür. Hastalık öksürük, 
başlangıçta kuru sonra 
balgam, boğaz ağrısı, 

ateş, terleme, bazen nefes 
darlığı, halsizlik, yorgunluk, 
tüm vücutta ağrı ile ortaya 
çıkar. Hastalık ilgili hekim 

tarafından muayene, 
laboratuvar ve akciğer filmi 

gibi bazı tetkikler sonucu 
tedavi edilir.

Kış hastalıkları
Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı (nezle), grip 
(influenza), üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, tonsillit (bademcik iltihabı), 
faranjit (geniz iltihabı), larenjit (ses teli iltihabı), sinüzit, astım, bronşit, pnönomi 
(zatürree), sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi hastalıklar sık olarak görülmektedir.  

K

Dr. Lütfi BaRan

İç Hastalıkları Uzmanı
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rülmektedir. Diğer taraftan, iyi ha-
valanmamış sinema, tiyatro, kafe 
gibi kapalı ortamlarda ve sigaralı 
ortamlarda bulunmak enfeksiyo-
na yol açan mikropların insanlara 
bulaşmasında çok önemli rol oyna-
maktadır.”

Kış AYLARıNDA SıK 
KARşıLAşTıĞıMıZ 
HASTALıKLAR

Soğuk algınlığı (Nezle)

Nezlenin, 200’e yakın çeşitli virüs 
(özellikle rhinovirüsler) tarafından 
meydana getirilen bir çeşit üst so-
lunum yolu enfeksiyonu olduğunu 
kaydeden Dr. Baran, bu rahatsızlı-
ğın toplumda grip ile karıştırıldığını 
anımsattı.

Hastalıklı kişinin hapşırması veya 
öksürmesi sonucu virüsün havaya 
yayıldığını bildiren Dr. Baran, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Araştırmacılar, 
hapşırmayla 15 bin civarında küçük 
tükürük damlacıların etrafa yayıla-
bileceğini söylemişlerdir. Damlacık 
içerisinde yer alan virüsler kolaylık-
la havada ortama göre 1-2 gün kala-
bilirler. Daha sonra havadan gelen 
virüsler burun yoluyla insana geçer. 
Vücut buna karşı savunma göster-
mek için ilk önce burun akıntısı ve 
hafif ateşle cevap verir. Ayrıca üşüt-
me, hapşırma, vücutta kırgınlık, hal-
sizlik, terleme, göz yaşarması, bu-
run tıkanıklığı, geniz akıntısına bağlı 
boğazda ağrı ve yanma, öksürük, 
ses kısılması, baş ağrısı ve kas ağ-
rıları gibi belirtiler de görülmektedir. 
Hastalık yaklaşık 7-10 günde kendi-
liğinden geçer.Viral bir enfeksiyon 

olduğundan antibiyotik tedavisinin 
soğuk algınlığı dediğimiz nezlede 
yeri yoktur. Fakat nezlenin yanında  
bazı fırsatçı bakterilerin meydana 
getirdiği ilave enfeksiyon varsa an-
cak buna karşı antibiyotik verilebilir. 
Bunun için rahatsızlığın mutlaka bir 
hekim tarafından değerlendirilme-

si gerekmektedir. Genelde tedavi 
semptomatik denilen yukarıda ta-
nımlanan belirtilere yöneliktir.”

Grip (İnfluenza)

Nezle ile çok karıştırılan grip has-
talığının virüs kökenli olduğunu 

Gripte ateş 39-40 dereceye 
kadar yükselmektedir. Öksürük 

ve vücutta ağrı genellikle 
gripte görülürken nezlede ise 

bunlar nadirdir. Yine boğaz 
ağrısı, göz yaşarması ve burun 

tıkanıklığı nezlede çok sık 
görülürken gripte bunlar nadir 

görülmektedir.
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anlatan Dr. Baran, “İnfluenza A-B-C 
virüsleri çok sık yapısal değişiklik 
gösterdiğinden hızla yayılma gös-
termektedirler. İlk defa 2500 yıl önce 
Hipokrat  hastalığı ‘bulaşıcı öksürük 
salgını’ olarak tanımlamıştır” dedi.

Hastalığın genellikle sıklıkla soh-
baharda görüldüğünü, ancak yaz 
aylarının sonlarında da görülebile-
ceğine dikkati çeken Dr. Baran, grip 
virüsünün tükürük damlacıkları yo-
luyla bulaştığını hatırlattı.

Bu virüsün topluma hızla yayılarak 
ölümcül sonuçlara yol açabileceğini 
vurgulayan Dr. Baran, şunları kay-
detti: “Tarihte grip salgınlarından 
çok kişi kaybedilmiştir. 1918 yılında 
dünyada İspanyol gribi adı verilen 
bilinen en büyük salgında 40 mil-
yondan fazla insan ölmüştür. Daha 
sonraki yıllarda yapılan çalışmalar-
da bu grip virusunun kuş gribi viru-
sunun yapısal değişiklik geçirmesiy-
le ortaya çıktığı bulunmuştur. Yine 
1958’de Asya gribinden 2 milyon 
kişi, 1968 Hongkong gribinden de 
1 milyon kişi ölmüştür. 2007 yılında 

dünyada kuş gribine karşı hızlı ön-
lemlerin alınması sonucu can kaybı 
fazla görülmemiş ve 170 kişi kay-
bedilmiştir. Domuz gribi vakası  ise 
2009 yılında 190 ülkede görülmüş ve 
8 bin civarında can kaybına yol aç-
mıştır.” 

Grip belirtileri

Grip bulaştıktan sonra hastada yük-
sek ateş, üşütme, terleme, titreme, 
baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, 
balgam, halsizlik, yorgunluk, eklem 
ve kas ağrıları, bazen bulantı ve 
kusma görüldüğüne dikkat çeken 
Dr. Baran, bu belirtilerin nezlede de 
görüldüğü için çok karıştırıldığının 
altını çizdi.

Nezlede ateşin nadir görüldüğü-
nü ve varsa bile yüksek olmadığını 
ifade eden Dr. Baran, “Fakat gripte 
ateş 39-40 dereceye kadar yüksel-
mektedir. Öksürük ve vücutta ağrı 
genellikle gripte görülürken nezle-
de ise bunlar nadirdir. Yine boğaz 
ağrısı, göz yaşarması ve burun tıka-
nıklığı nezlede çok sık görülürken 

Araştırmacılar, 
hapşırmayla 15 bin 

civarında küçük 
tükürük damlacıların 

etrafa yayılabileceğini 
söylemişlerdir. Damlacık 

içerisinde yer alan 
virüsler kolaylıkla havada 

ortama göre 1-2 gün 
kalabilirler. Daha sonra 
havadan gelen virüsler 
burun yoluyla insana 

geçer. Vücut buna karşı 
savunma göstermek için 
ilk önce burun akıntısı ve 
hafif ateşle cevap verir. 

Ayrıca üşütme, hapşırma, 
vücutta kırgınlık, halsizlik, 

terleme, göz yaşarması, 
burun tıkanıklığı, geniz 

akıntısına bağlı boğazda 
ağrı ve yanma, öksürük, 

ses kısılması, baş ağrısı ve 
kas ağrıları gibi belirtiler 

de görülmektedir. 
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gripte bunlar nadir görülmektedir” 
diye konuştu.

Viral bir enfeksiyon olduğu için bu 
hastalıkta antibiyotik verilmesinin 
sakıncalı olduğunu bildiren Dr. Ba-
ran, “Ancak fırsatçı bakterilere bağlı 
ek hastalıklar ortaya çıkmışsa o za-
man hekim görüşüne göre antibiyo-
tik başlanabilir. Hastalığın eğer tipi 
belliyse antiviral tedavi başlanır. De-
ğilse aynı soğuk algınlığında olduğu 
gibi hastalık belirtilerine göre yani 
semptomatik tedavi yoluna gidilir. 
Hastalık 1-2 haftada iyileşme gös-
terir” diyerek yapılması gerekenleri 
dile getirdi.

Grip aşısının nezlede koruyucu-
luk sağlamadığını vurgulayan Dr. 

Baran, gripte ise grip aşısı olup ol-
mama yönündeki tartışmaların son 
zamanlarda gerek tıbbi yayınlarda 
gerekse de medyada arttığını ifade 
etti.

Dr. Baran grip aşısı ile ilgili şunları 
kaydetti: “Yapılan çok merkezli bazı 
çalışmalarda aşının koruyuculuğu 
yaklaşık yüzde 25 dolaylarında oldu-
ğu, özellikle yaşlılarda grip aşısının 
gençlere göre daha düşük görüldü-

ğü belirtilmektedir. Ayrıca, aşıdan 
sonraki ilk 3 ayda koruyuculuğun 
yüksek olduğu, sonraki dönemlerde 
gittikçe azaldığı yönünde çalışma-
lar da yayımlanmıştır. Buna göre, 
sağlıklı her kişinin aşılanması yerine 
kronik hastalık olarak kanser, akci-
ğer, karaciğer ve böbrek yetmezliği 
durumları, yaşlılık, yatalaklık, komp-
like diyabet ve kalp yetmezliği gibi 
yüksek riskli olan kişilere, sonbahar-
da özellikle Eylül-Ekim aylarında 

Baş ve yüz ağrısı, burun tıkanıklığı, koku almada azalma, 
ateşlenme, geniz akıntısı, ağız kokusu, öksürük ve halsizlik görülür. 

Soğuk havalarda saçlarını iyi kurutmadan dışarı çıkanlarda, 
sigara içenlerde, allerjisi olanlarda, buruna ait polip ve kemik 

deformitelerinin bulunduğu ve hava kirliliğinin arttığı durumlarda 
sinüzit hastalığı artmaktadır. 
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grip aşısı yapılabilir.”

Faranjit

Faranjiti “Birçok bakteri ve virüsün 
sebep olduğu boğaz tabanının ilti-
haplı hastalığı” olarak tanımlayan 
Dr. Baran, hastalığın belirtileri ve 
görülme şekli ile ilgili şu uyarıları 
yaptı: “Boğazda ağrı ve yanma, gı-
cıklanma, öksürük ve geniz akıntısı 
ile kendini gösterir.

Sigara içenlerde sıktır. Genellikle 
sinüzite bağlı mikroplu geniz akın-
tısına bağlı gelişir. Ayrıca, uykuda 
ağız açık uyuyanlarda, horlayan ve 
uyku apne sendromu vakalarında, 
mide reflüsünde de sık faranjit gö-
rülmektedir. Korunmak için hastalı-
ğa neden olan biyolojik ve çevresel 
faktörlerin iyileştirilmesi yapılır.”

Sinüzit

“Kafatasında alın, burun ve elma-
cık kemiği bölgelerinde yer alan içi 
hava dolu boşluklar sinüs olarak 
tanımlanmaktadır” diyen Dr. Baran, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların 
burun içine doğru açılan kanalla-
rının normalde açık olması gerek-
mektedir. Herhangi bir mikrobik 
durumda bu kanallarda tıkanma ve 

boşluklarda iltihaplanma olmasına 
sinüzit denmektedir. Baş ve yüz ağ-
rısı, burun tıkanıklığı, koku almada 
azalma, ateşlenme, geniz akıntısı, 
ağız kokusu, öksürük ve halsizlik 
görülür. 

Soğuk havalarda saçlarını iyi ku-
rutmadan dışarı çıkanlarda, sigara 
içenlerde, allerjisi olanlarda, buru-
na ait polip ve kemik deformitele-
rinin bulunduğu ve hava kirliliğinin 
arttığı durumlarda sinüzit hastalığı 
artmaktadır. Korunmada bu anlatı-
lan faktörlerden uzak durmağa ça-
lışmalıdır. Tedavide ilgili hekim tara-
fından verilen ilaçlar kullanılmalı ve 

gerektiğinde ameliyat olunmalıdır.”

Larenjit

Larenjiti, gırtlak bölümünde yer 
alan ses tellerinin enfeksiyona bağ-
lı olarak iltihaplanması olarak ta-
nımlayan Dr. Baran, hastalığın ses 
kısılması, boğaz ağrısı, öksürük, 
ateşlenme ve halsizlik  ile kendini 
gösterdiğini, tedavide ilgili hekim 
tarafından verilen ilaçların kullanıl-
ması gerektiğini bildirdi.

Tonsillit (Bademcik iltihabı)

Bademcik iltihabının boğaz tabanı-
nın iki yanında badem şeklinde yer 
alan lenf sistemine ait dokunun ilti-
haplanması ile ortaya çıktığını hatır-
latan Dr. Baran, şunları söyledi;

“Bademcikler immünite dediği-
miz bağışıklık sistemine aittir. Ağız 
içindeki mikropların ileri gitmesini 
engellemeye çalışır. Fakat bazen 
kendisi iltihaplanabilir ve her ilti-
haplanmada büyüyebilir. Çocukluk 
çağında çok sık görülür. Soğuk ha-
valarda vücut direncinin düşmesine 
bağlı mikropların yayılması sonucu 
iltihap artar. Hastalık boğaz ağrısı, 
ağrılı yutma, ateş, üşütme, terleme, 
titreme, eklem ve kas ağrıları ile 

Yaşlılarda, diyabet, kalp 
yetmezliği, kronik bronşit, 
astım, anemi, karaciğer 
ve böbrek hastalıkları 
ve kanser gibi kronik 
hastalıkları olanlarda 

kış hastalıkları daha sık 
görülmektedir. Diğer 

taraftan, iyi havalanmamış 
sinema, tiyatro, kafe 

gibi kapalı ortamlarda 
ve sigaralı ortamlarda 

bulunmak enfeksiyona yol 
açan mikropların insanlara 
bulaşmasında çok önemli 

rol oynamaktadır.
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başlar. Ağızda kötü koku vardır.Hastalık ba-
zen eklem romatizması, nefrit denilen böb-
rek iltihaplanması ve kalp kapak bozukluk-
larına  yol açmaktadır.  

Tedavide ilgili hekimin ilaçları kullanmalıdır. 
Ağız temizliğine ve soğuk havalarda alınan 
soğuk içeceklere dikkat edilmelidir. Tekrar-
layan iltihap durumlarında bademciklerin 
ameliyatla alınması son çare olabilir.”

Bronşit

Dr. Baran, bronşitin belirtileri ve tedavisine 
ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Gırtlak ve 
ses tellerinden akciğere giden ana yollara 
bronş denilmektedir. Bu hava yollarında inf-
lamasyon denilen yangısal bazı değişiklik-
ler sonucu bronş içi salgılar artar ve iltihaba 
dönüşür. Buna broşit denir. Akut ve kronik 
denilen tipleri vardır. Soğuk havalarda ve 
havasız kapalı mekanlarda mikropların so-
lunum yoluyla bulaşarak bronşlara doğru 
ilerlemesiyle bronşit artar. Sigara içenler-
de ve kronik hastalığı olanlarda sık görülür. 
Hastalık öksürük, başlangıçta kuru sonra 
balgam, boğaz ağrısı, ateş, terleme, ba-
zen nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, tüm 
vücutta ağrı ile ortaya çıkar. Hastalık ilgili 
hekim tarafından muayene, laboratuvar ve 
akciğer filmi gibi bazı tetkikler sonucu teda-
vi edilir.”

Pnömoni (Zatürree)

Bronşitin tedavi edilmediği takdirde bazen 
zatürreye dönüşebildiğine dikkat çeken Dr. 
Baran, sözlerini şöyle tamamladı: “Bronşla-
rın daha aşağısı olan havalanmanın başla-
dığı küçük hava yolları ve alveol denilen ok-
sijen alışverişinin olduğu yerlerin iltihabıdır. 
En ölümcül kış hastalıklarındandır. Hastalı-
ğa bakteri, virus ve mantarlar neden oldu-
ğu gibi bazen kimyasal maddelerin nefes 
yoluyla alınması da neden olabilir. Hastalık 
ateş, öksürük, balgam, üşüme, titreme, gö-
ğüs ağrısı, nefes darlığı, iştahsızlık, halsizlik 
ve kırgınlık belirtileri ile kendini gösterir.  

Hastalık en çok kronik hastalıkları bulu-
nanlarda, sigara kullanımı ve alkol alımı 
olanlarda görülmektedir. Tedavi, ilgili he-
kim muayene ve tetkikleri sonrası belirlenir. 
Zatürree aşısı günümüzde koruyuculuğu 
oldukça yüksek olan aşıdır. Tek doz aşı ile 
özellikle pnömokok türü hastalıkda ömür 
boyu etkilidir.”

KIŞ HASTALIKLARINDA KORUNMAK İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLER

*Bol meyve ve sebze tüketilmelidir. Limon, portakal, 
mandalina, elma ayrıca yoğurt, çörek otu, zencefil, nane, 
ada çayı gibi bitki çayları soğuk algınlığının belirtilerini 

azaltmada oldukça faydalıdır.

*Bol sıvı alınmalıdır. Böbrek ve kalp yetmezliği olanlar 
doktoruna danışarak kontrollü almalıdır.

*Yumurta, süt ve bal bağışıklık sistemi üzerine 
kuvvetlendirici etki yaptığı bilindiği için özellikle sabah 

kahvaltısı düzenli yapılmalı ve bu gıdalardan yenilmelidir. 
Düzenli ve dengeli beslenilmelidir.

*Sentetik değil, pamuklu ve yünlü elbiseler tercih edilmelidir.

*Yaşlı ve kronik hastalığı olanlar anti-oksidan vitaminler 
almalıdır. Sonbaharda özellikle Eylül-Ekim aylarında grip 

aşısı yapılmalıdır.
 

*Sigara içilmemeli ve sigaralı ortamdan uzak durmalıdır.

*İyi havalanmamış kapalı ve kalabalık ortamlarda sık 
kalınmamalıdır. Okul, kışla, kreş ve yurt gibi toplu yaşanılan 

yerlerin temiz tutulmalı ve havalandırılmalıdır.

*Hava kirliliği olan yerlerde özellikle akşamları dışarıda 
fazla dolaşılmamalıdır. Gerekirse maske kullanılmalıdır. 

*Kalem, klavye ve mouse, kitap, bardak gibi özel eşyaları 
hastalıklı kişilerden teması uzak tutmalıdır.

*Mikropların bulaşmasında önemli  yer tutan tokalaşma, 
ortak kullanılan kapı kolları ve toplu taşıma araçlarında 

tutunulan yerlere dikkat etmeli elleri sık sık yıkamalı veya 
kolonyalı kağıt mendillerle silmelidir.



ASTANeMİZ Uzman Psi-
koloğu Melis Tümer Süyür, 
Türkiye’de ve dünyada al-
kol ve uyuşturucu madde 
alım oranının hızla arttığını 

ve maddeye başlama yaşının dikkat 
çekici bir şekilde düştüğünü söyledi.

Süyür, kişinin bedensel, ruhsal ve sos-
yal hayatını yok eden, insanı insan 
olmaktan çıkaran uyuşturucu madde-
lerle mücadele etmenin ve çocukları 
bunlardan korumanın, ancak iyi bir ko-
ruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla müm-
kün olacağını ifade etti.

TeDAvİ şART

“Ancak koruyamadığımız ve bir şekilde 
maddeyle karşılaşmış kişilerin mad-
deden kurtarılması için iyi bir psikiyat-
rik tedavi olması şarttır” diyen Süyür, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kişile-
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Bağımlılıktan
kurtulmak mümkün
Bağımlılık, kişinin zarar görmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi, 
kullandığı maddeyi uzun süre bırakamaması, sürekli madde arayışı içinde 
olması, kullandığı maddeyi giderek arttırmasıdır. Peki, madde bağımlılığından 
kurtulmak mümkün mü? Bunun için neler yapılabilir? İşte madde bağımlılığı ile 
ilgili bilinmesi gerekenler. 

H

Melis TÜMeR SÜYÜR

Uzman Psikolog

Kişi bağımlılıktan kurtulmak 
için kararlı olmalıdır. Madde 

kullanmamak öldürmez 
kişiyi, kullanmak öldürür. 

Ortada bir gerçek var ki o da 
kişinin hiçbir şey anlamadan 

bağımlı olmasıdır. Kişinin 
ilk önce kullandığı maddeyi 

bırakmayı istemesi, 
bağımlılıkla ilgilenen bir 

psikiyatra gitmesi, gerekirse 
hastanede yatması, bu tür 
ortamlardan uzaklaşması, 

madde kullanan 
arkadaşlarını uyarıp maddeyi 
bıraktığını söylemesi, telefon 

kartını değiştirmesi, ortam 
değişikliği yapması gerekir.
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Yılda 200 bin kişi alkole bağlı bir sorundan ölmektedir. Otomobil 

kazalarında yüzde 75, kazadan ölümlerde yüzde 50, cinayetlerde 

yüzde 50, intiharlarda ise yüzde 25 oranında alkol sorumlu 

tutulmuştur. Ortalama yaşam süresini en az 10 yıl kısaltmakta 

olan alkol, bağımlılık yapan diğer uyuşturucu maddelere de 

öncülük etmektedir. Kentlerde kırsala göre daha yaygın olan 

alkolizm birinci derece akrabalarında alkol bağımlılığı olanlarda 

7 kat daha fazla görülmektedir. Alkol de dahil olmak üzere diğer 

tüm uyuşturucu maddeler ömrü kısaltır kişilere bağımlılık yapar. 
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rin iyileşebileceğine, maddeden 
kurtulabileceğine öncelikle bizlerin 
inanması gerekmektedir. Psikiyatr, 
psikolog, sosyal hizmet uzmanları, 
rehber öğretmenler, aileler, yakın 
arkadaşlar ve bağımlı kişiler işbir-
liği içinde olmalı, bir ekip çalışması 
halinde sorunun üzerine gidilmeli-
dir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 
toplumun yüzde 90’ı yaşamının bir 
döneminde alkol almıştır. Erişkinle-
rin yüzde 60-70’inin ise sıkça alkol 
aldığı tespit edilmiştir. Alkole bağlı 
sağlık sorunları, kalp hastalığı ve 
kanserden sonra üçüncü sırada yer 
alıyor.” 
 
ÖMRÜ KıSALTıR

Erişkinlerin yüzde 30-45’i yaşamının 
bir döneminde en az bir kez aşırı al-

kol almaya bağlı bir sorunla (yasal, 
trafik, iş, okul) karşılaştığını anlatan 
Süyür, şöyle devam etti:

“Yılda 200 bin kişi alkole bağlı bir 
sorundan ölmektedir. Otomobil ka-
zalarında yüzde 75, kazadan ölüm-
lerde yüzde 50, cinayetlerde yüzde 
50, intiharlarda ise yüzde 25 ora-
nında alkol sorumlu tutulmuştur. 
Ortalama yaşam süresini en az 10 
yıl kısaltmakta olan alkol, bağımlılık 
yapan diğer uyuşturucu maddelere 
de öncülük etmektedir.

Kentlerde kırsala göre daha yaygın 
olan alkolizm birinci derece akraba-
larında alkol bağımlılığı olanlarda 7 
kat daha fazla görülmektedir. Al-
kol de dahil olmak üzere diğer tüm 
uyuşturucu maddeler ömrü kısaltır 
kişilere bağımlılık yapar. Bu konuda 
ebeveynlerimiz biraz daha dikkatli 

olmalı, çocuklarını yakından takip 
etmeli.” 

Kişilik sorunları, çevresel etkenler, 
çevrede madde kullanımının yaygın 
olması, stres gibi nedenlerin de riski 
artırdığını anlatan Süyür, aile içi ile-
tişim ve paylaşım sorunlarının da ki-
şileri maddeye iten önemli bir etken 
olduğunu kaydetti.

BİR KİşİNİN MADDe 
ALDıĞıNDAN 
şÜPHeLeNDİReN şeYLeR 
NeLeRDİR?

“Madde kullanımının en korkulan 
sosyal sonucu gençlerde yaygınlı-
ğının artmakta olduğudur” diyerek 
konunun ciddiyetine vurgu yapan 
Süyür, madde kullanan bir genci ta-
nımak için dikkat edilmesi gereken 
noktaları şöyle sıraladı:

“Bu kişilerin 
iyileşebileceğine, 

maddeden 
kurtulabileceğine 
öncelikle bizlerin 

inanması gerekmektedir. 
Psikiyatr, psikolog, 

sosyal hizmet uzmanları, 
rehber öğretmenler, 

aileler, yakın arkadaşlar 
ve bağımlı kişiler 

işbirliği içinde olmalı, 
bir ekip çalışması 

halinde sorunun üzerine 
gidilmelidir.”
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• Geceleri çok sık dışarı çıkması ve bar, disko 
gibi eğlence yerlerine çok sık gitmeye başla-
ması
• Eski arkadaşlarını bir bir ve kısa sürede terk 
edip yeni ve çok sık beraber olduğu yeni arka-
daşlıklar kurması ve kim olduklarından ailesi-
ne bahsetmemesi
• Gece saatleri bile olsa gelen bir telefonla 
apar topar dışarı çıkması veya cevapsız tele-
fonların sayısında belirgin artış olması
• Çok para harcamaya veya istemeye başla-
ması
• Ona ait olmadığını bildiğiniz eşyalarla gel-
mesi ve bunları bir daha görememeniz
• Ani kilo kayıpları ve iştah sorunlarının olması
• Uyku düzeninin bozulması
• Göz çevresinde kızarmalar, donuk bakışlar 
olması
• Elde ve vücutta daha önce görmediğiniz tit-
remelerin olması ve daha birçok aniden deği-
şen sosyal ve fiziksel şartların olması 

GÖRMeZDeN GeLİNMeMeLİ

Uzman Psikolog Süyür, dikkat edilmesi gere-
ken bir diğer noktayı şöyle açıkladı: “Bağımlı-
lık sadece madde ile sınırlı olmayıp bir insana 
bağımlılık, bilgisayar ve internete bağımlılık, 
kumar bağımlılığı vb. tarzında da olabilir. Ba-
ğımlılığın kötü sonuçları bıçak kemiğe gelene 
kadar görmezden gelinir. Madde keyif verici 
olup daha az zararlı diye bir şey yoktur. 

Madde kullanıcısı kendini farklı hissetmek ve 
kafa yapmak istemektedir. Son zamanların 
gündem maddesini oluşturan bonzai de bun-
ların içerisindedir. Mesela, bir şeyden hoşlanı-
yorsak tekrar tekrar yapmak isteriz. Zarar gö-
rüyorsak ve yine de tekrar tekrar yapıyorsak iş 
kontrolden çıkmış demektir.”

İYİLeşMeYİ İSTeMeK eN
ÖNeMLİ ADıMDıR

Kişinin bağımlılıktan kurtulması için her şey-
den önce “Ben iyileşmek istiyorum” demesi 
gerektiğine dikkati çeken Süyür, sözlerini şöy-
le tamamladı: “Kişi bağımlılıktan kurtulmak 
için kararlı olmalıdır. Madde kullanmamak 
öldürmez kişiyi, kullanmak öldürür. Ortada bir 
gerçek var ki o da kişinin hiçbir şey anlama-
dan bağımlı olmasıdır. Kişinin ilk önce kullan-

dığı maddeyi bırakmayı istemesi, bağımlılıkla 
ilgilenen bir psikiyatra gitmesi, gerekirse has-
tanede yatması, bu tür ortamlardan uzaklaş-
ması, madde kullanan arkadaşlarını uyarıp 
maddeyi bıraktığını söylemesi, telefon kartını 
değiştirmesi, ortam değişikliği yapması gere-
kir. 

Ayrıca kendini kandırmadan maddenin zarar-
larını iyi analiz ederek her aklına geldiğinde 
bağımlılığın kötü sonuçlarını, ailesini düşün-
mesi ve bir adım geri atması gerekir ama tüm 
bunlar yine de yeterli değildir. Tüm bu zorluk-
lara karşı neden hala kullanmak isteyelim ki? 
Madde türü ne olursa olsun hepsinin ortak 
noktası öldürücü ve kişilerde tahribat anla-
mında yaralayıcı olmalarıdır. O yüzden yeni 
gençliği bilgilendirmek ve bilinçlendirmekte 
her zaman fayda vardır.”

Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını yok eden, insanı insan olmaktan çıkaran 
uyuşturucu maddelerle mücadele etmenin ve çocukları bunlardan korumanın, ancak 
iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkün olacaktır.
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Gastrit ve peptik ülsere yol açan bir bakteri olan Helikobakter 
Pilori’nin tespit edilmesinde kullanılan basit ve güvenilir bir 
testtir.

ASTANeMİZ Nükleer Tıp Uzmanı Dr. 
Şinasi Özkılıç,  “Helikobakter pilori”nin 
insanlarda mide veya onikiparmak 
bağırsağı mukozasına yerleşerek 
çoğalan bir bakteri olduğunu söyledi.

Dr. Özkılıç, Avusturalyalı bilim adamları B. J. 
Marshall ve J. R. Robin’in, helikobakter pilorinin, 
gastrit ve peptik ülsere yol açan bakteri 
olduğunu saptayan çalışmalarıyla 2005 
yılında Nobel Tıp Ödülü aldıklarını 
anımsattı.

HeLİKOBAKTeR PİLORİNİN 
vÜcUDUMUZA veRDİĞİ 
ZaRaRLaR 

Bu bakterinin midede çeşitli 
hastalıklara sebep olduğu-

H

Dr. şinasi ÖZKıLıÇ

Nükleer Tıp Uzmanı

Üre nefes testi nedir?
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nu belirten Dr. Özkılıç, “Bakterinin 
atıkları ve enfekte kişinin savunma 
sisteminin oluşturduğu tepkimelerle 
gastritten deuonum ve mide ülseri-
ne, mide kanserinden mide lenfo-
masına kadar değişen geniş bir yel-
pazede mide hastalıklarına neden 
olur” diye konuştu.

ÜRe NefeS TeSTİ  (ÜNT)
NASıL YAPıLıR? 

Dr. Özkılıç, üre nefes testinin ya-
pılması ile ilgili şunları paylaştı:  
“İnsan midesindeki Helicobac-
ter pylori bakterisinin neden 
olduğu enfeksiyonun tanısı 
için tek dozluk 1 mikroküri 
karbon 1C-14 ile işaretlen-
miş üre içeren kapsüllün 
ağızdan 50 ml su ile alınır. 
Alımından 10 dakika son-
ra breathcard kartuş açı-
larak ağız kısmına yakla-
şık 1-4 dakika süreyle 
üfler. Arada nefes almak 
ya da dinlemek için ara 

verebilir.  Kartuşun ağız kısmında 
bulunan indikatör rengi turuncudan 
sarıya dönünce üfleme sonlandırılır. 
Kartuş Heliprobe cihazına sonuç 
için okutulur.

Sonuçları Grade 0 (negatif), Grade 
1(şüpheli), Grade 2 (pozitif) şeklinde 
değerlendirilir. Eğer test sonucu po-
zitif ise (helikobakter pilori enfeksi-
yonu varsa) bu, antibiyotik ile tedavi 
edilebilir. Antibiyotik tedavisinden 6 
hafta sonra doktor, enfeksiyonun tü-
müyle sonlandığından emin olabil-
mek için testin tekrarını isteyebilir.”

ÜRe NefeS TeSTİ İÇİN ÖN 
HAZıRLıK GeReKİR Mİ?
 
Üre nefes testinin sağlıklı sonuç ver-
mesi için 4 - 6 saatlik bir açlık süresi 

olması gerektiğine dikkat çeken Dr. 
Özkılıç, “Kişi iki hafta öncesinden 
antibiyotik kullanımını kesmeli, mide 
ilacı (proton pompa baskılayıcıları, 
bizmut preparatları) kullanılmamış 
olunmalı ve tedavinin takibi ama-
cıyla test uygulanacaksa, tedavi bi-
timinden 6 hafta sonra yapılmalıdır” 
dedi.

ÜRe NefeS TeSTİ ÖNceSİ 
BİLİNMeSİ GeReKeNLeR 
NeLeRDİR?
 
Özel durumlar
Dr. Özkılıç, doktor tarafından her-
hangi bir tedaviye karşı alerjik oldu-
ğu bildirilmiş hastaların veya fenil-
ketonürik olanların bu bilgiyi testten 
önce doktora vermeleri gerektiğinin 
altını çizdi.

Bakterinin atıkları ve enfekte kişinin savunma sisteminin 
oluşturduğu tepkimelerle gastritten deuonum ve mide ülserine, 
mide kanserinden mide lenfomasına kadar değişen geniş bir 
yelpazede mide hastalıklarına neden olur.
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Alzheimer
Alzheimer hastalığı, beynin düşünce ve algılamasını etkile-
yen en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Yine ‘’buna-
ma’’ dediğimiz demans tablosunun da en sık nedenidir. 

unaMaYI, “Bir insanda zihinsel işlev 
alanlarından en az ikisinin bozulması, 
bu bozulmanın o zihinsel alanların daha 
önceki düzeylerine kıyasla anlamlı bir 
kötüleşme ifade etmesi ve günlük yaşa-

mı etkileyecek kadar ağır düzeyde olması” olarak 
tanımlayan Hastanemiz Nöroloji Uzmanı Dr. Deniz 
Yücel, “Bu üç şart bir araya geldiğinde, o kişide 
bir bunama tablosunun olduğuna karar veriyo-
ruz” dedi. 

“Bunama bir durumu tarif eder. Alzheimer ise bu 
durumu oluşturan en sık nedendir” diyen Dr. Yü-
cel,  Alzheimer hastalığının genellikle yaşlılıkta or-
taya çıkan bir hastalık olduğunu vurguladı.

20 MİLYON ALZHeİMeR HASTASı vAR

Alzheimer’ın 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 
85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görüldüğüne 
dikkat çeken Dr. Yücel, tüm dünyada 20 milyona 
yakın Alzheimer hastası bulunduğunu kaydetti.

Alzheimer hastalığının sıklıkla unutkanlık ile baş-
ladığını bildiren Dr. Yücel, “Bu son derece sinsi 

B

Dr. Deniz YÜceL

Nöroloji Uzmanı
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Son derece sinsi 
ilerleyen bir unutkanlık, 

genellikle ne zaman 
başladığı tam olarak 

fark edilmez. Eşyalarını 
koyduğu yerde 

bulamamak, söylediği 
şeyleri unutmak, 

sık sık aynı şeyleri 
sorma, her seferinde 
ilk kez soruyormuş 

gibi davranma, 
son zamanlarda 
yaşananların - 

yapılanların unutulması 
ancak eskilerin 

unutulmaması gibi. 
Zamanla beynin diğer 
zihinsel işlevlerinde de 
bozulma ortaya çıkar
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Alzheimer hastaları için ilaç 
tedavilerinin yanı sıra, özenli 
bir bakımın da önemi büyüktür. 
Hastalık ilerledikçe, günlük 
yaşamda daha fazla yardım ve 
güvenlik ihtiyacı doğar.

ilerleyen bir unutkanlık, genellikle 
ne zaman başladığı tam olarak fark 
edilmez. Eşyalarını koyduğu yerde 
bulamamak, söylediği şeyleri unut-
mak, sık sık aynı şeyleri sorma, her 
seferinde ilk kez soruyormuş gibi 
davranma, son zamanlarda yaşa-
nanların - yapılanların unutulması 
ancak eskilerin unutulmaması gibi. 
Zamanla beynin diğer zihinsel iş-
levlerinde de bozulma ortaya çıkar” 
diye konuştu. 

Dr. Yücel, bunama belirtilerini şöyle 
sıraladı:

BUNAMA BeLİRTİLeRİ

1. Zihinsel işlevlerde bozulma
- Belirgin unutkanlık, sık tekrarlar, 
olayların silinmesi, karıştırma veya 
uydurma

- Kelime bulma güçlüğü, konuşur-
ken takılma, anlama güçlüğü
- Dikkat ve konsantrasyonda
bozulma
- Yer ve zaman yöneliminde
bozulma
- Planlayabilme, öngörebilme
ve iç görüde bozulma

2. Davranışsal belirtiler
- Kişilik değişiklikleri, içe kapanma, 
ilgi azalması, sessizleşme veya ça-
buk sinirlenme
- Yanlış yorumlama veya inanışlar 
- Olmayan şeyleri görme veya
duyma
- Sözel veya fiziksel hırçınlık,
saldırganlık
- Yerinde duramama
- Uyku bozuklukları (dalamama, sık 
veya vakitsiz uyanma)

- Takıntı veya tutturmalar, inatlaşma
- Toplum içinde uygunsuz
davranışlar 

3. Günlük yaşam
işlevlerinde bozulma
- İş yaşamında güçlükler
- Sosyal yaşamda zorluklar ve
geri çekilme
- Para kavramı veya para hesapla-
rında, banka ve fatura takiplerinde 
güçlük
- Temizlik, ev düzeni ve bakımını
ihmali
- Giysi seçiminde güçlük, yazlık-kış-
lık, pis-temiz karıştırması
- Yemek yapmada güçlük
- Zamanla giyinme, yıkanabilme, 
yemek yeme gibi temel işlevlerde 
bozulma

HASTALıĞıN 3 evReSİ vARDıR

Alzheimer hastalığının yavaş iler-
leyen ancak zaman içinde günlük 
yaşamı etkileyerek, hastayı geri dö-
nüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç 
bırakan bir hastalık olduğuna dikkat 
çeken Dr. Yücel, hastalığın seyrinin 
genel olarak üç evreye ayrıldığına 
vurgu yaparak, şöyle devam etti:
 
1. Başlangıç evresi:
– İsimleri, tarihleri unutma 
– Yolunu şaşırma 
– Kelimeleri bulamama 
– İşine, çevresine ilgisizlik 
– Hastalığını kabul etmeme

2. Orta evre:
– Belirgin unutkanlık 
– Kişileri tanıyamama 
– Yıkanma, giyinme gibi gündelik iş-
lerde yardım ihtiyacı 
– Hayaller görme, depresyon gibi 
ruhsal bozukluklar  

3. İleri evre: 
– Aile üyelerini tanıyamama 
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– Yemek yemede, yürümede güçlük 
– İdrarının, dışkısını tutamama 
– Ciddi davranış bozuklukları 

HÜcRe KAYBı
MeYDANA GeLİR

Alzheimer hastalarının beyninde 
belirli bölgelerde hücre kaybı mey-
dana geldiğini anlatan Dr. Yücel, 
hücreler arası bağlantılarda kop-
malar olduğunu kaydetti.

Hastaların beyninde iki tipik belirti 
görüldüğünü vurgulayan Dr. Yücel, 
bunları, “Birincisi hücreler arasında 
biriken, amiloid dediğimiz protein 
nitelikli bir madde. İkincisi hücrele-
rin içine çöken bir protein ‘TAU’ pro-
teinidir. Alzheimer hastalığı genetik 
ve çevresel faktörlerin karmaşık 
bir etkileşimi sonucu ortaya çıkan 
kompleks nörolojik hastalıklardan-
dır” sözleri ile özetledi.

RİSK fAKTÖRLeRİ

Alzheimer hastalığının risk faktör-
lerine değinen Dr. Yücel, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
. Yaş
· Kadın cinsiyet
· Düşük eğitim

· Ailede demans öyküsü
· Genetik etkenler 
· Bilinç kayıplı kafa travması
· Down sendromu
· Majör depresyon öyküsü
· Vasküler olaylar
· Plazma homosistein düzeyi
· Küçük kafa çevresi
· Hipotiroidi
· Bazı toksik ve zararlı durumlara 
maruz kalma
 
TeDAvİSİ

Alzheimer hastalığını tamamen or-
tadan kaldıracak bir tedavi yönte-
minin olmadığına vurgu yapan Dr. 
Yücel,  ancak hastalığın ilerleme hı-
zını belli bir süre durduracak ya da 
yavaşlatacak bazı yeni tedavi ola-

nakları bulunduğunu belirtti.

İlaç tedavisi ile hastalığın bazı be-
lirtilerinin hafifletilerek, hastanın 
yaşam kalitesini korunduğunu ve 
kendine daha uzun süre bakabilme-
sinin sağladığını anlatan Dr. Yücel, 
“Alzheimer hastaları için ilaç teda-
vilerinin yanı sıra, özenli bir bakımın 
da önemi büyüktür. Hastalık ilerle-
dikçe, günlük yaşamda daha fazla 
yardım ve güvenlik ihtiyacı doğar” 
dedi.

KoRunMa YoLLaRI

Tek başına Alzheimer’dan korun-
mayı sağlayacak belirli bir madde 
veya diyet olmadığına işaret eden 
Dr. Yücel, hastalıktan korunmak için 
şu önerilerde bulundu:
1. Her gün egzersiz yapın.
2. Sosyal olun.
3. Zihninizi aktif tutun.
4. Akdeniz diyetini benimseyin, ta-
hıldan, balıktan, yeşil sebzeden, 
meyveden, zeytinyağından zengin 
beslenme tarzına geçin.
5. Katı yağlardan kaçının.
6. Kilonuzu normal değerlere indirin.
7. Yüksek tansiyonunuzu, yüksek 
kolesterolünüzü normal değerlere 
indirin.

Bunama, bir insanda 
zihinsel işlev alanlarından 
en az ikisinin bozulması, 
bu bozulmanın o zihinsel 

alanların daha önceki 
düzeylerine kıyasla anlamlı 

bir kötüleşme ifade etmesi ve 
günlük yaşamı etkileyecek 

kadar ağır düzeyde olmasıdır.
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eSLeNMeYİ “Anne karnın-
da başlayarak yaşamın son-
landığı ana kadar devam 
eden yaşamın vazgeçilmez 
bir ihtiyacı” olarak tanımla-

yan Hastanemiz Genel Cerrahi Uzmanı 
Opr. Dr. Başar Aksoy, “Beslenme, in-
sanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve 
üretken olarak uzun süre yaşaması için 
gerekli olan besin öğelerini yeterli ve 
dengeli miktarda alıp vücutta kullana-
bilmesidir. Karın doyurmak, açlığı bas-
tırmak, canının çektiği şeyleri yemek 
veya içmek değildir” dedi.

YAşAM KALİTeSİNİ
OLUMSUZ eTKİLİYOR

Obezitenin besinlerle alınan enerjinin 
(kalori) harcanan enerjiden fazla olma-
sı ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak 
depolanması (yüzde 20 veya daha faz-

Şişmanlık
kader değildir
Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında 
yer almaktadır. Genel olarak bedenin yağ kütlesinin 
yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy 
uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin 
üstüne çıkmasıdır. 

B

Opr. Dr. Başar aKsoY

Genel Cerrahi Uzmanı
Obezite ve Metabolik 
Cerrahi Merkezi

Tedavi edici etkinliklerinin 
başarısı ile ilgili olarak 

elimizde yeterince yüksek 
düzeyde kanıt vardır. Dolayısı 
ile hem kilo kaybında başarı 
hem bu kilo kaybının uzun 
dönemde devam etmesi, 
şeker-tansiyon gibi ikincil 

rahatsızlıkların giderilmesi, 
yaşam kalitesinde artma 

ve hem de yaşamı uzatmak 
açısından bariatrik cerrahi en 

etkin tedavidir. 



la) sonucu ortaya çıktığını belirten 
Opr. Dr. Aksoy, yaşam kalitesini ve 
süresini olumsuz yönde etkileyen bir 
hastalık olarak kabul edildiğini söy-
ledi.

Obezitenin Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından “Sağlığı bozacak 
ölçüde vücutta aşırı yağ birikme-
si” olarak tanımlandığını kaydeden 
Opr. Dr. Aksoy, “Ülkemizde diğer 
ülkelerde olduğu gibi obezite görül-
me sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. 
Sağlık Bakanlığı’nca yapılan ‘Türki-
ye Beslenme ve Sağlık Araştırması-
2010’ön çalışma raporuna göre 
Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde 
yüzde 20.5, kadınlarda yüzde 41.0 
ve toplamda da yüzde 30.3 oranın-
dadır” diye konuştu.

OBeZİTe NASıL SAPTANıR?

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite 
sınıflandırmasının esas alındığını ve 
obeziteyi belirlemek için yaygın ola-
rak Beden Kitle İndeksinin (BKİ) kul-
lanıldığını anlatan Opr. Dr. Aksoy, 
şunları kaydetti:

“BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), 
boy uzunluğunun (m cinsinden) ka-
resine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle 
elde edilen bir değerdir. BKİ boy 
uzunluğuna göre vücut ağırlığının 
tahmin edilmesinde kullanılmakta, 
vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi 
vermemektedir.”

NeDeN OBeZİTe ceRRAHİSİ?

Aşırı şişmanlığı gidermek amacı ile 
yapılan cerrahi girişimlere obezite 
cerrahisi (Bariatrik cerrahi) denildi-
ğine vurgu yapan Opr. Dr. Aksoy, bu 
tedaviye ilişkin şunları paylaştı: 

“Tedavi edici etkinliklerinin başarı-
sı ile ilgili olarak elimizde yeterince 
yüksek düzeyde kanıt vardır. Do-
layısı ile hem kilo kaybında başarı 
hem bu kilo kaybının uzun dönemde 
devam etmesi, şeker-tansiyon gibi 
ikincil rahatsızlıkların giderilmesi, 
yaşam kalitesinde artma ve hem de 

yaşamı uzatmak açısından bariatrik 
cerrahi en etkin tedavidir. Obezite 
cerrahisi, uzun süredir tıbbi diyet, 
egzersiz gibi kilo verme yöntemlerini 
deneyen ancak başarılı olamayan, 
beden kitle indeksi 30-35’in üzerinde 
olan kişilere uygulanabilir.”

OBeZİTe ceRRAHİSİ İÇİN 
KİMLeR UYGUN ADAY 
OLABİLİR?

Opr. Dr. Aksoy, uzun süredir tıbbi 
diyet, egzersiz gibi kilo verme yön-
temlerini deneyen ancak başarılı 
olamayan, beden kitle indeksi 30-
35’in üzerinde olan kişilerin bu ame-
liyatlar için uygun aday olabileceği-
ni kaydetti.

İNTRAGASTRıK BALON
(MİDe BALONU)

Mide Balonu nedir?
 
Opr. Dr. Aksoy, bu yöntemin ABD 
Metropolitan Hayat Sigortasının 
1983 yılındaki kilo tablosuna göre, 
normal kilosunun yüzde 40 üzerinde 
olanlar ve diğer kilo kaybetme prog-
ramlarında başarısız olan kişilerde 
endoskopik olarak uygulanabilen 
geçici bir kilo kaybı yöntemi olduğu-
nu söyledi.  

Mide Balonu sistemiyle
ne kadar kilo kaybı olur?

Mide Balonu sisteminde diyet 
ve davranış tedavisinin mutlaka 
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18.5 kg/m2’nin altında ise  zayıf
18.5-24.9 kg/m2 arasında ise  normal kilolu
25-29.9 kg/m2 arasında ise  fazla kilolu
30-34.9 kg/m2 arasında ise  I.Derece obez
35-39.9 kg/m2 arasında ise  II.Derece obez
40 kg/m2 üzerinde ise  III.Derece morbid obez

BKİ Değeri Durumunuz



beraber uygulanması gerektiğini 
ifade eden Opr. Dr. Aksoy, “Ne 
kadar kilo vereceği kişiye göre 
değişmektedir. Ortalama kilo 
kaybı 6 aylık dönem içerisinde 
fazla kilonun yüzde 35-65 oranında 

kaybedilmesidir” dedi.

Mide Balonu sisteminin 
komplikasyonları nelerdir ? 

Opr. Dr. Aksoy, sistemin olası komp-

likasyonları hakkında şu bilgiyi ver-
di: “Gastrointestinal sistem kompli-
kasyonları; mide bulantısı, kusma, 
ülser, kanama, ağrı, perforasyon, 
balon enfeksiyonu, balonun kendili-
ğinden inmesi ve barsak obstürüksi-
yonu yapması oldukça nadir görül-
mektedir.”

Mide Balonu yerleşimi 
endikasyonları 

Tedavide izlenecek yöntem hakkın-
da da bilgi veren Opr. Dr. Aksoy, 
“18-65 yaş arası Vücut Kitle İndeksi 
(VKİ)>30 kg/m2 veya VKİ 27-30 kg/
m2 olup, yandaş hastalıkların bulun-
ması (hipertansiyon, iskemik kalp 
hastalığı, diabetes mellitus, uyku 
apne sendromu, eklem rahatsız-
lıkları) Elektif obezite cerrahisi için 
yüksek risk taşıyan süper morbid 
obez hastalarda (VKİ>50 kg/m2), 
anti obezite cerrahi tedavi öncesi” 
diye konuştu.

Mide Balonu yerleşimi
kontrendikasyonları 

Opr. Dr. Aksoy, mide balonu yerle-
şiminin “Gastrik ülser, ciddi özofajit 
(grade III-IV), geniş hiatal herni (>5 
cm), Özofagus ve mide anomalisi, 
gebelik” gibi durumlarında sakınca-
lı olacağını ifade etti. 

Mide Balonu yapısal özellikleri 

Mide balonunun serum fizyolojik 
(yüzde 0.9 NaCl) ile doldurulan si-
likon bir balon olduğunu bildiren 
Opr. Dr. Aksoy, balonun X grafide 
radyo-opak valvi sayesinde görün-
tülenerek ayarlanabileceğini, kes-
kin kenarları olmadığını ve mide 
içerisinde serbestçe dolaşabilece-
ğini kaydetti.

TÜP MİDe

Bu ameliyatta midenin büyük kena-
rının dikey olarak kesilip çıkartılarak 
150 - 200 ml arasında hacme sahip 
bir mide tüpü oluşturulduğunu söy-
leyen Opr. Dr. Aksoy, bu uygula-
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UYGULAMA PROSEDüRü 
Tüm hastalara işlemden 6 saat önce aç kalmaları istenir 
ve işlemden önce damar yolu açılarak 5 mg dormicum ile 
sedasyon sağlanır. Ayrıca Diprivan kullanılarak, hastanın 
rahatlaması sağlanır.(Anestezi uzmanı tarafından)
· Mide Balonu uygulamasından önce gastroskopi yapılarak, üst 
gastrointestinal sistem değerlendirilir.
· Kontraendikasyon yoksa balon xylocaine jelle 
kayganlaştırılarak, yumuşakça özofagustan mideye doğru itilir.
· Balon midede iken endoskopi ile bakılır ve balonun alt 
özofagus kavitesinin altında olduğundan emin olunur.
· Balon içerisindeki tel gayt çıkartılır ve balon yüzde 0.9 NaCl 
içerisine metilen mavisi konarak minumum 400 cc, maksimum 
700 cc ile şişirilir.
· Şişirilmiş balondaki vakum sistemi çekilerek balonun mide 
içerisinde serbest kalması sağlanır ve işlem tamamlanır. 
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mada iki mekanizma ile kilo kaybı 
olduğunu ifade etti.

1. Kısıtlayıcı etki
 
Opr. Dr. Aksoy bu yöntemde, mide 
hacminin küçültülmesi ile mekanik 
bir kısıtlanma ve mide hareketleri-
nin azaltılmasına bağlı kilo kaybı 
meydana geldiğini kaydetti.

2. endokrin etki

Çıkartılan mide bölümünden sal-
gılanan ve açlık hormonu olarak 
tanımlanan GHRELİN hormon se-
viyesinde düşme sağlanarak tok-
luk hissinin gerçekleştiğini belir-
ten Opr. Aksoy, “Ghrelin midenin 
fundus denilen üst parçasındaki 
hücrelerce salgılanan bir peptid 
proteindir. Beyindeki iştah artırı-
cı bölgenin kuvvetli bir uyaranıdır. 
Tüp mide ameliyatında Ghrelin 
üretilen midenin fundus bölgesi çı-
kartıldığından iştah da azalmış olur 
ve kilo kaybına katkıda bulunur” 
diye konuştu.

Tüp Mide ameliyatından 
sonra vitamin kullanılması 
gerekli midir?
 
Bu uygulamanın mide hacmini kı-
sıtlayıcı bir işlem olduğu için bağır-
saktaki besin emiliminde bir prob-
lemle karşılaşılmayacağını anlatan 
Opr. Dr. Aksoy, “Ancak bazı vita-
minlerin emilimi için mide parietal 

hücrelerinden salgılanan aside 
ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla 
hastaların ameliyat sonra-
sında Demir ve B12 vitamini 
takviyesi almaları gerekmek-
tedir” dedi. 

Tüp Mide ameliyatının
riskleri nelerdir? 

Tüm ameliyatlar için geçerli 
olan kanama, organ yara-
lanması, solunum prob-
lemleri, emboli gibi çok 
düşük oranlarda komp-
likasyonların burada 
da geçerli olabileceği-
ni anımsatan Opr. Dr. 
Aksoy, “Tüp mide ame-
liyatına özel komplikas-
yon ise midenin kesilip 
dikilen kısmından (zımba 
hattı) gerçekleşebilen ka-
çaklardır ve bazen ikinci 
bir müdahale gerektirebilir” 
uyarısını yaptı. 

Tüp Mide ameliyatının 
kilo kaybı sonuçları?
 
Tüp mide uygulanan 
hastaların, 1-2 yıllık 
dönemde fazla ki-
lolarının yüzde 60-
70’ni kaybetmeleri-
nin mümkün olduğunu 
kaydeden Opr. Dr. Aksoy, üç 
yılda kaybedilen fazla kiloların 
Gastrik Bypass ameliyatı sonra-
sında kaybedilen kilolara yakın 
olduğu gösteren çalışmaların mev-
cut olduğunu söyledi.  

Tüp Mide ameliyatından 
sonra başarı garanti midir? 
Tekrar kilo alınır mı?
 
Tüp mide ameliyatından sonra 
mide tüpünün zamanla genişleme-
si halinde yeniden kilo alımının gö-
rülebileceğine dikkati çeken Opr. 
Dr. Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüp mide ameliyatının esas etkisi 
kısıtlayıcı etkidir; yani gıda alımının 

Ülkemizde diğer ülkelerde 
olduğu gibi obezite 
görülme sıklığı gün 

geçtikçe artmaktadır. 
Sağlık Bakanlığı’nca 

yapılan ‘Türkiye Beslenme 
ve Sağlık Araştırması-

2010’ön çalışma raporuna 
göre Türkiye’de obezite 
sıklığı erkeklerde yüzde 

20.5, kadınlarda yüzde 41.0 
ve toplamda da yüzde 30.3 

oranındadır.
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azaltılması temeldir. Ancak sıvı ve 
yüksek kalorili gıdalarla beslenme 
durumunda etkisi azalabilir. Bu du-
rumda tüp mide ameliyatı Gastrik 
Bypass veya BPD/DS gibi bir başka 
obezite ameliyatına geçiş yapılma-
sı mümkündür. Bu ikinci girişim de 
gene laparoskopik olarak yapılabi-
lir.” 

GASTRİK BYPASS

Gastrik Bypass nedir?
 
Bu uygulamada ilk olarak mide hac-
minin küçültüldüğünü bildiren. Dr. 
Aksoy, dolayısıyla hastanın alabile-
ceği yiyecek miktarının azaldığını, 
ikinci olarak besinlerin emiliminin 
ince bağırsakta katedilen yol kısal-
dığı için azaldığını kaydetti. 

Gastrik Bypass tipleri nelerdir?
 
1. Roux en Y Gastrik Bypass 
2. Mini Gastrik Bypass

Riskler nelerdir?
 
Bu işlemde diğer bir çok abdominal 
ameliyatlarda görülebilen risklerin 

görülebileceğini vurgulayan Opr. 
Dr. Aksoy, bu riskleri şöyle sıraladı:

“Kanama, enfeksiyon, ameliyat 
sonrası ileus (bağırsak tıkanıklığı), 
herni (fıtık) ve genel anestezi komp-
likasyonları görülebilir. En ciddi risk 
mide ile ince barsak arasındaki 
bağlantıda oluşabilecek kaçak (sı-
zıntı) ve bunun sonucunda oluşabi-
lecek ikinci bir ameliyattır. İlave bir 
takım cerrahi riskler obeziteye bağlı 
olarak artmaktadır. 
Ayaklarda ve akciğerde kan pıh-
tısı oluşumu (emboli) ve kardiak 

problemler görülebilir. Bu ameliyatı 
geçiren hastaların yüzde10-15’i yu-
karıdaki komplikasyonların bazıla-
rını yaşar. Genel olarak daha ciddi 
komplikasyonlar nadirdir ve sık gö-
rülenler kabul edilebilir ve tedavi 
edilebilir olanlardır.”

Ne KADAR KİLO KAYBeDeRİM?
 
Kilo kaybının kademeli olarak en 
hızlı ilk aylarda olmak üzere gerçek-
leştiğini söyleyen Opr. Dr. Aksoy, 
maksimum kilo kaybı için 1.5-2 yıl 
gerekebileceğini, fazla vücut ağırlı-
ğının yüzde70-80’inin bu süre içeri-
sinde kaybedilebileceğini kaydetti. 

BU YÖNTeMLeRDeN 
HANGİLeRİ şU AN 
KULLANıLMAKTA YA DA 
TeRcİH eDİLMeKTe?

Şu an dünya üzerinde mide ke-
lepçesi ve mide katlama yöntemi-
nin terkedildiğini ifade eden Opr. 
Dr. Aksoy,  “Çünkü bu yöntemlerin 
teknik olarak sadece mide hacmi-
ni azaltdığı için uzun vadede kilo 
vermede istenilen sonuçlar elde 
edilememekte, ayrıca bu ameliyat 
teknikleri sonrası görülen kompli-
kasyonların fazla olması bu iki tekni-
ğin popülaritesini azaltmıştır” dedi.

HASTANeMİZİN OBeZİTe 
ve MeTABOLİK ceRRAHİ 
MeRKeZİ’NDeKİ 
UYGULAMALAR NeLeRDİR?

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin 
yıllardır Gaziantep ve bölgeden ge-
len hastalarda başarılı operasyon-
lara imza attığını söyleyen Opr. Dr. 
Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Hastanemiz bünyesinde kurduğu-
muz obezite ve metabolik cerrahi 
merkezimizde intra gastrik balon 
(mide balonu), sleeve gastrektomi 
(tüp mide) ve gastrik by-pass ame-
liyatlarını uygulamaktayız. Bu tek-
nikler sayesinde zayıflattığımız ve 
sağlıklarına kavuşan hastalarımız 
şişmanlığın bir kader olmadığını gö-
rüyorlar.”
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Obezite dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birisidir ve her yıl dünyada 
obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetmekte-
dir. Yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, astım, diyabet, bağırsak, meme 
ve prostat kanseri obeziteyle ilişkilendirilen hastalıklardan sadece birkaçıdır.

ASTANeMİZ Beslenme 
ve Diyet Uzmanı A. Ceren 
Akmurat, obeziteyi belir-
lemek için Dünya Sağlık 
Örgütü’nün obezite sınıf-

landırılması kullandığını ve genellikle 
Beden Kitle İndeksi ile ölçüm yaptığını 
belirterek, “Beden kitle indeksi, kilog-
ram olarak ağırlığın, metre cinsinden 
boy uzunluğunun karesine bölün-
mesiyle elde ediliyor. Morbid obezi-
te (Yüksek düzeydeki şişmanlık) ise, 
BKİ’nin 40 kg/m2’den fazla olması du-
rumudur” dedi.

Akmurat, morbid obezitenin yani has-
talık düzeyindeki şişmanlığın oluşu-
munda kalıtımsal, davranışsal, sos-
yal, kültürel ve çevresel etkenlerin 
bulunduğunu, sağlıkla ilintili bedensel 

ve ruhsal sorunlar yaratan çok neden-
li bir hastalık olduğunu ifade etti.

DÜZeNLİ DİYeT ve
eGZeRSİZ şART

Obezite cerrahisinin beden kitle in-
deksi 35 ve üzeri olan, uzman dene-

H

ceren AKMURAT

Beslenme ve
Diyet Uzmanı

Obezite cerrahisi
sonrası beslenme

Obezite cerrahisini bir kür 
ya da diyet gibi görmeyin. 

Edineceğiniz bu sağlıklı 
beslenme alışkanlıkları 

bundan sonra sizin yeni yaşam 
biçiminiz olacak. Bu görüşün 

aynı zamanda aileniz ve 
arkadaşlarınız tarafından da 

benimsenmesini sağlayın.



timinde tıbbi beslenme, egzersiz ve 
medikal tedavi gibi yöntemlerle za-
yıflayamayan hastalara önerildiğini 
kaydeden Akmurat,  şöyle devam 
etti:

“Aynı zaman beden kitle indeksi 30 
üzerinde olan, yüksek tansiyon, di-
yabet, uyku apnesi gibi hastanın ya-
şam kalitesini ve süresini etkileyen 
hastalara da önerilmektedir. Ancak 
obezite ameliyatlarından sonra has-
taların düzenli olarak bir diyet ve 
egzersiz programını izlemeleri öne-
riliyor ve cerrahinin başarısı hasta-
nın bu düzene uyumu ile bağlantılı 
kabul ediliyor. Bu koşullara uyan 
tüm hastalar çok hızlı bir şekilde 
kilo veriyor. Yaklaşık 1-1.5 yıl içinde 
hedeflenen kiloya ulaşarak yeni bir 
hayata da adım atıyorlar.”

SAĞLıK SORUNLARı 
DÜZeLİYOR

Akmurat, obezite cerrahisiyle hasta-
ların sağlık durumlarında düzelme-
ler sağlanabildiğini vurgulayarak 
bunları şöyle sıraladı:
 
• Yüksek tansiyon düzeliyor. Has-
taların yüzde 70’i tansiyon ilaçlarını 
tamamen kesebiliyorlar.
• Kan kolesterolü düzelir. Hastala-
rın yüzde 80’inde kolesterol seviye-
lerinin düştüğü bildirilmiş. Ameliyat-
tan 2-3 ay sonra değerler normale 
dönebiliyor.
• Kalp hastalığı riski düşüyor.
• Tip II diyabet tanısı almış 
hastaların çok azının ilaç 
almasına gerek kalabili-
yor.
• Diyabet sınırındaki has-
talar, genellikle tamamen 
düzeliyor.
• Astım atakları büyük 
oranda azalıyor, bazı hasta-
larda tamamen düzeliyor.
• Solunum problemleri ame-
liyattan sonraki birkaç ay içinde 
düzeliyor. Pek çok hasta solunum 
problemleri yüzünden bırakmak zo-
runda kaldıkları aktivitelere ve nor-
mal rutinlerine dönebiliyorlar.
• Uyku apnesi sendromu gibi obe-
ziteyle ilişkili uyku bozuklukları orta-

dan kalkıyor.
• Asit reflü hastalığı ortadan kalkı-
yor.
• Bu metotlarla sağlanan kilo kaybı, 
kurallara uyulmak kaydıyla, kalıcı 
oluyor.

BeSLeNMe PROGRAMı
ÇOK ÖNeMLİ

Obezite cerrahisinin başarısında, 
hastanın yeni yaşam tarzını be-
nimsemesi, metabolizma 
ve endokrinoloji uz-
manlarıyla iş-
birliği içinde 
oluşturu -

lan diyet programına uyması gerek-
tiğinin altını çizen Akmurat, hastanın 
gerektiği takdirde besin, vitamin ve 
mineral takviyelerini düzenli olarak 
kullanmasının büyük önem taşıdığı-
nı kaydetti.

Akmurat, her hastaya özel bir 
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Öğünlerden 30 dakika öncesi ve 45- 60 dakika sonrasına kadar sıvı 
alınmamalı. Bu süreçte sıvı alımı çok küçük olan mide hacminin 
çok daha çabuk dolup alınması gereken vitamin ve proteinin 
yeterince alınmamasına sebep olur. Katı ve sıvı bir arada alınınca 
mide çok çabuk dolacağından kusma hissi ya da midede ağrı 
oluşur. Uzun vadede ise midenin genişlemesine, acıkma hissinin 
sadece katı yiyeceğin bir öğünden çok daha çabuk gelmesine 
sebep olur çünkü sıvının itici gücü önce midede torbalanma yapar 
ardından ise besinin mideyi daha çabuk terk etmesini sağlar.
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program oluşturulsa 
da, obezite sonrası 
beslenmede temel 
olarak önem taşıyan 
ilkelere değinerek, 
şunları anlattı:

“Protein bundan 
sonraki beslenme 

programında en önem-
li besin maddesi olacak. 

Günde yaklaşık 80-100 gr 
protein kaynağı alınması 
gerekiyor (1 porsiyon tavuk, 
hindi, balık ya da 1 porsiyon 
az yağlı peynir gibi).

Öğün atlamamaya özen gös-
terilmeli. Günde 3 ana öğün 
tüketilmeli. Buna ek olarak 
2-3 de ara öğün tüketilme-
si yerinde olacaktır. Böylece 
mide aşırı dolmaz ve metabo-
lizma daha hızlı çalışır. Yemek-
ler hem küçük porsiyonlar ha-
linde hem de küçük parçalara 
bölünmüş halde hazırlanmalı. 

Çok fazla yemek yemeyi önlemek 
için küçük tabaklar ve küçük çatal 

– kaşıklar kullanılmalı, yiyecekler 
çok yavaş yenilmesi ve iyice çiğ-

nenmeli, öğün süresi minimum 30 
dakika olmalı.”

Besinler tüketilirken çok sıcak veya 
çok soğuk olmamasına dikkat edilmesi 

gerektiğini vurgulayan Akmurat, şunları 
söyledi: 

“Öğünlerden 30 dakika öncesi ve 45- 60 
dakika sonrasına kadar sıvı alınmamalı. 
Bu süreçte sıvı alımı çok küçük olan mide 
hacminin çok daha çabuk dolup alınma-
sı gereken vitamin ve proteinin yeterince 
alınmamasına sebep olur. Katı ve sıvı bir 
arada alınınca mide çok çabuk dolaca-
ğından kusma hissi ya da midede ağrı 

oluşur. Uzun vadede ise midenin geniş-
lemesine, acıkma hissinin sadece katı yi-
yeceğin bir öğünden çok daha çabuk gel-
mesine sebep olur çünkü sıvının itici gücü 
önce midede torbalanma yapar ardından 
ise besinin mideyi daha çabuk terk etme-
sini sağlar.”

İlk 10 günlük süreçte1,5 lt su tüketilmesi 
gerektiğini anımsatan Akmurat, şöyle ko-
nuştu:

“Bunu tamamlamak için ortalama 15 da-
kikada bir 30 cc olarak sıvı alınması hem 
yeterli olacaktır hem de hastayı zorlama-
dan günü yeterli su miktarı ile tamamla-
masını sağlayacaktır.

Proteinle birlikte bol lif almak hem ameli-
yat sonrasında gözlenebilen kabızlık açı-
sından hem de kalitesiz şekerlerin emili-
mini azaltması bakımından önemlidir.  Bu 
amaçla her porsiyon en az 3 gr lif içerme-
lidir.

Gazlı ve kabarcıklı içecekler ise ameliyat 
sonrası erken dönemde yasaktır. Alkol de 
ameliyat sonrasında en az dört ay süre ile 
hiç alınmamalı ve bunun sonrasında da 
ameliyat olan istiyorsa makul miktarlarda 
tüketilmelidir.”

AMeLİYATTAN
HeMeN SONRA

“1-2 hafta süreyle sıvı berrak-düşük şeker 
diyeti yapılacağını belirten Akmurat, ame-
liyattan sonraki süreci şöyle dile getirdi:

“Su, çay, meyve çayları, taze meyve su-
ları, tanesiz kompostolar, tavuk veya et 
suyu çorbalar tüketilebilir. Hastanın halen 
yumuşak veya katı gıda almasına izin ve-
rilmez. Katı gıdalar ameliyat sonrası stap-
ler hattının açılmasına ve kaçağa neden 
olabilirler. Aynı şekilde sıvı gıdalar, düşük 
kalorili ve az yağlı çorbalar,  protein içe-
cekleri alınabilir. Bu dönemde protein 

Obezite ameliyatlarından sonra hastaların düzenli olarak 
bir diyet ve egzersiz programını izlemeleri öneriliyor ve 

cerrahinin başarısı hastanın bu düzene uyumu ile bağlantılı 
kabul ediliyor. Bu koşullara uyan tüm hastalar çok hızlı bir 

şekilde kilo veriyor. Yaklaşık 1-1.5 yıl içinde hedeflenen kiloya 
ulaşarak yeni bir hayata da adım atıyorlar.



Günde yaklaşık 80-100 gr 
protein kaynağı alınması 

gerekiyor (1 porsiyon tavuk, 
hindi, balık ya da 1 porsiyon 

az yağlı peynir gibi). 
Öğün atlamamaya özen 

gösterilmeli. Günde 3 ana 
öğün tüketilmeli. 

içerikli beslenme destekleri öneri-
lir.”
        
15-30 GÜN BeSLeNMe

Hastanın 15. gün itibariyle aşama 
aşama püre gıdalara ve katı kahval-
tı öğünlere başlayabileceğini ancak 
katı sıvı gıda ayırımına da dikkat et-
mesi gereken bir döneme girdiğini 
söyleyen Akmurat, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

Hasta bu dönemde terbiyeli çorba-
lara başlayabilir. Dana eti, kuzu, 
tavuk, hindi, balık suyuna çorba-
ları unsuz yoğurt, yumurta, süt ile 
terbiyeleyebilir. Ev tarhanası, taze 
fesleğenli sütlü domates çorbası, 
rondolanıp süzülmüş zerdeçal ve 
kimyonla pişirilmiş et suyu çorbalar 
gibi daha kıvamlı çorbalar da tüke-
tebilir.
 
Beslenme programına gelince, kah-
valtıda rafadan haşlanmış yumurta, 
labne peyniri, süzme peynir, az tuzlu 
zeytin ezmesi yiyebilir. Bu kahvaltılık 
çeşitlerinin hepsini bir günde değil 
de her gün biri denenmelidir. 16. 
gün yarım rafadan yumurta, 17. gün 
bir yemek kaşığı labne peyniri gibi 
katı gıda ile yapılan kahvaltılara ya-
vaş yavaş başlanmalıdır. İlk 15 gün-
de yapılan çorbaların içine konulan 
et ve sebzeyi rondolayarak pişirilen 
suyundan 1 bardak içilmelidir. 

16. gün bir yemek kaşığı, 17. gün iki 
yemek kaşığı, 18. gün üç yemek ka-
şığı ekleyerek yavaş yavaş tahin 
kıvamına getirilir. Ortalama 20 
gün itibariyle patates püresi kı-
vamını elde ettikten sonra kızart-
ma, unlu, yağlı pirinç ve bulgurlu 
olmadıktan sonra evde pişen 
yemekler rondodan geçiri-
lerek yenilebilir. 16. gün iti-
bariyle vücuda gerekli olan 
karbonhidrat da beslenme 
planına eklenmeye başlan-
malıdır.”

30-45 GÜN BeSLeNMe

İyileşme sürecinde beslenmenin 
dikkat gerektirdiğinin altını çi-

zen Akmurat, “Artık yavaş yavaş her 
şeyden az az ve çatalla ezerek ye-
nilmelidir. Ancak sirkeli, konserve, 
kızartılarak pişirilmiş, unlu, pirinçli, 
bulgurlu gıdalardan yine de bu dö-
nemde de uzak durulmalıdır. Fırın-
da ya da yağsız tavada ızgarada 
pişirilmiş yumuşak et, balık, tavuk 
köftelerini ilk seferde belki sadece 
yarım köfteden başlayarak azar 
azar midenin vereceği tepkiyi öl-
çerek yeme yemelidir. Hasta yavaş 
yavaş ve düzenli olarak normal bir 
diyete geçebilir. Etler, yumurta, seb-
zeler ve tahıllar tüketilebilir” şeklin-
de konuştu.

SAĞLıKLı BeSLeNMe 
ALışKANLıĞı eDİNİN

“Diyet kişinin tolerans düzeyine göre 
farklılıklar gösterebilir” diyen Akmu-
rat, buna göre bazı gıdaların eklen-
mesi veya çıkarılmasının mümkün 

olabileceğini kaydetti.
 
Ameliyattan önce ve sonra hasta-
nın belli oranda, düzenli egzersiz 
programına hazır olması gerektiğini 
ifade eden Akmurat, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bu egzersiz programı 
beklenmesi gereken kilo kaybını 
arttırır ve tekrar kilo almayı engeller. 
Sonuçta; temelde bir morbid obezin 
bariatrik bir ameliyat geçirmiş ol-
ması bunun sonrasında sağlıklı di-
yet ve egzersiz yapma gerekliliğini 
tabi ki ortadan kaldırmaz.

Aslında cerrahinin uzun dönemdeki 
başarısı ameliyat sonrasında size 
önerilen diyet ve egzersizle ilgili ku-
rallara ne kadar uyduğunuza sıkı sı-
kıya bağlıdır. Obezite cerrahisini bir 
kür ya da diyet gibi görmeyin. Edi-
neceğiniz bu sağlıklı beslenme alış-
kanlıkları bundan sonra sizin yeni 
yaşam biçiminiz olacak. Bu görüşün 
aynı zamanda aileniz ve arkadaşla-
rınız tarafından da benimsenmesini 
sağlayın.”
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KRaBa evliliklerinin fark-
lı derecelerde karşımı-
za çıktığına dikkat çe-
ken Hastanemiz Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 

Uzmanı Opr. Dr. Engin Palaz, “Ül-
kemizde akraba evliliği denince 
sıklıkla kardeş çocuklarının evliliği 
gözleniyor. Yani hala-dayı çocuk-
ları veya amca çocuklarının evliliği 
gibi. Bu, birinci derece yakınlık ola-
rak kabul ediliyor” dedi.

HASTALıKLı GeN
ORTAYA ÇıKAR

Akraba evliliklerinin çocuklarda 
kalıtsal hastalıklara sebep oldu-
ğunu belirten Opr. Palaz, “Akraba 
evliliği demek genetik olarak yakın 
olanların daha da yakınlaşması, 

Akraba
   evlilikleri
Akraba evliliği aynı soydan gelen iki kişinin 
evlenmesi anlamına gelir. Akraba evliliği 
toplumumuzda birçok ülkede olduğu gibi ciddi 
bir tıbbi sorundur. Genetik hastalıkların sıklığını 
olumsuz etkilemesi nedeniyle üzerinde önemle 
durulması ve tartışılması gerekir.

a

Opr. Dr. engin PALAZ

Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı

Ailede bilinen bir hastalık 
yok ise nispeten düşük 

olasılıklar söz konusudur. 
Tesadüfen oluşan 

bozukluklar, bizim mutasyon 
dediğimiz durumlar herkes 

için geçerlidir. Olağan yüzde 
3’lük olasılık varken yüzde 
5’e çıkarmak yerine akraba 
evliliklerinden uzak durmak 

yerinde olacaktır.
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gen denilen bilgi havuzunun ortaklığı 
anlamına geliyor. İki üreme hücresi 
birleştiğinde ortak bilgileri kendi ya-
pısından alacaktır. Eğer o ortak bilgi-
ler içinde sağlıksız bir yapı,hastalıklı 
bir gen varsa ortaya çıkma olasılığı 
elbette daha fazla olacaktır. Akraba-
lık derecesi bu benzerlikleri bir araya  
getirme şansını biraz daha arttıra-
caktır” diye konuştu.

“Tıpta kabul edilen, tüm evlilikler için 
geçerli olan, herhangi bir anormallik 
olma olasılığı yüzde 3 kadardır” di-
yen Opr. Dr. Palaz,  bebeklerde yüz-
de 3 oranında anormallik görülme-
sinin beklenen bir durum olduğunu 
kaydetti.

Bu olasılığın büyük küçük bütün 

anormallikleri kapsayabileceği-
ni anlatan Opr. Palaz, akra-
ba evliliklerinde bu oranın 
yüzde 4,5-5 oranına çıktığına 
vurgu yaptı.

Bu oranın normalin yaklaşık 
2 katına karşılık geldiğine 
dikkat çeken Opr. Dr. Pa-
laz, şöyle devam etti:

“Akraba olmayan bir kişi 
ile evlilikte bu oran yüzde 3 
iken akraba evliliğinde yüzde 
5’e çıkabilmektedir. Eğer ailede 
bilinen bir gen hastalığı (Örneğin Fe-
nilketonuri öyle bir hastalıktır), anne 
ve babada taşıyıcılık varsa hastalı-
ğın çocuklarda görülme şansı yüzde 
25’tir. Bu olasılığın akraba evliliğiyle 
doğrudan ilişkisi olması gerekmez, 
zaten gen bozukluğu bilinmektedir.”

TAşıYıcıLıK Ne DeMeKTİR? 

Bir kişide aynı görevi gören 2 gen bu-
lunduğunu anımsatan Opr. Dr. Palaz, 
herhangi bir enzimin oluşumunda 
anne ve babadan geçen iki genin et-
kin olduğunu söyledi. 

“Bu genlerden biri bozuk olur yani 
çalışmazsa o enzimin görevi eksik 
olur” diyen Opr. Dr. Palaz, şu değer-
lendirmeyi yaptı:

“Eğer enzimin görevi çok önemliyse 
yaşam kalitesini etkileyebilir ama 
öldürmez. Belki de hiç farkedilmez. 
Ama iki gende bozuksa işte o zaman 
hastalık ortaya çıkar. Böyle tek gen 
bozuk iken yaşamı fazla etkileme-
yen duruma taşıyıcılık denir. Has-
talık açık olarak yoktur, fakat bozuk 
gen taşınmaktdır. Bu kişi kadın veya 
erkek aynı bozuk genli birisiyle ev-
lenirse çocuklarında hastalık çıkma 
olasılığı yüzde 25 gibi yüksek bir ola-
sılığa erişir. İşte akraba evliliklerinde 
taşıyıcılık biliniyorsa hastalık riskinin 
fazla olacağını bilmek gerekir”.

Akraba evliliği demek genetik 
olarak yakın olanların daha 

da yakınlaşması, gen denilen 
bilgi havuzunun ortaklığı 

anlamına geliyor. İki üreme 
hücresi birleştiğinde ortak 
bilgileri kendi yapısından 

alacaktır. Eğer o ortak 
bilgiler içinde sağlıksız 

bir yapı,hastalıklı bir gen 
varsa ortaya çıkma olasılığı 
elbette daha fazla olacaktır. 

Akrabalık derecesi bu 
benzerlikleri bir araya  

getirme şansını biraz daha 
arttıracaktır.

Eşlerin kan gruplarıyla uygunsuzluk olmaması akraba evliliklerinde 
hiçbir sorun olmayacak anlamına gelmez. Kan grupları en fazla Rh 
uygunsuzluğunda dikkat edilmezse sorun olur. Kan uyuşmazlığının 
akraba evlilikleri ile bir ilgisi yoktur. 
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İKİ BOZUK GeN
ÖLÜMcÜL OLABİLİR

Kansızlık olarak bilinen Talasemi 
veya Akdeniz Anemisi’nin de böyle 
bir hastalık olduğunu vurgulayan 
Opr. Dr. Palaz, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Taşıyıcılar pek sorun ya-
şamazalar ama iki bozuk gen bir 
çocukta bulunursa ölümcül olabilir. 
Eşlerin kan gruplarıyla uygunsuz-
luk olmaması akraba evliliklerinde 
hiçbir sorun olmayacak anlamına 
gelmez. Kan grupları en fazla Rh 
uygunsuzluğunda dikkat edilmezse 
sorun olur. Kan uyuşmazlığının ak-

raba evlilikleri ile bir ilgisi yoktur. 

Akraba evliliklerinde önemli olan 
gizli bozuk genin ortaya çıkış olası-
lığının artmasıdır. Herkesin bir gen 

haritasının çıkarılabileceği ileri 
yıllarda kimlerin evlenebileceği 

belki daha kolay olacak. Şim-
dilik Talasemi için bir rutin 
uygulama var.” 

HASTALıKLARA
SeBeBİYeT veRİYOR

Bazı hastalıkların çok fak-
törlü ve aynı ailelerde ortaya 

çıkma olasılıklarının da fazla 
olduğunu belirten Opr. Dr. 

Palaz, bunları şöyle sıra-
ladı: “(Kistik Fibrosis), 

(Orak Hücreli Anemi) 
gibi çekinik genlerin 
biraraya gelmesiy-

le oluşan hastalıklar 

hep aynı düşünceyle ailede ortaya 
çıkar. Örneğin şeker hastalığının 
bir kısmı böyledir. Hele BRCA1 -2  
mutasyonları olan meme kanseri 
aynı ailelerde çıkma olasılığı çok 
fazladır. Alzheimer de Akondroplazi 
(cam çocuk), kolon kanseri, ailesel 
hiperkollesterolemi gibi geni çekinik 
değil de baskın olan hastalıklar aynı 
ailelerde çok görülür. Yine bazı ai-
lelerde sadece erkek çocuklarında 
Duchenne tipi kas hastalığı ve he-
mofili gibi hastalıklar oluşur.”

AKRABA evLİLİĞİNDeN
uZaK DuRuLMaLI

Akraba evliliklerinde ailelere gene-
tik danışmanlık verilmesinin en iyi 
yaklaşım olacağını ifade eden Opr. 
Dr. Palaz, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “O ailede bilinen bir hastalık yok 
ise nispeten düşük olasılıklar söz 
konusudur. Tesadüfen oluşan bo-
zukluklar, bizim mutasyon dediği-
miz durumlar herkes için geçerlidir. 
Olağan yüzde 3’lük olasılık varken 
yüzde 5’e çıkarmak yerine akraba 
evliliklerinden uzak durmak yerinde 
olacaktır.

Akraba evliliklerinde toplumumuzda 
sanırım en büyük etken dini etkenler 
olmaktadır. Dinen nikah düşüyor 

olması yeterli görülmektedir. Bu 
yüzden kardeş çocuklarının ev-

liliği azalmamaktadır. Miras 
veya varlık bölünmesinden 
kaçınma diğer bir neden 
olabilir. Bilimsel yaklaşım 
bize akraba evliliklerinin 
azaltılmasını önermekte-
dir.”

Eğer enzimin görevi çok önemliyse yaşam kalitesini 
etkileyebilir ama öldürmez. Belki de hiç farkedilmez. Ama 

iki gende bozuksa işte o zaman hastalık ortaya çıkar. Böyle 
tek gen bozuk iken yaşamı fazla etkilemeyen duruma 

taşıyıcılık denir. Hastalık açık olarak yoktur, fakat bozuk 
gen taşınmaktdır. Bu kişi kadın veya erkek aynı bozuk 
genli birisiyle evlenirse çocuklarında hastalık çıkma 

olasılığı yüzde 25 gibi yüksek bir olasılığa erişir. İşte akraba 
evliliklerinde taşıyıcılık biliniyorsa hastalık riskinin fazla 

olacağını bilmek gerekir.
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URUN TAMPONU 
uYguLaMasI

Tıbbi tedavisi mümkün olma-
yan burun tıkanıklıklarında 

veya burun içi bir kitlenin varlığında 
burun ve sinüs cerrahisi uygulandığını 
kaydeden Hastanemiz Kulak Burun Bo-
ğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan 
Yıldırım, burun içi veya dışının kıkırdak 
ve kemik eğrilikleri sonucu oluşmuş 
hava tünellerindeki darlıkların cerrahi 
olarak tedavi edilebileceğini söyledi.

“Bu cerrahiler septoplati veya septo-
rinoplasti olarak adlandırılırlar” diyen 
Prof. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:

“Septoplastide burun içi, septorinp-
lastide hem burun içi hem de burun 
dışındaki kemik veya kıkırdak eğrilik-
leri düzeltilerek burundaki daralmış 
hava tünelleri açılır. Kronik sinüzitte 
sinüs boşluklarının burun içine açıldık-
ları kanallarda daralma ve tıkanmalar 
olur. Bu tıkanmalar sinüs salgılarının 
akmasına ve sinüs içine hava girmesi-

ne engel olarak devamlı bir enfeksiyon 
ortamı yaratır.

Ağızdan alınan ve burun içi yıkama 
sonrası buruna uygulanan ilaçlar ile 
sinüs kanallarının açılmadığı durum-
larda, cerrahi olarak bu kanallar ge-
nişletilir ve sinüslerin içleri boşaltılır. 
Kanalların yeniden daralmaması ve 
sinüs içlerinin dolmaması için bir süre 
daha burun içi yıkamaya ve ilaç kul-
lanımına devam edilir. Burun tıkanık-
lığının tek taraflı olduğu durumlarda 

Tamponsuz burun ve sinüs cerrahisi
neden daha konforlu
ve emniyetlidir?
Burun ameliyatı olmanız gerekiyor ama ameliyat sonrası kullanılan 
tamponların yarattığı sıkıntılar sizi tedirgin ediyor. Ancak korkmanıza gerek 
yok. Tamponsuz burun ameliyatlarının sağladığı konforla ameliyat sonrası da 
sizin için gayet rahat…

B

Prof. Dr. Altan YıLDıRıM

Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı

Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 

Altan Yıldırım, tamponsuz 
burun ve sinüs cerrahisinin 
daha konforlu ve emniyetli 

olduğunu belirtti.



ise kitle veya yabancı cisim varlığı 
düşünülmesi gerekir. Böyle durum-
larda tanı ve tedavi amaçlı cerrahi 
uygulanır.”

BURUN TAMPONU NeDİR
ve NİYe UYGULANıR?

Burun tamponunun esas olarak 
kanama kontrolü ve burun içi yapı-
şıklıkları engellemek için kullanıldı-
ğını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, “Bu 
tamponlar, burun içine bir süre için 
yerleştirilen pansuman malzemele-
ridir. Ancak kullanılan malzemenin 
cinsi ve süresi konusunda genel bir 
standart yoktur. Eskiden kullanılan 
gazlı bez tamponların yerini sentetik 
maddelerden yapılan başka malze-
meler almıştır. Ancak esas olarak 
bunların hepsi yabancı bir cisimdir 
ve burun içinde bulundukları süre 
içerisinde potansiyel problemler ya-
ratabilirler” dedi.

Tamponun yerleştirilmesi ve çıkar-
tılmasının ağrılı bir işlem olduğunu 
anlatan Prof. Dr. Yıldırım, tampona 
bağlı sorunları şöyle dile getirdi: 
“Tampon bulunduğu sürece kan-
daki oksijen düzeyinde bir miktar 
azalma olur. Bu azalma sağlıklı bir 
kişide problem oluşturmayabilir an-
cak kalp hastalarında, astım has-
talarında ve uyku apnesi bulunan 
hastalarda oksijen düzeyindeki bu 
azalma sakıncalı olabilir.

Tamponun kendisi burun içindeki 
hava tünellerini ve sinüs kanalları-
nı tıkadığından geçici olarak burun 
ve sinüs tıkanıklığı yapar bu sırada 
kulaklarda tıkanmalar ve boğazda 
kuruma oluşur. Tampon çıkarılması 
ile tamponun varlığına bağlı durmuş 
olan kanama yeniden başlayabilir.”

TAMPONSUZ BURUN
ve SİNÜS ceRRAHİSİ
NASıL YAPıLıR?

Tampon uygulamamak için tampon 
ihtiyaçlarının cerrahi öncesinde ve 
cerrahi sırasındaki uygulamalar ile 
ortadan kaldırılması gerektiğini vur-
gulayan Prof. Dr. Yıldırım, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Kan sulandırıcı ilaçların cerrahi 
müdahale öncesi ilgili hekimlerden 
izin alınarak kesilmesi gerekir. Tan-
siyon kontrolü yapılmalı. Yüksekse 
tansiyon düzenlenmelidir. Gerekli 
kan testleri ile pıhtılaşma kontrol 
edilmelidir. Cerrahi girişim öncesi 
kanamasız bir ortam oluşturulmalı. 
Burun, damar ve sinirlerin burun içi-
ne giriş yerlerine anestezi blokları 
uygulanarak ve genel anestezide 
gazlar yerine damar içi ilaçlar kul-
lanılarak kanamasız ortam oluştu-
rulmalıdır. Kanamasız bir cerrahi 
tekniği uygulanmalı künt diseksiyon 
yerine doğru planda keskin diseksi-
yon tekniği tercih edilmelidir. Yine 
de kanama olursa bu kanamaları 

hem temizleyen hem de durduran 
aspiratör bipolar koterizasyon tekni-
ği ile cerrahi sırasında durdurulma-
lıdır.”

DAHA GÜveNİLİR
ve KONfORLU

“Eriyebilen dikiş malzemeleri ile bu-
run içindeki kıkırdaklar birbirine ve 
burun içi örtüsü kıkırdaklara diki-
lerek sıkılaştırılmalıdır” diyen Prof. 
Dr. Yıldırım, bu yöntem ile cerrahi 
sonrası kanamalara, burun içinde-
ki kaymalara ve yapışmalara engel 
olmanın mümkün olacağına vurgu 
yaptı. 
Tampon kullanımını engelleyen tek-
niklerin tampona göre daha güvenli 
ve konforlu olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Yıldırım, “Ancak az sayı-
da hasta grubunda bu tekniklere 
rağmen burun içi tamponlama ge-
rekebilir. Kendi pratiğimde burun 
ve sinüs cerrahisi sonrası burun içi 
tampon kullanma oranı yüzde 5 den 
düşük bir orandır ve bu grup has-
tada tampon bulundurma süresi 24 
saatten azdır” diyerek, sözlerini ta-
mamladı.
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Prof. Dr. Altan Yıldırım, 
tamponsuz burun 

ameliyatının  güvenirliği ve 
konforu konusunda ‘’Nasal 

septal suture technique 
versus nasal packing after 

septoplasty’’ başlıklı bir 
uluslararası makale de 
(AM J Rhinol 2005; 19-6 ) 

yayınlamıştır.
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Özellikle kış aylarında enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte çocuklarda sıkça görü-
len ateş müdahale edilmediğinde ciddi tablolara neden olabilirken, bazen de 
önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Ateş ciddi bir hastalık habercisi midir? Han-
gi durumlarda doktora başvurulmalıdır? Gelin cevaplarını hep birlikte öğrenelim. 

eTİşKİN insanlar için nor-
mal vücut ısısının ortala-
ma 37 derece olduğunu 
bildiren Hastanemiz Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Uzmanı Dr. Çağatay Kabak, çocuğun 
vücut ısısının makatta 38, kulakta 37.5, 
koltuk altından ise 37.2 derecenin üze-
rinde ölçülmesi halinde ‘ateşli’ kabul 
edildiğini kaydetti.

vÜcUT ıSıSı ÖLÇÜLMeLİ

Bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş 3 
yaşın altındaki çocuklarda enfeksiyon 
hastalıklarının sık görüldüğüne dik-
kati çeken Dr. Çağatay Kabak, “Ateş; 
vücudun farklı virüs, bakteri ve diğer 
mikroorganizmaları tanımlama ve 
onlarla savaşın sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır” dedi.

Ateşin görülme nedenlerinin başında 
enfeksiyonların geldiğini anlatan Dr. 
Çağatay Kabak,  çocuklarda ilk 6 yaş 
içinde viral enfeksiyona bağlı ateşli 
hastalık geçirme riskinin fazla olduğu-
nu kaydetti.

Ateşten şüphelenildiğinde, çocuğun 
vücut ısısının mutlaka ölçülmesi ge-

rektiğine vurgu yapan Dr. Kabak, “Alı-

na dokunularak hissedilen vücut ısısı 
güvenilir olmayıp, elden daha hassas 
termometreler gerçek vücut ısısını öl-
çerler” diye konuştu.

DİKKAT eDİLMeSİ
GeReKeN HUSUSLAR

3 ay ve altındaki tüm bebeklerin mut-
laka tıbbi açıdan değerlendirilmesi ve 
susuzluğu engellemek için vücut sıvı-
sının eksik bırakılmaması gerektiğini 
belirten Dr. Çağatay Kabak, şöyle 

Y

Dr. Çağatay KaBaK

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı

Çocuklarda ateşe dikkat

Soğuk su ve alkol, ateşin 
yükselmesine sebep olabilecek 

ve titreme yaratacağından 
kullanılmamalıdır. 

Uygulanan kompresler sık sık 
değiştirilmelidir.

Aşırı kıyafet giydirme ateşin 
daha fazla yükselmesine 
neden olabileceğinden, 

çocuklar çok az giydirilmeli, 
giysiler uyurken daha da 

azaltılmalıdır. Terletme yöntemi 
ile ateş düşürülemeyeceği gibi 
daha fazla zarar verebileceği 

unutulmamalıdır.
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Dr. Çağatay Kabak, aşağıda belirtilen 
durumlarda hiç vakit kaybetmeden 
doktora başvurulması gerektiğini 

söyledi:
- 3 ay veya daha küçük bebeğin ateşi 
makattan 38 derecenin üzerindeyse,

- 3-6 aylık bebeklerde ateş 38.3 ve 
üzerindeyse

- 6 aydan büyük bebeklerde 40 derece 
ateş ölçülüyorsa,

- Ateşle beraber ağlama susturulamıyor, 
ateşin düşmesine rağmen huzursuzluk 
devam ediyor, sürekli uyuklama hali, 
bilinç bulanıklığı ve sayıklama varsa 

 -Ateşle beraber vücutta kızarıklık 
bulguları varsa,

- Bebekte susuzluk bulguları (ağlarken 
gözyaşı olmaması, bıngıldakta 

çöküklük, dudak ve ağız içi kuruluğu, 
idrar miktarında azalma gibi) mevcutsa, 

- Daha öncesinde veya ateşli iken 
havale geçirmişse,

- 72 saatten daha uzun süre ateş devam 
ediyorsa,

- Ateşle beraber öksürük, kulak, boğaz 
veya karın ağrısı, ense sertliği, sık 

idrara çıkma, idrar renginde değişiklik, 
kusma, ishal, eklemlerde kızarıklık, 

eklem hareketlerinde kısıtlılık ve şişme 
mevcutsa doktora başvurulmalıdır.

devam etti: “Yüksek ateş, özellikle 
küçük çocuklarda hızlı su kaybına 
sebep olarak ‘dehidratasyon’ yara-
tabilir. Su, çorba, meyve suları ve-
rilebilecek iyi seçeneklerdir. Kafein 
içeren kola ve çay gibi içecekler 
idrar söktürücü etkisinden dolayı 
su kaybına sebep olacağından içi-
rilmemelidir. Yemek istemeyen ço-
cuklar zorlanmamalıdır. Çocuk ne 
yemek istiyorsa kabul edilebilir mik-
tarlarda izin verilmelidir. 

Alın, şakaklar, koltukaltı, kasıklar ve 
bacak arkalarına ıslak ve ılık komp-
res uygulanması ateşi düşürmede 
oldukça etkili bir yöntemdir. Soğuk 
su ve alkol, ateşin yükselmesine 
sebep olabilecek ve titreme yarata-
cağından kullanılmamalıdır. Uygu-
lanan kompresler sık sık değiştiril-

melidir.
Aşırı kıyafet giydirme ateşin daha 
fazla yükselmesine neden olabilece-
ğinden, çocuklar çok az giydirilmeli, 
giysiler uyurken daha da azaltılma-
lıdır. Terletme yöntemi ile ateş düşü-
rülemeyeceği gibi daha fazla zarar 
verebileceği unutulmamalıdır.”  

Dr. Çağatay Kabak, ‘’Reye sendro-
mu’’ olarak bilinen ani karaciğer ve 
beyin hasarı ile seyreden hastalığa 
neden olduğu için 12 yaş ve altında-

ki çocuklarda aspirinin, ateş düşü-
rücü olarak kullanılmaması gerekti-
ğinin altını çizdi.

ATeşTe AcİL DURUMLAR

Ateşin çocuğun yaşına, mevcut has-
talığına ve diğer bulguların varlığına 
göre değişiklik gösterdiğini vurgula-
yan Dr. Çağatay Kabak, “Çocuğun 
durumuyla ilgili yorum yapmakta 
zorluk çekildiğinde doktora danışıl-
malıdır” uyarısını yaptı.
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Opr. Dr. İbrahim NAcAK

1965 yılında Gaziantep’te doğan Opr. Dr. İbrahim Nacak, 1994 yılında 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldığı eğitiminin ardından 2006 
yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs Cerrahisi uz-
manlık eğitimini tamamladı. Mersin Toros Devlet Hastanesi ve Gazi-
antep Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde görev yapan Opr. Dr. Nacak, 
Nisan 2009 itibariyle Hastanemizde Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak 
görev yapmaya başlamıştır. Evli olan Opr. Dr. Nacak’ın Göğüs Cer-
rahisi konusunda her türlü açık ve kapalı ameliyatlar, göğüs duvarı 
deformiteleri cerrahisi ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.  

Göğüs Cerrahisi
     Polikliniği

Göğüs Cerrahisi Polikliniğimiz, hastalara en son teknolojik 
gelişmelerle hizmet vermektedir.

ÜReKLİ büyüyen ve ge-
lişen hastanemiz Göğüs 
Cerrahisi Kliniği bölgemiz-
deki özel hastaneler için-
de sadece Özel Sani Ko-

nukoğlu Hastanesi’nde mevcuttur. 
Özellikle Acil Servis’e başvuran gö-
ğüs travmalı hastalara çok kısa sü-
rede müdahale edilip, 24 saat hazır 
haldeki ameliyathane ve yoğun ba-
kım ünitemizle gerekli tüm tedaviler 
çok hızlı bir şekilde yapılmaktadır. 

Hastanemizdeki göğüs cerrahisi 
ameliyatları, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi güvencesi ile son tekno-
lojik cihazlar ve dünyaca kalitesi ka-
nıtlanmış özel malzemeler kullanıla-
rak yapılmaktadır. Akciğere yönelik 
açık ve kapalı ameliyatlarda kulla-

nılan kaliteli malzemeler, ameliyat 
sonrası iyileşme hızını artırmakta ve 
oluşabilecek yan etkileri azaltmak-
tadır.

Hastanemizde göğüs cerrahisini 
ilgilendiren tüm hastalıkların tanı 
ve tedavisi, yapılan açık ve kapalı 
(VATS: Video assisted toracoscopic 
surgery - Video yardımlı torakosko-
pik cerrahi) ameliyatlarla sağlan-
maktadır. Bu hastalıkların ve ame-
liyatların başlıcaları aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:

• Akciğer kanserinin erken teşhis ve 
tedavisi.
• Akciğerin her türlü kistik ve bron-
şiektazik hastalığının teşhis ve teda-
visi.

• Göğüs duvarındaki şekil bozuk-
luklarının teşhis ve tedavisi.
• Akciğer zarı hastalıklarının teşhis 
ve tedavisi.
• Akciğerde hava ve sıvı toplanma-
sının teşhis ve tedavisi.
• Trakeal ve bronşial (solunum yol-
ları) yabancı cisimlerin çıkartılması
• Özofagial (yemek borusu) yabancı 
cisimlerin çıkartılması
• Ellerde aşırı terlemenin (hiperhid-
rozis) kapalı ameliyatla tedavisi
• Ellerde aşırı üşüme ve morarma-
nın (Reynaud hastalığı) kapalı ame-
liyatla tedavisi
• Özofagusun (yemek borusunun) 
hastalıklarının teşhis ve tedavisi
• Göğüs duvarı ve göğüs boşluğun-
daki tümör ve kistlerin teşhis ve te-
davisi.

s
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Telefon:

0.342.211 50 00 (5336 - 5337)  

Randevu:

444 4 765

e – randevu:

www.sankotip.com



SPOR AÇ KARNINA 
YAPILMALIDIR

Spor ne aç karnına ne de 
çok ağır yemek sonrası 

yapılmamalıdır. Aç karnına 
yapılan fiziksel aktivite 

kişinin kan şekerini çok fazla 
düşürürken, hemen yemek 

ardından yapılan aktivite kalbe 
yük getirecektir. Bu sebeple hafif 

bir kahvaltı, bir ara öğün veya 
ana öğünden yaklaşık 1 saat 

sonra yapılması doğru olacaktır.

Doğru bilinen

DİYET YAPARKENYAğ TüKETİLMEMELİDİRTamamen yağsız diyetler yağda eriyen vitaminlerin (A, D, E ve K) emilimini engelleyip bu vitaminlerin eksikliğinde oluşacak hastalıklara zemin hazırlar. Ayrıca Hormon metabolizmasının düzeninin bozulmaması için de bir miktar yağ tüketilmelidir. Fakat 1 gramının 9 kalori enerji verdiği düşünülerek aşırı tüketimden
kaçınılmalıdır..
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yanlışlar

DİYETTE MEYvE
SINIRSIz TüKETİLEBİLİR

Meyveler, meyve şekeri olan früktozu 
içermektedir. Dolayısı ile aşırı tüketimi 

gereksiz kalori alımına sebep olacaktır.

ŞEKERSİz BESİN AYNI zAMANDA 

KALORİSİzDİR

Tam olarak değil. şekersiz bir besin şeker 

içermez, ancak diğer karbonhidratlardan, 

yağdan ve proteinden dolayı kalori içerebilir.
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AYNI ÖğüNDE 
KARBONHİDRATLA 

PROTEİNİ KARIŞTIRMAMAK 
GEREKİR

Günlük beslenmemizde yer alan süt, 
yoğurt, ekmek, tahıl ürünleri, kuru 

baklagiller vb. yiyeceklerin çok büyük 
kısmı protein ve karbonhidratı kendi 

içinde bir arada içermektedir. Bu 
sebeple, öğünleri karbonhidrat veya 
proteinden zengin olanlar şeklinde 

bölmenin hiçbir etkisi ve yararı yoktur. 
Tam tersine, önemli olan tüm besin 

öğelerini bir arada ve dengeli almaktır. 
Et - tavuk ile bulgur pilavının veya sebze 
ile yoğurdun bir arada tüketilmesinde 

bir sakınca yoktur. 

SABAH KAHvALTISINI 
ATLAMAK DAHA HIzLI KİLO 

vERDİRİR
Saatlerce süren uykudan sonra 

sabah, acıkmış ve enerjimiz azalmış 
bir şekilde uyanırız. Günün ilk öğünü 
olan kahvaltı; atlamak bir yana, besin 
çeşidi zengin ve doyurucu olmalıdır. 

Bu sayede metabolizma hızlanır, beyin 
de zihinsel aktiviteler için hazır hale 

gelir, konsantrasyon güçlüğü ortadan 
kalkar. 

GIDALARIN BESİN 
DEğERLERİNİ 

KAYBETMEMEK İÇİN Çİğ 
OLARAK YEMELİYİz

Gıdaların pişirme işlemleri de 
dâhil, herhangi bir yolla işlenmesi 

besin öğelerinde bir miktar 
azalmaya neden olur. Bu besin 

değeri kayıpları uygulanan sıcaklık 
derecesine ve süresinin uzunluğunu 

bağlı olarak artar. Mesela; çiğ 
yumurta salmonella bakterisinin, 

çiğ et çeşitli bakteri ve parazitlerin, 
pastörize edilmemiş çiğ süt pek 
çok hastalık mikrobunun vücuda 

girmesine sebep olur.
Buna karşılık çiğ olarak 

tüketilebilen sebze ve meyvelerden 
besin öğelerini ve kalp, kanser gibi 

çeşitli hastalıklardan koruyucu 
maddeleri daha fazla alırız.

DİYET üRüNLERDEN 

İSTENİLEN MİKTARDA 

YENİLEBİLİR

Kalorisi ne kadar azaltılmış olursa 

olsun, tamamen kalorisiz olmadığı 

için fazla tüketimi ağırlık artışına 

neden olacaktır.



ASTANeMİZ Genel Mü-
dürü Dr. Yusuf Ziya Yıl-
dırım, herkesin organ 
bağışına ihtiyaç duyabi-

leceğini ifade ederek, “Bizim ba-
şımıza gelmez deyip görmezden 
gelmektense, her an biz de yaşa-
yabiliriz deyip organ bağışını des-
teklemeliyiz. Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi olarak organ nakli konu-
sunda elimizden gelen en iyi hizme-
ti vermek için buradayız” dedi.

Organ Nakli Merkezi Sorumlu He-
kimi Doç. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu 
ise organ bağışının önemine işaret 
ederek, “Her yaştan hasta bizim 
için çok değerlidir. Ancak özellikle 

hayata yeni başlayan, önünde uzun 
bir yaşam olduğunu düşündüğü-
müz gençlerimizin organ bağışıyla 
yaşama yeniden sarılmaları müm-
künken, bağış yetersizliği yüzünden 
çok ciddi sağlık sorunları yaşama-
sı, hatta üzülerek ifade etmeliyim 
ki hayatlarını kaybetmesi maalesef 
çok ciddi bir toplumsal sorundur” 

dedi ve organ bağışının önemini 
vurguladı. 

fATİH GÜZeL: ‘’İNSANLAR 
DAHA DUYARLı OLMALı’’

Kahramanmaraş’ta yaşayan Fa-
tih Güzel (23) nefes darlığı şikâyeti 
yaşamaya başladığını, doktora 
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Fatih Güzel,  “Hem annemin hem de babamın böbreğini vermek 
istemesi, benim için büyük bir şans. Ama diyaliz arkadaşlarım 
benim kadar şanslı değil. Keşke aileler bu konuda daha bilinçli 
olsalar. Oysa organlar toprakta çürüyor ama nakille başka be-
denlerde can buluyor. Bu yüzden organ bağışı konusunda in-
sanların daha duyarlı olmalarını istiyorum

Organ Nakli Merkezimiz başarılı organ nakilleriyle adından söz ettiriyor. 23 yaşındaki 
Fatih Genç ve 24 yaşındaki Hüseyin Ağca, Hastanemizde yapılan organ nakli ile hayata 

yeniden bağlandılar.

Organ nakli hayata bağladı

H
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gitmeyi ihmal ettiğini ancak gezmek 
için gittiği Osmaniye’de rahatsızla-
narak, hastaneye kaldırıldığını an-
lattı.  

Güzel, “Ablam Osmaniye’de evli 
olduğu için onu ziyarete gitmiştim. 
Gece yarısı nefes almakta zorlanın-
ca uyandım, bir anda her yeri kıp-
kırmızı görmeye başladım. Aynaya 
baktığımda gözlerimin kanlandığını 
gördüm. Acilen götürüldüğüm Os-
maniye Devlet Hastanesi’ne doktor 
böbreklerimden rahatsız olduğumu 
söyleyerek Adana’ya sevk etti” diye-
rek rahatsızlık sürecini anlattı.

Adana’da kronik böbrek yetmezli-
ği teşhisi konduktan sonra Andırın 
Devlet Hastanesi’nde diyalize gir-
meye başlayan Güzel, şunları pay-
laştı:

“Bu dönemde çok sıkıntı çektim. 
6 defa kateter takıldı. Su içmeden 
duramıyordum, elim ayağım şiş-
ti, çalışmak zorunda olduğum için 
gece çalışıyordum gündüz diyalize 
giriyordum. Diyaliz sonrası hiç ko-
nuşamıyordum, baygın bir şekilde 
uyuyordum.” 

Diyalize haftada 3 gün giren Güzel, 

biraz daha rahatlayabilmek için 
haftada 4 gün bile girmeye razı ol-
duğunu anlatırken, “Düğün de olsa 
cenaze de olsa gidemiyordum. Ai-
lem durumuma çok üzülüyordu. 6 
defa kateter takıldı. Allah düşmanı-
mın başına vermesin. Bunun üzerine 
hem annem hem de babam böbre-
ğini vermek istedi ancak ben kabul 
etmedim. Hep içimde böbreklerimin 
düzeleceğine dair bir umut vardı. 
Daha sonra babamın vereceği böb-
rekle, naklin yapılmasına karar ver-
dik” diyerek nakil kararı sırasında 
yaşadığı zorlukları aktardı. 

İnternetten yaptığı araştırmalardan, 
diyaliz doktoru ve hemşirelerinden 
duyduğu başarılı nakiller üzerine 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Or-
gan Nakli Merkezi’ni tercih ettiğini 
söyleyen Güzel, şöyle devam etti:

“Organ Nakli Merkezi Sorumlu He-

kimi Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu’nu da 
Kahramanmaraş’tan tanıyordum. 
İyi ki bu hastaneyi tercih etmişim, 
dört dörtlük bir hastane. Hastane-
yi yaptıran, çalıştıran Konukoğlu 
Ailesi’ne, Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu’na, 
hemşirelere ve hastane çalışanları-
na çok teşekkür ederim.” 

Bundan böyle kendi planlarını ken-
di yapacağını vurgulayan Güzel,  
“Hem annemin hem de babamın 
böbreğini vermek istemesi, benim 
için büyük bir şans. Ama diyaliz ar-
kadaşlarım benim kadar şanslı de-
ğil. Keşke aileler bu konuda daha 
bilinçli olsalar. Oysa organlar top-
rakta çürüyor ama nakille başka 
bedenlerde can buluyor. Bu yüzden 
organ bağışı konusunda insanların 
daha duyarlı olmalarını istiyorum” 
dedi.

Hüseyin Ağca, “Verileri ve yaşı daha uygun olduğu için dayımın 
böbreğinin daha uygun olduğu söylendi. Ben şanslıydım çünkü 
hastalığım ortaya çıktıktan hemen sonra yakınlarım böbreklerini 
vermek istediler. Allah kimseye yaşatmasın. Herkes organ nakli 
için bağış yapsın. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nden Dr. Er-
kan Mahsereci’ye, Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu’na, hemşirelere, hasta-
ne çalışanlarına ilgi ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.” 



Baba Süleyman Güzel (52) ise oğ-
luna ilk rahatsızlandığı andan itiba-
ren hem kendinin hem de eşinin ben 
böbreğimi vermek istediğini ifade 
ederek, ‘’Ama oğlum kabul etmedi. 
Ben çalışmak zorunda olduğum için 
bana kıyamadı” diyerek duygularını 
dile getirdi. 
 
Anne Cennet Güzel (54) “6 çocuğum 
var. 4’ü bekar olmasına rağmen bi-
ran olsun düşünmeden sadece oğ-
lum kurtulsun diye böbreğimi ba-
ğışlamak istedim. Oğlumu o halde 
görmek, her gün bir ölümdü. Halbu-
ki ben evladımın bu şekilde acı çek-
mesine dayanamıyordum. Kısmet 
oğlum için böbreğimi bağışlamak 
bana nasip oldu. Şükürler olsun. 
Bunlar artık geride kaldı. Herkese 
teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.  

HÜSeYİN AĞcA:
‘’HeRKeS ORGAN NAKLİ
İÇİN BAĞış YAPSıN’’

Hatay’da yaşayan Hüseyin Ağca 
(24) ise 2 ay öncesine kadar gayet 
sağlıklıyken bir anda başlayan ne-
fes darlığı şikayetiyle doktora gittiği-
ni belirterek bu süreci şöyle anlattı:

‘’Nefes darlığından dolayı doktora 

gittim. Bir anda doktorlar böbrek 
yetmezliği teşhisi koyunca ne ol-
duğunu bile anlayamadan diyalize 
girmeye başladım. 3 günlük bir te-
daviden sonra haftada 3 gün 4 saat 
diyalize girdim.” 

Diyalize girdiği merkezde Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi Nefroloji Uz-
manı Dr. Erkan Mahsereci’yi öner-
diklerini söyleyen Ağca, “Hiç zaman 

kaybetmeden Dr. Mahsereci’yle 
görüşmeye karar verdik. Ayrıca, 
Gaziantep’in Hatay’a yakın olması 
bizim için önemli bir tercih nedeniy-
di”  dedi.

Ağca annesi, dayısı ve amcasının 
nakil için kendini yalnız bırakmadı-
ğını ve organ nakli vericisi olarak 
Gaziantep’e birlikte geldiklerini be-
lirterek, sözlerini şöyle bitirdi:

‘’Verileri ve yaşı daha uygun oldu-
ğu için dayımın böbreğinin daha 
uygun olduğu söylendi. Ben şans-
lıydım çünkü hastalığım ortaya 
çıktıktan hemen sonra yakınlarım 
böbreklerini vermek istediler. Al-
lah kimseye yaşatmasın. Herkes 
organ nakli için bağış yapsın. Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi’nden 
Dr. Erkan Mahsereci’ye, Dr. Fatih 
Yüzbaşıoğlu’na, hemşirelere, hasta-
ne çalışanlarına ilgi ve hizmetlerin-
den dolayı teşekkür ederim.” 

İnşaat işiyle uğraşan 3 çocuk baba-
sı olan dayı Muzaffer Ağca (40) ise 
“Yeğenimin ihtiyacı olduğunu duy-
duğum an hiç düşünmeden ‘Böbre-
ğimi veririm’ dedim. Çok şükür sağ-
lığına tekrar kavuştu. İkimizde gayet 
sağlıklıyız. Emeği geçen herkese 
çok teşekkür ederim’’ sözlerine yer 
verdi. 

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



Rgan bağışı, organ ba-
ğışında bulunabilmenin 
şartları, çapraz nakil, 
nakil sürecinin öncesi ve 

sonrası ile laparoskopik donör nef-
rektomisi konularında bilgiler veren 
Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, her yıl 10 bin 
yeni hastanın diyalize başladığını 
belirterek, “10 yıl sonra 60 bin hasta 
böbrek nakline aday olacaktır. Şu 
an ise yaklaşık 23 bin hasta böbrek 
nakli bekleme listesinde kayıtlıdır” 
dedi.

Organ bağışı konusunda 
Türkiye’nin birçok ülkeye göre çok 
gerilerde olduğunu kaydeden Doç. 
Dr. Yüzbaşıoğlu, organ bağışının 
artmasının birçok hastanın yüzünü 
güldüreceğini vurguladı. 

Organ bağışının az olduğu ülke-
lerde canlı verici nakillerin önem 
kazandığını ifade eden Doç. Dr. 
Yüzbaşıoğlu, canlı verici nakillerle 
ilgili şunları söyledi: ‘’Böbrek veri-
cisi olan kişinin ameliyat konforu 
ve ameliyat sonrası minimal ağrı ve 
zarar görmesi önemlidir. Buralarda 

kapalı böbrek ameliyatı hastalara 
bunu sağlamakta ve hastalar bir 
gün sonra mobilize olarak günlük 
yaşamlarına dönebilmektedir.”  

ÇAPRAZ NAKİL

Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, canlı verici 
kaynağını artıracak bir diğer yön-
temin ise çapraz verici nakiller 
olduğunu belirterek,  “Burada da 

bir vericisi olmasına rağmen doku 
uyumu olmayan kişiler, başka bir 
çift ile çapraz olarak eşleştirilerek 
birbirine böbrek verebilmektedir. 
Normalde vericisi olmasına rağ-
men, böbrek nakli olamayanlara bu 
sayede şans doğmuş olmaktadır. 
Bu da nakil olabilen ve diyalizden 
kurtulan hasta sayısını arttırmakta-
dır” bilgisini paylaştı.

Böbrek naklinin, kronik böbrek yet-
mezliği olan hastalar için günümüz-
de en iyi tedavi yöntemi olduğunu 
anımsatan Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, 
‘’Ancak bu şansa sahip olmayan 
insanlar için en iyi tedavi yöntemi 
diyalizdir” diyerek sözlerini tamam-
ladı. 
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‘Organ bağışı ve organ naklinin 
önemi’ anlatıldı

Halka açık konferanslar 
kapsamında, SANKO Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı Başka-
nı, Hastanemiz Organ Nakli 
Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. 
Dr. M. Fatih Yüzbaşıoğlu ‘Or-
gan Bağışı ve Organ Nakli’ 
konusunu anlattı.  



AHİM ağzı kanserinin yumurtalık ve ra-
him kanserinden daha erken yaşta gö-
rüldüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Özkap-
lan, “Rahmi ağzı kanseri 20 yaştan önce 

çok seyrek görülür, bu yaştan sonra giderek oranı 
artar ve 50 yaşta en yüksek orana ulaşır” dedi. 

Az gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik 
kanserin rahmi ağzı kanseri olduğunu hatırlatan 
Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, “Gelişmiş ülkelerde ra-
him ağzı kanser taraması için kullanılan smear 
testinin yaygın ve uzun süredir kullanılması bu 
hastalığın oranını düşürmüştür” şeklinde konuştu. 

Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, rahmi ağzı kanserinin risk 
faktörleri şöyle sıraladı: “Genç yaşta evlenme, er-
ken cinsel yaşama başlama, çok sayıda çocuk 
sahibi olma, düşük beyin tümörleri, kötü hijyenik 
şartlara sahip olma, çok sayıda partner ya da eşi-
nin çok sayıda partneri olması, sigara kullanımı, 
en önemli risk faktörü ise cinsel ilişki ile geçen 
bir virüs enfeksiyonu olan insan papillomu virüs 
(HPV) enfeksiyonu geçirmiş olmaktır. Rahim ağzı 
kanseri olanların tamamına yakınında (yüzde 98) 
bu enfeksiyon saptanmış ve etken bu virüs enfek-
siyonlarıdır.”

HPV virüsünün 100’den fazla tipi olduğuna dikkati 
çeken Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, HPV - 6 ve 11 tipi-
nin genital bölgede ortaya çıkan genital siğillerin 
yüzde 90’ından, HPV 16 ve 18 tipinin ise rahim ağzı 
kanserlerinin yüzde 70’inden sorumlu olduğuna 
vurgu yaptı. 
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“Rahmi ağzı kanseri, yumurtalık ve 
rahim kanserinden 

daha erken yaşta görülür”

R

Halka Açık Konferanslar kapsamında, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Özkaplan tarafından, “Rahim, 
Rahim Ağzı, Yumurtalık Kanserleri ve Tedavisi” konusu anlatıldı.



Rahim ağzı kanserinin erken belir-
tisi olmadığını ancak düzenli smear 
ile erken dönemde kanser ortaya 
çıkmadan yakalanabileceğini anım-
satan Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, geç 
dönemde belirtilerinin kanlı akıntı, 
ilişki sırasında kanama ve düzensiz 
adet kanamaları olduğunu kaydetti.

“Rahim ağzı kanserinin erken tanı-
sı için en önemli yöntem yılda en az 
bir kez yapılan smear testidir. Şüp-
heli smear test varsa kolposkopi ve 
biyopsi yapılır” diyen Yrd. Doç. Dr. 
Özkaplan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Korunmak için ise en önemli 
yöntem HPV aşılarıdır. HPV aşıla-
rı gelişmiş ülkelerde rutin aşılama 
programına girmiştir. Ülkemizde de 
uygulamaya başladığımız HPV aşı-
larının yapılmasını öneriyoruz. Bu 
aşıların yapılması kadını rahim ağzı 
kanserinden yüzde 70 oranında 
korumaktadır. Diğer korunma yön-
temleri ise tek eşli olma ve güvenli 
olmayan ilişkilerde mutlaka prezer-
vatif kullanılmasıdır.”

Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, tedaviy-
le ilgili olarak da “Erken dönemde 
rahim ağzının küçük bir kısmı koni 
şeklinde alınırken geç dönemlerde 
ameliyatın alanı genişlemektedir. 

Bazı hastalarda ise ışın tedavisi ve 
kemoterapi gerekmektedir” bilgile-
rini paylaştı.

RAHİM KANSeRİ

Rahim kanserinin genellikle meno-
pozdan sonra ortaya çıkan kanser 
olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Öz-
kaplan, ortalama görülme yaşının 
55 – 58 olmasına karşın daha genç 
yaşlarda da görülebildiğine dikkati 
çekti. 

“Rahim kanseri, diyabetli, şişman ve 
hipertansiyonu olan kadınlarda sık 
görülür. ABD’de meme kanserinden 
sonra en sık görülen jinekolojik kan-
serdir” diyen Yrd. Doç. Dr. Özkap-
lan, şöyle devam etti:

“Doğum yapmamış olma, yüksek 

sosyoekonomik düzey, şişmanlık 
ve tansiyon yüksekliği, 50 yaşından 
sonra adetten kesilme (Türkiye’de 
ortalama adetten kesilme yaşı 47), 
doktor kontrolü dışında hormon 
kullanma, meme, yumurtalık ve ka-
lınbağırsak kanseri geçirmiş olmak 
ve hormon salgılayan yumurtalık 
tümörleri bulunması, rahim kanseri-
nin risk faktörleridir.

Hastalığın belirtileri menopozda, 
kadında vajinal kanama, adet gören 
kadınlarda ise düzensiz kanamalar 
ve ara kanamaların olması. Rahim 
kanseri belirtileri nedeniyle erken 
tanı konulabilen bir kanserdir. Has-
taların yüzde 75’ine erken dönemde 
yakalandığı rahim kanseri tanısı, 
rahim içinden parça alınarak yapıl-
maktadır. Erken dönemdeki tedavi-
de rahmin alınması yeterlidir.” 
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Genç yaşta evlenme, erken cinsel yaşama başlama, çok sayıda 
çocuk sahibi olma, düşük beyin tümörleri, kötü hijyenik şartlara 
sahip olma, çok sayıda partner ya da eşinin çok sayıda partneri 
olması, sigara kullanımı, en önemli risk faktörü ise cinsel ilişki 
ile geçen bir virüs enfeksiyonu olan insan papillomu virüs (HPV) 
enfeksiyonu geçirmiş olmaktır. Rahim ağzı kanseri olanların 
tamamına yakınında (yüzde 98) bu enfeksiyon saptanmış ve 
etken bu virüs enfeksiyonlarıdır.
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YUMURTALıK KANSeRİ 

Yumurtalık kanserinin dünyada 
giderek arttığını, yaşamı boyunca 
bir kadının yumurtalık kanserine 
yakalanma riskinin yüzde 1 – 2 ol-
duğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. 
Özkaplan, “Bazı tiplerinde genetik 
geçiş söz konusudur. Bu kadınlar 
gen araştırması yapılarak sıkı taki-
be alınmalıdır” şeklinde konuştu.  

Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, yumurtalık 
kanserinin risk faktörleri hakkında 
da “Doğum yapmamış olma, erken 
adet görme, geç adetten kesilme, 
meme ve rahim kanseri geçirmiş 
olma, ailesinde genetik geçişli 
meme kanseri olmasıdır” bilgilerini 
verdi. 

Doğum kontrol haplarının 2 yıl kulla-
nılmasının yüzde 50, 5 yıl kullanılma-
sının yüzde 70 oranında yumurtalık 
kanserinden koruma sağladığını 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, 
“Hastalık erken belirti vermez, belirti 
verdiğinde tümör genellikle ileri ev-
redir.

Belirtiler daha çok mide bağırsak 

sistemiyle ilişkili hazımsızlık, karın-
da şişme, bulantı ve kilo kaybıdır” 
dedi.
 
Yumurtalık kanserinden en önemli 
korunma yöntemin düzenli aralık-
larla jinekolojik muayene ve ultraso-
nografi yapılması olduğunu anlatan 
Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, riskli olduğu 
saptanan kadınlarda ise bazı kan 
testleri (tümör belirteçleri) ve ultra-
sonografik takiplerin önemli olduğu-
nu söyledi.

MeMe KANSeRİ

“Kadınlarda en sık görülen kanser 
meme kanseridir. Yaşam boyu 7 ka-
dından 1’i bu kansere yakalanmak-
tadır” diyen Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, 
risk faktörlerini, “Çocuk doğurma-
mış olma, şişman olma, düzenli al-
kol tüketme, kısır olmak ya da kısır-
lık tedavisi görme, konsantre doğal 
olmayan lifsiz besinler tüketme, 
ailesinde meme kanseri olmasıdır” 
olarak sıraladı. 

Meme kanserinin otuzlu yaşlardan 
sonra görülebileceğini ve ailede 
meme kanseri olan kadınların bu 

yaşlarda takibe alınması gerektiği-
ni söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, 
“Kanser araştırması için her kadın 
35 yaşında bir kez, 40 yaştan sonra 
iki yılda bir kez, 50 yaşından sonra 
her yıl mamografi yapılmalıdır. Yeni 
bir teknik olan dijital mamografi ile 
görüntü kalitesi artmış ve değerlen-
dirme daha objektif yapılmaktadır. 
Ayrıca seçilmiş olgularda meme 
MR’ da kullanılmaktadır” dedi. 

Meme kanserini erken yakalamak 
için düzenli meme muayenesi ve 
mamografi yapılması gerektiğini 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, 
“En önemli muayene kadının adet 
sonrası dönemde kendini muayene 
etmesidir. Ele gelen kitle varlığında 
hekime başvurmalıdır” şeklinde ko-
nuştu.

Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, meme kan-
seri tanısının ya biyopsi ile ya da 
kitlenin çıkarılması ile yapıldığını 
belirterek, yeni ameliyat teknikleriy-
le tüm meme dokusu yerine kanse-
rin aktığı lenf kanalları tespit edilip 
yalnızca ilgili bölümlerin ameliyatla 
alındığını ifade etti.

Bütün kanserlerde olduğu gibi kan-
serden korunma ve erken dönemde 
teşhisin jinekolojik kanserlerde de 
önemli olduğunu anlatan Yrd. Doç. 
Dr. Özkaplan, kadınların kanser için 
taşıdıkları riskleri ve kanserin öncü 
belirtilerini bilmesi ve düzenli ara-
larla jinekolojik muayene yaptırma-
ları gerektiğini, sözlerine ekledi. 

Korunmak için ise en önemli 
yöntem HPV aşılarıdır. HPV 

aşıları gelişmiş ülkelerde rutin 
aşılama programına girmiştir. 

Ülkemizde de uygulamaya 
başladığımız HPV aşılarının 
yapılmasını öneriyoruz. Bu 
aşıların yapılması kadını 

rahim ağzı kanserinden yüzde 
70 oranında korumaktadır. 
Diğer korunma yöntemleri 
ise tek eşli olma ve güvenli 
olmayan ilişkilerde mutlaka 
prezervatif kullanılmasıdır.
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ÜRKİYe İnovasyon Hafta-
sı, Ekonomi Bakanlığı ve 
Türkiye İhracatçılar Mecli-
si (TİM) tarafından, “Türki-

ye İnovasyonla Geleceğe Koşuyor” 
sloganıyla Gaziantep Şehitkamil 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen çeşitli etkinliklerle kutlan-
dı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gazi-
antep milletvekilleri Hüseyin Çelik 
ve Halil Mazıcıoğlu, TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Gaziantep Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani 
Konukoğlu, ihracatçı birlikleri baş-
kanları, sanayiciler ve üniversite 
öğrencilerinin katıldığı etkinlikler 
kapsamında, SANKO Üniversitesi 
de stant açtı.

Hafta kapsamında, yurtiçinden ve 
yurtdışından gelen başarılı birçok 
akademisyen, iş adamı ve yönetici, 
konferans ve panellerle geleceğin 
meslek sahibi adaylarına yol gös-
terdi.

Türkiye’nin en yeni üniversitele-
rinden olan SANKO Üniversitesi 
standında da bu tarihler arasında 
akademisyen ve yöneticiler tara-
fından geleceğe dönük hedefleri-
ni belirlemek isteyen gençlere ve 
katılımcılara üniversite hakkında 
bilgiler verildi.

SANKO ÜNİveRSİTeSİ

2014 - 2015 akademik yılında ilk 
öğrencileriyle eğitim hayatına 
başlayan SANKO Üniversitesi’nde 
Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme 
ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Re-
habilitasyon Bölümlerinde eğitim 
veriliyor.

T SANKO Üniversitesi bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerde, 
aktif bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Sanko Üniversitesi
Türkiye İnovasyon Haftası 

etkinliklerinde
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ONUKOĞLU, Sanko Üni-
versitesi Tıp Fakültesi 
‘’2014-2015 Eğitim-Öğre-
tim Yılı Beyaz Önlük Giy-

me Töreni’’nde yaptığı konuşmada, 
Sanko Grubu ve Sanko Ailesi’nin 
en mutlu günlerinden birisini yaşa-
dıklarını söyledi. 

Sanko Üniversitesi’nin sosyal so-

rumluluklarının bir parçası olarak 
kurduklarını ve bundan para ka-
zanmayı akıllarının ucundan ge-
çirmediklerini anlatan Konukoğlu, 
‘’İşin maddi yönünü düşünseydik, 
üniversiteyi İstanbul’da kurardık. Ve 
tıptan başlamazdık. Çünkü en zoru, 
en pahalısı ve en meşakkatlisi tıptır. 
Ama bizim gayemiz Gaziantep’te 
sağlık alanında çıtayı daha yukarı 

çekmek’’ diye konuştu. 

Öğrencileri ‘’evlatları’’ olarak gör-
düğünü kaydeden Konukoğlu, on-
lara Gaziantep’i tıp alanında daha 
yukarı taşımak için çok çalışmaları-
nı önerdi.
 
Sanko Üniversitesi’nin sunduğu 
olanaklardan bahsederken,  611 

K

Sanko Holding Onursal Başkanı ve Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencilerine hekimliğin sembolü olan 
beyaz önlük giydirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ‘’Sanko Grubunun en mutlu 

günlerinden birini yaşıyoruz’’ dedi.

Sanko Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencileri 

beyaz önlük giydi
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yatakla Türkiye’nin tek çatı altında 
en büyük özel hastanesi olan Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 
uygulamalı eğitim imkânından ya-

rarlanacaklarına vurgu yapan Ko-
nukoğlu, şöyle devam etti: ‘’Talebe-
lerimizi inşallah ileride hocalarımın 
yerinde görmek isterim. Çünkü mut-
lu olmanın en güzel yollarından bi-
risi hırslı olmaktır. Tabii bu hırs aklı 
geçmeyecek. Bu bölgenin kalkın-
ması için sizleri ilerde profesör ve 
başka üniversitelerde görmek iste-
rim. En mutlu olduğum şeylerden bi-
risi, 1500 burslu öğrenci okutuyoruz. 
Bunlar mezun olduğu zaman benim 
oğlum, benim kızım mezun oldu gibi 
mutluluk yaşıyorum.’’

Sanko Üniversitesi’nin ilerde bü-
yük bir kampüs kuracağını bildiren 

Abdulkadir Konukoğlu, üniversite 
hocalarına ve öğrencilerin ailele-
rine teşekkür ederek, ‘’Hepimiz bir 
aileyiz. Bunlar hepimizin çocukları. 
Hepsine hoşgeldiniz diyorum, siz-
lere de bu çocukları yetiştirdiğiniz 
için teşekkür ediyorum. Anne baba 
olarak dualarınızı eksin etmeyin’’ di-
yerek, sözlerini tamamladı:

‘’İYİ BİR HeKİM OLMANıZ İÇİN 
ÇABA GÖSTeReceĞİZ’’

Hekim kelimesinin anlamının ‘Hik-
met sahibi, bilge insan’ anlamına 
geldiğini anlatarak sözlerine başla-
yan Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav, Sanko Grubu ça-
tısının altında gıpta edilecek iki işin 
birlikte yapıldığını söyledi. 

Prof. Dr. Sınav, Sanko Ailesi’nin in-
sanlığa daha güzel hizmet edebil-
mek için sosyal sorumluluk bilinciyle 
hastane ve üniversiteyi kurduğunu, 

Konukoğlu, ‘’İşin maddi 
yönünü düşünseydik, 

üniversiteyi İstanbul’da 
kurardık. Ve tıptan 

başlamazdık. Çünkü en 
zoru, en pahalısı ve en 

meşakkatlisi tıptır. Ama bizim 
gayemiz Gaziantep’te sağlık 
alanında çıtayı daha yukarı 

çekmek”.
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ayrıca tıp eğitimi vermek ve gelece-
ğin hikmet sahibi insanlarını yetiş-
tirmek için usta hekimleri bir arada 
topladığını belirtti. 
Prof. Dr. Sınav, ‘’Bugün öğrencileri-
miz, hekimliğin sembolü olan beyaz 
önlük giyecekler. Bu yüzyıllardan 
beri gelen bir gelenek, usta hekim-
ler çırak hekimlere önlük giydirirler. 
Ustalar bu önlüğü giydirmekle, ‘ben 
seni çıraklığa kabul ediyorum, he-
kim adayı olmayı hak ettin’ derler. 
Öğrenciler de bunu giyerek ‘biz bu 
hikmeti hak etmek için elimizden 
geleni yapacağız, gece gündüz ça-
lışacağız’ diye söz verirler’’ diye ko-
nuştu. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih 
Murat Akkın ise konuşmasında, yo-
rucu ama keyifli bir hazırlık döne-
minden sonra iyi bir kadro ile eğitim 
öğretim dönemine başladıklarını 
ifade ederek, ‘’Asıl heyecanımız ilk 
göz ağrımız sevgili öğrencilerimizin 
bizlere katılması ile başladı. Öğ-
rencilerimizi çok sevdik, onların da 
bizi sevdiğini gözlerinden okuyoruz’’ 
dedi. 

‘Kanıta dayalı tıp anlayışı’ ve ‘İnsan-
cıl hekimlik yaklaşımı’ ile eğitim ve-
receklerini belirten Prof. Dr. Akkın, 
öğrencilere ve ailelerine hitaben 
şöyle konuştu: ‘’Ustalarınızın elle-
rinden giyeceğiniz önlüğün rengi 
beyaz; saflığı, tarafsızlığı ve temizli-
ği ifade ediyor. Aynı sizlerin yürekle-
rinde olduğu gibi ama unutmayın ki 
önlükleriniz bir yandan doktor kimli-
ği sunarken bir yandan da ciddi so-

rumluluk getiriyor. 

Değerli velilerimiz, bizlere güvene-
rek emanet ettiğiniz sevgili yavrula-
rınız hak ederek Sanko çatısı altına 
geldiler. Sizleri yürekten kutlarken 
onları da bizlerin de evlatları, kar-
deşleri olarak bağrımıza basıyoruz. 
En iyi şekilde yetişmesi için tüm ola-
nakları sunmaya söz veriyoruz. İyi 
bir hekim olmanız için çaba göste-
receğiz.’’

Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ko-
nuşmaların ardından Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Sınav’a cüppe giydirdi. 

Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Üyeleri Sami Konukoğlu, Ali Konu-
koğlu, Prof. Dr. Metin Bayram ve 
İhsan Akyol’un da katıldığı törende 
daha sonra, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Levent Elbeyli, Zir-
ve Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Murat Özdemir, İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök, 
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başka-
nı Hamza Ağca ve öğretim üyeleri, 
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğ-
rencilerine beyaz önlük giydirdiler.
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ÖReN, Büyük Önder ve si-
lah arkadaşları için saygı 
duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunma-

sıyla başladı.

SANKO Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Can Polat Eyigün, 
törende yaptığı konuşmasına,  “Bü-
yük Önder aramızdan bedenen ay-
rılalı 76 yıl oldu. Ancak fikirleri ve 
eserleri ilelebet payidar kalacaktır” 
diyerek başladı. 

Üniversitelerin bilimin üretildiği, 
öğretildiği ve uygulandığı mekan-
lar olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Eyigün, şunları söyledi: ‘’Buralarda 
aklın, mantığın ve pozitif bilimin dı-
şında herhangi bir şey olamaz, ol-
mamalıdır.

Nitekim Mustafa Kemal Atatürk de 
bir vecizesinde ‘Dünyada her şey 
için yaşam için başarı için en ger-
çek yol gösterici bilimdir, fendir. 
Bilim ve fennin dışında yol gösterici 
aramak aymazlık, bilgisizlik, doğru 
yoldan çıkmışlıktır. Yalnız bilimin ve 
fennin yaşadığımız her dakikadaki 
evrelerinin gelişimini anlamak ve 

ilerlemelerini izlemek koşuldur’ de-
miştir.’’

Atatürk’ün ‘’Benim en kıymetli mira-
sım bilim ve akıldır’ sözlerini anım-
satırken, bizlere bilimi miras olarak 
bıraktığına vurgu yapan Prof. Dr. 
Eyigün, bu mirasa sahip çıkabilme-
nin yegane yolunun bilime sarılmak 
olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Eyigün’ün konuşmasından 
sonra, SANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi öğrencilerinden Cemal Yıl-
dız günün anlamına uygun olarak 

“Atatürk ve Bilim” temalı bir konuş-
ma yaptı. 

Halim Yağcıoğlu’nun ‘’Atatürk’ten 
Son Mektup’’ isimli şiirini okuyan 
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi öğrencilerinden Nergis 
Demir’in ardından tören, Atatürk ve 
10 Kasım konulu video ile sona erdi.

Anma törenine,  SANKO Üniver-
sitesi ve Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nden akademisyenler ve 
idari personel ile hekim ve öğrenci-
ler de katıldı.

T

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete 
intikalinin 76. yılında Sanko Üniversitesi ve Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 

düzenlenen törenle anıldı.

Büyük Önder Atatürk’ü
saygıyla andık
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pR. Dr. M. Necmettin 
Mercimek, konferansta 
“prostat nedir”, “prostat 
iltihabı”, “iyi huylu prostat 

büyümesi”, “prostat kanseri”, “tanı 
ve tedavi yöntemleri” konularında 
bilgiler verdi. Opr. Dr. Mercimek, 
erkeklerin hiçbir şikayeti olmasa 
bile 50 yaşından itibaren yılda bir 
kez prostat kanseri değerlendiril-
mesi açısından doktora başvurma-
sını önerdi.

Erkek üretrasının (idrarı,  idrar ke-
sesinden dışarı taşıyan kanal) baş-
langıç kısmını oluşturan prostatın, 

erkek üreme sisteminin bir parçası 
olup, salgı görevi olan bez yapı-
sında bir organ olduğunu belirten 
Opr. Dr. Mercimek, “Salgıladığı 
bazı özel maddelerle meninin sıvı-
laşması ve spermin canlı kalmasını 
sağlar” dedi.
 
Prostatın;  iri bir kestane veya ce-
viz büyüklüğünde, yaklaşık 18-20 
gram ağırlığında olduğunu ve 40 
yaşına kadar bu boyutta kaldığını, 
bu yaşlardan itibaren büyümeye 
başladığını anlatan Opr. Dr. Mer-
cimek, prostat ile ilgili hastalıkların; 
iyi huylu prostat büyümesi, prostat 

iltihapları ve prostat kanseri olmak 
üzere 3 grupta incelenebileceğini 
ifade etti

“Prostatın iyi huylu büyümesi, en sık 
görülen prostat hastalığıdır. Sıklığı 
yaşla birlikte artmaktadır” diyen 
Opr. Dr. Mercimek, 60 yaş üzeri er-
keklerde yüzde 50’nin üzerinde, 85 
yaş üzerinde ise yüzde 90 oranında 
görüldüğünü anımsattı.

PROSTAT BÜYÜMeSİ

Prostat büyümesi hakkında bilgi-
ler veren Opr. Dr. Mercimek, şöyle 
devam etti: ‘’Mesane (idrar kesesi)  
çıkışında tıkanıklığa neden olarak 
idrar akımını zorlaştırır ve hasta-
larda idrar yapmaya başlamada 
zorlanma, kesik kesik idrar yapma, 
tam idrar yapamama, gece sık id-
rara çıkma, yeniden idrar yapma 
hissi, idrarın sonunda damlama ve 
idrar kaçırma gibi işeme ile ilgili şi-
kayetlere yol açarak, hayat kalitesi-
ni olumsuz etkiler.

Bu şikayetlere ek olarak idrarda 
kanama, sık idrar yolu enfeksiyonu, 
tam tıkanma, idrar kesesi içerisin-
de taş oluşumu ve böbrek fonksiyon 
bozukluklarına yol açarak hayatı 
tehdit edici durumlara sebep ola-
bilir. Ayrıca prostat büyümesi, cin-
sel fonksiyonlarda bozulmalara da 
neden olabilir. Hastalığın tedavisi, 
cinsel fonksiyonun geri dönüşüne 
ciddi katkı sağlamaktadır.” 

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde Halka Açık Konferanslar kapsamında Üroloji 
Uzmanı Opr. Dr. M. Necmettin Mercimek tarafından “Prostat Hastalıkları ve Tedavisi”

konusu anlatıldı.

 “Prostat Hastalıkları ve 
Tedavisi” anlatıldı
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Bu hastaların tedavisindeki amacın 
şikayetleri azaltmak, hayat kalitesini 
arttırmak ve hastalığa bağlı kompli-
kasyonların oluşmasını engellemek 
olarak açıklayan Opr. Dr. Mercimek, 
şunları kaydetti: “Tedavide gözlem, 
medikal (ilaç) veya cerrahi (ameli-
yat) gibi seçenekler mevcuttur. Te-
davi seçenekleri hastanın yakınma-
larının şiddeti, hastanın tercihi, eşlik 
eden diğer hastalıkların varlığı ve 
yan etkiler göz önüne alınarak be-
lirlenir. Son yıllarda medikal (ilaç) 
tedaviler ve minimal invaziv cerrahi 
yöntemler (kapalı ameliyatlar) ilk 
tercih olarak karşımıza çıkmakta-
dır.”

PROSTAT İLTİHAPLARı

Hastaların yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyen prostatın diğer bir hastalı-
ğı prostat iltihapları (prostatit) ile il-
gili bilgiler veren Opr. Dr. Mercimek, 
prostatitin her yaş grubunda gözle-
nebileceğini anımsatarak, “Ancak 
daha çok genç erkeklerde ortaya çı-
kar. Akut ve kronik bakteriyel enfek-
siyon, kronik pelvik ağrı sendromu 
ve asemptomatik inflamatuar pros-
tatit olmak üzere prostat iltihabı dört 
şekilde görülebilir” diye konuştu.

Opr. Dr. Mercimek, hastaların ya-
kınmaların prostatit tipine göre de-

ğişiklik göstermekle birlikte sıklıkla 
görülenlerini “Ateş-titreme (akut 
prostatitte), idrar yaparken yanma 
ve zor idrar yapma, sık idrara gitme, 
akıntı, kasıklarda ve anal bölgeye 
doğru yayılan ağrı, orgazm sonrası 
ağrı” olarak sıraladı. 
Prostat iltihabının bulaşıcı bir hasta-
lık olmadığını, yakınmaların şiddeti-
ne göre hastalarda belli dönemler-
de peniste sertleşme bozuklukları 
görülebildiği ve tedavi sonrası bu 
yakınmaların düzeldiğini ifade eden 
Opr. Dr. Mercimek, “Akut ve kronik 
enfeksiyonlara bakteriler neden 
olur, bu nedenle de antibiyotiklerle 
tedavi edilmelidir” diyerek tedavi 
konusunda bilgi verdi.

Antibiyotiklerin prostat bezine ulaş-
malarının zor olduğu için hastalığın 
hemen düzelmeyebileceğinin altını 
çizen Opr. Dr. Mercimek, prostat 
bezine ulaşan antibiyotiklerin seçil-
mesinin tedavinin başarısında çok 
önemli olduğuna dikkati çekti. 

PROSTAT KANSeRİ

Genelde 50 yaş sonrası erkeklerde 
görülen prostat kanserinin, erkek-
lerde akciğer kanserinden sonra en 
çok tespit edilen habis tümör türü 
olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Mer-
cimek, erken dönemde belirti ver-

meyen prostat kanserinin, prostat 
bezinin dış kesimlerinde oluştuğunu 
belirtti.
Tümörün çok büyüdükten sonra id-
rar kanalını daraltarak belirtilere yol 
açtığını anımsatan Opr. Dr. Merci-
mek, “Bölgesel ağrılar, kemik ağrı-
ları, idrarda veya menide kanama 
olması gibi durumlarda ilerlemiş 
hastalıkta tespit edilebilir. Bu belir-
tiler, genellikle tümörün artık pros-
tatın yakınındaki diğer dokulara 
yayıldığının belirtisidir” ifadelerini 
kullandı.
 
Hastalığın prostat içerisinde sınırlı 
iken, yani hiçbir belirtisinin olmadığı 
dönemde tespit edilmesinin ancak 
50 yaşından itibaren yapılacak ru-
tin tetkiklerle tespit edildiğine vur-
gu yapan Opr. Dr. Mercimek, “Bu 
aşamada prostat muayenesi ile 
birlikte kanda PSA (Prostat Spesifik 
Antijen) denilen bir maddenin ölçü-
mü yapılır. PSA’nın düşük olması o 
kişide kesin olarak prostat kanse-
ri olmadığını göstermeyeceği gibi, 
yüksek olması da kesin bir şekilde 
kanser varlığının habercisi değildir. 
Ancak PSA değeri prostat kanseri 
konusunda bize parmakla prostat 
muayenesini birlikte hastayı değer-
lendirmemizi ve prostat kanseri ola-
sılığını göstermesi açısından önem-
lidir” diyerek sözlerini bitirdi. 
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Eğitim-öğretim hayatına 2014-2015 döneminde başlayan SANKO Üniversitesi’nde, 
akademik yıl açılışı verilen ilk ders ile başladı. 

anKo Üniversitesi Mütevel-
li Heyet Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu, Üniversite Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Sınav 

ile beraber ilk derse girerek, ders 
başı yapmanın heyecanını öğrenci-
lerle birlikte yaşadılar.

Öğrencilere ‘’Hoş geldiniz” diyerek 
konuşmasına başlayan Konukoğlu, 
yeni akademik yılın hayırlı olması 
diledi. 

“Tüm akademisyenleri ve öğrenci-
leri bir arada görmek çok büyük bir 
mutluluk. Şu anda ne söylesem az. 
Çünkü bu bizim hayalimizdi” diyen 
Konukoğlu, sosyal sorumluluklarının 
bir parçası olarak kurdukları SAN-
KO Üniversitesi’nin eğitim-öğretim 
hayatına başlamasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 

Öğrencilerden sadece eğitim al-
malarını değil, bilim üretmelerini de 
beklediklerini ifade eden Konukoğ-
lu “Biz sizlerin eğitim görmeniz için 
elimizden gelenin en iyisini yapma-
ya çalışıyoruz. Siz de çok çalışın, 
özveriyle çalışın ve sağlık için daha 
fazla ne yapabilirimi araştırın” diye 
konuştu. 

Mesleğe başladıklarında ilgilendik-
leri hastanın anne – baba ya da kar-
deşleri olduğunu düşünerek hareket 
etmelerini isteyen Konukoğlu, “Bu-
gün öğrencisiniz, yarın yaşlanırsınız, 
sizin de ihtiyacınız olacaktır. Mesle-
ğe başladığınızda güler yüzü eksik 
etmeyin ve kendinize güvenin. Çün-
kü tedavinin yüzde 70’i güler yüzle 
olur. Tıp en çok dua alan meslektir” 
sözlerine yer verdi.

s

Sanko Üniversitesi’nde
ilk ders heyecanı 



‘’eN AZ SİZLeR KADAR 
HeYecAN ve MUTLULUK 
DUYUYORUZ’’

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav ise  “Üniversite ve 
Tıp Bilimlerinde Eğitim” konulu ilk 
dersle birlikte öğrencilere “En az 
sizler kadar heyecan ve mutluluk 
duyuyoruz, hepiniz tekrar hoşgeldi-

niz” diyerek duygularını paylaştı.

Prof. Dr. Sınav,  dünyada ve ül-
kemizde üniversitelerin tarihçesi 
hakkında bilgiler vererek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Osmanlı Dönemin-
de padişahın akıl danıştığı Divan’ı 
Hümayyun üç zümreden oluşurdu. 
Birinci sırada İlmiyye vardı ki başla-
rında bulunan Şeyhülislam o zama-
nın başbakanı sayılan Sadrazam’la 
aynı seviyedeydi. Ancak 16. yüzyıl-
dan sonra bilim üretmeyi unutan 
bir milletiz. Oysaki ihtiyacımız olan 
bilim üretmek. İşte biz SANKO Üni-
versitesi olarak bilim üretmek, eği-
tim vermek ve hizmet sunmak için 
kurulduk.” 
Üniversitelerin birinci görevinin en-
telektüel insan yetiştirmek olduğunu 
anımsatan Prof. Dr. Sınav, meslek 
öğretmenin üniversitelerin ikinci gö-
revi olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Sınav, “Tıp eğitimi çok zor-
dur ancak öğrendikçe seveceksiniz. 
Tıp mensubu olmanın temeli önce-
likle sizin bu mesleği ben severek 
yapacağım demenizi gerektirir.  
Sevmek fedakar olmayı, 365 gün, 24 

saat çalışmayı ve öğrenmeyi gerek-
tirir. Çünkü yapılacak en küçük bir 
hata insan hayatını sona erdirebilir’’ 
dedi. 

Öğrencilere derslerine günü günü-
ne çalışmaları önerisinde bulunan 
Prof. Dr. Sınav, “Tıpta her şey göre-
rek öğrenilir. Bu konuda öncelikle si-
mülasyonlarımız hazır ve uygulama-
lı eğitim alacağımız Türkiye’nin en 
büyük özel hastanesi olan Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi teknolojik ve 
bilimsel altyapısıyla bizi destekleye-
cek” diyerek, donanıma ilişkin bilgi 
aktardı.  

Prof. Dr. Sınav, “Kendimizi tanıya-
lım, bir hayal kuralım, çalışalım ve 
başaralım” sözleriyle ilk dersi ta-
mamladı.

Konuşmalardan sonra, SANKO Üni-
versitesi akademik kadrosu tanıtıldı. 
İlk derse, SANKO Holding Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konu-
koğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami 
ve Hakan Konukoğlu ile Mütevelli 
Heyet Üyeleri de katıldı. 
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Prof. Dr. Sınav: “Tıpta her şey görerek öğrenilir. Bu konuda ön-
celikle simülasyonlarımız hazır ve uygulamalı eğitim alacağımız 
Türkiye’nin en büyük özel hastanesi olan Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi teknolojik ve bilimsel altyapısıyla bizi destekleyecek”.



ALeN Dr. Gönül Çakmak’ın 
hasta kabul ettiği Nöroloji 
Kliniği’nde göreve başlayan 
Dr. Deniz Yücel, 1978 yılında 

Balıkesir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğ-
renimini babasının memuriyeti nedeniy-
le çeşitli illerde tamamlayan Dr. Yücel, 
2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 

2001 – 2005 tarihleri arasında 
Kastamonu’da merkez Kuzyaka Sağlık 
Ocağı ve Abana Devlet Hastanesi’nde 
çalışan Dr. Yücel, 2010 yılında Taksim 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nö-
roloji ihtisasını tamamladı. 

Mecburi hizmet için geldiği Nizip Devlet 
Hastanesi’nde 2014 yılına kadar görev 
yapan Dr. Yücel, 2014 Eylül ayı itibariyle 
Hastanemiz Nöroloji Kliniği’nde hasta 
kabul etmeye başlamıştır.
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Hastanemiz güçlü hekim kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dr. Deniz Yücel 
Nöroloji Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.

H

Nöroloji Uzmanı Dr. Deniz Yücel 
hasta kabulüne başladı

HASTANeMİZ Organ Nakli Merkezi, “3 – 9 Kasım Organ 
Bağışı Haftası” nedeniyle Sanko Park’ta stant açtı. Sos-
yal sorumluluk kapsamında açılan stantta, ziyaretçilere 
organ bağışına yönelik bilgilendirmeler yapılırken organ 
bağışında bulunmak isteyenlerin de kayıtları alındı.

Organ bağışı
konusunda bilgilendirdik



61w w w . s a n k o t i p . c o m

AZİANTeP Sanayi Oda-
sı işbirliğinde,  TÜYAP 
Fuarcılık ve Teknik Fuar-
cılık şirketleri tarafından 

30 ülkeden 560 firmanın katımıyla 
düzenlenen fuarda stant açarak, 
ziyaretçilere sağlık hizmeti sunduk. 

Sağlıkta yüksek kalitenin adresi 
olan ve dünya standartlarında, acil 
servis, biyokimya, patoloji ve klinik 
mikrobiyoloji laboratuvarları, rad-
yoloji, nükleer tıp, kardiyovasküler 

cerrahi, organ nakli merkezi, nefro-
loji, genel cerrahi, beyin cerrahisi, 
çocuk cerrahisi, dahiliye, gastroen-
teroloji, endokronoloji, kulak burun 
boğaz, pediatri, kardiyoloji, göğüs 
hastalıkları, üroloji, ortopedi ve trav-
matoloji, enfeksiyon hastalıkları, fi-
zik tedavi ve rehabilitasyon, plastik 
rekonstrüktif cerrahi, göz hastalık-

ları, kadın hastalıkları ve doğum, 
nöroloji, psikiyatri, göğüs cerrahisi, 
dermatoloji ve üremeye yardımcı 
tedavi merkeziyle uzman tanı ve 
tedavi yöntemleri uygulayan Hasta-
nemizin hizmetlerine ilişkin bilgile-
rin de verildiği stantta, isteyen katı-
lımcıların tansiyonları ve kan şeker 
ölçümü de yapıldı.

g ‘Ortadoğu Tekstil Makinaları Fuarı (OTM 2014)’nda stant 
açarak ziyaretçilere sağlık hizmeti sunduk.

Ortadoğu Tekstil Makinaları 
Fuarı’na katıldık
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SANKO Üniversitesi tarafından, Hastanemiz toplantı salonunda “Mevsimsel Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Mers” konulu bir konferans düzenlendi. 

anKo Üniversitesi öğretim 
üyelerinin konuşmacı ola-
rak katıldığı konferansta 
Grip, Nezle, Sinüzit, Otit, 

Faranjit, Laranjit, Pinömoni (Zatür-
re), MERS hastalıklarının etkenleri 
nelerdir, tanıları nasıl konur, klinik 
seyirleri nasıldır, tedavi ve korunma 
yolları nelerdir” konularında bilgiler 
verildi.

Konuşmacılar, kış aylarında nez-
le, soğuk algınlığı, grip, farenjit, la-
renjit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve 
pnömoni gibi solunum yolu enfeksi-
yonlarının sıklığında da artış görül-
düğüne, bu enfeksiyonların özellikle 
çocukları, yaşlı kişileri, hamileleri, 
kronik akciğer ve kalp hastalığı olan 
kişileri kanser tedavisi nedeniyle ba-
ğışıklık sistemi zayıflayan hastaları 
daha ciddi şekilde etkilediği dikkati 
çektiler. 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Can Polat Eyigün konuş-
masında bu mevsimde sık görülen 
bademcik iltihabı, sinüzit, grip gibi 
enfeksiyon hastalıklarının belirti ve 
bulguları konularına değindi.

Bilhassa nezle ve grip ayrımının çok 
iyi yapılması gerektiğini anımsatan 
Prof. Dr. Eyigün “Grip ciddi ve ölüm-
cül olabilir” dedi. 

Prof. Dr. Eyigün imkanı olan herke-
sin her sene grip aşısı yaptırması 
gerektiğini ama 65 yaş üzerindeki 
bireylerin KOAH, şeker hastalığı 
olanların bağışıklık sistemi baskı-
lanmış bireylerin mutlaka aşı yaptır-
maları gerektiğinin altını çizdi.

Nezle, grip gibi viral hastalıklarda 
antibiyotiklerin yararsız ve gereksiz 
olduğunu anımsatan Prof. Dr. Eyi-
gün “aksine antibiyotikler zararlı da 
olabilmektedir” diyerek sözlerini ta-
mamladı. 

s

‘Mevsimsel Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Mers’ anlatıldı
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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram ise 
“Kış mevsiminde havaların soğuma-
sı, kapalı ve kalabalık ortamlarda 
geçirilen zamanın artması ile birlik-
te enfeksiyon etkenlerinin bilhassa 
virüslerin insanlara bulaşmasına 
uygun koşullar oluşturmaktadır” di-
yerek, “daha dikkatli olunması” ge-
rektiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Bayram, “Virüs ve bakteri-
ler ile oluşan bu enfeksiyonlar son 
derece bulaşıcı, yaşam kalitesini 
düşüren ve hastalığa yakalanan bi-
reyleri uzun süre iş ve okuldan alıko-
yan önemli sağlık sorunları arasın-
dadır” diye konuştu.

“Virüs – bakteri” ayrımının hekim-
lerce mutlaka yapılması gerektiği-
ni anlatan Prof. Dr. Bayram, tedavi 
planlamasının buna göre yapılması 
gerektiğini belirtti.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı ve Yrd. Doç. Dr. Nevhiz 
Gündoğdu da konuşmasında alt 
solunum yolları enfeksiyonları bron-
şit – bronşiolid, pnömoni (zatüre) ve 
MERS hakkında bilgi sundu.

Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, çok ölüm-
cül olabilen bu hastalıklara karşı 
halkın daha duyarlı ve dikkatli ol-
masının öneminden bahsederek 
“Sağlık kuruluşlarına zamanında 
başvurmak çok önemlidir. Hele de 
bu kadar ciddi sonuçları olan has-
talıklarında sağlık kuruluşlarına 
zamanında başvurabilmek daha 
da önem kazanmaktadır” uyarısını 
yaptı.

Konuşmacılar, kış aylarında nezle, soğuk algınlığı, grip, 
farenjit, larenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve pnömoni 
gibi solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında da artış 

görüldüğüne, bu enfeksiyonların özellikle çocukları, yaşlı 
kişileri, hamileleri, kronik akciğer ve kalp hastalığı olan 

kişileri kanser tedavisi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan 
hastaları daha ciddi şekilde etkilediği dikkati çektiler. 
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Gaziantep’in yanı sıra, bölgede kaliteli, üst düzey sağlık hizmeti sunan Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’ne ve sağlık eğitimine yaptığı katkılardan dolayı SANKO 

Üniversitesi’ne teşekkür plaketi verildi. 

aRKoZ Sağlık Dergisi tarafından Büyükşe-
hir Belediyesi Onat Kutlar Devlet Tiyatrosu 
Salonu’nda düzenlenen ‘’1. Sağlık Ödülleri 
Töreni’’nde, sağlık alanında bugüne kadar 

verdiği hizmetlerden dolayı Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’ne teşekkür plaketi takdim edildi.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Yu-
suf Ziya Yıldırım, plaketini SANKO Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Güner Dağlı’nın elinden aldı.

BİLİM, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO far-
kı” sloganı ile 2014-2015 akademik yılında eğitim öğ-
retime başlayan SANKO Üniversitesi, Narkoz Sağ-
lık Dergisi tarafından ödüle layık görüldü. 1. Sağlık 
Ödülleri Töreni’nde, Narkoz Sağlık Dergisi tarafından 
sağlık eğitimine yaptığı katkılardan dolayı SANKO 
Üniversitesi’ne ödülü takdim edildi. Vali Yardımcısı 
Uğur Aladağ, SANKO Üniversitesi’nin ödülünü Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Güner Dağlı’ya sundu.

n

Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’ne ve Sanko 

Üniversitesi’ne teşekkür plaketi
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK (SSK - DEVLET MEMURLARI BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI)

SOSYAL GÜveNLİK 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.)

ReSMİ 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. Vakfı)
• Vakıflar Bankası T.A.O.
• Yapı Kredi Bankası (Emk. San. Vakfı)

TAMAMLAYıcı SAĞLıK SİGORTALARı
• Mapfre Genel Sigorta
•Axa Sigorta A.Ş.
•Ergo Sigorta A.Ş.
•Groupama Sigorta A.Ş.

ÖZeL SAĞLıK SİGORTALARı 
• 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 şİRKeTLeRİ 
• Alarm Ambulans ve Sağlık Hizmetleri
• Dolunay Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Marm Assistance  Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Med-Line Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Mondial Assistance Sağlık Hiz.
• Flaş Ambulans
• S.O.S. International Ambulance

YABANcı SİGORTA şİRKeTLeRİ 
• Agis Zorgvezekrinngen
• Euro Center 
• Marm Asistance 
• Remed Asistance
• Turquie Asistance

ANLAşMALı ODALAR ve DİĞeR 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
• Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
• Türkiye Barolar Birliği
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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

AcİL SeRvİS
Uzm. Dr. İsmail TOĞUN

ANeSTeZİYOLOJİ ve ReANİMASYON
Prof. Dr. Güner DAĞLI
Uzm. Dr. Fatih ERBAĞCI
Uzm. Dr. Ahmet Aykut AKYILMAZ
Uzm. Dr. Yunus BAYDİLEK
Uzm. Dr. Olga DOKUZLUOĞLU
Uzm. Dr. Soner KARADAŞ 
Yrd. Doç. Dr. Betül KOCAMER
Uzm. Dr. Ayşe ÖZBOZ

BeYİN ve SİNİR ceRRAHİSİ
(NÖROşİRURJİ)
Opr. Dr. A. Murat GEYİK
Opr. Dr. Murat ULUTAŞ

ÇOcUK ceRRAHİSİ
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

ÇOcUK SAĞLıĞı ve HASTALıKLARı
(PeDİATRİ)
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Uzm. Dr. Medeni ASMA
Uzm. Dr. Çağatay KABAK
Yrd. Doç. Ünal SARIKABADAYI

DeRMATOLOJİ (cİLDİYe)
Uzm. Dr. Sait MAVİ
Yrd. Doç. Almıla Tuncel CESUR
Yrd. Doç. Fatma Elif YILDIRIM

eNfeKSİYON HASTALıKLARı
Uzm. Dr. Rezan HARMAN

fİZİK TeDAvİ ve ReHABİLİTASYON
Uzm. Dr. Rıdvan Sami ACAR

GeNeL ceRRAHİ
Yrd. Doç.  Hasan BAKIR
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER
Opr. Dr. Erdal UYSAL
Opr. Dr. Başar AKSOY

GİRİşİMSeL RADYOLOJİ

GÖĞÜS ceRRAHİSİ
Opr. Dr. İbrahim NACAK

GÖĞÜS HASTALıKLARı
Yrd. Doç.  Nevhiz GÜNDOĞDU

GÖZ HASTALıKLARı
Yrd. Doç. Mehmet Alper EVİŞEN

İÇ HASTALıKLARı
Uzm. Dr. Azmi SERİN (Gastroenteroloji)
Prof. Dr. Zeynel BEYHAN
(Endokrinoloji ve Metabolizma)
Prof. 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
Yrd. Doç. Mehmet SÖKÜCÜ

KADıN HASTALıKLARı ve DOĞUM
(JİNeKOLOJİ)
Opr. Dr. Ali TAHTACI
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR
Yrd. Doç. Ş. Esra ÖZKAPLAN
Yrd. Doç. İbrahim Halil ÖZDURAK
Yrd. Doç. Abdullah GÖYMEN

KARDİYOLOJİ
Yrd. Doç. Alper SERÇELİK
Uzm. Dr. Zarema KARBEN
Uzm. Dr. Fikret BESNİLİ
Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ
Yrd. Doç. Serdar TÜRKMEN

KARDİYOvASKÜLeR ceRRAHİ
Opr. Dr. Cemil Cahit ÖĞÜTMEN
Opr. Dr. Feragat UYGUR
Yrd. Doç. Murat YARDIMCI

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

NefROLOJİ
Uzm. Dr. Erkan MAHSERECİ

NÖROLOJİ
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK
Uzm. Dr. Deniz YÜCEL

NÜKLeeR TıP
Uzm. Dr. Şinasi ÖZKILIÇ

ORGAN NAKİL MeRKeZİ
Doç. Dr. M. Fatih YÜZBAŞIOĞLU

ORTOPeDİ ve TRAvMATOLOJİ
Yrd. Doç. Cenk CANKUŞ
Yrd. Doç. Gökhan SEVER
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
Yrd. Doç. Aydın BÜDEYRİ

PSİKİYATRİ
Uzm. Dr. Nüket Beler PAMUKÇU
Uzm. Dr. A. Bülent ÇEKEM
Psikolog Melis TÜMER SÜYÜR
Psikolog Melissa BAŞEL
Psikolog Gökçe DERTLİ

PLASTİK ve ReKONSTRÜKTİf
ceRRAHİ
Yrd. Doç. Recep ANLATICI

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

ÜROLOJİ
Opr. Dr. Hatem KAZIMOĞLU
Opr. Dr. Mehmet Necmettin MERCİMEK
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