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Değerli Okurlarımız
Yepyeni bir mevsim, yepyeni bir sayı ve yepyeni 
umutlarla “merhaba”.

Günler günleri, mevsimler mevsimleri kovalar-
ken, hayatın akıp gidişini, etrafımızda sevinç 
içinde koşuşturan çocuklarımız karşımıza birer 
birey olarak çıktıklarında ancak fark ediyoruz.

İnsanlar “dün geçti, yarın belirsiz, ne yaşarsak 
bugün yaşarız” mantığında olsa da bugünün 
kıymetini bilmek için yatırımı yine de dünden 
yapmak gerekir. Çünkü hayat ne dünün sevinç 
içinde koşuşturan çocukları ne bizler ne de bi-
zim büyüklerimiz için düz bir hayattan ibaret 
değil. Hayatın insanlar için iyisiyle, kötüsüyle 
pek çok sürprizi var.

Güzelim bahar mevsiminde, bu sözler gölge 
gibi düşse de haklılık payı çok. Çocukluktan 
gençliğe, gençlikten yaşlılığa hepsi insanoğlu 
için birer evre. Bu evreleri sağlıkla ve sevdikleri-
mizle yaşamak hepimizin en büyük arzusudur.

Sağlık işin içine girince bir kez daha hatırlat-
makta gerek görüyorum; sağlık kuruluşlarına 
sadece hasta olduğunuzda ya da ihtiyaç halin-
de başvurmak yerine, düzenli kontroller için de 
gitmeyi ihmal etmeyin.

54. sayımızda neler hazırladık? Yaz hastalıkla-
rından ve yaklaşmakta olan Ramazan ayında 
nasıl beslenmemiz gerektiğinden, kalp hasta-
lıklarında etkili olan EECP tedavisine, sırt ağrı-
larından, çocuk alerjilerine kadar pek çok ko-
nuyla sizlerleyiz.

Tıp Bayramı’nı, Dünya Kadınlar Günü’nü, Hem-
şirelik Haftası’nı kutladık, bilimsel kongreler 
düzenledik, fuarlara katıldık… Kısacası sizden 
ayrı olduğumuz dönemde de aslında yine sizin-
leydik.

Evet, havalar ısınıyor daha da ısınacak. Eviniz-
den, ofisinizden, dünyanızdan güneş hiç eksik 
olmasın.

Sağlıkla, mutlulukla kalın…

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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Yaz hastalıklarına dikkat

Yaz mevsiminde sıcaklıkla-
rın artmasıyla beraber bu 
döneme özgü hastalıklar,  
rahatsızlıklar ve kazalar da 
yavaş yavaş kendini gös-
teriyor. Uzmanlar yazın sık 
rastlanan hastalıklar, neden-
leri ve nasıl korunmamız 
gerektiğine dair uyarılarda 
bulunuyor.

20 Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarımız tamamıyla değişir. Vü-
cudumuzun bu değişikliklere uyum sağlaması için uzmanların uya-
rılarını dikkate almak gerekir. 

Bazı insanlar, zararlı olmayan bazı maddelere karşı daha fazla 
duyarlı olup, aşırı reaksiyon gösterir. Alerjen denilen bu madde-
ler, bağışıklık sistemimizle temas ederse, zararlı olmadığı halde 
vücut, buna karşı aşırı miktarda koruyucu madde (antikor) üretir. 
Bu duruma alerji denir.

36 Yaşlanma, stres, güneş etkileri, sigara, hava kirliliği gibi daha pek 
çok faktör hücre düzeyinde serbest radikallerin üretimini hızlan-
dırarak ciltteki kırışıklıkları artırmaktadır. Yaşlanma kaçınılmazdır 
ancak botoks ile bu kırışıklıkları yumuşatmak mümkün. Peki, bo-
toks nedir? Nasıl ve nerelere uygulanır? Yan etkisi var mıdır? Hep 
birlikte öğrenelim.

24

40

EECP tedavi yöntemi, özellikle koroner arter hastalıklarında ve kalp 
yetmezliklerinde uygulanan tedavi yöntemlerindendir. 

Vitaminler, yaşam için gerekli, çok küçük miktarlarıyla hücre me-
tabolizmasında önemli tepkimeleri uyaran organik bileşiklerdir.

16 Hepatit B virüsünün (HBV) yol açtığı bir hastalık olan Hepatit B, hafif 
bir hastalıktan ömür boyu süren, siroz ve karaciğer kanseri başta 
olmak üzere, farklı sonuçları olabilen bir karaciğer hastalığıdır.

30 Her yaş grubunda ortaya çıkabilen sırt ağrıları bazen basit bir ne-
denle oluşabilirken, kalp ve omurga hastalıkları gibi ciddi hastalık-
ların belirtisi de olabilir. Yumuşak doku romatizmaları ise tehlikeli 
bir hastalık olmamakla birlikte tedavi edilmediği takdirde önemli 
sağlık sorunlarına yol açabilir.



01w w w . s a n k o t i p . c o m



ava sıcaklığı nede-
niyle insanların yaz 
aylarında zamanı-
nın büyük bölümünü 
açık havada geçir-

diğini anımsatan Hastanemiz 
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek 
Sarsu, bu nedenle yaz ayların-
da sıklığı artan böcek ısırması, 
yılan sokması, güneş veya sıcak 
çarpması gibi bazı sağlık sorun-
larının doğrudan doğruya açık 
havada bulunmaktan kaynak-
landığını söyledi.

YaZ kaZaLaRI 
yaşaNabiLiyOr

Yaz aylarında karşılaşılabilecek 
kazalara dikkat çeken Dr. Sarsu, 
“Örneğin Güneydoğu Anadolu 
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En çok dikkat edilmesi 
gereken yiyecekler açıkta 
sergilenen, buzdolabında 

saklanmayan yiyeceklerdir. 
Açıkta satılan lahmacun, 

buzdolabında 
saklanmayan kıyma, süt, 

yoğurt, kaymak, krema gibi 
yiyecekler tehlikelidir. Her 
şeyden önce yiyeceklerin 

taze ve paketlenmiş 
olarak pazarlanan 

yiyeceklerin üzerindeki 
son kullanma tarihinin 

geçmemiş olmasına dikkat 
edilmelidir.

Yaz hastalıklarına
      dikkat
Yaz mevsiminde sıcaklıkların artmasıyla beraber bu döneme özgü 
hastalıklar,  rahatsızlıklar ve kazalar da yavaş yavaş kendini gösteriyor. 
Uzmanlar yazın sık rastlanan hastalıklar, nedenleri ve nasıl korunmamız 
gerektiğine dair uyarılarda bulunuyor. 

H

Dr. Dilek Sarsu

İç Hastalıkları Uzmanı



Bölgesi’ne özgü sayılabilecek bir 
‘Yaz hastalığı’ bile var. Gece sı-
cak nedeniyle damda uyuyanlar 
ve damdan düşenler, yaz ayların-
da travmaların sayıca artmasına 
sebep olurlar” dedi.

Yaz aylarında suda boğulma sa-
yısının da arttığının altını çizen Dr. 
Sarsu, “Demek ki, bazı tıbbi olay-
ların artışı doğrudan doğruya çev-
re faktörlerine bağlıdır. Bunlara 
‘Yaz hastalıkları’ yerine ‘Yaz kaza-
ları’ da diyebiliriz” diye konuştu.

böceK SOKmaLarı

Yaz aylarında giyilen giysilerin 
de hastalıklar ve kazalara sebe-
biyet verebileceğini vurgulayan 
Dr. Sarsu, şöyle devam etti: “Sı-
caklık nedeniyle vücudun büyük 
kısmının açıkta kalması, kısa kollu 
ve şort biçiminde giysilerin tercih 
edilmesi tatarcık, arı, sivrisinek 

gibi eklembacaklıların sokması-
nı ve bunlar aracılığı ile bulaşan 
hastalıkların artmasını kolaylaştı-
rır. Bu hastalıkların bir kısmı sade-
ce böcek ısırığına karşı alerjik bir 
reaksiyon olarak ortaya çıkabilir 
ve lokal tedavi ile kısa sürede dü-
zelebilir. Ama sıtma, tatarcık hum-
ması gibi hastalıklar özgün tedavi 
gerektirir. Bu hastalıklar da yine 
yöreye özgüdür. Yani herhangi 
bir sivrisinek sokması sıtmaya yol 
açmaz. Sıtma, ancak bir bölgede 
yerleşik ise yaz aylarında görülme 
sıklığı artabilir.”

SıcaKta Sıvı
Kaybı yaşaNır

Yaz aylarında sıcaklık artışı nede-
niyle insanların gerek buharlaş-
ma, gerek terleme şeklinde çok 
miktarda sıvı kaybettiğini hatır-
latan Dr. Sarsu, şunları kaydetti: 
“Kaybedilen sıvıyı yerine koymak, 

susuzluğu gidermek için alınan 
sıvılar, yaz hastalıklarının bir di-
ğer nedenidir. Özellikle kaynağı 
bilinmeyen, açıkta satılan veya 
dağıtılan, denetimsiz içme suları 
ve bu sularla yıkanmış sebze ve 
meyveler, ‘yaz hastalığı’ deyince 
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Yiyecek içeceklerle 
alınan mikroplar 

bağırsak duvarını istila 
etmişse, kanamaya 
yol açabilir. Halk 

arasında ‘kanlı ishal’ 
diye bilinen dizanteri 
bunun tipik örneğidir. 

Dışkı kanlı, cerahatlidir. 
Genellikle hastanın 
ateşi ve karın ağrısı 

vardır. Dışkılama sayısı 
fazladır ama miktarı 

azdır. Tifo, yiyecek ve 
içeceklerle bulaştığı 

halde ishalin ön planda 
olmadığı bir bağırsak 

enfeksiyonudur. 
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aklımıza ilk gelen hastalıkların 
başlıca sebebidir. Bu hastalık-
lar arasında ilk sırayı besin ze-
hirlenmeleri alır. Tifo, paratifo, 
viral hepatit ve yaz ishalleri de 
bu şekilde bulaşırlar.”

baĞırSaK 
eNfeKSiyONLarı yaz 
aYLaRInDa DaHa SIk 
görüLür

Bağırsak enfeksiyonlarının yaz 
aylarında daha sık görüldü-
ğüne işaret eden Dr. Sarsu, 
bunun nedenini şöyle açıkladı: 
“Su kaybının artmasına bağlı 
olarak susama hissinin artması 
ve bu gereksinimi karşılamak 
için de temiz olup olmadığına 
aldırmadan her türlü içeceğin 
daha fazla tüketilmesidir. Bir 
diğer nedeni de artan sıcaklık 
nedeniyle yiyeceklerin daha 
çabuk bozulmasıdır. Yaz ay-
larında kırda piknik yapanlar, 
çoğunlukla yörede bulunan pı-
nar veya çeşme sularını içme 
suyu olarak kullanmayı tercih 
ederler. 

Oysa bu sulara insan veya 
hayvan dışkısının ya da atık-
larının karışmış olması, suyu 
kirletir. Bu kir gözle görülen bir 
şey değildir. Suda bulunan ve 
bağırsak enfeksiyonları gibi 
hastalıklara sebep olan mik-
roplar gözle görülmez. İçme 
suyu olarak kullanılmasa bile, 
kirli su ile yıkanmış meyvelere 
de mikrop bulaşır. Özellikle çiğ 
olarak ve kabuğu soyulmadan 
yenilen yiyecekler daha çok 
risk taşır.” 

Açıkta satılan veya sergilenen yiyeceklerin en 
önemli tehlikelerinden birisi de, yiyeceği hazırlayan 
kişilerin elleridir. Eller, mikropların bulaşmasında 
ve yayılmasında en önemli araçlardır. Bu nedenle 
personelin temizliğinden emin olmadığımız 
yerlerde, sırf ‘tatmak’ amacıyla bir şeyler yemek, 
ishale davetiye çıkarmak olabilir.
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Dr. Sarsu, bu suları kullanarak 
hazırlanan ve içeceklerin içine 
atılan buzun, daha da tehlikelidir 
sonuçlar doğurduğunu bildirdi.

YaZ aYLaRInDa 
beSLeNmeye diKKat 
ediLmeLi

Yaz aylarında yiyeceklerin pişiril-
miş olsalar bile, mutlaka buzdo-
labında saklanması gerektiğini 
belirten Dr. Sarsu, şu uyarılarda 
bulundu: “Sıcakta kalan ve özel-
likle açıkta satılan yiyecekler, 
üzerlerine konan sineklerin mik-
rop taşıması yanında, mikropların 
proteinli gıdalar üzerinde daha 
kolay üremesi yüzünden adeta 
‘zehirli’ hale gelir. Bu durumda 
‘yemeğin kokması’ aslında o yi-
yecek üzerinde mikropların aşırı 
şekilde çoğalmasından başka bir 
şey değildir. Sütlü ve mayonezli 
yiyecekler, et, krema bu açıdan 
oldukça fazla risk taşır.

Bu şekilde kirlenmiş suların ve bu 
sularla hazırlanmış içeceklerin 
içilmesi, bu sularla yıkanmış sa-
lata gibi yiyeceklerin çiğ olarak 
yenmesi, açıkta satılan veya otel, 
tatil köyü gibi yerlerde açık büfe-
lerde sergilenen uzun süre açıkta 
bekletilmiş yiyeceklerin yenmesi 
bu besinler üzerindeki mikropla-

rın bağırsaklara geçerek hastalık 
yapmasına neden olur. 

Aslında, midenin asit yapısı bu 
mikroplara karşı önleyici bir engel 
oluşturur. Ama mide hastası oldu-
ğu için mide asidini azaltıcı ilaç 

kullananlarda bu koruyucu engel 
ortadan kalkar ve onlar bağırsak 
enfeksiyonlarına daha kolay ya-
kalanırlar. Alınan gıdalara ve hij-
yene önem verilmeli.”

baĞırSaK 
eNfeKSiyONLarıNıN 
beLirtiLeri

Bağırsak enfeksiyonlarının çoğun-
da en önemli belirtinin ishal oldu-
ğunu belirten Dr. Sarsu, diğer be-
lirtileri ve dikkat edilmesi gereken 
hususları şöyle özetledi: “Bağır-
saklar, bu ‘beklenmeyen misafi-
ri’, yani yiyecek-içeceklerle gelen 
mikropları dışarı atmaya çalışır-
lar. Bazen ishalden önce, hastalık 
bulantı ve kusma ile başlar. Eğer 
mikroplar bağırsak duvarını istila 
etmezse, sadece toksinleri aracılı-
ğı ile hastalığa sebep olursa, ishal 
çok sayıda, bol ve sulu dışkılama 
şeklindedir. Dışkıda cerahat ve 
kan yoktur. Ateş yüksek değildir. 
Karın ağrısı ya yoktur ya da ha-

Yaz aylarında kırda piknik 
yapanlar, çoğunlukla yörede 

bulunan pınar veya çeşme 
sularını içme suyu olarak 
kullanmayı tercih ederler. 

Oysa bu sulara insan 
veya hayvan dışkısının 

ya da atıklarının karışmış 
olması, suyu kirletir. Bu 

kir gözle görülen bir şey 
değildir. Suda bulunan ve 

bağırsak enfeksiyonları 
gibi hastalıklara sebep 

olan mikroplar gözle 
görülmez. İçme suyu olarak 

kullanılmasa bile, kirli su 
ile yıkanmış meyvelere de 

mikrop bulaşır. 



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

fiftir. İshal ile çok miktarda su ve 
tuz kaybedildiği için dil kurudur. 
Kaybedilen tuzlar ve sıvı yerine 
konulmazsa hastanın tansiyonu 
düşer, bitkinleşir. Kolera örneğin-
de olduğu gibi kaybedilen sıvıyı 
yerine koymakta yetersiz kalınır-
sa, böbrek yetmezliği gelişebilir, 
hasta da kaybedilebilir. Sıvı kay-
bı, çocuklarda ve yaşlılarda daha 

tehlikelidir.

Yiyecek içeceklerle alınan mik-
roplar bağırsak duvarını istila 
etmişse, kanamaya yol açabilir. 
Halk arasında ‘kanlı ishal’ diye 
bilinen dizanteri bunun tipik ör-
neğidir. Dışkı kanlı, cerahatlidir. 
Genellikle hastanın ateşi ve karın 
ağrısı vardır. Dışkılama sayısı faz-
ladır ama miktarı azdır. Tifo, yiye-
cek ve içeceklerle bulaştığı halde 
ishalin ön planda olmadığı bir ba-
ğırsak enfeksiyonudur. Tifonun en 
önemli, bazen tek belirtisi ateştir. 
Baş ağrısı, deride ve özellikle ka-
rın bölgesinde kırmızı lekeler, dal-
gınlık hali tifoyu akla getirmelidir.”

iShaLde bOL bOL Sıvı 
tüKetiLmeLidir

“İshalin tek tedavisi vardır; kaybe-
dilen sıvıyı yerine koymak” diyen 

Dr. Sarsu, şunları kaydetti: “Kay-
bedilen sıvı sadece sudan ibaret 
değildir. Su ile birlikte sodyum, 
potasyum, klor, bikarbonat gibi 
yaşamsal önemi olan, ‘elektrolit’ 
dediğimiz tuzlar da kaybedilir. Bu 
nedenle, sadece su içmek, ishalle 
kaybedilen sıvı gereksinimini kar-
şılamaz. İçilen sıvının içinde bu 
elektrolitlerin de olması gerekir. 
Çay ve kahvede bu elektrolitler 
yoktur ama kolalı içecekler hem 
elektrolit içerdikleri hem de şeker-
li oldukları için ishal tedavisinde 
tavsiye edilebilir. 

İshal, bilindiği gibi çocuklarda 
daha sık görülür. Çocuklar da ko-
lalı içecekleri severler. Başka sıvı-
ları içmek istemeseler bile, iştahı 
kesilmiş çocuklar genellikle kolayı 
pek reddetmez. Kaybedilen sıvı 
ve tuzları yerine koymak için içine 
şeker ve biraz tuz katılmış porta-

Bazı ishalli hastalarda, 
geçici bir enzim eksikliği 
nedeniyle ishal kesilse 
bile süte tahammülsüzlük 
görülebilir. Çiğ sebze 
ve meyve gibi posalı 
gıdaları yememek, 
bunun yerine haşlanmış 
sebze pürelerini, meyve 
sularını tercih etmek 
gerekir. Pirinç çorbası, 
çay, kızarmış ekmek ve 
beyaz peynir halkın çok 
iyi bildiği ve genellikle 
ishal durumunda hemen 
uygulamaya başladığı 
bir yemek listesidir. 



kal suyu, içine biraz muz katılmış 
tuzlu ayran gibi içecekler ile farklı 
seçenekler yaratılabilir. 

Eczanelerde satılan ‘oral rehidra-
tasyon paketleri’ her yaştaki has-
ta için önerilir. Bu paketlerden bir 
tanesi bir litre suya katılarak has-
taya içebildiği kadar içirilmelidir. 
Her dışkılamadan sonra 1-2 bar-
dak içirilerek kaybedilen sıvının 
yerine koyulması önerilebilir.”

SerUm gereKebiLir

Bulantı ve/veya kusma nedeniyle 
ağız yolundan sıvı alamayan has-
talara, vakit geçirilmeden, damar 
yoluyla serum verilmesi gerektiği-
ne dikkat çeken Dr. Sarsu, “Sade-
ce tuzlu veya sadece şekerli olan 
serumlar tedavide yetersiz kalır. 
Verilecek serumlar, tıpkı ağızdan 
alınanlarda olduğu gibi, yeterince 
elektrolit ve özellikle bikarbonat 
içermelidir” dedi.

Tedavide dikkat edilmesi gereken 
en önemli noktanın, ishali kesme-
ye çalışmamak olduğuna vurgu 
yapan Dr. Sarsu, “Daha önce de 
değindiğimiz gibi ishal, bir korun-
ma, bağırsağa girmiş olan mik-

ropları bağırsaktan uzaklaştırma 
yoludur. Hele kanlı ve cerahatli 
ishal varlığında asla ishal kesi-
ci ilaç kullanılmamalıdır. Aşırı su 
kaybına yol açan, kan ve cerahat 
içermeyen bol sulu ishallerde, 
daha fazla su kaybına engel ol-
mak için ishal kesici ilaçlar verile-
bilir ama bu konuda kararı hekim 
vermelidir” diye konuştu.

riSKLi dUrUmLarda 
heKime başvUrULmaLı

Sıvı kaybı ağız yoluyla karşıla-
namıyorsa, hasta bulantı veya 
kusma, aşırı iştahsızlık nedeniyle 
ağızdan sıvı alamıyorsa mutlaka 
hastaneye başvurulması gerek-
tiğini bildiren Dr. Sarsu, “Bu du-
rumda, hastaya serum vermek 
gerekecektir. Ayrıca ağızdan sıvı 
verilmesine rağmen ağız ve dil 
kuruluğu devam eden, karın de-

risinin esnekliği ve gerginliği kay-
bolan, tansiyonu düşen hastalar 
da hastaneye götürülmelidir” diye 
uyardı.

Dr. Sarsu, “Ateş, karın ağrısı ve 
kramplar, hastanın hastaneye 
götürülmesini ve dışkıda etken 
mikrobun ne olduğunun anlaşıl-
ması için ‘dışkı kültürü’ dediğimiz 
tahlilin yapılmasını gerektiren be-
lirtilerdir” diyerek, ishalin basite 
alınmamasını istedi.
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Sıcakta kalan ve özellikle açıkta 
satılan yiyecekler, üzerlerine 

konan sineklerin mikrop 
taşıması yanında, mikropların 

proteinli gıdalar üzerinde daha 
kolay üremesi yüzünden adeta 
‘zehirli’ hale gelir. Bu durumda 
‘yemeğin kokması’ aslında o 
yiyecek üzerinde mikropların 
aşırı şekilde çoğalmasından 

başka bir şey değildir.

Arı sokması yüzünden tansiyonu düşmüş veya şoka girmiş, 
ya da yüzü-gözü şişmiş, kızarmış, soluk alamaz olmuş bir 

hastada, aynı olayın tekrarlaması yaşamsal tehlike yaratır. 
Bu kişiler, arılara karşı daha dikkatli olmalı ve her zaman 

yanlarında alerjik belirtileri önleyecek adrenalin, kortizon gibi 
ilaçlar bulundurmalıdırlar. 
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hiç vaKit 
KaybediLmemeLi

Bazı durumlarda hiç vakit kay-
betmeden doktora başvurulması 
gerektiğini dile getiren Dr. Sarsu, 
şunları paylaştı: “Okul, otel, işyeri 
yemekhanesi gibi yerlerde ortaya 
çıkabilecek ‘toplu besin zehirlen-
mesi’ durumunda da belirtilerin 

ağırlaşmasını ve herkesin ishal ol-
masını beklemeden, aynı yemek-
ten yemiş olan herkesin hastane-
ye gitmesi gerekir. 

Toplu besin zehirlenmelerinin en 
sık sebebi “stafilokok” dediğimiz 
mikroplardır. Bunların ürettiği tok-
sin, aynı yemekten yiyen kişilerin 
bir kısmında ilk saatlerde kusma 

ve ishale yol açar; bazı kişiler du-
rumu daha kolay ve çabuk, hatta 
ishal bile olmadan atlatırken bazı-
ları kusma ve ishal nedeniyle şoka 
girebilir.

Benzer şekilde, bir tatil yöresinde 
ishal vakalarının görülme sıklığı-
nın artması, bir salgını akla getirir. 
Bu durumda da ishal olan herke-
sin, durumu çok ağır olmasa bile, 
etkenin saptanması amacıyla 
sağlık kuruluşlarına başvurması 
gerekir. Böylece ishal salgınının 
nereden kaynaklandığı buluna-
cak ve başkalarının hastalanması 
önlenebilecektir.”

yaz ayLarıNda bazı 
yiyeceKLeriN tüKetimiNe 
diKKat etmeLiyiz

Yaz aylarında beslenmeye ve 
tüketilen yiyeceklere dikkat edil-
mesi gerektiğini vurgulayan Dr. 
Sarsu, “En çok dikkat edilmesi 
gereken yiyecekler açıkta sergile-
nen, buzdolabında saklanmayan 
yiyeceklerdir. Açıkta satılan lah-
macun, buzdolabında saklanma-
yan kıyma, süt, yoğurt, kaymak, 
krema gibi yiyecekler tehlikelidir” 
ifadelerini kullandı.

“Her şeyden önce yiyeceklerin 
taze ve paketlenmiş olarak pa-
zarlanan yiyeceklerin üzerindeki 
son kullanma tarihinin geçmemiş 
olmasına dikkat edilmelidir” diyen 
Dr. Sarsu, şunları söyledi: “Dikkat 
edilmesi gereken bir başka nok-

İshal, bir korunma, bağırsağa 
girmiş olan mikropları bağırsaktan 
uzaklaştırma yoludur. Hele kanlı ve 
cerahatli ishal varlığında asla ishal 
kesici ilaç kullanılmamalıdır. Aşırı 
su kaybına yol açan, kan ve cerahat 
içermeyen bol sulu ishallerde, daha 
fazla su kaybına engel olmak için 
ishal kesici ilaçlar verilebilir ama bu 
konuda kararı hekim vermelidir.
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Okul, otel, işyeri 
yemekhanesi gibi 
yerlerde ortaya 
çıkabilecek ‘toplu 
besin zehirlenmesi’ 
durumunda da 
belirtilerin ağırlaşmasını 
ve herkesin ishal 
olmasını beklemeden, 
aynı yemekten 
yemiş olan herkesin 
hastaneye gitmesi 
gerekir.  Toplu besin 
zehirlenmelerinin en 
sık sebebi “stafilokok” 
dediğimiz mikroplardır. 
Bunların ürettiği toksin, 
aynı yemekten yiyen 
kişilerin bir kısmında 
ilk saatlerde kusma ve 
ishale yol açar; bazı 
kişiler durumu daha 
kolay ve çabuk, hatta 
ishal bile olmadan 
atlatırken bazıları 
kusma ve ishal 
nedeniyle şoka girebilir.

ta da elektrik kesintileridir. Elektrik 
kesintisi nedeniyle, soğukta sak-
lanması gereken yiyeceklerin bir 
süre ‘ısınması’ içlerinde bulunan 
ve sayıca az olduğu için sağlığa 
zarar vermeyecek olan mikropla-
rın çoğalmasına ve hastalık yap-
masına yol açacaktır. Özellikle 
hazır dondurmalarda bu noktaya 
çok dikkat edilmelidir. Açıkta satı-
lan dondurmalar da, mutlaka de-
netimli ve güvenli kuruluşlardan 
satın alınmalıdır.”

hijyeN KUraLLarıNa 
diKKat

Yaz aylarında beslenme kadar 
hijyenin de büyük önem taşıdığını 
anımsatan Dr. Sarsu, “Açıkta sa-
tılan veya sergilenen yiyeceklerin 
en önemli tehlikelerinden birisi de, 
yiyeceği hazırlayan kişilerin elle-
ridir. Eller, mikropların bulaşma-
sında ve yayılmasında en önemli 
araçlardır. Bu nedenle personelin 
temizliğinden emin olmadığımız 
yerlerde, sırf ‘tatmak’ amacıyla bir 
şeyler yemek, ishale davetiye çı-
karmak olabilir” dedi.

“Buzdolabında saklanan, ama 
çok tehlikeli olan bir şey daha var; 
buz” diyen Dr. Sarsu, içeceklerin 
içine atılan buzun hangi sudan ya-
pıldığını bilmenin mümkün olma-
dığını, bu nedenle, yaz aylarında 
serinletici bir şeyler içmek isteyen-
lerin, içine buz atmak yerine, ağzı 
kapalı olarak soğutulmuş içecek-
leri tercih etmesini önerdi.

YaZ aYLaRInDa 
beSiNLerLe zehirLeNeN 
Kişi NaSıL beSLeNmeLi?

Yaz aylarında besin yoluyla zehir-
lenenlerin her şeyden önce, bol 
sıvı alması gerektiğini dile getiren 
Dr. Sarsu, şöyle konuştu: “Sade-
ce su yeterli olmadığından, çay, 
meyve suları, maden suyu, ayran 
gibi içecekler verilebilir. İshal ta-
mamen kesilinceye kadar süt iç-
memek ve sütlü besinlerden uzak 
durmak doğru olur. Bazı ishalli 
hastalarda, geçici bir enzim ek-

sikliği nedeniyle ishal kesilse bile 
süte tahammülsüzlük görülebilir. 
Çiğ sebze ve meyve gibi posalı 
gıdaları yememek, bunun yerine 
haşlanmış sebze pürelerini, mey-
ve sularını tercih etmek gerekir. Pi-
rinç çorbası, çay, kızarmış ekmek 
ve beyaz peynir halkın çok iyi bil-
diği ve genellikle ishal durumunda 
hemen uygulamaya başladığı bir 
yemek listesidir. Buna ızgara et 
veya köfte, haşlanmış patates, az 
yağlı makarna eklenebilir. Salçalı 
ve soslu yiyeceklerden, kızartma-
lardan kaçınmak gerekir.”

böceK, arı SOKmaSı iLe 
OLUşaN aLerjiK beLirtiLer 

Bazı insanların arı sokmasına kar-
şı doğuştan alerjik olduğunu ve bu 
kişilerde arı sokmasının ‘anafilak-
tik şok’ ve ölümle sonuçlanabile-
ceğini hatırlatan Dr. Sarsu, bu ki-
şilerle ilgili şu uyarılarda bulundu: 
“Arı sokması yüzünden tansiyonu 
düşmüş veya şoka girmiş, ya da 
yüzü-gözü şişmiş, kızarmış, soluk 
alamaz olmuş bir hastada, aynı 
olayın tekrarlaması yaşamsal teh-
like yaratır. Bu kişiler, arılara karşı 
daha dikkatli olmalı ve her zaman 
yanlarında alerjik belirtileri ön-
leyecek adrenalin, kortizon gibi 
ilaçlar bulundurmalıdırlar. Arıların 
bulunabileceği ormanlık alanlara 
giderken kapalı giyinmeli ve tek 
başlarına gitmemelidirler.

Diğer böcek sokmalarında orta-
ya genellikle kaşınma, ağrı, lokal 
şişlik gibi alerjik belirtiler ortaya 
çıkar. Bu kişilerde sistemik belir-
tiler pek görülmez. Yurdumuzda 
öldürücü zehiri olan zehirli örüm-
cekler yoktur ama zehirli akrepler 
bulunur. Özellikle açık havada ve 
yerde yatarken veya çıplak ayakla 
dolaşırken meydana gelen böcek 
sokmalarında, ağrı ve şişlik artı-
yorsa hemen bir sağlık kuruluşuna 
başvurmak gerekir. Yörenin özelli-
ğine göre, yöresel akrep ve yılan 
zehirlenmelerinin sık görüldüğü 
bölgelerdeki sağlık ocaklarında, 
zehrin yayılmasını önleyecek ba-
ğışık serumlar bulunur.”



LerjiK hastalıkların büyük 
oranda, kalıtsal faktörlerle 
oluşan hastalık grubu olduğu-
nu belirten Hastanemiz Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Hamide Palaz, “Alerji organizmanın 
değişik etkenlere karşı, farklı bir tepki 
verme biçimidir” dedi.

Alerjiye yol açan maddelerin vücuda 
farklı yollarla girebileceğini anımsatan 
Dr. Hamide Palaz, “Alerjenler, solunum 
(akarlar, polenler, mantar sporları, hay-
van tüyü v.b), ağız (besin ve katkı mad-
deleri, ilaçlar ) ya da deri (ilaçlar, böcek 
zehirleri) yoluyla vücudumuza girebilir-
ler. Alerjik hastalıklar içerisinde; astım 
bronşiyale ve alerjik rinit en yaygın olan-
larıdır. Atopik dermatit, ürtiker, böcek, 
besin ve ilaç alerjileri alerjik hastalıklar 
başlığı altında sayılabilecek diğer büyük 
alerjik hastalık gruplarıdır” diye konuştu.
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Çocuklarda
alerjik hastalıklar
Bazı insanlar, zararlı olmayan bazı maddelere karşı 
daha fazla duyarlı olup, aşırı reaksiyon gösterir. 
Alerjen denilen bu maddeler, bağışıklık sistemimizle 
temas ederse, zararlı olmadığı halde vücut, buna 
karşı aşırı miktarda koruyucu madde (antikor) üretir. 
Bu duruma alerji denir.

a

Dr. Hamide PaLaZ

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı

Tüm dünyada çocuk 
yaş grubunda, 

astımın en sık nedeni 
olarak yüzde 85’lere 

varan oranda 
ev tozu akarları 

bildirilmektedir. Ev 
tozu akarlarının yanı 
sıra, kedi ve köpek 

gibi ev hayvanlarının 
özellikle salgılarında 
bulunan alerjenler, 

hamam böceği 
alerjenleri ve mantar, 

diğer önemli ev 
içi alerjenleridir. 

Çocukluk astımında, 
polenler gibi ev dışı 
alerjenlere daha az 
rastlanılmaktadır.
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aiLe öyKüSü öNemLi

Alerjik hastalıklarda, aile öyküsü-
nün büyük önem taşıdığına dikkati 
çeken Dr. Palaz hem anne hem de 
babada alerjik bir hastalık varsa, 
çocukta alerjik hastalık riskinin de 
yüzde 50-70’lere yükseldiğini kay-
detti.

Alerjik hastalıkların doğal seyri-
nin bebeklik yaşlarında ortaya çı-
kan besin alerjileriyle başladığını 
anlatan Dr. Palaz, “Bunun en iyi 
örneği inek sütü alerjisidir. Daha 
sonra 2-7 yaşlar arasında en sık 
bronş alerjilerine, 7-8 yaşlardan 
itibaren de burun alerjilerine rast-
larız. Tüm bu hastalıklar birbirine 
dönüşebilir ve çoğu kez aynı kişi-
nin değişik yaş dönemlerinde bu 
alerjik hastalıkları, birbirini taki-
ben izlemek mümkündür” ifadele-
rini kullandı.

aLerjiK haStaLıKLar

aStım brONşiyaLe

Astım bronşiyalenin her yaşta ve 

sıklıkla görüldüğünü, çocuğun, 
dolayısıyla da ailesinin yaşam ka-
litesini, hastaların okula devamlılı-
ğını, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini 
olumsuz yönde etkileyen kronik 
bir hastalık olduğunu ifade eden 
Dr. Palaz, çocukluk yaşlarında as-
tımın görülme sıklığının ülkemizde 
yüzde düzeylerinde olduğuna vur-
gu yaptı.

Tüm ülkelerde 17 yaş altında ve 
genç erişkinlerde, astım görülme 
sıklığının arttığının gözlendiğini 
kaydeden Dr. Palaz, şöyle devam 
etti: “Son yayınlar, çocukluk ça-
ğında sıklığın yüzde 1.4 ile yüzde 
11.4 arasında değiştiğini göster-
mektedir. Bronşial astım, vakala-
rın yüzde 20’sinde 1 yaştan önce, 
yüzde 60’ında 5 yaştan önce, yüz-
de10’unda ise geç çocukluk döne-
minde başlamaktadır. Erkek ço-
cuklarda, kızlara göre daha fazla 
(yaklaşık 2 kat) görülmektedir. 
Bu oran ergenliğe doğru giderek 
azalmakta, erişkinde ise oranı ter-
sine dönmektedir.”

Dr. Palaz, astımda nöbetlere yol 

açan etkenlerin ortaya çıkarıl-
ması, benzer yakınmalara neden 
olan hastalıkların ayırt edilmesi, 
hastanın uzun süreli bir izlem ve 
tedavi programına uyumunun 
sağlanması ve hasta ailesinin bu 
konuda eğitilmesinin, tedavinin 
başarılı sonuçlanmasını etkileyen 
başlıca faktörler olduğunun altını 
çizdi.

aLerji ve aStım

“Çeşitli alerjenlere karşı duyarlılık 
ile astım arasında sıkı bir ilişki var-
dır ve bu durum özellikle çocukluk 
yaşlarında belirgindir” diyen Dr. 
Palaz, astıma neden olan alerjen-
lerin, büyük oranda solunum yo-
luyla alınan alerjenler olduğunu 
bildirdi. 

Hamilelikte, diyet 
kısıtlamasının yararı 

yoktur. Emziren anne ve 
bebeğin diyet uygulaması, 

çocukta özellikle ilk iki 
yılda atopik dermatit, 

ürtiker ve sindirim sistemi 
hastalıkları gibi besinlere 

bağlı belirtileri anlamlı 
olarak azaltılmıştır. 
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Özellikle süt çocukluğu dönemin-
de seyrek olarak besinlerin de, 
astıma neden olabildiğini belirten 
Dr. Palaz, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Tüm dünyada çocuk yaş gru-
bunda, astımın en sık nedeni ola-
rak yüzde 85’lere varan oranda ev 
tozu akarları bildirilmektedir. Ev 
tozu akarlarının yanı sıra, kedi ve 
köpek gibi ev hayvanlarının özel-
likle salgılarında bulunan alerjen-
ler, hamam böceği alerjenleri ve 
mantar, diğer önemli ev içi aler-
jenleridir. Çocukluk astımında, 
polenler gibi ev dışı alerjenlere 
daha az rastlanılmaktadır.”

belirtileri
Astımın genellikle ataklarla sey-
reden, kronik gidişli bir hastalık 
olduğunu vurgulayan Dr. Palaz, 

hastalığın belirtilerini şöyle dile 
getirdi: “Ataklar sırasında öksü-
rük, balgam çıkarma, solunum 
güçlüğü, göğüste sıkışma duygu-
su vardır. Bu yakınmalar bir süre 
sonra kendiliğinden ya da teda-
viyle düzelir. Bununla birlikte ağır 
astım grubuna giren hastalarda 
atak dışında da yakınmalar süre-
bilir. Böyle çocukların önemli bir 
bölümü, kendilerini bu duruma 
adapte etmişlerdir. Hastalar fizik 
muayenede saptanan solunum 
sıkıntısı belirtilerine karşın, kendi-
lerini iyi hissettiklerini söyleyebilir-
ler. Bir kısım hafif astımlı çocukta 
ise hiç solunum sıkıntısı olmaksı-
zın, sadece öksürük nöbetleri şek-
linde ataklar olabilir”. 

Astım tanısının öncelikle klinik 

bulgularla konulabileceğini kay-
deden Dr. Palaz, bu tanının öz-
geçmiş ve soy geçmiş öyküleriyle 
desteklenmesi, yardımcı laboratu-
var yöntemleriyle pekiştirilmesi ve 
olası benzer hastalıkların ekarte 
edilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Palaz, tanıda yardımcı labora-
tuvar testlerini, solunum fonksiyon 
testleri, egzersiz tolerans testi, 
tam kan sayımı, balgam incele-
mesi, nazal yayılma, immünglo-
bülinler, deri testleri ve spesifik 
IgE (RAST) olarak sıraladı. 

aLerjiK riNit

Alerjik rinitin en sık rastlanan kro-
nik sağlık sorunlarından birisi ol-
duğunu bildiren Dr. Palaz, “Burun 
mukozasının IgE antikorları aracı-
lığıyla oluşan iltihabi bir hastalığı-
dır. Ülkemizde alerjik rinitin okul 
çocuklarındaki sıklığı yüzde 4,6 ile 
yüzde 11,7 arasında değişmekte-
dir” dedi.

Alerjik rinitin yaşamı tehdit etme-
mekle birlikte okul ve iş devamsız-
lığına neden olabilen, yaşam kali-
tesini bozan ve gerek tanı gerekse 
de tedavi için önemli miktarda 
ekonomik kaynağın tüketilmesi-
ne neden olan bir hastalık oldu-
ğunun altını çizen Dr. Palaz, şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Bu has-
talığın görülme sıklığı 7-10 yaşla-
rından sonra buluğ çağı ve erişkin 
döneminde önemli artış gösterir. 

Bronşial astım, vakaların 
yüzde 20’sinde 1 yaştan önce, 
yüzde 60’ında 5 yaştan önce, 
yüzde10’unda ise geç çocukluk 
döneminde başlamaktadır. 
Erkek çocuklarda, kızlara göre 
daha fazla (yaklaşık 2 kat) 
görülmektedir. Bu oran ergenliğe 
doğru giderek azalmakta, erişkinde 
ise oranı tersine dönmektedir.
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Alerjenler, solunum (akarlar, polenler, mantar sporları, hayvan tüyü v.b), ağız (besin ve katkı 
maddeleri, ilaçlar ) ya da deri (ilaçlar, böcek zehirleri) yoluyla vücudumuza girebilirler. Alerjik 
hastalıklar içerisinde; astım bronşiyale ve alerjik rinit en yaygın olanlarıdır.

4-5 yaşından önce başlaması na-
dirdir. Alerjik rinit için en önemli 
risk faktörü ailesel atopi öyküsü-
dür. Alerjik rinitli çocukların anne 
babalarında ya da yakın aile bi-
reylerinde de alerjik rinit başta ol-
mak üzere astım, atopik dermatit 
gibi alerjik hastalıklar bulunabilir. 
Ev ya da okul değişikliği, evde 
hayvan besleme alışkanlığı, ya-
tak odasında halı ya da benzeri 
toz tutucu eşyaların varlığı, evin 
ısınma biçimi, pasif sigara içiciliği 
tetikleyici faktörler olabilir.”

belirtileri
Dr. Palaz, hastalığın belirtileriyle 
ilgili şu uyarıları yaptı: “Hastalar-
da sıklıkla su gibi, bazen de be-
yazımsı olabilen burun akıntısı ya 
da inatçı tıkanıklık, hapşırma nö-
betleri ve burun kaşıntısı görülür. 
Koku ve tat alma duyuları bozula-
bilir. Ağızdan soluma, buna bağlı 
ağızda kuruma ve kötü ağız koku-
su sık bir bulgudur. Çocuklarda 
gece öksürükleri, uyku bozukluk-
ları, halsizlik, yorgunluk gibi belir-
tiler görülebilir. Bunlara ek olarak 
gözlerde yaşarma, kızarma ve ka-
şıntı olabilir. Alerjenle karşılaşma 
süresi ve ilişkili semptom pater-
nine göre mevsimsel ve yıl boyu 
olmak üzere iki ana formu vardır.

Hastanın öyküsü ve fizik muayene 
bulguları alerjik riniti düşündürdü-
ğünde tanıyı doğrulamak için se-
rum IgE düzeyi, deri testleri, spe-
sifik IgE (RAST), nazal yayma, tam 
kan sayımı, solunum fonksiyon 
testleri, immünglobin düzeyleri 
(özellikle IgA ve IgG subgrupları) 
gibi bazı laboratuvar tetkikleri ge-
rekebilir. Alerjik rinit tedavisinde 
ilk adım alerjiye neden olan et-
keni belirlemektir. Bundan sonra 
uyarıcı etkenlerden kaçınma, ilaç 
tedavisi ve gerekirse immünotera-
pi uygulanabilir.”

beSiN aLerjiLeri

“Besinler, eski çağlardan beri 
sıklıkla birtakım olumsuz reaksi-
yonların sorumlusu olarak suç-
lanmaktadır” diyen Dr. Palaz, 
annelerin önemli bir bölümünün, 
çocuklarında besin alerjisi oldu-
ğuna inandığını kaydetti.

Besin reaksiyonlarının tanısında, 
öykünün önemli olduğunu söyle-
yen Dr. Palaz, “Aynı besini alınca 
semptomların yinelenmesi ve be-
sini kesince iyileşmenin görülme-
si, hekimi tanıya yönlendirir. Bu 
açıdan besin günlüğü tutma ve 
eliminasyon diyetleri yararlıdır. 
IgE’ye bağlı reaksiyonları tanıma-
da “prick” deri testleri ve ‘RAST’ 
yardımcıdır” diye konuştu.

Tedaviden çok, korunmanın 
önemli olduğuna dikkat çeken Dr. 
Palaz, reaksiyona neden olan be-
sin ya da katkı maddesini içeren 
yiyeceklerden uzak durulması ve 
hazır besinlerin etiketlerinin okun-
ması gerektiğini vurguladı.

Dr. Palaz, riskli bebeklerin ko-
runması için mümkün olduğunca 
aşağıdaki hususlara dikkat edil-
mesi gerektiğini bildirdi:

- Anne sütü verilmesi, anne sütü 
yoksa hipoallerjik formüllerle be-
beğin beslenmesi,
- Emziren annenin diyetinden, 
alerjik besinlerin çıkarılması,
- Katı besinlerin geciktirilmesi,
- İnek sütü, yumurta akı, fındık-fıs-
tık ile balıkların geciktirilerek be-
beğe verilmesi önerilebilir. Hami-
lelikte, diyet kısıtlamasının yararı 
yoktur. Emziren anne ve bebeğin 
diyet uygulaması, çocukta özellik-
le ilk iki yılda atopik dermatit, ür-
tiker ve sindirim sistemi hastalık-
ları gibi besinlere bağlı belirtileri 
anlamlı olarak azaltılmıştır. Süt, 
yumurta, soya ve buğdaya bağlı 
alerjik reaksiyonlar genellikle 1-2 
yaşından sonra kaybolur. Yerfıs-
tığı, fındık, balık ve kabuklu deniz 
ürünlerine karşı gelişen reaksi-
yonlar ise uzun yıllar boyu (bazen 
yaşam boyu) devam eder.
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aStaNemiz En-
feksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uz-
manı Dr. Rezan 

Harman, dünya genelinde 
yaklaşık 400 milyon kişide Kro-
nik Hepatit B bulunduğunu ve her 
yıl bir milyon kişinin de Hepatit B 
enfeksiyonu nedeniyle hayatını kay-
bettiğinin tahmin edildiğini söyledi.
 
SiNSi bir haStaLıKtır

Karaciğer kanser çeşitlerinden 
HSK’un (Hepatoselüler Karsinom) 
yüzde 60-80 oranında hepatit B virü-
sünden kaynaklandığını ve bu virü-
sün siroz ve karaciğer yetmezliğine 
de yol açtığını belirten Dr. Harman, 
dünyada sessiz katil olarak adlandı-
rılan Hepatit B enfeksiyonunun sinsi 
bir hastalık olduğuna vurgu yaptı. 

Hepatit B
Hepatit B virüsünün (HBV) yol açtığı bir hastalık 
olan Hepatit B, hafif bir hastalıktan ömür boyu 
süren, siroz ve karaciğer kanseri başta olmak 
üzere, farklı sonuçları olabilen bir karaciğer 
hastalığıdır.

H

Dr. Rezan HaRMan

Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı

Aynı tabakta yemek 
yemek, sarılmak, 

tokalaşmak, hapşırmak, 
el sıkışmak, su ve aynı 
giysileri kullanmakla 
bulaşmaz. Diş fırçası, 

jilet, tırnak makası, iğne, 
enjektör, manikür seti gibi 

kan bulaşması ihtimali 
olan malzemeler kesinlikle 

ortak kullanılmamalı. 
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farKLı yOLLarLa bULaşır

Hepatit B virüsünün bulaşma 
yollarının dünya genelinde fark-
lılık gösterdiğini kaydeden Dr. 
Harman, “Türkiye’de, Asya ve 
Afrika’da bulaş daha çok erken 
çocukluk döneminde olup anne-
den bebeğe geçiş şeklindedir. 
Kullanılmış enjektörlerin başka 
biri tarafından tekrar kullanılması 
da gelişmemiş ülkelerde sık görü-
len bulaş yollarındandır. Batı ülke-
lerinde ise geçiş daha çok yetişkin 
yaşlarda olmaktadır” dedi. 
 
türKiye’de SıKLıKLa 
görüLüyOr

Türkiye’de Hepatit B taşıyıcılığı 
oranının yüzde 1,7 - 21 arasında 
değiştiğini bildiren Dr. Harman, 
ülkemizdeki hasta sayısının yak-
laşık 4 milyon olduğuna dikkati 

çekti. 

Hepatit B hastalığının en fazla Es-
kişehir, Diyarbakır, Antalya, Ada-
na, Erzurum ve Sivas’ ta görül-
düğünü vurgulayan Dr. Harman, 
hastalığa 40-60 yaşları arasında 
rastlama oranının daha yüksek 
olduğunu belirtti.
 
Meslek gruplarına bakıldığında 
sağlık çalışanlarında yüzde 2-15, 
çöp işçilerinde yüzde 8, berberler-
de yüzde 5-14 oranında Hepatit B 
saptandığını anlatan Dr. Harman, 

gebelerde yapılan bir taramada 
ise bu oranın yüzde 16’lara kadar 
çıkabildiğini anımsattı.
 
haNgi yOLLarLa bULaşır?

Hepatit B’nin kan yolu ve cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar arasın-
da yer aldığına işaret eden Dr. 
Harman, bu hastalığın bulaşma 
yollarını şöyle sıraladı:

“-Doğum esnasında anneden be-
beğe bulaşma; bu oran Hbe Ag 
pozitif anneden doğan bebek-

Karaciğer kanser çeşitlerinden HSK’un (Hepatoselüler 
Karsinom)’un yüzde 60-80 oranında hepatit B virüsünden 
kaynaklandığını ve bu virüsün siroz ve karaciğer 
yetmezliğine sebep olur. Tüm bu tehlikelere rağmen 
dünyada sessiz katil olarak adlandırılan Hepatit B 
enfeksiyonu sinsi bir hastalıktır.
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lerde yüzde 70-90, Hbe Ag negatif 
anneden doğan bebeklerde yüz-
de 10-40’tır.

-Erken çocukluk döneminde taşı-
yıcı anne veya babadan geçiş; bu-
rada geçiş bütünlüğü bozulmuş 
deri ve mukozalardan olmaktadır, 
annesi Hbs Ag pozitif olan bebek-
ler eğer doğumda bu virüsü al-
madılarsa ilk 5 yaşa kadar bulaş 
olasılığı yüzde 40 olabilmektedir.

-Cinsel yolla; en fazla risk ho-
moseksüellerdedir, eşi hepatit B 
taşıyanlar ve çok eşlilerde risk-
li altındadır, anal ve oral sekste 
risk daha yüksektir ayrıca genital 
uçuk, bel soğukluğu, frengi olması 
geçişi kolaylaştırır.

-Hepatit B taşıyan kişinin kullandı-
ğı iğnenin batması. 

-Hepatit B taşıyan kişinin kanının 
verilmesi.

-Tam sterilizasyon yapılmadan 
Hepatit B’li hastanın kullandığı 
manikür setinin kullanılması.

-Diş yaptırırken tam sterilizasyon 

yapılmadan Hepatit B’li hastaya 
kullanılan malzemelerin kullanıl-
ması.

-Organ nakli olmak.

-Hemodiyalize girmek.

-Akupunkturda aynı iğnenin baş-
kasında kullanılması.

-Sağlık çalışanları.

-Dövme ve piercing yaptırmakla 
bulaşabilir.”
 
öNLem aLmaK gereKiyOr

Tüm bu bulaşma yollarının bilin-
mesine rağmen erişkin hastaların 
yaklaşık yüzde 30’unun Hepatit B 
virüsünü nasıl aldığını bilmediğini 
kaydeden Dr. Harman, sözlerini 

Türkiye’de, Asya ve 
Afrika’da bulaş daha 
çok erken çocukluk 

döneminde olup anneden 
bebeğe geçiş şeklindedir. 
Kullanılmış enjektörlerin 

başka biri tarafından 
tekrar kullanılması da 
gelişmemiş ülkelerde 

sık görülen bulaş 
yollarındandır. Batı 
ülkelerinde ise geçiş 

daha çok yetişkin 
yaşlarda olmaktadır.



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

şöyle sürdürdü: “Eğer sizde He-
patit B virüsü var ise bu riskler-
den biri genellikle vardır. Eğer 
sizdeki risk annenizin taşıyıcı 
olması ise mutlaka babanız ve 
diğer kardeşlerinizde test yap-
tırmalıdır. Çünkü aynı hastalık 
onlarda da olabilir. Aslında 
özetlenecek olursa kan ve cin-
sel yolla bulaşan hastalık gru-
bundadır. Bu nedenle önlem 
alabilmek için bulaş yolarının 
neler olabileceğini doğru bil-
mek, önlem almak ve dikkatli 
davranmak gerekir.
 
Hepatit B aynı tabakta yemek 
yemek, sarılmak, tokalaşmak, 
hapşırmak, el sıkışmak, su ve 
aynı giysileri kullanmakla bu-
laşmaz. Diş fırçası, jilet, tırnak 
makası, iğne, enjektör, manikür 
seti gibi kan bulaşması ihtimali 
olan malzemeler kesinlikle or-
tak kullanılmamalı. Virüs sperm 
sıvısında, vajina salgısında, tü-
kürük, ter ve gözyaşında bulu-
nabilir. Buradaki virüs miktarı 
kandakinden daha az ve tü-
kürük, ter ve gözyaşı, virüsün 
bulaşmasında önemli bir risk 
olarak kabul edilmiyor.”
 

aşıLaNma öNem 
taşıyOr

Türkiye’ de aşılamalara 1998 
yılından itibaren başlandığını 
belirten Dr. Harman, şu uyarı-
larda bulundu: “Aşılama oranı-
nın 1 yaş altı çocuklarda yüzde 
70’lere ulaştığı bilinmektedir. 
Sonuç olarak Hepatit B, aşısı 
olan ve önlenebilen sinsi bir 
hastalıktır. Siz de bu mikrobu 
hiç farkında olmadan taşıyor 
olabilirsiniz. Bu nedenle çok 
geç kalmadan mutlaka gere-
ken testleri yaptırmalı, aşı veya 
takip/tedavi için bir sağlık mer-
kezlerine başvurmalısınız”

Meslek gruplarına bakıldığında sağlık çalışanlarında yüzde 2-15, çöp işçilerinde 
yüzde 8, berberlerde yüzde 5-14 oranında Hepatit B saptanmıştır, gebelerde yapılan 
bir taramada ise bu oranın yüzde 16’lara kadar çıkabildiği söyledi.

Aşılama oranının 1 
yaş altı çocuklarda 

yüzde 70’lere ulaştığı 
bilinmektedir. Sonuç 

olarak Hepatit B, aşısı 
olan ve önlenebilen 
sinsi bir hastalıktır. 

Siz de bu mikrobu hiç 
farkında olmadan taşıyor 

olabilirsiniz. Bu nedenle 
çok geç kalmadan 

mutlaka gereken testleri 
yaptırmalı, aşı veya 
takip/tedavi için bir 
sağlık merkezlerine 

başvurmalısınız.



eSLeNme düzeninin değiştiği 
Ramazan ayını, irade ve beden 
terbiyesini öğrenebilmek 
için önemli bir süreç 

ve fırsat olarak değerlendiren 
Hastanemiz Beslenme ve Di-
yet Uzmanı Ezgi Güler Öğüt, 
Ramazan ayının aynı zaman-
da vücudu bir detoks (arınma) 
programına almış gibi fayda 
sağladığını söyledi.
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b

Oruçluyken uzun süre vücudumuz susuz kalmaktadır. 
Bu nedenle günlük ihtiyacımız olan 2-2.5 litre sıvıyı, 
iftarla sahur arasındaki sürede meyve suyu, maden 
suyu ve su ile karşılamalıyız. Kola, gazoz, enerji içeceği 
gibi enerjisi çok olan ve gaz yapacak içeceklerin fazla 
tüketilmemesine dikkat etmeliyiz. 

Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarımız tamamıyla değişir. Vücudu-
muzun bu değişikliklere uyum sağlaması için uzmanların uyarılarını dikkate 
almak gerekir. Aksi halde yüksek tansiyon ve kalp krizi gibi önemli birçok 
sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Beslenmemize dikkat ederek sağ-
lık sorunlarından uzak bir ramazan ayı geçirmek bizim elimizde.

ezgi güLer öĞüt

Beslenme ve
Diyet Uzmanı 

Ramazan ayında
          beslenme
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RaMaZanDa naSIL 
beSLeNmeK gereKir

Ramazan ayında sağlıklı bes-
lenmenin büyük önem taşıdığını 
belirten Öğüt, doğru beslenmeye 
dikkat edilmesi ve beslenme alış-
kanlıklarının bu aya özel değişti-
rilmesi gerektiğini bildirdi.

“Oruç tutmak sağlıklı Müslüman-
lara farzdır. Kalp-damar ve yük-
sek tansiyon hastalığı olup ilaç 
kullananlar, diyabet hastaları, 
hamileler, böbrek yetmezliği ve 
diyaliz hastaları, kanser tedavi-
si görenler, çocuk ve yaşlılar ile 
hamileler riskli gruptadır” diyen 
Öğüt, bu nedenle riskli grupta bu-
lunanların oruç tutmak için mut-
laka hekimlerinden izin almaları 
gerektiğine vurgu yaptı.

“Oruçluyken vücut uzun süre aç 
kalır. Bundan dolayı da metabo-
lizma yavaşlar ve daha az kalori 
yakar” diyen Öğüt, şöyle devam 
etti: “Ramazan ayında yavaşla-
yan metabolizmayı hızlandırmak 
için 2 ana öğün ve 2 ara öğün şek-
linde beslenilmeli. İftar saatinde 
kan şekeri çok düşük olduğundan 
kısa sürede çok miktarda besin 
tüketme isteği doğmaktadır. Yapı-

lan en büyük hatalardan birisi de 
çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek 
miktarda besin tüketmektir. Ye-
mek yedikten 15-20 dakika sonra 
ancak doyma hissimizi algılayabi-
liyoruz. Bu sürede çok hızlı yemek 
yendiğinden, yüksek miktarda ve 
enerjisi yüksek besinler yenilebi-
lir. 

Metabolizmamız da yavaşladığı 

için aldığımız bu yüksek kaloriyi 
yağ olarak depolarız. Bu neden-
le iftarda, önce çorba gibi hafif 
besinlerle başlamalı ve çorbayı 
içtikten sonra 10 dakika başka 
bir şey yemeden beklemeliyiz. 
Daha sonra az yağlı et yemeğimi-
ze (mümkünse beyaz et) ve sebze 
yemeğimize geçmeliyiz. İftarda et, 
süt-yoğurt, sebze, ekmek grupları-
nın (pilav, makarna, ekmek, çorba 
vs.) hepsinden azar azar tüketme-
liyiz.”

ara öĞüNLer 
atLaNmamaLı

İftardan 1-1,5 saat sonra birinci 
ara öğünün tüketilmesi gerek-

Sahur öğününü yapmadığımız zaman uzun süreli açlık 
durumumuz daha da uzuyor. Kan şekerimiz daha erken 
düşüyor ve vücut direncimiz daha erken kırılıyor. Bu nedenle 
sahur öğününü mutlaka yapmalıyız. Ancak sahur öğününü 
yapıp hemen yatmak da doğru değildir. Yatmadan en az 1 saat 
önce sahurumuzu tamamlamış olmalıyız.
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tiğini anlatan Öğüt, “Ara öğünü; 
yağlı, şerbetli tatlı yerine, sütlü 
tatlı şeklinde tüketebiliriz. Birinci 
ara öğünümüzden 1.5 saat sonra 
ise meyve, kuru meyve, kuruyemiş 
gibi yiyeceklerden arasından ter-
cih edebileceğimiz ikinci ara öğü-
nümüzü tüketebiliriz” dedi. 

Sahur öğününün de atlanmama-
sı gerektiğinin altını çizen Öğüt, 
“Sahur öğününü yapmadığımız 

zaman uzun süreli açlık durumu-
muz daha da uzuyor. Kan şekeri-
miz daha erken düşüyor ve vücut 
direncimiz daha erken kırılıyor. Bu 
nedenle sahur öğününü mutlaka 
yapmalıyız. Ancak sahur öğünü-
nü yapıp hemen yatmak da doğru 
değildir. Yatmadan en az 1 saat 
önce sahurumuzu tamamlamış ol-
malıyız” diye konuştu. 

Sahurda tercih edilen besinlerin 
oruçluyu uzun süreli tok tutması 
ve basit karbonhidrat içeren be-
sinler yerine kompleks karbonhid-
ratların tercih edilmesini öneren 
Öğüt, “Örneğin beyaz ekmek ye-
rine esmer ekmek tercih etmeliyiz. 
Sahurda önemli protein kaynağı 
olan peynir, yumurta ve süt veya 

yoğurt tüketmeliyiz. Domates, sa-
latalık, yeşillik gibi posa kayna-
ğı yüksek besinler tüketmeyi de 
unutmamalıyız” ifadelerini kullan-
dı. 

bOL bOL Sıvı tüKetiLmeLi

Ramazan ayının yaz mevsimine 
geldiği için sıvı tüketiminin kont-
rol altında tutulması gerektiğini 
vurgulayan Öğüt, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Oruçluyken uzun süre vücudu-
muz susuz kalmaktadır. Bu ne-
denle günlük ihtiyacımız olan 2-2.5 
litre sıvıyı, iftarla sahur arasındaki 
sürede meyve suyu, maden suyu 
ve su ile karşılamalıyız. Kola, ga-
zoz, enerji içeceği gibi enerjisi çok 
olan ve gaz yapacak içeceklerin 
fazla tüketilmemesine dikkat et-
meliyiz. Ramazan ayı egzersizimi-
ze engel değildir. İftardan en az 1 
saat sonra yarım saatlik tempolu 
yürüyüşe çıkabiliriz. Önerdiğimiz 
şekilde beslenirsek kilo almadan 
sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını 
geçirmiş oluruz. Sağlıklı günler 
hep sizlerin olsun.”

Yapılan en büyük hatalardan birisi 
de çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek 
miktarda besin tüketmektir. Yemek 
yedikten 15-20 dakika sonra ancak 
doyma hissimizi algılayabiliyoruz. Bu 
sürede çok hızlı yemek yendiğinden, 
yüksek miktarda ve enerjisi yüksek 
besinler yenilebilir. Metabolizmamız da 
yavaşladığı için aldığımız bu yüksek 
kaloriyi yağ olarak depolarız. 

Oruç tutmak sağlıklı 
Müslümanlara farzdır. 
Kalp-damar ve yüksek 
tansiyon hastalığı olup 

ilaç kullananlar, diyabet 
hastaları, hamileler, 

böbrek yetmezliği ve 
diyaliz hastaları, kanser 
tedavisi görenler, çocuk 
ve yaşlılar ile hamileler 

riskli gruptadır. bu nedenle 
riskli grupta bulunanların 
oruç tutmak için mutlaka 

hekimlerinden izin almaları 
gerektirmektedir.
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Kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalığında 
güvenli, etkili ve kansız bir yöntem: 

EECP
EECP tedavi yöntemi, özellikle koroner arter hastalıklarında ve kalp yetmezliklerin-
de uygulanan tedavi yöntemlerindendir. Dünyada en sık görünen ve ölüm neden-
lerinin başında yer alan koroner kalp hastalıklarının seyri sırasında ortaya çıkan 
kalp krizi, kalp yetersizliği gibi üzücü olayların önlenmesi konusunda yapılan ça-
lışmalar  ‘EECP’ tedavisinin yararlarını ortaya çıkarmıştır.

aStaNemiz Kar-
diyoloji Uzmanla-
rından Dr. Fikret 
Besnili, EECP te-
davisinin kalp yet-

mezliğinin yanı sıra, koroner 
kalp hastalığının tedavi ve 
korunma amacı ile uygulan-
dığını, bu tedavi yönteminin 
ayrıca birçok organın kan-
lanmasını sağlayarak önemli 
bir tedavi işlevi gördüğünü 
söyledi.

EECP tedavisinin, ortaya çıka-
bilecek komplikasyonları ön-
leyerek ve geciktirerek ömür 
beklentisini uzattığını belir-
ten Dr. Besnili, “EECP, kolay 
uygulanan, kansız, ciddi yan 
etkileri olmayan bir tedavi 
yöntemidir. İlk kez Çin’de 

H

dr. fikret beSNiLi

Kardiyoloji Uzmanı

Bilindiği gibi başarı ile 
uygulanan balon-stent ve 

bypass tedavilerinden bir süre 
sonra, hastalığın doğal seyri 
olarak, koroner damarlarda 

yeniden daralma ve 
tıkanmalar oluşmakta, bunlar 
kalp krizi ve diğer istenmeyen 

olaylara yol açmaktadır. 
Özellikle koroner damarları 

ince ve bu damarlar 
arasındaki bağlantı dalcıkları 
yetersiz olan hastalar ile şeker 

hastalığı olanlarda yeniden 
daralma ve tam tıkanmalar 

daha sık ve daha kısa sürede 
görülmektedir. 
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EECP tedavisi gören hastalarda, beyin dolaşımındaki 
düzelmeye bağlı olarak; uykusuzluk, unutkanlık ve 
konsantrasyon güçlüğü gibi zihinsel fonksiyonların 

düzelmesinin yanı sıra, ruhsal durum ve depresif halin 
iyileşmesi, kendilerini daha iyi ve enerjik hissetmeleri gibi 

psiko-sosyal yönde de olumlu etkiler gözlenmektedir.



uygulanan, sonrasında tüm dün-
yaya yayılan bu tedavi yöntemi, 
örneğin Amerika’da 1000’i aşkın 
merkezde uygulanmaktadır. Son 
yıllarda EECP tedavisinin, damar 
sertliği diye de bilinen ateroskle-
rozu önleyici etkisinin anlaşılması, 
bu yöntemin koroner kalp hastalı-

ğının tedavisindeki değerini artır-
mıştır” dedi.

haStaLar güNLüK 
yaşamıNa devam edebiLir

Sırt üstü yatar durumdaki hasta-
nın belden aşağısına; baldırlar, 

uyluklar ve kalçalar düzeyinde ol-
mak üzere üç çift, içinde basınçlı 
hava ile dolarak şişebilen lastik 
torbalar bulunan sargılar sarıldı-
ğını kaydeden Dr. Besnili, EECP 
tedavisinin nasıl uygulandığına 
ilişkin şu bilgileri verdi: “Elektro-
kardiyogram ve EECP aygıtının 
bilgisayarı yardımı ile bu torbala-
rın, kalp çalışmasının uygun dev-
relerinde basınçlı hava ile dolma-
sı ve boşalması ayarlanır. Günde 
1 saat olmak üzere 35 seans uygu-
lanan tedavi sürecinde, çok ağır 
yakınmaları olmayan hastaların 
hastanede yatmaları gerekmez. 
Hastalar, hastaneye gelip teda-
vilerini olduktan sonra günlük 

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

EECP, kolay uygulanan, kansız, ciddi yan etkileri olmayan bir 
tedavi yöntemidir. İlk kez Çin’de uygulanan, sonrasında tüm 
dünyaya yayılan bu tedavi yöntemi, örneğin Amerika’da 1000’i 
aşkın merkezde uygulanmaktadır. Son yıllarda EECP tedavisi-
nin, damar sertliği diye de bilinen aterosklerozu önleyici etkisi-
nin anlaşılması, bu yöntemin koroner kalp hastalığının tedavi-
sindeki değerini artırmıştır
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yaşantılarına devam edebilirler. 
EECP uygulaması sırasında ağrı 
duyulmaz; hastalar kitap, gazete 
okuyarak ya da TV seyrederek te-
davilerini görürler”.

eecP NaSıL etKi 
göSterir? 

Vücudun belden aşağısına sarı-
lan sargılar içindeki hava torba-
ların şiştiğinde, bacaklara baskı 
yaparak, atar ve toplardamarlar-
daki kanın belden yukarı itilmesi-
ni sağladığını anlatan Dr. Besnili, 
şöyle devam etti: “Kalp bölgesine 
yığılan atardamar kanı, kalbi bes-
leyen koroner damarları yüksek 
bir basınç ve itici bir güçle doldu-
rarak ince uç dallara kadar iler-
ler. Örneğin dakikada 70 kez atan 
bir kalpte, bir saatlik bir uygula-
mada 70x60 kez tekrarlanan ve 
toplam 35 saat uygulanan EECP 
tedavisi ile sürekli olarak yüksek 
basınçlı kanla doldurulan koroner 
damarlar genişler. Ve bu damar-
lar arasındaki bağlantı dalcıkları 
açılarak yeni küçük kılcal da-
marlar (kollateral) oluşur. EECP 
tedavisi ile kalp damarlarında or-
taya çıkan bu değişiklikler ‘doğal 
bypass’, ‘kansız damarlandırma’ 
terimleri ile tanımlanmaktadır.”

KişiNiN yaşam KaLiteSi 
yüKSeLir

“EECP uygulaması sırasında top-
lardamar kanının kalbe dönü-
şünün artışı, kalp kasılmalarının 

güçlenmesini sağlar” diyen Dr. 
Besnili, şöyle konuştu: “Torbala-
rın boşalması ile bacaklardaki 
basınç ortadan kalkar, kalp önün-
deki yük azalır, kalbin vücuda 
kan pompalama işi kolaylaşır. 
EECP’nin tüm bu etkileri, kalbin 
az kanlanan bölgelerinin daha iyi 
kanlanmasını; göğüs ağrısı, nefes 
darlığı ve yorgunluk gibi yakınma-
ların azalmasını veya kaybolma-
sını, ilaç kullanımının azalmasını 
ve iş gücünün artmasını sağlar. 
Bu da kişinin yaşam kalitesini yük-
seltir.

EECP tedavisi sırasında kan akı-
mının damar iç yüzeyine yaptığı 
etki, damar sertliğinin oluşumu-
nu önler. EECP tedavisi bu etkisi 
ile de, bypass veya balon-stent 
tedavisi görmüş ya da görmemiş 
tüm kalp hastalarının koroner da-
marlarında yeniden daralma ve 
tıkanmaların oluşmasını, bunlara 
bağlı yeniden bypass ve balon-
stent tedavisi gereğini; kalp krizi, 
kalp yetersizliği, ani ölüm gibi cid-
di olayların ortaya çıkışını önler ya 
da geciktirir. Haliyle ömür beklen-
tisini de uzatır.”

eecP tedaviSiNiN 
iSteNmeyeN yaN etKiLeri 
var mıdır? 

Dr. Besnili, EECP yönte-
minin konusunda 
yeterli bilgi biri-
kimi ve de-
neyimi 

Elektrokardiyogram ve 
EECP aygıtının bilgisayarı 
yardımı ile bu torbaların, 
kalp çalışmasının uygun 

devrelerinde basınçlı 
hava ile dolması ve 

boşalması ayarlanır. 
Günde 1 saat olmak 

üzere 35 seans uygulanan 
tedavi sürecinde, çok ağır 

yakınmaları olmayan 
hastaların hastanede 
yatmaları gerekmez. 
Hastalar, hastaneye 

gelip tedavilerini 
olduktan sonra günlük 
yaşantılarına devam 

edebilirler. 
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olan bir doktor tarafından uygu-
landığında güvenli, yan etkisiz ve 
risksiz bir tedavi yöntemi olduğu-
nu bildirdi.

eecP tedaviSiNiN 
SaKıNcaLı OLdUĞU 
haStaLar var mıdır?

EECP tedavisinin ciddi kalp ka-
pak hastalığı olanlarda sakıncalı 
olduğunun altını çizen Dr. Besnili, 
“Özellikle aort yetersizliği, ana 
atar damarında ciddi genişleme, 
bacak toplar damarlarında pıhtı, 
ciddi kan hastalığı, özellikle pıh-
tılaşma bozukluğu, bacak deri-
sinde ciddi yara olan hastalar ve 
hamilelerde sakıncalıdır” ifade-
lerini kullandı. 

eecP tedaviSi Ne zamaN 
UygULaNır?

Kalp yetersizliği, hipertansiyon 

ve ritm bozukluğu olan hastaların 
EECP uygulamasından önce tıbbi 
tedavi ile kontrol altına alınarak 
tedaviye hazırlandığına vurgu ya-
pan Dr. Besnili, şöyle devam etti: 
“Koroner anjiyo ve balon stent 
girişimi uygulanmış hastalarda, 
uygulamanın ardından 1-2 hafta 
geçtikten sonra; koroner bypass 
ameliyatı veya başka bir ameli-
yat geçirmiş hastalarda ise 3 ay 
geçtikten sonra EECP uygulana-
bilir. Kalp yetersizliği tanısı kon-
muş olan hastalarda diğer tedavi 
yöntemleri ile birlikte kullanılan 
EECP, kalp nakli için bekleyen 
hastalarda da bu sürenin sorun-
suz geçirilebilmesi için uygulanır. 

EECP tedavisi koroner kalp has-
talarında, hem tedavi hem de 
korunma amacı ile uygulanabilir. 
Koroner kalp hastalığı oldukça 
ilerlemiş, önceden bir ya da bir-
kaç kez kalp krizi, balon-stent 

EECP uygulaması sırasında 
toplardamar kanının 

kalbe dönüşünün artışı, 
kalp kasılmalarının 

güçlenmesini sağlar. 
Torbaların boşalması 

ile bacaklardaki basınç 
ortadan kalkar, kalp 

önündeki yük azalır, kalbin 
vücuda kan pompalama 
işi kolaylaşır. EECP’nin 

tüm bu etkileri, kalbin az 
kanlanan bölgelerinin 
daha iyi kanlanmasını; 

göğüs ağrısı, nefes 
darlığı ve yorgunluk gibi 
yakınmaların azalmasını 
veya kaybolmasını, ilaç 
kullanımının azalmasını 
ve iş gücünün artmasını 

sağlar. Bu da kişinin yaşam 
kalitesini yükseltir.
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tedavisi ve/veya bypass ameliyatı 
geçirmiş; göğüs ağrıları ve diğer 
yakınmaları, almakta olduğu ilaç-
lara rağmen devam eden ve ko-
roner damarları başka bir tedavi 
yapılamayacak durumda olan 
hastalarda EECP tedavisi uygu-
landığında iyileşme bulguları gö-
rülmektedir. Dolayısı ile başka bir 
tedavi olanağı olmayan koroner 
kalp hastalarına EECP tedavisi 
uygulanır”.

KOrUyUcU amaçLı 
UygULaNabiLir

Koroner kalp hastalığı bulunup 
herhangi bir yakınması olmayan 
hastaların da, korunma amacı ile 
EECP tedavisinden yararlanıla-
bileceğini ifade eden Dr. Besnili, 
şunları kaydetti: “Bilindiği gibi 
başarı ile uygulanan balon-stent 
ve bypass tedavilerinden bir süre 
sonra, hastalığın doğal seyri ola-
rak, koroner damarlarda yeniden 
daralma ve tıkanmalar oluşmak-
ta, bunlar kalp krizi ve diğer isten-
meyen olaylara yol açmaktadır. 
Özellikle koroner damarları ince 
ve bu damarlar arasındaki bağ-
lantı dalcıkları yetersiz olan has-
talar ile şeker hastalığı olanlarda 
yeniden daralma ve tam tıkan-
malar daha sık ve daha kısa sü-
rede görülmektedir. Bu hastalar-
da yakınmalar ortaya çıkmadan 
yapılacak EECP tedavisi kalbin 
damarlarını genişletici, bağlantı 
dallarını açıcı, yeni kılcal damar 
oluşumunu sağlayıcı ve damar 
sertliğini önleyici etkileri ile yararlı 
olmaktadır. 

Koroner kalp hastalığı henüz ge-
lişmemiş fakat ciddi risk faktörleri 
bulunan ve yakın akrabalarında 
genç yaşta kalp krizi ve ani ölüm 
öyküsü olan kimselerde de koru-
yucu amaçla EECP tedavisinden 
yararlanılabilir. Göğüs ağrısı 
olup koroner anjiyografisi normal 
bulunan kalp hastaları ile hiper-
tansiyonu ilaçlarla kontrol altına 
alınamayan hastalarda da, EECP 
tedavisi damar genişletici ve idrar 
söktürücü etkileri ile yararlı ol-

maktadır.”

eecP tedaviSiNiN diĞer 
OrgaNLarda görüLeN 
yararLı etKiLeri 
NeLerdir?

EECP yönteminin organlardaki 
kan dolaşımını artırdığını vurgula-
yan Dr. Besnili, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Bu etki ile çeşitli organ-
ların, kanlanma azalmasına bağlı 
rahatsızlıkları tedavi edilebilmek-
tedir. Özellikle beyin, göz, kulak 
ve böbrekte kanlanma azalması-
na bağlı gelişen hastalıklarda ve 
ileri yaştaki erkeklerde görülen 
ereksiyon kusuruna bağlı cinsel 
iktidarsızlıkta kullanılmaktadır. 

EECP tedavisi gören hastalarda, 
beyin dolaşımındaki düzelmeye 
bağlı olarak; uykusuzluk, unut-
kanlık ve konsantrasyon güçlüğü 
gibi zihinsel fonksiyonların düzel-
mesinin yanı sıra, ruhsal durum 
ve depresif halin iyileşmesi, ken-
dilerini daha iyi ve enerjik hisset-
meleri gibi psiko-sosyal yönde de 
olumlu etkiler gözlenmektedir.”

EECP tedavisi koroner 
kalp hastalarında, hem 
tedavi hem de korunma 
amacı ile uygulanabilir. 

Koroner kalp hastalığı ol-
dukça ilerlemiş, önceden 
bir ya da birkaç kez kalp 
krizi, balon-stent tedavisi 
ve/veya bypass ameliyatı 
geçirmiş; göğüs ağrıları 

ve diğer yakınmaları, 
almakta olduğu ilaçla-
ra rağmen devam eden 

ve koroner damarları 
başka bir tedavi yapıla-
mayacak durumda olan 

hastalarda EECP tedavisi 
uygulandığında iyileşme 
bulguları görülmektedir. 

Dolayısı ile başka bir 
tedavi olanağı olmayan 
koroner kalp hastalarına 
EECP tedavisi uygulanır.



aStaNemiz Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Rıdvan Sami Acar, sırt 
ağrıları ve yumuşak 

doku romatizmaları ile ilgili bilin-
mesi gerekenler ile bu hastalıkla-
rın belirtileri, tanısı ve tedavisine 
dair merak edilenleri anlattı.

Sırt ağrıları hangi
sıklıkta görülür?

Kesin bir istatistik bulunmamakla 
birlikte sedanter yaşam (fiziksel 
aktivitenin mininum seviyede ol-
duğu, hareketsiz yaşam tarzı) tar-
zımızın da etkisi ve giderek artan 
postür (duruş) problemlerinin de 
etkisiyle sırt ağrılarının toplumda 

oldukça sık rastlanan ve giderek 
artan bir sağlık sorunu olduğunu 
belirten Yrd. Doç. Dr. Acar, şöyle 
devam etti: “Sırt ağrısı tek başına 
bulunabileceği gibi bel ve boyun 
ağrılı hastaların önemli bir kıs-
mında sırt ağrısı da tabloya eşlik 
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H

Her yaş grubunda ortaya çıkabilen sırt ağrıları bazen basit bir nedenle olu-
şabilirken, kalp ve omurga hastalıkları gibi ciddi hastalıkların belirtisi de 
olabilir. Yumuşak doku romatizmaları ise tehlikeli bir hastalık olmamakla 
birlikte tedavi edilmediği takdirde önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yrd. Doç. Dr.
rıdvan Sami acar

Fizik ve
Rehabilitasyon Uzmanı

Sırt ağrıları ve yumuşak 
doku romatizmaları

Yumuşak Doku 
Romatizmaları, hastanın 

durumu gerektiriyorsa 
başka branşların da 
tedaviye katılımını 

gerektirebilmekle birlikte 
temel olarak ‘Fizik Tedavi’ 

ve ‘Rehabilitasyon’ 
uzmanlarının tedavi etmesi 
gereken hastalıklardandır.



edebilir. Dolayısıyla bu durum da 
sırt ağrısı görülme sıklığını artır-
maktadır. Ayrıca sırt bölgesi ‘Yan-
sıyan Ağrılar’ (çeşitli iç organ has-
talıklarının sebep olduğu ağrıların 
sırttan hissedilmesi) bakımından 
da önemli bir bölgedir. Bu açıdan 
bakıldığında sırt ağrıları toplum 
için önemli bir sosyo ekonomik 
problem oluşturur.”

çeşitli iç organ hastalıklarının 
da sırt ağrısı yapabileceğini 
söylediniz. O zaman sırt ağrı-
sı deyip geçmemek gerekiyor. 
hangi iç organ hastalıkları sırt 
ağrısına yol açabilir?

“Bunları, kardiyovasküler has-
talıklar, kalp (perikard, koroner 
arterler, aort), solunum sistemi 
hastalıkları (akciğerler, plevra, 
mediastinal organlara ait hasta-
lıklar), gastrointestinal hastalıklar 
(yemek borusu, reflü, kanserler, 
gastrik ve düodonal ülserler, saf-
ra kesesi problemleri) ve nörolojik 
rahatsızlıklar (omurilik, omurilik 
zarı, omurilikten çıkan sinirlerin 
çeşitli hastalıkları) olarak sırala-
yabiliriz.”

esas konumuz olan yumuşak 
doku romatizmalarına geçme-
den önce, sırt ağrısı yapan diğer 
hastalıklar hakkında kısaca bil-
gi verebilir misiniz?

“Bu gurupta ise sırt fıtıkları, komp-
resyon fraktürleri, sırt omurga-
sının kireçlenmesi, omurga en-
feksiyonları, tümörler, ankilozan 
spondilit, postural deeformiteler, 
metabolik kemik hastalıkları ve 
herpes zoster yer alıyor.”

giderek daha sık duymaya baş-
ladık. Ne demek ‘yumuşak doku 
romatizması’? genel olarak ‘ro-
matizma’ ne demek?  ‘iltihaplı 
romatizma’ deniyor mesela…

“Romatizma tek bir hastalığın adı 
değil. Eklem, kemik ve kaslardan 
kaynaklanan tüm ağrılı durumlar 
için kullanılan bir tabirdir ‘Roma-
tizmal Hastalıklar’. Romatizmal 

hastalıkların bir kısmı, tıbbi tahlil-
lerde çeşitli yükseklik veya pozi-
tiflikler yaptığı için halk arasında 
‘iltihaplı romatizma’ veya ‘gerçek 
romatizma’ olarak adlandırılmak-
tadır.

Romatizmal hastalıklar çeşitli 
şekillerde sınıflandırılmaktadır. 
Fakat halk arasında genel bir ka-
bul gördüğü için bizim de zaman 
zaman kullandığımız bu ayrıma 
göre ‘Yumuşak Doku Romatizma-
sı’ iltihabi tipte gerçek bir romatiz-
ma değildir. Yani kan tahlillerinde 
çeşitli parametrelerde değişiklik-
ler meydana getirerek, kan tahlil-
leriyle teşhis konulabilen romatiz-
malardan değildir.”

bu açıdan bakıldığında ‘yumu-

şak doku romatizmaları’nın 
tehlikeli ve önemli olmadıkları 
sonucunu çıkarabilir miyiz?

“Tehlikeli olmadığı doğru ama 
önemli olmadıklarını söylemek 
kesinlikle doğru değil. Bu hasta-
lık tehlikeli değildir çünkü kalıcı 
bir sakatlık veya yetmezliğe yol 
açmadığı gibi hayati tehlike de 
taşımaz. Fakat önemli. Çünkü bu 
hastalık hem çok sık görülür hem 
de bir kez başlayınca ve tedavi 
edilmezse giderek artan şiddette 
çok çeşitli şikâyetlere yol açar. 

Hayat kalitesini çok olumsuz et-
kileyen, insanları hayattan bez-
diren, hayatın tadını kaçıran has-
talıklardır bunlar. Böyle bakınca 
insanda sürekli bir hastalık hali 
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Hemen birkaç ilaç kullanarak mucizevi bir tedavisi yok 
maalesef bu hastalıkların. Fakat yaygın kanaatin aksine 
tedavide birçok imkânlar söz konusu. Asla bir kader gibi kabul 
edilip, razı olunmamalı bu hastalıklara. Çok çeşitli tedavi 
olanakları söz konusu artık ve hastaların yaşam kalitelerini çok 
düzelten sonuçlar alınabiliyor. 
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gibi düşünülebilir ve kesin ista-
tistik veriler olmamakla birlikte 
önemli ölçüde işgücü ama bun-
dan daha da önemlisi verimlilik 
kaybına yol açar. Belki bundan 
da önemlisi birçok ailevi ve sosyal 
probleme de yol açmalarıdır. 
İşte biz de burada ‘Gerçek roma-
tizma değil’ gibi anlaşılabilecek 

sınıflandırmalardan bahsettik. Bu 
yaklaşım; bu hastalıkların tıbbi 
incelemelerinde tespit edilme-
mesine ve hastanın ‘Tahlillerinde 
romatizma çıkmadı’ düşüncesiyle 
durumunu hafife almasına sebe-
biyet veriyor. Bu da hastanın teda-
vi çaresi aramasına engel olduğu 
gibi birçok aile içi huzursuzluk ve 

tatsızlıklara, hastanın sosyal ha-
yattan giderek uzaklaşmasına ve 
bu açıdan da birçok olumsuzluk-
lara yol açıyor.”

bu açıdan bakılınca ‘yumu-
şak doku romatizmasının’ çok 
önemli sosyo–ekonomik ailevi 
etkileri de var gibi görülüyor. 
biraz daha açar mısınız bu ko-
nuyu?

“Biraz sağlık felsefesi yapalım 
mı burada? Bazı hastalıklar var-
dır, insana adeta statü sağlar ve 
‘Allah kimsenin başına vermesin 
ama safra kesesi ameliyatı ol-
muş ve bilmem kaç dikiş atılmış’ 
düşüncesiyle hep korunur çevresi 
tarafından. Ağır kaldırtılmaz me-
sela ona. Ya da osteoporoz olan 
bir büyüğümüzü de yine iş yaptır-
mayız, her fırsatta biraz yürüyüş 
yapmasını, güneşlenmesini, süt, 
yoğurt, peynir yemesini sağlama-
ya çalışırız, el üstünde tutarız.

Oysa kişi ‘yumuşak doku roma-
tizma’larından birinden şikâyetçi 
ise tam tersine adeta ‘sosyal sta-
tü’ kaybına mahkûm edilir. Hep 
ağrıdan şikâyet eden, hep yorgun 
olduğunu söyleyen, canı hiçbir 
şey yapmak istemeyen, üstelik de-
falarca muayene olduğu ve çeşitli 
tetkikler yapıldığı halde tahlillerin-
de hiçbir şey çıkmayan, mız-mız, 
çekilmez, tembel, belki de tüm bu 
şikâyetleri numaradan yapan biri 
gibi görülebilir.

Hem şikâyetleri hatta hem de 
kendisi giderek daha az ciddiye 
alınan, biraz dışlanmış, biraz ken-
disinden kaçılan birisi durumuna 
düşebilir. Oysa yumuşak doku 
romatizmaları gerçekten insanı 
hayattan bezdiren, tam tabiriy-
le hayatın tadını kaçıran gerçek 
hastalıklardır. En az diğer bütün 
hastalıklar kadar ciddiye alınmalı, 
teşhis ve tedavi açısından ve hem 
hekimler hem hastalar hem de 
özellikle hastanın çevresi tarafın-
dan önem verilmelidir.

Unutulmasın ki yumuşak doku 

Yumuşak doku romatizmalarının sebebi kesin olarak 
bilinmemekle birlikte stres, sedanter hayat tarzı ve kas 
zayıflıklarının etkili olduğu bilinmektedir. Aslında tüm 
yumuşak doku romatizmalarını ‘kas kalite bozukluğu’ olarak 
da nitelendirebiliriz. Çünkü kaslar genellikle zayıf, kısalmış, 
demetler ve düğümler şeklinde birbirine yapışmış lastiğimsi 
kas lifleri ‘ipsi’ liflere değişmeye başlamıştır.
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romatizmalarının sıklığı gide-
rek artmakta ve giderek daha 
çok kişiyi etkilemektedir. Bir gün 
sabaha kadar uyutmayan yan-
ma-uyuşma-karıncalanma veya 
bezdiren sırt ağrıları başlayabilir. 
Ve tüm tetkikleriniz tüm muayene 
bulgularınız normal çıkabilir.”

düşündüğümüzde hepimizin 
çevresinde böyle şikâyetleri bu-
lunan, tedavisi olmayan veya 
çeşitli tedavi girişimlerinden 
pek de fayda görmemiş birkaç 
kişi gelir akıllara. ‘yumuşak 
doku romatizmaları’ dediğimiz-

de hangi hastalıkları kastediyo-
ruz ve ne tür şikâyetler söz konu-
su bu tür hastalıklarda?

“Yumuşak doku romatizmaları 
başlığı altında fibromiyalji, miyo-
fasyal ağrı sendromu, gerilim mi-
yozit sendromu, kronik yorgunluk 
sendromu ve polimiyalji romati-
ka sınıflandırması yapabiliriz. Bu 
hastalıkların hepsinin belirti ve 
bulguları birbirinden az çok farklı 
olduğu gibi tedavi yaklaşımları da 
birbirinden az çok farklıdır. Her 
biri ayrı ayrı incelenmeyi hak ede-
cek kadar önemli ve farklı hasta-

lıklardır. Fakat bu hastalıkları tek 
bir başlık altında yani ‘yumuşak 
doku romatizmaları’ başlığı altın-
da incelediğimiz zaman hem yol 
açtıkları şikâyetler bakımından 
hem de tedavi yaklaşımları açısın-
dan ortak bazı özelliklerden bah-
sedebiliriz.

‘Yumuşak doku romatizmaları’ sa-
dece kaslar ve kaslarla ilişkili ten-
don gibi yapıların iltihabi tümoral 
veya otoimmun olmayan ağrılı du-
rumlarıdır. Temel özellik ağrı ol-
makla birlikte kasılma, kramplar, 
uyuşma, yanma, üşüme gibi belir-
tiler ile yorgunluk, uyku bozukluğu 
ve psikolojik bazı belirtilerde sık-
lıkla birliktedir. Bu hastalıklarda 
teşhisin kan tahlilleri, klasik rönt-
gen ya da tomografi, MR gibi gö-
rüntüleme yöntemleri ile konula-
madığından bahsetmiştik. Teşhis, 
hastanın şikâyetleri (anamnez) 
ve bu şikâyetlere yol açabilecek 
başka hastalıkların olmadığının 
tespit edilmesiyle ve en önemlisi 
de hastanın muayene edilerek bu 
hastalıklara özgü muayene bul-

Romatizmal hastalıkların bir kısmı, tıbbi tahlillerde çeşitli 
yükseklik veya pozitiflikler yaptığı için halk arasında 
‘iltihaplı romatizma’ veya ‘gerçek romatizma’ olarak 
adlandırılmaktadır. Romatizmal hastalıklar çeşitli şekillerde 
sınıflandırılmaktadır. Fakat halk arasında genel bir kabul 
gördüğü için bizim de zaman zaman kullandığımız bu 
ayrıma göre ‘Yumuşak Doku Romatizması’ iltihabi tipte 
gerçek bir romatizma değildir. Yani kan tahlillerinde çeşitli 
parametrelerde değişiklikler meydana getirerek, kan 
tahlilleriyle teşhis konulabilen romatizmalardan değildir.
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gularının tespit edilmesiyle konur. 
Yapılan tüm tetkik ve incelemeler 
başka hastalıkların olmadığından 
emin olmak için yapılır.

Yumuşak doku romatizmalarının 
sebebi kesin olarak bilinmemek-
le birlikte stres, sedanter hayat 
tarzı ve kas zayıflıklarının etkili 
olduğu bilinmektedir. Aslında tüm 
yumuşak doku romatizmalarını 
‘kas kalite bozukluğu’ olarak da 
nitelendirebiliriz. Çünkü kaslar 
genellikle zayıf, kısalmış, demet-
ler ve düğümler şeklinde birbirine 
yapışmış lastiğimsi kas lifleri ‘ipsi’ 
liflere değişmeye başlamıştır.

Postür kaslarımızın geliştiği 13-14 
yaşlarına kadar olan dönemde 
hareketsiz hayat tarzı özelikle bu 
kaslarımızın yeterince güçlenme-
sine fırsat vermemekte, bu zayıf 
ve yetersiz kas yapısı (yani boyun 
sırt ve bel kaslarını) en çok yoran 
ve üstelik de atrene etmeyen en-
telektüel (masa başı) mesleklerin 
çok yaygınlaşması sonucu kas-
larımızın yetersizliği giderek art-
maktadır. 

Ayrıca hareketsiz hayat tarzının 
bir parçası olan fakat bu tabirin 
tam tarif etmediği bir durum söz 
konusu. Entelektüel işler (masa 
başı – bilgisayar başında, aynı 
pozisyonda ve gözlerin dikkatini 
gerektiren işler) sanılanın aksine 
ilgili kasları yani boyun sırt bel 
kasları gibi postür kaslarını be-

Postür kaslarımızın geliştiği 
13-14 yaşlarına kadar olan 
dönemde hareketsiz hayat 
tarzı özelikle bu kaslarımızın 
yeterince güçlenmesine 
fırsat vermemekte, bu zayıf 
ve yetersiz kas yapısı (yani 
boyun sırt ve bel kaslarını) 
en çok yoran ve üstelik de 
atrene etmeyen entelektüel 
(masa başı) mesleklerin 
çok yaygınlaşması sonucu 
kaslarımızın yetersizliği 
giderek artmaktadır. 
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denen yapılan daha ağır işlere 
nazaran daha çok yormaktadır.

Üstelik bu durum da postür kasları 
kasılıp gevşeyerek hareket etme-
dikleri için antrene de olmamak-
tadır. Bu durum postür kaslarımızı 
hem çok yorarak ağrılara hem de 
antrene etmediği için zaten geliş-
me çağında yeterince gelişmemiş 
olan zayıf kasların daha da atrofi-
ye olmasına sebep olmaktadır.
Bu olumsuzluğa bir de stresli ha-
yat tarzının yol açtığı bir başka 
olumsuzluk eklenmektedir. Stres 
hem kaslarımızı birçok ağır işten 
daha çok yoran kasılmalara yol 
açmakta hem de bizi asıl dinlen-
diren 30-45 dakikalık derin uyku 
fazına geçmemizi önleyerek kali-
tesiz, dinlendirmeyen uykuya se-
bep olduğu için zayıf ve yorgun 
kasların uykuda dinlenmelerine 
engel olmaktadır.

Bütün bu faktörler postür kasla-
rımızı içinden çıkılmaz bir kısır 
döngüye mahkûm etmektedir. 
Hareketsiz bir çocukluk sebebiy-
le zaten yeterince güçlenmemiş 
olan postür kaslarımız onları çok 
yoran masa başı çalışma sebe-
biyle hem aşırı yorulmakta hem 
de onları antrene edecek (mesela 
eğilip – doğrulma, kasların bir ka-
sılıp bir gevşemesi gibi) egzersiz-
lerden mahrum kalmaktadır.”

içinden çıkılmaz bir durum gibi 
görünüyor anlattıklarınız. üste-
lik sanki hepimizin başına gel-
mesi muhtemel bir durum bu. 
Sonuçta çoğumuzun çocukluğu 
apartman çocuğu olarak geçti. 
çoğumuz entelektüel işler diye 
tarif ettiğiniz masa başı, ekran 
başı işler yapıyoruz. çok az spor 
yapıyoruz ve stresli bir hayat 
tarzımız olduğu da kesin. ço-
ğumuz az çok boyun sırt ve bel 
ağrıları çekiyoruz. hangi durum-
larda yumuşak doku romatizma-
sı gelmeli aklımıza? veya hangi 
durumda gitmeliyiz doktora?

“Ağrı zaten tek başına bizi dokto-
ra götürmesi gereken bir belirti-

dir. Ağrı vücudumuzun en önemli 
alarm mekanizmasıdır. Ve bize 
bir şeylerin yolunda gitmediğini 
söyler. Yumuşak doku romatiz-
malarında tanı koyma kriterleri 
içerisinde ağrının 3-4 hafta veya 6 
haftadır devam ediyor olması gibi 
özellikler olmakla birlikte birkaç 
haftadan uzun süren ağrı, vücudu-
muzun çeşitli yerlerinde ağrılı nok-
ta veya kas kramp ve kasılmaları, 
yine vücudumuzun çeşitli yerlerin-
de uyuşma, karıncalaşma, yanma 
veya üşüme gibi durumlar, sürekli 

yorgun, halsiz hissetmek veya iş 
yaparken çabuk yorulmak, çeşit-
li derecelerde uyku bozuklukları, 
özellikle yorgun, dinlenmemiş, 
dayak yemiş gibi kalkmak, çabuk 
üzülmek, çabuk sinirlenmek canı 
bir şey yapmak istememek gibi 
duygu - durum bozuklukları varsa 
doktora gidilmelidir.”

Peki hangi doktora, hangi bran-
şa gitmeliyiz? ve daha da önem-
lisi gittik ve teşhis konuldu diye-
lim. var mı tedavisi yumuşak 
doku romatizması olarak adlan-
dırılan bu hastalıkların?

“Hemen birkaç ilaç kullanarak 
mucizevi bir tedavisi yok maale-
sef bu hastalıkların. Fakat yaygın 
kanaatin aksine tedavide birçok 
imkânlar söz konusu. Asla bir ka-
der gibi kabul edilip, razı olunma-
malı bu hastalıklara. Çok çeşitli 
tedavi olanakları söz konusu artık 
ve hastaların yaşam kalitelerini 
çok düzelten sonuçlar alınabili-
yor. Tedavide çeşitli ilaçlardan 
faydalandığımız gibi çeşitli lokal 
enjeksiyonlar, masaj ve fizik te-
davi uygulamaları ile egzersizler-
den çok faydalanıyoruz. Bu tedavi 
imkânlarını hangi sırayla kullanı-
lacağı ya da birkaçının bir arada 
mı kullanılacağı hem hangi yumu-
şak doku romatizması olduğuna 
hem ne kadar zamandır devam 
ettiğine hem de hastanın yaşına, 
cinsiyetine, kas yapısına, hayat 
tarzına göre değişiyor.

Aslında tedavi her hasta için o 
hastaya özeldir. Zaten tıpta ‘Has-
talık’ yoktur, ‘Hasta’ vardır. Her 
hastanın durumu değişiktir ve 
ona uygun bir tedavi yaklaşımı 
gerekir. Tıbbın bu genel prensibi 
‘Yumuşak Doku Romatizmaları’ 
söz konusu olduğunda özellikle 
geçerlidir. Yumuşak Doku Ro-
matizmaları, hastanın durumu 
gerektiriyorsa başka branşların 
da tedaviye katılımını gerektirebil-
mekle birlikte temel olarak ‘Fizik 
Tedavi’ ve ‘Rehabilitasyon’ uz-
manlarının tedavi etmesi gereken 
hastalıklardandır.”

Kişi ‘yumuşak doku 
romatizma’larından 

birinden şikâyetçi ise tam 
tersine adeta ‘sosyal statü’ 

kaybına mahkûm edilir. 
Hep ağrıdan şikâyet eden, 

hep yorgun olduğunu 
söyleyen, canı hiçbir şey 

yapmak istemeyen, üstelik 
defalarca muayene olduğu 
ve çeşitli tetkikler yapıldığı 
halde tahlillerinde hiçbir 
şey çıkmayan, mız-mız, 
çekilmez, tembel, belki 
de tüm bu şikâyetleri 

numaradan yapan biri gibi 
görülebilir.
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aStaNemiz Plastik ve Re-
konstrüktif Cerrahi Uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Recep Anla-
tıcı, botoksu “Botulinum to-
xin kelimesinin kısaltılmışı 

olup, özünü bir bakterinin (Clostridium 
botulinum) oluşturduğu proteindir” 
diye tanımladı.

“Botulinum toksini, Clostridium botuli-
num ve diğer iki Clostridia türü tara-
fından üretilen, birbiri ile benzer özel-
likler taşıyan yedi nörotoksinin (Sinir 
sisteminin görevini bozan herhangi bir 
zehir) ortak adıdır” diyen Trd. Doç. Dr. 
Anlatıcı, “Bilinen en güçlü nörotoksin 
botulinumdur. 1817 ve 1822 arasında 
Alman fizikçi ve şair Justinus Kerner 
tarafından ‘Sausage poison’ ve ‘Fatty 
Poison’ olarak tanımlanmıştır ” ifade-
lerini kullandı.
 
KırışıKLıKLar azaLır 

Botoksun son yıllarda özellikle yüzde-
ki mimiklere bağlı oluşan kırışıklık-

Botoks
Yaşlanma, stres, güneş etkileri, sigara, hava kirliliği gibi daha pek çok 
faktör hücre düzeyinde serbest radikallerin üretimini hızlandırarak ciltteki 
kırışıklıkları artırmaktadır. Yaşlanma kaçınılmazdır ancak botoks ile bu 
kırışıklıkları yumuşatmak mümkün. Peki, botoks nedir? Nasıl ve nerelere 
uygulanır? Yan etkisi var mıdır? Hep birlikte öğrenelim.

H

Yrd. Doç. Dr.
recep aNLatıcı

Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Uzman

Uygulamadan bir hafta 
önce kan sulandırıcı her 
hangi bir ilaç alınıyorsa 
(aspirin, antikoagulan, 

balık yağı, vitamin E gibi) 
bu ilaçların morarma 

olabileceği için alınmaması 
ve yeşil çay tüketiminin 

azaltılması önerilir. Bir hafta 
sonra uygulama yapılabilir. 

Botoks uygulamasından 
hemen sonra yüz 

yıkanabilir ve her türlü 
makyaj ürünü kullanılabilir. 
Tedaviden sonra 2-4 saate 

kadar o bölgeye masaj 
yapmamak, aşırı derece 

yere eğilme hareketlerinde 
bulunmamak gerekir. 

Uygulama yapılan bölgenin 
mimik kaslarının 2-4 saat 

süre ile sık sık kullanılması 
önerilir.
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ların düzeltilmesi için kullanılan 
bir yöntem olduğunu bildiren Yrd. 
Doç. Dr. Anlatıcı, “Botoks, bir bak-
teri olan ‘Clostridium Botuliunum’ 
A egzotoksinidir (Egzotoksin bazı 
mikroorganizmaların, vücut içinde 
veya vücut dışında salgıladıkları 
zehirli maddelerdir). Bu madde si-
nirlerden kaslara olan elektriksel 
iletiyi bloke ederek, uygulanan 
bölgedeki kasın fonksiyonunu ge-
çici olarak azaltır veya yok eder. 
Kas kasılamayınca, üzerindeki 
ciltte oluşan kırışıklıklar azalır ve 
bu dönem içinde cilt kendisini to-
parlama fırsatı bulur” dedi.

bOtOKSUN
kuLLanIM aLanI 

Botoksun ilk kez 1970’de Dr. Alan 
Scott tarafından maymunlarda 
şaşılık tedavisi için kullanıldığını, 
1990 yılından itibaren de kozmetik 

amaçlı kullanılmaya başlandığı-
nı anlatan Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, 
şöyle devam etti: “Botoks, mimik 
kırışıklıklar dediğimiz alın böl-
gesindeki yatay çizgilere, iki kaş 
arasında yer alan ve çatık kaş 
görünümüne yol açan çizgilere, 
her iki kaş yan taraflarının yukarı 
kaldırılması amacıyla, göz çevre-
sindeki kırışıklara, gülerken üst 
dişetinin görünmesi durumunda, 
üst ve alt dudaktaki dikey çizgilere 
(sigara içimi çizgileri), alt dudak 
ile çene arasındaki yatay çizgiye, 
boyundaki kırışıklıklara günümüz-
de kozmetik amaçlarla uygulan-
maktadır.”

bOtOKSUN PeK çOK 
kuLLanIM aLanI vaR

Botoksun ağız çevresine dikkatli 
bir şekilde uygulanması gerektiği-
ne dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. An-
latıcı, kaslardaki gevşeme nedeni 
ile konuşma veya yemek yeme sı-
rasında geçici sorunlar oluşabile-
ceğini bildirdi.

Botoksun ayrıca el, ayak, yüz ve 
koltuk altındaki aşırı terleme-
nin tedavisinde de kullanıldığını 
anımsatan Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, 
“Terleyen bölgelere uygulandı-
ğında, ter bezleri ile sinir uçları 

Botoks mimiklerde azalma yaptığı için ifadelerde değişiklik 
olmakla beraber ilaç dozu ayarlanarak doğal bir görünüm 
sağlanabilir. Botoks bu konuda deneyimli kişiler tarafından 
uygulandığında çizgilerinizi ortadan kaldıran ve yüzde 
aydınlık bir ifade oluşturan yöntemdir.
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arasındaki iletimi durdurarak ter 
bezlerinin çalışmasını azaltır. Aşı-
rı terleme ve buna bağlı ter koku-
su şikâyeti olan kişilerin terleyen 
bölgelerine botoks uygulandığın-
da şikâyetlerinde 6-12 ay süreyle 
düzelme sağlanır” diye konuştu.

bOtOKSUN etKi SüreSi 
deĞişKeNLiK göSterir

Botoksun etkisinin uygulamadan 
3-7 gün sonra başladığını ve bu 
etkinin mimik kırışıklıklarında 3-4 
ay,  aşırı terleme için uygulanan 
botoksta ise 6-12 ay devam ettiğini 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, 

sözlerine şöyle devam etti: “Botoks 
uygulamasına devam edilmediği 
takdirde kırışıklar kötüye gitmez. 
Kırışıklıklar yavaş yavaş eski hali-
ne döner, hatta eskiye göre daha 
iyi durumda da kalabilir. Çünkü 
aradaki dönemde yeni kırışıklıklar 
oluşmayacaktır. Kaslarını daha 
az kullananlarda ve daha küçük 
yüz kaslarında etki süresi genelde 
daha uzundur.

Botoks mimik kırışıklılarının oluş-
tuğu her yaşta uygulanabilir. Bo-
toks uygulamasından sonra kişi-
de hafif bir kızarıklık görülebilir. 
Enjeksiyona bağlı ağrı ve acı hissi 

oldukça azdır. Sadece botoksun 
kas içine verilmesine bağlı hafif 
bir sızlama hissi olur. Enjeksiyona 
bağlı morluk oluşabilir. Kısa süreli 
göz kapak düşmesi (4-6 hafta) ya-
şanabilir.”

bOtOKS iLe dOĞaL bir 
görüNüm SaĞLaNabiLir

Botoksun yüzde felce neden ol-
madığını, donuk bir ifade oluştur-
madığını ancak istenmeyen kas 
hareketlerinde (kaş çatma, alın 
buruşturma vb) azalma meyda-
na getirdiğini ve bu etkinin bir tek 
ilacın enjekte edildiği yerde ge-
çerli olduğunu anlatan Yrd. Doç. 
Dr. Anlatıcı, “Botoks mimiklerde 
azalma yaptığı için ifadelerde de-
ğişiklik olmakla beraber ilaç dozu 
ayarlanarak doğal bir görünüm 
sağlanabilir. Botoks bu konuda 
deneyimli kişiler tarafından uygu-
landığında çizgilerinizi ortadan 
kaldıran ve yüzde aydınlık bir ifa-
de oluşturan yöntemdir” dedi.

bOtOKSUN 
UygULaNmayacaĞı 
DuRuMLaR

Zararlı bir etkisi görülmemesi ile 
birlikte gebelik ve emzirme dö-

Botoks, mimik kırışıklıklar 
dediğimiz alın bölgesindeki 
yatay çizgilere, iki kaş 
arasında yer alan ve 
çatık kaş görünümüne yol 
açan çizgilere, her iki kaş 
yan taraflarının yukarı 
kaldırılması amacıyla, göz 
çevresindeki kırışıklara, 
gülerken üst dişetinin 
görünmesi durumunda, üst ve 
alt dudaktaki dikey çizgilere 
(sigara içimi çizgileri), alt 
dudak ile çene arasındaki 
yatay çizgiye, boyundaki 
kırışıklıklara günümüzde 
kozmetik amaçlarla 
uygulanmaktadır.
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Botoks el, ayak, yüz 
ve koltuk altındaki 
aşırı terlemenin 
tedavisinde kullanılır. 
Terleyen bölgelere 
uygulandığında, 
ter bezleri ile sinir 
uçları arasındaki 
iletimi durdurarak ter 
bezlerinin çalışmasını 
azaltır. Aşırı terleme 
ve buna bağlı ter 
kokusu şikâyeti olan 
kişilerin terleyen 
bölgelerine botoks 
uygulandığında 
şikâyetlerinde 6-12 
ay süreyle düzelme 
sağlanır.

nemlerinde botoks uygulamalarının 
önerilmediğini anımsatan Yrd. Doç. 
Dr. Anlatıcı, botoksun sinir-kas sis-
tem hastalıklarında örneğin Myaste-
nia Gravis (Ağır kas zaafı) ve Eaton-
Lambert (Sinir-kas bağlantı yerinde, 
sinir uçlarında bulunan kalsiyum ka-
nallarına karşı oluşan antikor nede-
niyle kas güçsüzlüğüne neden olan 
otoimmün bir hastalık) gibi durum-
larda, sistemik Lupus Eritematozus 
(Cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akci-
ğer zarı gibi birçok doku ve organ il-
tihabına bağlı çok sayıda bulgularla 
giden, değişik seyir gösteren ve ba-
ğışıklık sisteminin bozuk çalışması 
sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır) 
ve diğer otoimmun hastalıklarda uy-
gulanamayacağına dikkati çekti.

Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, botoksun bazı 
ilaçlar (aminoglikozid türü antibiyo-
tikler ve sinir-kas iletimine etkisi olan 
ilaçlar) ile birlikte kullanılmaması ge-
rektiğinin altını çizdi.

Dikkat edilmesi gereken hususlar
Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, botoks te-
davisi öncesi ve sonrasında dikkat 
edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: 
“Uygulamadan bir hafta önce kan 

sulandırıcı her hangi bir ilaç alınıyor-
sa (aspirin, antikoagulan, balık yağı, 
vitamin E gibi) bu ilaçların morarma 
olabileceği için alınmaması ve yeşil 
çay tüketiminin azaltılması önerilir. 
Bir hafta sonra uygulama yapılabilir. 
Botoks uygulamasından hemen son-
ra yüz yıkanabilir ve her türlü makyaj 
ürünü kullanılabilir. Tedaviden son-
ra 2-4 saate kadar o bölgeye masaj 
yapmamak, aşırı derece yere eğilme 
hareketlerinde bulunmamak gerekir. 
Uygulama yapılan bölgenin mimik 
kaslarının 2-4 saat süre ile sık sık kul-
lanılması önerilir.”

bOtOKS zararSızdır

Botoks uygulamasının zararsız oldu-
ğunu yineleyen Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Botoks sadece kullanıldığı bölge-
deki kasların rahatlamasını sağlar, 
vücuda dağılmaz. İç organları etki-
lemez. Botoks 1990 yılından beri koz-
metik amaçlı olarak kullanılmakta-
dır. Amerikan ilaç araştırma dairesi 
FDA’nın da onayladığı botoks tüm 
dünyada yaygın olarak kullanılmak-
tadır.”
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Vitaminler, yaşam için gerekli, çok küçük miktarlarıyla hücre metabolizma-
sında önemli tepkimeleri uyaran organik bileşiklerdir. 

itamiNLeriN çoğunun 
vücut tarafından yapıla-
madığı için besinlerimiz-
le alınması gerektiğini 
belirten Hastanemiz Ec-

zacısı Yağmur Bircan, bu besinlerin 
bir kısmının çiğ olarak, bir kısmının 
da belirli pişirme süreçlerinden ge-
çerek soframıza geldiğini söyledi.

Besinlerin hazırlama ve pişirme 
süreçleri esnasında oluşabilecek 
vitamin kayıplarının insan sağlığını 
yakından ilgilendirdiğini kaydeden 
Bircan, “Vitamin gruplarını etkile-
yen ısı, ışık gibi etkenler ile asidik 
ve alkali ortamlar vardır. O nedenle 
her besin grubunun vitamin ka-

v

yağmur bircaN

Eczacı

Vitamin D
Erişkinlerde normal D 
vitamini düzeylerini 

sağlamak için gereken 
D vitamini dozu 400- 800 
IU olmalı. Eksikliğinde, 
bu miktarda D vitamini 

içeren bir takviyenin 
alınması yeterli olacaktır. 
Bebekler ve çocuklar için 
verilen multivitaminlerin 

çoğuna da D vitamini 
eklenmektedir. Ülkemizde 

bebekler için sadece D 
vitamini içeren damlalar 

bulunmaktadır.



43w w w . s a n k o t i p . c o m

yıplarına neden olmadan en ve-
rimli şekilde kullanılması yaşamın 
sağlıklı sürdürülmesi açısından 
gereklidir” dedi. 

vitamiN eKSiKLiĞi
SıKça görüLüyOr

Bircan, günümüzde hastalıkların 
tedavisinde vitaminlerin öncelik-
le tercih edilmemesi, hormonlu 
gıdaların artması (dolayısıyla gı-
dalardaki doğal vitamin değerle-
rinin düşmesi) ve vitamin kombi-
nasyonlarının genel olarak devlet 
tarafından karşılanmamasından 
dolayı vitamin eksikliğinin sıkça 
görüldüğüne dikkati çekti.

Yaz günlerinde özellikle fayda-
lanabilecek nadir vitaminlerden 
birinin de D vitamini olduğunu an-
latan Bircan, “Besinlerden alınma-

sının yanı sıra, bu vitamini diğer 
vitaminlerden ayıran şey güneş 
ışığında aktifleşmesidir. Besinler-
le alınan D vitamini ‘Provitamin-D’ 
şeklindedir, bu pasif haldeki D vi-
tamini demektir. Aktifleşmesi için 
gereken tek şey güneş ışığıdır. 
Özellikle çocukların kemik gelişi-
mi için; yeterli kalsiyumun vücuda 
alınmasının yanında D vitamini 
sayesinde kalsiyumun kemikle-
re geçişinin sağlanması gerekir” 

diye konuştu.

d vitamiNi eKSiKLiĞi 
SaĞLıK PrObLemLeriNe 
yOL açar

D vitamininin kalsiyum ve fosfo-
run sindirim yollarında kullanımı 
ve emilimi ile özellikle çocuklarda 
büyüme için gerekli olan vitamin-
lerin başında geldiğini vurgula-
yan Bircan, D vitamini eksikliğinin 

bu vitamini diğer vitaminlerden ayıran şey güneş 
ışığında aktifleşmesidir. Besinlerle alınan D vitamini 

‘Provitamin-D’ şeklindedir, bu pasif haldeki D 
vitamini demektir. Aktifleşmesi için gereken tek şey 
güneş ışığıdır. Özellikle çocukların kemik gelişimi 

için; yeterli kalsiyumun vücuda alınmasının yanında 
D vitamini sayesinde kalsiyumun kemiklere geçişinin 

sağlanması gerekir.
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yetişkinlerde “Osteomalazi”, ço-
cuklarda ise “Raşitizm” hastalığı-
na neden olduğunu bildirdi.

D Vitaminin eksikliğini önlemek 
için güneşten yeteri kadar fayda-
lanmanın ve D vitamini içeren gı-
daların tüketiminin büyük önem 
taşıdığını bildiren Bircan, tüm 
önlemlere karşı D vitamini eksik-
liğinin birçok ülkede, yaşlılık dö-
nemlerinde ortaya çıkarak önemli 
sağlık sorunlarına yol açtığını kay-
detti.

bircan, d vitamininin genel etki-
lerini aşağıdaki gibi sıraladı:

• Kas zayıflığına karşı korur.
• Kalsiyum emilimini artırarak 
kemiklerin oluşumu ve gelişimine 
katkı sağlar.
• Kalp atışının düzenlenmesinde 
etkilidir.
• Tiroit fonksiyonları ve kan pıhtı-
laşması için gereklidir.
• Kemik erimesine yol açan hor-

monun salgılanmasını önler.
Günlük D vitamini gereksiniminin 
kollar, bacaklar ve yüzün 20 daki-
ka gün ışığına maruz kalmasıyla 
karşılanabileceğinin altını çizen 
Bircan, gerekli güneş ışığı mikta-
rının kişinin yaşı, deri rengi, ma-
ruziyet süresi ve varsa diğer tıbbi 
sorunlara göre değiştiğini dile ge-
tirdi.

Bircan, sisli havaların sık olduğu 

bölgeler, fabrika dumanları veya 
araba egzozları ile aşırı kirlenen 
havanın solunduğu alanlar ve ka-
palı giyim tarzı tercihinin yeterli D 
vitamini oluşumunu engellediğini 
ifade etti.

güNeşteN
faydaLaNmaK gereKir

“D vitaminin deride yapımı, yaşla 
giderek azalır” diyen Bircan, deri 
rengi koyu olan kişilerde, yeterli D 
vitamininin deride oluşması için, 
özellikle kış aylarında uzun süreli 
gün ışığına gereksinimleri olduğu-
na vurgu yaptı.

Güneş koruyucu (faktör 20 ve 
fazlası) kullananların derisinde 
D vitamini oluşmadığını vurgula-
yan Bircan, “Ancak güneşe uzun 
süre maruziyet deri kanseri riskini 
de artırdığını unutmamalıyız. Bu 
durumda hem yetişkinlerin hem 
çocukların yaz günlerinde (10.00-
15.00 saatleri dışında) hafif bir ko-
ruyucuyla, 20-30 dakika dahi olsa 
güneşten faydalanması gerekir” Bazı gıdalarda (yağlı balıklar, balık yağı, 

yumurta) D vitamini doğal olarak bulunur. 
Ayrıca, tereyağı, süt, yulaf, tatlı patates, yumurta 
sarısı, sıvı yağlar, karaciğer, özellikle yağlı olan 
tuzlu su (deniz) balıklarından somon, sardunya 

ve ton balığında bulunur. Bitkilerden maydanoz, 
ısırgan otu, yoncada mevcuttur. Bazı ülkelerde 

süt ve süt ürünleri, ekmek, tahıllar D vitamini ile 
zenginleştirilmektedir. Ülkemizde henüz böyle bir 

uygulama yoktur.
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ifadelerini kullandı.

bazı gıdaLarda 
bULUNUr

D vitaminin diğer önemli bir 
kaynağının da gıdalar olduğu-
nu anlatan Bircan, şu bilgileri 
paylaştı: “Bazı gıdalarda (yağlı 
balıklar, balık yağı, yumurta) D 
vitamini doğal olarak bulunur. 
Ayrıca, tereyağı, süt, yulaf, tat-
lı patates, yumurta sarısı, sıvı 
yağlar, karaciğer, özellikle yağ-
lı olan tuzlu su (deniz) balıkla-
rından somon, sardunya ve ton 
balığında bulunur. Bitkilerden 
maydanoz, ısırgan otu, yoncada 
mevcuttur. Bazı ülkelerde süt ve 
süt ürünleri, ekmek, tahıllar D vi-
tamini ile zenginleştirilmektedir. 
Ülkemizde henüz böyle bir uy-
gulama yoktur.

İlaçların genel olarak D vitami-
nine negatif bir etkisi olmama-
sına karşın, kortizonlu ilaçlar, 
bazı kolesterol düşürücüler ve 
epilepsi tedavisinde kullanılan 
birkaç ilaç grubu D vitamini 
metabolizmasını bozarak emili-
mi azaltır. Ayrıca, karaciğer ve 
böbrekte, deriye gelen güneş 
ışını ile oluşan veya gıdalar yo-
luyla aldığımız D vitaminini etkin 
hale dönüştüren maddeler (en-
zimler) bulunur.” 

“Kronik karaciğer veya 
kronik böbrek hasta-
lığı olan kişilerde, 
bu maddeler ye-
terli miktarda bu-
lunmadığından, 
D vitamini etkin 
hale dönüşeme-
mekte ve eksiklik 
tablosu oluşmak-
tadır” diyen Bircan, 
sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Çölyak hastalığı, 
Crohn hastalığı ve kistik fibro-
zis olan kişilerde de D vitamini 
emilimi azalır. Bunun yanında 
midenin bir kısmının çıkarıldığı 

obezite ameliyatı (gastrik by-
pass) geçiren kişilerde D 
vitamini eksikliği göz-
lenebilir. Böyle du-
rumlarda D vitami-
ni tayini ve takibi 
yapılmalıdır.

D vitamini ek-
sikliği, az kal-
siyum ve fosfor 
a l ı n m a s ı n a 
bağlı olarak 
kemiklerde yu-
muşama, kemik 
ve diş yapısında 
bozulmalarla görü-
lür. Özellikle yeni do-
ğan bebeklerde (kemik 
yapılarının güçlenmesi için) 
doğumundan 3 yaşına kadar D 
vitamini kullanımını önerilir.
Erişkinlerde normal D vitamini 
düzeylerini sağlamak için gere-
ken D vitamini dozu 400- 800 IU 
olmalı. Eksikliğinde, bu miktar-
da D vitamini içeren bir takvi-
yenin alınması yeterli olacaktır. 
Bebekler ve çocuklar için verilen 
multivitaminlerin çoğuna da D 
vitamini eklenmektedir. Ülke-
mizde bebekler için sadece D 
vitamini içeren damlalar bulun-
maktadır.”

güneşe uzun süre 
maruziyet deri kanseri 
riskini de artırdığını 
unutmamalıyız. Bu 
durumda hem yetişkinlerin 
hem çocukların yaz 
günlerinde (10.00-15.00 
saatleri dışında) hafif 
bir koruyucuyla, 20-30 
dakika dahi olsa güneşten 
faydalanması gerekir.
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Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde ayaktan hastalara 
poliklinik hizmeti verilmektedir. Hastanemiz Psikiyatri Polikliniği’nde 
psikiyatri uzmanlarımız Dr. Nüket Pamukçu, Yrd. Doç. Dr. Bülent Çekem ve 
Dr. Duygu Erdoğdu ile psikologlarımız Uzm. Melis Süyür, Melisa Özturan 
ve Uzm. Gökçe Dertli görev yapmaktadır. 

SiKiyatri Polikliniğimizde tüm 
psikiyatrik bozuklukların (depres-
yon, panik bozukluk, obsesif kom-
pulsif bozukluk, sosyal fobi, şizof-
reni, bipolar bozukluk, cinsel işlev 

bozuklukları vb) tedavileri yapılmaktadır. 
İlaç tedavilerinin yanı sıra terapi konusun-
da da, deneyimli hekimlerimizce hastalara 

destekleyici yaklaşımlarda bulunulmakta-
dır. Hastalıklar dışında psikiyatri ile ilgili bir-
çok konuda hastalara ve hasta yakınlarına 
danışmanlık hizmeti de verilmektedir.
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Psikiyatri 
Polikliniği’nin ayaktan tedavilerde, Sosyal 
Güvenlik Kurumları ile anlaşması bulun-
maktadır. 

P

Telefon:

0.342.211 50 00 (5349 - 5350)  

Randevu:

444 4 765

e – randevu:

www.sankotip.com

Psikiyatri
    Polikliniği
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dr. Nüket PamUKçU

1971 yılında Gaziantep’te doğan Dr. Nüket Pamukçu, 1994 yılında Gazi 
Üniversitesi’nden mezun oldu,  2000 yılında da yine aynı üniversiteden Psi-
kiyatri Uzmanlığı aldı. 

Dr. Pamukçu’nun Analitik Yönelimci Bireysel Psikoterapi, Kısa Psikoterapi-
ler, Etkileşim Grup Terapileri, Ergen Psikoterapiler ile ilgili kurslardan alın-
mış sertifikaları vardır. 2000 yılından bu yana hastanemizde görev yapan 
Dr. Pamukçu evli ve 2 çocuk annesidir.

yrd. doç. dr. bülent çeKem

1972 Gaziantep doğumlu olan Yrd. Doç. Dr. Bülent Çekem, 1997 yılında 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 1999-2004 yılları ara-
sında Malatya İnönü Üniversitesi’nde Psikiyatri ihtisasını tamamladı. 
2001 yılından bu yana Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde Psikiyatri Uzma-
nı olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Çekem, 2015 yılında Gaziantep SAN-
KO Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak akademik kariyerini 
sürdürmektedir.
2007 yılında Cinsel Terapi eğitimini tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Çekem, Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi bünyesinde ve kurum dışında pek çok dernek 
ile ortaklaşa sosyal sorumluluk projelerinde sunumlar yapmıştır. Meditatif 
çalışmalara katılmakta olup, sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. 
Evli, 2 erkek çocuk babası olan Yrd. Doç. Dr. Çekem, iyi düzeyde İngilizce 
bilmektedir.

dr. duygu erdOĞdU

dr. duygu Erdoğdu, 1976 yılında Almanya’da doğdu. İlköğrenimini 
İstanbul’da tamamlayan Dr. Erdoğdu, orta ve lise öğrenimini Gaziantep 
Merkez Anadolu Lisesi’nde 1994 yılında tamamladı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olan Dr. Er-
doğdu, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk 
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine 
başladı, 2008 yılında ihtisasını tamamladı. İhtisası süresince Kognitif Dav-
ranışçı Terapi (2 yıl, süpervizyonlu), Analitik Yönelimli Terapi (5 yıl) ve Oyun 
Terapisi (1 yıl) dahil olmak üzere birçok eğitime katıldı. 2008-2010 yılları 
arasında Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi 
hizmet görevini yaptı.
2010-2011 yılları arasında İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi’nde,  2011-2015 yılları arasında İstanbul Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. Erdoğdu, Mart 2015 itibariyle 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde hastalarını kabul etmeye başladı.
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Uzm. melisa öztUraN

1990 Gaziantep doğumlu Melisa Özturan, çok küçük yaşlarda Amerika’nın 
Ohio Columbus Eyaleti’nde yaşamaya başladı.
Chapman Elemantry (Village Academy)’de ilköğretim ve lise eğitimi aldı. 
Village Academy’deki lise eğitimini “Magma Cum Laude” yüksek derece-
siyle bitirdi.
2008 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nde üniversite eğitimine başla-
dı. 2012 yılında Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında Ankara’da 
Panadost’dan Panik Atak ve Anksiyete eğitim sertifikasını, 2012 yılında Gir-
ne Amerikan Üniversitesi’nden engelli çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalar-
dan dolayı teşekkür belgesi aldı.
“Ne Pozitif Psikoterapide Denge” modeli çalışma grubunda sosyal içerikli 
organizasyonlara katıldı. 

Uzm. meLiS Süyür, 1989 yılın-
da Gaziantep’te doğdu. Lise eği-
timini 2004-2008 yılları arasında 
Gaziantep Kolej Vakfı’nda bölüm 
birincisi olarak tamamlayan Sü-
yür, 2008-2013 yılında T.C Malte-
pe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Psikoloji Bölümünü yüksek 
onur derecesiyle bitirmiştir.
Lisans öğrenimi sırasında, 2011-
2013 yılları arasında Vehbi Koç 
Amerikan Hastanesi‘nde Asistan 
Psikolog olarak staj yapmıştır. 
2008-2013 lisans öğrenimi sıra-
sında birçok sosyal sorumluluk 
projesinde gönüllü olarak yer 
almıştır. 2012-2013 yılları arasın-
da Erenköy Ruh ve Sinir Has-
talıkları Hastanesi’nde stajyer 
psikolog olarak çalışmıştır. 2013 
yılında Neşe Erberk Joyfull House 
Ataşehir’de Asistan Psikolog ola-
rak görev almıştır.
Gaziantep Üniversitesi’nde Psi-
kolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Bölümü, Master programını onur 
derecesiyle tamamlamış, “Uz-
man Psikolog” unvanını almaya 
hak kazanmıştır. Lisans ve yüksek 
lisans eğitimi boyunca travma ve 
çocuk psikolojisi üzerine birçok 
seminere katılmış, sunumlarını 
gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans 
eğitimi sırasında, güz dönemi bo-
yunca süpervizyon olmak üzere 
“Aile ve Çift Terapisi” eğitimini 
başarıyla tamamlamıştır. 
Ağustos 2013 yılından bu yana 
Özel Sanko Hastanesi’nde uz-

man psikolog olarak görev alan 
Süyür, 2014-2015 güz dönemin-
de, Sanko Üniversitesi’nde ‘’Psi-
kolojiye Giriş’’ adlı derse dönem 
boyunca, öğretim görevlisi olarak 
görev almıştır.
Mesleki ilgi alanları arasında 
çocukluk ve ergenlik dönemi 
ruhsal sorunları, çocuk ve ergen-
lerde dikkat eksikliği ve hiperak-
tivite bozukluğu, disleksi (Öğren-
me Güçlüğü) ihmal ve istismara 
uğramış çocuklar, yetişkinler, 
sınav kaygısı, okul başarısı, dep-
resyon, anksiyete, OKB, Panik 
Atak, yas, kayıp; ayrıca Aile Da-
nışmanlığı, Evlilik Terapisti (evlilik 
problemleri, çatışmalar, ilişkiler).
Uzman Psikolog Melis Süyür, 
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Ki-
şilik Envanteri), Gessel Zihinsel 
Gelişim Testi, Frostig Görsel Algı 
Testi,  Metropolitan Okul Olgunlu-
ğu Testi, Denver Gelişimsel Tara-
ma Testi, d2 Dikkat testi, Goode-
nough Harris Resim Çizme Testi, 
Agte (Ankara Gelişim Tarama 
Envanteri) gibi birçok klinik ölçek 
ve envanterini uygulayabilmekte-
dir.
Süyür’ün katıldığı kurs ve eği-
timler; (YA-PA) Çoklu Zekâ ve 
Sınıflandırma Kuramlarının Eği-
time Yansıması “Mrs. Emily Boys 
Stevenson” (2010), (YA-PA) Öğ-
retmenler İçin Öğretme ve Öğ-
renme Metodları Eğitim Semineri 
“Mrs. Sue Briggs” (2010), (YA-PA) 
Sınıftaki Üstün’ler Bireysel Farklı-

lıklara Göre Eğitimde Maksimum 
Verimlilik Uygulama Örnekleri 
‘’ Mrs. Emily Boys Stevenson’’ 
(2010), (YA-PA) Müzik ve Ritim 
Algısı, Çocuk Şarkıları Öğretim 
Yöntemleri “Yrd. Doç. Ercan Mer-
toğlu” (2010), (YA-PA) Gardner’ın 
Çoklu Zeka Yöntemi Uygulama-
ları ve Bireysel Farklılıklara Göre 
Çoklu Zeka İle Bloom’un Takso-
nomisi “Mrs. Emily Boys Steven-
son” (2010),  T.C Maltepe Üni-
versitesi tarafından düzenlenen 
III. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları 
Öğrenci Sempozyumu: Çocuklar-
la Birlikte II ‘ye sözel bildiri ile ka-
tılım (16- 17 Mayıs 2012), “Travma 
Geçiren Çocuklara Müdahale” 
Eğitimi Sertifikası “Yrd. Doç. Dr. 
Nalan Linda Fraim” (15-16 Aralık 
2012), Okul Penceresine Yansı-
yanlar: “Çocuk, Ergen Depres-
yonu ve Okuldaki Görünümleri” 
Sempozyumu sertifikası Prof. Dr. 
Mehmet Sungur – Neslihan Zab-
cı” (12 Ocak 2013)

uzm. Melis Süyür 
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Uzm. gökçe tuğsuz dertLi

Uzm. göKçe Tuğsuz Dertli, 1988 yılında Gaziantep’te doğdu. Lise eğiti-
mini Gaziantep Özel Sanko Okulları’nda tamamlayan Dertli, 2006 – 2011 
yılları arasında İstanbul Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans 
eğitimi, 2012-2013 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi “Uygulamalı 
Psikoloji” yüksek lisans eğitimini tamamlayarak “Uzman psikolog” unvanı 
aldı.
Lisans eğitimi sırasında zorunlu stajını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nde yapan Dertli,  lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca birçok 
sosyal sorumluluk projelerinde ve çalışmalarında yer aldı. 
2008 - 2009 yıllarında Özel Dragos Acıbadem Huzurevi’nde stajyer psikolog 
olarak çalışan ve Alzheimer, Demans gibi yaşlılıkta gelişebilecek sorun-
larını inceleyen Dertli, 2009 - 2010 yılları arasında Kartal Koşuyolu Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde gönüllü psikolog olarak görev aldı. 2010 yılın-
da Fenerbahçe Çeçen Kampı’nda,  mülteci çocuklarıyla, travma ve çocuk 
psikolojisi üzerine gönüllü olarak çalışan Dertli, Eylül 2011 yılında Biliş-
sel Davranışçı Terapi Eğitimi’ni, Mayıs 2012’de Yeniden Sağlık ve Eğitim 
Derneği’nden 250 saat teorik, 50 saat süpervizyon olmak üzere” Entegreatif 
Aile ve Çift Terapisi” eğitimini başarıyla tamamladı.
2011 yılında ‘’7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’’ne, 2012 yılın-
da Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen ‘’17. Ulusal Psikoloji Kongresi’’ne 
katılarak, sertifikalarını alan Dertli, yüksek lisans eğitimi sırasında Fatih Be-
lediyesi Silivrikapı Umut Evi’nde psikolog olarak görev yaptı.
Hastanemizde Uzman Psikolog olarak hasta kabulüne başlayan Dertli’nin 
mesleki ilgi alanları arasından bazıları, çocuk ve ergenlerde dikkat eksik-
liği, hiperaktivite, özgül öğrenme güçlüğü, sosyal fobi, sınav kaygısı, okul 
başarısı, erişkinlikte gelişebilecek ruhsal sorunlar; ayrıca depresyon, ank-
siyete, OKB, panik atak, fobiler, bilişsel ve davranışçı terapi uygulamaları, 
aile ve aile içi çatışmalar, boşanma, kayıp, yas ve çift terapileridir.
Gökçe Tuğsuz Dertli, WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi), Ankara 
Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Alıcı Dil Testi, Gessel Zihinsel Gelişim 
Testi, Bender- Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Goodenough Harris Resim 
Çizme Testi),  Porteus Zeka Testi ve birçok klinik ölçek ve envanterlerini 
uygulayabilmektedir.

2013 yılında 300 saat teorik, 30 saat süpervizyon ve120 saat uygulama ol-
mak üzere 450 saatlik “Aile Danışmanlığı Eğitimi”ni başarıyla tamamladı, 
“İçimizdeki Sinirleri Asmak”, “PDR ve Psikoloji” Kongrelerine katıldı.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi’nde yatarak tedavi 
gören hastalarla ilgilenen Özturan, 2013 yazında Amerika’da Village Aca-
demy Development’ta stajını tamamlayarak, gelişme dönemindeki çocuk-
larla ilgili gözlemlerde bulundu, özel bir klinikte psikiyatri alanında çalış-
malar yaptı. İstanbul Psikoloji Enstitüsü’nde MMPI Kişilik Testi ve WSCR 
(Çocuk IQ Testi) eğitimi aldı. Kıbrıs’ta yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Özturan, Eylül 2013 tarihinden bu yana Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Psi-
kiyatri Kliniği’nde Psikolog olarak hizmet vermektedir.



üçüK yaşlarda tek böb-
reği olduğunu öğrenen 
Nuray Arçam (34), ara-
dan geçen süreçte ha-

yatını bu şekilde devam ettirdi. 
Arçam, 3 yıl önce tekrar rahat-
sızlandığında, doktorlar yüksek 
tansiyon ve sonucunda böbrek 
yetmezliği teşhisi koydular.

Böbrek hastası olduktan sonra 
psikolojisinin bozulduğunu be-
lirten Arçam, yaşadığı zorlukları 
şöyle anlattı: “Bir pamuk ipliğine 
bağlıydım. Dokunsalar ağlıyor-
dum. İşyerinde beni her zaman 
idare ettiler ama sorunlar yaşa-

dım. 7 kardeşiz ve sadece ben-
de böbrek yetmezliği var. Son 1 
ay artık ilaçlar da etki etmemeye 
başlayınca doktorum ya diyalize 
girmem ya da nakil olmam gerek-
tiğini söyledi.”

Durumu ailesiyle paylaştığını ve 
annesinin kendisine büyük bir 
güç verdiğini ifade eden Arçam, 
“Annem ‘ağlama, üzülme hangi-
mizin dokuları uyarsa böbreğimi-
zi veririz’ dedi. Bunun üzerine 
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Hastanemiz Organ nakil Merkezi’nde gerçekleştirilen başarılı organ nakilleriyle hastalar 
sağlıklarına kavuşuyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan 3 çocuk annesi Nuray Arçam da 

dokuları tutan annesinden nakledilen böbrekle yeniden hayata gülümsemeye başladı.

Kızına
ikinci kez can verdi

k Arçam: “Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde nakil 
yaptırmaya karar verdim. Doç. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu’nun 
yaptığı başarılı nakilleri duyduktan sonra başka bir yere 
gitmeyi hiç düşünmedim. Çok doğru bir karar verdiğimi 
ameliyat sonrası bir kez daha gördüm. Sanki ameliyata 

hiç girmemiş gibiyim. Diyaliz bile ameliyattan daha zordu. 
Ameliyat sonrası doktorum böbreğin çok iyi çalışıyor 

dediğinde ise çok sevindim, hatta sevinçten ağladım.” dedi.



Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gittik. 
Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra 
dokular uyuştuğunu öğrendiğim-
de çok sevindim” sözleriyle duy-
gularını paylaştı.  

Arçam, nakil süreciyle ilgili şun-
ları kaydetti: “Dokuların tuttuğunu 
öğrendikten sonra, daha önceden 
internetten araştırdığım ve web 
sayfasındaki başarılı organ nakli 
haberlerini okuduğum Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nde nakil 
yaptırmaya karar verdim. Doç. 
Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu’nun yaptığı 
başarılı nakilleri duyduktan son-
ra başka bir yere gitmeyi hiç dü-
şünmedim. Çok doğru bir karar 
verdiğimi ameliyat sonrası bir kez 
daha gördüm. Sanki ameliyata 
hiç girmemiş gibiyim. Diyaliz bile 
ameliyattan daha zordu. Ameliyat 
sonrası doktorum böbreğin çok iyi 
çalışıyor dediğinde ise çok sevin-
dim, hatta sevinçten ağladım.

Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’ne, Doç. Dr. Fatih 
Yüzbaşıoğlu’na, hemşirelere ve 
bütün çalışanlara çok teşekkür 
ederim. Söyleyecek söz bulamı-
yorum. Benim tekrar hayata dön-
memde çok büyük katkıları var. 
Kahramanmaraş’ta da böyle bir 
hastane hizmet vermeye başlar 
inşallah. İnsan ancak başına ge-
lince anlıyor, ben de organ bağışı-
nın önemini ihtiyacım olduğunda 
anladım. Artık herkesten organ 
bağışında bulunmalarını istiyo-
rum. Dokusu tutan herkes, hiç dü-
şünmeden başka birinin hayatını 
kurtarabilir.” 

aNNe döNe KUrt: “herKeS 
OrgaN baĞışıNda 
bULUNSUN”

Hiç düşünmeden kızına böbreği-
ni veren fedakar anne Döne Kurt 
(57) ise “Kızım eve gelip durumu-
nu bize anlattığında onun üzülüp 
ağlamasına dayanamadım. ‘Be-
nim ya da kardeşlerinden hangi-
mizin dokuları uyuyorsa böbreği-
mizi veririz’ dedim” sözleriyle bir 

annenin kaç yaşında olursa olsun 
evladı için elinden geleni yapaca-
ğını gösteriyor. 

İş yerinden izin alarak, hemen 
hastaneye gittiklerini ve tetkikler 
sonucu dokuların uyuştuğunu öğ-
rendiklerinde büyük bir sevinç ya-
şadıklarını anımsatan Kurt, şunları 
söyledi: “Gönlümle, rızamla böb-
reğimi kızıma verdim. Zaten ame-
liyatım kapalı yöntemle gerçekleş-
tirildi ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. 
Doç. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu’ndan 
ve bu hastaneyi yaptıranlardan 
Allahım binlerce kez razı olsun. 
Her şey çok iyi geçti. Şimdi iki-
miz de sağlıklıyız. Çok mutluyum, 
sevinçten ağlıyorum. Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nin hemşi-
relerinden, bütün çalışanlarından 
çok memnunum. Hepsinden Allah 
razı olsun. Herkes organ bağı-
şında bulunsun. Ölürsem bütün 
organlarımı alıp ihtiyacı olanlara 
versinler.” 

dONör SayıSı her
geçeN güN artıyOr

Hastanemiz Genel Müdürü Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım, anne kızın bu 
sevinci karşısında, “Organ bağı-
şı sayesinde bir anne kızın daha 
mutluluğunu paylaşmak bize na-
sip oldu. Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi olarak yaşadığımız bu 

mutlulukların sayısının artması, 
en büyük gururumuzdur” dedi.

Organ Nakli Merkezi Sorumlu He-
kimi Doç. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu 
da “Yapılan nakillerle ve sağlığı-
na kavuşan hastalarla sesimizi 
sadece Gaziantep’te değil, ülke-
mizin farklı köşelerinde duyurma-
ya devam edeceğiz. Artık organ 
bağışçıları uyguladığımız kapalı 
yöntemle ameliyata daha sıcak 
bakıyorlar. Ve donör sayımız her 
geçen gün artıyor” şeklinde ko-
nuştu.

51w w w . s a n k o t i p . c o m

Kurt: “Doç. Dr. Fatih 
Yüzbaşıoğlu’ndan ve bu 

hastaneyi yaptıranlardan 
Allahım binlerce kez razı 

olsun. Her şey çok iyi geçti. 
Şimdi ikimiz de sağlıklıyız. 

Çok mutluyum, sevinçten 
ağlıyorum. Özel Sani 

Konukoğlu Hastanesi’nin 
hemşirelerinden, bütün 

çalışanlarından çok 
memnunum. Hepsinden 
Allah razı olsun. Herkes 

organ bağışında bulunsun. 
Ölürsem bütün organlarımı 

alıp ihtiyacı olanlara 
versinler.” dedi.



örOLOji Uzmanı Dr. 
Deniz Yücel, alzheimer 
hastalığının en sık baş-
lama biçiminin unutkan-

lık olduğunu belirterek, ‘’Hastalığı 
tamamen ortadan kaldıracak bir 
tedavi ne yazık ki yok. Ancak belli 
bir süre ilerleme hızını durdura-
cak ya da yavaşlatacak bazı yeni 
tedavi olanakları bulunmaktadır’’ 
dedi.

Alzheimer hastalığının beynin dü-
şünce ve algılamasını etkileyen 
nörodejeneratif hastalıkların en 
sık görüleni ve “bunama” da de-
nilen demans tablosunun da en 
sık nedeni olduğunu anlatan Dr. 
Yücel, şunları kaydetti: ‘’Bunama 
bir insanda zihinsel işlev alanla-
rından en az ikisinin bozulma-
sıdır. Bu bozulmanın o zihinsel 
alanların daha önceki düzeyleri-
ne kıyasla anlamlı bir kötüleşme 
ifade etmesi ve günlük yaşamı 
etkileyecek kadar ağır düzeyde 
olmasıdır. Bu üç şart bir araya 
geldiğinde biz o kişide bir buna-
ma tablosunun olduğuna karar 
veriyoruz.”

SıKLıKLa görüLüyOr

Bunamanın bir durumu tarif etti-
ğini alzheimer hastalığının ise bu 
durumu oluşturan en sık neden 
olduğunu ifade eden Dr. Yücel,  
bu hastalığın genellikle yaşlılıkta 
ortaya çıktığını,  65 yaşın üzerinde 
10 kişiden birinde ve 85 yaşın üze-
rinde iki kişiden birinde görüldü-
ğünü, dünyada 20 milyona yakın 

alzheimer hastası bulunduğunu 
bildirdi.

Alzheimer hastalığının en sık 
başlama biçiminin unutkanlık ol-
duğunun altını çizen Dr. Yücel, 
şu bilgileri verdi: “Bu son dere-
ce sinsi ilerleyen bir unutkanlık, 
genellikle ne zaman başladığı 
tam olarak fark edilmez. Eşyala-
rını koyduğu yerde bulamamak, 
söylediği şeyleri unutmak, sık sık 
aynı şeyleri sorma, her seferinde 
ilk kez soruyormuş gibi davran-
ma, son zamanlarda yaşananla-
rın yapılanların unutulması ancak 
eskilerin unutulmaması. Zamanla 
beynin diğer zihinsel işlevlerinde 
de bozulma ortaya çıkar.”

Alzheimer hastalığının yavaş iler-
leyen, ancak zaman içinde gün-

lük yaşamı etkileyerek hastayı 
geri dönüşsüz bir şekilde bakıma 
muhtaç bıraktığına vurgu yapan 
Dr. Yücel, bu hastalığın genetik 
ve çevresel faktörlerin karmaşık 
bir etkileşimi sonucu ortaya çıkan 
kompleks nörolojik hastalıklar-
dan olduğunu söyledi.

riSK faKtörLeri

Dr. Yücel, alzheimer hastalığının 
risk faktörlerini  “Yaş, kadın cinsi-
yeti, düşük eğitim, ailede demans 
öyküsü, genetik etkenler, bilinç 
kayıplı kafa travması, down send-
romu, majör depresyon öyküsü, 
vasküler olaylar, plazma homo-
sistein düzeyi, küçük kafa çevresi, 
hipotiroidi, bazı toksik ve zararlı 
durumlara maruz kalmadır” ola-
rak sıraladı.
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“Alzheimer’ın en sık başlama 
biçimi unutkanlıktır”

n
Halka açık konferanslar kapsamında Nöroloji Uzmanı Dr. Deniz Yücel tarafından  

“Bunama ve Alzheimer” konusu anlatıldı.
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tedaviNiN yaNı Sıra 
özeNLi baKım gereKiyOr

‘’Alzheimer hastalığını tamamen 
ortadan kaldıracak bir tedavi ne 
yazık ki bugün için yoktur. Ancak 
belli bir süre hastalığın ilerleme 
hızını durduracak ya da yavaşla-
tacak bazı yeni tedavi olanakları 
bulunmaktadır” diyen Dr. Yücel, 
bu ilaçların hastalığın bazı belirti-
lerini hafifleterek, hastanın yaşam 
kalitesini koruduğunu ve kendine 
daha uzun süre bakabilmesini 
sağladığına dikkati çekti.
 
Alzheimer hastaları için ilaç te-
davilerinin yanı sıra özenli bir 
bakımın da önemine değinen Dr. 
Yücel, hastalık ilerledikçe günlük 
yaşamda daha fazla yardım ve 

güvenlik ihtiyacı doğduğunu an-
lattı. 

Dr. Yücel,  ‘’Bu aşamada gündüz 
bakım evleri, Alzheimer dernekle-

ri ve sivil toplum örgütlerinin öne-
mi büyüktür. Bu örgütlerin çoğal-
ması da farkındalık yaratmakla 
gerçekleşecektir” diyerek, sunu-
munu bitirdi.

OPLaNtıNıN ama-
cı; Sağlık Bakanlığı 
merkez ve taşra teşki-
latları bürokratları ile 

özel sağlık sektörü temsilcilerini 
bir araya getirerek, bölgelerde 
mevzuatın farklı yorumlanması-
nın önüne geçilip, ortak bir dil 
kullanımını sağlamak olarak 
açıklandı. 

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer Faruk Erbay, 
Ruhsatlandırma Daire Başkanı 
Mustafa Ferat, Mevzuat Daire 
Başkanı Süleyman Hafız Kapan,  
Genel Sekreter Serap Uluırmak, 

Mimar Arzu Aydın soruları ce-
vaplandırdılar.

Toplantıya, Özel Hastaneler 
Platformu Derneği ve ASİD Yö-
netim Kurulu Üyeleri, İl Sağlık 
Müdürleri ve temsilcileri ile Ga-

ziantep, Adana,  Mersin,  Osma-
niye, Kilis, Hatay, Kahraman-
maraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve 
Malatya illerinde faaliyet göste-
ren özel hastaneler ve tıp mer-
kezlerinden çok sayıda temsilci 
katıldı.

Bölge İstişare Toplantıları’nın dördüncüsü, Özel Hastaneler Platformu Derneği ve 
Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) işbirliği ve ev sahipliğinde Hastanemiz 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

t

Bölge İstişare Toplantıları’nın 
4.’sü Gaziantep’te gerçekleştirildi
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zeL Sani Konukoğ-
lu Hastanesi Toplantı 
Salonu’nda düzenle-
nen sempozyumda 
Çocuk İstismarını ve 

İhmalini Önleme Derneği Başka-
nı Çocuk Psikiyatri Uzmanı Prof. 
Dr. Bahar Gökler “Çocuğun Geli-
şimini Etkileyen Riskler” ve “İstis-
mar Mağduru Çocukla İletişim”, 
Dernek Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Aysun Baransel Isır “Çocuk İhma-
li ve İstismarını Tanımak”, Avukat 
Hatice Kaynak “İstismar Mağdu-
ru Çocuğun Korunması” konula-
rında bilgiler verdiler. 

Sempozyumun moderatörlüğü-
nü yapan SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayşen Bayram SANKO 
Üniversitesi sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında düzenlenen 
bu sempozyumun amacının Tıp 
Fakültesi öğrencileri ve diğer 
katılımcıları çocuk ihmal ve istis-

marı konusunda bilgilendirmek 
olduğunu söyledi.

Sempozyumun açılış konuşma-
sını gerçekleştiren SANKO Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Sınav “Üniversitenin birinci vazi-
fesi eğitimdir, doğrudur. Ama tek 
vazifesi bu değildir. Üniversite bir 
medeniyetin üst aklıdır ve toplum-
da farkındalık yaratmak bir diğer 
önemli görevidir” dedi.

Prof. Dr. Sınav çocuk istismarı 
konusunda farkındalık yaratmak 
gerektiğine dikkati çekerek şöy-
le devam etti: “Bu proje bana ilk 
geldiğinde hiç tereddüt etmeden 
‘ne gerekiyorsa yapalım’ dedim. 
Çünkü bu toplumsal bir sorun 
ve hepimizin bu konuda elinden 
geleni yapması gerektiğini dü-
şünüyorum. SANKO Üniversitesi 
olarak bu projede yer aldığımız 
için çok mutluyum. Gönüllü ola-
rak bu işle ilgilenen konuşmacıla-

rımıza katılımlarından dolayı çok 
teşekkür ederim. Bu toplantının 
hepimiz için yararlı olmasını dili-
yorum.”

PrOf. dr. göKLer: 
“farKıNdaLıK 
OLUştUracaĞız”

Prof. Dr. Bahar Gökler konuş-
masına “Gaziantep’te SANKO 
Üniversitesi ile bu etkinliği ger-
çekleştirmek bana ve arkadaşla-
rıma büyük bir mutluluk veriyor. 
Bugün burada yapacağımız sem-
pozyumla ülkemizde bu konuda 
başlamış olan farkındalığı daha 
da ileriye taşıyacağız” sözleriyle 
başladı.

Çocuk ve ergenin gelişiminden 
söz eden Gökler, her gelişim ba-
samağının tutumlarla belirlenen 
geliştirici ve örseleyici öğeler ta-
şıyabileceğini; örseleyici tutumla-
rın çocuk ve ergenlerin sağlıklı 

ö

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği 
işbirliği ile “Çocuk İstismarının Farkında mıyız?” konulu sempozyum düzenlendi.

“Çocuk istismarının 
farkında mıyız?” 
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gelişimine ket vurarak, ihmal ve 
istismara yol açabileceğini belirt-
ti.

dOç. dr. ıSır: “çOcUKLar 
iStiSmar ediLiyOr”

Doç. Dr. Aysun Baransel Isır ise 
“Burada olmaktan, zincire bir hal-
ka daha eklemekten derneğimiz 
ve çocuklar adına memnuniyet 
duymaktayım”  diyerek başladığı 
konuşmasında, dünyada her 1 da-
kikada yaklaşık 500-600 çocuğun 
aile şiddetine maruz kaldığını, her 
1 saatte 6 çocuğun öldürülmek-
te olduğunu söyleyerek konunun 
önemini vurguladı.

Çocukların, yabancılardan daha 
fazla anne – baba ve öğretmenler 
gibi bakım veren kişiler tarafından 
istismar edildiğine dikkati çeken 
Doç. Dr. Isır, ülkemizde kız ve er-
kek çocukların istismara uğrama 
oranının birbirinden çok da farklı 
olmadığını, cinsel istismarın her 
sosyo – ekonomik düzeyde görü-
lebildiğini belirtti. 

Çocuk istismarının tanınması, 
türleri konusunda açıklamalar 
yapan Doç. Dr. Isır, ailelerin eği-
tilmesi yanında çocukla çalışan 
uzmanların farkındalıklarının artı-
rılmasına ve bu konuda tıp, sosyal 
hizmetler ve hukukun birlikte, bü-
tüncül olarak çocuğu ele alması-
nın gerekliliğini vurguladı. 

Doç. Dr. Baransel Isır sözlerini 
“Çocuklarımız için dileğimiz, be-
den ve ruh sağlığı yerinde kendi 
ayakları üzerinde durabilen birey-
ler yetiştirmek” şeklinde tamam-
ladı.

KayNaK: “çOcUK haKLarı 
geLişmeLi”

Avukat Hatice Kaynak “İstismar 
Mağduru Çocuğun Korunması” 
konulu yaptığı sunumda,  çocu-
ğun ve çocukluğun bir dönem 
olarak kabul edilmesinin ancak 
yeniçağda kabul gördüğünü, ço-
cukları koruma konusunda aileye 

müdahalenin ise yüzyılın başların-
da reddedildiğini,  ancak I. Dünya 
Savaşı sonrasında çocuk hakla-
rının kabul ve gelişmesiyle müm-
kün olduğunu vurguladı.

Çocuk haklarının temelinin  “Ço-
cuğun yüksek yararı “ olduğunu 
belirten Kaynak; yüksek yararın 
öncelikle çocuğun yaşama ve 
sağlıklı gelişme hakkının korun-
ması olduğunu, bu korunurken 
çocuğa eşit, adil ve katılımını sağ-
layan biçimde davranılmasının 
zorunluluğundan bahsetti. 

Hukukun çocuğu koruyabilmesi 
için; kamu makamlarının istismar 
ve korunma ihtiyacından haber-
dar olması gerektiğini, bunun da 
yasalarda yer alan bildirim yü-
kümlülüğü ile düzlendiğini, her 
vatandaşın, kamu görevlisinin ve 
sağlık çalışanlarının öğrendikleri, 
fark ettikleri suçu ve koruma ihti-
yacını bildirmek zorunda olduğu-
nu söyledi. 

Bu süreçte; çocuğun sistem içinde 
yeniden örselenmemesi için eti-
ketlenmemesi, damgalanmaması 
ve gizliliğin önemini vurgulayan 
Kaynak, bu konuda çocukla ileti-
şime geçen herkesin ve medyanın 
duyarlı olması gerektiğini söyledi. 

PrOf. dr. göKLer: 
“çOcUĞa yaKLaşım 
öNemLi”

Prof. Dr. Bahar Gökler “İstismar 

Mağduru Çocukla İletişim” konu-
sunda da bilgiler paylaştı. Prof. 
Dr. Gökler Çocuk istismar ve ih-
malinde çocuğa yaklaşımın çok 
önemli olduğunu anımsatarak 
uygun olmayan yaklaşımların ço-
cuğun tekrar travmatize olmasına 
yol açtığını belirtti. 

Özellikle ilk görüşmenin mağdur 
için çocuk için çok önemli oldu-
ğunu belirten Gökler; çocukla 
görüşmede yaş ve gelişim dönem 
özelliklerinin dikkate alınmasının 
önemli olduğunu vurguladı. 

Çocuğun aile içi istismarı açıkla-
masının güçlüğüne değinen Gök-
ler; çocuğun bu konuda yüreklen-
dirici bir tutumla ele alınması ve 
beraberinde gizlilik ilkesine uyul-
masının gerektiğini belirtti.
Empati yapmanın çok önemli ol-
duğunu söyleyen Prof. Dr. Gökler 
çocuk ve ergenle görüşme ya-
parken onlarla empati kurmanın 
önemli olduğunu açıkladı. 

Sempozyumda konuşmacılar ço-
cuk ve ergenlerin gelişimsel özel-
liklerine özen gösteren onları uy-
gun iletişim yöntemleri ile ele alan 
bir tutumun gerekliliği yanında 
istismarın tanımı türleri ve genel 
özellikleri ve istismara hukuksal 
yaklaşım kapsamında bütüncül 
bir modelle ele alınmasının önemi 
vurgulandı.

Konuşmaların ardından katılımcı-
ların soruları cevaplandırıldı.



mOLeKüLer Tıpta Biyomü-
hendislik ve İnovasyon” ko-

nulu sempozyumun başkanlığını  
ve moderatörlüğünü SANKO Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyo-
kimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. İlker Saygılı, sekreterliğini ise 
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başka-
nı Doç. Dr. Zafer Çetin yaptı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın 
yaptığı açılış konuşmasında, SAN-
KO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
kuruluşu hakkında bilgiler verdi. 
Prof. Dr. Akkın, “Bu bizim ilk ulus-
lararası etkinliğimiz. Büyük bir he-
yecan içindeyiz. Tıp eğitiminde 20. 
yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken ça-
ğın gereklerine uygun bir eğitim 

modeli hazırladık ve uygulamaya 
başladık. İyi hekim yanında araş-
tırmacı kimliği olan bilim insanları 
da yetiştirmek istiyoruz. Tıp eği-
timi inovatif bir süreçtir ve bu sü-
reçte biz de yer almak istiyoruz” 
diyerek, sempozyumun başarılı 
geçmesi temennilerinde bulundu.

PrOf. dr. SıNav: “biLimSeL 
çaLışmaLara öNem 
veriyOrUz”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav ise konuşmasına 
“Ev sahipliğini yaptığımız ilk ulus-
lararası katılımlı bilimsel toplantı-
nın organizasyonunda özveri ile 
çalışan üniversitemiz personeline, 
başta toplantının müellifi Doç. Dr. 

Nezih Hekim, başkanı Doç. Dr. İl-
ker Saygılı, koordinatörü Bircan 
Günbulut ve diğer düzenleme ku-
rulu üyelerini tebrik ederim. Her 
türlü övgüyü hakediyorlar” sözle-
riyle başladı.

Prof. Dr. Sınav, “İnovasyon tarihi, 
insanlık tarihiyle beraber başla-
yan bir olgudur. Hayatımızı kolay-
laştıran, katma değer kazandıran, 
maddi değeri olan bir kavramdır” 
dedi.

“SANKO Üniversitesi olarak mis-
yonumuz gereği bilimsel çalış-
malarımızı henüz birinci yılımızda 
başlattık ve bütçemizde de buna 
ciddi bir pay ayırdık. Çünkü üni-
versite sayısının hızla artması 
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SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen “Tıpta İnovasyon Buluşmaları-1”  dizisinin 
ilk sempozyumunda, konusunda uzman, uluslararası başarılara sahip yerli ve yabancı 

birçok konuşmacı bir araya geldi.

Sanko Üniversitesi’nde 
uluslararası katılımlı bilimsel 

toplantı düzenlendi
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sürecinde biz kaliteyi nasıl arttıra-
bileceğimizin çalışmalarını yapı-
yoruz. İşte bu nedenle de daha bi-
rinci eğitim yılını doldurmadan bu 
tür bilimsel aktivitelerimizin ilkini 
gerçekleştirebilmiş olmak bizim 
için çok önemli. Bu çalışmalarımız 
artarak devam edecek” şeklinde 
konuşan Prof. Dr. Sınav’ın konuş-
masının ardından ilk günün otu-
rumlarına geçildi. 

SemPOzyUmUN
iLK güN OtUrUmLarı

İlk gün oturumlarında; COST Ak-
siyon Başkanı, Ulusal Bilimsel 
Araştırma Merkezi (NCRS) De-
mokritos”, (Atina) Nanobilim ve 
Nanoteknoloji Enstitüsü (INN) Mü-
dürü Prof. Dr. Chrys Chatgilialog-
lu “Biyomimetik Radikal Kimya”, 

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi 
(CNR) Organik Sentez ve Fotore-
aktivite Enstitüsü (ISOF) Kıdemli 
Araştırmacısı, LİPİNUTRAGEN 
Başkanı Prof. Dr. Carla Ferreri                           
“Moleküler tıpta gelişmeler ve Lİ-
PİNUTRAGEN”,

Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fi-
zik Bölümü, Öğretim Üyesi, DNA 
Hasarı ve Tamir Mekanizması La-
boratuvarı. Prof. Dr. Alexandros 
Georgakilas “’İnsan Hücre ve Do-
kularındaki Kümelenmiş DNA Lez-
yonlarının Tamiri ve İndüksiyonu”,

Ulusal Standartlar ve Teknoloji 
Enstitüsü (NIST) (USA); Biomole-
küler Ölçme Birimi Üyesi Prof. Dr. 
Miral Dizdaroğlu “Kanserde Oxi-

datif DNA Hasarı ve Onarımı’’ , 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı. Prof. Dr. Turgay İsbir 
“Kök Hücre Tedavisinde Güncel 
Yaklaşımlar”, 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülte-
si, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi.Prof. Dr. Tomris 
Özben “Oksidatif Stres, Antioksi-
danlar ve Apoptosis: Kanser Tera-
pisi Üzerine Etkisi”, 

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Haydar Bağış 
“Tıbbi Araştırmalarda Transgenik 
Hayvan Uygulamaları”,

Hacettepe Üniversitesi Fen Fa-
kültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya 
Anabilim Dalı. Prof. Dr. Emir Baki 
Denkbaş “Teşhis ve Tedavide Na-
noteknolojik Yaklaşımlar”,

Beykent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Nezih 
Hekim “Dönüşümsel Teknoloji ve 
İnovasyon’’,

Mainz johannes Gutenberg Üni-
versitesi Tıp Merkezi Dönüştü-
rülebilir Onkoloji Immünoterapi 
Geliştirme Merkezi (TRON) Yöne-
tici Yardımcısı. Dr. Mustafa Diken                          
“Immunoterapi” konusunda bilgi-
ler paylaştılar.         

iKiNci güNüN 
OtUrUmLarı

Sempozyumun ikinci günündeki 

oturumlarda ise Pittsburgh Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi; Pittsburgh Üniversitesi 
Kalp ve Damar Enstitüsü EECP 
Laboratuvarı Yöneticisi; SANKO 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (Rektör 
Danışmanı) Doç. Dr. Z. Özlem 
Soran “Koroner Arter Hastalığı ve 
Kalp Yetmezliğinde Yeni Bir Teda-
vi Şekli (EECP)”,

Gaziantep Üniversitesi  İletişim 
Fakültesi, Öğretim Üyesi Rektör 
Danışmanı / Uluslararası Tekno-
loji ve İnovasyon Politikaları Baş 
Editor & Genel Yayın Yönetmeni; 
OMICS: A Journal of İntegrative 
Biology Doç. Dr. Mehmet Vural 
Özdemir “Ar-Ge Fonlamasında 
İnovatif Yaklaşımlar”, 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Denkçe-
ken “Pelvik Lenf Nodlarının Fiber 
Probe Kullanılarak Tespiti”,
                           
DNA Hasarı ve Tamir Mekaniz-
ması Laboratuvarı, Atina Ulusal 
Teknik Üniversitesi Dr. Zaccheri-
na Nikitaki “Hücrelerdeki Küme-
lenmiş DNA Lezyonlarının Tespiti” 
konularında güncel bilgiler payla-
şımda bulundular.

Max Delbruck Moleküler Tıp Mer-
kezi (MDC), Berlin, Almanya Ber-
lin Medikal Sistemler Biyolojisi 
Enstitüsü (BIMSB) Doktora Sonra-
sı Araştırmacısı Dr. Oktay Kaplan 
ve RTA Laboratuvarları, Gebze- 
Kocaeli Dr. Osman Doluca Biyoin-
formatik ve CRISPR Cas/9 Sistemi 
konulu workshop düzenlediler.



NiverSite sınavı ön-
cesi Özel SANKO Koleji 
öğrencilerine üniversite 
eğitimi ile ilgili  sunum 
yapan SANKO Üniver-

sitesi yöneticileri, öğrencilerden 
büyük ilgi gördü.

Konuşmasına, öğrencilerle bir 
arada olmaktan duyduğu mut-
luluğu dile getirerek başlayan 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Sınav, 
“Sizlerin geçtiği bu dönemlerden 
geçtik. Sizleri çok iyi anlıyor ve 
yardımcı olmak istiyoruz. Ziya-
retimizin asıl sebebi de sizlere 
rehber olmak, dilediğiniz zaman 
bizleri ziyaret edebileceğinizi ha-
tırlatmaktır” dedi.

SANKO Üniversitesi hakkında 
bilgi veren, akademik kadro ve 
teknik altyapı açısından Türki-
ye standartlarının üzerinde bir 
üniversite kurdukların kaydeden 
Prof. Dr. Sınav,  “Şimdi diyeceksi-
niz ki; ‘17 yaşındayız. Hayatımızın 
geri kalanında yapacağımız mes-
leklerimizin seçimi ilgili neleri 
düşüneceğimiz gerektiğini nasıl 
bileceğiz.’ Haklısınız. Biz bunun 
için buradayız. Sırtınıza yüklenen 
yükü hafifletmek ve meslek seçi-
minizle ilgili bir bilinç oluşturma-
nıza yardımcı olmak istiyoruz”  
diye konuştu. 

PrOf. dr. SıNav: 
“KeNdiNizi taNıyıN”

Meslek seçimi konusunda öne-
rilerde bulunan Prof. Dr. Sınav, 
şöyle devam etti: “Öncelikle ken-
dinizi tanıyın. Kimim, yetenek-
lerim, hobilerim ne, ne yapmak 
beni mutlu eder? Sonra hayat 

nedir, neden yaşıyoruz diye sor-
gulayın kendinizi. Hayatı tanıyın. 
Kendinizi ve hayatı tanıdıktan 
sonra en son meslek seçiminize 
geçin. Hem yaparken zevk alaca-
ğınız, severek yapacağınız, hem 
de para kazdıracak bir mesleği 
seçmelisiniz. Eğer başarı istiyor-
sanız ya kimsenin yapamadığı, 
üretemediği bir şeyi üretip yapa-

caksınız, ya da başkalarının yap-
tığı şeyin en iyisini yapacaksınız.
SANKO Üniversitesi’ni kurarken 
en iyiyi hedefledik ve bu yolda da 
ilerliyoruz. Kuruluş bütçemizden 
çok ciddi bir miktarı yurtdışında 
başarılı olmuş Türk akademis-
yenlerin birikimlerinden üniver-
sitemizde yararlanmak için ayır-
dık. Her ay bir hocamızı, özellikle 
USA’da yaşayan hocalarımızı, 
dersler ve konferanslar vermek 
üzere üniversitemize davet ediyo-
ruz. Hatta bu akademisyenlerin 
bazılarını kısmi zamanlı olarak 
kadromuza kattık. Yılda dört kez 
2’şer hafta süreyle eğitim vermek 
üzere üniversitemize geliyorlar. 
Geri kalan zamanlarda da inter-
net ve video konferans gibi mo-
dern iletişim araçları kullanarak 
eğitimlerini sürdürüyorlar.” 

PrOf. dr. aKbayraK: 
“mOderN 
LabOratUvarımız var”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Nalan Akbayrak ise 
Özel SANKO Koleji öğrenci-
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ü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih 
Murat Akkın ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Akbayrak, Özel SANKO 

Koleji 12. Sınıf öğrencileriyle biraraya geldi.

Özel Sanko Koleji’ne ziyaret

Sınav: “Öncelikle 
kendinizi tanıyın. Kimim, 
yeteneklerim, hobilerim 

ne, ne yapmak beni mutlu 
eder? Sonra hayat nedir, 

neden yaşıyoruz diye 
sorgulayın kendinizi. 

Hayatı tanıyın. Kendinizi 
ve hayatı tanıdıktan sonra 
en son meslek seçiminize 

geçin. Hem yaparken 
zevk alacağınız, severek 

yapacağınız, hem de para 
kazdıracak bir mesleği 

seçmelisiniz.” 
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beSLeNme ve Diyet Uzmanı 
Güler Ezgi Öğüt, 1992 yılında 
Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve 
lise eğitimini Gaziantep’te ta-
mamladı. 2010 – 2014 yılında Ege 
Üniversitesi Beslenme ve Diyete-
tik Bölümü’nden onur belgesiyle 
mezun oldu.

Öğüt, İzmir’de Bayraklı ve Buca 
Sağlık Bakanlığı Obezite Bi-
rimleri ile Buca Kadın Doğum 
Hastanesi’nde, Ege Üniversitesi 
Genel Cerrahi ve Organ Nakli 
Merkezi, Diyaliz Merkezi, Nef-

roloji, Onkoloji, Endokrinoloji ve 
İç Hastalıkları, Gastroenteroloji, 
Nöroloji, Kardiyoloji ve Çocuk 

Hastanesi’nde staj yaptı.

Diyetisyen Öğüt, Ege Diyabet 
Günleri Kursu, Ege Endokrinoloji 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (2012), Başkent Üniver-
sitesi 3. Ulusal Sağlıklı Yaşam 
Sempozyumu Kardiyoloji Diye-
tisyenliği Kursu (2013), Hasta-
lıklarda Diyet Tedavisinin Klinik 
Uygulamalara Yansıması Sem-
pozyumu, Ege Üniversitesi ve 
Bornova Belediyesi 1. Engelliliği 
Anlamak Sempozyumu (2012) 
konulu kurslara katıldı. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Güler Ezgi Öğüt, göreve başladı

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, güçlü uzman kadrosunu her geçen gün yeni isimlerle 
genişletiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülen Mavi’nin görev yaptığı Beslenme ve 

Diyetetik Bölümünde, Güler Ezgi Öğüt de göreve başladı. 

lerine fakültedeki bölümler ve iş 
imkanları hakkında bilgiler verdi. 
Prof. Dr. Akbayrak, şöyle devam 
etti:“Üniversitemiz ve fakültemiz 
bünyesinde modern laboratuvarı-
mız mevcut. Bunların içinde Simü-
lasyon Laboratuvarı’na özellikle 
dikkat çekmek isterim. Bir adet 
yeni doğan, bir adet çocuk ve bir 
adet yetişkin simülatörlerinden 
oluşan laboratuvarımız sayesin-
de öğrencilerimiz, hastalarla aynı 
tepkileri veren maketlerde hastay-
la hiç temas etmeden nasıl sağlık 
hizmeti verileceğini öğreniyorlar.”

PrOf. dr. aKKıN: 
“amacımız SOrULarıNızı 
yaNıtLamaK”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Salih Murat Akkın da sözlerine, 
“Sunumum başlığını ‘SANKO 

Üniversitesi’nde Tıp Fakülteli Ol-
mak’ şeklinde hazırladım. Ama-
cım mezuniyet öncesi kafanızda 
oluşabilecek sorulara cevap vere-
bilmek” diyerek başladı. 

Özel SANKO Koleji öğrencilerine 
SANKO Üniversitesi’nin tıp fakül-
tesinin akademik kadrosu, eğitim 
ortamı, öğrenciler ve eğitim ile 
sosyal yaşam hakkında bilgiler 
aktaran Prof. Dr. Akkın, “Amacı-
mız evrensel eğitim vermek, hede-
fimiz ise her yönüyle nitelikli hekim 
yetiştirmek” ifadelerini kullandı. 

Şu an itibariyle 50 akademisyene 
sahip olduklarına dikkati çeken 
Prof. Dr. Salih Murat Akkın, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Eğitimleri-
miz sadece klasik sınıf ortamında 
değil, akran eğitimi, hocalarla 
birebir görüşmeler, sunum hazır-

lanması şeklinde. Hatta ‘makale 
nasıl hazırlanırın’ çalışmalarını 
yapıyoruz. Öğrencilerimiz Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi polik-
liniklerinde gözlem yapmaya bile 
başladılar. Bunların yanı sıra üni-
versitemizin konum itibariyle Ga-
ziantep merkezinde olması öğren-
ciler büyük bir avantajdır.”

SANKO Üniversitesi Sosyal Ku-
rumsal Hizmetler Müdürü Tarkan 
Yıldırım ise öğrencilere burslar, 
puanlar ve kontenjanlar hakkında 
bilgiler vererek, “Bizi merak eden, 
üniversite ortamını görmek iste-
yen öğrencilerimize kapılarımız 
daima açık” diyerek öğrencileri 
üniversiteye davet etti. Ziyaret, 
Özel SANKO Koleji öğrencilerinin 
sorularının yanıtlanması ve arma-
ğan takdimiyle sona erdi. 
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SıNav KaygıSı” konulu 
halka açık konferans veren 

Dr. Erdoğdu, yoğun kaygı olan sı-
nav kaygısının, başarının yansıtıl-
ması önünde engel oluşturduğu-
na vurgu yaptı.

Dr. Erdoğdu, kaygının, kişinin gö-
rünürde belirli bir uyaran olmak-
sızın yaşanan; bedensel, duygu-
sal ve zihinsel belirtilerle kendini 
gösteren bir uyarılmışlık durumu 
olarak tanımlanırken, sınav kay-
gısında olduğu gibi bir uyaranla 
karşı karşıya gelindiğinde yani 
duruma bağlı olarak da yaşana-
bileceğine dikkati çekti.

“Belirli bir düzeye kadar yaşanan 
az miktardaki kaygı, öğrencide 
öğrenmeye motivasyon sağla-

yarak başarıya ulaşmayı kolay-
laştırır” diyen Dr. Erdoğdu, şöyle 
devam etti: “Yüksek düzeyde ya-
şanan yoğun sınav kaygısı ba-
şarısızlığa neden olur. Ebeveyn 
ve öğretmenlerin çocuk üzerinde 
kurduğu ders baskısı, çocukla 
ilgili olumsuz nitelendirmeleri 
ve kıyaslamalarda bulunmaları, 
çocuktan potansiyelinin üstünde 
başarı beklentisi içinde olmaları 
sınav kaygısının oluşmasındaki 
önemli etkenlerdir. Bunun hari-
cinde, genellikle mükemmeliyetçi 
ve rekabetçi kişilik yapısındaki 
çocukların da sınava aşırı anlam 
yüklemeleri nedeniyle sınav kay-
gısı yaşama olasılıkları daha yük-
sektir.” Dr. Erdoğdu, sunumunun 
ardından katılımcıların sorularını 
yanıtladı.

dr. yıLdırım, yayınladığı mesajda “Büyük bir onur 
ve fedakarlıkla, zor şartlar altında mesleğini icra 
eden hemşirelerimiz, sağlık sektörünün olmazsa ol-
mazlarıdır. Mesleğin gereği olarak gece – gündüz 
ihtiyacı olanların yanında, büyük bir hoşgörüyle ça-
lışan hemşirelerimiz saygı ve takdiri hak ediyorlar. 
Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği olarak tüm hem-
şirelerimizin Hemşirelik Haftası’nı kutluyoruz” dedi.

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu 
Sağlık İşletmeleri Derneği Genel Başkanı 
ve Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Genel 
Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, hemşirele-
rin Hemşirelik Haftası’nı kutladı. 

“Hemşireler takdiri hak ediyor”

Hastanemiz Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Duygu Erdoğdu, sınav kaygısının, 
öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel 

olacağını ve başarının düşmesine yol açacağını söyledi.

“Sınav Kaygısı,
Başarının Düşmesine Yol Açar”
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özeL SaNi Konukoğlu Hasta-
nesi olarak, 5. Gaziantep Ma-
kine İmalatı - Endüstri ve Oto-
masyon Teknolojileri Fuarı’nda 
(GAZİTEK) stant açtık.  Ortado-
ğu Fuar Merkezi’nde düzenle-
nen fuarda, açtığımız stantta, 
ziyaretçilere sağlık hizmeti su-
nuldu, hastanenin hizmetlerine 
ilişkin bilgiler verilerek, dileyen 
katılımcıların tansiyon ve kan 
şeker ölçümü yapıldı.

Hastanemiz  ‘GAZİTEK 2015’ te

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’, SANKO Üniversitesi 
ve Hastanemizde, karanfillerle kutlandı. 

aStaNemiz Genel Müdürü ve SANKO Üniversitesi 
Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, hastanede ve 
üniversitede görev yapan kadın personelin 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, yaşamlarının bundan 

sonrası için de sağlıklı, mutlu ve başarılı günler geçirmeleri te-
mennisinde bulundu. Dr. Yıldırım’a Başhemşire Ceylan Özyıl-
maz ve İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Özgüven eşlik ederek, 
karanfiller takdim edildi.

özeL SaNi Konukoğlu Hastanesi 
olarak, “Kanser Haftası” nda ziya-
retçileri bilgilendirmek amacıyla 
Sanko Park AVM’de stant açtık. 

Kanserde erken teşhisin önemine 
ve düzenli sağlık kontrollerinin ge-
rekliliğine dikkat çekmek amacıyla 

kurduğumuz stantta, ziyaretçiler 
yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme 
yapıldı. Ayrıca dileyen ziyaretçile-
rin ücretsiz olarak tansiyon ve kan 

şekeri ölçümü gerçekleştirildi.

H

Dünya Kadınlar 
Günü kutlandı

“Kanser Haftası”nda 
Sanko Park’ta

stant açtık
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14 mart Tıp Bayramı, SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde çeşitli bilimsel etkinliklerle 
kutlandı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen 

sempozyum ve panellerin ardından, akademik 
personele gül dağıtıldı.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Güner Dağlı, tıp fakültesinde görev yapan 
akademik personele, SANKO Holding Yöneti-
mi adına gül takdim ederek, Tıp Bayramlarını 
kutladı, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi.

“14 mart tıP bayramı”, yıllardır bölgede ka-
liteli sağlık hizmeti veren Özel Sani Konukoğlu 

Hastanesi’nde, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
1996 yılında hizmet vermeye başlayan Özel 

Sani Konukoğlu Hastanesi aradan geçen 19 yıl-
da pek çok başarıya imza attı. Genel Müdür Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım, başarılı hizmetlerle adından 

söz ettiren hastanemiz hekimlerini ziyaret etti. 
Hekimlerin çalışmalarından duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Dr. Yıldırım, SANKO Holding 
Yönetimi adına hekimlere gül takdim ederek, 

Tıp Bayramlarını kutladı.

r. yıLdırım, tıp mes-
leğinin çok zor, aynı 
zamanda da fedakar-
lık isteyen bir meslek 

olduğuna dikkati çekerek “Her 
mesleğin kendine göre zorluk-
ları ve riskleri vardır. Ancak he-
kimlik mesleği ulvi bir meslektir” 
dedi. Hekimlik mesleğinin, insan 
sağlığı ve hayatıyla birebir ilgili 

olduğundan büyük bir risk taşı-
dığını belirten Dr. Yıldırım, me-
sajında şu görüşlere yer verdi: 
“Hekimlik bilgi, beceri ve sabır 
ister. Bu önemli mesleği büyük 
bir özveri ve fedakârlıkla yerine 
getiren hekimlerimizi kutluyo-
rum. Tüm sağlık çalışanlarımı-
zın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu 
olsun.”

D

ASİD Başkanı Dr. Yıldırım, 
“Hekimlik ulvi bir meslektir”

SANKO Üniversitesi 
14 Mart Tıp Bayramı 

kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı 
kutlandı

Genel Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel 
Başkanı ve Hastanemiz Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, “14 Mart Tıp Bayramı” 

dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını kutladı. 
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3 NiSaN Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayra-
mı dolayısıyla bir mesaj 
yayınlayan Prof. Dr. Sı-

nav, TBMM’nin açıldığı tarih olan 
23 Nisan’ın, Cumhuriyetimizin Ku-
rucusu Büyük Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk tarafından çocuklara 
armağan edildiğini anımsatarak, 
“23 Nisan 1920; milletimiz için ulu-
sal egemenliğin tesis edildiği, sa-
dece çocuklarımız için değil hepi-
miz için bayram günüdür” dedi.

Bir dönemin kapanışının ve mil-
let iradesinin hakim kılınmasının 

sembolü olan 23 Nisan 1920 ta-
rihinin, Cumhuriyetin ilan edil-
diği 29 Ekim 1923’ün habercisi 
olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. 

Sınav, “Bugünümüzün teminatı 
olan millet iradesinin hakimiyeti 
ile geleceğimizin teminatı çocuk-
larımızın ilişkilendirilmesinin an-
lamlı bir karar olduğunu bilmeli 
ve bugünü milletçe bayram ola-
rak ilelebet kutlamalıyız” ifadele-
rini kullandı.

Prof. Dr. Sınav, Meclis’in açılışı-
nın 95. yıldönümünün gurur ve 
mutluluğunu yaşarken, diğer 
ülkelerden gelen çocukların da 
katılımları ile ortak olduğu Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
kutladığını kaydetti. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gaziantep 
Alparslan Ortaokulu Müdür Başyardımcısı Mehmet Aksoy, 7. sınıf öğrencileri İlkay 
Uzunoğlu, İrem Nur Keyif ve Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Seda 

Kaya, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav’ı ziyaret etti.

SANKO Üniversitesi’nde 23 Nisan kutlaması

ankO Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Sınav, 
“Geleceğimizin temina-
tı” olarak tanımladığı 

öğrencileri konuk etmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

“Çocuklarımızı ileride ülkemizin 
her köşesinde başarılı işler ya-
parken görmek istiyoruz” diyen 
Prof. Dr. Sınav, şöyle devam etti: 
“Bunun için de Büyük Önder’i-
mizin yaptığı gibi çocuklarımıza 
güvenmeli, iyi eğitim almaları 
için her türlü imkanı kullanma-
lıyız. Çocukların çocukluklarını 
yaşayacağı bayramlar olmalı. 
Ziyaretinizle bizleri çok mutlu 

ettiniz” dedi.   

Rektörlük koltuğuna oturan İl-
kay Uzunoğlu, tıp eğitimi almak 
istediğini ifade ederek, “İnsan-
lara yardım etmek ve belki de 
bir gün rektör olarak öğrenci-
lerin yetiştirilmesini sağlamak 

istiyorum. Bize bu günü bayram 
olarak armağan eden Cumhu-
riyetimizin Kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’e çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Uzunoğlu, “Bu koltuğa herke-
sin oturamayacağını biliyorum. 
Kısa bir süreliğine de olsa bize 
koltuğunu emanet eden SANKO 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Sınav’ın jestinden çok gurur 
duydum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğren-
cilerin çiçek takdim ettiği Rektör 
Prof. Dr. Sınav, öğrencilere he-
diyeler verdi.

2

S

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 
tarihinin, Türkiye’de çağdaşlaşmanın temelinin atıldığı ve yeni bir dönemin başladığı 

gün olduğunu belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı
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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

tamamLayıcı SaĞLıK SigOrtaLarı
• Mapfre Genel Sigorta
•Axa Sigorta A.Ş.
•Ergo Sigorta A.Ş.
•Groupama Sigorta A.Ş.
•CGM

özeL SaĞLıK SigOrtaLarı 
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Ak Sigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta A.Ş.
• American Life Alico Hayat Sigorta
• Anadolu Sigorta A.Ş.
• Axa Sigorta A.Ş.
• Benefit Global (Diyetisyen, Sağlıklı Yaşam ve 
Psikolojik Danışmanlık)
• Demir Hayat Sigorta A.Ş.
• Ergo Sigorta A.Ş.
• 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 medıcaL (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

yabaNcı SigOrta şirKetLeri 
• Zilveren Kruis Achmea
• Euro Center 
• Marm Asistance 
• Remed Asistance
• Turquie Asistance

aNLaşmaLı OdaLar ve diĞer KUrUmLar 
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı
• Nizip Ticaret Borsası (Şahıs Ödemeli)
• Nizip Ticaret Odası (Şahıs Ödemeli)
• Gaziantep Güneydoğu Gazeteciler Derneği
• Anadolu Spor Gazeteciler Derneği 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
Yrd. Doç. 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 SaĞLıĞı ve haStaLıKLarı
(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 haStaLıKLarı
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 haStaLıKLarı
Yrd. Doç. Dr. Nevhiz GÜNDOĞDU

göz haStaLıKLarı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN

iç haStaLıKLarı
Uzm. Dr. Azmi SERİN (Gastroenteroloji)
Prof. Dr. Zeynel BEYHAN
(Endokrinoloji ve Metabolizma)
Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR
(Endokrinoloji ve Metabolizma)
Uzm. Dr. Lütfi BARAN
Uzm. Dr. Dilek SARSU

LabOratUvar
*Biyokimya
Uzm. Dr. İsmet MAHMUTOĞLU
*Klinik Mikrobiyoloji
Uzm. Dr. Rezan HARMAN
*Patoloji
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SÖKÜCÜ

KadıN haStaLıKLarı 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
Yrd. Doç. Dr. Fikret BESNİLİ
Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ

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

NüKLeer tıP
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
Yrd. Doç. Dr. A. Bülent ÇEKEM
Uzm. Dr. Duygu ERDOĞDU
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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