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Değerli Nabız Dergisi Okurları,
Yeni yıl, yepyeni umutlar, mutluluklar, güzel ve sağlık-
lı günler getirsin hepimize.

Dün 2014 yılını karşılarken, bugün 2015 yılı için aynı 
temennilerde bulunmak günlerin, ayların hatta yılla-
rın ne kadar çabuk geçtiğinin bir göstergesi.

Yıllar geçiyor, zamana dur demek mümkün değil. 
O halde bize düşen en doğru şey, zamanı lehimize 
çevirmek. Sevdiklerimizle, bizi seven ve değer veren 
insanlarla, bize ihtiyacı olanlarla daha fazla, daha 
sağlıklı, daha güzel günler geçirebilmek. 

İnsanoğlu nedense hep sağlıklı, genç, dinamik ola-
cağını düşünerek, “bana bir şey olmaz” mantığıyla 
yaşıyor. Ama gerçekler öyle mi? Hepimiz etten, ke-
mikteniz.  Zaman zaman hepimizin fiziksel, ruhsal 
bir takım sıkıntıları oluyor. Son noktaya gelmeden 
nedense kendimize zaman ayırmayı, bir uzmanla gö-
rüşmeyi ihmal ediyoruz. Sonuç mu? Sevdiklerimizi, 
bizi sevenleri üzüyoruz, yaşayacağımız sağlıklı gün-
leri belki sıkıntılarla, belki de kısaltarak yaşamak zo-
runda kalıyoruz. Kolayca çözüme ulaşabilecek sağlık 
problemlerinin büyümesine, kimi zaman da çözüm-
süz yola girmesine sebep oluyoruz. 

Sağlığınız elden gitmeden, lütfen düzenli kontroller 
için bizlere gelin. Sağlık kuruluşları sadece hasta-
landığınızda ya da ihtiyaç duyduğunuzda değil, iyi 
olduğunuzu bilmeniz için de var. Düzenli kontrollerle 
hayatınızı sağlıklı yaşayabilir, çevrenizdekilerle daha 
güzel günler geçirebilirsiniz.

Bu sayımızda da sizler için yine dolu dolu bir içerik 
hazırladık. Kapak konumuzu ortopedi ve travmato-
lojiden seçtik. Uzmanımız mevsimsel gibi gözükse 
de her zaman ihtiyacımız olabilecek bilgiler paylaştı 
bizlerle. Bölgenin ilk tüp bebek merkezi olan merke-
zimizden çocuk sahibi olmak isteyen aileler için bir 
yazı hazırladık. Kışın daha sık görülen bronşit hakkın-
da bilgiler verdik, vitaminlerden bahsettik. Hipertan-
siyon bölgemizde sık görülen kronik hastalıklardan 
biri. Bu konuda da söyleyeceklerimiz var elbette. Sin-
dirim sistemi hastalıkları, organ nakli, aramıza yeni 
katılanlar, organizasyonlarımız, fuarlar derken size 
yine dolu bir sayı hazırladık.

2015 yılının, geride bıraktığınız yıllardan çok daha gü-
zel, sağlıklı ve başarılı geçmesi dileğiyle…

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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Kırıklar
ve çıkıklar
Kırık, herhangi bir ke-
miğin bütünlüğünün 
çoğunlukla bir darbe 
sonrası bozulmasıdır. 
Çıkık ise hareket-
lerimizi gerçekleş-
tirdiğimiz eklemleri 
oluşturan kemiklerin 
normal yapısının 
bozulmasıdır. 

22 Dünyada her yıl çok sayıda insan organ yetmezliği ile karşı karşıya 
kalıyor. Ancak verici sayısının yeterli seviyede olmaması organ nak-
line olan ihtiyacı da gün geçtikçe arttırıyor. 

Sindirim sistemi; alınan besinlerin sindirim kanalı boyunca iler-
lemesini, sindirim salgıları ile büyük moleküllerin daha küçük 
bölümlere parçalanmasını, parçalanmış bölümlerle, su ile elekt-
rolitlerin emilmesini ve emilenlerin kan dolaşımı tarafından top-
lanmasını sağlar.

38 Her yaşta görülebilen hipertansiyon, çağın en önemli hastalıkları 
arasında yer alıyor. Sürekli kontrol altında tutulması gereken bir 
hastalık olan hipertansiyon, körlük, beyin kanaması, felç, damar 
tıkanıklığı gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

26

42

Cildimizin canlılığı, parlaklığı ve diriliği en önemli sağlık gösterge-
lerindendir. Sadece estetik açıdan değil, sağlığımız açısından da 
cildimizin temizlik ve bakımına özen göstererek, ileri yaşlarda olu-
şabilecek kırışıklık ve deformasyon gibi problemleri önleyebiliriz.

Bronşit en sık görülen kış hastalıklarından biridir. Sigara tüketimi, 
enfeksiyonlar, hava kirliliği, tekrarlayan soğuk algınlığı gibi olum-
suz etkenlerin tetiklemesiyle ortaya çıkan bronşitte teşhis ve tedavi 
büyük önem taşır.

18 Vitaminler vücudun sağlıklı gelişimi, sindirim fonksiyonları ve enfek-
siyonlara karşı bağışıklık kazanması açısından oldukça gereklidir.

32 İstenildiği halde çocuk sahibi olamamak önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Peki, kısırlık nedir? Nasıl ortaya çıkar? 
Tedavi yöntemleri nelerdir? Kimler yardımla üreme tekniklerine 
başvurmak zorundadır?
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üNdeLiK hayatta 
kırık ve çıkıklarla 
çok fazla karşılaşı-
yoruz. Peki, kırık ve 
çıkıklar nasıl anla-

şılır? Kırık ve çıkığı olan kişiye 
zarar vermemek için nasıl mü-
dahale edilmelidir? Hastanemiz 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzma-
nı Opr. Dr. Levent Bostancı, kırık 
ve çıkık bulgularının görülmesi 
durumunda hiç vakit kaybetme-
den Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanına başvurulması gerek-
tiğini söyledi.

KIRIKLAR

Kırığı “Kemik bütünlüğünün bo-
zulması” olarak tanımlayan Opr. 
Dr. Bostancı, kırıkların darbe 
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Uzman olmayan kişilerce 
yapılacak yanlış uygulamalar 

hastaların sakat kalmasına 
yol açabilir. Çıkıklar, kırıkların 

aksine acil müdahale gerektirir. 
Zamanında tedavi edilen bir 
çıkığın iyileşmesinden sonra 

hiçbir şekilde iz kalması 
ihtimali yoktur.

Kırıklar
ve çıkıklar
Kırık, herhangi bir kemiğin bütünlüğünün 
çoğunlukla bir darbe sonrası bozulmasıdır. 
Çıkık ise hareketlerimizi gerçekleştirdiğimiz 
eklemleri oluşturan kemiklerin normal 
yapısının bozulmasıdır.  

G

Opr. Dr. Levent 
BOSTANCI

Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı
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Trafik kazası, düşme, 
çarpma gibi bir travmaya 
bağlı olarak eklemi stabil 

halde tutan bağların, 
kasların ve eklem 

kapsülünün yırtılması 
sonucunda meydana 

gelen çıkıkta en önemli 
belirti eklemde ağrı, 

şekil bozukluğu, hareket 
ettirememe ve şişliktir. 

sonucu veya kendiliğinden 
oluşabileceğini bildirdi. 

Yaşlılıkla birlikte, kemik eri-
mesine bağlı olarak kendili-
ğinden kırık oluşma riskinin 
de arttığını belirten Opr. Dr. 
Bostancı, “Kırıklar, ufak bir 
çatlaktan (fissür) bir veya bir-
çok kemiğin kırılmasına, hatta 
komşu eklemlerde çıkık eşlik 
etmesine (kırıklı çıkık) kadar 
değişiklik gösterebilir. Kırıkla-
rın beraberinde kemiğin etra-
fındaki deri, kaslar, tendonlar, 
ligamentler, damarlar, sinirler 
ve komşuluğundaki organlar 
yaralanabilir” dedi.

Kırık çeşitli sebeplerle
ortaya çıkabilir

Kırığı oluşturan nedenlerle 
kırık lokalizasyonlarının yaş-
lara göre farklılık gösterdiğini 
kaydeden Opr. Dr. Bostancı, 
kırığın nedenlerini “Yeni do-
ğanlarda doğum sırasında 
yaşanan doğum travmaları, 
çocuklarda düşme, dövülme, 
ev ve trafik kazaları, gençler-
de spor ve trafik kazaları, orta 
yaşlarda iş ve trafik kazaları, 
ileri yaşlarda düşme ve tümo-
ral olaylar” olarak sıraladı.

Kırıkların oluş nedeni, yerleş-
me yeri, kemik yapısı ve kırık 
karakterine göre sınıflandırıl-
dığına vurgu yapan Opr. Dr. 
Bostancı, kırık çeşitleri hakkın-
da şu bilgileri verdi:
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Kırıklar, ufak bir çatlaktan 

bir veya birçok kemiğin 

kırılmasına, hatta 

komşu eklemlerde çıkık 

eşlik etmesine (kırıklı 

çıkık) kadar değişiklik 

gösterebilir. Kırıkların 

beraberinde kemiğin 

etrafındaki deri, kaslar, 

tendonlar, ligamentler, 

damarlar, sinirler ve 

komşuluğundaki organlar 

yaralanabilir.



Kapalı (Basit) Kırık
Kapalı kırıklarda kemik uçları 
deriyi delmez. Bu kırıklarda yara 
yoktur, kemik ile dış ortam ara-
sında ilişki yoktur. Kemik uçları 
birbirinden fazla ayrılmamıştır.

Açık Kırık 
Bu kırıklarda kırılan kemik uçla-
rından biri veya her ikisi dışarı 
çıkar, yara ve kanama olur. Si-
nirlerde, damarlarda yaralan-
ma ihtimali yüksektir. Ateşli silah 
yaralanmasıyla oluşan kırıklar 
da bu sınıfa girer. Kemikler dış 
ortamla direk temas halinde ol-
duğundan enfeksiyon riski yük-
sektir. Bu tip kırıklar geç ve güç 
iyileşiri

Çökme Kırıkları  
Bu kırıklar baş kemiklerinde ol-
duğu gibi yassı kemiklerde mey-
dana gelir.

Yaş Ağaç Kırığı
Bu kırıklar çocuklarda görülür. 
Kemik bütünlüğü bozulmadan 
eğilme şeklinde oluşan bu kırık-
lar çabuk iyileşir..

Kırık Belirtileri
-Ani şişme, morarma
-Ani şiddetli ağrı veya hareketle 
ağrı, hassasiyet
-Normal olmayan görünüş, şekil 
bozukluğu
-Kemiklerden kıtırtı sesi
-Açık kemiklerde kemik uçlarının 
dışarı çıkması, yara, kanama.

Kırıkta ilk yardım kuralları 
büyük önem taşıyor

Kırıklarla hayatın her aşamasın-
da ve her yerde karşılaşabile-
ceğini ifade eden Opr. Dr. Bos-
tancı, bu durumda yapılacak ilk 
yardım kurallarını şöyle özetledi:

- Öncelikle kırığın durumunu, ne-
rede olduğunu anlamalı, yaralıyı 
gereksiz yere hareket ettirme-
meliyiz. 
- Açık bir kırık varsa kanama yeri 
temiz bir bezle kapatılmalıdır.
- Kırık yerinden oynatılmamalı, 

kemikler yerine oturtulmak için 
uğraşılmamalı.
- Kırıklı bölge hareketsiz hale ge-
tirilmeli. Bu amaçla tahta parça-
ları, ağaç dalları, karton, gazete, 
çengelli iğne ve sargılar kullanı-
labilir.
- Uygun pozisyonda hasta sevk 
edilmeli ya da 112’ye haber ve-
rilmelidir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzma-
nı tarafından tedavi edilen kırık-
ların çoğunluğunun herhangi bir 
sekel bırakmadan iyileştiğini ve 
hastaların çoğunun eski sağlık-
larına ve işlerine dönebildiğini 
vurgulayan Opr. Dr. Bostancı, 
şunları kaydetti:

“Ancak 21. yüzyılda yaşamamı-
za rağmen ülkemizde özellikle 
bölgemizde doktora rahat ula-
şılabilirken, mahalle arasındaki 
çekicilere, kırık – çıkıkçılara gi-
dilmektedir. Bunlar tarafından 
yapılan bilinçsiz müdahaleler 
sonucunda çok kolay iyileşebi-
lecek birçok kırık, komplike hale 
gelebilmekte ve bazen ömür 
boyu sürebilecek sakatlıklara 
neden olabilmektedir.”

Kırıklar için Yanlış Bilinenler

“Hastanın yaşı kaç ise kırık 
o kadar günde iyileşir” 
Kırığın iyileşmesinin hastanın 
yaşıyla ilişkili olmasına rağmen 
bu süreçte birçok farklı faktörün 
de önemli olduğunun altını çizen 
Opr. Dr. Bostancı, bu faktörleri 
şöyle açıkladı:
“Kırığın çeşidine (açık, kapalı, 
parçalı, basit), kırılan kemiğin 
hangisi olduğuna (uyluk, baldır, 
ön kol, köprücük), hastanın siga-
ra içmesine, madde bağımlılığı 
ve beslenmesine, ek bir rahatsız-
lığı olup olmamasına (diyabet, 
osteoporoz vb.) bağlı olarak kırık 
iyileşmesi etkilenmektedir.”.

“Kelle, paça, kemik suyu kı-
rık iyileşmesini hızlandırır”
Bunun doğru olmadığına dikkati 
çeken Opr. Dr. Bostancı, “Böl-
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Kırığın iyileşmesi, 
çeşidine, kırılan 
kemiğin hangisi 

olduğuna, hastanın 
sigara içmesine, 

madde bağımlılığı 
ve beslenmesine, ek 
bir rahatsızlığı olup 
olmamasına bağlı 
olarak değişkenlik 

gösterir.
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gemizde kalp, damar ve şeker 
hastalığının yaygınlığı düşünülür-
se bu tarz beslenmenin şifa yerine 
mevcut hastalıkları daha kötüleş-
tireceği kesindir. Klinik olarak bu 
tarz beslenme yerine kalsiyum-
dan zengin besinler (süt, yoğurt, 

peynir vb.) öneririz” diyerek yan-
lış bilginin olası olumsuzluklarına 
değindi. 

“Balık ve incir kemiğin kay-
namasını engeller” 
Bu düşüncenin de doğru olmadı-

ğını belirten Opr. Dr. Bostancı, kı-
rığın iyileşme sürecinde bu besin-
lerin rahatlıkla tüketilebileceğini 
bildirdi.

ÇIKIKLAR 
(diSLOKASYONLAR)

“Çıkık; bir eklemi yapan kemikle-
rin yer değiştirerek, aralarındaki 
olağan ilişkinin sürekli olarak bo-
zulması” diyen Opr. Dr. Bostancı, 
çıkıkların trafik kazası, düşme, 
çarpma gibi bir travmaya bağlı 
olarak eklemi stabil halde tutan 

Kırığın nedenleri, yeni doğanlarda doğum sırasında 
yaşanan doğum travmaları, çocuklarda düşme, dövülme, 

ev ve trafik kazaları, gençlerde spor ve trafik kazaları, 
orta yaşlarda iş ve trafik kazaları, ileri yaşlarda düşme ve 

tümoral olaylar olarak görülebilir.
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bağların, kasların ve eklem 
kapsülünün yırtılması sonu-
cunda meydana geldiğini, çı-
kıkta en önemli belirtilerinin 
ise eklemde ağrı, şekil bo-
zukluğu, hareket ettirememe 
ve şişlik olduğunu söyledi.

Uzmana başvurulmalıdır

En sık omuz ekleminde çıkık 
görüldüğünü anlatan Opr. 
Dr. Bostancı, ayrıca dirsek, 
bilek, köprücük, başparmak, 
kalça, diz kapağı ve çenede 
de çıkıklara rastlanabilece-
ğini hatırlattı.

Çıkıktan şüphelenildiği za-
man eklemin hareket etmesi 
engellenecek şeklide sabit-
lenerek hemen ortopedi ve 
travmatoloji uzmanına baş-
vurulması gerektiğini bildi-
ren Opr. Dr. Bostancı, şöyle 
dedi: 

“Uzman olmayan kişilerce 
yapılacak yanlış uygulama-
lar hastaların sakat kalma-
sına yol açabilir. Çıkıklar, kı-
rıkların aksine acil müdahale 
gerektirir. Zamanında tedavi 
edilen bir çıkığın iyileşmesin-
den sonra hiçbir şekilde iz 
kalması ihtimali yoktur.” 

Karlı ve buzlu yolda 
yürürken dikkat edilmesi 
gereken hususlar:

Havaların soğuması ve kar 
yağışının etkisiyle yerde olu-
şabilecek buzlanmaya bağlı 
düşmeler sonucunda kırık ve 
çıkıkların meydana gelebile-
ceği uyarısını yapan Opr. Dr. 
Bostancı, karlı ve buzlu yolda 
yürürken dikkat edilmesi ge-
reken hususları şöyle sırala-
dı:

-Altı tırtıklı lastik tabanlı ayak-
kabılar tercih edilmeli, köse-
le tipi ayakkabılar kullanıl-
mamalı.
-Yürürken büyük adım atma-

yıp, küçük kısa adımlar atıl-
malı, yere sağlam ve dikkatli 
basılmalı.

-Ellerimizi ceplerimize sok-
madan, iki elimizde birden 
bir şeyler taşımadan, en az 
bir el boşta kalarak yürün-
meli, ellere mutlaka eldiven 
takılmalı.

-Üst geçitten, merdivenler-
den inip çıkarken mutlaka 
korkuluklara tutunulmalı.

-Zorunlu olmadıkça dik yo-
kuşlardan inip çıkılmamalı.

-Karın verdiği beyaz parlak-
lık, gözünüzü kamaştırıyorsa 
ve iyi göremiyorsanız mutla-
ka güneş gözlüğü kullanıl-
malı.

-Evlerin önü ve sık kullanılan 
zeminler kardan temizlen-
meli.

-Yaşlılar özellikle kalça böl-
gelerini kapatacak şekilde 
kalın giyinmeli, mümkünse 
karlı havalarda dışarı çıkma-
malı.

-Özellikle akşam ve saba-
hın erken saatlerinde yerde 
buzlanma olacağı için daha 
dikkatli hareket edilmeli ve 
basılan yere bakılmalı.

Çıkık, eklemler 
arasında en sık 
omuz ekleminde 
görülür. Ayrıca 
dirsek, bilek, 
köprücük, 
başparmak, kalça, 
diz kapağı ve 
çenede de çıkıklara 
rastlanabilir.



iNdiRimiN besinin ağza 
alınmasıyla başladığını 
belirten Hastanemiz Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı 
Gülen Mavi, ağızda çiğ-

nemeyle ufak parçalara ayrılan 
besinin tükürükle karışarak mideye 
geçtiğini kaydetti.

Gülen Mavi, besinin sindirilirken iz-
lediği yolu, “Mide yutulan besinleri 
yarı sulu hale getirir, uygun hızda 
ince bağırsaklara verir, proteinleri 
peptonlara parçalar. İnce bağır-
saklarda, kimus, safra ve pankreas 
salgıları ile besin öğelerine ayrılır 
ve emilir. Kalın bağırsaklarda ise 
kimustan su ve elektrolitler emilir, 
feçes atılana kadar depolanır” şek-
linde özetledi. 
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Sindirim sistemi 
hastalıklarında beslenme
Sindirim sistemi; alınan besinlerin sindirim kanalı boyunca ilerlemesini, sin-
dirim salgıları ile büyük moleküllerin daha küçük bölümlere parçalanmasını, 
parçalanmış bölümlerle, su ile elektrolitlerin emilmesini ve emilenlerin kan 
dolaşımı tarafından toplanmasını sağlar.

S

Gülen mAVi

Beslenme ve
Diyet Uzmanı

 Ağır karaciğer 
hastalıklarında görülen 

Hepatik Koma durumunda 
hastanın şuuru kapalı ise 

damardan veya nazogastrik 
yoldan beslenir. Enerji 

kısıtlanamaz, protein belirli 
bir süre tamamen kısıtlanır. 
İyileşme oldukça 20 g, 40 g, 
60 gramlık proteinli diyetler 

uygulanır. Protein daha 
çok süt ve türevlerinden 
sağlanmalıdır. Elektrolit 

dengesi düzgün olmalıdır. 
Kan potasyumu düşüktür. 

Genellikle potasyum verilir. 
Su ve tuz kısıtlanır.
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1-AĞIZ Ve BOĞAZ 
HASTALIKLARI

Ağız ve boğazda görülen bazı 
hastalıkların yol açtığı yemek 
yeme sorunları ve bu hastalıklara 
önerilen tedavi yöntemleri Tablo 
1’de görülmektedir. 

Ağız ve boğaz hastalıklarında 
genel olarak önerilen diyet 
ilkeleri
Ağız ve boğaz hastalıklarının te-
davisinde öğün sayısı artırılarak 
azar azar ve sık sık beslenilmesi 
gerektiğini anlatan Mavi, şöyle 
dedi: “Yumuşak, sulu veya tam 
sıvı diyet uygulanmalı. Çok sıcak 

ve soğuk, kuru, acılı ve tuzlu be-
sinler, asitli, alkollü içecekler alın-
mamalı, sigara içilmemeli, yemek 
sonrası ağız bakımı yapılmalı (diş 
fırçalama, tuzlu veya karbonatlı 
suyla veya antiseptik sıvıyla ağzı 
çalkalama), enerji ve besin öğe-
leri yönünden yeterli ve dengeli 
beslenme uygulanmalı. Eğer has-
ta ağızdan yeterli beslenemezse 
besin desteğine geçilmelidir.”

2. YEMEK BORUSU 
(ÖZeFAGUS) HASTALIKLARI

Özefagus kanseri ve diyet
Bu hastalığın yutma zorluğu şek-Tablo 1: Ağız ve boğaz hastalıkları – tedavi yöntemleri

Diş çürüğü

Tükürük bezi 
hastalıkları 
(iltihap, diş)

Ağızda yara, 
ameliyat

Ağız, larinks, 
farinks kan-
serleri

Diş eti 
bozuklukları

Yemek yerken ağrı, diş kaybına 
bağlı çiğneme güçlüğü

Ağrı 

Çiğneme, yutma problemleri

Ağrı, iştahsızlık, çiğneme,
yutma güçlüğü

Ağrı, diş kaybı, kanama

•Diş tedavisi
• Ağız temizliği
•Diyet tedavisi:
- Şeker ve şekerli 
besinler azaltılır
- Ara öğünlerde 
karbonhidratlı
besinler yenmez.

• Cerrahi tedavi
• İlaç tedavisi
• Diyet tedavisi:
- Sulu, az posalı 
besinler alınır
- Yeterli ve dengeli 
beslenme önerilir.

• İlaç tedavisi
• Diyet tedavisi:
- Sulu, az posalı 
besinler alınır.

• Enteral beslenme 
ağızdan 
• Sulu, yumuşak 
az posalı besinler 
alınır
• Sigara, alkol, 
acı, baharat tüke-
tilmez.
• Enerji ve protein-
den zengin diyet

•Diş tedavisi
•Diş eti tedavisi
•Diyet tedavisi:
- Şeker ve şekerli 
besinler azaltılır
-Sulu ve yumuşak 
besinler alınır.

HASTALIK YEMEK YEME SORUNU     TEDAVİ Ağız ve boğaz 
hastalıklarının tedavisinde 

öğün sayısı artırılarak 
azar azar ve sık sık 

beslenilmeli. Yumuşak, 
sulu veya tam sıvı diyet 
uygulanmalı. Çok sıcak 
ve soğuk, kuru, acılı ve 

tuzlu besinler, asitli, alkollü 
içecekler alınmamalı, 

sigara içilmemeli, yemek 
sonrası ağız bakımı 

yapılmalı, enerji ve besin 
öğeleri yönünden yeterli 

ve dengeli beslenme 
uygulanmalı.
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linde başladığını, ağrılı olduğunu, 
hastanın yemek yemek isteme-
diğini ve sürekli zayıfladığını vur-
gulayan Mavi, “Bu hastalıkta gizli 
kanama vardır. Bu nedenle has-
taya sulu, yumuşak (az posalı) yi-
yecekler azar azar ve sık (6 öğün 
gibi) verilmelidir. Besinler iyice 
çiğnenmeli, her yemekten sonra 
bir miktar su alınmalıdır. Hastaya 
verilecek gıdalar küçük parçalara 
ayrılarak verilir” ifadelerini kullan-
dı.

Hiatus Hernisi ve diyet
“Hiatus Hernisi; midenin üst kıs-
mının, özafagusun hiatus kısmın-
dan göğüs boşluğuna çıkıntı yap-
ması” olarak tanımlayan Mavi, 
diyet tedavisinde dikkat edilmesi 
gerekenleri şöyle sıraladı: “Öğün-
lerde az, ancak sık gıda verilir. 
Yumuşak, uyarıcı olmayan besin-
leri içerir. Hastaya turşu, kahve, 
karbonatlı besinler, aşırı yağlı be-

sinler, çikolata, asitli meyve suları, 
nane, acılı baharatlar, domates, 
domates suyu ve turunçgiller ve-
rilmemelidir. Günde altı öğün süt, 
tatlı, yoğurt, iyi pişmiş etli sebze 
yemekleri, sütlü tatlılar, yumur-
ta verilebilir. Yemek yenildikten 
üç saat sonra yatılmalıdır.  Birey 
şişmansa diyaframdaki basıncın 
azaltılması için zayıflatılmalıdır. 
Karın üzerinde baskı yapan ça-
maşır ve kemer kullanılmamalı-
dır.”

Akalazya ve diyet  
Özafagusun düz kaslarındaki si-

nir ağının düzgün çalışmaması 
nedeni ile peristaltik hareketlerin 
kaybolması sonucu yiyeceklerin 
mideye inemediğini ve özafagusta 
toplandığını ifade eden Mavi, şu 
önerilerde bulundu: “Hastaya ilaç 
ve cerrahi tedavinin yanı sıra diyet 
tedavisi uygulanır. Orta şiddette 
akalazyada yumuşak az posalı di-
yet verilir. Öğün sayısı artırılarak 
az az sık sık verilir. Besinler iyice 
çiğnenmeli, her yemekten sonra 
bir miktar su alınmalıdır. Şiddetli 
akalazyada ise özafagus dilate 
olduğu için ameliyat gerekebilir. 
Yüksek proteinli, bol enerjili, az 

Diarede diyet ve ilaç 
tedavisi uygulanır. İlaç 
tedavisi nadiren ancak 
bağırsak hareketinin 

artması ile oluşan 
diarelerde ve 12-14 

yaşından büyüklerde 
uygulanır. Ayrıca mikrobik 
ishallerde mikrobun kana 

karışması durumunda 
kullanılır. Hastanın su ve 
elektrolit kaybı karşılanır, 

yeterli enerji sağlanır.



posalı diyet önerilir. Enteral solüs-
yonlar ek verilebilir. Dehitratasyo-
nun önlenmesi için bol miktarda 
sıvı alınmalıdır.”.

Refleks Özefajiti ve diyet
Bu hastalıkta yenilen besinlerin 
tekrar ağza geldiğini, şişmanlar-
da ve özellikle gece görüldüğünü 
bildiren Mavi, tedavi sürecinde ilk 
aşamada hastanın normal ağırlı-
ğa dönmesi için diyet verildiğini 
kaydetti.

Hastaya fazla hacim tutan yiye-
ceklerin verilmediğine işaret eden 
Mavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yalın karbonhidratlı yiyecekler, 
çay, kahve, çikolata, sirke, ketçap, 
asitli meyve suları kasılmaları art-
tırdığı için verilmez. Aşağı özafa-
gus sfinkter basıncının azalmasını 
önlemek için diyetin protein içeri-
ği arttırılır, yağ ve yağlı besinler, 
koyu kahve, çikolata, nane, soğan 
gibi besinlerin tüketimi azaltılır. 
Özafagus iritasyonunu azaltmak 
ve mide asidinin uyarılmasını ön-
lemek için; acı baharatlar, karbo-
natlı içecekler, domates, turunç-
giller, kahve, alkol, çok sıcak ve 
soğuk besinler tüketilmemelidir.
Mide gerilimini azaltmak için 
öğünler sık aralıklı (en az 2 saat) 
olmalı. Bir öğünde fazla yemek 
yenilmemeli ve yemek yerken, sıvı 
alımı azaltılmalı, sıvı öğün arala-
rında alınmalıdır. Şişmanlık sık-
lıkla özafjitle birlikte olan ve onu 
provake eden faktör olduğu için 

düşük enerjili diyet verilerek has-
ta zayıflatılmalıdır. Alkol ve asit 
içeren yiyeceklerin verilmemesi 
mide asit salgısının azaltılmasına 
yardımcı olmaktadır.”

3. mide HASTALIKLARI

Gastrit ve diyet
Gastritin mide mukozasının ilti-
haplanmasıyla ortaya çıktığını, 
akut ve kronik olmak üzere iki şe-
kilde görüldüğünü anlatan Mavi, 
“Gastritin çeşitli nedenleri vardır. 
İlaçlar, aşırı alkol alımı, çok sıcak 
yemek, hızlı yemek gibi beslenme 
ve ruhsal durumun mide salgısın-
daki etkilerinden dolayı oluşabilir. 
Kilo kaybı gelişir. Bulantı, kusma 
ve ağrı vardır” dedi.

Gastritin diyet tedavisinin az po-
salı, uyarıcı olmayan, enerji ve di-
ğer besin öğeleri yönünden (özel-
likle protein, A, C, E vitaminleri, 
demir) zengin olması gerektiğini 
anımsatan Mavi, şunları kaydetti: 
“Yemekler az az, sık sık verilme-
lidir. Gıdalar çok sıcak ve çok so-
ğuk olmamalıdır, yavaş yenilmeli 
ve iyi çiğnenmelidir. Mide salgısı-
nı uyarıcı besinler yenilmemelidir. 
Mide asiditesini kontrol altında 
tutan, süt gibi gıdalar tüketilme-

lidir. Yemeklere bütün yiyecekler 
çiğ konulmalı, kavrulmamalıdır. 
Çorbalara et suyu konulmamalı-
dır. Turşu, ketçap, hardal, çemen, 
zeytin, kuruyemişler, limon tuzu, 
kurutulmuş meyveler ve hazır 
meyve suları, çay, kahve, nescafe, 
sucuk, pastırma, kuru baklagiller 
yenilmemelidir.

Yapılan çalışmalarda; gastritlile-
rin mide sıvılarında askorbik asit 
düzeyinin düşük olduğu saptandı. 
Askorbik asit yetersizliğinde mu-
kozadaki hücrelerin oksidasyonu 
sonucunda displazi oluştuğu ve 
giderek mide kanseri oluşumuna 
neden olduğu belirlenmiştir. Bu 
nedenle her öğün c vitamini içe-
ren taze sebze ve meyve tüketil-
mesi veya 100-200 mg C vitamini 
alınması önerilmektedir.”

Peptik ülser ve diyet
Peptik ülserin mide suyunun da 
etkisiyle mide ve onikiparmak 
bağırsağında yaralar oluşmasıy-
la ortaya çıktığına vurgu yapan 
Mavi, ruhsal dinlenme, alkol ve 
sigaranın yasaklanması, asidi 
tamponlayıcı, ağrıyı azaltıcı ilaç-
ların kullanımı ve diyet tedavisi uy-
gulanmasıyla gerekli önlemlerin 
alınabileceğini söyledi.
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Gastritin diyet tedavisinin az posalı, 
uyarıcı olmayan, enerji ve diğer besin 

öğeleri yönünden (özellikle protein, 
A, C, E vitaminleri, demir) zengin 

olması gerekir.Yemekler az az, sık sık 
verilmelidir. Gıdalar çok sıcak ve çok 

soğuk olmamalıdır, yavaş yenilmeli ve 
iyi çiğnenmelidir. Mide salgısını uyarıcı 
besinler yenilmemelidir. Mide asiditesini 

kontrol altında tutan, süt gibi gıdalar 
tüketilmelidir. Yemeklere bütün yiyecekler 

çiğ konulmalı, kavrulmamalıdır. 
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Mavi, diyet tedavisinde dikkat 
edilmesi gerekenleri şöyle sı-
raladı:
- Diyette yiyecekler üç öğünde 
alınmalıdır. Öğün sayısı azaltılır. 
Çünkü mide dinlendirilir.
-  Gece sütü özellikle kaldırılır.
- Diyetteki protein, karbonhidrat 
ve yağ normal oranlarda olmalı-
dır.
- Vitaminler ve mineraller yeterli 
olmalıdır.
- Yemekler yavaş yenilip, iyi çiğ-
nenmelidir.
- Yemekler çok sıcak veya çok so-
ğuk olmamalıdır.
- Diyetin kalorisi, kişinin gereksini-
mi kadar olmalıdır.
- Koyu çay, kahve, kakao, boza, 
alkollü içecekler, meşrubatlar, 
maden suyu ve sodası alınmama-
lıdır.
- Yağda kızartmalar yenilmeme-
lidir. Gıda, suda veya kuru ısıda 
pişmiş olmalıdır.

- Et suyu ve et sulu çorbalar, iş-
kembe, paça yenilmemelidir. 
- Çikolata, çikolatalı pastalar, su-
sam yenilmemelidir.
- Acı, baharat, salamuralar, sirke, 
ketçap, hardal, sarımsak, çemen, 
zeytin, limon tuzu, kuru meyveler 
yenilmemelidir.
- Yoğurt, kuru baklagiller bulgur, 
buğday, irmik, tüm çeşni vericiler 
yenmemelidir.
- Diyetler düzenlenirken hastanın 
yemek alışkanlıkları, sosyo - eko-
nomik durumu dikkate alınır.
- Ağrı ve gaz yapan yiyecekler so-
rulur ve sakınması belirtilir. Hasta 
diyeti konusunda bilinçlendirilir.

ülser diyetleri
Sippy Diyeti 
Bu diyetin kanama, obstrüksiyon 
ve akut ülserde uygulandığını bil-
diren Mavi, “Diyet, 2 - 7 gün uygu-
lanabilir. Saat başı hastaya bir 
küçük bardak süt verilir. Aralarda 
antiasit verilebilir. Son zamanlar-
da antiasit verilimi kaldırılmıştır. 
Bu diyet enerji, vitamin (multivita-
min) ve demirden fakirdir” dedi.

2 Numaralı ülser diyeti 
Bu diyetin 2 - 3 hafta uygulandığını 
ve kısıtlı bir diyet programı oldu-
ğunu anlatan Mavi, “Enerji, Fe ve 

C vitamini bakımından yetersizdir. 
Hasta iyileşmeye başlarken uygu-
lanır. Çok az et verilebilir. Yemek-
ler iyi pişirilip, iyi çiğnenmelidir. 
Süt ve sütlü tatlılar, bisküvi, ekmek 
(kızarmış) pirinç, makarna (sade, 
iyi pişmiş) patates püresi, pata-
tes, reçel, yağ, komposto (elma, 
kayısı, şeftali) ıhlamur, çorbalar, 
başlıca verilen yiyeceklerdir” diye 
konuştu.

3 Numaralı ülser diyeti
Bu diyette posası az, yumuşak ve 
uyarıcı olmayan yiyeceklerin veril-
diğini kaydeden Mavi, 2 Numaralı 
ülser diyetine ek olarak yoğurt, 
kabuğu soyulmuş meyveler, pey-
nir, kabuğu soyulmuş domates, 
ızgara veya haşlanmış yağsız et, 
beyaz - kaşar peyniri ve yağda 
kızarmış olanlar hariç iyi pişmiş 
tüm sebzelerin verilebileceğini 
vurguladı.

4 Numaralı ülser diyeti
Bu diyette gaz yapılabileceği 
düşünülen yiyeceklerin (yoğurt, 
salata, kuru baklagiller vb.)  ve-
rilmediğine dikkati çeken Mavi, 
şu uyarıları yaptı: “Diyet hastanın 
tüm gereksinimini karşılar. Sürekli 
uygulanır. Normal diyete yakındır. 
Hasta kendisinin tolere edemedi-
ği yiyecekleri saptayıp diyetinden 
çıkarmalıdır. Diyetler düzenlenir-
ken hastanın yemek alışkanlıkları, 
sosyo - ekonomik durumu dikkate 
alınır. Ağrı ve gaz yapan yiyecek-
ler sorulur. Hasta diyeti konusun-
da bilinçlendirilir.”

damping Sendromu ve diyet
Bu sendromun mide ameliyatından 
sonra görülen komplikasyonlara 

Kabızlığın diyet programında hastaya her gün en az 1200 - 
1500 ml sıvı, kepekli ekmek, tahıllar, kuru baklagiller, sebze 
ve meyveler önerilir. Fiziksel hareketi artırılır. Dışkılama 
alışkanlığı düzeltilir. Bol posalı yiyecekler verilir. Sabahları 
aç karnına kayısı veya erik marmeladı yedirilip, su içirilir.
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bağlı olarak ortaya çıktığını ifade 
eden Mavi, yiyeceklerin midede 
uzun süre kalamadığını ve hemen 
bağırsağa geçtiğini söyledi. 

Bağırsak içeriğinin vücut sıvıları-
na göre yoğun olduğunu ve sindi-
rim salgıları ile iyice karışmadığını 
anlatan Mavi, bu nedenle bağır-
sak içine su çekildiğini bildirdi.

Bu sendromda baş dönmesi, bu-
lantı, kusma, sıcaklık hissi, ter-
leme, halsizlik, hipoglisemi ve 
hipergliseminin görülebileceğine 
vurgu yapan Mavi, diyet tedavisiy-
le ilgili şunları kaydetti:

“Yemekler az ve sık verilir (6 - 8 
öğün). Diyette protein ve yağ arttı-
rılmalı. Karbonhidratlar yalın ola-
rak yenilmemeli. Ancak ekmek ve 
tahıl yani posalı karbonhidratlar 
alınmalı, çünkü faydalıdır. Yemek-
lerde sıvı alınmaz. En az 45 dakika 
sonra alınmalıdır. Çok soğuk yiye-
cekler yenilmemeli. Meyveler tek 
şekerler (monosakkarit) içerdi-
ğinden sebzelere ağırlık verilmeli. 
Yemek öncesi ve sonrası hasta 
dinlenmelidir”.

4. BAĞIRSAK HASTALIKLARI

diare ve diyet
Bu hastalığın dışkının sulu, şekil-
siz ve sayısının normalden fazla 
olmasıyla kendini gösterdiğini be-
lirten Mavi, diarenin akut ve kro-
nik olarak iki ayrı şekilde olabile-
ceğini ve nedenlerinin de değişik 
açıdan sınıflandırılabileceğini bil-
dirdi.

Gülen Mavi, diarenin klinik ve pa-
tolojik olarak sınıflandırıldığında 
aşağıdaki şekillerde kendini gös-
terebileceğini söyledi:
- Sekratuvar tip (kolera, toksin 
oluşturan besin zehirlenmesi 
gibi),
- Enterik tip (ince bağırsakta sindi-
rim işlevinin bozulması),
- Kolit tip (kalın bağırsakta olan, 
dizanteri gibi),
- Bağırsak motilitesinin bozulması, 
hızlanması (ruhsal tip),

- Sindirim işlevinin uzun süre bo-
zulması (çöliak gibi).

Diarenin ortaya çıkış sebebinin 
bulunup diyet programının da 
ona göre belirlenmesi gerektiğine 
dikkat çeken Mavi, şöyle konuştu: 
“Diyet ve ilaç tedavisi uygulanır. 
İlaç tedavisi nadiren ancak bağır-
sak hareketinin artması ile oluşan 
diarelerde ve 12-14 yaşından bü-
yüklerde uygulanır. Ayrıca mik-
robik ishallerde mikrobun kana 
karışması durumunda kullanılır. 
Hastanın su ve elektrolit kaybı 
karşılanır, yeterli enerji sağlanır.
Bağırsak peristaltizmini artıran 
posalı yiyecekler ve bağırsak ha-
reketlerini hızlandırdığı için yağ-
lar verilmez. Su ve tuz emilimini 
kolaylaştırılan sıvılar verilir. Su 
içine şeker konulduğunda sıvı ile 
birlikte tuz emilimi de artmaktadır. 
Su tutucu özelliği olan, pektin içe-
ren, nişastalı yiyecekler verilebilir. 
Ancak bebeklerde ve çocuklarda 
kullanılmaması öğütlenir.”

Kabızlık (Konstipasyon)
ve diyet
Dışkının aşırı derecede sert ve 
kuru olmasının ve dışkılama sa-
yısının azalmasının kabızlık ola-
rak tanımlandığını belirten Mavi, 
kabızlığın daha çok şişmanlarda 
görüldüğünü ifade etti.

Az posalı besin tüketiminin, az 
sıvı alımının, hareketsizliğin, aşırı 
laksatif kullanımının ve dışkılama 
alışkanlığının iyi olmamasının ka-
bızlığın başlıca etkenleri olduğu-
nu söyleyen Mavi, “Kabızlık baş 
ağrısı, sinirlilik, hazımsızlık, paslı 
dil, nefeste fena koku, karında 
gerginlik ve şişkinlik yapar” dedi.

Kabızlığın diyet programına deği-
nen Mavi, “Hastaya her gün en az 
1200 - 1500 ml sıvı, kepekli ekmek, 
tahıllar, kuru baklagiller, sebze ve 
meyveler önerilir. Fiziksel hareketi 
artırılır. Dışkılama alışkanlığı dü-
zeltilir. Bol posalı yiyecekler verilir. 
Sabahları aç karnına kayısı veya 
erik marmeladı yedirilip, su içiri-
lir” ifadelerini kullandı. 

Spastik Kolon (irritabıl Kolon) 
ve diyet
Bu hastalığın bağırsağın normal 
fonksiyonunun bozulması sonucu 
oluştuğunu ve kadınlarda daha 
çok görüldüğünü kaydeden Mavi, 
nedenlerini şöyle özetledi:

- Ruhsal sıkıntı ve sorunlar.
- Laksatif alışkanlığı.
- Besin alerjisi (her birey için deği-
şik olabilir).
- Bu hastalıklarda konstipasyon 
veya diare, ağrı ve gaz olabilir. 
İlaç ve psikolojik tedavi yanı sıra 
diyeti ayarlanır. 
- İshal ve kabız durumuna göre di-
yet önerilir.
- Alkol ve sigara, kızartmalar, ba-
haratlar yasaklanır.

ülseratif Kolit ve diyet
Kolon iltihaplanması olarak bi-
linen bu hastalıkta mukozada 
ülserler olduğuna ve daha çok 
sinirli, endişeli ve duygusal kişi-
lerde görüldüğüne dikkat çeken 
Mavi, hastalığın belirtilerini şöyle 
sıraladı: 

- Kanlı, müküslü, iltihaplı diyare.
- Kramp şeklinde karın ağrısı.
- Kilo kaybı, anemi, halsizlik.
- Dehidratasyon.
- Dışkı ile protein kaybı

Gülen Mavi, hastalıkta uygulana-
cak diyet tedavisi hakkında şunla-
rı söyledi: “Hastaya yüksek enerji 
ve proteinli gıda verilmeli. Gıda az 
posalı olmalı. Laktoz intoleransı 
varsa süt ve türevleri verilmeme-
li. Yağlı yiyecekler, sigara, alkol-
lü içecekler, koyu çay, kahve ya-
saklanmalı. Vitamin ve demir 

Kolesistit genellikle şişman 
ve 40 yaş üstü bayanlarda 

görülür. Yemeklerden 
sonra bel ve omuza vuran 

ağrılar, ateş, taşikardi, 
gaz, bulantı, kusma, 
kabızlık en belirgin 

bulgularıdır.
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preparatları verilmeli.”

5. KARACiĞeR 
HASTALIKLARI

Hepatit ve diyet
Hepatitin karaciğer hücresinin 
infeksiyonu ile ortaya çıktığını ve 
hastalıkta dinlenmenin yanı sıra, 
diyet tedavisi uygulandığını belir-
ten Mavi, şu önerileri paylaştı:

enerji: Doku tamiri ve ateş nedeni 
ile enerji ihtiyacı artar. Basit kar-
bonhidratlar verilir.
Protein: Hücre onarımı için ek 
proteine ihtiyaç vardır. Hasta iş-
tahsızdır. O nedenle kaliteli prote-
in verilip, miktar azaltılmalıdır.
Karbonhidrat (CHO): Enerji ve 
depo glikojen için yeterli glikoz 
verilmelidir.
Yağ: Orta derecede yağ verilir.
Vitamin ve minareller: Besinde 
yeterli düzeyde olmalıdır.

Hastanın isteğine uygun olarak 
bulantı ve kusmayı önleyici yiye-

cekler verildiğini anlatan Mavi, 
akut dönemde daha çok sulu yi-
yeceklerin ardından yavaş yavaş 
katı yiyeceklere geçildiğini kay-
detti.

Karaciğer Yağlanması ve 
Siroz diyeti
Karaciğerdeki normal yağ içeriği-
nin artabileceğini kaydeden Mavi, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Siroz-
da karaciğerde nodül oluşumu 
ile birlikte fibrozis oluşabilir. Bu 
durumda hastanın beslenme du-
rumu, alkol ve hepatit geçirmiş ol-
ması önemlidir. Kişi yeterli ve den-
geli beslenmeli. Alkol karaciğer 
üzerinde toksik etki yapar (Yağ 
metabolizmasını da bozar). Has-
talık ilerledikçe karaciğere gelen 
kan dolaşımı sistemi bozulur. Por-
tal hipertansiyon oluşur. Periton 
boşluğuna sıvı birikir (ascites-asit 
sıvısı). Özefagus varisleri oluşur. 
Kanamalara yol açar.
Bu hastalıkla birlikte hastaya din-

lenmesi, alkolü kesmesi ve uygun 
diyet önerilir. Kilosuna göre enerji 
ayarlanır. Fazla kiloları varsa dü-
şük, zayıfsa yüksek kalori öneri-
lir. Günlük enerjinin yüzde 55-60’ı 
karbonhidratlardan sağlanmalı. 
Karbonhidratlar yetersiz olursa 
vücut enerjisi için proteinler kulla-
nılır. Bu da hücre onarımını olum-
suz yönde etkiler. 

Hastanın klinik ve laboratuvar bul-
gularına göre protein verilir. Nor-
mal olarak 80-100 gram protein 
önerilir. Ancak kan, amonyak se-
viyesi yükselmişse protein azaltı-
lır. Kısa süreli tamamen proteinsiz 
diyet verilebilir. Yağda sınırlama 
yapılmaz. Orta derecede verilir. 
Yağda eriyen vitaminlerin emili-
mi bozulduğu için A, D, E, K vita-
minleri verilir. Asidi olan hastaya 
tuz kısıtlanır. Sıvı alımı günde bir 
litreye indirilebilir. Eğer özefagus 
varisi varsa yumuşak diyetler öne-
rilir.”

Hepatik Koma ve diyet
Gülen Mavi, ağır karaciğer hasta-
lıklarında görülen Hepatik Koma 
durumunda uygulanması gereken 
diyet programı hakkında şunları 
söyledi: “Hastanın şuuru kapalı 
ise damardan veya nazogastrik 
yoldan beslenir. Enerji kısıtlana-
maz, protein belirli bir süre tama-
men kısıtlanır. İyileşme oldukça 20 
g, 40 g, 60 gramlık proteinli diyet-
ler uygulanır. Protein daha çok süt 
ve türevlerinden sağlanmalıdır. 
Elektrolit dengesi düzgün olmalı-
dır. Kan potasyumu düşüktür. Ge-
nellikle potasyum verilir. Su ve tuz 
kısıtlanır”.
Gülen Mavi, genel olarak karaci-

Akalazya hastalığı diyetinde, hastaya ilaç ve cerrahi 
tedavinin yanı sıra diyet tedavisi uygulanır. Orta şiddette 
akalazyada yumuşak az posalı diyet verilir. Öğün sayısı 
artırılarak az az sık sık verilir. Besinler iyice çiğnenmeli, 
her yemekten sonra bir miktar su alınmalıdır. Şiddetli 
akalazyada ise özafagus dilate olduğu için ameliyat 

gerekebilir. Yüksek proteinli, bol enerjili, az posalı diyet 
önerilir. Enteral solüsyonlar ek verilebilir. Dehitratasyonun 

önlenmesi için bol miktarda sıvı alınmalıdır.
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ğer koruyucu diyet yasakları ile 
ilgili de şu bilgiyi verdi:
- Yağda kızartmalar ve kavurma-
lar,
- Kaymak, krema, çikolata, yağlı 
pasta, kek ve bunun gibi yiyecek-
ler,
- Kuruyemişler (fındık, fıstık, ceviz),
- Alkollü içecekler,
- Tahin, tahin helvası,
- Salam, sosis, sucuk, pastırma,
- Aşırı tuzlu yiyecekler, turşu ve sa-
lamuralar,
- Aşırı baharatlı yiyecekler,
- Kuru baklagiller, gaz yapıcı yi-
yecekler (turp, lahana, sarımsak 
gibi) hastaya verilmez.

6. SAFRA KeSeSi 
HASTALIKLARI VE 
PANKReATiT 

Karaciğerde sentezlenen safra-
nın safra kesesinde depolandığını 
anımsatan Mavi, “Yağ sindirimi-
nin başlaması ile kolesistokinin 
hormonu sayesinde safra salgısı 
uyarılır ve salgılanmaya başlar, 
duedonuma boşalır” dedi.

Kolesistit ve diyet
Bu hastalığın safra kesesinin çe-
şitli nedenlerle iltihaplanmasıyla 
birlikte ortaya çıktığını, akut veya 
kronik olabileceğini belirten Mavi, 
“Genellikle şişman ve 40 yaş üstü 
bayanlarda görülür. Yemeklerden 
sonra bel ve omuza vuran ağrılar, 
ateş, taşikardi, gaz, bulantı, kus-
ma, kabızlık en belirgin bulguları-
dır” diye konuştu.

Gülen Mavi, bu hastalıkta aşağı-
daki hususlara dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi:
- Hasta azar azar ve sık beslenir.
- Şişmansa düşük kalori verilir.
- Protein orta derecede verilir.
- Enerjinin çoğu karbonhidratlar-
dan sağlanır.
- Yağlar azaltılır. Kolesterollü yiye-
cekler sınırlandırılır.
- Epitel doku harabiyeti olduğu 
için A ve C vitaminleri bol verilir.
- Kabızlık varsa bol posalı yiyecek-
ler verilir.

- Bol sıvı önerilir.
- Gaz yapıcı yiyecekler, kızartma-
lar, alkol yasaklanır.
- Yumurta ve yumurtalı yiyecekler 
yasaklanır.
- Yağlı yemekler, soslar, pastalar, 
tahin, tahin helvası verilmez.

Pankreatit ve diyet
Pankreasın iltihaplanmasıyla or-
taya çıkan bu hastalığın akut veya 
kronik olabileceğini kaydeden 
Mavi, “Genel olarak yeterli enerji, 
çok düşük yağlı, proteinden zen-
gin, karbonhidrattan zengin diyet 
önerilir. Safra kesesi diyeti uygu-
lanır” diyerek, sözlerini tamamla-
dı.



ViTAmiNLeR vücutta ‘ya-
kılmaz’, yani vitaminlerden 

doğrudan enerji (kalori) alınmaz” 
diyen Bircan, “Vücut, her vitamin-
den gerekli olan miktarın kan do-
laşımında sürekli mevcut olmasını 
sağlar. Suda çözünen vitaminlerin 
fazlası vücut sıvıları ile atılırken, 
yağda çözünen vitaminlerin faz-
lası ise yağ dokusunda depolanır. 
Depolandıkları için yağda çözü-
nen vitaminlerin aşırı dozu zararlı 
olabilir” diye konuştu.

diKKATLi
TüKeTmeK GeReKiR

Özellikle vitamin A ve D’nin tüke-
timinde dikkatli olmak gerektiğini 
vurgulayan Bircan,  vitaminlerin 
bütün hücrelerde az miktarda de-

polandığını kaydetti. 

Bazı vitaminlerin büyük ölçüde ka-
raciğerde depolandığını anımsa-
tan Bircan, “Örneğin karaciğerde 
depolanan A Vitamini hiç vitamin 
almayan bir kişiye 5 -10 ay kadar 
yetebilir ve karaciğerin D vitamini 
deposu dışarıdan hiç D vitamini al-
mayan bir kişi için genellikle 2-4 ay 
kadar yeterlidir” diye konuştu.
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Besinlerde az miktarda 
bulunan, vücutta yapılma-

yan, yağda ve suda eri-
yebilme özelliği bulunan, 

eksikliği çeşitli hastalıklara 
yol açan maddelere vita-

min denir. 

Vitaminlerin vücudun sağlıklı gelişimi, sindirim fonksiyonları ve enfeksiyon-
lara karşı bağışıklık kazanması açısından oldukça gerekli olduğunu belirten 
Hastanemizde görevli Eczacı Yağmur Bircan, “Vitaminler vücudumuzun kar-
bonhidrat, yağ ve proteini kullanmasını sağlar” dedi. 

Yağmur BiRCAN

Eczacı

Vitaminler
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ViTAmiNLeR miNeRALLeRLe 
ÇALIşIR

Suda çözünen vitaminlerin vücut-
ta depolanma oranının nispeten 
düşük olduğunu bildiren Bircan, 
bunun özellikle B vitaminlerinin 
birçoğu için geçerli olduğunu kay-
detti.

B kompleks vitaminleri eksik alan 
bir kişide, bu eksikliğin belirtile-
rinin bazen birkaç günde ortaya 
çıktığını anlatan Bircan, şöyle 
devam etti: “B12 vitamini bunun 
dışındadır, çünkü B12’nin karaci-
ğerdeki deposu kişiye bir yıl veya 
daha uzun süre yetebilir. Suda çö-
zünen bir başka vitamin olan C vi-
tamininin yokluğu birkaç haftada 
bile belirtilerin ortaya çıkmasına 
yol açabilir.

Vitaminlerin çoğu besinlerle al-
dığımız minerallerle birlikte ça-
lışır. Mineraller vitaminlerin etki 
gösterdiği yolaklarda çok önemli 
görevlere sahiptir. Örneğin; D vi-
tamini ve kalsiyum (Ca) birlikte 

bulunduklarında etkileri maksi-
muma ulaşır. D vitamini varlığında 
vücuttaki kalsiyum emilimi artar.
Kış aylarında en çok ihtiyaç duy-
duğumuz vitaminler B ve C grubu 
vitaminlerdir. B vitaminleri, B1 (ti-
amin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), 
B5 (pantotenik asit), B6 (pridok-
sin), B7 (biotin), B9 (folik asit), B12 
(siyanokobalamin) şeklinde 8 ana 
gruba ayrılır. Bunlar arasında 
sıklıklar duyduğumuz folik asit ve 
B12 vitamini olan siyanokobala-
mindir.”

HAmiLeLeRde FOLiK ASiT 
KULLANImI ÖNemLi

Folik asitin (B9) koyu yeşil yaprak-
lı sebzeler, meyveler, baklagiller, 
mayalı ekmekler ve buğday to-
humunda bulunduğunu bildiren 

Bircan, bu vitaminin eksikliği du-
rumunda megaloblastik ve mak-
rostik anemiler de dâhil birçok 
değişik hematolojik komplikas-
yonların ortaya çıkabileceğine 
vurgu yaptı.

“Son yıllarda gebelerin yeterli fo-
lik asit almasının konjenital nöral 
tüp defektini önemli ölçüde azalt-
tığı keşfedilmiştir” diyen Bircan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Gebe 
kalmayı düşünen ya da gebeliği 
başlamış kadınlara folik asit kulla-
nımı mutlaka önerilmelidir. Nöral 
tüp defekti (NTD), en sık rastla-
nan doğumsal anomalilerdendir. 
Türkiye’de yapılan bir araştırma-
da görülme sıklığı binde 3 olarak 
bulunmuştur. Folik asidin gebe 
kadınlar için önerilen günlük izin 
verilebilir alım miktarı 400µg’dır. 

Vitaminlerin çoğu besinlerle aldığımız minerallerle birlikte 
çalışır. Mineraller vitaminlerin etki gösterdiği yolaklarda çok 
önemli görevlere sahiptir. Örneğin; D vitamini ve kalsiyum (Ca) 
birlikte bulunduklarında etkileri maksimuma ulaşır. D vitamini 
varlığında vücuttaki kalsiyum emilimi artar.
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Bu miktar beslenme yoluyla yete-
rince sağlanamadığı için ek takvi-
ye yapmak gerekir.”

B12 ViTAmiNi VüCUT iÇiN 
HAYATi ÖNem TAşIYOR

Siyanokobalaminin (B12) komp-
leks bir vitamin olduğuna dikkati 
çeken Bircan, bu vitaminin balık, 
kabuklu deniz ürünleri, etler ve süt 
ürünlerinde bulunduğunu hatırlat-
tı.

Bu vitaminin ayrıca hücre ve orga-
nizmanın yönetiminden sorumlu 
DNA’nın sentezi ve hücre bölün-
mesi için de çok önemli olduğu-
nu anlatan Bircan, bu vitaminin 
faydaları hakkında şu bilgiyi ver-

di: “Sinir sistemi koruyucu, yara 
iyileşmesini hızlandırıcı ve vücu-
du zinde tutma gibi etkileri vardır. 
Besinlerle veya sigara gibi alış-
kanlıklarla vücuda giren siyanürü 
etkisiz hale getirir. Böylece antiok-
sidan etkisinden de söz edebiliriz. 
Vitamin B12 pernisyöz anemi ve 
B12 vitamini eksikliği tedavisinde 
kullanılır. Pernisyöz anemi en sık 
orta ve ileri yaşlarda görülür ve 
her zaman mide hastalıklarıyla 
birlikte görülür. Midedeki bu has-
talık genellikle midenin 2/3 lük üst 
kısmında görülen mide duvarı ha-
sarıdır.

B12 vitamini vücudun birçok nok-
tasında görev yaptığı için eksik-
liğinde birtakım şikayetler görü-

lebilir. Dilde hassasiyet, şişme, 
kızarma, hayal görme, depres-
yon, adalelerde kasılmalar, sinir 
iltihaplarına bağlı olarak el ve 
ayaklarda uyuşma, karıncalan-
ma, yanma gibi çeşitli şikayetler 
oluşur. Bunu önlemek açısından 
yılda bir kez B12 kan düzeyinde 
baktırmakta ve eksikliği durumun-
da tedavi almakta fayda vardır. 
Ayrıca vücudun halsiz kaldığı, yo-
ğun tempolu günlerde (toplamda 
birkaç haftayı geçmemek kaydıy-
la) sabahları bir tablet B vitamin 
kompleksi alınabilir. Bu, gün içe-
risindeki performansı ve direnci 
artıracaktır.”

C ViTAmiNi eKSiKLiĞi 
HASTALIKLARA SEBEp OLUR

C vitamininin (askorbik asit)  li-
mon, portakal, yeşilbiber gibi 
meyve ve sebzelerde bulunan, 
suda çözünür bir vitamin olduğu-
nu belirten Bircan, bu vitaminin 
vücuttaki dokuların sağlıklı du-

Vücut, her vitaminden gerekli olan miktarın kan dolaşımında 
sürekli mevcut olmasını sağlar. Suda çözünen vitaminlerin 
fazlası vücut sıvıları ile atılırken, yağda çözünen vitaminlerin 
fazlası ise yağ dokusunda depolanır. Depolandıkları için 
yağda çözünen vitaminlerin aşırı dozu zararlı olabilir.
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• Hastalık durumunda vitamin ve mineralle-
rin emilimi azalır. Böbrek hastalıkları ya da 
bağırsak hastalıklarında olduğu gibi atılım-
ları artarak vitamin ve minerallere ihtiyaç 

artabilir.

• Süt çocukluğu döneminde düzenli D 
vitamini ve demir takviyesi kemik gelişimini 

koruyarak vücudun direncinin artmasını 
sağlar ve hastalık sayısını azaltabilir.

• Özellikle sinir sisteminin düzenli çalış-
masında B kompleks vitaminlerinin olumlu 

etkileri vardır.

•Hasta olmadığınız ancak sürekli yorgun 
halsiz ve iştahsız hissettiğiniz zamanlar 
vardır. Kronik yorgunluk adı verilen bu 

şikâyetlerin en önemli nedenlerinden biri de 
vitamin ve mineral eksiklikleridir.

•Özellikle B grubu ve A, C, E vitaminleri 
ile kalsiyum magnezyum, çinko, demir gibi 
mineraller enerji metabolizmasının daha iyi 

çalışmasını sağlamaktadır.

•Çocukluk ve gelişme döneminde hızlı 
büyüme için vitamin ve mineral takviyesi 
gerektiği gibi ileri yaşlarda da vitamin ve 

mineral desteği kronik hastalık gelişimi ola-
sılığının ve yaşlanmaların vücutta yarattığı 
olumsuz etkilerin azaltılması için gereklidir.

•Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve şeker 
gibi uzun süre tedavi gerektiren hastalıkla-
ra kronik hastalıklar denir. Bu hastalıklar 
pek çok sistemde değişiklikler meydana 
getirerek vitamin ve mineral gereksinimi 

artırabilir.

•Özellikle yağda eriyen vitaminler yüksek 
kolesterol ve onun zararlı etkilerini azaltma-

da etkilidirler.

•Ateş durumunda vitamin ve mineral ihti-
yacı artar. Özellikle ateşin sık görüldüğü 

çocukluk dönemi hastalıklarından ishaller-
de çinko gibi mineraller ve vitamin desteği 

faydalı olabilmektedir.

•Bazı vitamin ve minerallerin eksik olması, 
vücutta enfeksiyon ile savaşan bağışıklık 
sistemi hücrelerinin aktivitelerini azaltır.

•Suda çözünen B kompleks ve C vitaminle-
rinin birlikte alınması (multivitamin şeklin-

de) vücut direncini arttıracaktır.

rumlarının sürdürülmesi, özellikle doku onarımı ve 
kollajen yapımı için de gerekli olduğunu söyledi.

“C vitamini (askorbik asit) serbest radikalleri etkisiz 
hale getiren bir antioksidandır” diyen Bircan şöyle 
konuştu: “Bu bakımdan E vitamini veya beta-karo-
tenden daha etkin olduğu bilinmektedir. Vücutta 
sentezlenemediği için diyetle alınan C vitamini ye-
tersiz ise skorbüt hastalığı ortaya çıkar. Skorbüt, 
C vitamininden fakir tek yönlü diyetle beslenmeye 
bağlı ortaya çıkan bitkinlik, ödem, deri altı kanama-
ları, ödemli dişeti kanamaları ile kendini gösteren 
bir hastalıktır. 3-5 ay süreyle C vitamininde fakir 
beslenme sonucu skorbüt belirtileri görür.”

C ViTAmiNi AKTiViTeSiNi KAYBeTmedeN 
ALINMALIDIR

Kış aylarında metabolizmanın yavaşlaması ve en-
feksiyon riskinin artmasıyla birlikte günlük ihtiyaç 
duyulan C vitamini miktarının da arttığını ifade 
eden Bircan, C vitamininin yapısal olarak ısıya ve 
ışığa dayanıksız olduğunu kaydetti. 

Besinlerin pişirilmesi ve hazırlanması sırasında 
C vitamininin işe yaramaz hale geldiğini anımsa-
tan Bircan, C vitamini içeren besinlerin hafif pişi-
rilmesi, yenilebiliyorsa çiğ yenmesi ve hazırlar-
ken de kesildikten kısa bir süre sonra tüketilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Vücut iç dengesinin bozulmaması için 
dengeli ve sağlıklı bir beslenme-
nin şart olduğunun önemini 
vurgulayan Bircan “Bu 
alışkanlık kendiliğinden 
edinilmediyse, bir di-
yetisyenin kontrolün-
de sağlanmalıdır. 
Bu şekilde karşı-
laşılacak hastalık 
sayısını en aza in-
dirmek mümkündür” 
dedi.

B12 vitamini vücudun birçok noktasında 
görev yaptığı için eksikliğinde birtakım 
şikayetler görülebilir. Dilde hassasiyet, şişme, 
kızarma, hayal görme, depresyon, adalelerde 
kasılmalar, sinir iltihaplarına bağlı olarak el 
ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma 
gibi çeşitli şikayetler oluşur. 
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Çapraz böbrek nakli
Dünyada her yıl çok sayıda insan organ yetmezliği ile karşı karşıya kalıyor. 
Ancak verici sayısının yeterli seviyede olmaması organ nakline olan ihtiyacı 
da gün geçtikçe arttırıyor. Kadavradan yeterli bağışın yapılmaması ise canlı 
vericilerden nakil yapılmasını zorunlu hale getiriyor.

ANKO Üniversitesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı 
Başkanı ve Hastanemiz 
Organ Nakil Merkezi So-
rumlusu Doç. Dr. M. Fatih 

Yüzbaşıoğlu, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nin Türkiye’de özellikle 
Güneydoğu’da önemli bir sağlık 
sorunu olan organ nakli konusun-
da çok ciddi ve başarılı çalışma-
lar gerçekleştirdiğini ve bu alanda 
önemli bir açığı kapattığını söyledi.

Günümüzde böbrek naklinin yüzde 
98 başarı oranı ile gerçekleştirildi-

ğini belirten Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, 
“Ancak kan grubunun uyumsuz ol-
ması veya cross tetkiklerinin olum-
suz gelmesi sebebiyle organ reddi 
yüksek nakillerde başarı oranla-
rı yüzde 80’lere düşüyor. Çapraz 
böbrek nakliyle uyumsuzluk olan 
bu çiftlerin, uyumlu olacak başka 
çiftlerle eşleştirilme şansı ortaya çı-
kıyor. Bu sayede her iki çift arasın-
da böbrek değişimi yapılarak her 
iki alıcıya da yüksek başarı oranı 
olan bir böbrek nakli ameliyatı ya-
pılması sağlanmış oluyor” dedi.

S

doç. dr. m. Fatih 
YüZBAşIOĞLU

Organ Nakli Merkezi 
Sorumlu Hekimi

Çapraz nakil ile iki böbrek nakli şansı olmayan çifti 
en güzel paylaşım ile iki nakil olan çifte dönüştürmek 

mümkün olabilir. Alıcı ve verici arasındaki doku uyumunu 
daha çok arttırabilmek için de çapraz nakil uygulanması 

mümkündür.



KAN GRUBU UYUMU 
OLmAYAN ÇiFTLeR

Çapraz nâkilin özellikle kan grubu 
uyumu olmayan çiftler için önem-
li bir kazanım olduğunu anlatan 
Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, çapraz na-
kil ile en kısa sürede ve uygun bir 
çifti bulunan kan gruplarını şöyle 
sıraladı:

• Alıcı A - Verici B : Kısa sürede 

alıcı B - verici A ile eşleşebilir
• Alıcı B - Verici A : Kısa sürede 
alıcı A - verici B ile eşleşebilir
• Alıcı 0 - Verici A veya B : Cross 

tetkiki uyumsuz bir çift ile eşleş-
melidir
•Alıcı 0 - Verici AB : En zor eş bulu-
nan durumdur.
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Kan grubunun uyumsuz olması veya cross tetkiklerinin olumsuz 
gelmesi sebebiyle organ reddi yüksek nakillerde başarı oranları 
yüzde 80’lere düşüyor. Çapraz böbrek nakliyle uyumsuzluk 
olan bu çiftlerin, uyumlu olacak başka çiftlerle eşleştirilme şansı 
ortaya çıkıyor. Bu sayede her iki çift arasında böbrek değişimi 
yapılarak her iki alıcıya da yüksek başarı oranı olan bir böbrek 
nakli ameliyatı yapılması sağlanmış olur.



dOKU UYUmU dA ÖNemLi

Çapraz nakil programının sade-
ce kan grubu uyumunu değil aynı 
zamanda doku uyumunu da arttır-
mak için önemli bir olanak sağla-
dığını kaydeden Doç. Dr. Yüzbaşı-
oğlu, böbrek kardeşliği için eşleri 
bir araya getirirken doku uyumu, 
vericilerin yaşı ve cinsiyeti gibi 
nakledilecek böbreklerin benzer 
özelliklerde olmasına da dikkat 
edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Böbrek kardeşliğinin sadece 
AB0 kan grubu uyumsuzluğunu 
çözmek için değil, aynı zaman-
da cross tetkiki uygunsuz çıkan 
çiftlerin nakil olmasını sağlamak 
amacıyla da önemli bir şans sağ-
ladığını ifade eden Doç. Dr. Yüz-
başıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Nakil için alıcı ve vericinin kan 
grubu da dahil olmak üzere her 
şeyin uyumlu olduğu, ancak ya-
pılan cross tetkiki sonucuna göre 
yakınından böbrek aldığı takdir-
de şiddetli rejeksiyon gelişeceği 
için bu naklin mümkün olmadığı 
çiftler mevcut. Örneğin alıcının A, 
vericinin 0 olduğu ve alıcıdaki an-
tikor yüksekliği sebebi ile kan gru-
bu uymasına rağmen yakınından 
böbrek alamayan bir çifti düşüne-
lim. Bu çift, çapraz listede 0 kan 
grubu olup, vericisi A kan grubu 
olan bir çiftle nakil gerçekleştirme 
şansına sahip olabilir. 

Bu sayede, çapraz nakil listesin-
de en zor eşleşme şansı bulan 
0 kan grubu olan alıcılar için de 
bir imkân doğar. Yani 0 kan gru-
bu hastalar için uygun çift, cross 
tetkiki sebebi ile 0 kan grubu ve-
ricisinden böbrek alamayan anti-
jen yüklü hastalardan bulunabilir. 
Böylece, yüksek antijenik yüklü 
olan bu hastaya, kanında antiko-
run saldırmayacağı doku grubun-
dan olan vericilerden böbrek sağ-

lanırken, 0 kan grubu olan verici, 0 
kan grubu olan diğer alıcıya böb-
rek verebilir” 

BAĞIşIKLIK SiSTemi BüYüK 
ÖNem TAşIYOR

Normal şartlarda insanların baş-
ka bir insana karşı kanında anti-
kor gelişmeyeceğini vurgulayan 
Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, bu nedenle 
organ nakli yapıldığında bağışık-
lık sisteminin ciddi bir reaksiyon 
göstermediğini bildirdi.
 
Vücutta enfeksiyon yapan bir 
mikrobun özelliklerinin bağışıklık 
sisteminde hafızaya alındığını ve 
o mikrop vücuda girmeye çalıştı-
ğında bağışıklık sisteminin hemen 
onu ortadan kaldırdığına dikkati 
çeken Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, şöy-
le konuştu: “Ne yazık ki bağışıklık 
sistemi, ‘Bu organ benim için ge-
rekli, ona dokunmamalıyım’ de-
mez ve aynı mekanizma böbrek 
naklinde bizim için önemli bir risk 
yaratır. Daha önceden bağışıklık 
sisteminin ‘Bu doku bana ait değil, 
vücuduma yabancı, onu ortadan 
kaldırmalıyım’ diye insan dokusu-
na karşı hafıza geliştirdiği durum-
lar olabilir.” 

BAĞIşIKLIK SiSTemi 
SAVUNmAYA YÖNeLiR

Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, bağışıklık 
sisteminin; “Önceden kan ve kan 
ürünü verilmesi”, “Gebelikler sı-
rasında anne rahminde bebeğin 
dokularına karşı duyarlanma” ve 
“Daha önceden organ nakli olma 
gibi durumlarda daha önceden 
insan dokusu ile tanışarak güçlü 
bir savunma yapmaya yönelmiş 
olabileceğine” işaret etti.  
 
Bu özel durumları olan kişilerde 
bağışıklık sisteminin insan doku-
suyla karşı karşıya gelerek hafı-
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Çapraz böbrek nakli, diğer bir ifade ile böbrek kardeşliği 
için eşleri bir araya getirirken doku uyumu, vericilerin yaşı 
ve cinsiyeti gibi nakledilecek böbreklerin benzer özelliklerde 
olmasına da dikkat edilmesi gerekir. 

Ne yazık ki bağışıklık sistemi, 
‘Bu organ benim için gerekli, 
ona dokunmamalıyım’ 
demez ve aynı mekanizma 
böbrek naklinde bizim için 
önemli bir risk yaratır. Daha 
önceden bağışıklık sisteminin 
‘Bu doku bana ait değil, 
vücuduma yabancı, onu 
ortadan kaldırmalıyım’ diye 
insan dokusuna karşı hafıza 
geliştirdiği durumlar olabilir.
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zasına yerleştirdiğini anımsatan 
Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, bu durum-
larda da nakil yapılmasının müm-
kün olmakla beraber bağışıklık 
sistemini çok daha fazla baskıla-
mak gerektiğinin altını çizdi.

ÇAPRAZ NAKiL BüYüK şANS

Yüksek doz ilaçların ciddi enfek-
siyonlar gibi çeşitli sorunlara ne-
den olabileceğini bildiren Doç. 
Dr. Yüzbaşıoğlu, bu durumda 
hastanın hayati riskinin arttığını ve 
nakledilecek böbreğin uzun yıllar 
çalışmayabileceğini vurguladı.

Bu hastalar için çapraz nakil 
programının çok büyük bir şans 
olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Yüz-
başıoğlu, çapraz nakille bu hasta-
ların duyarlı olmadıkları dokuları 
bulunan vericilerle eşleşme ola-
nağı bulduklarını ve bu sayede 
immünolojik riski yüksek olmayan 
bir nâkile kavuşabildiklerini kay-
detti.

Yaşama tutkuyla bağlanmış olan 
ve böbrek nakli için bekleyen 
hastalara organ yetersizliğini çö-
zebilmek için mümkün olan tüm 
olanakların sağlanması gerekti-

ğini belirten Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Çap-
raz nakil bu amaca hizmet etmek 
için oluşturulmuştur. Çapraz nakil 
ile iki böbrek nakli şansı olmayan 
çifti en güzel paylaşım ile iki nakil 
olan çifte dönüştürmek mümkün 
olabilir. Alıcı ve verici arasındaki 
doku uyumunu daha çok arttıra-
bilmek için de çapraz nakil uygu-
lanması mümkündür. Böbrek nak-
li olan bir kişiyi daha kazanmak 
bizim için en büyük heyecandır. 
Çapraz nakil hakkında bilgi al-
mak isteyenler her zaman bizimle 
görüşebilir.”
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Cildimizin canlılığı, parlaklığı ve diriliği en önemli 
sağlık göstergelerindendir. Sadece estetik açıdan 
değil sağlığımız açısından da cildimizin temizlik ve 
bakımına özen göstererek ileri yaşlarda oluşabilecek 
kırışıklık ve deformasyon gibi problemleri önleyebi-
liriz. Aksi takdirde UV ışınları, makyaj, sigara, stres, 
hava değişimleri ve yanlış beslenme cildimizi olum-
suz yönde etkiler. Peki, cilt sağlığımız için nelere dik-
kat etmeliyiz? Cilt bakımı için neler yapmalıyız? İşte 
Hastanemiz Cilt Hastalıkları Uzmanı Sait Mavi’nin, 
cilt sağlığımız için verdiği önemli ipuçları…

dr. Sait mAVi

Cilt Hastalıkları Uzmanı

Yaşam boyu 
cilt bakımı için 
küçük ipuçları

Bebeğinizde 
görünür bir neden 
yokken dermatit 
oluştuysa ve 
aynı zamanda 
huzursuz ve uykulu 
görünüyorsa 
acilen doktorunuza 
danışın. Huzursuz 
bir bebek ya da 
çocuktaki dermatit, 
bazen menenjit gibi 
ciddi bir hastalığın 
belirtisi olabilir.
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• Bez dermatitini önlemek için cildi 
kuru ve temiz tutmak çok önemlidir. 
Bebeğinizin cildini her zaman hava 
ile temas ettirin. Bebeğinizin altını de-
ğiştirdikten ve temizlik ve kurulama 
işleminden sonra mutlaka iyi cins bir 
vazelin sürüp altını kapatın. Bu şekil-
de çocuk pişiklerini önlemek müm-
kündür. 

• Koltukaltları ve kasıklardaki apokrin 
ter bezleri ergenlik çağında etkinleşir. 
Ciltte normalde de bulunan bakteri-
lerle etkileşime girerek derinin vücut 
kokusu üretmesine neden olurlar.

• Ergenlerde sıklıkla görülen deri 
çatlakları genetik yapı kadar, artan 
hormon üretimi yanı sıra fazla ya da 
hızlı kilo alımı ile ilgilidir. Rahatsız edi-
ci olsalar da bunları yok etmenin yolu 
yoktur. Yaşın ilerlemesiyle birlikte so-
luklaşabilir ve daha az dikkat çekici 
hale gelebilir.

Sorunlu cildi olan ergenler yağlı 
kozmetiklerden kaçınmalıdır.

Normal cildin bakımı için cildi temizlemek, 
yoğun olmayan bir nemlendirici ve güneş 
kremi yeterlidir. Genellikle çocukların cilt 

yapısı bu türdendir.
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Yiyeceklerle ciltteki aşırı yağlanma ya da aknenin iliş-
kisi yoktur. Özel bir besinin akne ve lekeleri daha kötü 
hale getirdiğine ilişkin bir kanıt yoktur. Ancak sağlıklı 
ve dengeli beslenme iyileşme sürecini olumlu etkiler.

• Melanositler, yani cildin pigment (renk mad-
desi) üreten hücreleri gebelik sırasında dişilik 
hormonlarına daha duyarlı hale geldikleri için 
özellikle koyu renk tenlilerde ve güneşin de etki-
siyle yüzde leke oluşumu ortaya çıkar.

• Derinleşmiş kırışıklıklar ve çizgiler deri soyucu kremler 
ya da değişik kimyasallar içeren kozmetiklerle yüzeysel 
olarak yok edilemez. Bunlar ‘İmplant’ adı verilen tümüy-
le farklı yöntemlerle giderilebilirler. Kolajen ve botox gibi 
popüler implantlar yanında silikon, Gore-Tex ve vücudun 
karın gibi bölgesinden alınan kişinin kendi yağı implant 
olarak seçilebilecek diğer alternatif maddelerdir.

• Yağlı cildin bakımında yağı yok etmek 
için gereğinden fazla temizlik yapmak 
tersine yağ bezlerini harekete geçirir. 
Hafif bir nemlendirici, yağsız bir güneş 
kremi kullanımı önerilebilir.

• Kuru ciltlerin bakımında sabun yerine 
başka bir temizleyici gerekebilir. Gece-
leri yoğun bir nemlendirici, erken yaşta 
göz kremi ya da losyonu kullanımı ve 
yüksek faktörlü güneş kremi önerilebilir.

Duş jelleri ve bazı banyo köpükleri 

vücut üzerinde bir katman oluşturabilir. 

Bu durumda iyi durulama yapılmaz ise 

cildinizde aşırı kuruma ortaya çıkabilir.
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• Gözenekler genişse 
tonik ya da sıkılaştırı-
cılar kullanılabilir. Sı-
kılaştırıcılar özellikle 
yağlı ciltler için öneri-
lir. Alkol, witch hazel 
ve alüminyum içerirler.

Karma ciltlerin 
bakımında sabun 
dışında bir ürün 
kullanarak cildi 

temizlemek, 
yağlı bölgelere 
yoğun olmayan 
bir nemlendirici 
ve güneş kremi, 
yağlı bölgelere 

sıkılaştırıcı ya da 
tonik önerilebilir. Yüz maskeleri 

en çok yağlı 
ciltler için 
yararlıdır. 
Haftada bir 
ya da iki kez 
kullanmak 
yeterlidir.

• Cildiniz kuruysa çok 
sıcak duş ve banyodan 

kaçının. Yüksek sıcaklıklar 
çatlak damar gelişimini 

artırabilir.

• Duş ya da banyoda 20 
dakikadan fazla kalmayın. 
Suda çok kalmak derinin 

kurumasını hızlandırır.

Gebelikte ortaya çıkan çatlaklar, hormonal faktörler 
yanında genetik yapı ile de ilgilidir. Bunların tedavisi için 
bazı dermatoloji kinikleri lazer tedavisi önerseler de bu 
tedavi ancak iz ve çatlaklar yeniyken sonuç verebilir.

Doku implant 
sonuçları genellikle 

iyi olsa da, kalıcı 
değildirler. 

Etkiyi korumak 
için yıl içinde 

tedavinin birkaç 
kez yinelenmesi 

gerekir.
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Tırnak batmalarını önlemek için ayak tırnaklarını kavisli değil, düz kesmek gerekir.

Cildinizi tam kurulamadan havluyla 
hafifçe ıslaklığını alın.

• Farklı türde lazerler, ışın kaynağına bağlı 
olarak değişik amaçlarla kullanılırlar. Her la-
zerin kullanım amacı ve yeri değişiktir.

• Lazer tedavisinde sonuçlar değişkendir. Te-
davi herkes için uygun olmayabilir.

• Çok kuru ve duyarlı bir cilde ‘ölü hücre temiz-
leyicisi’ denilen AHA ya da retinoic acid krem-
ler kullanırken çok dikkatli olmak gerekir.

• Cilt yağlı ise ölü hücre temizleyicileri yağ 
bezlerini uyararak cildi daha da yağlı hale ge-
tirebilir.

• Gözaltı gibi duyarlı bölgelerde ölü hücre te-
mizleyicisi kullanılmamalıdır.

• Her gün şampuanla saçı yıkama saça zarar 
vermez ve yağlı hale getirmez.

• Ciltteki çatlak damarlar çoğu kez lazer ya da 
elektroliz ile tedavi edilebilirler.
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ISIRLIK (iNFeRTiLiTe) 
Kısırlığın “Çiftlerin 1 yıl 
süre ile korunmadan cin-
sel ilişkide bulundukları 
halde çocuk sahibi olama-

maları” olarak tanımlandığını belir-
ten Hastanemiz Tüp Bebek Merkezi 
Koordinatörü Ayşe Başkonuş, kısırlık 
sorunu olan çiftler için uygulanabilen 
pek çok tedavi yöntemi olduğunu bil-
dirdi.

Tıbbi tedavi yöntemlerinin son hal-
kasının ‘Yardımla Üreme Teknikleri’ 
olarak bilindiğini kaydeden Başko-
nuş, bunlar içerisinde en çok ‘Tüp 
Bebek’ yönteminden bahsedildiğini 
ifade ederek, yardımla üreme teknik-
lerinden başlıcalarını şöyle sıraladı:

1. Aşılama İntrauterin
    İnseminasyon (AIH)
2. Tüp Bebek  (IVF)
3. Mikroenjeksiyon ICSI, TESA,
    TESE teknikleridir.

Üremeye
yardımcı teknikler
İstenildiği halde çocuk sahibi olamamak önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, kısırlık nedir? 
Nasıl ortaya çıkar? Tedavi yöntemleri nelerdir? Kimler 
yardımla üreme tekniklerine başvurmak zorundadır? 

K

Ayşe BAşKONUş

Tüp Bebek Merkezi 
Koordinatörü

Aşılamanın tüp bebekten 
önce tercih edilmesinin 
nedeni ise daha ucuz, 

zahmetsiz ve daha doğal bir 
tedavi yöntemi olmasından 

kaynaklanmaktadır. 
Aşılama yöntemi ile gebe 
kalamayanlara tüp bebek 
uygulaması yapılmaktadır. 
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1. AşILAmA
(intrauterin inseminasyon)

“Aşılamada prensip kadının yu-
murtalıkları uyarılıp yumurtalar 
çatladıktan sonra spermleri yıka-
yıp hareketlerini ve yoğunluğunu 
artırarak rahim içine vermektir” 
diyen Başkonuş, şöyle devam etti:

“Amaç döllenme ortamı olan tüp-
ler içinde daha fazla yumurta ve 
sperm bulundurarak birbirleri ile 
buluşma şansını artırmaktır. An-
cak aşılama için en az bir tüpün 
açık olması gerekmektedir. Bunun 
işin aşılama öncesinde rahim filmi 
veya laparoskopi ile tüpün açıklığı 
kontrol edilmelidir. Aşılama uygu-
laması kolay, pratik, nispeten eko-
nomik ve risksiz bir işlem olduğu 
için pek çok durumda ilk tercih 
edilen yöntemdir”. 

Aşağıdaki durumlarda sıklıkla 
aşılama yöntemi uygulanır:

1. Düşük sperm sayı veya hareket-

lilik oranı
2. Endometriosis
3. Açıklanamayan infertilite
4. Servikal mukus problemleri
5. Rahim ağzının (serviksin) ana-
tomik problemleri
6. Sperme karşı antikor varlığı 
(immunolojik faktör)
7. Kadında yumurtlamanın olma-
ması veya yetersiz olması (ovula-
tuar faktör)
8. Cinsel işlev bozukluklarında ter-
cih edilen bir yöntemdir.

AşILAmA TedAViSi
NASIL YApILIR?

Yumurtalıkları uyarmadan normal 
olarak gelişen tek yumurta ile aşı-
lama yapılmasının şansı düşür-
düğü için çok tercih edilmediğini 
anlatan Başkonuş, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bunun için kadının yumurtalık-
larının ilaç ile uyarılması gerekir. 
Sorun erkek kısırlığı dahi olsa 
yumurtalıkların uyarılması öneril-

mektedir. Yumurtalıklar hap veya 
iğneler ile uyarılabilir. Uyarılan 
yumurtaların gelişimlerinin takibi 
ultrason ile yapılır. Yumurtalar ol-
gunlaştığı zaman çatlatma iğnesi 
verilir. Bu iğneden takribi 34 – 40 
saat sonra erkekten alınan sperm 
yıkanarak hareketli olanlar seçilir 
ve küçük bir hacim içinde rahim 
içine verilir. Aşılama işleminin 

Tüp bebek işleminde 
elde edilen yumurtaların 

etrafına belirli sayıda 
hareketli sperm bırakılarak 

spermin kendiliğinden 
yumurta içerisine girmesi, 
yani döllemesi beklenir. 
Bu şekilde vücut dışında 

elde edilen döllenmiş 
yumurtalar belirli bir süre 

özel besleyici sıvılar (kültür 
ortamı) içerisinde tutularak 

bölünmeye başlamaları 
beklenmekte ve daha sonra 
gelişen embriyolar normal 
gelişimini sürdürebilmeleri 

amacıyla rahim içine 
yerleştirilmektedir.



bir ayda, bir veya iki defa yapıl-
ması arasında gebelik oranları 
açısından bir fark görülmemiştir. 
Gelişen yumurta sayısının birden 
fazla olduğu durumlarda gebelik 
olduğu takdirde çoğul gebelik ih-
timalini artacağından çift bilgilen-
dirilmeli ve gerekirse tedavi iptal 
edilmelidir.”

AşILAmA iLe GeBeLiK 
ORANLARI NediR?

Aşılama yönteminde gebelik ora-
nının en iyi koşullarda yüzde 20’yi 
geçmediğini bildiren Başkonuş, 
aşılama işleminin en fazla 6 defa 
yapıldığını söyledi.

3 defadan fazla yapılan aşılama-
larda gebelik oranının artmadığı-
nın genellikle kabul edildiğini vur-
gulayan Başkonuş, şöyle konuştu:

“Aşılamanın tüp bebekten önce 
tercih edilmesinin nedeni ise 
daha ucuz, zahmetsiz ve daha do-
ğal bir tedavi yöntemi olmasından 
kaynaklanmaktadır. Aşılama yön-
temi ile gebe kalamayanlara tüp 

bebek uygulaması yapılmaktadır. 
Ayrıca tüpleri tıkalı olanlara ya 
da spermi çok zayıf olanlara da 
direkt olarak tüp bebek yöntemi 
önerilmektedir.”

TüP BeBeK  (IVF)

Kadının yumurtaları ve erkeğin 
sperminin vücut dışına alınarak 
laboratuvar şartlarında bir ara-
ya getirilmesi, döllenme sağlan-
dıktan sonra da kadının rahmi-
ne geri bırakılması işlemine tüp 
bebek (IVF - in vitro fertilizasyon) 
denildiğini kaydeden Başkonuş, 
yöntemin uygulanışı hakkında şu 
bilgileri verdi:

“Tüp bebek ile ilk sağlıklı do-
ğum 1978 yılında gerçekleşmiş 
ve İngiltere’de Louise Brown bu 
yöntemle dünyaya gelmiştir. Tüp 
bebek işleminde elde edilen yu-
murtaların etrafına belirli sayı-
da hareketli sperm bırakılarak 
spermin kendiliğinden yumurta 
içerisine girmesi yani döllemesi 
beklenir. Bu şekilde vücut dışında 
elde edilen döllenmiş yumurta-

Aşılamada prensip 
kadının yumurtalıkları 

uyarılıp yumurtalar 
çatladıktan sonra spermleri 

yıkayıp hareketlerini ve 
yoğunluğunu artırarak 
rahim içine vermektir. 

Aşılama uygulaması kolay, 
pratik, nispeten ekonomik 
ve risksiz bir işlem olduğu 
için pek çok durumda ilk 
tercih edilen yöntemdir
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lar belirli bir süre özel besleyici 
sıvılar (kültür ortamı) içerisinde 
tutularak bölünmeye başlamaları 
beklenmekte ve daha sonra geli-
şen embriyolar normal gelişimini 
sürdürebilmeleri amacıyla rahim 
içine yerleştirilmektedir.”

Başkonuş, ‘Tüp Bebek’ progra-
mına giren hastaların izleyeceği 
yolu “Yumurtalıkların uyarılması, 
yumurta toplanması, döllenme ve 
embryo transferi” olarak aktardı. 

YUMURTALIKLARIN 
UYARILMASI VE 
GeLişimiNiN SAĞLANmASI

Kadınlarda her ay 15 – 20 yumur-
tanın gelişmeye başladığını, bun-
lardan birisinin diğerlerinin gelişi-
mini engelleyerek tam olgunluğa 
eriştiğini belirten Başkonuş, şun-
ları anlattı:

“Yumurta folikül denilen içi sıvı 
dolu bir kesecik içindedir. Tam 
olgunluğa eriştiğinde çatlar ve 
buna da ‘yumurtlama (ovulas-
yon)’ denilir. Tüp bebek yapılırken 
gebelik şansını artırmak için çok 
yumurta gelişmesi ve bunların 
çatlamadan önce toplanması ge-
rekmektedir. Bunun için yapılan 
işlemde yumurtalıkların kontrollü 
olarak uyarılması ve çatlamanın 
engellenmesi ilk tercih edilen yön-
temdir.

İlaçla tedavi sırasında, yumurta-
lıkların verdiği cevabın görülmesi 
ve yan etkilerden korunmak için 
hastaların dikkatli takibi gerek-
mektedir. Bu nedenle düzenli ara-
lıklarla yapılan ultrason takipleriy-
le, yumurtalıklarda oluşan folikul 

denen yumurta keseciklerinin ge-
lişimi ve rahim içi dokusunun (en-
dometrium) kalınlık ve kalitesi iz-
lenir. Gerekirse doz ayarlamaları 
yapılır. 

Gelişen folliküllerin sayı ve bü-
yüklükleri, rahim içi tabakasının 
kalınlık ve kalitesi, kanda östradi-
ol (E2) hormon düzeylerinin takibi 
ile istenilen gelişme elde edildi-
ğinde bir sonraki basamak olan 
yumurta toplama işlemine geçilir. 
Yumurtaların son olgunlaşmasını 
sağlamak için ayrı bir ilaç verile-
rek yumurta toplamanın günü ve 
saati tespit edilir”.

YUMURTA TOpLAMA

Yumurta toplama işleminin ultra-
son yardımıyla uygulandığını ve 
bu işlemin ameliyathane şartla-
rında, hafif bir anestezi altında, 
ağrısız olarak gerçekleştirildiğini 
bildiren Başkonuş, uygulamayı 
şöyle dile getirdi:

“Özel bir iğne ile vajinal yoldan 
yumurtalıklara ulaşılarak follikül 
içindeki sıvı boşaltılır ve mikros-
kop altında yumurta aranır. Yu-
murta hücresi bulunamazsa folli-
kül içi yıkanır ve elde edilen sıvıda 
tekrar yumurta aranır. Toplanan 

Yumurta folikül denilen içi sıvı dolu 
bir kesecik içindedir. Tam olgunluğa 

eriştiğinde çatlar ve buna da 
‘yumurtlama (ovulasyon)’ denilir. 

Tüp bebek yapılırken gebelik şansını 
artırmak için çok yumurta gelişmesi 

ve bunların çatlamadan önce 
toplanması gerekmektedir. 
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yumurtalar döllenme işlemi için 
özel ortama alınır. Bu aşamada 
her follikülden yumurta çıkmaya-
bilir veya elde edilen her yumurta 
olgunlaşmış olmayabilir. Hasta 
hafif bir anestezi almış olduğu 
için operasyondan sonra hemen 
uyandırılarak yatağına alınır. Yak-
laşık 2 saat sonra hasta yemek yi-
yebilir, hastaya evde kullanmaya 
devam etmesi gereken ilaçlar an-
latılır ve 4 saat içinde de taburcu 
edilebilir.”

dÖLLeNme 
(FeRTiLiZASYON)

Erkekten alınan sperm örneğinin 
laboratuvarda işlemden geçiri-

lerek sağlıklı olanların ayrıldığını 
ifade eden Başkonuş, “Tüp bebek 

yöntemi kullanılıyorsa, yumurtalar 
spermler bir araya getirilir veya 
mikroenjeksiyon uygulanıyorsa 
spermler yumurta içine enjekte 
edilir. Bu ICSI olarak anılır. Daha 
sonra kadın vücudundakine ben-
zer şartlarda özel ortamda bek-
lemeye alınır. Anne ve babadan 
gelen hücrelerin birleşmesi ile 
oluşan yeni yapıya embriyo adı 
verilir” dedi.

emBRiYO TRANSFeRi (eT)

Embriyoların laboratuvar orta-
mından alınarak rahme verilmesi 
işlemine ‘embriyo transferi’ adı 
verildiğini anlatan Başkonuş, bu 
nakil işlemi için ince bir kateter 

İlaçla tedavi sırasında, 
yumurtalıkların verdiği 

cevabın görülmesi ve yan 
etkilerden korunmak için 
hastaların dikkatli takibi 

gerekmektedir. Bu nedenle 
düzenli aralıklarla yapılan 

ultrason takipleriyle, 
yumurtalıklarda oluşan 
folikul denen yumurta 
keseciklerinin gelişimi 

ve rahim içi dokusunun 
(endometrium) kalınlık ve 
kalitesi izlenir. Gerekirse 
doz ayarlamaları yapılır. 



kullanıldığını söyledi.

Anestezi gerektirmeyen kısa bir uygulama ile 
rahim içine bırakılan embriyoların kendi ken-
dilerine gelişerek, rahme tutunmalarının bek-
lendiğini belirten Başkonuş, dikkat edilmesi 
gereken noktalara ilişkin şunları kaydetti:

“Hastalar 4 saat süren kesin yatak istirahatin-
den sonra dilediği zaman evine gönderilebilir. 
Bu arada taburcu olurken evinde ağır iş yap-
maması ve sakin bir hayat sürmesi konusun-
da bilgilendirilir. 12 gün sonra gelebiliyorsa 
merkezimizde yoksa da bulundukları yerde 
BHCG (Kanda gebelik testi) yaptırılması öğüt-
lenir. Embriyo transferinde kullanılan emb-
riyolardan sonra elde kalan iyi gelişme gös-
teren embriyolar dondurularak daha sonra 
kullanım için saklanabilir.”

miKRO-eNJeKSiYON (ICSI)

Bu yönteme İngilizce ‘Intra - Cytoplasmic 
Sperm Injection veya ICSI’ denildiğini vurgu-
layan Başkonuş, özellikle ciddi sperm bozuk-
luğu olan erkeklerin çocuk sahibi olmasına 
olanak sağlayan bu yöntemin daha önce kla-
sik IVF yöntemi ile döllenme meydana gelme-
miş olan çiftler (total fertilizasyon failure) ve 
embriyolarına Pre-implantasyon genetik tanı 
(PGD) yapılacak çiftlere uygulandığına dikka-
ti çekti.

Bu yöntemin ilk kez 1992 yılında uygulanmaya 

başlandığını söyleyen Başkonuş, daha önce 
tüp bebek ile gebelik şansı çok düşük veya 
imkânsız olan erkeklerde Mikro-Enjeksiyon 
yönteminin yeni bir çığır açtığını bildirdi. 

Mikro-Enjeksiyon uygulanacak hastaların kla-
sik tüp bebek uygulanacak hastalarla aynı 
aşamalardan geçtiğini anlatan Başkonuş, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Hastanın kullandığı ilaçlar, ultrason takibi, 
yumurta toplama ve transfer işlemleri açısın-
dan IVF (Tüp bebek) ve ICSI (Mikro enjek-
siyon) uygulamaları aynıdır. Mikro enjeksi-
yonda farklı olarak laboratuvar aşamasında 
yumurtaların spermatozoa ile birleştirilmesi 
değişik bir teknikle gerçekleştirilmektedir. 
Tüp bebekte her yumurta yaklaşık 100.000 
sperm ile bir araya getirilmekte, ancak bir ta-
nesi kendiliğinden yumurta dış zarını aşarak 
içine girmekte ve onu döllemektedir. 

Buna karşılık, Mikro-Enjeksiyon (ICSI)’de her 
bir yumurtanın içine önceden belirlenen tek 
bir sperm hücresi bir iğne yardımıyla enjek-
te edilmektedir. Mikro enjeksiyon ayrıca se-
meninde hiç sperm bulunmayan hastalarda 
testislerinden parça alınarak (TESE) içinde 
spermin bulunması ile uygulanabilmektedir. 
Üremeye yardımcı teknikler her geçen gün 
gelişme göstermektedir. Merkezimiz her türlü 
gelişmeleri yakından takip ederek hastaları-
mızın lehine olan teknikleri yerine göre kullan-
maktadır.”
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Hastalar 4 saat süren kesin yatak istirahatinden sonra dilediği zaman evine gönderilebilir. 
Bu arada taburcu olurken evinde ağır iş yapmaması ve sakin bir hayat sürmesi konusunda 
bilgilendirilir. 12 gün sonra gelebiliyorsa merkezimizde yoksa da bulundukları yerde BHCG 

(Kanda gebelik testi) yaptırılması öğütlenir. Embriyo transferinde kullanılan embriyolardan sonra 
elde kalan iyi gelişme gösteren embriyolar dondurularak daha sonra kullanım için saklanabilir.
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ANKO Üniversitesi Kardi-
yoloji Anabilim Dalı Başka-
nı ve Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi Kardiyoloji ve İç 
Hastalıkları Uzmanı Yrd. 

Doç. Dr. Alper Serçelik, tansiyonun, 
“Kalpten pompalanan kanın, atar 
damarların duvarlarına yaptığı ba-
sınç” olarak tanımlandığını söyledi.

Bu basıncın normalden fazla olması-
na “Hipertansiyon” denildiğini belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Serçelik, “Tansiyon 
ölçülürken iki kan basıncı değerine 
bakılır. Büyük tansiyon kalbin ka-
sılması, küçük tansiyon ise kalbin 
gevşemesi sırasında ölçülen kan 
basıncıdır. Büyük ve/veya küçük tan-
siyonun yüksek olmasına ‘Hipertan-
siyon’ denir” dedi. 

HiPeRTANSiYONUN 
SINIFLANdIRILmASI

Sistolik kan basıncının 140 mmHg ve 
üzeri, diyastolik kan basıncının ise 
90 mmHg ve üzeri olmasının hiper-

Hipertansiyon
Her yaşta görülebilen hipertansiyon, çağın en önemli hastalıkları arasında 
yer alıyor. Sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalık olan 
hipertansiyon, körlük, beyin kanaması, felç, damar tıkanıklığı gibi ciddi 
sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. 

S

Yrd. doç. dr.
Alper SeRÇeLiK

Kardiyoloji ve İç 
Hastalıkları Uzmanı

İlaç tedavisinde 
bireyselleştirilmiş tedavi 

kullanılır. Bireysel 
tedavide hipertansiyona 
eşlik eden hastalıklar ve 
ilaçların yan etkileri göz 
önünde bulundurularak, 
o hastaya en uygun ilaç 
seçimi yapılır. Tek ilaçla 

kontrol edilemeyen 
hipertansiyonlarda kombine 
tedavi (birden fazla ilaç bir 

arada) uygulanmalıdır.
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tansiyon olarak kabul edildiğinin 
altını çizen Yrd. Doç. Dr. Serçelik, 
şöyle devam etti:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün tanı-
mına göre; sistolik kan basıncı 
140 -160 mmHg ve diyastolik kan 
basıncı 90 -105 mmHg ise “Hafif 
hipertansiyon’, sistolik kan basın-
cı 160 – 180 mmHg ve diyastolik 
kan basıncı 105 -120 mmHg ise 
‘Orta dereceli hipertansiyon’, sis-
tolik kan basıncı 180 mmHg üze-
ri ve/veya diyastolik kan basıncı 
120 mmHg üzerinde ise ‘Şiddetli 
hipertansiyon’ olarak tanımlanır”.

HiPeRTANSiYONUN ÖNemi

Hipertansiyonun gerek çok yaygın 
görülmesi, gerekse de kalıcı sa-
katlık ve ölümlere yol açması ne-
deniyle en önemli sağlık sorunla-

rından biri özelliği taşıdığını ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. Serçelik, hiper-
tansiyonun erişkinlerde görülme 
sıklığının yüzde 20 – 25 olduğunu 
söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Serçelik, hipertansi-
yonun kalp (kalp yetmezliği, kalp 
krizi), damar (büyük damarların 
genişlemesi ve yırtılması) ve böb-
rek hastalıkları ile felçlere ve gör-
me kayıplarına yol açabildiğine 

dikkati çekti. 

HiPeRTANSiYONUN 
NedeNLeRi

Hipertansif hastaların yüzde 90 – 
95’inde, herhangi bir neden sap-
tanamadığını vurgulayan Yrd. 
Doç. Dr. Serçelik, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu grup hipertansiyo-
na, ‘Primer hipertansiyon’ veya 
‘Esansiyel hipertansiyon’ adı ve-
rilir. Hipertansif hastaların yüz-
de 5 – 10’unda ise hipertansiyon, 
saptanan diğer bir hastalığa bağ-
lıdır. Bu grup hipertansiyona ‘Se-
konder hipertansiyon’ adı verilir. 
Hipertansiyona sebep olabilen 
başlıca hastalıklar; çeşitli böbrek 
hastalıkları, hormonal hastalıklar, 
beyinle ilgili bazı hastalıklar, bazı 
doğumsal hastalıklar, bazı tümör-
ler ve bazı ilaç kullanımlarıdır”.

Kan basıncının çok yükseldiği 
durumlarda çift görme, dil-
de peltekleşme, yüzde veya 

vücutta uyuşma - karıncalan-
malar hissedilebilir. Ancak 

sayılan bu belirtilerin hiçbiri 
hipertansiyona özgü değildir, 
birçok başka hastalıklarda da 

aynı belirtiler görülebilir.
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HiPeRTANSiYONUN 
BeLiRTiLeRi

Hastaların önemli bir kısmında 
hiçbir belirti görülmediğine işaret 
eden Yrd. Doç. Dr. Serçelik, bu 
durumda hipertansiyon tanısının 
sadece kan basıncı ölçümü ile 
mümkün olabildiğini anımsattı.

Baş ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, 
halsizlik, yorgunluk ve burun ka-
namasının hipertansiyonun başlı-
ca belirtileri olduğunu vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. Serçelik, “Kan ba-
sıncının çok yükseldiği durumlar-
da çift görme, dilde peltekleşme, 
yüzde veya vücutta uyuşma - ka-
rıncalanmalar hissedilebilir. An-

cak sayılan bu belirtilerin hiçbiri 
hipertansiyona özgü değildir, bir-
çok başka hastalıklarda da aynı 
belirtiler görülebilir” ifadelerini 
kullandı.

HiPeRTANSiYON TedAViSi

Hipertansiyon tedavisinde temel 
amacın hedef organ hasarını ön-
leyerek sakatlık ve ölümleri azalt-
mak olduğunu bildiren Yrd. Doç. 
Dr. Serçelik, “Sekonder hiper-
tansiyonu olanlarda yani hiper-

Tansiyon ölçülürken iki kan basıncı değerine bakılır. Büyük 
tansiyon kalbin kasılması, küçük tansiyon ise kalbin gevşemesi 
sırasında ölçülen kan basıncıdır. Büyük ve/veya küçük tansiyo-
nun yüksek olmasına ‘Hipertansiyon’ denir.
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Hipertansiyonla ilgili sık sorulan 
sorular:

1. Hipertansiyonda kalıtımın rolü 
var mı? 

Evet. Özellikle 55 yaşından önce, 
birinci derecede yakınlarında 

(anne, baba, kardeşler) 
hipertansiyon oluşmuş 

insanlarda hipertansiyon 
gelişme riski daha fazladır. 

Kalıtımsal geçiş yolu tam 
olarak bilinmemekle beraber, 
birden çok genetik faktörün rol 
oynadığı kabul edilmektedir.

2. Kan basıncı ne zaman 
ölçülmeli?  

Kan basıncı, hastanın 
yakınmalarının olduğu 

dönemde mutlaka ölçülmelidir. 
Bundan başka günün herhangi 

bir saatinde ölçülebilir. Her 
gün değişik saatlerde ölçülmesi 

daha uygundur. Kan basıncı, 
yemeklerden en az yarım saat, 
fizik aktiviteden 5 – 10 dakika 

sonra ölçülmelidir.

3. Hipertansiyonda kullanılan 
ilaçların yan etkisi var mı?  

Her ilaçta olduğu gibi 
antihipertansif ilaçların da yan 
etkileri olabilir. Bu yan etkilerin 
çoğu ilk günlerde ortaya çıkar 
ve genellikle hafif ve geçicidir. 

Diğer sebat eden yan etkiler 
var ise ilacın kesilmesi ile kısa 

sürede ortadan kalkar.

4. Başka hastalıklar için 
kullanılan ilaçlar hipertansiyona 

yol açabilir mi?  
Evet. Bazı ilaçlar hipertansiyona 
yol açabilir. Bunların başlıcaları; 
doğum kontrol hapları, kortizon 
ilaçları, soğuk algınlığı ve burun 
açıcı amaçla kullanılan ilaçlar, 
bazı depresyon ve romatizma 

ilaçları.

tansiyonu başka bir hastalığa bağlı olanlarda, 
hipertansiyona neden olan hastalık tedavi edil-
melidir” uyarısını yaptı. 

Yrd. Doç. Dr. Serçelik, hipertansiyonun nedeni 
saptanamayan hastalarda yapılması gereken-
leri şöyle sıraladı:

— Tuz alımının kısıtlanması,
— Fazla kilo varsa kilo verilmesi,
— Düzenli fizik aktivitede bulunulması,
— Sigara içiliyorsa terk edilmesi,
— Fazla alkol alınıyorsa kesilmesi veya azal-
tılması,
— Potasyum içeren gıdaların(taze sebze ve 
meyveler) daha fazla tüketilmesi,
— Doymuş yağ ve kolesterol (hayvansal yağlı 
gıdalar) alımının azaltılması.

İlaçsız tedavinin yeterli kan basıncı kontrolünü 
sağlamadığı hastalarda ilaçlı tedaviye başlan-
ması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Serçe-
lik, sözlerini şöyle tamamladı: “İlaç tedavisin-
de bireyselleştirilmiş tedavi kullanılır. Bireysel 
tedavide hipertansiyona eşlik eden hastalıklar 
ve ilaçların yan etkileri göz önünde bulunduru-
larak, o hastaya en uygun ilaç seçimi yapılır. 
Tek ilaçla kontrol edilemeyen hipertansiyonlar-
da kombine tedavi (birden fazla ilaç bir arada) 
uygulanmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre teda-
vi ile kan basıncı yaşlılarda 140/90 mmHg altı-
na, gençlerde 130/80 mmHg altına indirilmesi, 
böbrek ve şeker hastalarında hedefin biraz 
daha aşağıya çekilmesi önerilir” 

Hipertansiyona sebep olabilen başlıca 
hastalıklar; çeşitli böbrek hastalıkları, 
hormonal hastalıklar, beyinle ilgili bazı 
hastalıklar, bazı doğumsal hastalıklar, 
bazı tümörler ve bazı ilaç kullanımlarıdır.
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Bronşit en sık görülen kış hastalıklarından biridir. Sigara tüketimi, enfeksi-
yonlar, hava kirliliği, tekrarlayan soğuk algınlığı gibi olumsuz etkenlerin te-
tiklemesiyle ortaya çıkan bronşitte teşhis ve tedavi büyük önem taşır.

ANKO Üniversitesi Gö-
ğüs Hastalıkları Ana-
bilim Dalı Başkanı ve 
Hastanemiz Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 

Yrd. Doç. Dr. Nevhiz Gündoğdu, 
bronşitin akciğerlere giden ha-
vayollarının iç yüzündeki zarın il-
tihaplanmasıyla ortaya çıktığını, 
akut ve kronik olmak üzere iki çeşi-
dinin görüldüğünü kaydetti. 

“Akut bronşit, bronşların sınırlı yan-
gısı olarak tanımlanır” diyen Yrd. 
Doç. Dr. Gündoğdu, öksürük ve 
balgamın akut bronşitin en önemli 
klinik belirtileri olduğunu söyledi.

ÖKSüRüK UZUN SüReR

Genellikle üst solunum yolu enfek-
siyonunu takiben başlayan akut 
bronşitle üst solunum yolu enfeksi-
yonunu birbirinden ayıran en belir-
gin farkın akut bronşitte öksürüğün 
5 günden fazla sürmesi olduğunu 
anlatan Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, 
“Akut bronşit etkenleri, üst solu-
num yolu enfeksiyonuna da yol 
açan virüslerdir. İnfluenza A ve B, 
parainfluenza, coronavirüs (tip1-3), 
rhinovirüs, respiratuar sinsisyal vi-
rüs ve insan sık karşılaşılan etken-
lerdir” dedi.

TANI ÖNemLidiR

Akut bronşitin tanısında zatürre, 
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer 
Hastalığı) alevlenmeleri, astma ve 
geniz akıntısı sendromların göz 
ardı edilmemesi gerektiğine dik-
kat çeken Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, 
şöyle devam etti:

“Akut bronşiti olan hastaların ço-
ğunda hastalık hakkında bilgi-
lendirme ve semptomatik tedavi 
yeterlidir, ileri tetkik gerekmez. 
Ancak hastada çarpıntı, hızlı soluk 
alma, ateş ve zatürre düşündüren 
semptomlar varsa akciğer grafisi 
istenebilir. Ayrıca 75 yaş ve üstü 

S

Yrd. doç. dr. Nevhiz 
GüNdOĞdU

Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı

Bronşit

Kronik bronşit hastalarının 
büyük bir çoğunluğu 
sigara kullanıcıları 

olduğundan, bu öksürükler 
sigara öksürüğü olarak 

algılanabilir. Zaman 
ilerledikçe, öksürük ve 

balgam çıkarma her soğuk 
algınlığından sonra daha 

da artar ve kısa sürede 
bu belirtiler yıl boyunca 

görülür hale gelir.
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olgularda normal fizik muayene 
bulgusu olanlarda dahi zatüree 
ekarte edilemez. Bu yaş grubun-
da akut bronşit saptanan olgular-
da rutin akciğer grafisi gerekir.”

SiGARA BIRAKILmALI

Sigara kullanımının bronşite yol 
açan en önemli etkenlerden biri 
olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. 
Gündoğdu, şöyle konuştu: 
“Bronşitte yapılacak ilk iş eğer içi-
liyorsa sigarayı bırakıp istirahat 
etmektir. Kronik bronşitte; hava-
yollarını yağlayan bezler büyü-
müş, iç yüzlerinde bulunan tüyler 
görevini yapamaz olmuştur. Kro-
nik bronşitte başka bir hastalığa 
bağlanamayan birbirini izleyen 
en az iki yıl boyunca her yıl en az 
üç ay devam eden öksürük ve bal-
gam görülür.”

Kronik bronşitin aniden ortaya 
çıkan bir hastalık olmadığını vur-
gulayan Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, 
şu uyarılarda bulundu: “Soğuk 
algınlığı tedavisi sonrası, hasta 
öksürmeye devam eder ve birkaç 
hafta boyunca büyük miktarlar-
da balgam çıkarmayı sürdürür. 
Kronik bronşit hastalarının büyük 
bir çoğunluğu sigara kullanıcıları 
olduğundan, bu öksürükler siga-
ra öksürüğü olarak algılanabilir. 
Zaman ilerledikçe, öksürük ve 
balgam çıkarma her soğuk algın-
lığından sonra daha da artar ve 
kısa sürede bu belirtiler yıl boyun-
ca görülür hale gelir.”
  
KiRLi HAVAdAN UZAK 
DURULMALI

“Sigara kullanımı kronik bronşi-
tin en çok karşılaşılan nedenidir” 

ifadelerini kullanan Yrd. Doç. Dr. 
Gündoğdu, devamla şu bilgileri 
paylaştı: 
“Sigara kullanmayanlarda hasta-
lığın nedenleri arasında; hava kir-
liliği, endüstriyel toz ve kül, kronik 
astım, kistik fibroz, kronik akciğer 
enfeksiyonları vardır. Kronik bron-
şitte tozlu ve kirli havadan müm-
kün olduğunca uzak durulmalı, 
sağlıklı beslenmeye özen göster-
meli ve soğuk algınlığına karşı 
dikkatli olunmalıdır”. 

TedAVi şART

Bronşitin mutlaka tedavi edilme-
si gereken bir hastalık olduğunu 
anımsatan Yrd. Doç. Dr. Gündoğ-
du, “Doktor önerisi ile takip edilen 
hastalığın tedavisinde solunum 
yollarını genişletici ve balgam 
söktürücü ilaçların yanında, ilti-
hap giderici ilaç ve antibiyotikler 
kullanılabilir.  Mutlaka tedavi edil-
melidir” diyerek sözlerini tamam-
ladı.

Üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben başlayan 
akut bronşitle üst solunum yolu enfeksiyonunu 
birbirinden ayıran en belirgin farkın akut bronşitte 
öksürüğün 5 günden fazla sürmesidir. 

Doktor önerisi ile takip edilen hastalığın tedavisinde solunum 
yollarını genişletici ve balgam söktürücü ilaçların yanında, ilti-
hap giderici ilaç ve antibiyotikler kullanılabilir.  Bronşit mutlaka 
tedavi edilmelidir.
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Telefon:

0.342.211 50 00 (5300 - 5301)  

Randevu:

444 4 765

e – randevu:

www.sankotip.com
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Kadın Hastalıkları
ve Doğum Kliniği
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Kadın Doğum Kliniği kurulduğu 
günden itibaren aktif hizmet verilmektedir. Hastanemizde kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanı olarak 6 hekim görev yapmaktadır. 

ASTANemiZde normal jinekolojik 
hasta muayenesi, gebelik kontrolleri, 
menopoz tedavisi, infertilite tedavisi, 
krioterapi (yara dondurma), elektro-
koterizasyon (yara yakma) her türlü 

jinekolojik ameliyatlar ve laparoskopi ile (kapalı 

ameliyatla) tüpligasyon histereskopi operasyo-
nu yapılmaktadır 
Hastanemizde 3 doğumhane, 1 müdahale oda-
sı, 4 sancı odası bulunmaktadır. Servisteki oda-
larımız tek kişiliktir. Doğumhanemiz 24 saat aktif 
hizmet vermektedir.

H

Opr. dr. engin pALAZ

1956 yılında Ankara’da doğdu. 1974 yılında başladığı Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. 1982 – 
1986 yılları arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde 
araştırma görevlisi, 1986 – 1996 yılları arasında Ünye Devlet 
Hastanesi’nde ve 1996 yılında da Gaziantep Devlet Hastanesi’nde 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yaptı. Gazi-
antep 75. Yıl Doğum Hastanesi’nde 4.5 yıl başhekim yardımcılığı 
yapan Opr. Dr. Palaz, Ağustos 2007’den bu yana Hastanemizde 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 
Opr. Dr. Palaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Opr. dr. Sevgi KANdemiR

09.05.1952 yılında Dağyolu Girne Kıbrıs’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğiti-
mini Kıbrıs’ta tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 yılında Zeynep Kamil Kadın ve Ço-
cuk Hastalıkları Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı, aynı yıl 
Gaziantep’e gelen Opr. Dr. Kandemir 1986 – 2008 yılları arasında Ga-
ziantep Doğumevi’nde uzman hekim ve Abdulkadir Konukoğlu Sağlık 
Kompleksi’nde başhekim olarak görev yaparak Temmuz 2008 yılında 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk annesi olan Opr. Dr. Kandemir, Eylül 2008’den 
itibaren Hastanemizde görev yapmaktadır.

Opr. dr. Ali TAHTACI 

Yrd. doç. dr. ş. esra ÖZKAPLAN

1968 yılında Besni’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tokat’ta tamam-
ladı. 1985 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991’de 
iyi derece ile mezun oldu. 1999 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden uzmanlığını aldı. 2000 – 2002 yıl-
ları arasında İslahiye Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı olarak görev yaptı. 2002 yılında 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Hastanesi’nde göreve başladı. 2003 yılında Ankara Zekai Tahir Burak Ka-
dın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde düzenlenen Tüp Bebek Eğitimine 
katıldı. Eğitim sonrasında başarı göstererek IVF Klinik Sorumlusu olarak 
atanabilmek için gerekli sertifikayı almaya hak kazandı. 2004 yılından bu 
yana Hastanemiz Tüp Bebek Ünitesi’nde IVF Klinik sorumlusu olan Opr. 
Dr. Tahtacı, Ağustos 2007 itibariyle de Hastanemizin Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Polikliniği’nde Uzman Hekim olarak görevine devam etmektedir. 
Opr. Dr. Tahtacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

KADIN HASTALIKLARI ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ş. Esra Özkap-
lan 1977 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Samsun Anadolu 
Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. 18 ay Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim 
olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, ardından Malatya İnönü Üni-
versitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisa-
sı yaparak, 2008 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Eğitimi sırasında 
perinatoloji (riskli gebelikler, amniosentez), infertilite (kısırlık tedavisi ve 
aşılama), endoskopik ameliyatlar (histeroskopi, laparoskopi) ve ürojineko-
loji (idrar kaçırma tedavisi ve ameliyatları) konusunda tecrübe kazanan, 
Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, mecburi hizmeti dolayısıyla 18 ay İslahiye Devlet 
Hastanesi’nde hizmet verdi. Ekim 2009 itibariyle Hastanemizde Kadın Has-
talıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapmaya başlayan Yrd. Doç. Dr. 
Özkaplan, 2014 yılında SANKO Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı’nda da çalışmalarına devam etmektedir. Yrd. Doç. Dr. Öz-
kaplan, evli ve üç çocuk annesidir.
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Yrd. doç. dr. ibrahim Halil ÖZdURAK

GAZiANTeP 1980 doğumlu olan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Özdurak, Meh-
metçik İlkokulu’ndan sonra Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi’nde 
öğrenim gördü.  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2004 
yılında fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. İstanbul Okmeydanı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde aynı yıl başladığı Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanlık Eğitimi’ni 2009 yılında tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Özdurak, eğitim 
sırasında perinatoloji (riskli gebelikler, amniosentez), infertilite (kısırlık te-
davisi ve aşılama), endoskopik ameliyatlar (histeroskopi, laparoskopi) ve 
ürojinekoloji (idrar kaçırma tedavisi ve ameliyatları) konusunda tecrübe ka-
zanmıştır. Mecburi hizmetini Niğde’de yapan Yrd. Doç. Dr. Özdurak, 2012 
Şubat ayı itibariyle Hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
olarak görev yapmaya başlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Yrd. Doç. 
Dr. Özdurak, 2014 yılından beri SANKO Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı’nda da çalışmalarına devam etmektedir. Yrd. Doç. 
Dr. Özdurak, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Yrd. doç. dr. Abdullah GÖYmeN

2 TEMMUZ 1979 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimi 
Gaziantep’te (okul birincisi olarak) tamamladıktan sonra, 1997 yılında il 
birinciliği ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazandı. 2003 yı-
lında okul ikinciliği ile mezun olduktan sonra aynı yılın tıpta uzmanlık sına-
vında (TUS) Türkiye derecesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünü kazandı. 2008 yılında uzman 
olarak askerlik görevini Haydarpaşa GATA’da yaptıktan sonra, 2009 yılında 
mecburi hizmeti için memleketi Gaziantep’te görevine başladı. 2012 yılın-
da Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde 
mecburi hizmetini tamamlamasının ardından hastanemizde uzman olarak 
çalışmaya başladı. Mayıs 2014 tarihinden itibaren  SANKO Üniversitesi Ka-
dın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda ‘Yrd. Doç. Dr.’ unvanı ile bö-
lüm başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. 
Mesleki ilgi alanı olarak başta ürojinekoloji yer almaktadır. Bu alanda böl-
gedeki en geniş vaka serisine sahip hekimlerden biri olma özelliğine sa-
hiptir. Ayrıca perinatoloji (riskli gebelik) alanında girişimsel işlemler (am-
niosentez, CVS) tarafından gerçekleştirilmekte ve bu alanda çok sayıda 
bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Ek olarak üremeye yardımcı tedavi 
yöntemleri, laparoskopi ve histereskopi alanlarına ilgisi bulunmaktadır. İyi 
düzeyde İngilizce bilmektedir, evlidir.



iLiS’Te yaşayan Hatice 
Korkmaz  (54), 5 yıl önce 
halsizlik, yürüyememe 
ve iştahsızlık şikâyeti ile 

doktora gittiğini, yapılan tetkikler 
sonucunda kendisine böbrekleri-
nin iflas ettiğinin ve hemen diya-
lize girmesi gerektiğinin bildirildi-
ğini söyledi.

Diyalize girmemek için 5-6 ay bo-
yunca direndiğini, sağlık durumu-
nun daha da kötüye gitmesi üze-
rine diyaliz sürecinin başladığını 
anlatan Korkmaz, “6 kardeşiz. 5 
kardeşim böbrek rahatsızlığı ya-
şadı. Bundan dolayı üzgündüm. 

Diyaliz için Kilis’ten Gaziantep 
Devlet Hastanesi’ne geldik. Kate-
ter takıldığında 3 gün üzüntüden 
uyuyamadım” diye konuştu.

7 çocuğu olduğunu söyleyen 
Korkmaz, diyalize ilk kez girip 
Kilis’e döndüğünde eşi ve çocuk-
larının çok üzüldüğünü ifade etti.

NAKiL SüReCi

“Su içememek, gün aşırı diyalize 
girmek hem üzüyor hem de yo-
ruyordu. Evimde oturamıyordum, 
misafir kabul edemiyordum. Bu 
durumdan bıkmıştım” diyen 
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Eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan Hatice Korkmaz,  “Eşim ‘böbreğimi veri-
rim’ dediğinde beni çok sevdiğini anladım. Allah eşimden razı olsun” dedi.

Ökkeş Korkmaz: ”Eşin 
sıkıntı yaşayınca sen rezil 
oluyorsun. Hayatta eşlerin 
herşeyi paylaşması lazım. 

Eşler arasındaki bağ, organ 
bağışında etkili oluyor. Biz 

acıyı paylaştık, şimdi de 
mutluluğu paylaşacağız 

inşallah. Ailede herkes bir-
birine böbrek vermeli. Sa-
dece eşlerin değil, insanın 
komşusuna bile böbreğini 

vermesi lazım. Bu zorlukları, 
ancak yaşayan anlar”.

Organ nakli hayat 
kurtarıyor

K
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Ökkeş Korkmaz: “Eşimle 
beraber Özel Sani Konu-

koğlu Hastanesi’nde organ 
nakli konulu bir konferansa 
katıldık. Verilen bilgilerden 
çok etkilendik. Eşim o gün 
bana böbreğini vereceğini 
söyledi. Çapraz nakil için 

başvurduk”. 
Korkmaz, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Eşimle beraber Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nde organ 
nakli konulu bir konferansa katıl-
dık. Verilen bilgilerden çok etki-
lendik. Eşim o gün bana böbreğini 
vereceğini söyledi. Çapraz nakil 
için başvurduk. Yapılan tetkikler-
de eşim Ökkeş Korkmaz’la sade-
ce bir değerde uyumsuzluk çıkın-
ca, bana ilaç tedavisi başlatıldı. 

Konferansta anlatılanlar bizi çok 
etkiledi. Ağabeyim Antalya’da 
nakil oldu. Ancak aklımda sürekli 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
vardı. Yakın olmasının yanında, 
buraya karşı daha önceden duy-
duklarımdan bir güven duygusu 
oluşmuştu. Özellikle Dr. Fatih Yüz-
başıoğlu ile tanışınca da güvenim 
tam oldu ve nakli kesinlikle bura-
da olmak istedim.

Yapılan tedavi ile değerler düzel-
di ve operasyona karar verildi. 
Eşim ’böbreğimi veririm’ dediğin-
de beni çok sevdiğini anlamıştım. 
Çünkü benimle aynı acıları yaşa-
dı, bu acıları çekmek kolay değil. 
Ameliyata girerken ‘Allah’ım ko-
lay geçir’ diye dua ettim. Böbreğin 
çalıştığını duyunca kimse sıkın-
tıda kalmasın diye herkese dua 
ettim. Başta Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu 
olmak üzere Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nin tüm çalışanlarına 
ilgi ve emeklerinden dolayı çok te-
şekkür ederim.”

eşLeR HeR şeYi 
PAYLAşmALI

Eşinin yaşadığı sıkıntılardan çok 
etkilenen Ökkeş Korkmaz (54) ise 
bu durumdaki eşlerin birbirine or-

gan bağışında bulunması gerekti-
ğini vurguladı.

Vericinin çok fazla bir acı yaşama-
dan hayat kurtardığını vurgulayan 
Ökkeş Korkmaz, şöyle devam etti: 
“Eşin sıkıntı yaşayınca sen rezil 
oluyorsun. Hayatta eşlerin herşeyi 
paylaşması lazım. Eşler arasın-
daki bağ, organ bağışında etkili 
oluyor. Biz acıyı paylaştık, şimdi 
de mutluluğu paylaşacağız inşal-
lah. Ailede herkes birbirine böb-
rek vermeli. Sadece eşlerin değil, 
insanın komşusuna bile böbreğini 
vermesi lazım. Bu zorlukları, an-
cak yaşayan anlar.

Yaşadıklarımızdan çok etkilen-
dim. Bu hastalığın nakil dışında şi-
fası yok. Diyaliz merkezinin aracı 
içinde geçip gidiyor hayat. Bu ne-
denle herkesi organ bağışı konu-
sunda daha duyarlı olmaya davet 
ediyorum. Ameliyatım kapalı yön-
temle yapıldığı için ben hiç ame-
liyat olduğumu anlamadım bile.”

HASTANe YÖNeTimiNiN 
mUTLULUĞU

Hastanemiz Genel Müdürü Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım, organ nakli ile 
insanlara umut olmanın ve onları 
hayata bağlamanın güzel bir duy-
gu olduğuna dikkat çekti.

Organ Nakli Merkezi’ni kurarken 
bölgedeki hastalara umut olma-
yı amaçladıklarını anımsatan Dr. 
Yıldırım,  “Merkezimizin ne kadar 
kutsal bir amaca hizmet ettiğini, 
hastaların buradan ayrılırken et-
tikleri dualar ve memnun yüz ifa-
delerinden görebiliyoruz” sözleri 
ile bu amaca ulaştıklarını kaydetti.

Organ Nakli Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu ise 
böbrek nakli ameliyatlarının iyi bir 
ivme kazandığını, bunda ekibin 
yetkinliği ve 150’ye yakın naklin 
yüzde 98 başarı ile gerçekleştiril-
mesinin büyük payı bulunduğuna 
dikkati çekti.

“Tabi ki kapalı yöntemle yapılan 
donör ameliyatları da böbreği-
ni vermek isteyenlerin ameliyat 
korkusunu yenmesi bakımından 
iyi bir seçenek oluşturmaktadır” 
diyen Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, sözle-
rini şöyle tamamladı: “Kapalı (la-
paroskopik) dediğimiz yöntemde 
3 adet 1 santimlik delikten girile-
rek böbrek hazırlandıktan sonra 
4 santimlik bir açıklıktan böbrek 
çıkarılmaktadır. Bu da minimal 
düzeyde ağrı olması ve hastanın 
hemen ertesi gün ayağa kalkma-
sını ve taburcu edilebilmesini sağ-
lamaktadır.”



ANeLiN açılış konuşma-
sını yapan ASİD Genel 
Başkanı ve Hastanemiz 
Genel Müdürü Dr. Yusuf 

Ziya Yıldırım, bu tür organizas-
yonlara ev sahipliği yapmaktan 
duydukları memnuniyeti dile ge-
tirdi. 

ASİD Yönetim Kurulu adına tüm 
konuşmacı ve katılımcılara te-
şekkür eden Dr. Yıldırım, “Bu tür 
organizasyonlarda paylaşılacak 
bilgiler sağlık kuruluşlarının ge-
leceği için hayati önem taşıyor. 
Şu anda nerede olduğumuz ve 
gelecekte nasıl bir yol izlememiz 
gerektiği konularında paylaşım-
da bulunarak doğru hedefler be-
lirleyebiliriz. Böyle bir toplantıyı 
Gaziantep’te düzenlediklerinden 
dolayı SASDER’e teşekkür ediyo-
rum” dedi.

iLK  TOPLANTI 
GAZiANTeP’Te

SASDER Başkanı Dr. Melih Bu-
lut ise bu organizasyonu 3 yıldır 

planlandıklarını kaydederek, 
“İlk toplantımızın Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi’nde yapıl-
masından dolayı çok mutluyum. 
Gaziantep’teki katılımcılarımı-
zın heyecanlarından dolayı çok 
memnunum. Güzel bir panel ger-
çekleştireceğiz” diye konuştu.

İki oturum şeklinde gerçek-
leşen panelin ‘Gündemden 
Başlıklar’dan oluşan birinci otu-
rum Dr. Baki İtez başkanlığında 
yapıldı. Dr. Melih Bulut ‘Hasta-

nelerde Kriz Yönetimi’, Dr. Murat 
Kaya ‘Sağlıkta İnovasyon’, Dr. 
Murat Fırat ‘Sağlık Kurumlarında 
İş Sağlığı ve Güvenliği’, Dr. Ömer 
Güzel ‘Sağlıkta İnsan Gücünün 
Verimli Kullanımı’ konularında 
bilgiler verdi. 

Dr. Sermet Gün Erdem’in baş-
kanlığını yaptığı ‘Kurumsal Pay-
daşlar ve Uygulamalar’ konulu 
ikinci oturumda ise Dr. Ömer Fa-
ruk Erbay ‘Sağlık Bakanlığı Özel 
Hastaneler ve Ayakta Tedavi Ku-
rumları Yönetmelikleri’, Dr. Cen-
giz Konuksal ‘SGK Özel Sağlık 
Kurumları Sözleşmeleri’, Elvan 
Atalay ‘Özel Sağlık Sigorta Sü-
reçleri’ ile ilgili bilgiler paylaştı.

Soruların yanıtlanması ile sona 
eren panele SGK İl Müdürü Meh-
met Uzun, İl Sağlık Müdür Yar-
dımcısı Dr. Özgül Balık ve çok 
sayıda sağlık yöneticisi katıldı. 
Panelin sonunda ASİD Yönetim 
Kurulu tarafından panelistlere 
hediye takdim edildi.

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

‘Sağlık yöneticisinin gündemi’ 
paneli düzenlendi

p

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) ev sahipliğin-
de, Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) tarafından Hastanemiz Toplantı 

Salonu’nda ‘Sağlık Yöneticisinin Gündemi’ konulu panel düzenlendi.
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AZiANTeP’Te 1996 
yılında açılan ve o ta-
rihten bu yana bölge-
de kaliteli sağlık hiz-

meti veren Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nin, bu yıl ilk öğrencile-
rini kabul eden SANKO Üniversi-
tesi bünyesinde eğitim - araştırma 
hastanesi standartlarına ulaşma-
sı amacıyla TÜBİTAK tarafından 
proje çalışmaları başlatıldı.

Çalışma kapsamında SANKO 
Üniversitesi ve Özel Sani Konu-
koğlu Hastanesi yöneticilerinin 
katıldığı toplantıda konuşan Rek-
tör Prof. Dr. Ahmet Sınav, “Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi kurul-
duğu günden bu yana sağlık ala-
nında pek çok başarılı işe imza 
atmıştır” dedi.

KALiTeLi SAĞLIK HiZmeTi

“Ancak, SANKO Üniversitesi’nin 
tıp üniversitesi olmasıyla birlikte 
kaliteli sağlık hizmeti yanında, 
eğitim veren, araştırma yapan 

hastane standardına ulaşması 
gerekir. Çünkü bu iki fonksiyon 
bir üniversite hastanesinin olmaz-
sa olmazı” diyen Prof. Dr. Sınav, 
şöyle devam etti:

“Bu proje ile sağlık hizmeti su-
numunda her türlü donanıma 
sahip olan Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nin dünya standart-
larında eğitim ve araştırma has-
tanesi haline gelebilmesi için 
nelere ihtiyacımız bulunduğunu, 
bununla ilgili Türkiye ve dünya 
standartlarının neler olduğunu ve 

bu standartlara ulaşmak amacıy-
la nasıl bir yol izlenmesi gerekti-
ğini saptayacağız.

BiLimSeL BiR YOL HARiTASI 
ÇiZiLeCeK

Bu süreç yönetiminde TÜBİTAK 
Enstitüleri’nden Türkiye Sanayi 
Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜS-
SİDE) ile profesyonel verimlilik 
analizi ve dönüşümün projelen-
dirilmesi için anlaşma yaptık. 
TÜSSİDE, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nin, eğitim araştırma 
hastanesi standartlarına gelebil-
mesi için hastane ve üniversitede 
tüm birimlerle birebir görüşmeler 
yaparak kriterleri belirleyecek, 
tamamlanması gereken konular 
için bilimsel bir yol haritası çizile-
cektir”.

Konuşmaların ardından proje-
nin nasıl gerçekleşeceği, hangi 
adımların takip edileceği konu-
sunda TÜSSİDE Araştırmacıların-
dan Başuzman Kirstin Öztürk ve 
Barış Çarıkçı, üniversite ve hasta-
ne yöneticilerine sunum gerçek-
leştirdi. 

G
TÜBİTAK TÜSSİDE uzmanları, hastanenin üniversite eğitim - araştırma hastanesi 

standartlarına ulaşması için proje çalışmaları başlattı.

TÜBİTAK’tan
Hastanemize proje çalışması
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eHiTKAmiL Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen konferansta, 
akademik çalışmalarını 
Pittsburgh Üniversitesi 

Magee-Kadın Hastanesi Kan-
ser Cerrahisi Bölümü’nde Meme 
Hastalıkları Klinik Araştırmalar 
Direktörü olarak sürdüren Prof. 
Atilla Soran MD. MPH. meme 
kanseri ile ilgili bilgiler aktardı.
Konferansı dinlemeye gelenle-
rin yakalarına, meme kanserinin 

simgesi haline gelen pembe kur-
dele takıldı.

SOSYAL PROJeLeRde YeR 
ALMAKTAN MUTLUYUZ

Açılış konuşmasını yapan SANKO 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Sınav, amaçlarının hayatı 
doğru okuyan gençler yetiştirmek 
olduğunu ve bunu sağlamak için 
de üniversite olarak her türlü 
imkanı kullandıklarını söyledi.
Prof. Dr. Sınav, “Pek çok me-

ş

SANKO Üniversitesi ve Şehitkâmil Belediyesi işbirliği ile Prof. Atilla Soran,  MD.  MPH. 
tarafından, “Meme Kanserinde Erken Tanıdan Tedaviye Giden Yol” konulu halka açık 

bir konferans verildi.

Meme 
kanserinde 

erken tanı hayat 
kurtarır

Prof. Soran “Erken tanı için ailesinde risk olmayanlara 
önerilen; 25 yaşından itibaren kendi kendine meme 

muayenesi, 40 yaşından itibaren ise mamografi 
çektirmektir” 
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Prof. Dr. Sınav, “Pek 
çok medeniyete 

ev sahipliği yapan 
Gaziantep’te Prof. 

Atilla Soran’ı 
sizlerle bir araya 

getirebildiğimiz için 
çok mutluyuz. Bu 

konuda bize verdikleri 
destek için Konukoğlu 
Ailesine ve Şehitkamil 

Belediye Başkanı 
Rıdvan Fadıloğlu’na 

çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

deniyete ev sahipliği yapan 
Gaziantep’te Prof. Atilla Soran’ı 
sizlerle bir araya getirebildiğimiz 
için çok mutluyuz. Bu konuda bize 
verdikleri destek için Konukoğ-
lu Ailesine ve Şehitkamil 
Belediye Başkanı Rıdvan 
Fadıloğlu’na çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

ERKEN TANI
HAYAT KURTARIR

Sözlerine “Meme kan-
serinde erken tanı hayat 
kurtarır” diyerek başla-
yan Prof. Soran ise “Erken 
tanı için ailesinde risk ol-
mayanlara önerilen; 25 
yaşından itibaren kendi 
kendine meme muayene-
si, 40 yaşından itibaren 
ise mamografi çektirmek-
tir” uyarısını yaptı.

Erken tanı bulgusuyla 
karşılaşan hastalarda 
büyük oranda memenin 
korunduğunu anımsatan 
Prof. Soran, koltuk altına 
çok sınırlı cerrahi yapıldı-
ğını, bunun da cerrahinin 
yan etkisi olan kol şişmesi 
(lenf, ödem) riskini azalttı-
ğını kaydetti.

RiSKLeRi AZALTmAK 
eLimiZde

Ailesinde meme kanseri hikayesi 
olan kadınların, bir meme cerra-

hına görünerek, takibe alınması 
gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. 
Soran, “1. derece akrabalarında 
50 yaşından önce meme kanseri 
çıkmış kadınların, meme kanseri 

riski artmaktadır. O ne-
denle aile öyküsü olan 
hastalar, riskleri öğren-
mek ve bu riskleri azalt-
mak için meme kanseri 
merkezlerine başvurula-
bilir” diye konuştu.
 
“Meme kanseri riskini 
azaltan en önemli faktör-
ler düzenli egzersiz yap-
mak, kilo almamak ve al-
kol tüketiminin olmaması 
veya sınırlı olmasıdır” 
diyen Prof. Soran, “Öne-
rilen egzersiz haftada en 
az 5 gün 30 dakika düzen-
li yürümek veya benzeri 
sporları yapmaktır” diye-
rek sözlerini bitirdi.

Meme kanseri riskini 
azaltan en önemli 
faktörler düzenli 
egzersiz yapmak, kilo 
almamak ve alkol 
tüketiminin sınırlı 
olmasıdır.
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Prof. Dr. Erdoğru: “Vücuda açılan ufak deliklerden gerçekleştirilen bu tekniklerde ameliyat 
alanı 15 kat büyütülerek, görülür ve kanama olmadan operasyon gerçekleştirilir. Hastaya, 
hızlı ve ağrısız iyileşmeyle birlikte kozmetik avantajlar sunar.”

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi ve SANKO Üniversitesi tarafından, Türkiye genelinden 
Üroloji Hekimlerinin katılımıyla, ’Laparoskopik Üroloji’ eğitim toplantısı düzenlendi. 

ASTANemiZde ger-
çekleştirilen toplantının 
açılış konuşmasını ya-
pan SANKO Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, 
birinci yaşını dolduran SANKO 
Üniversitesi’nin akademik ça-
lışmalara ve sosyal sorumluluk 
projelerine destek vermesinden 

duyduğu memnuniyeti, “Bilgi pay-
laştıkça çoğalır” diyerek dile ge-
tirdi.

üNiVeRSiTe BiLim üReTiR

Prof. Dr. Sınav, “Bizim medeni-
yetimizde 16. Yüzyıldan bu yana 
üniversiteler ders veren kurumlar 

olarak anlaşılır. Üniversitelerde 
öğretmen gelir ders verir. Halbu-
ki eğitim öğretim üniversitenin 3 
fonksiyonundan birisidir. Üniver-
sitenin birinci fonksiyonu bilim 
üretmektir. İkincisi eğitimdir, yeni 
şeyler öğrenip onu dışarıyla pay-
laşmaktır. Dershane gibi ders an-
lat çık git değil” dedi.

“Üniversite bütçemizde daha ku-
ruluş aşamasında yurt dışında 
çalışmalarına devam eden Türk 
bilim insanlarını getirip halka, 
öğrencilerimize, doktorlarımıza 
yönelik toplantı ve konferans dü-
zenlemek için bütçe ayırdık” di-
yen Prof. Dr. Sınav, bu doğrultuda 
çalışmaların, eğitim ve organizas-
yonların devam ettiğini söyledi.

HIZLI Ve AĞRISIZ
iYiLeşme SUNAR

Toplantının moderatörlüğünü 
üstlenen Hastanemiz Üroloji Uz-
manı Opr. Dr. Hatem Kazımoğlu 
da “SANKO Üniversitesi ve Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi’nin bu 
toplantıya destek vermesi büyük 
bir mutluluk. Bu imkânı bizlere 

‘Laparoskopik Üroloji’ 
eğitimi düzenlendi
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sundukları için çok teşekkür ede-
rim. Bu toplantı herkes için yararlı 
bir toplantı olmasını dilerim” diye 
konuştu.

Memorial Ataşehir Üroloji Bölümü 
ve Minimal İnvaziv Robotik Cerra-
hi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tibet 
Erdoğru ise konuşmasında, bu 
eğitim toplantısının Gaziantep’te 
gerçekleşmesinden memnuniyet 
duyduklarına vurgu yaptı.

KAPALI BÖBReK AmeLiYATI 
GeRÇeKLeşTiRiLdi

Prof. Dr. Erdoğru, kapalı sistem 
laparoskopik ve robotik böbrek, 
idrar kesesi ve prostat ameli-
yatlarının günümüzde artık açık 
cerrahinin yerini aldığına dikka-
ti çekerek, “Vücuda açılan ufak 
deliklerden gerçekleştirilen bu 
tekniklerde ameliyat alanı 15 kat 
büyütülerek, görülür ve kanama 

olmadan operasyon gerçekleştiri-
lir. Hastaya, hızlı ve ağrısız iyileş-
meyle birlikte kozmetik avantajlar 
sunar” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
Üroloji Uzmanları Opr. Dr. Hatem 
Kazımoğlu ve Opr. Dr. Mehmet 
Mercimek, toplantı salonundan 
canlı yayınla katılımcılar tarafın-
dan izlenen laparoskopik nef-
rektomi (kapalı böbrek) ameli-
yatlarını gerçekleştirdiler. Eğitim 
toplantısına katılanlar tarafından 
vakıalar üzerinde değerlendirme-
ler yapıldı.

Tüm gün süren eğitim toplantısı, 
ameliyathaneden canlı yayının 
ardından soru cevapla son buldu.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Üro-
loji Uzmanları Opr. Dr. Hatem Kazı-
moğlu ve Opr. Dr. Mehmet Mercimek, 
toplantı salonundan canlı yayınla 
katılımcılar tarafından izlenen lapa-
roskopik nefrektomi (kapalı böbrek) 
ameliyatlarını gerçekleştirdiler. 
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ASTANemiZ güçlü he-
kim kadrosunu geniş-
letiyor. Halen Opr. Dr. 
Murat Ulutaş’ın hasta 

kabul ettiği Nöroşirurji (Beyin, 
Omurilik ve Sinir Cerrahisi) 
Polikliniği’nde, Opr. Dr. Kadir 
Çınar da görev yapmaya baş-
ladı.
Opr. Dr. Kadir Çınar, 1973 yılın-
da Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da 
tamamlayarak, 1991-1997 yılları 
arasında Eskişehir Osman Gazi 
Üniversitesi’nde tıp eğitimi aldı. 
2003 - 2010 yılları arasında Ga-
ziantep Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda 
uzmanlık eğitimini tamamladı.
Sırasıyla, Şanlıurfa Birecik Gül-
tepe Sağlık Ocağı (1997-1999), 
Tunceli 4. Komando Tugayı 4. 
Komando Taburu (1999-2001), 
Şanlıurfa Birecik Devlet Has-
tanesi Acil Servis (2001-2003), 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı 
(2003-2010),  Diyarbakır Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi (2010-
2012), Gaziantep Şehitkamil 
Devlet Hastanesi’nde (2012-
2015) görev yapan Opr. Dr. Çı-
nar, 2015 yılı Şubat ayı itibariyle 
hastanemizde hastalarını kabul 

etmeye başladı. Türk Nöroşirurji 
Derneği ve Sinir Sistemi Cerra-
hisi Derneği üyesi olan Opr. Dr. 
Çınar İngilizce bilmektedir. Türk 
Nöroşirurji Derneği 24. Kongre-
si Yılın Bildirileri ödülünü alan 
Opr. Dr. Çınar, pek çok ulusal 
bilimsel kongre, kurs ve sem-
pozyuma katılmıştır.

SANKO Holding’in kurucusu Sani Konukoğlu’nu 
(1929 – 1994), vefatının 21. yıldönümünde saygı ve 
rahmetle andık. 
Kurucumuz Sani Konukoğlu geçirdiği kalp rahat-
sızlığı sonucu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak, 16 Ocak 1994’te vefat 
etmişti. Sani Konukoğlu’nun özverili çalışmaları, 
azmi ve mücadeleciliği, Sanko Holding’in bugün 
Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından bi-
risi olmasını sağlamıştır.

Gaziantep ve bölge genelinde sağlık alanında kaliteli hizmeti ilke edinen Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi, güçlü hekim kadrosunu her geçen gün genişletiyor. Nöroşirurji 

Uzmanı Opr. Dr. Kadir Çınar hasta kabulüne başladı.

H

Opr. Dr. Kadir Çınar
hasta kabulüne başladı

Kurucumuz Sani Konukoğlu’nu
saygı ve rahmetle andık
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014 yılında ilk öğrencile-
rin kabul edilmesiyle bir-
likte, büyük bir heyecan 
ve mutluluk yaşadığını 

dile getiren Prof. Dr. Sınav “2014 
yılı bizim için yoğun geçen bir yıl 
oldu. Ama akademik ve idari kad-
romuzla birlikte şu anı yaşıyor ol-
mak bütün yorgunluğumuza ve 
çabamıza değdi. 2015 yılının da 
başarı, mutluluk ve birliktelikle 
geçen bir yıl olmasını diliyorum. 
Coşkumuz hiç bitmesin. Yeni yılın 
hepimize sağlık ve mutluluk getir-
mesini dilerim” dedi.
Prof. Dr. Sınav’ın konuşmasının 
ardından pasta kesildi, yoğun bir 

katılımın olduğu kokteylde iyi yıl 
temennilerinde bulunularak, idari 

ve akademik personele çekilişle 
hediye takdim edildi.2

SANKO Üniversitesi’nde ilk yeni yıl kutlaması coşkulu geçti. Kokteylin açılışında bir 
konuşma yapan rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Sınav, yeni yılın mutluluk ve güzelliklerin 

yaşamasına vesile olması dileğinde bulundu. 

Yeni yıl kutlaması
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CISIYLA, tatlısıyla ama 
hep yan yana, omuz 
omuza ve umutla geçen 
bir yılın ardından has-

tane personeli ‘Hoş geldin 2015’ 
kokteylinde bir araya geldi. Has-
tanemiz Genel Müdürü Dr. Yusuf 
Ziya Yıldırım, “Yorucu geçen bir 
yılın ardından göstermiş olduğu-
nuz başarılı çalışmalardan dolayı 
hepinizi kutluyorum” dedi.

Hastane göreve yeni başlayan-
lara “Hoş geldiniz” diyen Dr. 
Yıldırım, “2015 yılında da Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi olarak 
başarılı işler çıkarmaya devam 
edeceğiz. Hepinizin yeni yılının 

kutlar, 2015 yılında başarılarını-
zın artmasını ve beklentilerinizin 
gerçekleşmesini dilerim” diye ko-
nuştu.

HASTALARA
mORAL VeRiLdi
Hastane yöneticilerinin de iyi te-
mennilerini bildirmelerinin ardın-
dan, en eski ve en yeni personel 
kurum pastası kesti. Kokteyl, per-
sonele çekilişle çok sayıda hedi-
ye dağıtılmasıyla sona erdi.

Yeni yılı hastanede karşılamak 
durumunda kalan pediatri has-
talarına da hediyeler dağıtılarak, 
moral verildi. 

A

Hastanemiz yöneticileri, çalışanlarına yeni yılın gönüllerince geçmesi 
dileğiyle bir yılbaşı kokteyli düzenledi. 

‘Yeni yıla merhaba’ 
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Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak 6. 
Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık 

Fuarı (GAPTARIM) ile 11. Gıda, Gıda 
Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı’nda 

(GAPFOOD) stant açtık. 

AZiANTeP Sanayi Odası ve Akort Fuarcı-
lık işbirliğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen fuarda, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi olarak açtığımız stantta, ziya-

retçilere sağlık hizmeti sunduk.
Stantta ayrıca hastanenin hizmetlerine ilişkin bilgi-
ler verilerek, dileyen katılımcıların tansiyon ve kan 
şeker ölçümü de yapıldı.

G

‘GAPTARIM’ VE ‘GAPFOOD’ 
Fuarlarına katıldık

Hastanemizde hizmet içi eğitimler devam ediyor. Ankara Üniversitesi Ebelik Anabilim 
Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. İlknur Münevver Gönenç tarafından ‘Yeni Doğan 

Yoğun Bakım’ hemşirelerine yönelik eğitim düzenlendi.

RD. Doç. Dr. İlknur Mü-
nevver Gönenç, eğitim 
toplantısında ‘Neonoto-
lojide Temel Kavramlar 

ve Yeni Doğanın Özellikleri’, ‘Yeni 
Doğanın Değerlendirilmesi ve 
Hemşirelik Bakımı’, ‘Yeni Doğa-
nın Sıvı Elektrolit Dengesi’, ‘Yeni 
Doğanın Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Enfeksiyon Kontrolü’, ‘Yeni Do-
ğanda İlaç Tedavisi’, ‘Yeni Doğan-
da Girişimsel Uygulamalar’, ‘Yeni 
Doğanda Ağrı Tedavisi’, ‘Yeni Do-
ğanın Taburculuğu ve Transportu’  
ve ‘Yeni Doğanın Palyatif Bakımı’ 
konularında bilgiler verdi.

Y

Hizmet içi
eğitimler devam ediyor
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PeNYe, Tekstil ve 
Teknolojileri Fuarı 
(PENTEX)’nda ziyaret-
çilere hastanemizin hiz-

metlerine ilişkin bilgiler verilerek, 
dileyen katılımcıların tansiyon ve 
kan şeker ölçümü yapıldı.

SANKO TeKSTiL FUARdAYdI
Sanko Tekstil, Gaziantep’te dü-
zenlenen ‘’4. Penye, Tekstil ve Tek-
nolojileri Fuarı’nda stant açtı.
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ger-

çekleştirilen fuarın açılış törenine 
katılan Gaziantep Vali Vekili Adil 
Nas, Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Osman Toprak ve diğer 
protokol üyeleri, Sanko Tekstil 
standını gezdiler. 

Fuara ev sahipliği yapan Gazian-
tep Sanayi Odası (GSO) Onursal 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve 

Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani 
Konukoğlu’nun da eşlik ettiği zi-
yaret sırasında, Vali Vekili Nas ve 
beraberindekiler, Sanko Tekstil 
standında yer alan ürünleri dik-
katle inceleyerek, yetkililerden bil-
gi aldılar. Sektörün en önde gelen 
firmalarından olan Sanko Tekstil, 
fuarda açtığı stantla yine ziyaret-
çilerinin en uğrak yeri oldu.

4.
PENTEX Fuarı’ndaydık

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak PENTEX’te stand 
açarak, ziyaretçilere sağlık hizmeti verdik.
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AZiANTeP Sanayi Odası ve Akort 
Fuarcılık işbirliğiyle, Ortadoğu Fuar 
Merkezi’nde düzenlenen fuarda stant 
açarak, ziyaretçilere sağlık hizmeti sun-

duk. Hastane hizmetlerine ilişkin bilgilerin de veril-
diği stantta, isteyen katılımcıların tansiyonları ve kan 

şeker ölçümü yapıldı. Fuarın açılışına Gaziantep 
Valisi Erdal Ata, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fat-
ma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdul-
kadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu katıldı. 

G
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak, ‘20. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve 

Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES)’ nda stant açtık.

GAPSHOES Fuarı’nda sağlık 
hizmeti sunduk
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK (SSK - DEVLET MEMURLARI BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI)

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

ReSmi KURUmLAR
• TBMM

BANKALAR
• Akbank T.A.Ş.
• Esbank T.A.Ş.
• Halk Bankası (Çalışan ve Emeklililer)
• Şekerbank
• Türkiye İş Bankası
• T.C. Ziraat ve Halk Bankası (Emk. San. Vakfı)
• Vakıflar Bankası T.A.O.
• Yapı Kredi Bankası A.Ş. Mensupları
Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı

TAmAmLAYICI SAĞLIK SiGORTALARI
• Mapfre Genel Sigorta
•Axa Sigorta A.Ş.
•Ergo Sigorta A.Ş.
•Groupama Sigorta A.Ş.
•CGM

ÖZeL SAĞLIK SiGORTALARI 
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Ak Sigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta A.Ş.
• American Life Alico Hayat Sigorta
• Anadolu Sigorta A.Ş.
• Axa Sigorta A.Ş.
• Benefit Global (Diyetisyen, Sağlıklı Yaşam ve 
Psikolojik Danışmanlık)
• Demir Hayat Sigorta A.Ş.
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Finans Emeklilik A.Ş.
• 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.

COmPOGROUP medICAL (CGm) 
• Ace European Sigorta
• Ankara Anonim Türk Sigorta
• Care & Create (C&C)
• Eureko Sigorta A.Ş.
• Fortis Bank A.Ş. Emk. Sn. Vak. (Türk Dış Tic.)
• Generali Sigorta
• HDI Sigorta 
• Halk Sigorta (Birlik)
• Ray Sigorta
• Türk Nippon Sigorta 
• Sompo Japan Sigorta A.Ş. (FİBA)
• Zurich Sigorta 
• Ziraat Sigorta

AmBULANS şiRKeTLeRi 
• Alarm Ambulans ve Sağlık Hizmetleri
• Dolunay Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Marm Assistance  Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Med-Line Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Mondial Assistance Sağlık Hiz.
• Flaş Ambulans
• S.O.S. International Ambulance

YABANCI SiGORTA şiRKeTLeRi 
• Zilveren Kruis Achmea
• Euro Center 
• Marm Asistance 
• Remed Asistance
• Turquie Asistance

ANLAşmALI OdALAR Ve diĞeR KURUmLAR 
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı
• Nizip Ticaret Borsası (Şahıs Ödemeli)
• Nizip Ticaret Odası (Şahıs Ödemeli)
• Gaziantep Güneydoğu Gazeteciler Derneği
• Anadolu Spor Gazeteciler Derneği Şubesi
• Avrupa Gazeteciler Cemiyeti
• Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve
    Dayanışma Fonu
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TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ

DOKTORLARIMIZ

ACİL SERVİS
AMBULANS HİZMETLERİ
AMELİYATHANELER
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BESLENME VE DİYETETİK
CHECK-UP POLİKLİNİĞİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
E.E.C.P
ENDOKRİNOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
GASTROENTEROLOJİ
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ

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

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

ACiL SeRViS
Uzm. Dr. İsmail TOĞUN

ANeSTeZiYOLOJi Ve ReANimASYON
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

BeYiN Ve SiNiR CeRRAHiSi
(NÖROşiRURJi)
Opr. Dr. Murat ULUTAŞ
Opr. Dr. Kadir ÇINAR

ÇOCUK CeRRAHiSi
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

ÇOCUK SAĞLIĞI Ve HASTALIKLARI
(PediATRi)
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Uzm. Dr. Medeni ASMA
Uzm. Dr. Çağatay KABAK
Yrd. Doç. Dr. Ünal SARIKABADAYI
Uzm. Dr. Mehmet AKSOY

deRmATOLOJi (CiLdiYe)
Uzm. Dr. Sait MAVİ
Yrd. Doç. Dr. Almıla Tuncel CESUR
Yrd. Doç. Dr. Fatma Elif YILDIRIM

eNFeKSiYON HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Rezan HARMAN

FiZiK TedAVi Ve ReHABiLiTASYON
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Sami ACAR

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

GiRişimSeL RAdYOLOJi

GÖĞüS CeRRAHiSi
Opr. Dr. İbrahim NACAK

GÖĞüS HASTALIKLARI
Yrd. Doç. Dr. Nevhiz GÜNDOĞDU

GÖZ HASTALIKLARI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN

iÇ HASTALIKLARI
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. Dr. Mehmet SÖKÜCÜ

KAdIN HASTALIKLARI Ve dOĞUm
(JiNeKOLOJi)
Opr. Dr. Ali TAHTACI
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Ş. Esra ÖZKAPLAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZDURAK
Yrd. Doç. Dr. Abdullah GÖYMEN

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

KARdiYOVASKüLeR CeRRAHi
Opr. Dr. Cemil Cahit ÖĞÜTMEN
Opr. Dr. Feragat UYGUR
Yrd. Doç. Dr. Murat YARDIMCI

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

NeFROLOJi
Uzm. Dr. Erkan MAHSERECİ

NÖROLOJi
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK
Uzm. Dr. Deniz YÜCEL

NÜKLEER TIp
Uzm. Dr. Şinasi ÖZKILIÇ

ORGAN NAKiL meRKeZi
Doç. Dr. M. Fatih YÜZBAŞIOĞLU

ORTOPedi Ve TRAVmATOLOJi
Yrd. Doç. Dr. Cenk CANKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Gökhan SEVER
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
Yrd. Doç. Dr. Aydın BÜDEYRİ

PSiKiYATRi
Uzm. Dr. Nüket Beler PAMUKÇU
Uzm. Dr. A. Bülent ÇEKEM
Psikolog Melis TÜMER SÜYÜR
Psikolog Melisa ÖZTURAN
Psikolog Gökçe DERTLİ

PLASTiK Ve ReKONSTRüKTiF
CeRRAHi
Yrd. Doç. Dr. Recep ANLATICI

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

üROLOJi
Opr. Dr. Hatem KAZIMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. M. Necmettin MERCİMEK
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